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Štame
numeryje:
Ką medicinos mękslui 
žada genetiškai 
pakeistos ląstelės; Šv. 
Šeimos pamokos; o, 
naktie, kilni. Sveikatos 
ir Bažnyčios skyrius...

2 psl.

Kartojama ta pati 
klaida — vedamasis,
D. Bindokienė; 
nerimas, atsibudus po 
svajonių nakties — 
prezidento rinkimų 
komentarai.

3 psl.

„Bičiulystė” dalyvavo 
Naujųjų metų sutikime 
Lemonte.

4 psl.

Neeilinė šventė Cicero 
telkinyje; Vilniaus 
Valstybinio kvarteto 
koncertas šį vakarą; L. 
Kryževičienės kūrybos 
paroda; prez. V. 
Adamkaus rėmėjų 
komitetas patikslina.

6 psl.

Sportas
* Lietuvos ledo ritulio 

rinktinė pirmadienį Rumu
nijoje sėkmingai pradėjo pa
saulio čempionato II grupės A 
grupės turnyrą, pirmosiose 
rungtynėse sutriuškinusi Pie
tų Afrikos Respublikos ko
mandą 9:1.

* Lietuvos krepšinin
kas Linas Kleiza, atstovau
jantis JAV kolegijos „Montro- 
se Christian” komandai, tapo 
pirmaujančiu joje ir padėjo 
komandai pirmąkart mokyk
los istorijoje tapti savo regio
no pirmūne. Per 8 rungtynes, 
iš kurių „Mustangs” komanda 
laimėjo 7, lietuvis pelnė vidu
tiniškai po 20.3 taško ir atko
vojo 10.5 kamuolio. Į tai dė
mesį atkreipė ir JAV dienraš
tis „The Washington Post” . 
„Jis yra galingas žaidėjas, ku
rį galima pavadinti tikru sun
kiuoju puolėju, tačiau jis gali 
žaisti ir už baudos aikštelės 
ribų ir mesti tritaškius”, pažy
mėjo komandos treneris Stu 
Vetter.

* Tarptautinės šaudy
mo sporto federacijos pa
skelbtoje geriausių pasaulio 
šaulių, šaudančių į skrendan
čius taikinius tranšejinėje 
aikštelėje, populiarumo lente
lėje 37 metų olimpinė čempio
nė ir pasaulio vicečempione 
lietuvė Daina Gudzinevičiūtė, 
surinkusi 1,131 tašką, užima 
4-tąją vietą.

Naujausios
žinios

* Išrinktąjį prezidentą 
pirmasis pasveikino Estijos 
prezidentas Amold Ruutel.

* Seime tikimasi išgirs
ti pasitrauksiančio prezi
dento Valdo Adamkaus pra
nešimą apie padėtį valstybėje.

* Kartu su R. Paksu į 
Prezidentūrą gali išeiti kai 
kurie Seimo Liberaldemok- 
ratų frakcijos nariai.

* Nuteistieji prezidentą 
rinko aktyviau nei laisvieji 
piliečiai.
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Prezidento rinkimus laimėjo Rolandas Paksas
Vilnius, sausio 6 d. (BNS) 

— Vyriausiosios rinkimų ko
misijos (VRK) pirmininkas 
Zenonas Vaigauskas pirma
dienį oficialiai paskelbė, jog, 
išankstiniais duomenimis, 
prezidento rinkimus laimėjo 
Liberalų demokratų partijos 
vadovas Rolandas Paksas.

Išankstiniais duomenimis, 
R. Paksas antrajame rinkimų 
rate gavo 54.91 proc. 
(776,764), jo varžovas, dabarti
nis prezidentas Valdas 
Adamkus — 45.09 proc.
(637,908) rinkėjų balsus, 
skaičiuojant nuo visų galiojan
čių biuletenių.
Naujajam prezidentui reikalaujant, 

gali būti pakeisti ministrai

Algirdas Brazauskas 
Vilnius, sausio 6 d. (Elta)

— Naujajam prezidentui Ro
landui Paksui kategoriškai 
pareikalavus, premjeras Al
girdas Brazauskas pakeistų 
keletą ministrų. Tokią gali
mybę vyriausybės vadovas iš
sakė pirmadienį surengtoje

Valdas Adamkus ir toliau dirbs Lietuvai
Vilnius, sausio 6 d. (Elta) 

— Dabartinis prezidentas Val
das Adamkus ir po vasario 26- 
osios, kuomet baigsis jo ka
dencija, ketina aktyviai daly
vauti Lietuvos gyvenime.

„Į pensiją nepasitrauksiu, 
kėdėje atsisėdęs nesiūbuosiu 
ir negalvosiu apie praėjusius 
metus, o seksiu Lietuvos gyve
nimą ir stengsiuosi jame ak
tyviai dalyvauti”, sekmadienį 
po pusiaunakčio užsukęs į sa
vo rinkimų štabą žurnalis
tams sakė V. Adamkus. Jis 
teigė dar turįs labai daug lai
ko pagalvoti, ką konkrečiai 
veiks pasibaigus prezidento

Restorane „Freskos” įsikūrusiame rinkimų štabe Valdas Adamkus su 
žmona Alma dėkojo savo pagalbininkams ir bendražygiams.

Gruodžio 22 dieną sureng
tą pirmąjį rinkimų ratą didele 
persvara laimėjo V. Adamkus. 
Tuomet jis gavo 35.06 proc., R. 
Paksas — 19.4 proc. visų rin
kimuose dalyvavusių rinkėjų 
balsų.

R. Paksas antrajame rate 
laimėjo beveik visoje Lietuvo
je, V. Adamkus daugiau balsų 
nei varžovas gavo Kauno, Pa
langos, Birštono ir Vilniaus 
miestuose bei Kauno rajone.

Galutinius oficialius prezi
dento rinkimų rezultatus VRK 
turi paskelbti ne vėliau kaip 
per 5 dienas pasibaigus balsa
vimui.

spaudos konferencijoje, ap
žvelgęs prezidento rinkimų 
rezultatus.

„Aš nelinkęs keisti vy
riausybės. Bent mano yra to
kia nuomonė. Bet, jei bus ka
tegoriški tokie reikalavimai, 
tarsimės su koalicijos partne
riais. Pagal Konstitucinio 
teismo išaiškinimą, pasikei
tus prezidentui, Seimo daugu
ma įgyja didelį svorį spren
džiant vyriausybės sudėtį”, 
sakė premjeras.

Tačiau A. Brazauskas at
metė galimybę, jog gali būti 
keičiama vyriausybės progra
ma. „Vyriausybė neturėtų 
keisti programos, jeigu nesi
keičia daugiau kaip pusė vy
riausybės narių, — tokiu 
atveju Nukelta į 5 psl.

kadencijai.
Perdavęs valstybės vadovo 

pareigas, V. Adamkus neketi
na išvykti iš Lietuvos. „Kur? 
Čia gi aš gimiau, čia augau, 
dirbau. Čia mano svajonės, aš 
čia ir pasiliksiu”, tvirtino V. 
Adamkus. O Alma Adamkienė 
pridūrė: „Mes ne atvažiavom į 
Lietuvą, mes grįžom į Lietu
vą”.

Prieš pasisakydamas per 
Lietuvos televiziją, V. Adam
kus pasveikino savo varžovą 
R. Paksą su pergale. Valstybės 
vadovas tvirtino gerbiąs Lie
tuvos žmonių apsisprendimą. 
„Jausdamas atsakomybę

Savo pareigas naujai iš
rinktas prezidentas pradės eiti 
po priesaikos Seime. Dabarti
nio prezidento V. Adamkaus 
kadencija baigiasi šių metų 
vasario 26 dieną. Ta pačią die
ną turėtų būti surengta ir 
naujo prezidento inauguracija.

VRK pirmininko nuomone, 
iki inauguracijos R. Paksas tu
rėtų atsisakyti ir Seimo nario 
įgaliojimo. R. Paksas taip pat 
turės atsistatydinti iš pernai 
įkurtos Liberalų demokratų 
partijos pirmininko posto, nes 
pagal Konstituciją prezidentas 
negali dalyvauti politinių par
tijų veikloje.

Rolandas Paksas: 
Prezidento galiomis reikia 

aktyviai naudotis
Vilnius, sausio 6 d. (BNS) 

— Išrinktasis Lietuvos prezi
dentas Rolandas Paksas pa
linkėjo sveikatos kadenciją 
baigiančiam prezidentui Val
dui Adamkui ir sakė tikįs, kad 
jo patirtis užsienio politikoje ir 
ryšiai visame pasaulyje pasi
tarnaus kartu dirbant Lietu
vos valstybės labui.

R. Paksas žada derėtis su 
Europos Komisijos bei Lietu
vos pareigūnais dėl naujo 
branduolinio reaktoriaus sta
tybos, taip pat bandys išside
rėti dar geresnių sąlygų Lie
tuvos žemdirbiams.

Išrinktasis prezidentas 
priminė, kad Nacionalinėje 
energetikos strategijoje įrašy

prieš valstybę ir tautą, aš tu
riu jam linkėti kuo didžiau
sios sėkmės”, teigė V. Adam
kus. Mažiau nei po dviejų mė
nesių valstybės vairą perim
siančiam R. Paksui, dabarti
nis valstybės vadovas teigė 
duosiąs patarimų, jei jis 
klaus.

Restorane „Freskos” įsi
kūrusiame rinkimų štabe, V. 
Adamkus rankų paspaudi
mais dėkojo savo pagalbinin
kams ir bendražygiams. Kai 
kurios prezidento apkabintos 
moterys braukė ašaras. Rin
kimų štabe V. Adamkų nuolat 
lydėjo palaikantys plojimai, 
buvo sudainuota „Ilgiausių 
metų”.

Atsisveikindami su štabe 
buvusiais svečiais bei rinkimų 
komanda, apie 1 valandą nak
ties, V. Adamkus ir jo žmona 
Alma šypsodamiesi sušoko 
valsą.

Rinkos dalyviai nenumato griežtu permainų 
pasikeitus prezidentui

Vilnius, sausio 6 d. (BNS) 
— Finansų žinovai ir banki
ninkai mano, jog Rolandą 
Paksą išrinkus Lietuvos prezi
dentu, ūkio ir finansų rinkos 
veikla neturėtų iš esmės pa
sikeisti. Kartu tikimasi, kad 
ekonominis gyvenimas dar la
biau suaktyvės, prezidentui ne 
tik siūlant naujas idėjas, bet ir 
kontroliuojant jų vykdymą.

„Tas ekonominis kilimas, 
kuris išryškėjo 2000 metų pa
baigoje ir tęsiasi iki šiol, turė
tų išlikti, ir lieka tik laukti, 
kokius konkrečius ekonominės 
politikos žingsnius ruošiasi 
žengti naujasis prezidentas. 
Kol kas nebuvo pateiktas algo
ritmas, kaip bus siekiama rek
laminėje agitacijoje skelbtų 
tikslų. Todėl čia lieka daug ne
žinomųjų”, sakė Vilniaus ban
ko prezidento patarėjas Gita- 
nas Nausėda.

Nepaisant šiuose rinki
muose dalyvavusių kandidatų 
gausos, rinkėjų aktyvumas bu
vo mažiausias, palyginti su 
praėjusiais rinkimais.

Išankstiniais duomenimis, 
sekmadienį surengtame ant
rajame prezidento rinkimų 
rate iki 7 valandos vakaro bal
savo 48.42 proc. visų rinkėjų. 
Dar 3.7 proc. rinkėjų balsavo 
paštu.

1997 metais antrajame 
prezidento rinkimų rate iki 7 
vai. vakaro prie balsadėžių 
atėjo 68.15 proc., 1993 metais 
vykusiame vieninteliame rate 
— 78.94 proc. visų rinkėjų.

ta, kad Lietuva turėtų išlikti 
branduoline valstybe.

Lietuva įsipareigojo užda
ryti pirmąjį atominės elekt
rinės reaktorių iki 2005 metų, 
antrąjį — 2009 metais, sulau
kus ES patvirtinimo dėl 
reikalingos paramos suteiki
mo techniniam uždarymui bei 
uždarymo pasekmėms likvi
duoti.

Be to, išrinktasis prezi
dentas teigė, kad jo „ne visiš
kai tenkina sutartos sąlygos 
žemės ūkio srityje”.

Derybas su ES baigusi 
gruodžio 13 dieną Lietuva 
narystės ES įsipareigojimus 
tikisi prisiimti 2004-ųjų gegu
žę.

V. Landsbergis 
perspėja R. Paksą 
dėl galimo Rusijos

spaudimo
Vilnius, sausio 6 d. (Elta) 

— Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) pirmininkas, 
Seimo narys Vytautas Lands
bergis iš naujo išrinktojo pre
zidento Rolando Pakso labai 
norėtų tikėtis gerų darbų, Lie
tuvos integracinių siekių už
baigimo ir įtvirtinimo.

„Tikiuosi pirmiausia gerų 
darbų. Tuo keliu eidamas, R. 
Paksas gali tikėtis ir plates
nės paramos negu trečdalis 
rinkėjų”, teigė konservatorių 
vadovas, komentuodamas R. 
Pakso pergalę rinkimuose.

Prie svarbiausių darbų jis 
priskyrė darbų ES kryptimi 
užbaigimą, galutinių doku
mentų parengimą, Lietuvos 
gyventojų referendumą dėl 
narystės ES. Nukelta į 5 psl.

„Manau, kad bankų versle 
didelių naujovių neturėtų bū
ti, nes šis sektorius yra pasie
kęs tam tikrą lygį ir bet kokie 
procesai — ar tarptautiniai 
integracijos, ar vietiniai —di
delės įtakos šiam sektoriui ne
turės. 90 proc. bankų kapitalo 
yra vakarietiškas ir jis dirba 
pagal Vakarų standartus”, 
mano Lietuvos bankų asociaci
jos prezidentas Eduardas Vil
kelis.

Anot G. Nausėdos, R. Pak
sui tapus prezidentu, galima 
tikėtis tam tikrų permainų vi
daus politikoje, ypač bendravi
me tarp skirtingų valdžios ins
titucijų. G. Nausėdos many
mu, R. Paksas tikriausiai pa
sirinks ne pasyvų veiklos mo
delį, kai jis tik paskelbia savo 
nuomonę vienais ar kitais 
ūkinio gyvenimo klausimais ir 
padeda tašką, o tokį, kai prezi

Nr.3
Kaina 50 c.

Prezidento rinkimus laimėjęs Rolandas Paksas su žmona Laima švenčia 
pergalę.

Kartu R. Paksas patikino, 
kad Lietuvos užsienio politi
kos tikslai nesikeis — tiek na
rystė ES, tiek narystė NATO, 
tiek geros kaimynystės princi
pas bus svarbiausi tikslai.

Išrinktasis Lietuvos prezi
dentas žada tartis su Seimu ir 
vyriausybe, kad būtų peržiū
rėta dabartinė mokesčių sis
tema. „Kuo mokesčiai mažes
ni, tuo daugiau sukuriama 
darbo vietų. Vienas pagrindi
nių mano tikslų — sudaryti 
verslininkams sąlygas, kad 
mokesčius mokėti jiems būtų 
naudinga”, sakė R. Paksas.

Išrinktasis prezidentas 
pasisakė ir už greitesnį.nuver
tėjusių sovietinių indėlių grą
žinimą: „Jie turi būti grąžinti 
— jeigu dalis žmonių atgavo 
savo indėlius, jie turi būti grą
žinti ir kitiems. Aš matau ga
limybių tai padaryti anksčiau 
nei numatyta dabar”, tvirtino 
R. Paksas.

Paklaustas, kokie bus jo 
santykiai su Seimo dauguma 
ir vyriausybe, R. Paksas tvirti
no, kad jie turi išlikti geri ir jis 
žadėjo dėti „daug pastangų,

Amerikoje R. Paksas 
bus naujokas

Vilnius, sausio 6 d. (Elta) 
— JAV Lietuvių Bendruo
menės Tarybos pirmininkė 
Regina Narušienė mano, jog 
busimajam Lietuvos prezi
dentui Rolandui Paksui Ame
rikoje bus sunkiau atstovauti 
Lietuvai nei Valdui Adamkui.

„R. Paksas yra jaunas ir

dentas pateikia gaires ir nuo
lat kontroliuoja, kaip jos vyk
domos.

Viena iš sričių, kurioje R. 
Paksas kaip vyriausybės va
dovas buvo itin aktyvus, — 
mokesčių sistemos reforma, 
todėl, pasak G. Nausėdos, čia 
galima būtų laukti permainų, 
nors rinkimų agitacijoje šios 
srities pasiūlymų pasigesta.

„Jeigu R. Paksui pavyks, 
kaip jis deklaruoja, pagyvinti 
ekonomikos procesus, tai pri
sidės ir prie bankų sektoriaus 
plėtros, nes šiandien šis sekto
rius pakankamai turtingas ir 
neturi kur investuoti. Mes lau
kiame visos ekonomikos suak
tyvinimo, kuriam reikalingi 
pinigai šiandien guli bankuo
se. Jeigu žmonės turės dau
giau pinigų, augs perkamoji 
galia, vadinasi, jiems reikės ir 
paskolų”, Nukelta į 5 psl.

Gedimino Žilinsko (ELTA) nuotr.

kad jie tokie būtų”. „Rinkimų 
.kampanijos metas jau pasi
baigęs ir dabar reikia visiems 
sėsti prie vieno stalo ir solida
rizuotis bendram darbui”, kal
bėjo jis. Tačiau jis neatmetė 
galimybės, kad siūlys kai ku
rių ministrų kaitą vyriausybė
je.

„Vyriausybėje yra minist
rų, kurie netenkina ne tik spe
cialistų, bet ir visuomenės. 
Bet būtų nekorektiška kalbėti 
apie kai kurių ministrų kaitą 
nepakalbėjus apie tai su mi
nistru pirmininku A. Brazaus
ku”, sakė R. Paksas.

Tačiau, išrinktojo prezi
dento teigimu, A. Brazauskas 
turi išlikti premjero poste. 
„Ministras pirmininkas nau
dojasi labai dideliu visuome
nės pasitikėjimu, ir naujas 
prezidentas visada turėtų at
sižvelgti į visuomenės nuo
monę”, sakė jis.

Paklaustas, ar sieks didin
ti prezidento galias, R. Paksas 
teigė, kad „prezidentas yra 
valstybės vadovas ir turimom 
galiom ir moraliniu autoritetu 

Nukelta į 5 psl.

nepatyręs, ypač užsienio 
reikaluose. Amerikos žmonės 
R. Pakso nepažįsta, jis nėra 
užmezgęs tokių pažinčių, ko-t 
kias turi dabartinis šalies va
dovas. Be to, R. Paksas nekal
ba angliškai taip gerai, kaip jo 
pirmtakas V. Adamkus”, Eltai 
telefonu iš JAV komentavo R. 
Narušienė.

„Kartais jaunas, nepaty
ręs žmogus, gavęs didelę at
sakomybę, subręsta”, teigė 
Amerikos lietuvė tikėdamasi, 
kad taip nutiks ir R. Paksui.

R. Narušienė neabejoja, 
kad dauguma Amerikos lietu
vių Lietuvos prezidento rinki
muose savo balsus atidavė už 
dabartinį prezidentą Valdą 
Adamkų, kurį pažįsta ir ku
riuo pasitiki.

„Lietuvos žmonės padarė 
savo sprendimą. Tai demok
ratinis procesas, galim tik 
pasveikint naująjį prezidentą, 
reikia pasitikėt žmonių valia”, 
pažymėjo JAV LB Tarybos 
pirmininkė.

Viena iš priežasčių, kodėl 
daugiau Lietuvos žmonių pa
sirinko R. Paksą o ne V. 
Adamkų, yra nepasitenkini
mas savo gyvenimu, mano R. 
Narušienė.

Valstybės vadovo keiti
mas, pasak jos, yra natūrali to 
pasekmė.
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ŠV. ŠEIMOS PAMOKOS
Žiniasklaida beveik kas

dien praneša vieną už kitą 
šiurpesnius nusikaltimus, 
vykstančius mūsų šeimose: tai 
girtas vyras nužudė žmoną, 
tai žmona — nudūrė vyrą, tai 
vienas vaikas primuštas, kitas 
užmuštas ar vos gimęs išmes
tas į šiukšlių konteinerį. Tai 
sveikam žmogaus protui 
sunkiai suvokiama tikrovė, 
kuri atėjo kaip neatsakingai 
naudojamos laisvės vaisius. 
Baisių nusikaltimų akivaizdo
je negimusių kūdikių žudy
mas daug kąru pradeda at
rodyti visai nereikšmingu. Ieš
koma pateisinimų ir pasi
teisinimų: žmonės gyvena že
miau skurdo ribos, todėl ne
galima gimdyti, todėl geriama 
ir todėl daromi sunkūs nusi
kaltimai. Marksizmo mokyk
los pamokų neužmiršę žmonės 
priduria, kai tik pagerės gy
venimas, žmonės liausis darę 
nusikaltimus. Žmogaus gyvy
bę ginanti Bažnyčia apšaukia
ma senamadiška ir jai prog
nozuojama liūdna ateitis, 
jeigu jinai neprisitaikys prie 
sekuliarizuoto žmogaus men
taliteto. Girdi, kas gali klau
syti tokios Bažnyčios, kuri 
„viską” draudžia.

Tuojau po Kalėdų švenčia
me Šv. Šeimos šventę ir tai 
yra proga prisiminti kokiose 
sąlygose gyveno ir kokius iš
bandymus pakėlė Dievo iš
rinktoji šeima, ir palyginti ją 
su mūsų dienų šeimomis. Jė
zus gimsta gyvulių oloje, kur 
naktimis nuo šalčio slėpdavosi 
ganomos avys. Atrodytų kam 
gali užkliūti šis beturčių tėvų 
kūdikėlis, tačiau jo gimimas 
įsiutina karalių Erodą ir šven
toji šeima turi bėgti į Egiptą, 
kuris šių svetimšalių imi
grantų nelaukė. Paskui šeima 
grįžta atgal, bet, vengdama 
pavojų, apsigyvena mažame, 
apylinkėje gero vardo netu
rinčiame Nazareto miestelyje. 
Kai būsimajam apaštalui Bal
tramiejui draugas pasakė, jog 
Nazarete surado Mesiją, šis 
atšovė: Ar iš Nazareto gali bū
ti kas gero?

Šventajame Rašte nera
sime Juozapo ir Marijos de
jonių, panašių į tas, kurias 
kasdien girdime iš mūsų žmo
nių lūpų: gyvename žemiau 
skurdo ribos, šitame Dievo už
mirštame kaime nėra tinkamo 
darbo, gal ir Dievo nėra, kad 
taip gyventi sunku ir t.t. Jie 
ėjo ten ir darė tai, kas, iš 
tikrųjų, buvo labai sunku, bet 
reikalinga, kad gyventų ir 
augtų jų Kūdikis, kuris po 

trisdešimt metų sujudins visą 
Galilėją ir Jeruzalę, o po savo 
mirties — visą pasaulį. Juoza
pas galėjo nuolat prieštarauti 
Dievui dėl gyvenimo sąlygų, 
kuriose gyveno jo globojama 
šeima, neturinti nei saugumo, 
nei padoraus duonos kąsnio.

Gerai įsižiūrėti į Šventąją 
Šeimą reikėtų visiems: ir 
tiems, kurie gyvena didžiau
siame skurde ir tiems, kurie 
gali sau leisti kasmet poilsiau
ji kur nors prie Viduržemio, j li

ros ar Kanarų salose. Vieni 
gal surastų atsakymą, kaip 
galima ramiai pakelti di
džiausią skurdą ir sunkiau
sius išbandymus, kiti — kaip 
nesudėti vilčių į daiktus ir pi

• Lapkričio 9 d. Vilka
viškio vyskupijos Pal. J. Matu
laičio kunigų seminarijoje vy
ko trečiasis Lietuvos klierikų 
poezijos vakaras. Šį kartą jis 
buvo skirtas prelatui Juozui 
Mačiuliui-Maironiui, prisi
menant jo gimimo 140-ąsias 
metines. Vakaro metu poeto 
kūriniai buvo deklamuojami ir 
dainuojami: Mindaugo Radze

nigus, nes jie yra tikrosios 
laimės miražas.

Nors Evengelija šykšti ži
niomis apie Šventos Šeimos 
gyvenimą, tačiau keli pasako
jimai yra ypač reikšmingi. 
Vienas iš jų — Kūdikio pa
aukojimas Dievui Jeruzalės 
šventykloje, {statymas galėjo 
suabejoti to įstatymo pras
mingumu: ar reikia nešti į 
šventyklą dieviškąjį Kūdikį, 
amžinojo Tėvo Sūnų ir ar 
reikia palikti jauką už tą, ku
ris pats taps Auka už pasaulio 
nuodėmes? Atsistojus šalia 
Juozapo, kokios apgailėtinos 
atrodo šių dienų žmonių 
dejonės dėl to, kaip sunku 
laikytis Dievo ar Bažnyčios 
įsakymų. Jeigu šiandien nuei
ti į bažnyčią reikia kokius tris 
kilometrus, tai žmogus ra
miausiai pateisina save, jog 
sekmadienį nekursuoja auto
busai ir dėl to jis negalįs atlik
ti savo religinę pareigą. At
vykti iš Nazareto į Jeruzalę 
šiandien reikia tik kelių va
landų, o anuomet reikėjo ke
liauti pėsčiomis per šimtą tris
dešimt kilometrų. Įstatymas 
taip pat įpareigojo tėvą 
kiekvieną šeštadienį keliauti į 
artimiausią sinagogą ir, jei 
šeimoje yra berniukas, tai 
pasiimti ir jį su savimi, jei jis 
tik gali sėdėti tėvui ant pečių. 
Ištikimybė Dievui mažuose 
dalykuose padeda žmogui likti 
ištikimu ir tuomet, kai užgriū
na didelės negandos. Tikriau
siai čia ir glūdi atsakymas, ko
dėl kai kurie žmonės, panašiai 
kaip Juozapas ir Marija, suge
ba tiesiog herojiškai pakelti 
visas gyvenimo naštas ir be 
pykčio pasitenkina labai kuk
liomis gyvenimo sąlygomis.

Nazareto šeimos gyveni
mas yra niekuo nepakeičiama 
pamoka ir tiems, kurie per
tekę žemės gėrybėmis ir kurie, 
galbūt, yra gundomi širdį 
užpildyti tuo, kuo ji niekuomet 
negali būti užpildyta, nes tik 
laivo triumui reikia balasto, 
kad neapvirstų, bet ne žmo
gaus širdžiai. Klusnūs Dievo 
valiai Marija ir Juozapas pa
aukoja savo kūdikį ir tai 
reiškė, kad nuo šiol jis visiškai 
priklauso Dievui. Šiam kūdi
kiui buvo skirta tapti šviesa 
pagonims apšviesti, bet ta šviesa 
turės suspindėti nuo Golgotos 
kryžiaus aukštumos. Prieš tai 
reikės priimti tautos at
metimą, Judo išdavystę, ar
timiausių draugų bailumą ir 
dangaus Tėvo apleidimą.

Šitą dieviškąja Šviesą, 
kurią paėmęs Kūdikį ant ran
kų atpažino senelis Simeo
nas, reikia įsileisti į kiekvie
ną šeimą, nes ji yra namų ži
dinio pagrindų pagrindas. Šven
toji Šeiilia mums paliko pamo
ką, kurią reikėtų išmokti ne 
tik pavienėms krikščioniš
koms šeimoms, bet ir politi
kams, kurie kuria įstatymus 
ir mąsto, kaip padėti lietuviš
kai šeimai. Tos pamokos esmė 
yra tokia: rūpinantis šeimos 
ateitimi ir jos materialine 
gerove, reikia neužmiršti, kad 
kiekvienai šeimai yra labai 
reikalingas dvasinis pagrin
das, visai panašus į tą, kurį 
turėjo Nazareto Šventoji Šeima.

Arkivysk. Sigitas 
Tamkevičius

vičiaus vadovaujama,grupė iš 
Česlovo Sasnausko choro at
liko keletą Juozo Naujalio 
kūrinių pagal Maironio eiles. 
Birbyne grojo Darius Klišys. 
Savo poeziją skaitė Lietuvos 
seminarijų klierikai. Poezijos 
vakaro metu taip pat ekspo
nuota klieriko Artūro Vaške
vičiaus fotosesija.

Arkivysk. S. Tamkevičius po šv. Mišių Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, Čikagos Brighton Parke. 
Iš kairė3: klierikas Nerijus Šmerauskas, arkivysk. Sigitas Tamkevičius. SJ, parapijos vikaras kun. Jaunius 
Kelpšas ir svečias kun. Žydrūnas Paulauskas.

Anksčiau Bernelių Mišios, 
Švč. Mergelės Marijos Ap
reiškimo lietuvių parapijoje 
(trumpai parapija yra vadina
ma .Apreiškimo”), Brooklyn, 
NY., būdavo atnašaujamos 12 
vai. naktį. Bet dabar, kad 
būtų lengviau nugalėti susi
darančius atstumus ir dėl 
daugumos parapijiečių pažen
gusio amžiaus, tos Mišios 
atnašaujamos 2 valandas 
anksčiau — 10 v.v.

Bažnyčios vidaus išpuo
šimu pasirūpino Juozas ir 
Irena Rudžiai. Bažnyčios lan
guose kabėjo dideli, iš žalių 
eglių šakelių nupinti, vaini
kai, o kolonos sujungtos gir
liandų pynėmis. Altorius 
skendėjo raudonose gėlėse. Jo 
šonuose stovėjo eglutės, o 
Mišių stalo apačioje — pra- 
kartėlė.

Pusę valandos prieš Ber
nelių Mišias parapijos choras, 
nors ir labai sumažėjęs, 
pagiedojo 7 kalėdines gies
mes. Chorui dirigavo Apreiš
kimo parapijos vargonininkė 
Asta Barkauskienė, o chorą 
vargonais palydėjo artimai 
esančios Viešpaties Atsimai
nymo parapijos, Maspeth, 
NY, vargonininkas Virginijus 
Barkauskas (didžiai apgailes
taujant tenka pastebėti, jog 
bažnyčioje esantys, nemaži, 3- 
jų manualų su pedalais vamz
diniai vargonai, prašyti pra
šosi gero „daktaro”).

Procesijai, kurios sudėtyje 
buvo gražus berniukų ir mer- 
giačių būrys, artėjant prie 
altoriaus, choras lydėjo, gie
dodamas „Tyliąją naktį” (J. 
Naujalis). Bernelių Mišias, 
kartu su parapijos adminis
tratorium kun. Joseph G. 
Fonti, STL, ir Mišiose asista
vusiu klieriku, diakonu Jonu 
Dielininkaičiu, aukojo vysk. 
Paulius Baltakis, OFM (vys
kupas jau 9 kartą iš eilės 
Bernelių. Mišias aukojo Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje).

Vysk. P. Baltakis, OFM, 
pasakė ir pamokslą. Pradžioje 
supažindino su diakonu J. 
Dielininkaičiu. Jis argentinie- 
tis. Studijuoja JAV, 2003 m. 
gegužės 18 d. jam bus suteikti 
kunigystės šventimai. Tikėjo, 
kad jis pasiliks JAV-se ir bus 
įjungtas į lietuvių, ispanų bei 
kitų pastoracijos veiklą.

— Visame pasaulyje 
švenčiamos Kalėdos, — toliau 
kalbėjo vyskupas, — mumyse 
sužadina skirtingus jausmus: 
džiaugsmą ir susimąstymą. 
Nematomo Dievo atėjimas į šį 
pasaulį, bejėgio Kūdikio kūne, 
kelia nuostabą, džiaugsmą ir 
dėkingumą. Mes visa tai 
išreiškiame, susirinkdami 
Kūčių vakarienei, dalyvauda
mi Bernelių Mišiose, pasi
dalindami linkėjimais <ir 
dovanėlėmis. Nepamirštame 
ir savųjų organizacijų. 
Skiriame dalį ir joms”. Šven
tei atitinkama tema pamokslą

O NAKTIE. KILNI
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tęsdamas, jį užsklendė šv. 
Tėvo Jono Pauliaus II malda.

Mišių metu minėtas para
pijos bažnytinis choras Mišių 
dalis (Kyrie, Gloria, Sanctus, 
Benedictus; Agnus Dei) giedo
jo lotyniškai, o intarpuose lie
tuviškas ir tarptautines 
giesmes, — lietuviškai.

Mišias užbaigęs ir su-, 
teikęs palaiminimą, vysk. P. 
Baltakis, padėkojęs chorui ir į< 
Mišias gausiai susirinku
siems, išreiškė šventinius lin-, 
kėjimus. Parapijos adminis
tratorius kun. J. Fonti irgi 
pasveikino susirinkusius, pa
kviesdamas į parapijos salę 
pasivaišinti.

Procesijai pasitraukiant 
nuo altoriaus, choras giedojo 
„Sveikas, Jėzau gimusis”, p 
maldininkams skirstantis iš 
bažnyčios — „Linksmą giesmę 
mes užtrą^ksim”.

Apreiškimo parapija, savo 
amžių pradėjusi skaičiuoti 
nuo 1914 metų, iš anksčiau 
didžiojo New Yorko miesto 5- 
kiose dalyse buvusių 5 lietu
viškų parapijų, išsiskyrė savo 
lietuviškumu. Ji garsėjo 
dideliais, gerai pasiruošusių 
muzikų vadovaujamais, cho
rais, parapijai pasišventusį* 
ais, patriotiškai nusiteikusiais 
klebonais, plačiėi išvystyta

• Spalio 28-30 d. Panevė
žio katechetikos seminarą 
vedė svečiai iš Prancūzijos: 
kūn. Thomas Labarrier ir pedagogės 
MarieTherese Reneau ir Cathi 
Mierzvvialė. Renginyje dalyva
vo aštuoniasdešimt katechetų 
iš visų Lietuvos vyskupijų. 
Seminaro tikslas — pedagogo 
asmenybės tolesnis formavi
mas. Pirmoji diena buvo skir

TAIKOS KARALIENEI

Kai širdis liepsnoja Tau degančia meile,
O, Motina Jėzaus, malonių gausa.
Nukreipk mūsų mintį prie Jėzaus, prie gėrio, 
Prie džiaugsmo šaltinio — teaušia diena.

Malones ir viltį mums duodi iš rankų,
Sūnaus kančios kryžiaus dalelę skiri.
Širdyje mes jaučiame tavo pažadą brangų 
Ir ašara rieda mums skruostais saldi. .

O, Motina, meilės ir gėrio šaltini,
Palik su mumis, nes artėja naktis,
Mes tave prispausim prie savo krūtinės 
Ir dangiškas džiaugsmas širdyse nušvis.

Mes silpni, mažučiai, pasauly paklydę,
Praradę tėvynę, gimtinę, tėvus,
Tik Tavo malone, širdyje atgimę,
Palaiminus vesk į Aukščiausio namus.

Kai liūdesio varžtai suspaudžia krūtinę 
Ir blaškos širdis nevilties erdvėje,
Maldoje atrandam mes tave, Marija,
Ir grįžta ramybė šventa mumyse.

O žemės lelija, Taikos Karaliene,
Neleisk mums pražūti, mes tokie silpni. 
Suraski vietelę į savąją širdį,
Nes Tu tiktai viena viltis mūs esi.

Petras Nekrošius

religinių ir lietuviškų organi
zacijų veikla. Didelėje, erdvio
je bažnyčioje, ypač po Antrojo 
pasaulinio karo į JAV pra
dėjus skristi „Dievo paukšte
liams”, sekmadieniais Sumos 
metu, vietos nebeužtekdavo. 
Skaudu pagalvojus, kas dabar 
iš viso to bepaliko! Ypač pas
tarųjų trejų mętų laikotarpiu 
Apreiškimas išgyveno įvairių 
„vėjų” siautusius gūsius.

Parapija yra netekusi net 
ir pastovaus lietuvio kunigo 

, (sekmadieniais lietuviškai 
Mišias atnašauja Maspeth pa
rapijos vikaras kun. Vytautas 
Volertas). Parapiją admin
istruoja gretimos parapijos 
klebonas kun. Joseph G. Fon
ti. Parapijiečių skaičius yra 
žymiai sumažėjęs. Nors Nevv 
Yorke priskaitoma apie 5,000 
„trečiabangininkų”, tačiau jie į 
parapijos gretas vangiai jun
giasi. Nepaisant viso to, para
pijiečiai rankų nuleisti ne
sirengia ir tikisi, kad, „vėjų” 
šėlsmui nutilus, parapija vėl 
atsistos ant tvirtų kojų. O tam 
vilčių yra. Tai rodo ir džiaugs
mą kelia, kad ir šį kartą, 
beveik visai susirinkusiųjų į 
Bernelių Mišias užpildyta baž
nyčia. Iš jų du trečdalius su-,

darė trečiosios bangos ateiviai.
P. Palys

ta Dievo Tėvo slėpiniui apžvel
gti, antroji — Jėzaus kaip 
Mokytojo ir Gelbėtojo misijos 
suvokimui atskleisti. Trečiąją 
dieną akcentuotas atvirumas 
Šventajai Dvasiai. Seminarą 
užbaigiant, šv. Mišias aukojo 
vyks. Jonas Kauneckas. Per 
pamokslą jis linkėjo kiekviena 
proga išradingai mokyti Dievo 
ir artimo meilės.
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VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Valandos pagal susitarimą

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER
Akių ligos - chirurgija 

150 E. Huron, Suite 1000 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą
Tel. 312-337-1285

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA

i'i

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-322Q

SVEIKATOS KLAUSIMAIS
ŠVINTA AUŠRA SĖKMINGAM 

GYDYMUI
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

Kultivuotos žmogaus em
briono ląstelės — „stemcells” 
(hES celės), pavadintos „visuo
tinio pataisymo įrankiu”, gali 
ateityje pakeisti liguistą šir
dies raumenį, sumenkusias 
kasos ląsteles, dopaminą ga
minančias kasos ląsteles, susi
dėvėjusią kremzlę kelio sąna
ryje. nudegusią odą ir retinos 
audinius. Genetiškai pakeis
tos hES ląstelės gali prašalin
ti atmetimą persodintų organų.

Embrione tos „stem” ląs
telės gyvuoja trumpai, kaip 
nepasiskirsčiusios; po to jos 
sudaro įvairius žmogaus kūno 
organus.

Kai mokslininkai supras 
biologinius ir cheminius sig
nalus, kurie sužadina ląsteles 
specializuotis, tos prieš tokią 
jų kaitą ląstelės gali būti 
panaudotos pagerinimui ar 
pagydymui tokių, su amžiumi 
besirišančių, ligų, kaip alzhei- 
merinė, parkinsoninė ar apa
kimas dėl makulos sunykimo

Pirmasis laboratorijoje 
augino „stem” ląsteles James 
A. Thompson, dirbąs Wiscon- 
sin universitete ir John Gear- 
hart — John Hopkins univer
sitete.

Thompson augino hES 
ląsteles, paimtas iš vidinės ląs
telių masės blastocistų, atli
kusių po nevaisingumo gydymo.

Gearhart tas ląsteles augi
no, paėmęs jas iš abortu nu
žudytųjų.

Aišku, sukilo pasipriešini
mo audros. Buvo protestuoja
ma prieš nužudymą negimu
sio žmogaus, kad jo organais 
gydytų susidėvėjusią kremzlę. 
Reikalauta, kad Amerikos

EDMUNDAS VIŽINAS, MD., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai
0018 W. Archer Avė. Ste. 5 k 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 SL, Oak. Lawn, IL 

Tel. 706-422-8260

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

ląparoskopinė chirurgija:
300 Bamev Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
www.cerrtedOfsurgeryandbiBastheelhjOom

valdžia nefinansuotų tokio 
tyrimo, panaudojant išmeta
mus žmogaus embrionus. Kon
gresas 1995 m. uždraudė fi
nansuoti tyrimus su negimu
sio žmogaus ląstelėmis.

Dabar tuos tyrimus finan
suoja - privačios bendrovės, 
kaip Geron Corporation of 
Mento Park, California.

Pernai The National Bio- 
ethics Advisory Gommission 
nutarė, kad išmetamų negi
musio žmogaus — embriono 
lavonų „stem” ląstelių panau
dojimas tyrimui pasitarnaus 
žmonijos gerovei ir todėl tie 
tyrimai yra etiški.

Dabar abiejų partijų atsto
vai: JAV senatoriai Arlen 
Spector (R — Pensylvania) ir 
Tom Harkin (D — Iowa) įvedė 
įstatymą, kad būtų panaikin
tas tų tyrimų nefinansavimas..

Kai kurie gydytojai pri
taria tokiai senatorių elgse
nai, tik reikalauja, kad būtų 
prisilaikoma išdirbtų griežtų 
etiškų reikalavimų ir apšvies
ta visuomenė šioje naujoje 
mokslo pažangos srityje, ga
linčioje suteikti pagijimą nuo 
ligų, kurios vargina milijonus 
amerikiečių.

Tokias žinias paduoda 
vedamajame redaktorius Robert
N. Butler, M.D. žurnalo „Geria- 
tries” (September, 2000, vol. 55).

Šia proga pasakytina, kad 
dabar jau gerokai sumenkusį 
dvasininkijos autoritetą atgai
vintų jų suvisuomeniškėjimas 
— tamkevičiais, krupavičiais, 
vaižgantais, valančiais pavir
timas. Tik tada ir jų balsas, o 
reikalui eant, protestas būtų 
daug svaresnis.
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NERIMAS ATSIBUDUS PO 
SVAJONIŲ NAKTIES

AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

Trijų Karalių diena Lie
tuvoje pabrėško žiniasklaidai 
ir politikams vieningai burao- 
jant prieš Rolandų Paksą, jau 
tapusį prezidentu. Keista, bet, 
atrodo, kad ir paties naujojo 
„tėvelio” stovykloje entuziaz
mo nesijaučia. Žurnalistai pa
stebėjo, kad, jau patyrus apie 
pergalę rinkimuose, Pakąo 
rinkimų štabe nesijautė per
galės džiaugsmo, o atvirkščiai 
— ten tvyrojo nerimo nuotaika 
ir buvo kalbama, kad bus ban
doma panaikinti rinkimų re
zultatus ir liberalus demokra
tus apkaltinti dėl neleistinų 
agitavimo būdų rinkimų kam
panijos metu. Pirmuosiuose 
interviu po pergalės R. Pakso 
rinkimų Štabo vadovė Dalia 
Kutraitė-Giedraitienė santū
riai kalba, kad naujasis prezi
dentas neturės kitos išeities, 
kaip tartis su didžiosiomis 
partijomis, kurios rėmė jo 
priešininką.

Taigi, kas atsitiko 2003 m. 
sausio 5 d.? Ką reiškia Valdo 
Adamkaus pralaimėjimas ir 
Rolando Pakso naujas skrydis 
į olimpą? Politologai ir žinia
sklaida vardija tokias Valdo 
Adamkaus pralaimėjimo prie
žastis: ne paskutinėje vietoje 
buvo jo senyvas amžius; ei
damas prezidento pareigas jis 
buvo sukaustytas valstybės 
vadovo padėties ir negalėjo 
sau leisti daugelio dalykų, ką 
sau leido Rolandas Paksas; V. 
Adamkus buvo pavargęs; jo 
komanda buvo užliūliuota 
labai aukštų dabartinio prezi
dento vertinimų, kuriuos prieš 
rinkimus pateikė gyventojų 
apklausų agentūros, ir ne
pasirūpino aktyvesne agitaci
ja. Madų specialistai prideda, 
kad rinkimų kampanijos metu 
V. Adamkus netgi netinkamai 
rengėsi — pilkai, akademiš
kai, kas jį dar labiau sendino.

Tuo tarpu Rolandas Pak
sas demonstravo jaunatviš
kumą, netgi nutrūktgalviš
kumą (ne pagal amžių, mat 
jam 46-eri) — važinėjo moto
ciklu, pas rinkėjus skraidė 
malūnsparniu, dėvėjo arba la
kūno uniformą, arba papras
tus žemaičio bernelio marški
nėlius, ir tuo patraukė jauni
mą. O senukams kalbėjo tai, 
ką jie norėjo išgirsti — pakels 
pensįjas, sumažins mokesčius, 
pagerins gyvenimą. Tiesa, 
pensijos ir mokesčiai neįeina į 
prezidento veiklos sferą, bet 
eilinis žmogus to nežino. Netgi 
rimti žmonės, kurie išmanė 
politiką, patikėjo, kad atėjęs 
Paksas išvaikys dabartinę val
džią — nuvers Brazauską ir 
pastatys naujus ministrus. O 
tai tiesiog grynos svajonės,

110 METŲ KARVEDŽIUI
J. VARIAKO  JUI
STASYS IGNATAVIČIUS
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Panendrėje prie būrelio 

prisįjungė karininkas K. Dra- 
gunevičius ir keli savanoriai. 
Gavę iš vokiečių 30 šautuvų, 6 
revolverius ir kelias dešimtis 
rankinių granatų, būrys dve
jomis rogėmis traukėsi Kė
dainių link. Apsistodami nak
vynei Ėriškiuose, Ramygaloje, 
Okainiuose, Šėtoje, Aukšt. 
Kapliuose, verbavo savano
rius. Sausio 13 d. būrys 
pasiekė Kėdainius, turėda
mas jau arti 100 savanorių. 
Kėdainiuose karininkas J. 
Šarauskas jau buvo susiorga
nizavęs apie 80 žmonių vietinį 
apsaugos būrį. Abu vadai 
sutarė bendromis jėgomis 
priešintis bolševikams.

J. Variakojo būrys ir to
liau augo. Atvykę savanoriai 
buvo skubiai mokomi — ruo
šiami kautynėms. Negauda
mas nurodymų iš Krašto

nes valdžią skiria Seimo dau
guma, o ta dauguma kol kas 
yra stabili ir po pralaimėjimo, 
vieningai pasisakant prieš 
Paksą, dar netgi sustiprėjo.

Vytautas Landsbergis 
prieš antrojo rato rinkimus 
spaudoje keletą kartų klausė, 
iš kur ateina Pakso rinkimų 
kampanijoje naudojami pini
gai? Mat Paksas rodė, kad 
išleido vienokią sumą, o 
suskaičiavus, kiek jis fak
tiškai išleido rinkimų rekla
mai, išeidavo kelis kartus 
didesnė. Rinkimų naktį, kai 
rezultatai buvojau beveik aiš
kūs, konservatorių busimasis 
vadovas (kovo mėn. jis žada 
perimti partijos vairą) An
drius Kubilius pasakė, kad di
deli pinigai ir drąsiai žadami 
nerealūs pažadai padarė di
delį darbą. Buvo ir tokių ko
mentatorių, kurie sakė, kad 
Rolandui Paksui valdžią ati
davė socialdemokratai, kurie 
nesugebėjo susikalbėti savo 
koalicijoje su socialliberalais 
ir į rinkimus išleido du kandi
datus. Jeigu minima koalicija 
būtų kėlusi vieną kandidatą, į 
antrąjį rinkimų turą kartu su 
Valdu Adamkumi būtų išėjęs 
jos atstovas.

Dar kai kam atrodė, kad 
Lietuvoje partijos neturi pa
sitikėjimo, nes rinkėjai balsa
vo prieš savo partijų, kurių di
džioji dauguma rėmė V. 
Adamkų, valią. Kita vertus, 
sakė kai kas, tie patys rinkėjai 
suformavo ir partijų įtakingu- 
mo skalę, juk jie rinko dabartinį 
Seimą. Taigi, pasirodė, kad 
nebrandus yra patys rinkėjai 
ir po šių rinkimų Lietuva vėl 
patenka į nepastovumo zoną. 
Kas galės rimtai žiūrėti į Lie
tuvą, kuri elgiasi neprogno
zuojamai.

Bet yra taip, kaip yra. Lai
mėjo svajotojai, ir jie išsirinko 
savo svajonių čempioną. Bet 
kaip įvykiai klostysis toliau? 
Suprantama, žmonės lauks 
didesnių pensijų ir mažesnių 
mokesčių. Prezidentui reikės 
atsiskaityti už savo žodžius ir 
gausius pažadus, kurių jis 
negailėjo, bet kurių jis negalės 
įgyvendinti. Vienas iš įtakin
gų socialdemokratų veikėjų 
Gediminas Kirkilas sako, kad 
R. Paksas prieš rinkėjus ga
lėtų žaisti skriaudžiamo prezi
dento vaidmenį: jis nori, o Sei
mo dauguma jam neleidžia.

Kadangi rinkimų kam
panijos metu visą dėmesį buvo 
nukreipęs į valstybės vidaus 
problemų sprendimą, R. Pak
sas turės pasiaiškinti ir Lie
tuvos užsienio partneriams, 
kodėl mažai dėmesio skyrė 
užsienio politikai, kas ir yra

Karvedys J. Variakojis.

apsaugos ministerijos, J. Va
riakojis nutarė pasilikti Kė
dainiuose ir ėmė eiti įgulos 
viršininko pareigas. Bolševi
kų 2-asis šaulių pulkas,

Žiema Lietuvoje. Sekmadienį išsirinkę naują prezidentą, Lietuvos piliečiai, be abejo, tikisi „pavasario linksmy
bių ir rudens gėrybių”. Linkėkime, kad jų lūkesčiai bent iš dalies pasiteisintų.

Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr.

pagrindinis mūsų prezidento 
uždavinys pagal Konstituciją. 
Turės pasauliui pasiaiškinti 
ir dėl fašizmą primenančio 
erelio savo partijos simboliko
je. Gal dėl šios detalės Vakarų 
spaudos agentūros Lietuvos 
rinkimams rodė tiek daug 
susidomėjimo. Beje, kai kurie 
komentatoriai, aptardami 
Pakso rinkimų kampanijos 
detales, įžiūrėjo, kad panašiai 
praėjusiame amžiuje Vokie
tijoje laimėjo ir Hitleris: 
Paksas vaidino drąsų, tvirtą 
ir įžūlų vyruką, dėvėjo unifor
mą ir žadėjo tvirtą ranką. Kiti 
sakė, kad jo rinkimų progra
ma panaši į skandalingai 
pagarsėjusio Vytauto Šus
tausko programą. Todėl kai 
kam kyla tokia mintis: jeigu 
Lietuvai priešiškos jėgos 
planuotų, kaip sakoma, pa
kišti kiaulę pasaulyje, jos 
savo finansuojamam veikėjui 
pasiūlytų būtent tokį scenari
jų-

Atrodo, kad R. Paksas dėl 
savo laisvo elgesio prieš rin
kimus dabar turės atgailauti 
ir būti mažesnis už žolę, turės 
visiems pataikauti ir prie visų 
prisitaikyti, į visus nuolankiai 
kreiptis, prašydamas para
mos, jeigu norės būti prezi
dentu. Bet juk tai ne jo 
charakteriui. Iki šiol jis de
monstravo tik nepastovumą ir 
ekstravagantiškumą: jeigu tik 
kas, tuoj mesdavo postą ar 
atsisakydavo susitarimų, 
todėl negarsėjo kaip patiki
mas partneris. Atsakingiau- 
siame Lietuvoje poste — 
prezidento kėdėje — tokių 
viražų nebus galima daryti. 
Kaip spėja komentatoriai ir 
partijų atstovai, viražų ir 
nebebus. Paksas, gavęs tai, ko 
visomis priemonėmis siekė, 
bus užganėdintas ir darys 
taip, kaip reikia: užsienio 
politika liks ta pati, jis sušvel-
atvykęs iš Vilniaus per 
Ukmergę, užėmė Šėtą. Šiame 
pulke buvo apie 1,000 karių, 
artilerija ir kavalerijos būrys. 
Iš Šiaurės per Radviliškį 
-Baisogalą Kėdainių link arti
nosi 41-asis bolševikų pės
tininkų pulkas. Bolševikai 
veržėsi Kauno link, grėsė 
Kėdainių apsupimas.

Pirmieji susirėmimai su 
bolševikais prie Kėdainių 
prasidėjo jau vasario 1 d., tačiau 
tai buvo žvalgomieji mūšiai. 
Pagrindinį puolimą priešas 
pradėjo vasario 7 d. puldamas 
Kėdainius iš rytų. Čia juos su
laikė J. Variakojo būrys. Tuo
met bolševikai puolė iš pietų, 
bet ir čia jie buvo sulaikyti 
kėdainiečių būrio. Tada 
nedidelis savanorių būrys, 
vadovaujamas viršilos V. Vai
nausko ir būrininko P. Lukšio 
(kitą dieną žuvo ir buvo pir
masis savanoris, žuvęs Nepri
klausomybės kovose), prie Pa- 
obelių dvaro vado J. Variakojo 
nurodymu atliko manevrą ir 

uolė bolševikus iš užnugario, 
į lietuvių puolimą kelių arti-

nins savo nuomonę dėl Igna
linos atominės elektrinės užda
rymo, prisitaikys prie poli
tinės daugumos ir t.t. Taigi, 
niekas nesikeis. Gyvenimas 
eis sena vaga. Tuo labiau, kad 
ne valdžia kuria žmonių gy
venimą, o žmonės patys. Pas
kutiniosios praėjusių metų 
apklausos rodo, kad lietuviai 
optimistai nugalėjo lietuvius 
pesimistus, ir dabar didesnė 
dauguma mano, kad praėju
sieji metai buvo geri, o šie me
tai bus dar geresni. Optimiz
mui nemažos reikšmės galėjo 
turėti palankus pasaulio di
džiūnų vertinimas — Lietuvos 
pakvietimas į NATO ir priar
tėjimas prie Europos Sąjun
gos. O tame yra ir Valdo 
Adamkaus nuopelno. Tik kaž
kodėl balsuotojai jam šių 
nuopelnų nepripažino, arba, 
pragydus jaunoms lakštinga
loms, staiga užmiršo (prisime
nate, kokie aukšti Valdo 
Adamkaus vertinimai buvo po 
JAV prezidento Bush vizito?).

SAVIŽUDŽIAI KINIJOJE
Kinija; ypač jos provinci

jos, pasižymi didžiausiu 
pasaulyje savižudžių skaičiu
mi. Be to, tai vienintelė 
pasaulio valstybė, kurioje daž
niau nusižudo jaunos moterys, 
kaip vyrai, o savižudybės 
provincijoje yra gausesnės 
negu miestuose. Manoma, kad 
prie savižudybių gausos 
kaimuose prisideda lengvai 
prieinami pescisidai ir žiur
kėms nuodai. Tai patvirtina ir 
šie duomenys: iš 519 savižudy
bių, 62 proc. buvo atlikta, išge
riant nuodų, 20 proc. pasika
riant, o likusios — įvairiais 
kitais metodais. Kasmet
lerijos pabūklų ir kulkos
vaidžių ugnimi parėmė vokie
čių Kėdainių įgulos kariai. 
Kitą dieną lietuviai apėjo prie
šo dešinįjį sparną ir smogė. Šis 
smūgis privertė bolševikus 
skubiai pasitraukti į Šėtą, pa
liekant lietuviams nemažai 
ginklų bei amunicijos, gur
guolės vežimus ir... 18 be
laisvių.

Tai buvo pirmasis kari
ninko J. Variakojo ir jo būrio 
pergalingas kovos dėl Lietuvos 
nepriklausomybės krikštas. 
Po dvieju dienų lietuviai dar 
labiau išvystė puolimą ir 
bolševikai, palikdami nukau
tuosius, sužeistuosius ir savo 
gurguolę su ginklais, amunici
ja ir maistu, spruko Ukmergės 
link, Kėdainių fronto kau
tynės buvo laimėtos.

Tokių laimėtų kautynių 
prieš bolševikus J. Variakojis 
ir jo kariai turėjo nemažai. Pa
sižymėjo Ukmergės ir Pane
vėžio operacijose, vijo juos iš 
Lietuvos, kovojo net Latvijos 
teritorijoje ir išvadavo Subatą, 
Bebrinę ir Ilukštę. Už kovas

Tiesa, Lietuvą yra okupavęs 
drąsus, agresyvus, gana pa
viršutiniškas jaunimas, kuris 
nesiknaisioja po dvasines gi
lumas, o tiesiog gyvena ir mė
gaujasi gyvenimu, daug dėme
sio skiria seksui, gražiausio 
užpakaliuko rinkimams, imi
tuoja gatvės žargoną ir madas, 
veržiasi į verslą, televiziją, ra
diją ir spaudą, viešąją nuo
monę. Jaunai, emocionaliai 
Lietuvai reikia ir savo vadovo. 
O senukams tiesiog maloniau 
žiūrėti į jauną.

Kadangi intelektualinių 
gilumų nedemonstravo nė vie
nas atsikūrusios Lietuvos 
prezidentas, taigi, galima sa
kyti, kad Lietuvos prezidentą, 
panašų į save, renka vidutinis 
Lietuvos pilietis. Politikai, po
litologai ar intelektualai ne
turi įtakos savo tautai. Tauta, 
atšventusi nepriklausomo 
gyvenimo dešimtmetį, dar vis 
išlieka kaip jaunas alus — tai 
vienoje, tai kitoje vietoje 
sudrasko statinės lankus.

Kinijoje nusižudo 287,000 
žmonių ir tai yra penktoji daž
niausia mirties priežastis šioje 
valstybėje. NYT

TEISINGI ŽMONĖS
Bevežant kredito unijos 

mokestį netoli St. Paul 
(Minnesota) esančiu 94 keliu, 
iš sunkvežimėlio iškrito mai
šas su 50,000 dol. Dolerių bank
notai netrukus pradėjo „skrai
dyti” po visą kelią, sustabdy
dami eismą. Žmonės iššoko iš 
mašinų ir pradėjo pinigus 
gaudyti, tačiau juos atidavė 
atvykusiems policininkams. 
Visi pinigai buvo grąžinti.

AP

su bolševikais ir nuopelnus 
Lietuvai J. Variakojis buvo ap
dovanotas net dviem I rūšies 
Vyčio Kryžiaus 2-ojo ir 3ojo 
laipsnio ordinais, o Latvijos 
prezidentas už Latvįjos miestų 
išvadavimą jį apdovanojo 
Latvijos „Lačplėsio” 3-ios 
rūšies ordinu. Iš būrio išaugo 
batalionas, o lapkričio 1 d. 
batalionas buvo pavadintas 4- 
uoju pėstininkų pulku.

Pulkas ir jo vadas pasižy
mėjo kovose ir su bermonti
ninkais kautynėse prie Meš
kuičių, mušėjuos ir išstūmė iš 
Lietuvos. Net pats generolas 
Bermondtas - Avalovas per 
atsitiktinumą vos išvengė 4- 
ojo pėstininkų pulko nelaisvės.

Pažymint pulko metines, 
1919 m. gruodžio 29 d. prezi
dentas A. Smetona pulkui su
teikė Lietuvos karaliaus Min
daugo vardą.

1920 m., kai prasidėjo ka
ras su lenkais, J. Variakojis 
buvo Vilniuje, kurį saugojo du 
pėstininkų batalionai (po 
vieną 4-ojo ir 9-ojo pulkų).

Bus daugiau

DRAUGAS, 2003 m. sausio 7 d., antradienis 3

C_ Ikmutė Bindokieni

Vis kartojama ta pati
klaida

Malonu, kad amerikietiš
koje spaudoje (ir kitoje žinia
sklaidoje) kartas nuo karto 
dar paminimi du svarbūs 2002 
m. pabaigos įvykiai: NATO 
plėtra, pakviečiant kandi
datėmis Rytų ir Vidurio Eu
ropos valstybes, bei galimybės 
nemažam būriui naujų tautų 
įsijungti į Europos Sąjungą. 
Žinome, kad šiuo metu Ame
rika skęsta savuose rūpesčiuo
se, todėl didžioji dėmesio dalis 
nukreipta į Iraką, Šiaurės 
Korėją, krašto vidaus ekono
mikos painiavas ir JAV prez. 
George W. Bush pastangas 
tuo pačiu metu prižiūrėti, kad 
nei vienas šių, stipriai kun
kuliuojančių, puodų „nepri
sviltų” ar neperbėgtų per 
kraštus ir nesugriautų tiltų į 
prezidento rinkimų laimėjimą 
2004 metais. Tad buvo įdomu 
paskaityti praėjusio sekma
dienio „Chicago Tribūne” iš
spausdintą straipsnį, susietą 
su NATO bei ES plėtra. Jį 
parašė vyr. dienraščio bendra
darbis R. C. Longworth, pava
dinęs — „The ųuiet end of the 
Cold War”.

Tačiau jau pirmieji saki
niai nekaip nuteikė. Autorius 
rašo:. „Kai pasauliui gresia 
naujas karas, senasis pasi
baigė beveik nepastebimai. 
Lapkričio mėn. Prahoje vyku
siame suvažiavime devynioli
ka NATO valstybių pakvietė 
septynias buvusias komunis
tines šalis įsijungti į sąjungą. 
Tikima, kad jos visos — Bul
garija, Estija, Latvija, Lie
tuva, Rumunija, Slovakija ir 
Slovėnija — 2004 metais jau 
bus lygiateisės narės. Kitos 
trys buvusios komunistinės 
tautos — Lenkija, Vengrija ir 
Čekų Respublika — įsijungė 
prieš trejus metus”.

R. C. Longworth maždaug 
tais pačiais žodžiais aprašo ir 
penkiolikos Europos Sąjungos 
valstybių viršūnių suvažiavi
mą Kopenhagoje, kai devynios 
„buvusios komunistinės vals
tybės” buvo pakviestos įsi
jungti į ES.

Straipsnio autorius kelis 
kartus pakartoja tą pačią klai
dą, kuri daug kartų amerikie
tiškoje žiniasklaidoje badė 
mūsų akis ir ausis. Daug kar
tų ir mūsų skaitytojai reiškė 
savo pasipiktinimą tokiu aiš
kiu prasilenkimu su faktais. 
(Nemanome, kad tai bloga va
lia, bet paprasčiausiai žurna
listų neapsižiūrėjimas, neįsi- 
gilinimas į aptariamo dalyko 
esmę.)

Nei trys Baltijos valstybės, 
nei kitos, pakviestosios į

NATO ar Europos Sąjungą 
(pastaruoju atveju išimtį su
daro Malta ir Kipras), nie
kuomet nebuvo Sovietų Są
jungos respublikos ir savęs 
nelaikė komunistinės imperi
jos dalimi. Visos jos buvo oku
puotos ir priverstos suklupti 
po komunistinės diktatūros 
jungu, kurį nešė kone pus
šimtį metų.

Beskaitant tokius straips
nius ar besiklausant prane
šimų, susidaro įspūdis, kad tai 
visai „naujos valstybės”, kaž
kaip netikėtai atsiradusios po 
Sovietų Sąjungos subyrėjimo. 
Ne tik neužsimenama jų tūk
stantmetė istorija, bet nekal
bama ir apie vėlesniąją. Juk 
po Pirmojo pasaulinio karo 
Baltijos valstybės paskelbė 
nepriklausomybę, kuri buvo 
viso pasaulio — taigi, ir JAV
— pripažinta de facto ir de 
jure. Jų nepriklausomybė porą 
dešimtmečių klestėjo, kol 
didžiųjų diktatorių — Mask
vos ir Berlyno — imperijos su
darė tarpusavio sutartį, pasi- 
kirstydamos, kuriai teks su
gauti Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos laisvės paukštį ir uždary
ti savame narve. Didžioji lie
tuvių tautos dalis dar ne
pamiršo, kad laimėtoja tapo 
Sovietų Sąjunga. Nepamiršo 
ir nuoskaudų, kurias tas „lai
mėjimas” atnešė. Tad būtina 
amerikietiškosios žiniasklai
dos prasilenkimą su tiesa ati
taisyti, kad jis neįsisenėtų ir 
neklaidintų ateities kartų.

Betgi minimo straipsnio 
autorius įžvalgiai nagrinėja 
Europos ateities perspektyvas 
ir priežastis, dėl ko ES bei 
NATO plėtra neturėtų, bent 
kol kas, nusidriekti į kai ku
rias valstybes. Rusija, anot jo, 
yra per didelė, joje per daug 
netvarkos ir branduolinių ginklų
— abejotina, ar ji apskritai 
kada nors galės sėkmingai įsi
jungti į šias tarptautines orga
nizacijas. Turkija yra musul
moniška valstybė, o visos — 
esamos ir būsimos — ES tau
tos — krikščioniškos, tad gali
ma ir čia ieškoti priežasčių, 
kodėl Turkija palikta „už 
durų”. „JAV greičiau galėtų 
padaryti Meksiką 51-ąja vals
tija, kaip ES įtrauktų Turkiją 
į savo sudėtį”, teigia straip
snio autorius. Tačiau jis baigia 
viltingai: „Geležinė uždanga 
nukrito prieš 13 metų. Jos 
padarytos nuoskaudos yra 
taikiai užgydomos. Prieš pa
sineriant į naujus nuotykiu^, 
nepakenktų pasidžiaugti šia 
gera žinia, ir prisiminti, kaip 
visa tai įvyko”.
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Kas pasakys, kokie buvo 
praėję juodojo arklio (gal 
žirgo) metai, su būdinga jiems 
darbštumo, darbingumo aureo
le? Kada suskaičiuosime visus 
laimėjimus ir pralaimėjimus, 
jei išvis skaičiuosime, išsky
rus fmansistus, mokesčių 
skaičiuotojus. Tai padaryti 
bus lengviau nei bandyti su
sumuoti moralės ar dvasišku
mo radimus ir praradimus.

Ligos kaustomas, popie
žius iš visi} jėgų stengiasi tęs
ti savo žemiškąją Taikos misi
ją, Irako incidentas, čečėnų 
išpuolis Maskvoje, Dubrovkos 
teatriniame centre. Metams! 
baigiantis, baisus bombos 
sprogimas — per penkiasde
šimt naujai žuvusiųjų Grozne, 
per pusantro šimto sužeistų. 
Beje, susisprogdino ne čečė
nai, bet šviesiaplaukiai rusai. 
Kodėl? Ar kas atsakys... 
Izraelio ir Palestinos konflik
tas, nepagaunamas, jau mis
tiniu tampantis, Osama bin 
Laden. Žūtys Filipinuose, 
dūžtantys lėktuvai, potvynis 
Kalifornijoje, ugnikalnių išsi
veržimai, banginių fiestos, 
teroristų ar pavienio teroristo 
atakos, kurių paskutinioji 
ypač kraupi, nes žuvo JAV gy
dytojai, atlikę taikos misiją 
trečioje pasaulio šalyje. Virto 
traukiniai, krito lėktuvai. Kaip 
pasaulinės katastrofos sig
nalas — atšilęs klimatas jau 
rodo savo nagus — nuslinkę 
Kaukazo ledynai nusinešė 
nemaža žmonių gyvybių 
aukų. Dvidešimt pirmojo am
žiaus pradžia pilna katastrofų, 
nenuspėjamų sprendimų.

Lietuvoje, Marijos žemėje, 
palyginti ramu — neužklysta 
taifūnai, nesiveržia ugnikal
niai, nes jų paprasčiausiai 
nėra. Potvynis, tiek metu 
siautėjantis Šilutės žemėje, 
atrodo, taip ir išliks galinges
nis už žmones, sėdinčius 
Seime ir nesugebančius, tuo 
reikalu ką nors spręsti.

Jūratė ir Rimantas Grabliauskai, Kęstutis Sidabras.

Bičiulystė
Parengia Ligija Tautkuvienė, 

talkinant sūnui Adomui

o"adresu su nuoroda ,,Bičiulystei” 
ox 4102, Wheaton, IL 60189

Sausra, ir ta beveik įkanda
ma, kol visai neišdžiūsta 
upės, o žmonės kaip nors iš
gyvena. Gamta ne pati blo
giausia Lietuvai. Gal blogesni 
žmonės. Taip taip, žmonės, 
tie, kurie keturlinki lankstosi, 
kol išrenkami į Seimą ir po to, 
šiltai besivartaliojantys to 
Seimo šiltame gyvenime. Ko 
daugiau bereikia iš rinkėjų, 
— kai Mauras atlieka savo 
darbą, Mauras gali eiti! Sei- 
mūnams neberūpi Lietuvėlė 
ir jos žmoneliai — sveika būk 
tėvyne, šilta mano piniginė. 
Korumpuota valdžia baigia 
pribaigti Konstituciją, įstaty
mus pasijungti naujiems 
sprendimams. Kodėl nepatik
rinami ir neįvardijami, nepa
teikiama viešai informacija, 
kas balsavo už NKVD darbuo
tojų pensijas?! Kokiame sto
vyje švietimo, pensijų refor
ma? Kodėl ir kiek žrtionių bal
savo, kad būtų laikomi pas
laptyje buvusių saugumiečių 
sąrašai? Kas sutrukdė įvyk

Raimondas, Kristina, Dalia, Vytas, Diana, Audrius, Aušra ir Vismantas 
Naujųjų išvakarėse su trispalvėmis United Center sporto salėje.

vieni iš daugėlio lietuvių

dyti liustraciją? Šiandien 
nereikėtų daugelio klausimų 
kelti iš naujo, šiandien paaiš
kėtų tie keturiolika žurna
listų ir tie išeivijos „veikėjai”, 
tarnavę KGB. Jie turi būti vi
si įvardyti, kad „atsitiktinai” 
nebūtų suteikiama Santarvės 
premija, kaip atsitiko su K. 
Prunskiene. Nejau pamiršo
me, kaip pirmadienį (1991 m. 
sausio 7 d.) per naktį buvo pa
didintos kainos, iššaukusios 
tolesnius įvykius prie Aukš
čiausiosios tarybos ir tankų 
gausmu atidundėjusius sau
sio 13-osios naktį?! Gėdingas
K. Prunskienės gyvenimo 
tarpsnis — tarnystė saugu
mui, — nesibaigia: išplėšti iš , 
bylos puslapiai. Tad šiandien 
neraudonuojant galima visai 
Lietuvai meluoti, jog tokio 
bendradarbiavimo nebūta. 
Nors Lietuva turi įsigijusi me
lo detektorių ir galėtų patik
rinti... Bet žmonės per laiko 
tarpą pradeda suvokti kas yra 
kas, tad K. Prunskienės nebe
liko paskutinio tarpsnio kan
didatų sąrašuose... Tik žydai 
atkakliai ieško žydšaudžių, o 
mes, pragyvenę penkias de

šimtis saugumo, NKVD aky
lai stebimi, skundžiami, šian
dien kviečiami viską pamiršti 
ir sumokėti jiems už tą „dar
bą” pensijas. Mano tėvas, bai
giantis skaičiuoti devintą de
šimtį šioje žemėje, iš pensijos 
vos suduria galą su galu (be 
mūsų paramos, sunku pasa
kyti, kaip išsiverstų), ati
dirbęs prie visų valdžių, ne
turi lengvatų ir jų prašyti vos 
išdrįsta — Lietuvai ir taip 
sunku. Dėkui Dievui, gauna 
a.a. mamos pensijos priedą. 
Jis niekada netarnavo saugu
mui, nepriklausė jokiai parti
jai. A, tiesa, jų buvo tik viena. 
Taip ir norisi rėkti: tegul bu
vusiems enkavedistams moka 
pensijas ta valdžia, kuri juos 
sutvėrė! Dar daug būtų gali
ma parašyti kiek daug netei
sybės, nuskurdimo, beviltiš
kumo atvejų buvo Lietuvoje 
tuose užsibaigusiuose metuose.

Gyvenimas tęsiasi toliau 
ir gyviems visada reikia gy
venti savo gyvenimą. Atėju
sieji Naujieji, pagal japonų 
astrologijos kalendorių — 
Avies, o kiniečių — Ožkos me
tai. Ką jie žada mums, apie tai — 
kitame „Bičiulystės” numery
je, o šiandien norime trumpai 
stabtelėti ir papasakoti kaip 
sutikome Naujuosius.

Ach tie Naujieji, kiek šur
mulio, kiek rūpesčių, ypač 
moterims, kol susirengiama, 
kol nutariama, kur ir kaip, ir 
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su kuo juos sutikti. Kaip daug 
priklauso nuo aplinkos, nuo 
muzikos (svarbiausia) ir nuo 
maisto. Taip taip, nes, jei ne
skanus ar koks per sausas, ar 
padažas ne toks, tai visi iki 
būsimųjų atsimins ir atsi
mins.

Šiais metais, kaip niekad, 
daug žmonių rinkosi atski
romis grupėmis, ieškodami 
artumos bei taupumo sumeti
mais. 28-ių žmonių kompanija 
Naujuosius sutiko Naperville 
restorane „Keywester bar”, 
kuris susijęs su rašytoju Er- 
nest Hemingvvay. Tarp kren
tančių krioklių, didžiulio žuvų 
akvariumo, skambėjo ameri
kiečių rock muzika. Gal ir pri
trūko lietuviškos dvasios, bet, 
kaip sako žmonės, ten buvo 
pigiau, o jei šeimos keturi — 
penki, tas labai jaučiasi. Kai 
didelių pinigų neuždirbi, tada 
turi galvoti ir surasti išeitį, 
neapsunkinančią gyvenimo. 
Skaniausias maistas, šam
pano kiek nori ir kaina vie
nam žmogui su arbatpinigiais 
tik 45 doleriai. Kita 40-šim- 
ties suaugusių žmonių grupė 
susirado gyvenamųjų namų 
pokylių salę, kurioje, pasi- 
samdę šeimininkę, šauniau
siai sutiko Naujuosius kartu 
su savo vaikais. Vienam suau
gusiajam kainavo 50 dolerių, 
o vaikui — 25 doleriai. Muzi
kantus atstojo magnetofonas. 
Sako, kad buvo labai smagu ir 
gera dar ir dainą užtraukė ne 
vieną. Kiti vyko slidinėti į 
Wisconsin valstiją, kas į bun
kerį įlindo... O kas, išsiilgę 
Sabonio į United centrą nu
vyko. Nors komanda ir pra
laimėjo, bet A. Sabonis, kad ir 
trumpam išbėgdavęs į aikštę, 
buvo komandai labai reikalin-

NAUJIEJI ATKELIAVO
gas ir naudingas. Dešimt 
lietuvių, -apsivilkę specialiai 
šiam žaidimui sukurtais marš
kinėliais: priekyje puikavosi 
užrašas „Blazers”, o nugaroje 
— skaičius 11 bei užrašas SABO
NIS, taip pažymintįs už ką 
„sergama”, nešini lietuviška 
vėliava, sau susirengė origi
nalią Naujametinę šventę. 
„Kai visi šaukdavome 'Sabas’, 
tai užpakalyje sėdintys ame
rikiečiai nesivaržydami ko
mentuodavo, kad mes ko gero, 
esame lietuviai”, — sako Da
lia Badarienė, viena iš dešim
tuko. Trafaretus marškinė
liams sukūrė Raimondas, Vis
mantas ir Aušra.

Žodžiu, vietos visiems vi
sur pakako ir dar liko. Kvie
timai Naujųjų sutikimui py
lėsi kaip iš gausybės rago, pa
siūlymų nuo „super šou” iki 
paprastesnės vienišių vaka
rienės parapijose. Ilgai svars 
tę, pagaliau, nusprendėme 
paremti PLC ir užsisakėme 
stalą. Vienam žmogui kaina 
nepigi — 80 dolerių.

Pasaulio lietuvių centran 
susirinko arti trijų šimtų 
žmonių. Labai jaudinomės dėl 
Meno mokyklėlės dainavimo 
skyriaus dėstytojos ir jos vyro 
Rimanto pirmojo tokio didelio 
ir viešo debiuto. Prieš tai apie 
juos jau buvo išgirsta, nes bu
vom kvietę į Gintaro parodos 
atidaiymą. Susikūrusi nauja

muzikinė grupė „Kaukas”, 
kurios sudėtyje muzikantas 
marijampolietis Kęstas Sidab
ras ir vokalistas Rimantas 
Grabliauskas, spėjo kaip šo
kių muzikantai, debiutuoti 
„Bunkeryje”, tačiau netrukus, 
be jokių paaiškinimų, buvo 
atleisti ir žmonės, prisipirkę 
už tūkstančius aparatūros 
(juk turi atsipirkti!), liko lau
ke už durų... A, bet Naujieji, 
kas gera prisiminkime, kas 
bloga lai išblės! Naujieji, 
tikiu, „Kaukui” ir kartais 
talkinančiai Jūratei, atvers 
daugelio didesnių ar mažes
nių pokylių duris, kaip naujai, 
šviežiai spalvai mūsų, lietu
vių gyvenime. Visi trys grojo, 
darbavosi išsijuosę — dai
nuoti netingėjo, tad tuo ir salę 
užkrėtė — sukrutėjo ir jau
nesni ir vyresni, ir vaikai, ku
rie smagiai sukosi ir maišėsi 
tarp suaugusiųjų. Visi čia 
buvo — išeivija ir trečioji ban
ga ne tik todėl, kad rengė PLC 
ir ,Amerikos lietuvis”, bet, no
risi tuo tikėti, vis daugiau ir 
daugiau žmonių ateina į tas 
vietas, kurios ir skirtos mums, 
lietuviams, ateina ir tuo pačiu 
prisideda prie jų išlaikymo. 
Kaip sakė PLC tarybos 
pirmininkas A. Saulis, jie 
labai patenkinti, kad susi
rinko tiek daug žmonių, kad 
labai puiki muzika ir labai 
smagu visiems būti kartu.

Jūratė Grabliaaskienė.
— Sužavėta šiltu priėmi

mu. Mums tai labai geras 
krikštas rimtoje publikoje. 
Linkiu, kad ir toliau lietuviai 
išlaikytų tokius susibūrimus, 
kad juose skambėtų lietuviš
kos dainos, nes koks lietuvis 
be dainos?!

Išties labai nuobodžiau

jančių ar nuliūdusių neteko 
matyti. Keletas vienišių 
patraukė dėmesį. Kaip teat
ras nuo rūbinės, taip ir Nau
jametinis pokylis — pirmiau
sia reikėjo palikti paltus. Juos 
priiminėjo jaunas, malonus ir 
besišypsantis vyrukas. Pra
kalbinau — kaip čia tokį 
Naujų metų vakarą, jaunas,

Arūnas Karalius.

Smagiai nusiteikę naujametinio pobūvio svečiai. Iš kairės: Stasė Ramanauskienė, Rimas Ramanauskas, 
Aldona Vaitienė, Martynas Buntinas, Ona Smilgienė, Virgis Smilgys.

dailus vaikinas, juos sutinka 
be mergaitės. Rūbinėje. Ar 
neliūdna?

— Ne. Visai neliūdna. Vi
sai gerai. Ne, ne tik pinigai, 
aišku ir pinigai, daugiau no
ras susikaupti, pamąstyti 
apie gamtą, o tai suteikia ra
mus vakaras. Man ir yra šis 
vakaras toks — ramus. Arū
nas Karalius, — prisistato 
dvidešimtmetis vaikinukas, 
St. Xavier universiteto stu
dentas, studijuojantis anglų 
kalbą. Šiuo metu besidomin
tis renesanso literatūra.

— Hm. Įdomu. O kada bu
vai Lietuvoje?

— 2000 metais, kai bai
giau gimnaziją.

— Ar patiko?
—Norėčiau grįžti šiuo mo

mentu. Labai ir net labai ir 
vėl galvoju ten nuvykti.

— Kur tavo mergaitė, jei 
čia esi vienas, gal Lietuvoje?

— Nesakau to, nes per daug

Audra ir Rytis Januškos.

galvojimo apie tą žmogų, kuriam 
aš atidaviau savo širdį... Ji yra 
kažkur..., — ir žavingai nusišyp
so. Taip ir supratau, kad širdelė 
palikta toliau nuo Lemonto ir gal 
toliau nuo Amerikos. Sėkmės tau 
Naujuose!

■ * * * *
Kyštelėjau nosį virtuvėn. 

O ten — suplukusi nuo darbo 
Audra ir jai padedantis Rytis 
Januškos su savo „Bravo” dar
buotojais.

— Norėčiau palinkėti žmo
nėms mokėti linksmintis, 
nors aš ir nematau kaip šian
dien jie linksminasi. Įpratau, 
— sako Audra.

— Ar klausi žmonių jie 
patenkinti ar ne, ar tau nes
varbu?

— Kaip gali būti nesvar

bu?! Labai svarbu. Klausiu. 
Žinau, buvo nusiskundimų, 
kad reikėjo palaukti.

Rytis prisijungia prie lin
kėjimų ir priduria:

— Visiems daugiau drau
giškumo, nuoširdumo ir geru
mo vienas kitam.

— Iš tikrųjų, vyresnioji 
karta yra geresnė vieni ki
tiems, nei mes esame, — tęsia 
Audra, jau duodama suprasti, 
kad šaučiau iš virtuvės, nes da
bar ne laikas ilgesniam pokalbiui.

„Bešaunanti” iš virtuvės 
mano akis dar užkliūna už 
jauno padavėjo, jau labai pa
našaus į tėtį, Vakario Renec- 
kio, kuris rimtai ruošėsi nešti 
salėn padėklus, prikrautus 
maisto.

— Kaip tau sekasi, ir 
kodėl tokį vakarą dirbti 
kitiems?

— Gerai. Labai gerai. 
Pinigai geri ir Audra su Ryčiu

labai geri.
— Ką norėtum Naujųjų pro

ga palinkėti sau ir kitiems 
lietuviams?

— Kodėl sau taip pat 
reikia linkėti?

Vidmantas Rapšys.

— Todėl, kad, linkėdamas 
žmonėms, tuo pačiu palinki ir sau

— A, gerai. Linkiu daug 
gerų metų, ne tik šitų.

— Kada paskutinį kartą

buvai Lietuvoje? Kada vėl 
vyksi?

— Kai išvažiavau — prieš 
dvylika metų, o vyksiu, kai 
baigsiu dokumentus susi
tvarkyti.

Salėje prie dviejų barų

Vaiva Ragauskaitė.

Vakaris Reneckis.

darbavosi vikrūs patarnauto
jai. Vieną jų, Jolantą, ne
panorėjusią skelbti pavardės, 
prakalbinau.

— Kodėl dirbate per Nau
juosius prie baro, ar ne liūd
na?

— Ne, tikrai neliūdna. 
Netgi linksma ir įdomu. Kaž
kas turi tokį darbą atlikti, o 
pinigai ir nepamaišo. Visiems

visiems gero, linksmo vakaro.
Šalia stovėjęs besišypsan

tis Vidmantas Rapšys, „Baltia 
express” savininkas, palin
kėjo visiems lietuviams gerų, 
turtingų metų ir geros kloties 
„Bičiulystei”, ypač jos skaity
tojams.

Vaiva Ragauskaitė iš 
,Amerikos lietuvio”.

— Vaiva, kai po kėkios 
mano išspausdintos temos ar 
straipsnio pakyla audros stik
linėje vandens, man tada 
sakoma — va, žiūrėk, o Vaiva 
rašo švelniai, nepykdo mūsų 
žmonių. Ką į tai?

— Aš dar jauna ir aš 
mokausi ir mokausi ir iš jūsų. 
Ką aš norėčiau palinkėti 
„Bičiulystei”, kuriai jau dveji? 
Taip, kaip mažam vaikui, kad 
augtų, stiprėtų, laikytųsi, 
neprarastų plunksnos aštru
mo, būtų tokia pati, suke
lianti diskusijas. Man tai 
labai svarbu, nes Jei nėra 
jokios diskusijos taiarba neį
domu, arba niekas neskaito, 
arba neaktualu. Tada. toks 
rašymas virsta tik bereikalin
gu popieriaus gadinimu.

Amerikoje gyvenantiems 
lietuviams norėčiau palinkėti 
santarvės, kad nesipjautų, 
kaip šuo su kate, kąd nepa
mirštų, jog mes visi iš ten pat, 
iš Lietuvos. Ir kad ten reikės 
sugrįžti.

— Ar pati galvoji sugrįžti? 
Kada?

— Būtinai. Kada? Šito da
bar nežinau, bet kad grįšiu, 
tai tikrai. Norėčiau savo vai
kus auginti Lietuvoje. Nega
liu daugiau laukti kaip dešimt 
metų. Penkiolika jau yra kriti
nis laikas. Gerų metų visiems!

Kaip visada, energinga ir 
besišypsanti Aldona Vaitienė 
sukiojosi savo draugų rate. 
Tad juos ir prakalbinau visus 
kartu, klausdama, kas kft 
norėtų palinkėti lietuviams 
čia, Amerikoje ir pasaulyje?

— Visiems lietuviams Sta
sė Ramanauskienė, Rimas 
Ramanauskas, Aldona Vai
tienė, Martynas Buntinas, 
Ona Smilgienė, Virgis Smil
gys — linkėjo: sveikatos, ra
mybės, gražaus sugyvenimo 
šeimose, meilės vaikučiams, 
gero pragyvenimo, sveikų ir 
gerų metų ir gražaus susitiki
mo Lietuvos šokių šventėje

Bus daugiau
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Trumpai apie viską
(Naudojanti* „Lietuvos ryto" (LR), „loetuvon tinių" (LŽ), „Reapubhkoa" (R). 
„Kauno dumoe" (KD),,JOjupodoa" (K) ..Va)«ybėa tinių" (VŽ) dienraidų, BNS 
ir Rito* infornmojotniti

Rolandas Paksas:
Prezidento galiomis reikia aktyviai naudotis

Atkelta iš 1 psl.
jis įtakoja valstybės gyve

nimą”. „Jei aktyviai naudotis 
tom galiom, kurios suteiktos 
įstatyme ir Konstitucijoje, ga
lima padaryti labai daug”, 
sakė jis.

Politikas tvirtino, jog pra
dėjęs eiti prezidento pareigas 
nesikeis į valstybės vadovo 
rezidenciją Vilniaus pakrašty
je esančiose Turniškėse ir liks 
gyventi ten, kur šiuo metu gy
vena — nuosavame name pre- 
tižiniu laikomame sostinės 
Antakalnio rajone. Jis dar 
kartą pakartojo, kad tapęs 
prezidentu, neketina atsi
sakyti savo pomėgių skraidin
ti sportinį lėktuvą ir važinėtis

motociklu.
„Aš nemanau, kad jie (po

mėgiai - BNS) yra prastesni 
nei groti pianinu, ar piešti, ar 
lipti į kalnus, ir tikrai nežadu 
jų atsisakyti”, tvirtino išrink- 

' tasis prezidentas, pridurda
mas, kad tokių „triukų”, kaip
skrydžiai po tiltu, nebebus.

46 metų R. Paksas, per sa
vo politinę kaijerą pakeitė ke
lias partijas, dukart pabuvojo 
Lietuvos ministru pirmininku 
ir Vilniaus miesto meru.

Dabar jis taps septintuoju 
nuo Lietuvos nepriklausomos 
valstybės sukūrimo 1918 me
tais ir trečiuoju nuo nepri
klausomybės atkūrimo 1990- 
siais prezidentu.

Naujajam prezidentui reikalaujant, gali būti 
pakeisti ministrai

Atkelta iš 1 psl.
programa nėra rengiama 

ir ginama parlamente. Ma
nau, kad tokia padėtis bus ir 
pas mus — be jokios abejonės, 
pasiliks daugiau kaip pusė 
vyriausybės, ir todėl šitos pro
cedūros mes išvengsime”, 
teigė premjeras.

Nors A. Brazauskas pripa
žįsta, kad kiekvienas minist
ras turi daugiau ar mažiau 
privalumų ir trūkumų, tačiau 
visi jie yra pasiekę profesiona
lumo lygį ir, likus mažiau kaip 
dvejiems metams iki kadenci
jos pabaigos, juos netikslinga 
keisti.

Paklaustas, kaip Rolandas 
Paksas galės įvykdyti savo 
pažadus vidaus politikoje, A. 
Brazauskas priminė, kad 
kiekviena valdžia turi aiškiai 
padalintas funkcijas, tačiau 
veiklus prezidentas gali teikti 
pasiūlymus Seimui bei vy
riausybei.

Santykius su kadenciją 
baigiančiu prezidentu Valdu 
Adamkumi A. Brazauskas pa
vadino korektiškais, teigia
mais, nepalikusiais jokio nei
giamo pėdsako. „Su Valdu 
Adamkumi buvo lengva 
dirbti”, parėžė vyriausybės 
vadovas.

* Referendumas dėl Lie
tuvos narystės NATO grei
čiausiai pasmerktas žlugti, 
nes jo organizatoriams ne
pavyks surinkti reikiamų 
300,000 šią idėją remiančių pi
liečių parašų. „Kad ir kiek 
mes tų parašų surinktume, tai 
laikau labai geru pagrindu 
ateičiai. Pirmiausia tai bus ge
ras pretekstas kalbėti apie 
bundančią Lietuvos pilietinę 
visuomenę”, sakė referendumo 
rengimo iniciatyvinės grupės 
vadovas, Seimo narys Rolan
das Pavilionis. Jis tvirtino dar 
nenuleidžiąs rankų ir siūly
siąs Seimo nutarimo projektą, 
kuriame būtų numatyta, kad 
kartu su referendumu dėl Lie
tuvos narystės Europos Sąjun
goje būtų surengtas ir referen
dumas dėl narystės NATO.

* Kauno mieste antra
jame prezidento rinkimu

rate dalyvavo apie 55 proc. 
visų rinkėjų. Pasak Kauno 
miesto rinkimų apygardos ko
misijos pirmininkės 54,993 
rinkėjai balsavo už dabartinį 
šalies prezidentą Valdą Adam
kų, o 34,747 — už Rolandą 
Paksą. (KD, Elta)

* Dėl Lietuvos institucijų 
aplaidumo rinkimuose į 
savivaldybių tarybas galėjo 
netrukdomai dalyvauti buvę 
KGB ir kitų sovietinių specia
liųjų tarnybų agentai. (LŽ, Elta)

* Rusijos susivienijimo 
„Gazprom” žingsniai į Kauno 
elektrinę gerokai sulėtėjo 
Maskvoje. Rusijos centrinis 
bankas kol kas nedavė leidimo 
investicijai Kaune, taip pat 
negautas Rusijos ekonominio 
vystymosi ministerijos leidi
mas, todėl sutarties pasira
šymas gali nusikelti iki kovo 
mėnesio. Visiškai tikėtina, jog

susidąriusios kliūtys neleis 
rusams tapti elektrinės šeimi
ninkais dar šį šildymo sezoną. 
Bus keičiama dar net nepasi
rašyta sutartis su „Gazprom” 
dėl Kauno elektrinės pardavi
mo. (KD, Elta)

* Kas trečias asmuo, ku
riam pernai policija pri
taikė Organizuoto nusikalsta
mumo užkardymo įstatymą, 
buvo Kauno kriminalinio pa
saulio atstovas. „Organizuoto 
nusikalstamumo užkardymo 
įstatymo taikymas — pati ge
riausia galimybė pasitikrinti, 
kaip mūsų tarnyba valdo in
formaciją apie pokyčius Kau
no organizuoto nusikalstamu
mo pasaulyje, bei noras už
tikrinti kauniečių saugumą”, 
tvirtina Kauno organizuoto 
nusikalstamumo tyrimo tar
nybos, dažniausiai šalyje tai
kančios šį įstatymą, komisa
ras Edgaras Mažeika. Nuo 
1997 m., kai pradėtas taikyti 
Organizuoto nusikalstamumo 
užkardymo įstatymas, per
spėta 1,030 Kauno kriminali
nio pasaulio atstovų. (KD, Elta)

* Kruopščiai apgalvotas
„Saulės akmeniu” vadina
mo gintaro luito pagrobimas 
baigėsi kaip anekdotas. Nusi
kaltėlių gauja, prie Tiškevičių 
rūmų Palangoje paspendusi 
spąstus policininkams, galiau
siai buvo apvogta. Paaiškėjo, 
kad Palangos muziejų apvogu
si gauja buvo netekusi grobio. 
Juos apšvarino gintaro luitą 
muziejininkams už premiją 
grąžinęs Klaipėdos rąjono gy
ventojas Linas Mileška. Jis 
tikėjosi, kad apie sandorį su 
Palangos muziejininkais ir 
LNK televizija policijai nebus 
pranešta. (R, Elta)

* Kauno rąjone nuo pra
ėjusių metų lapkričio gy
ventojams suteikti medicinos 
pagalbą skuba ne tik savival
dybės Greitosios medicinos pa
galbos stoties medikai, bet ir 
privačios uždarosios akcinės 
bendrovės „Tavo viltis” gydy
tojai. Kuriant privačią greito
sios medicinos pagalbos stotį, 
netrūko emocijų, pasipriešini
mo, tačiau aistros atlėgo, pri
vati bendrovė dirba. Jos direk
torė Alfreda Tuomenienė tei
gia, jog kasdien būna viduti
niškai po 4-5 iškvietimus. 
„Kas 6-7 iškvietimą mums 
perduoda Kauno rąjono greito
sios medicinos pagalbos sto
ties dispečerinė”, sakė A.Tuo- 
menienė. Kaimo rąjono pri
vačios greitosios medicinos pa
galbos stoties paslaugos ligo
niams nemokamos. Jas apmo
ka teritorinė ligonių kasa.(KD, Eite)

* Profesorė Vanda Za- 
borskaitė, 80-tąjį gimtadienį 
pasitikusi su nauja knyga 
„Tarp istorijos ir dabarties”, 
save vadina optimiste: „Mūsų 
tauta turi daugybę ydų. Esa
me baisūs lengvatikiai, tikin
tys iliuzijomis, neracionalūs, 
tačiau kritinę valandą moka
me nuostabiai mobilizuotis 
susikaupti, pataikyti tiesiog į 
dešimtuką”. (R, Eita)

* Jokių kliūčių nekyla 
tiems, kurie nutaria verstis 
žmonių įdarbinimu Lietu
voje. Tereikia savivaldybėje 
įregistruoti uždarąją akcinę 
bendrovę (UAB) ar individua
lią įmonę (IĮ). Niekas nereika

laus leidimo, nebūtina atesta- 
cįja, rodanti, kad įmonė 
pasirengusi dirbti šioje srityje. 
Maždaug iš 100 įdarbinimo 
agentūrų tik apie 10 yra spe
cializuotos, dirbančios rinkoje 
ne vienerius metus, pelniusios 
gerą vardą. (K, Elta)

* Lietuva sparčiai sensta 
— 18 proc. gyventojų yra 
sulaukę 60 ir daugiau metų. 
Pasak medikų, tai gerėjančios 
gyvenimo kokybės požymis, 
tačiau jis turi ir savo prob
lemą. Vis daugiau vyresnio 
amžiaus žmonių sveikata 
prastėja, juos gydyti yra labai 
brangu ir greitai gali būti 
neįkandama valstybei. (R, Elta)
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V. Landsbergis perspėja R. Paksą dėl galimo 
Rusijos spaudimo

Atkelta iš 1 psl. Tačiau V. 
Landsbergis taip pat perspėjo 
išrinktąjį prezidentą dėl gali-, 
mo Rusijos spaudimo ir pas
tangų keisti vakarietišką in
tegracinį valstybės kursą.

„Jeigu bus pastangų keisti 
valstybės kursą, tai reikš, ko 
gero, kad Rusija nusipirko 
Lietuvoje svarbų postą. Lin
kiu R. Paksui būti atsargiam 
ir išvengti spėjimų, kad yra 
būtent taip”, sakė V. Lands
bergis.

Jo nuomone, Rusijos tiks
las „buvo ir iš dalies tebėra 
kaimyninių valstybių užvaldy

mas vienokia ar kitokia forma, 
o dabar tai būtų užvaldymas 
naujomis sąlygomis”. V. 
Landsbergio teigimu, todėl 
bus labai svarbi R. Pakso nuo
stata konkrečiais klausimais.

„Tai nėra Rusijos svajonė, 
kad Lietuva turėtų visišką po
litinę nepriklausomybę. Ma
nau, ' kad bus visokių spau
dimų, ir labai daug reikš tiek 
išrinkto prezidento Rolando 
Pakso, tiek premjero Algirdo 
Brazausko galimybės atsilai
kyti ir ryžtas išlaikyti Lietu
vos nepriklausomybės kursą”, 
pažymėjo V. Landsbergis.

Rinkos dalyviai nenumato griežtų permainų 
pasikeitus prezidentui

Atkelta iš 1 psl. sakė E. 
Vilkelis.

Lietuvos laisvosios rinkos 
instituto (LLRI) vyresnysis 
ekspertas Remigijus Šimašius 
abejojo, ar R. Paksas nedels
damas inįšis įgyvendinti rin
kimų programoje bei pačioje 
rinkimų kampanijoje išsaky
tus pažadas.

Anot jo, sunku įsivaiz-

duoti, kaip R. Paksas galėtų 
suderinti siekius didinti pen
sijas, Lietuvos žemės ūkį lai
kyti strategine Lietuvos atei
ties dalimi, užtikrinti pigių 
vaistų tiekimą ir panašiai.

Todėl, anot R. Šimašiaus, 
dabar dar sunku pasakyti, ku
rioms iš skelbiamų reformų 
bus skiriama daugiau dėme
sio.

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2003 metų sau
sio 3-čios dienos naktį 11:50 v.v., sulaukusi 83-jų metų, 
šį žemišką pasaulį paliko mūsų brangioji sesutė, teta ir 
dėdienė

A. t A.
ALDONA GRIŠKIENĖ 

MARKEVIČIŪTĖ
Gimė 1919 m. liepos 30 d. Pakrovsko Marfenske, 

Rusijoje. Gyveno Biržuose Lietuvoje. 1943 m. Kauno 
Vytauto Didžiojo universitete baigė vaistininkės moks
lus. 1949 m. ištekėjo už Kazimiero Griškaus-Griškevi- 
čiaus ir išvyko į Australiją. 1956 m. atvyko į Čikagą. 
Daug metų gyveno Marąuette Parke. Paskutiniu laiku 
gyveno Oak Lawn, IL.

A. a. Aldona priklausė Lietuvių Dukterų draugijai, 
Putnamo Seselių rėmėjų būreliui, Jėzaus Širdies adora
cijos būreliui ir Lietuvių Bendruomenei.

A.a. Aldona buvo a.a. Kazimiero Griškaus žmona, 
brolienė a.a. Elenos ir Domo Veličkų bei a.a. Balio Bar- 
kaus.

Giliame liūdesyje paliko: seserį Valentiną Barkie- 
nę, gyvenančią Sydnėjuje, Australijoje; dukterėčias Lai
mą ir Ritą su šeimomis Australijoje; Astą Veličkaitę 
Čikagoje; giminaitę Josephine O’Malley bei gimines 
Lietuvoje. Amerikoje nuliūdę liko draugai ir pažįstami.

Velionė bus pašarvota penktadienį, sausio 10 d. nuo 
2 vai. p.p. iki 8 vai. vak. Marąuette Park Petkaus ko
plyčioje, 2533 W. 71st St., Čikagoje. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, sausio 11 d. Iš laidojimo namų 10 vai. ryto 
a.a. Aldona bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimi
mo bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto bus aukojamos ge
dulingos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus 
palydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.

Putnamo seselių rėmėjų būrelio narės prašomos 
rinktis 4 v. p.p. sukalbėti rožančių.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: sesuo, dukterėčios ir kiti artimieji

Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. (800) 994-7600; 
www.petkusfuneralhomes.com
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From Chicago we offer daily Service to Vilnius 
vvith a hassle free connection through our 
Copenhagen Airport. And vvhen returning, you 
can enjoy samę day travel via Copenhagen back 
to Chicago.

Find out just hovv easy vve can make your 
next trip to Vilnius. And remember, vvhen you 
travel vvith SAS, you can earn mileage credit 
vvith United’s Mileage Plūs* or SAS’ 
EuroBonus™ frequent flyer program.

For Information on special fares and 
schedules contact your Travel Agent or SAS at 
800-221-2350. Or visit us at
www.scandlnavlan.net

IM
It’s Scandinavian Scandlnsvim ĄIjĮĮnM

A. f A.
SESUO ANNETTE 

ZULON, SSC.
Mūsų mylima seselė mirė 2003 m. sausio 5 d. Šv. 

Kazimiero Seselių Infirmary, sulaukusi 90 metų.
Į vienuolyną įstojo iš Šv. Petro parapijos, South Bos

ton, MA.
Vienuolyno įžaduose išgyveno 66 metus.
Nuliūdę liko: Šv. Kazimiero seserys, sūnėnai: Ste

phen ir Robert Zulon gyvenantys Whitman, MA, ir jų 
šeimos, kiti giminės ir pažįstami.

Velionė bus pašarvota trečiadienį, sausio 8 d. nuo 1 
v. p.p. iki 7 v.v. Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. 
Marąuette Road, Chicago. Laidotuvių šv. Mišios įvyks 
trečiadienį, sausio 8 d. 7 v.v. Šv. Kazimiero Seserų vie
nuolyno koplyčioje.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, sausio 9 d. 10 v. 
ryto į Šv. Kazimiero kapines.

Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti 
už seselės sielą.

Šv. Kazimiero seserys ir Zulon šeima

Laidot. direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-0440.

• SKELBIMAI •
PASLAUGOS

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai.

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO 

VĖSINTUVUS.
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624.

SIŪLO DARBĄ SIŪLO IŠNUOMOTI
Reikalingi darbuotojai parduO' 

tuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai. 

Atlyginimas nuo 
$1,500 iki $1,800.

Tel. 901-218-7481.

VVestmont išnuomojamas 2
mieg. apšildomas butas. 

Pirmas mėnuo veltui. Kaina 
$750 + „security deposit”.

Tel. 630-415-2405.

PASLAUGOS

automobiliu namų, svekatosir
GYVYBES EKAUMMAS,

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. 708-424-8654; 773-581-8654

66 St. ir Troy išnuomojamas
3 kambarių su apšildymu, su 
baldais arba be, butas. Kaina 

$420.
Tel. 708-425-7160.

A. f A.
DR. GEDIMINAS GRINIS

Mirė 2003 m. sausio 4 d., sulaukęs 80 metų.
Gyveno St. Pete Beach., FL.
Gimė Kirkiliave, Marijampolės apskrity, Lietuvoje. 

Amerikoje išgyveno 54 metus.
Medicinos mokslus studijavo Vytauto Didžiojo uni

versitete Kaune. Mediciną baigė Tuebingen’o universi
tete Vokietijoje. Praktika vertėsi Harvey, IL. 1956— 
1958 m. buvo pašauktas į JAV kariuomenę Ft. Lee, Vir
ginijoje, išeidamas su majoro laipsniu.

Priklausė AMA, Lietuvių Amerikos Gydytojų są
jungai, Korp! Gaja, BALFui, Lietuvių fondui ir kitoms 
lietuviškoms organizacijoms, St.. Petersburgo Lietuvių 
klubui ir Šv. Kazimiero misijai.

Nuliūdę liko: žmona Aldona, sūnus dr. Gedas M., 
marti Anita, anūkai: Annamaria ir Cecilia; dukra dr. 
Asta, žentas Dainius Vaidila, anūkai Rima, Andriūs ir 
Adria, sūnėnas dr. Rimas Karka, dūkterėčia Jura Gai
galienė, sūnėnas Gintaras Grinius, pusbrolis Tadas 
Alinskas, pusseserės Alina Stack ir Danutė Anonienė 
su šeimomis bei kiti giminės Amerikoje, Kanadoje ir 
Lietuvoje.

Atsisveikinimas įvyko pirmadienį, sausio 6 d. 6 v.v. 
- 8 v.v. Beach Memorial Chapel, St. Pete Beach, Flori
doje.

Laidotuvės įvyks antradienį, sausio 7 d. Mišios 11 
vai. ryto Šv. Vardo bažnyčioje, Gulfporte, Floridoje. Po 
Mišių a.a. Gediminas bus palaidotas Woodlawn Memo
rial Gardens mauzoliejuje, St. Petersburg, FL.

Nuliūdusi šeima

A. t A.
ANTANINAI REPŠIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame sūnų 
ALGIRDĄ, dukrą LAIMĄ su jų šei
momis bei kitus gimines ir artimuosius 
Lietuvoje.

Juozas Bagdžius 
Ieva Paulauskienė

Vida Sakevičiūtė 
Rimas Šlapelis

http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.scandlnavlan.net
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PARODA „ILGA KELIONĖ PER 
ŽOLYNUS”

AtA Jonas C. Šimutis,
gyvenęs Carmichael, CA, po 
sunkios ligos mirė 2003 m. 
sausio 5 d., sulaukęs 80 m. 
amžiaus. Velionis buvo lakū
nas, Antrojo pasaulinio ir 
Korėjos karo veteranas, užsi
tarnavęs pulkininko laipsnį. 
Jo tėvas, Leonardas Šimutis, 
buvo ilgametis dienraščio 
„Draugo” redaktorius ir žy
mus visuomenės veikėjas. Ve
lionis bus pašarvotas ketvirta
dienį, sausio 9 d., Lind Fune
ral koplyčioje, Carmidrael, Ca, 
ir sausio 10 -d. po Mišių Šv. 
Jono bažnyčioje bus palaido
tas Calvary kapinėse. Jo liūdi 
žmona Marcella, dukros 
Elaine ir Karen, sūnus Jonas, 
sesuo Rūta Kazlauskienė, bro
lis muz. Leonardas Šimutis ir 
marti Linda Simutienė.

Amerikos Lietuvių tary
bos Čikagos skyrius ruošia 
Sausio 13-osios minėjimą sek
madienį, sausio 12 d. Mišios 
bus t. jėzuitų koplyčioje 10 
vai. ryte; akademinė minėjimo 
dalis Jaunimo centro Čiur
lionio galerijoje. Pagrindinis 
kalbėtojas: buvęs politinis ka
linys Pilypas Narutis. Po 
minėjimo — kavutė. Visuo
menė maloniai kviečiama da- 
dalyvauti.

„Seklyčioje” sausio 8 d., 2 
vai. p.p., trečiadienio popietėje 
su muzika ir daina, grojant 
muz. Vladui šaitanui, links
mai praleisime laiką, pasi
matysime, padraugausime ir 
pietausime. Visi maloniai 
kviečiami ir laukiami. Pasi
kvieskite savo draugus ir at
vykite!

„Vaiko vartai į mokslą” 
savanorės — Rita Venclovie
nė ir Aldona Kamantienė — 
padarys pranešimą apie jų 
darbą su beglobiais vaikais 
Lietuvoje. Pranešimas bus Pa
saulio lietuvių centro Bočių 
menėje šį sekmadienį, sausio 
12 d. tuoj po 11 vai. šv. Mišių. 
Visi kviečiami pasiklausyti. 
Bus užkandžių ir kavos.

Sausio 12 d., sekmadienį, 
12 vai. (tuoj po lietuviškų 
Mišių), Švč. M. Marijos Nekal
to Prasidėjimo parapijos salėje 
koncertuos tautinių šokių ir 
kanklininkų grupė „Klumpė”. 
Bus ir vaišės. Visuomenė kvie
čiama pabendrauti.

Ačiū J. Bartkui iš Ormond 
Beach, FL, už 50 dol. auką. 
Sveikiname su. Naujaisiais 
metais!

Julija Schumacher, Hic
kory Hills, IL, už kalėdines
„Draugo” korteles atsiuntė 50 
dol. auką. Laimingų Naujų 
metų ir nuoširdus ačiū!

Prisimenant Labdaros vakarą, ruoštą praėjusių metų pabaigoje JAV LB 
Socialinių reikalų tarybos „Seklyčioje”. Vakaro metu buvo pagerbta
Brighton Park LB apylinkės pirm. Salomėja Daulienė (dešinėje), kaip 
pasižymėjusi krikščioniška, lietuviška veikla pensininkė moteris. Ją pub
likai pristato JAV LB Tarybos pirm. Regina Narušienė. Premiją įsteigė 
prel. dr. Juozas Prunskis ir pavedė globoti LB Socialinių reikalų tarybai, 
kuriai pirmininkauja Birutė Jasaitienė.

PREZ. V. ADAMKAUS 
RĖMĖJŲ KOMITETAS

PATIKSLINA
Prez. Valdo Adamkaus Rė

mėjų komiteto pirm. Vytautas 
Germanas atsiuntė žinutės, 
išspausdintos „Draugo” pir
mame psl. („Valdas Adamkus 
atskleidė...”) patikslinimą.

Pataisa yra tokia:
„Nemažas pinigų sumas au

kojo JAV gyvenantys lietuviai.
339,000 litų V. Adamkaus 

rinkimų kampanijai paaukojo 
V. Adamkaus Rėmėjų komite
tas JAV-se; 66,000 litų skyrė 
Gražina Gudaitytė; 54,000 litų 
— V. Adamkaus Rėmėjų komi
tetas Los Angeles, CA; 53,000 
litų — Remigijus Gaška.

Iš VRK pateiktos prezidento 
rinkimų kampanijos pirminės 
politinės kampanijos finansa
vimo ataskaitos matyti, jog 
pagrindiniai V. Adamkaus rin
kimų kampanijos finansiniai 
rėmėjai yra privatūs asme
nys”.

„Dainavos” ansamblis 
nuoširdžiai kviečia visus į 
religinį koncertą sausio 19 d., 
3 vai. p.p., Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčioje, 
Marųuette Parke. Ateikite pa
siklausyti gražios muzikos ir 
dvasia atsigauti po šventinės 
įtampos.

Lietuvių moterų dailinin
kių draugijos susirinkimas 
šaukiamas šį sekmadienį, sau
sio 12 d., 12:30 vai. popiet, 
Lietuvių dailės muziejaus pa
talpose (PLC) Kviečiamos vi
sos dąilihink^ę ir draugijos 
narės*

Bronė Kėželiebė, Chicago, 
IL, prie prenumerėtos mokes
čio pridėjo dosnią 100 dol. 
auką. Su geriausiais Naujųjų 
metų linkėjimais šakume jai 
ačiū!

Dr. Stepas ir dr. Giedrė 
Matai, Independence, OH, 
savo dosnumą parodė, atsiųs
dami „Draugui” 100 do. auką. 
Širdingai dėkojame.

Širdingą ačiū sakome 
Laimai Jarašūnienei, Santa 
Monica, CA, už „Draugo” 2003 
metų kalendorių ir kalėdines 
korteles atsiuntusiai 100 dol. 
auką.

Lietuvos Respublikos
garbės konsulas Washington 
valstijoje Vytautas Lapa
tinskas, atsiuntė „Draugui” 
100 dol. auką. Dėkui!

Dr. Vytenis Grybauskas, 
Orland Park, IL, atnaujinda
mas „Draugo” prenumeratą, 
pridėjo 100 dol. auką dien
raščio leidybos išlaidoms su
mažinti. Ačiū!

Garsusis Vilniaus Valstybinis kvartetas (iš kairės) — Audronė Vainiūnaitė, Artūras Šilalė, Girdutis Jakaitis, 
Augustinas Vasiliauskas — šį vakarą, sausio 7 d., 7:30 vai. vak., atliks koncertą Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misijos bažnyčioje, Lemont, IL. Koncertą ruošia ir visus kviečia pasiklausyti šios misijos choras. Nors šio kvarte
to muzika vienodai puikiai skamba ir gerose, ir prastesnėse salėse, bet už vis geriausiai aidi po aukštais 
bažnyčios skliautais. Tad šio vakaro koncertas bus itin aukšto lygio — malonus ausiai ir atgaiva dvasiai. Nepra
leiskite progos pasiklausyti.

NEEILINĖ ŠVENTĖ CICERO LIETUVIŲ TELKINYJE
Gruodžio 15-ji Cicero apy

linkės lietuviams liks ilgai at
mintyje. Tą dieną į mūsų tar
pą užsuko retas svečias, — 
Kauno metropolitas arkivys
kupas Sigitas Tamkevičius. 
Šis vienas iš svarbiausiųjų 
Lietuvos dvasininkų, „Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kroni
kos” įsteigėjas, leidėjas, vėliau 
už šį darbą išvežtas Sibiran, 
po jo pagerbimo Cincinnati 
mieste, Ohio valstijoje, savaitę 
laiko praleido Čikagoje.

Cicero lietuvių telkinio vie
no iš didžiųjų veikėjų — dr. 
Petro Kisieliaus pakviestas (tą 
jis atliko praėjusią vasarą vie
šėdamas Lietuvoje), arkivysk. 
S. Tamkevičius mielai sutiko 
atvykti ir kadaise lietuviška 
veikla gausėjusį, o dabar jau 
gana praturtėjusį, Cicero lie
tuvių telkinį.

Tą jis padarė paskutiniąją 
savo vizito Amerikoje dieną — 
gruodžįo 15-ją. Ši diena kaip 
tik sutapo su Lietuvių Bend
ruomenės Cicero apylinkės 
valdybos rengiamu Adventi
niu susikaupimu — prieška
lėdiniu pabendravimu.

Sekmadienio ryte garbinga
sis svečias iš Kauno atlaikė 
Mišias šv. Antano parapijos 
bažnyčioje, kurią 1926-siais 
pašventino kitas Lietuvos ar
kivyskupas, dabar Palaimin
tasis, Jurgis Matulaitis. Sve
čiui prie altoriaus asistavo 
Lietuvos ir Latvijos jėzuitų 
provincijolas kun. Antanas 
Saulaitis, Cicero lietuvių sielo
vados vadas kun. dr. Kęstutis 
Trimakas ir parapijos klebo
nas kun. James Kastingar.

Prasmingas svečio 
pamokslas

Arkivysk. S. Tamkevičius 
.susirinkusiems (o jų buvo apie 
150) pasakė dėmesio vertą pa
mokslą. Jis tikinčiuosius kvie
tė būti Kristaus liudytojais, 
geraisiais liudytojais.

Pamokslininkas teigė, kad 
gana daug tikinčiųjų nesuvo
kia — kas jie yra. Nepaisant, 
kad pagal apklausą Lietuvoje 
yra užsirašę 79 proc. gyven
tojų, kurie priklauso katalikų 
bažnyčiai, tačiau jis suabejojo 
tokiu dideliu skaičiumi, nes 
pavyzdžiai rodo, kad daug 
žmonių nesielgia pagal Kris
taus mokslą.

Jis teigiamu pavyzdžiu iškė
lė vyskupą Teofilį Matulionį, 
kuris nors ir kalinamas bei 
persekiojamas nepalūžo kovo
je už Kristaus idealus. Kalbė
tojas pažymėjo, kad nereikia 
pasiduoti nusivylimui, bet la
biau vertinti laisvę, kuri yra 
brangesnė negu geras gyveni
mas.

Baigdamas savo prasmingas 
mintis svečias sakė: melski
mės vieni už kitus, sutelkime 
dėmesį ne į daiktus, ne į pini
gus, bet į Kristų.

Įdomi programa 
parapijos salėje

Tuoj pat po pamaldų buvo

persikelta į parapijos salę, kur 
buvo tęsiama sekmadienio 
programa. Nors ir skubėda
mas į Palaimintojo J. Matu
laičio misiją Lemonte, kur tu
rėjo laikyti kitas Mišias, arki
vysk. S. Tamkevičius dar 
trumpam sustojo ir į Adven
tinį susikaupimą.

Čia tuoj pat svečias prabilo į 
susirinkusiuosius. Aukštasis 
Lietuvos dvasininkas čia pa
brėžė, kad Lietuvoje yra ne
mažai šviesių, gražių apraiš
kų, bet spauda daugumoje 
iškelia tik blogybes.

Jis pristatė ir jo sumanytą ir 
vykdomą Šiluvos dvasinio 
centro projektą. Šis projektas 
apima Kauno arkivyskupijai 
priklausančioje Šiluvoje stato
mus pastatus, kur bus įsteig
tas Kauno arkivyskupijos 
tarpdiecezinės Kunigų semi
narijos parengiamasis kursas, 
kuriame galės ugdytis apie 30 
klierikų. Si vietovė pasirinkta 
dėl to, kadangi čia 1608 me
tais apsireiškė Švč. Mergelė 
Marija.

Dr. Petrui Kisieliui pasitei
ravus apie Cicero gimusį ir 
augusį kun. Arvydą Žygą, sve
čias atsakė, kad šis vyras yra 
pats svarbiausias žmogus 
Kauno kunigų seminarijoje ir 
juo visi didžiuojasi. „Aš jį tu
riu pristabdyti, kad Aryydas 
pats per daug nenuvargtų ir 
klierikus labai nenuvargintų”, 
— pusiau juokais kalbėjo 
svečias. Jis taip padėkojo už 
ligšiolinę Amerikos lietuvių 
visokeriopą paramą Lietuvai, 
be kurios būtų labai sunku.

Šį kartą Cicero lietuviai sve
čio neišleido tuščiomis. Lietu
vių veikėja Eleonora Radvilie
nė arkivyskupui įteikė vokus 
su 3,750 dol. auka, pažymė
dama, kad buvo du stambūs 
aukotojai. Sužinojome, jog po 
tūkstantinę dolerių šiam rei
kalui paklojo Marija Remienė 
ir dr. P. Kisielius. Taip pat po 
500 dol. pridėjo Cicero Namų 
savininkų draugija ir sekma
dieninis lietuvių klubas.

Po Mišių Šv. Antano parapijos bažnyčioje Ciceroje maloniai bendrauja (iš kairės) kun. dr. Kęstutis Trimakas 
Mėta Gabalienė, Jonė Bobinienė ir bažnytinio choro vadovė Jūratė Grabliauskienė. E. Šulaičio nuotrauka.

Choras giedojo 
Kalėdines giesmes

Išleidus svečią į Lemontą, 
programa buvo tęsiama toliau. 
Čia su Kalėdinėmis giesmėmis 
prisistatė Cicero bažnytinis 
choras, vadovaujamas šiose 
pareigose dirbančiai muzikei 
iš Lietuvos Jūratei Grabliaus- 
kienei. Nors ir per trumpą 
laiką choristai jau spėjo „su
sigiedoti” ir visai gerai pasi
rodė. Tai nuopelnas ne vien 
tik vadovei, bet ir choro pirm. 
Broniaus Bikulčiaus bei visų 
choristų.

Malda maistą palaiminus 
kun. dr. K. Trimakui, susirin
kusieji griebėsi E. Radvilienės 
pagaminto užkandžio — kol
dūnų, kuriuos visi gyrė. Vy
riausios šeimininkės pareigas 
čia ėjo Michalina Bikulčienė, 
savo užduotį atlikusi gerai.

Rengėjų vardu kalbėjo LB 
Cicero apylinkės valdybos 
pirm. Mindaugas Baukus, ku
ris su savo nariais —/ Ona 
Vencloviene, Broniumi Bikul- 
čiumi bei kitais daug dirbo, 
norint šį renginį padaryti tik
rai šventinį. O jų pastangos, 
galima tvirtinti, atnešė labai 
gražius vaisius. Tas rodo, kad 
Cicero lietuvių telkinys dar 
nenori mirti, o tęsti prieš dau
gelį metų pradėtą lietuvišką 
veiklą. To reikėtų palinkėti ir 
ateityje, kurstant lietuvybę 
šiame Čikagos pašonėje esan
čiame mieste, anksčiau išgar
sėjusiame ne vien tik teigia
mais dalykais.

Edvardas Šulaitis

Dr. Vainutis Vaitkevi
čius, pagarsėjęs vėžio ligų 
specialistas ne tik Michigan 
valstijoje, bet visoje Ameri
koje, visame pasaulyje, už 
„Draugo” kalėdines korteles 

'atsiuntė 200 dol. auką. Nuo
širdžiai jam dėkojame.

Š. m. lapkričio 23 vakarą 
Čikagos Lietuvių Jaunimo 
centre, susirinkus nedideliam 
meno gerbėjų būriui, buvo 
atidaryta Liucijos Aniūnaitės- 
Kryževičienės akvarelės paro
da. Gerai žioma Lietuvoje ir 
užsienio šalyse, tekstilininkė 
šį kartą pristatė per penkias
dešimt akvarelių gėlių ir žoly
nų tematika. Anot pačios au
torės, susidomėjimą augalais 
ji jautusi nuo pat vaikystės. 
Vėliau, jau dirbdama Lentva
rio „Kilimuose” trumpomis 
atokvėpio valandėlėmis daili
ninkė liedavo akvareles, įk
vėpta draugės darželyje pris
kintų gėlių. Ši bei ankstes
nės autorės akvarelės parodos 
yra puikus įrodymas, kad šis 
pomėgis išaugo į subtilius dar
bus.

Parodos atidarymo metu
L. Aniūnaitė-Kryževičienė 
trumpai apžvelgė savo kūry
binę veiklą Lietuvoje ir užsie
nio šalyse, supažindino sve
čius su savo organizacine veik
la tekstilės srityje.

Jaunimo centre eksponuo
jami darbai atlikti pastarųjų 
dvejų metų laiktarpiu, daili
ninkei gyvenant jau šiapus 
Atlanto: Florida bei Chicago. 
Tai gan didelio formato akva
relės. Nesudėtingos, tačiau

Dail. Liucija Kryževičienė

• 27 centai skambinant į 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 
vai. per parą, 7 dienas per 
savaitę, 6 sekundžių inter
valai. Jokių mėnesinių mo
kesčių. Tikslus apskaičiavi
mas. Kokybiškiausias ryšys. 
Paslauga be apgaulės. Kreip
kitės vakarais lietuviškai į 
TRANSPOINT atstovą su 8 
metų patirtimi tarptautiniu
ose ryšiuose. Tel. 708-386- 
0556. TRANSPOINT — 
patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu!

kruopščiai apgalvotos, saikin
gos žolynų bei gėlių kompozi
cijos, profesionaliai pateiktos 
popieriaus lakštuose. Meni
ninkė savo akvarelėse patei
kia plačią spalvinių tonų ga
mą — nuo švelnių iki sodriai 
skambančių. Jų pagalba atsk
leidžiama augalų pasaulio 
harmonija. „Grįžimas į žalią 
tylą”, „Pavėjui”, „Artišokų žy
dėjimas”, „Žolynų rojus”, 
„Saulėgrąžos” ir kiti parodoje 
eksponuojami darbai prikaus
to dėmesį savo subtiliais kolo
rito deriniais ir suteikia didelį 
malonumą tiek akiai, tiek sie
lai. Maloniai stebina autorės 
kruopštumas bei pastabumas 
perteikiant žolynų pasaulio 
subtilybes.

Greta eksponuojamų ak
varelių galima pamatyti ir ke
lias tekstilines kompozicijas: 
„Kryžkelė” ir „Vakaras”. Taip 
pat suteikiama puiki galimybė 
susipažinti su ankstesniais 
menininkės darbais čia pat 
esančiuose albumuose.

Belieka palinkėti dailinin
kei L. Aniūnaitei-Kryževičie- 
nei kūrybinio įkvėpimo ir sėk- 
mis. Kviečiame visus šį vėlyvą 
rudenį trumpam sušildyti su
žvarbusias sielas subtilioje 
„Ilgoje kelionėje per žolynus”.

Rūta Ostrovskąja

KULTŪROS PAVELDO 
SAUGOTOJAS

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus yra vienas svarbiųjų 
lietuvių kultūros ir etninio pa
veldo saugojimo centrų Jung
tinėse Amerikos Valstijose. 
Nuo muziejaus įkūrimo 1966 
metais muziejus sukaupė 
daug vertingos medžiagos. 
Muziejaus bibliotekoje saugo
ma beveik 100,000 knygų, 
1,500 skirtingų periodinių lei
dinių, daug fotografijų, vaiz
dajuosčių, vertingų muziejinių 
eksponatų ir kitos archyvinės 
medžiagos.

Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejus norėtų įsigyti visas 
Lietuvoje išleistas telefonų 
knygas, tas padėtų efektyviau 
atlikti geneologinius tyrimus 
ir papildytų muziejaus biblio
teką. Būtume labai dėkingi už 
dovanotas knygas. Balzeko lie
tuvių kultūros muziejus lau
kia ir daugiau lietuviškų leidi
nių, muziejinių eksponatų ir 
kitokios vertingos medžiagos.

Prašome prisidėti turti
nant lietuvių išeivijos archy
vus, propaguojant lietuviškas 
tradicijas, kalbą ir kultūrą. 
Knygas galite pristatyti į Bal
zeko muziejų arba atsiųsti 
paštu: Balzekas Museum,
6500 S. Pulaski Rd., Chicago, 
IL 60629, telefonas — 773- 
582-6500

Albina Stundžienė,
geneologė




