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PAJUTAU SAVYJE PAŠAUKIMĄ
1. Pirmiausia "Dirvos" 

skaitytojams papasakokite 
apie savo kelią į kunigystę. 
Jūs tapote kunigu Lietuvos 
okupacijos, puoselėjusios 
karingąjį ateizmą, laikais. 
Be to, yra ir daug kitų prie
žasčių, neretai trukdančių 
jaunuoliui, besiruošiančiam 
tapti kunigu. Tos priežastys 
yra tiek išorinės (aplinkos ir 
bendraamžių įtaka, galimy
bė pasirinkti kitas, gal net 
labiau viliojančias profesi
jas), tiek vidinės (labai 
griežti pačios Bažnyčios rei
kalavimai kunigui, celibatas 
ir kt.).

Pasakojimą norėčiau 
pradėti nuo prisipažinimo, 
kad gana anksti pajutau sa
vyje pašaukimą kunigystei. 
Gal net ateidamas į šį pasaulį 
jį atsinešiau, nes dar mažas 
būdamas, svajojau tapti kuni
gu. Brendimo metuose, žino
ma, buvo kilę ir kitų minčių: 
studijuoti teisę arba medici
ną, pasirinkti šeimyninį gyve
nimą. Tačiau turėjau laimę 
bendrauti su tėvu jėzuitu 
Pranciškumi Masilioniu, ku
ris mano apsisprendimą pa
laikė savo gyvenimo pavyz
džiu, nors atvirai neagituoda
mas, netgi nekviesdamas 
rinktis kunigystę. Tam tikras 
akstinas sutvirtėti mano apsi
sprendimui atsirado, mokan
tis Pasvalio vidurinėje mo
kykloje. Mane ypač persekio
jo kompartijos sekretorė. Dėl 
religinių įsitikinimų buvau 
iškritikuotas ir mokyklos 
sienlaikraštyje, ir net rajono 
laikraštyje. Būdamas 9-oje 
klasėje, buvau pašalintas iš 
mokyklos dėl savo "neigia
mos" įtakos bendraamžiams.

Kun. Algis Baniulis, S J. (Nuotrauką atsiuntė Tadas Kulbis)

Atseit, platinau religinę pa
saulėžiūrą. Gal tokie kaltini
mai iš dalies buvo ir pagrįsti, 
nes, pavyzdžiui, mano tuo
metinėje klasėje sumažėjo 
stojančių į komjaunimą. Ma
no nuomojamame kambaryje 
net kratą darė, bandydami iš
siaiškinti, kas daro įtaką ma
no paties pasaulėžiūrai. Paga
liau išgirdau "nuosprendį": 
"Mes negalime leisti, kad 
toks žmogus baigtų vidurinį 
mokslą ir, stodamas į kunigų 
seminariją, padarytų negarbę 
mūsų mokyklai".

Pajutęs, kad šiame kraš
te man neleis baigti vidurinės 
mokyklos, išvykau į Kauną, 
kur galėjau tikėtis bent ku
riam laikui pasitraukti nuo 
persekiotojų. Kai atėjau atsi
sveikinti su Pasvalio viduri
ne, tuometinis šios mokyklos 
direktorius S.D. demonstraty- mykloje. Dirbau ten neilgai, 
viai suplėšė m;ino pažymėji
mą, sakydamas, kad jis - ne
objektyvus. Gavau tik pažy
mą, kad esu baigęs devynias 
klases. Gal būt tokiu savotiš
ku būdu jis garbingai pripaži
no, kad man specialiai buvo 
mažinami pažymiai.

Toliau mokiausi Kauno 
S. Nėries vidurinėje mokyk
loje. Ten po kurio laiko paty
riau stiprų mokyklos inspek
toriaus spaudimą. Vienuolik
toje klasėje jis, dėstydamas 
visuomenės mokslą, reika
laudavo, kad aš ateičiau atsa
kinėti į jo kabinetą. Labai 
aiškiai jautėsi jo noras mane 
"perauklėti ideologiškai". At
sisakiau paklusti tokiems jo 
reikalavimams sakydamas, 
kad esu toks pat "tarybinis 
mokinys", kaip ir kiti, todėl 
prašau mane klausinėti klasė-

je, prie visų mokinių. Sten
giausi išvengti bet kokių tie
sioginių ryšių su juo. Tačiau 
kai inspektoriaus spaudimas 
peraugo į atvirą terorą, nu
ėjau skųstis į Kauno miesto 
švietimo skyrių. Ten netikėtai 
sutikau gerų žmonių. Jie, ma
no paties nuostabai, mane už
tarė. Mokytojai slapta ateida
vo man padėkoti už kovą su 
tuo inspektoriumi ir jo šali
ninkais. Taigi jau tada paju
tau, kokia įtampa vyravo tuo 
metu mokyklose.

1966 metais vis tik ga
vau brandos atestatą. Kadan
gi jau buvau apsisprendęs 
stoti į seminariją, išėjau tar
nauti į sovietinę armiją, nes 
neatitarnavusių nebuvo lei
džiama priimti. Po karinės 
tarnybos įsidarbinau tuome
tinėje Dzeržinskio staklių ga- 

nes 1969 metais įstojau į 
Kauno kunigų seminariją.

2. Per šiandien įvykusį 
susitikimą Dievo Motinos 
parapijos konferencijų kam
baryje pasakojote apie Lie
tuvos jaunimo ugdymą. Jūs 
paminėjote, kad nuo 1970 
metų teko dalyvauti okupa
cinės valdžios draudžiamoje, 
t.y. pogrindinėje veikloje. 
Papasakokite apie šią veiklą 
kiek plačiau.

1970 metais, jau moky
damasis seminarijoje, įstojau 
į Jėzaus draugiją, kuri tuo lai
ku buvo uždrausta ir veikė tik 
pogrindyje. Aišku, man teko 
slėpti nuo aplinkinių, kad esu

Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos mokinukus aplankė Kalėdų Senelis.
. Jono Jasaičio nuotr.

Kalėdinės eglutės papuošalas "Trys žvakutės".
Gerardo Juškėno nuotr.

šios draugijos narys. Baigęs 
seminariją, padėjau studijuo
jantiems pogrindinėje kunigų 
seminarijoje, buvau šios se
minarijos dėstytojas ir egza
minatorius. Tekdavo daly
vauti susitikimuose, kuriuose 
tardavomės dėl "Lietuvos 
Katalikų bažnyčios kronikos" 
leidimo.

3. Esate ne eilinis ku
nigas, bet mokslininkas teo
logas. Kurias šios mokslo 
šakos temas jums teko tyri
nėti?

Kadangi nebuvo gali

mybės išvykti studijoms į 
Romą, tuometinis kunigų se
minarijos rektorius ir Teolo
gijos fakulteto (pavaldaus 
Vatikanui) dekanas pakvietė 
mane į mokslinį darbą šiame 
fakultete. Pasirinkau temą: 
"Popiežiaus Jono Pauliaus II 
mokymo kristocentrišku- 
mas". Tai šiuolaikinės teolo
gijos tema, tapusi ypač ak
tualia po Vatikano II susirin
kimo. Darbą apgyniau, gau
damas aukščiausią įvertinimą 
ir tapau teologijos licenziatu.

(Nukelta į 4 p.)



2 psl. • DIRVA • 2000 m. gruodžio 26 d.
Tarptautiniu įvykių apžvalga

NAUJA JAV 
VYRIAUSYBĖ

Girdėta iš Vilniaus
• PREZIDENTAI TARĖSI RYGOJE. Gruodžio 15 d. 

įvykusiame trijų Baltijos šalių prezidentų susitikime Rygoje 
buvo derinamos Lietuvos, Latvijos ir Estijos pozicijas dėl įsi
jungimo į NATO. "Jeigu ir yra skirtumų, tai tik strategijoje, 
kaip tai pasiekti", - sakė V. Adamkus Lietuvos žurnalistams. 
Prezidentai taip pat aptarė kitų metų pradžioje Davose vyk
siančios tarptautinės konferencijos klausimus. Ši konferencija 
skirta komerciniams reikalams. Išsakytas įsitikinimas, kad 
Europos Sąjungoje Baltijos šalys gali atsidurti tuo pačiu metu.

• VALSTYBĖS POLITIKA. Metiniame Lietuvos dip
lomatų susitikime prezidentas Valdas Adamkus pabrėžė, kad 
integracija į Europos Sąjungą ir NATO bei geri santykiai su 
kaimynais yra svarbiausi Lietuvos diplomatijos uždaviniai.

• BUS GALINGIAUSIA PARTIJA? Algirdo Brazaus
ko socialdemokratinės koalicijos narės - Lietuvos demokrati
nė darbo ir Socialdemokratų partijos ruošiasi kitų metų sausio 
27 dieną įvyksiančiam susijungimui. LDDP pirmininkas. Sei
mo vicepirmininkas Česlovas Juršėnas sakė, kad pritarta būsi- 
majam jungtiniam partijos pavadinimui - Lietuvos socialde
mokratų partija. Jau yra parengti jungtinės partijos statuto ir 
programos projektai. Pasak Socialdemokratų partijos pirmi
ninko pavaduotojo Seimo nario Juozo Oleko, "sausio pabai
goje turėsime galingiausią politinę jėgą Lietuvoje".

• NEPRITARTA RYŠIAMS SU A. LUKAŠENKOS 
REŽIMU. Seimo Užsienio reikalų komitetas nepritarė kai
riosios opozicijos parlamentarų siekiui draugauti su tarptauti
nės bendruomenės nepripažįstamu Baltarusijos parlamentu. 
Išklausyta parlamentinės ryšių su Baltarusija grupės steigėjo, 
Socialdemokratinės koalicijos frakcijos nario Broniaus Bra- 
dausko nuomonė. Anot komiteto pirmininko A. Mcdalinsko, 
"Baltarusijos Nacionalinis susirinkimas negali būti bendradar
biavimo partneriu". į B. Bradausko sumanytą grupę užsirašė 
19 Seimo narių, daugiausia iš Socialdemokratinės koalicijos 
frakcijos bei Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų bei 
du Seimo daugumos atstovai - Socialliberalų frakcijos nariai 
Viktor Uspaskich ir Vytautas Kvietkauskas.

• AR SUSITARS? Tėvynės sąjungos frakcijos Seime 
seniūnas, buvęs premjeras Andrius Kubilius ragina Seimo 
parlamentines partijas pasirašyti politinį susitarimą dėl svar
biausių kitų metų darbų, siekiant gero įvertinimo Europos Ko
misijos pranešime. Jei susitarimo nebus, tai Europos Sąjungos 
pirmojo etapo plėtros "traukinys nuvažiuos be Lietuvos".

• SVEIKATOS APSAUGA. Nors biudžeto lėšos, ski
riamos sveikatos priežiūrai, 2001-aisias bus kiek mažesnės, 
tačiau teikiama pagalba dėl to nepablogės - pinigai bus suma
niau naudojami. Taip teigia Seimo Sveikatos reikalų komiteto 
pirmininkas Kęstutis Kuzmickas. Anot jo, medikai turėtų su
prasti, kad išlaikyti ligonines su apytuščiais skyriais yra visiš
kai netikslinga. Ligoninės bus jungiamos. Sumažinus admi
nistravimo išlaidas, liks daugiau lėšų gydymui. Ketinama įtei
sinti galimybę privačioms įstaigoms, norinčioms sudaryti su
tartis su ligonių kasomis, už suteikiamą pagalbą imti iš pa
cientų papildomą priemoką. Ligonių kasa sumokėtų pagal 
patvirtintus įkainius, o pacientui liktų mokėti tik priedą už ge
resnes sąlygas. Papildomas priemokas ketinama įteisinti ir 
valstybinėms įstaigoms. Pavyzdžiui, jei ligonis, siunčiamas į 
antro lygio ligoninę, nori gydytis trečiojo lygio - universiteti
nėje klinikoje, jis turėtų už tai papildomai sumokėti.

• DĖL VALDOVU RŪMU. Gruodžio 18 d. Algirdo 
Brazausko iniciatyva įvyko pokalbis su premjeru Rolandu 
Paksu apie Valdovų rūmų atstatymo finansavimą. Drauge su 
A. Brazausku į Vyriausybės rūmus buvo atvykę: Lietuvos kul
tūros ir meno tarybos pirmininkas Alfredas Bumblauskas, Pa
minklų restauravimo instituto vadovas Antanas Gvildys, Vil
niaus pilių tyrimo centro vadovas dr. Vytautas Urbanavičius. 
Jie ragino Vyriausybę skubiai skirti lėšų Valdovų rūmų atkū
rimui. Manoma, kad Rūmų atkūrimo kaina (be įrangos) sieks 
apie 120 - 150 mln. litų. Archeologiniams tyrimams užbaigti 
ir pamatų užkonservavimui skubiai reikia apie 28 mln. litų. 
Ministras Pirmininkas neatmeta galimybės skirti lėšų Valdovų 
rūmų atkūrimui, tačiau daryti išimčių neketina.

• KAS IŠLAISVINS ŽMONES? Pusiaujo Gvinėjoje 
areštuoto Lietuvos laivo "Rytas" jūrininkų artimieji kreipėsi į 
šalies vadovus, prašydami imtis veiksmingesnių priemonių, 
išlaisvinant 38 įgulos narius ir laivą. Lietuvos laivą Pusiaujo 
Gvinėjos kariškiai prievarta laiko Malabo uoste jau daugiau 
kaip mėnesį. Kreipimesi, skirtame prezidentui Valdui Adam
kui, premjerui Rolandui Paksui ir Seimo pirmininkui Artūrui 
Paulauskui, pažymima, kad valstybė nerodo aktyvios pozici
jos savo piliečių ir laivo išlaisvinimo klausimu ir negina savo 
šalies piliečių interesų. (Eltos. BNS ir kitas žinias siunčia 
Lietuvių grįžimo į tčvynę informacijos centras)

Algirdas Pužauskas

Pagaliau pripažinta, kad 
Respublikonų partijos kandi
datas laimėjo JAV prezidento 
vietą. Demokratų kandidatas, 
ligšiolinis viceprezidentas 
Al Gore viešai pripažino savo 
pralaimėjimą. Išrinktasis JAV 
prezidentu Texas valstijos 
gubernatorius George W. 
Bush savo pirmoje kalboje 
pabrėžė, kad jis yra įpratęs 
bendradarbiauti su opozicijos 
partija, nes Texas valstijos 
parlamente demokratai suda
ro daugumą.

Prezidento vietos laimė
jimą nulėmė Aukščiausiasis 
teismas. Penkiais balsais, ke
turiems teisėjams neprita
riant, Floridoje buvo sustab
dytas kai kurių apygardų bal
savimo biuletenių perskaičia
vimas, kurio reikalavo vice
prezidentas Al Gore. Vienas 
iš nepritariančių teisėjų John 
Paul Stevens savo nepritari
mą taip aiškino: "Nors mes 
niekad nebūsime visiškai įsi
tikinę. kas laimėjo šių metų 
prezidentinius rinkimus, pra
laimėtojas - aiškus. Pralai
mėjo tautos pasitikėjimas, 
kad Teisėjas yra bešališkas 
įstatymų saugotojas".

Prezidentas George W. 
Bush jau pakvietė buvusį 
JAV kariuomenės štabo virši
ninką, generolą Colin Po- 
well tapti naujuoju Valstybės 
sekretoriumi. Generolas suti
ko perimti tas pareigas iš lig 
šiol buvusios sekretorės Ma- 
delaine Albright. I atsargą 
išėję generolas laikomas nuo
saikiu politiku, konservatorių

• Išrinkta į JAV Senatą 
Hillary Rodham Clinton su
sitarė su knygų leidykla "Si- 
mon & Schustcr" dėl honora
ro už rašomą savo atsimini
mų knygą apie laikotarpį, 
praleistą Baltuosiuose Rū
muose. Ponia H.Clinton gaus 
8 mln. dolerių. Dalį pinigų 
leidykla jau išmokėjo autorei.

• Rusijos prezidentą Vla
dimirą Putiną labai šiltai su
tiko komunistinės Kubos va
dai. Kartu su prezidentu atvy
ko Rusijos sveikatos apsau
gos, teisingumo ir gynybos 
ministrai. Buvo pasirašyta 
daug susitarimų. Paskutiniu 
metu prekyba tarp abiejų ša
lių labai sumažėjo ir besiekia 

ir "taikingu" kariškiu. Jis po
rą metų tarnavo Vietnamo 
fronte ir buvo sužeistas. Tar
naujant armijoje, jam teko 
darbuotis su prezidentais - 
R. Nixon ir J. Carter. Gimęs 
iš Jamaikos imigravusiųjų 
šeimoje, Colin Powell siekė 
mokslo ir tapo verslo admi
nistravimo specialistu. Prezi
dento R. Reagan laikais jis 
tapo Valstybės saugumo tary
bos nariu ir ginklavimosi 
kontrolės derybų specialistu. 
Pagaliau dabartinio prezi
dento tėvas, prez. George 
Bush paskyrė generolą C. 
Powell Jungtinio JAV ka
riuomenės štabo pirmininku. 
Tuo metu jis buvo jauniau
sias iš 15 kandidatų į šią vie
tą, turinčių keturių žvaigž
džių laipsnį. Colin Powell 
buvo pirmas juodaodis kariš
kis, tapęs JAV štabo viršinin
ku. Dabar jis - pirmasis juo
daodis JAV Valstybės sek
retorius.

Gruodžio 15 d. atostogų 
išėjo 106-ojo Kongreso na
riai. Daug įstatymų projektų 
liko nebaigti svarstyti. Šiuos 
svarstymus turės užbaigti 
naujasis -107-asis Kongre
sas. Atstovų Rūmuose iš se
nojo 435 narių parlamento li
ko 393 nariai. Senate iš 100 
senatorių perrinkti 89. Tik
riausia jiems bus labiausiai 
aiškūs iki šiol svarstyti ir ne
baigti klausimai.

Tarp tokių nebaigtų klau
simų yra ir svarstomas nutari
mas pakelti amerikiečių mi
nimalias algas. Prezidentas 
Bill Clinton siekė pakelti tą 
menką algą, kurią gauna apie 
10 milijonų amerikiečių - 
$5.15 už valandą. Sakoma, 
kad kylant infliacijai, darbi
ninkai, gaunantys tokį atlygi
nimą, nebegali išsiversti. Ta
čiau ligšiolinės sudėties Kon
gresas nesuspėjo šių algų pa

Keliais sakiniais
vos milijardą dolerių per me
tus. Dabar susitarta atgaivinti 
verslo ryšius.

Paskutinis Sovietų Są
jungos vadovas, aplankęs 
Kubą, buvo prezidentas Mi- 
chail Gorbačiov. Tai įvyko 
1989 metais. Tuo metu Rusi
ja dar šelpė Kubą, tačiau ne
trukus išryškėjo jos pačios 
ekonomikos nuosmukis. Ku
bos komunistinė spauda, pa
garbiai rašydama apie naująjį 
Kremliaus vadovą, nieko ne
mini, ar Kuba kada nors su
grąžins Rusijai apie 20 mili
jardų dolerių skolą.

• Ukrainos vyriausybė 
gruodžio 14 d. atsisveikino 
su prieš 15 metų pagarsėjusia 

didinti.
Demokratų partijos kan

didatui pralaimėjus rinkimus, 
tos partijos vadovai atskirose 
valstijose jau dairosi, kas taps 
opozicinės partijos vadu. Pla
čiai kalbama, kad viceprezi
dentas Al Gore prarado savo 
galimybę tapti prezidentu. 
Savo rinkimų kampanijoje jis 
bandė atsiriboti nuo prezi
dento Bill Clinton, kuris vis 
dar liko gana populiariu. Res
publikonams užėmus Baltuo
sius rūmus, Atstovų rūmus ir 
beveik iškovojus daugumą 
Senate, demokratų partijai 
bus nelengva kovoti už savo 
grįžimą į valdžią. Paskutinė 
Wall Street Journal ir NBS 
televizijos apklausa parodė, 
kad net 66 proc. amerikiečių 
mano, jog B.Clinton puikiai 
atliko savo pareigas ir buvo 
"geras prezidentas". Toks 
aukštas procentas asmenų, 
patenkintų buvusio preziden
to veikla yra beveik rekordi
nis, nes kiti kadenciją baigę 
prezidentai, kaip, pavyzdžiui, 
Ronald Reagan ir Dwight D. 
Eisenhower savo laiku išei
dami gavo daug mažesnį pro
centą. Prez. Bill Clinton 
tampa jaunu eksprezidentu. 
Jam - 54 metai. Tik prezi
dentas Theodore Roosevelt 
buvo jaunesnis, užbaigęs pre
zidentavimo laiką, būdamas 
50 metų. Stebėtojai mano, 
kad darbą praradęs viceprezi
dentas Al Gore netaps demo
kratų partijos vadovu, nes jis 
šių metų balsavimuose paro
dęs, kad "nesugeba laimėti". 
Įtakingu demokratų partijos 
nariu ir toliau liks prezidentas 
Bill Clinton, tuo labiau, kad 
šalia jo įtakingą vietą laimėjo 
ir tapo senatorė buvusi pir
moji ponia Hillary Rodham 
Clinton.

Černobylio atomine jėgaine. 
Tą dieną buvo uždarytas 3- 
asis jėgainės reaktorius. 
Brangiai kainavo Ukrainai ir 
daug aukų pareikalavo spro
gimas, įvykęs 1986 m. balan
džio 26 d. Daugiau kaip 30 
žmonių žuvo vietoje per šį 
sprogimą, daugybė mirė ne
trukus arba liko invalidais vi
sam gyvenimui. Dabar apie 
8,(XX) darbininkų neteks dar
bo. Daug kainuos sutvarky
mas kalno, kuris buvo supil
tas ant sprogusio reaktoriaus, 
kad radiacija neišeitų į žemės 
paviršių ir nebekenktų apy
linkių gyventojams. Ukraina
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pasitikome su nemažu neri
mu. Likus kelioms valan
doms iki Naujųjų Metų suti
kimo, atsistatydino Rusijos 
prezidentas. Prieš televizijos 
kameras suvaidintas valdžios 
perdavimo spektaklis. Daug 
kas pirmą kartą išvydo KGB 
auklėtinį Vladimirą Putiną. 
Ne vienas tada klausė: "Kaip 
jis elgsis, perėmęs nuskur
dusios, bet grėsmingai gink
luotos Rusijos valdžios vai
rą?" Kažkuris Rusijos veikė
jas yra prasitaręs, kad "rusiš
kos raketos yra surūdijusios, 
bet jos tebėra raketos..."

Netrukus paaiškėjo, kad 
naujasis, nors formaliai dar 
neišrinktas prezidentas pir
miausia griebėsi ginklų. Tie
sa, šį kartą dar neišdrįso už
pulti kitos valstybės, bet nu
kreipė kariuomenę prieš tau
tą, kurios narius vadino sa
vais - Rusijos piliečiais. Kiek 
čečėnų ir kitų tautų atstovų 
išžudyta, kol kas niekas net 
apytiksliai nėra suskaičiavęs. 
Kodėl juos nužudė, taip pat 
nedrįstama viešai pripažinti. 
Pasaulyje dar nebuvo tokio 
atvejo, kad demokratiškai iš
rinktas parlamentas būtų pa
skelbtas teroristiniu. Rusijos 
armijos vadai teroristams gali 
priskirti ne tik bet kurį šios 
tautos narį, bet ir kitus kauka
ziečius. Tik tepabando jie pa
sinaudoti laisvo tautų apsi
sprendimo teise.

Nėra jokios abejonės, 
kad 2000-aisiais metais įvyk
dyti milžiniško masto kari
niai nusikaltimai, kurie gali 
būti vadinami tautžudystės 
vardu. Bet vienas iš svarbiau
sių šių žudynių sumanytojas, 
užuot sėdęs į Tarptautinio tri
bunolo kaltinamųjų suolą, per 
gana demokratiškai vykusius 
rinkimus patvirtintas naujuo
ju Rusijos valdovu. Rinkėjų 
nuomonei nemažą įtaką pa
darė būtent jo nusikalstami 
veiksmai, kuriuos ypatingai 
sukta propaganda nudažė pa
trauklia "pergalės prieš tero
ristus" spalva. Nejaugi ir žu
vusių jaunų Rusijos kareivių 
motinos buvo apsvaigintos 
šios propagandos nuodais?

O kaip visa tai vertino vis 
dar laisvuoju save vadinantis 
Vakarų pasaulis? Nereikia 
būti tokiais naiviais, kad pati
kėtume, jog šiai žemės rutu
lio daliai priklausančių vals
tybių ekspertai nesuvokė šių 
košmariškų nusikaltimų es
mės. Nereikia teisintis, kad 
Rusija sugebėjusi užslopinti 
informaciją apie tų nusikalti
mų mastą. Šių laikų techni
nės priemonės leidžia pui
kiausiai atskleisti, kas vyksta 
bet kuriame Žemės kampe
lyje. Tačiau Vakarų pasaulio 
galingiesiems atrodė žymiai 
patogiau apsimesti nieko ne
suprantančiais arba suklaidin
tais. Abejingumas susimaišė 
su baime ir ištižimu. Išliaup- 
sintos tarptautinio teisingumo 
institucijos pasirodė bejėgė
mis. Pasiteisinti galima, re
miantis daugybe ankstesnių 
pavyzdžių. Kada buvo susi
rūpinta dėl žudynių Ruando
je, Kosove, Rytų Timore ir 
kitur? Tik tada, kai žuvusius 
pradėjo skaičiuoti dešimtimis 
tūkstančių. Be to, šiuos metus 
galima vadinti rinkimų me
tais. O kas gi svarbiau: ar 
kažkur toli žūstantys žmonės, 
ar varžytinės dėl valdžios sa
vame krašte?

Pagaliau paskelbti dau
gumos didžiųjų rinkimų re
zultatai. Laimėtojai džiūgau
ja, pralaimėjusieji nepaten
kinti, bet tikisi atsigriebti se
kantį kartą. O kam rūpi tiesa 
ir dorovė? Kas jomis vado
vausis, valdydami valstybę?

Rusija šiek tiek krūptelė
jo, kai žuvo visa jos karinio 
povandeninio laivo įgula. Juo 
labiau, kad žuvo ne karo me
tu, o mokantis kariauti. Bet ar 
susimąstė: o gal tai bausmė, 
gal atpildas už nekaltai pra
lietą kraują? Ne, iki tokio 
praregėjimo - dar toloka. 
Šimtas ar du šimtai žuvusiųjų 
greitai pamirštami.

2000-ieji baigiasi. Žino
ma, ir šiais metais žmonija 
pasiekė nemažų laimėjimų 
versle, moksle, mene. Bet tie
sos ir dorovės egzaminas - 
neišlaikytas. Su labai abejoti
nos vertės kraičiu žengiama į 
tretįjį tūkstantmetį.

Juozas Žygas

Jau pats tokios šventės, 
vykstančios kas ketvirti me
tai, rengimas yra didelis kul
tūros įvykis! Viename laik
raštuke buvo parašyta, kad 
buvusio festivalio negalima 
lyginti su tuo, kuris buvo 
prieš dešimtį metų. Tuometi
nius renginius mačiau ir pra
eityje apie juos rašiau. Tačiau 
reikėtų neužmiršti ir to, kas 
vyko prieš 10-12 metų, kai 
kuriam laikui buvo sugriauta 
Čikagos lietuvių teatrinė 
veikla. Beje, ir siūlymas pasi
kviesti režisierius iš Lietuvos 
jau buvo praeityje išbandytas. 
Gaila, kad tie žymūs režisie
riai atvažiavo su šimtmečio 
senumo veikalais, lyg tai bū
tų lietuviškieji Šekspyrai. At
rodo, kad Lietuvos teatras ir 
dramaturgija visą XX šimt
metį miegojo ir nieko naujo 
nesukūrė. O dar blogiau buvo 
tai, kad režisieriai manė, jog 
ir žiūrovai tebėra tokio pat 
teatrinio lygio, kaip šio šimt
mečio pradžioje.

Taip pat atrodė, kad jie 
nežinojo, kad žymiausias ko
mikas Charles Chaplin yra 
pasakęs, jog komedijoje rei
kia vengti peršaržavimo ir tų 
pačių veiksmų nuolatinio 
kartojimo. Savo režisuotuose 
veikaluose jie viską darė 
priešingai, nei mokė Ch. 
Chaplin. Kai kurie veiksmai 
net gąsdino priekinėje eilėje 

Tarptautiniu įvykių ajažvaJga
yra gavusi 215 mln. dolerių 
tarptautinę paskolą - naujų 
jėgainių statybos užbaigimui. 
Beveik pusę Ukrainos elekt
ros energijos yra pagamina
ma branduolinėse jėgainėse. 
Prezidentas Leonid Kučma 
padėjo gėlių ant žuvusių dar
bininkų kapų, aplankė kai ku
rias nukentėjusių šeimas, pa
buvojo Slavutič miestelyje, 
kuris pastatytas specialiai jė
gainės darbuotojams pri
glausti, nes jų namus nunio
kojo sprogimas ir radiacija.

• Prezidentas Bill Clin
ton su šeima tris dienas pra
leido Britanijos salose, aplan
kė Šiaurės Airiją, Airijos 
Respubliką ir D.Britaniją. 
Aukštuosius svečius priėmė 
Anglijos premjeras Tony 
Blair. Karalienė Elizabeth II 
taip pat priėmė svečius Buc- 
kingham rūmuose. Šiaurės 
Airijoje prezidentas kalbėjo 
apie taiką, ragino kai kurias 
airių grupuotes atsisakyti 
smurto. Jis sakė, kad Airija.

TEATRU ŠVENTEI 
PRAĖJUS

sėdinčius žiūrovus. Matėme, 
kad mūsų publika mėgsta ne 
tik sušaržuotas komedijas, 
bet ir rimtus veikalus, tokius, 
kaip A. Škėmos "Žvakidė". 
Po šio spektaklio teko iš dau
gelio girdėti, kad tai - lietu
viškasis Šekspyras. Deja, 
Lietuvos režisieriai nieko pa
našaus mums neparodė! Tik 
jų pastatymus tematydami, 
savo teatriniu supratimu su
grįžtume į carų laikus, kuo
met ir "Amerika pirtyje" bu
vo didelis laimėjimas. Mums 
vietoje stovint, gyvenimas 
pro šalį praeitų! Turime tik 
džiaugtis, kad atsiranda nauji 
aktoriai ir nauji režisieriai, 
kurie nesustings praeityje, bet 
eis pirmyn su teatrine pažan
ga tiek, kiek mūsų sąlygos ir 
galimybės leidžia.

Norėčiau nors keliais sa
kiniais paminėti Čikagos 
teatro studiją "Žaltvykslę". 
Tai naujas ir jaunas teatro 
mėgėjų kolektyvas, pasiryžęs 
užpildyti tą spragą, kuri buvo 
atsiradusi Čikagos kultūrinėje 
veikloje. Mes galime tik pa
linkėti jiems ir režisierei 
Audrei Budrytei ištvermės ir 
sėkmės. Nors čia susirinko 
beveik visi nauji žmonės, bet 
tarp jų jau galime pastebėti 
keletą galinčių tapti rimtais 
aktoriais, sugebančiais su
kurti pagrindinius vaidmenis 
ne tik komedijose, bet ir dra
mose. O norint siekti pažan
gos, kolektyvas turi dirbti 
nuolat ir kasmet pastatyti po 
vieną ar net du veikalus, ne
laukiant 11-ojo Teatrų festi

(Atkelta Iš 2 p.)

Britanija ir Amerika, bendrai 
veikdamos, nugalės teroristų 
grupeles.

• Popiežius Jonas Paulius 
II susitiko su didele Austrijos 
katalikų delegacija iš Carin- 
thia regiono, kurio guberna
torius yra dešinysis austrų 
politikas Jocrg Haider. Aust
rai atvežė Vatikanui dovaną - 
80 pėdų aukščio Kalėdų eglu
tę. Kairioji Italijos spauda ne
mandagiai užsipuolė kataliką 
J. Haider. nors su juo buvo ir 
apygardos vyskupas. Kai ku
rie laikraščiai pabrėžia, kad 
popiežius jau buvo kaltina
mas už tai, kad jis Vatikane 
priėmė buvusį Jungtinių Tau
tų generalinį sekretorių Kurt 
Waldhcim. Kiti kritikavo, už 
tai. kad popiežius kalbėjosi 
su Fidcl Castro.

• Komunistinė Kinija, 
oficialiai pabrėždama savo 
ateistinę pasaulėžiūrą, labai 
laukia Kalėdų švenčių. Ame

valio...
Los Angeles "Dramos 

sambūris" - jau subrendęs 
kolektyvas, gyvuojantis 50 
metų ir turintis savo veidą. 
Jam tegalime palinkėti kles
tėti dar 50 metų! Svarbiausia 
- dirbti, bet nepasenti. Sam
būriui sėkmingai vadovauja 
režisierius Algimantas Že
maitaitis.

Toronto "Aitvaras" - jau 
taip pat pilnai subrendęs, bet 
nepasenęs, o teatriniu požiū
riu stiprėjantis kolektyvas, 
sukaupęs vertingą patirtį ir 
įgijęs pasitikėjimą savimi, šis 
kolektyvas turi kuo pasidi
džiuoti. Penktajame Teatro 
festivalyje "aitvariečiai" pa
gerbti, kaip geriausiai lietu
viškai kalbantis teatro kolek
tyvas. Jo režisieriai - A. Dar
gytė- Byskiewicz ir Vidman
tas Šilinkas.

Hamiltono "Aukuras" - 
mėgėjų teatras, kuris pirmą 
kartą pasirodė scenoje 1950 
vasario 21d. su Kazio Inčiū- 
ros dramos "Vincas Kudir
ka” ištrauka. Vėliau buvo su
vaidintas ir visas veikalas. 
Šio kolektyvo neginčijamas 
spiritus movens yra režisierė 
Elena Dauguvletytė-Kuda- 
bienė. Šiemet kolektyvas gali 
švęsti dvigubą šventę: praėjo 
50 metų nuo pirmojo pasiro
dymo ir E. Dauguvietytės- 
Kudabienės 60 metų teatrinės 
veiklos sukaktis.

Taip pat reikėtų pažymė
ti, kad teatrų šventė įvyko 
didelio Marijos Remienės rū
pesčio dėka!

rikiečiai korespondentai išsi
aiškino, kad Kinijos įmonės 
prieš Kalėdas dirba be susto
jimo, gamindamos įvairius 
papuošalus, spalvotas elekt
ros lemputes, net sidabru 
tviskančias dirbtines eglutes, 
kurios gausiai perkamos 
Amerikoje ir Vakarų Europo
je. Kalėdos atneša Kinijai 
apie 8 mln. dolerių pelno.

• Viduriniuose Rytuose 
laukiama naujų pasitarimų 
dėl taikos. Dešiniosios Izrae
lio politinės partijos Likud 
suvažiavime įvyko dveji pir
miniai rinkimai. Viename bu
vo išrinktas partijos kandida
tas į premjero vietą. Juo tapo 
buvęs premjeras Bcnjamin 
Nctanyahu, kurį per praėju
sius, vos prieš 19 mėnesių 
vykusius rinkimus didele bal
sų persvara nugalėjo dabar 
jau pasitraukęs premjeras 
Ehud Barak. Pagal Izraelio 
įstatymus kandidatas į prem
jero vietą gali būti tik parla
mento natys.

dirva%25c2%25a9ix.netcom.com


4 psl. • DIRVA • 2000 m. gruodžio 26 d.

PAJUTAU SAVYJE PAŠAUKIMĄ Pasaulis ir Lietuva
Buvau pakviestas dėstyti šia
me fakultete ir seminarijoje. 
Tačiau tuo metu buvo tokie 
"koštuvai", pro kuriuos ilgai 
manęs neprileido imtis peda
goginio darbo. įveikęs šias 
kliūtis, dėsčiau moralinę teo
logiją. Po kurio laiko kardi
nolas paskyrė mane eiti kuni
gų seminarijos vicerektoriaus 
pareigas.

4. Jums kurį laiką yra 
tekę dirbti ir Kauno kunigų 
seminarijos rektoriumi. Ko
kie ryškiausi šio laikotarpio 
įspūdžiai?

Seminarijoje teko dirbti 
labai sudėtingu laikotarpiu - 
tautos Atgimimo metu. 1991 
metais tapau seminarijos rek
toriumi ir jėzuitų vidurinės 
mokyklos direktoriumi. 
Trūkstant kunigų, taip pat bu
vau paskirtas Kauno jėzuitų 
šv. Pranciškaus Ksavero baž
nyčios rektoriumi. Man buvo 
pavestąją atstatyti.

Seminarijos rektoriumi 
dirbau du metus. Labiausiai 
įsiminė patys Atgimimo mo
mentai: mitingai prie Mairo
nio paminklo, dvasinis pakili
mas ir jaunųjų klierikų noras 
visur aktyviai dalyvauti. At
gimimo procesas reikalavo 
labai ryškių permainų, bet ne 
viską buvo galima greitai 
įgyvendinti.

Man būnant seminarijos 
rektoriumi, buvo pakilusi lyg 
savotiška banga ar net mada 
- stoti į seminariją. Aiškiai 
matėsi, kad dalis jaunuolių ne 
visai suvokia, kur jie eina. 
Trūko motyvacijos, kodėl jie 
renkasi dvasiškio kelią. Tada 
pasiūliau pirmaisiais moky
mosi seminarijoje metais or
ganizuoti stojantiesiems tik 
bendrąsias filosofijos studi
jas. Jaunuoliai tokiu būdu pa
justų seminarijos reikalavi
mus ir tik po to iš naujo stotų,

Lietuvos
LIETUVOS RADIJAS IR TELEVIZIJA 

INTERNETE

Daiva Jaudegytė

Kaip tikriausia daugelis 
žinote, Lietuvos radijas pirmą 
kartą prabilo 1926 m. birže
lyje. Jau daug metų perduo
damos ir šio radijo laidos už
sieniui. Intemetui stipriai ver-

(Atkelta iš 1 p.) 
labiau apgalvotai motyvuo
dami savo apsisprendimą.

Netrukus iškilo būtiny
bė įkurti Klaipėdoje jėzuitų 
bendruomenę. Aš buvau pa
skirtas Klaipėdos jėzuitų na
mų vyresniuoju ir Šv. Juoza
po Darbininko parapijos kle
bonu. Klaipėdos universiteto 
Pedagogikos fakulteto deka
nas kreipėsi, prašydamas dės
tyti teologijos įvadą. Po kurio 
laiko ėmė formuotis poreikis 
įkurti Katechetikos katedrą. 
O dabartiniu metu man tenka 
dalyvauti Vilniaus universite
tų sielovadoje.

5. Kaip anksčiau mi
nėjote, Klaipėdos universi
teto Katechetikos katedra 
rengia tikybos mokytojus. 
Tokį pat uždavinį sprendžia 
ir Vilniaus Pedagoginis uni
versitetas. Kokie abiejų uni
versitetų veiklos skirtumai?

Sprendžiame tuos pa
čius uždavinius, t.y. ruošiame 
tikybos mokytojus. Tačiau 
svarbiausias skirtumas yra 
tas, kad Vilniaus Pedagogi
niame universitete ruošiami 
jaunimo ugdytojai, kuriems 
tikybos mokymas yra jų pa
grindinė profesija, o Klaipė
doje - tik pasirenkamoji, pa
pildoma. Pavyzdžiui, Klaipė
dos universiteto auklėtiniai 
gali tapti geografijos ir tiky
bos, lietuvių kalbos ir tikybos 
ar pan. mokytojais. Be to, 
Klaipėdos universitete esame 
įkūrę edukologijos magistra
tūrą, kurioje yra ir tokia spe
cializacija, kaip religinis ug
dymas. Pas mus atvažiuoja 
dėstytojai iš Kretingos Šv. 
Antano religijos studijų in
stituto, veikiančio prie Vy
tauto Didžiojo universiteto 
(VDU), iš Vilniaus Pedagogi
nio universiteto ir kitų aukš
tųjų mokyklų.

6. Tikybos pamokos - 

žiantis į visas gyvenimo sri
tis, radijo laidų dabar galima 
klausytis per kompiuterius. 
Nurodysiu kelias radijo pro
gramų transliacijas per Inter
neto tinklą: >

Lietuvos radijo pirmoji 
programa - http://www.lrtv.lt

"M-l" ir "M-l plius" - 
http://www.m-l.lt

"Lietus": http://www.rs
lietus.lt

"Tau": http://www.tau.lt
Šias laidas galėsite girdė

ti, jei jūsų kompiuteryje yra 
"RealPlayer" arba "Win- 
dows Media Player". Jeigu jų 
neturite, galima jas atsisiųsti 
per internetą: "Real Player"- 
http://www.realau dio. com, 

tik tautos Atgimimo metais 
atkurtas mokymo dalykas. 
Ar jau esate paruošę religi
nio ir dorovinio ugdymo sis
temą, apimančią ikimokyk
linį laikotarpį, bendrojo la
vinimo mokyklas, universi
tetus, suaugusiųjų švietimą? 
Ar užtenka mokytojų?

Pradžia iš tikrųjų buvo 
labai sunki. Teko pasitelkti 
tikybos dėstymui žmones, 
kurių pasirengimas toli gražu 
neatitiko šiuolaiįpnių reikala
vimų. Tačiau dabar esame 
padarę didžiulę pažangą. Di
delė dalis pirmųjų katechetų 
jau baigė aukštesniąją neaki
vaizdinę (keturmetę) kate
chetų mokyklą prie VDU. 
Dabar ši mokykla tapo atski
ra mokymo įstaiga. Prie Klai
pėdos universiteto Pedagogi
kos fakulteto taip pat turėjo
me šios mokyklos skyrių.

7. Jėzuitų gimnazijos - 
ypatingos jaunimo ugdymo 
įstaigos. Bet jos Lietuvoje 
tik dvi! Ar yra galimybė 
plėsti jų tinklą? Be to, ar 
steigia panašias ugdymo 
įstaigas kitos vienuolijos, 
pavyzdžiui, marijonai ir 
pranciškonai?

Viena iš svarbiausių 
jėzuitų veiklos krypčių yra 
švietimas. Šiuo metu Lietu
voje veikia dvi jėzuitų gim
nazijos - Kaune ir Vilniuje. 
Kol kas steigti naujas gimna
zijas nenumatome. Tačiau 
katalikiškų mokyklų tinklas 
plečiasi. Jų asociacijai vado
vauja Kauno jėzuitų gimnazi
jos direktorius, tėvas Gintaras 
Vitkus. Katalikiškos mokyk
los veikia Kretingoje (pran
ciškonų), Panevėžyje, Alytu
je, Utenoje. Telšiuose, Šiau
liuose ir kt. Marijonų mokyk
la šiemet įsteigta Marijampo
lėje.

Kalbėjosi Jonas Jasaitis 

o "Windows Media Player" 
- http:// www. microsoft. 
com/windows/ windowsme 
dia/en/download/default.asp

Lietuvos televizija pradė
jo savo veiklą 1957 m. ba
landžio 30 d. Nuo 1975 metų pilietis negali būti išrinktas į valstybinės valdžios struktūras, 
rodomos spalvotos televizijos 
laidos. Populiariausios laidos 
yra "Panorama", "Popietė su 
A. Čekuoliu", sporto varžy
bos, vaidybiniai ir dokumen
tiniai filmai. Apie 25 proc. 
Lietuvos televizijos rodomų 
programų sudaro Vakarų Eu
ropoje įsigytos laidos, kurios 
verčiamos į lietuvių kalbą.

Šių metų spalyje pradėjo

(Nukelta į 5 p.)

» SVEIKINIMAI IR VILTYS. Gruodžio 18 d. Lie
tuvos užsienio reikalų ministras Antanas Valionis pasveikino 
nominuotąjį JAV valstybės sekretorių Colin Powell. Ministro 
sveikinimo laiške teigiama, kad Lietuva labai vertina Jungti
nių Valstijų įsipareigojimą remti jos nepriklausomybę ir su
grįžimą į laisvų ir demokratiškų tautų šeimą. 1998 m. pasi
rašius JAV ir Baltijos valstybių partnerystės chartiją, dvišaliai 
Lietuvos ir JAV santykiai vystosi sparčiau. Ministras išreiškė - 
viltį, kad naujoji JAV administracija pratęs vientisos ir laisvos 
Europos projekto įgyvendinimą, 2002 metais pakviesdama į 
NATO to siekiančias šalis, tarp jų ir Lietuvą. ELTA

• KURIAMI NAUJI CENTRAI. Gruodžio 21 d. Mari
jampolėje atidarytas Europos informacijos centras. Jis įsikūrė 
P. Kriaučiūno viešojoje bilbliotekoje (Vytauto g. 20). Tai jau 
septintasis tokio pobūdžio Europos informacijos centras Lie
tuvoje. Tokie centrai jau atidaryti Kaune, Klaipėdoje, Taura
gėje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje. (Pranešė A. Ikamas)

♦ LIETUVOS LAIVAS PALEISTAS. Pusiaujo Gvinė
ja gruodžio 20 d. paleido keturiasdešimt parų Malabo uoste 
laikytą ir neteisėta žvejyba kaltintą Lietuvos laivą "Rytas" bei 
jo įgulą. "Ryto" kapitonas Valentin Malychin pasirašė doku
mentą, įsipareigodamas, kad ūkinis ginčas bus tęsiamas tarp
tautiniu teisiniu keliu. Tačiau Pusiaujo Gvinėjos atstovai rei- 
kalavo sumokėti 44 tūkstančius dolerių "už laivo vilkimą" ir 
kitas paslaugas. Todėl buvo tvirtinama, kad laivas kol kas 
išplaukti negali. Tačiau gruodžio 21 d. gautas pranešimas, kad 
iš Pusiaujo Gvinėjos paleistas Lietuvos laivas "Rytas" pasiekė 
Kamerūną ir laukia, kol bus laisva Dualos uosto krantinė. 
"Rytas" iš Malabo išplaukė tą pačią dieną apie penktą valandą 
popiet, o kitą dieną pasiekė Kamerūną, kur turi būti iškrautas 
laive esantis krovinys. BNS

• AR RUSIJA ATSIIMS KOLONISTUS IŠ LATVI
JOS? Rusijos vyriausybė pritarė susitarimo tarp Rusijos ir 
Latvijos vyriausybių dėl persikėlimo proceso reguliavimo ir 
persikėlėlių teisių apsaugos. Susitarimas teisiškai užtikrina 
piliečių teisę laisvai pasirinkti gyvenamąją vietą ir numato 
galimybę be kliūčių persikelti iš vienos valstybės į kitą. Jį dar 
turi patvirtinti Valstybės Dūma. ITAR-TASS

♦ IŠ LATVIJOS - Į SIBIRĄ? Rusijos Valstybės Dū
mos deputatas Viktoras Alksnis straipsnyje laikraštyje "Neza- 
visimja gazeta" teigia, kad "etniškai artimų" tėvynainių repat
riacija iš NVS ir Baltijos šalių aktuali Rusijai kaip "svarbus 
Rusijos išgelbėjimo nuo išmirimo elementas". Rusijos verslo 
laikraštis "Vedomosti" pažymėjo, kad tarp tėvynainių grąžini
mo į Rusiją iš NVS ir Baltijos šalių projektų svarstomi ir gy
venviečių Sibire jiems sukūrimo variantai. BNS

♦ BANDYMAI ĮTVIRTINTI OKUPACIJĄ. Rusijos 
karinių pajėgų Generalinio štabo viršininkas Anatolij Kvašnin 
armijos laikraščiui "Krasnaja zvezda" pareiškė, kad Čečėnijo
je bus formuojami nedideli garnizonai, kuriuos sudarys vietos 
teisėsaugos institucijos, Rusijos VRM kariuomenės daliniai ir 
kitų Rusijos sričių milicijos darbuotojai. INTERFAX

* AR PATEISINAMOS LENGVATOS? Prezidentas 
Valdas Adamkus paragino ieškoti naujų būdų, kaip plėsti 
santykius su Rusija. Jis sakė, kad svarbu kelti sienos sutarties 
ratifikavimo klausimą. "Jei su Rusija neturime juridiškai tvar
kingos sienos, gal vertėtų pergalvoti lengvatų politiką, kurią 
Lietuva iki šiol taiko Kaliningrado sričiai". INTERFAX

• RUSIJOS KĖSLAI. Rusakalbių gyventojų padėtis 
Latvijoje, o taip pat Latvijos siekis įstoti į NATO buvo pa
grindinėmis susitikimo tarp Valstybės Dūmos deputatų ir Lat
vijos Seimo delegacijos temomis. Kaip pranešė Dūmos vice
pirmininkė Liubovė Sliska, įvyko "kietas atviras pokalbis", 
kurio metu Rusijos pusė davė "gerą impulsą Latvijos vykdo
mosios valdžios pamąstymams". Pagrindinė dvišalių santykių 
problema yra šimtų tūkstančių šalies nuolatinių rusakalbių gy- 
ventojų-nepiliečių statusas. L. Sliska priminė, kad ne Latvijos

kas, jos manymu, "neteisėta". Anot jos, Ryga demonstratyviai 
ignoruoja Rusijos rūpestį saugumo srityje. ITAR-TASS

* RUSIJOS ATEITIS. Rusijos ateitis autoritetingiems 
JAV ekspertams atrodo "niūri". Tokią išvadą pateikė specia
listai, kurie padėjo sudaryti didelį pranešimą "2015 metų pa
saulio tendencijos". Skyriuje apie Rusiją sakoma: "Griūva in
frastruktūra. Daug metų nepaisoma ekologijos taisyklių. Gy
ventojų mažėjimui pražūtingą poveikį daro tokie reiškiniai, 
kaip alkoholizmas, širdies ir kraujagyslių ligos, narkotikų var
tojimas ir vis prastėjanti sveikatos apsauga". Dokumento 
sudarytojai pažymi, jog Rusija tikriausiai jau pasiekė kritimo 
ribą ir pradeda kilti. Tačiau iki 2015 metų ji nesugebės įsi
jungti į pasaulio finansų ir prekybos sistemą. INTERFAX

http://www.lrtv.lt
http://www.m-l.lt
http://www.rslietus.lt
http://www.tau.lt
http://www.realau
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ANDRIAUS MAMONTOVO KONCERTAS

Linas Johansonas

Gruodžio 2 d. į Cleve
land, OH atvyko svečiai iš 
Bostono, Toronto, San Fran- 
cisko, Detroito, Pitsburgo ir 
kitų lietuviškų telkinių, norė
dami kartu su mūsų jaunimu 
Lietuvių namuose susitikti su 
žymiu šiuolaikinės lietuviš
kos moderniosios muzikos 
atlikėju bei jos kūrėju - roko 
žvaigžde Andriumi Mamon
tovu. Koncertą surengė lietu
vių sambūris "Gija", [jįatėjo 
nemažai Amerikoje gimusių 
lietuvių, bet didžiąją publikos 
dalį sudarė neseniai atvykę iš 
Lietuvos. Scenoje stovėjo dvi 
labai didelės garsakalbių ko
lonėlės, du elektrinių gitarų 
garso stiprintuvai, bosinės gi
taros garso stiprintuvas ir di
delis būgnų komplektas. Iš to 
buvo galima spręsti, kad kon
certe skambės stiprūs garsai.

Vakarą pradėjo "Gijos" 
narė, Vilniaus teatro "Lėlė" 
aktorė Onutė Pučkoriūtė-Za- 
lensienė. Ji pasveikino atvy
kusius, padėkojo koncerto rė
mėjui - Lietuvių kredito koo- 
peratyvui "Taupai". [ sceną -baigos. Beje, šis koncertas
buvo pakviestas ir pristatytas 
Andrius Mamontovas bei jo 
grupė, kurią sudarė: Romas 
Rainys (gitara), buvęs Lietu
vos roko grupės "Lemon 
Joy" narys Seržas Grėjus (bo
sinė gitara), Meinardas Bra
zaitis (mušamieji). Kai 1998 
metais Andrius buvo atvykęs 
į gastroles Amerikoje, jis 
koncertavo be grupės.

Koncertas prasidėjo dai
nomis "Kai baigsis pasaulis" 
ir "Mano namai" - iš And
riaus naujojo albumo "Anapi-

Lietuvos ambasados pranešimas
UŽSIENIO REIKALU VICEMINISTRO 

VIZITAS VAŠINGTONE
Vilnius/Vašingtonas. - 

Gruodžio 21 d. vizitą Vašing
tone pradėjo Lietuvos Res
publikos Užsienio reikalų vi
ceministras Giedrius Cekuo- 
lis. Kartu su Latvijos ir Esti
jos atstovais jis dalyvavo dis
kusijoje su įtakingais JAV 
Respublikonų ir Demokratų 

LIETUVOS RADIJAS IR TELEVIZIJA 
INTERNETE

veikti intemetinė Lietuvos te
levizija: http://www.tv.lt

Šios svetainės lankytojai 
turi galimybę žiūrėti 13 kas
dien atnaujinamų didžiausių 
Lietuvos televizijos rengiamų 
laidų ir reportažų, diskutuoti, 
vertinti laidas, naudotis jų ar
chyvais. Turbūt vienas iš di
džiausių privalumų yra tai, 
kad galima žiūrėti šias laidas 
jums patogiu laiku: vos tik

Andrius Mamontovas dainuoja Cleveland, OH Lietuvių Na
muose. 2000 m. gruodžio 2 d. Lino Johansono nuotr.

lis". Prasidėjus trečiai dainai, 
jaunimas pakilo šokti ir šoko 
be sustojimo iki koncerto pa

truko daugiau kaip dvi valan
das be pertraukos. Jo pro
gramoje buvo gerai suderin
tos naujos ir senos "Foje" 
dainos.

Daug kartų koncerto 
metu publika prašė atlikėjo 
pakartoti atliekamas dainas. 
Ir Andrius su grupės muzi
kantais tenkino šį gerbėjų no
rą. Koncerto pabaigoje publi
ka keletą kartų kvietė Andrių 
grįžti į sceną. Užbaigdamas 
šį pasirodymą, Andrius pa
grojo savo žymųjį hitą "Mo- 

partijų veikėjais - Stephen 
Hadley, Ronald Asmus ir 
kitais. Buvo aptartos bendra
darbiavimo pagal JAV ir Bal
tijos šalių partnerystės char
tiją perspektyvos, NATO 
plėtros ir kiti klausimai. 
Gruodžio 22 d. numatyti vi
ceministro G. Cekuolio susi

(Atkelta iš 4 p.) 
gaidžiams užgiedojus ar jau 
seniai saulutei nusileidus už 
kalnų.

Pasak vadovų, ketinama 
ilginti laidų, rodomų Interne
to puslapyje, sarašą. Jau da
bar galima matyti populia
rias, prieštaringai vertinamas 
laidas: "Be tabu", "Dviračio 
žynios", "Spaudos klubas", 
"Savaitės panorama" ir kitas.

Kad galėtumėte matyti 

no arba Stereo" ir atsisvei
kino su gerbėjais visiems ži
noma daina "Laužo liepsna", 
kurią atliko vienas, be gru
pės.

Po koncerto svečiai iš sa
lės nusileido į Lietuvių klubą, 
kuriame galėjo pabendrauti 
su muzikantais, gauti And
riaus autografą, nusifotogra
fuoti su Lietuvos roko įžy
mybe.

Koncerte dalyvavę sve
čiai iš kitų miestų neskubėjo 
namo. Sekančią dieną dauge
lis iš jų apsilankė Lietuvių 
namų restorane "Gintaras",

(Nukelta į 6 p.)

tikimai su Amerikos žydų ko
miteto Europos reikalų direk
toriumi Andrew Baker, Len
kijos ir Čekijos ambasado
riais JAV, dienraščio "The 
Washington Times" žurnalis
tais.

Rolandas Kačinskas 

intemetines Lietuvos TV lai
das, jums reikalinga jau mi
nėta programa "Windows 
Media Player", kurią galima 
atsisiųsti veltui iš: http:// 
www.tv.lt/help.asp?choice= 1 
arba iš: http://www.micro
soft.com/windows/windows 
medi a/en/download/default. 
asp

Naudokitės atsivėrusio
mis naujomis galimybėmis.

NAUJI "DIRVOS" 
PRENUMERATORIAI 

(Nuo 2000 m. vasario 8 d. iki gruodžio 15 d.)

L Juozas Bulsys
2. Edmundas Atkočiūnas
3. Rima Juškelis

4. Jonas Gužauskas
5. Antanas Styra
6. Alice Sakas

7. Vytautas Gaižiūnas

8. Romualdas Kriaučiūnas
9. Martinas Brakas
10. Prof. J. Pikūnas, Ph.D.
11. Al Pechulis
12. Bronė Jakubauskienė

13. Kęstutis Norkūnas

14. Ben Norkūnas
15. Jonas Steikūnas
16. K. Kizlauskas
17. Kristina Zimmerman
18. Genovaitė Avižonienė
19. Lith. Educ. Council
20. Danutė D. Sulskienė
21. Stasys Jakaitis

22. Vytautas Nasvytis
23. E. Nasvytis

24. Alė Vilčinskas
25. Juozas Černius

26. 4-ji vidurinė mokykla

27. Rita Žvirblienė
28. Audronė Venckutė
29. Vytas Petrulis
30. Vaidevutis Motiejūnas
31. Nijolė Motiejūnas
32. Vilius Bražėnas
33. Juozas Petniūnas

34. Vytautas Cemarka
35. Dainius Petraitis

36. Con. Brazis

37. Marija Hudgins

38. Algirdas Bražinskas
39. Angele Staškus
40. Nijolė Šukytė-Crisp
41. Dr. Linas Mockus

42. Andris Dunduras
43. Rasa & Scott Martin
44. Bruno Sakalas
45. Almis Stempužis
46. Laimutė Skačkauskienė
47. J. & V. Barzdukas
48. Edvardas Butrimavičius

49. Romualda Buterlevičiūtė
50. Kristina Ankcenytė

51. Estera Girdauskienė

52. V. Baraitis
53. A. Kairelis
54. Stasė Balsevičius
55. Prof. Albinas Kusta

Gerbiamus skaitytojus prašome pranešti apie šiame 
sąraše esančius netikslumus bei praleidimus. Dėkojame 
visiems "Dirvos" rėmėjams. Laimingų jums 2001 metų!

SKAITYKITE IR PLATINKITE "DIRVĄ"!

Rush, NY
Santa Monica, CA
Palos Hills, IL
Užsakė: Z. Janušienė
Baltimore, MD
Cleveland, OH
Lancaster, OH
Užsakė: Dan Sakas
Vilnius, Lietuva
Užsakė: V. Lembertas
Lansing, MI
Jamaica, NY
Northville, MI
Santa Monica, CA
Bedford, OH
Užsakė: Laima Karosienė
Kaunas, Lietuva
Užsakė: Ben Norkūnas
Dearborn, MI
Glendale, CA
W. Bloomfield, MI 
Painsville, OH 
Lagūna Hills, CA 
Lockport, IL
Omaha, NE
Etobickoke, Ont Canada
Užsakė: Eug. Bulotienė
Cleveland, OH
Desplaines, IL

Užsakė: Rama Alminauskas
Sunland, CA
Lodi, CA
Užsakė: Alg. Gustaitis 
Panevėžys, Lietuva 
Užsakė: Alg. Gustaitis 
Cleveland, OH
Orange, OH
Franklin, MI
Euclid, OH
Lemont, IL
Deland, FL
Richmond Hill, NY
Užsakė: V. Kirkyla
Downers Grove, IL 
Cleveland, OH
Užsakė: A. Lūža
San Diego, CA

Užsakė: dukra Gražina Fabre
Parma Hts., OH
Užsakė: P. Ežerskis
Los Angeles, CA
Rocky River, OH 
Summerfield, FL 
Willoughby, OH
Užsakė: Violeta Leger
Euclid, OH
Mentor, OH 
Charlottesville, VA 
Wickliffe, OH 
E. Hampton, NY 
Cleveland, OH 
Panevėžys, Lietuva 
Užsakė: Stasė Balsevičius 
Chicago, IL
Kaunas, Lietuva
Užsakė: Alg. Gustaitis
So. Boston, MA
Užsakė: Vida Sužiedelienė
Bricktown, NJ
Schaunburg, IL
St Petersburg, FL
Kaunas, Lietuva
Užsakė: Ingrida Bublienė

http://www.tv.lt
http://www.tv.lt/help.asp?choice=
http://www.microsoft.com/windows/windows
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Iš aplinkraščio Nr. 1 S^J UH C Petras Buchas — pirmininkas;
Eugenijus Bartkus - vicepir-

1. Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos 26-asis 
Seimas, įvykęs §.m. spalio 
mėn. 27-29 dienomis Čikago
je, Balzeko muziejaus patal
pose, jau praeityje. Seimo 
šeimininkai - Čikagos sky
riaus valdyba, kuriai vado
vauja darbšti pirmininkė Ma

MALONI LEMONTO MUGĖS 
STAIGMENA

Marinuoti grybai ir dar
žovės gražiuose stiklainiuo
se, kuriuos puošia etiketės 
anglų ir lietuvių kalbomis, 
buvo parduodami Lemonte, 
IL, Pasaulio Lietuvių Centro 
mugėje š.m. gruodžio 2-3 d. 
Per dvi dienas mugę aplankė 
pora tūkstančių lietuvių. Vi
sos maisto prekės, atvežtos iš 
Lietuvos, buvo išpirktos. Tai 
buvo tikra atgaiva tautie
čiams, kurie pasiilgę savo 
krašto, šiemet galės per kū- 
čias valgyti grybus iš Lietu
vos. Galėjome pasirinkti net 
septynių rūšių marinuotus 
grybus.

Šios staigmenos kaltinin
kė yra ponia Angelė Kava- 
kienė - Food Depot Intema- 
tional įmonės, įskūrusios, 
Vemon Hills IL, prezidentė. 
Tai pirmasis oficialus maisto 
produktų eksportas iš Lietu
vos po jos nepriklausomybės 
atkūrimo. Šiuos produktus 
jau galima pastebėti ir kitose 
maisto krautuvėse. Penki tal- 
pintuvai su importuotu mais
tu bei likeriu pasiekė Čikagą.

Ledai jau pralaužti! Da

ANDRIAUS MAMONTOVO KONCERTAS

kur galėjo paragauti tradici
nių lietuviškų patiekalų, iš
gerti "Utenos" alaus ir pa
žaisti biliardą Lietuvių klube.

Pasibaigus gastrolėms 
Amerikoje, Andrius su grupe 
grįžo į Lietuvą atšvęsti Šv. 
Kalėdas ir Naujuosius Metus 
kartu su šeimomis. O 2001 
metų vasaryje jis išvyks į

Tautybių sąjūdis (Ame
rican nationalities move- 
ment), įsteigtas buvusio Cle
veland, OH miesto mero, a. a. 
Ralph Perk, tęsia jo pradėtą 
veiklą - suburti įvairių tauty
bių žmones, respublikonus ir 
demokratus, paskatinti juos 
dirbti tiek JAV, tiek jų kilmės 
šalių labui. Ypač svarbu puo
selėti daugiatautę kultūrą ir 
saugoti jų tėvynių laisvę.

Gruodžio 16 d. Vokiečių 
kultūros centre (German 
Cultural Center) įvyko meti
nis Tautybių sąjūdžio susirin- 
kimas-pietūs. Jų metu Lais

tilda Marcinkienė, įdėjo labai 
daug darbo ir pastangų, kad 
Seimas būtų sėkmingas. Ma
lonu pastebėti, kad įdėtas 
darbas ir paaukotas laikas da
vė puikius rezultatus. Seimas 
ir banketas buvo puikiai su
organizuoti. Juose dalyvavo 
didelis skaičius Seimo atsto

bar lauksime daugiau įvairių 
maisto produktų iš gimtojo 
krašto. Be abejo, tokios rū
šies eksportas padės Lietuvos 
žemės ūkiui ir suteiks dau
giau pasitikėjimo verslinin
kams. Kas tikėjosi, kad Lie
tuvos produktai bus taip šiltai 
priimti?

Kiek teko patirti iš spau
dos, naujosios vyriausybės 
užsienio reikalų ministras da
vė nurodymus Lietuvos dip
lomatinei tarnybai paruošti 
informaciją Lietuvos versli
ninkams, kokiu būdu Lietu
vos prekes būtų galima eks
portuoti į kitas valstybes, ku
riose veikia jos diplomatinės 
atstovybės! Sėkmės p. Ange
lei Kavakienei, Lietuvos 
verslininkams ir jos diploma
tinei tarnybai.

"Lietuvos rytas" gruodžio 
11d. jam būdingu pseudosar- 
kastišku stiliumi pranešė:

JAV bendrovė "Food 
Depot Intemational" į neap
rėpiamas Amerikos parduotu
vių lentynas atvežė pirmąsias 
lietuviškų produktų siuntas: 
konservuotų daržovių, grybų,

(Atkelta iš -5 p.)
Hong Kongą. Andrius vai
dins E. Nekrošiaus spektak
lyje "Hamletas". Pavasarį 
Andrius su grupe planuoja 
surengti koncertinę kelionę 
po Lietuvą. Jis tikisi aplanky
ti 35 miestus ir miestelius. Ši 
kelionė baigsis gegužės mė
nesį koncertais Klaipėdoje, 
Kaune - Nemuno saloje ir 

TAUTYBIŲ SĄJŪDŽIO 
DARBAI

vės žymeniu (Freedom Eag- 
le Award) už nuopelnus tau
tinei veiklai bei jų kilmės ša
lims buvo pagerbti: Apelia
cinio teismo (Court Ap- 
peals) 8-osios apygardos tei
sėja Diane Karpinski, kong
resmenas Dennis Kucinich, 
kongresmenas Steven La- 
Tourette, ukrainiečiai dr. 
George ir Daria Kulchycky, 
Cleveland stiliaus polkos 
puoselėtojas, slovėnų radijo 
direktorius Tony Petkovsek. 
Kongresmenui Steven La- 
Tourette, negalėjusiam at
keliauti iš Washington DC, jo 

vų, sąjungos narių ir svečių. 
Džiugu buvo matyti Seime, 
Lietuvių tautininkų sąjungos 
pirmininką Dr. Gediminą 
Sakalniką, kuris savo dalyva
vimu ir pateiktomis mintimis 
praturtino Seimo programą. 
Už tai Dr. G. Sakalnikui pri
klauso visų Seimo dalyvių di- 

alkoholinių gėrimų. Atrodo, 
kad lietuviški produktai su
domino ne tik nostalgija ser
gančius tautiečius, bet ir 
paprastus JAV pirkėjus, o tai 
reiškia geras Lietuvos bend
rovių perspektyvas.

Prisimenu, kaip per susi
tikimą Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejuje (š. m. birže
lyje) tuometinio užsienio rei
kalų ministro Algirdo Sau
dargo užklausiau, kodėl Lie
tu va,neeksportuoja maisto 
produktų į JAV. Tuomet tiek 
šis ponas, tiek kai kurie kiti 
"diplomatai" nesuprato, kodėl 
jie turėtų padėti Lietuvos ver- 
lininkams. Man įdomu, kaip 
tie veikėjai jaučiasi dabar, kai 
naujasis užsienio reikalų mi
nistras jau pareikalavo, kad 
diplomatinės atstovybės la
biau rūpintųsi Lietuvos eko
nomikos problemomis?

P.S. Angelės Kavakienės 
įstaigos tel. (847) 327-9000, 
fax: (847) 573-0008.
E-mail: Kavak@MSN.COM

Pagarbiai
Algis Liepinaitis 

Chicago, IL

Vilniaus Vingio parke.
Išsamesnes žinias apie 

Andrių Mamontovą galite 
rasti jo oficialiajame pusla
pyje internete: http://and 
rius. rn.tdd.lt

Apie Cleveland, OH lie
tuvių sambūrį "Gija" rasite 
interneto puslapyje: http// 
www.gija.org.

vardu Laisvės žymenį priėmė 
kongresmenas D. Kucinich, 
kuris šį apdovanojimą per
duos jam asmeniškai.

Džiugu, kad tautybės ir 
jiems prijaučiantys Amerikos 
bei vietinės valdžios pareigū
nai rūpinasi, kad pasaulyje 
įsiviešpatautų taika ir ramy
bė, kad būtų puoselėjama 
tautinė kultūra. Jie siekia, kad 
Lietuva ir kitos Baltijos vals
tybės patektų į NATO, su
prasdami, kad tai labai su
stiprins jų saugumą.

Dr. Viktoras Stankus

dėlė padėka.
2. Sekančiai kadencijai 

išrinkta valdyba savo posėdy
je, įvykusiame š.m. lapkričio 
21 d. pasiskirstė pareigomis:

mininkas; Jonas Variakojis - 
vicepirmininkas; Irena Dir- 
dienė - sekretorė, Oskaras 
Kremeris - iždininkas.

(Nukelta į 9 p.)

Geriausi linkėjimai 
šiose šv. Kalėdų šventėse 

ir laimingiausių Naujųjų Metų 
Jūsų gyvenime. 

Geriausi sveikinimai "DIRVAI"

Jonas ir Roma Mildažiai

šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga, 
sveikiname visus savo gimines, 

draugus, pažįstamus ir 
bendradarbius 

Linkime linksmų švenčių 
ir laimingų Naujų Metų. 

Tepadeda Jums Dievas visuose 
Jūsų troškimuose bei darbuose.

Elena ir Vytautas Vidugiriai

Ohio valstijos prekybos direktorius Gary Suhadolnik ir LR 
garbės kons. Ingrida Bublienė. Dr. Viktoro Stankaus nuotr.

Tautybių sąjūdžio susirinkime (iš kairės): Algis Rukšėnas, 
Nijolė Rukšėnienė ir Ohio valstijos gubernatoriaus padėjė
jas Augusi Pust. Dr. Viktoro Stankaus nuotr.

mailto:Kavak@MSN.COM
http://and
rn.tdd.lt
http://www.gija.org
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Tiesioginis interviu 
iš Lietuvos sostinės 

(lapkričio 3-13 dienomis)

Šių įspūdžių aprašymas 
buvo paskatintas audringų 
diskusijų apie Lietuvą LE- 
K'e (Lietuvių elektroninio 
bendravimo klube) ir išsiųs
tas į klubą tiesiai iš Vilniaus. 
Redaktoriui pasiūlius, nu
sprendžiau šiuo pasakojimu 
pasidalinti ir su Jumis - 
"Dirvos" skaitytojais. Šis 
aprašymas - tai mano nuo
monė apie šiandieninę situa
ciją Lietuvoje, kuri nebūti
nai turi atitikti nuomones 
kitaip gal vojančių.

Nuoširdžiai Jūsų
Dainius Z.

Gražus Vilnius: įmonės, 
įstaigos, mašinos, barai, res
toranai, klubai, grakščios, 
lieknos merginos. Autobusai 
ir troleibusai. Susisiekimas 
mieste - tikrai geresnis, nei 
mūsų Cleveland, OH. Tikrai 
Vilnius - stipriai pažengęs į 
priekį, bent jau išoriškai.

O jau moterys čia rengia
si... Niekas čia neišeina, kaip 
pas mus, apšliumpęs... Nors 
paskutinius litus turi, bet į 
miestą, šiukštu, neženk ap
skuręs...)

O jau krautuvėse - ko tik 
širdis geidžia. Nueini į "Ma- 
xima" ar "Media"... "Mini
moj" nebuvau - per maža... 
tokiems įspūdžiams. Gali ras
ti, ko tik nori: ir pėdkelnių, ir 
pieno, ir varškės, ir alaus 
įvairiausio, ir tikrai, paskuti
niuoju metu, neblogo, netgi 
LABAI neblogo... Nors pri
pažinčiau, kad po užsieniečių 
"intervencijos" į "Švyturį", jo 
kokybė suprastėjo, lyginant 
su ta pačia "Extra" rūšimi, 
kuria mėgavausi prieš metus.

O "Statybinė alėja" Uk
mergės gatvėje!!! Kur ten 
mūsų "The Home Depot" - 
slėptis jam reikėtų... Taigi 
viskas pritaikyta žmogui, jo 
patogumui ir malonumui, 
bet... ne jo kišenei - pagal 
gaunamą uždarbio %).

O koncertai, spektakliai, 
ir šiaip įvairiausi renginiai... 

Minint M.K. Čiurlionio 125-ąsias gimimo metines, Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos 
(Cleveland, OH) 8-ojo skyriaus mokiniai piešė jiems patikusius M. K. Čiurlionio paveikslus. 
Tadas Širvinskas prie savo kūrinio. Lino Johansono nuotr.

Pagalvoji, ir iš kur tautie
čiams tiek daug to noro "da
lyvauti visur" atsiranda?

Tikrai, įspūdis man - 
nuostabus. Ir kaip Linas C. 
(vienas LĖK narių) sako, tik
rai, nėra čia ko bijoti. Aš pri
dėsiu: jei nesitrinsi, kur ne
reikia, ar nelaiku ir ne vietoj 
būsi... Bet kad taip "nesigau
na", jei esi normalus (ops, čia 
gal labiau tiktų, nenorma
lus?). Juk norisi pamatyti ir 
naktinį gyvenimą, kuris, kaip 
pastebėjau, dar ir kaip kunku
liuoja. Vien jau naujasis 
"Brodvėjus" (baras senamies
tyje, prie Dailės Parodų Rū
mų) ko vertas! Sausakimšas 
bet kurį vakarą ir knibžda iki 
paryčių.

Ir tikrai, vakar "Amati
ninkų užeigoj" su savo senu 
prietelium pasėdėjom iki auš
ros (dirba iki 5 ryto). Nei kas 
užkabino, nei kas palietė... O 
namo parvažiuoji... su kvies
tiniu taksi. Atvažiuoja per 5 
minutes ir kantriai laukia, kol 
tu baigsi šnekučiuotis ir 
gurkšnoti putojantį alutį. Ir 
kainuoja grašius (lyginant ne 
pagal vietines algas, bet pa
gal atvykėlio kišenę). O išsi- 
kvieti jį iš "mobilaus" (mobi
lus - tai paprasta lietuvaičių 
kasdienybė: jei jo neturi, tai 
arba tau TIKRAI jo nereikia, 
arba gal esi nepilnavertis... 
lietuvaitis).

Iš ko susideda saugumas 
pas mus - JAV-ėse? Papras
čiausiai, visur keliauji su ma
šina, net į krautuvę, esančią 
už 100 metrų nuo namų. To
dėl gal ir saugiau... Gi Lie
tuvoje - irgi saugu, jei išėjęs 
iš restorano, neini pėsčias, 
bet sėdi į tau iš anksto iš
kviestą taksi. Ir dar geriau: jei 
esi girtas, bet atvažiavai su 
mašina, tau iškviečiamas 
"dvigubas taksi", kurio pas 
mus tikrai negalėtum prakti
kuoti. To nėra... O jei ir bū
tų, tai būtų baisiai brangu.

Dainius Zalensas

(Užtat ir važinėja čia jauni
mėlis "apspangęs)

Taigi atvažiuoja du tak
sistai. Vienas veža namo 
"maišą" (maišas - nebepaei
nantis pijokas), o kitas - 
"maišo" mašiną "parvaro". 
Aišku, tokia paslauga kainuo
ja dvigubai, ale kai "tarifai" 
Lietuvoje juokingai žemi (pa
lyginus su Eurosąjungos tari
fais), tai kodėl gi nepasilepi- 
jius...

Na, kainos... Kaip minė
jau, jos - panašios į ameri
kietiškas (aišku, ne pagal at
lyginimą, bet pagal "konver- 
taciją") kai kas dar ir pigiau. 
Pavyzdžiui, jei nebenori na
mie gaminti, tai artimiausioje 
"IKI" (maisto gaminių par
duotuvėje) ar "Maximoje" 
gali gauti, ko tik širdis gei
džia: nuo cepelinų iki įvairių 
troškinių ar įvairiatautiškų 
patiekalų pusgaminių. Žo
džiu, tik apsidžiaugti turėtų 
lietuvaitės NEšeimininkės, 
kurios nežino, kaip gaminti, 
nes čia meno nebereikia: tik į 
puodą ar į mikrokrosnelę 
įmetei ir paruošta... Ir vyras 
laimingas, ir šeima darni...

Bet tai - tik paviršutiniš
kas požiūris. Paviršutiniškas 
veidas miesto, už kurio sle
piasi baisi biurokratija, ma
tyt, niekada nenustoję veikti 
kyšiai, eilės bei krūvos po
pierių... Ir sakau tai, ne iš 
piršto išlaužęs, gyvendamas 
už "balos" (tokia sąvoka daž
nai vartojama, nusakant, kad 
gyveni už vandenyno), o su 
ką tik patirtu jausmu, kurio 
pasisėmiau per niekais nuėju
sią dalį savaitės - landžiojant 
po biurokratines landynes... 
Teko šį kartą (laimė, trum
pai) pabūti normaliu, EILI
NIU Lietuvos piliečiu, kuris 
nei teisių beveik neturi, nei 
balso. (NEEILINIAI turi pa
žintis, b. ■'tą, kyšius ar pini

gus...) Atvažiavau susitvar
kyti Mamos (amžiną atilsį 
jai) buto popierius. Negalėjau 
to atlikti iš karto, nes čia įsta
tymas leidžia tai padaryti, tik 
praėjus 1/2 metų po mirties. 
Na, ir prasidėjo mano "kry
žiaus keliai". Nuo pirmadie
nio ryto lyg trečiadienio va
karo prasigainiojau, rinkda
mas popieriukus, stovėdamas 
eilėse ir lėkdamas visur tik. 
tekinas, paknopstom... Išre
gistruoti butą "kadastre" (bu
vusiame Inventorizacijos biu
re) tau užtrunka 10 dienų už 
"simbolinį atlygį". Bet gi rei
kia per savaitę viską suspėti 
susitvarkyti. Tai pasiklausi, 
ar yra galimybė kaži kaip tą 
greičiau atlikus. Pasirodo, yra 
"pasirinkimas": sumoki 96 
litus ir dokumentai bus su
tvarkyti rytoj. Bet eiliniam 
žmogeliui ta suma - beveik 
savaitės pensija ar atlygis už 
darbą. Todėl leki ryte vėl į tą 
kontorėlę, atstovi nemažą ei
lutę ir pas notarus (kurie čia, 
pasirodo, esą DIEVAI, o ne 
eiliniai leidimą turintys ir do
kumentus tvirtinantys kler
kai, kaip JAV) . Čia irgi už
trunka. Bet šį kartą kažkaip 
pavyksta susitarti, nes mano 
brolis jau takus takelius iš
mindžiojęs po mamos mirties 
ir jau pažįstamas tai "instan
cijai". Bet, pasirodo, kad 
trūksta dar vieno dokumen
to... Ir vėl į "kadastrą", ir vėl 
atgal...

Na, pagaliau, jau gauta (Pabaiga - kitoje laidoje)

Kalėdų eglutės šventėje pasirodo (iš kairės): Kaja Kijaus- 
kaitė, Ugnė Vucianytė, Darius Čepulis ir Livija Raulinaitytė.

Jono Jasaičio nuotr.

Sveiki, sulaukę Kalėdų varpų ! 
Džiaugias Širdis, kad dar esam kartu. 
Prasmingų, laimingų Metų Naujų ! 
Santarvės, meilės, sėkmingų dienų !

GIJA

PAŽYMA. Atrodo, nieko ne
belieka, tik perrašyti savo 
vardu butą. Gi, pasirodo, NE. 
Dar turi gauti iš Mokesčių 
deklaravimo instancijos (kuri 
besanti kitoje miesto pusėje) 
raštą, liudijantį namo vertės 
faktą. Kas tai??? Gi ne mano 
painios, o mamos dovana! 
Bet...

Na, ten atsirandu pusę 
penkių vakaro (dirbama iki 5 
v.v.). Tai pavyko tik paduoti 
dokumentus, ir man pasakė: 
"Ateik po 5 dienų." Aš sakau, 
gi išskrendu jau pirmadienį, 
neturiu laiko. Gal galit kaip 
nors pagreitinti? Sako: "Na, 
bandykite skambinti, gal ir 
pavyks ketvirtadienį, gal kas 
nors išeis, išsispręs..." Čia 
mano kantrybė ir trūko... Pa
skambinau VIENAM drau
gui, sakau, taip ir taip. Ban
dau aš, va, čia viską teisėtai ir 
teisingai susitvarkyti, bet 
"neišeina". Tai po jo skam
bučio jau kitą rytą viskas bu
vo sutvarkyta... per 10 minu
čių. Neminiu nei pavardžių, 
nei noriu, kad kam nors blo
gai būtų nuo to... Juk tai - 
Vilniaus kasdienybės! Bet iš
vadą vienareikšmę padariau: 
kaip buvo Lietuvėlė kyšių, 
pažinčių ir biurokratų kraštas, 
taip ji dar vis tokia ir lieka. 
Viskas - tik per pažintis ir 
kyšius. O jei esi "eilinis LR 
pilietis - "špyga tau į snukį".

O jau tų popierių popie
rėlių krūvos. Na aš, kaip už
dirbantis $$, o ne litais, nega
lėčiau skųstis.
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Vytautas Kaziulionis

(Buvusio tremtinio 
ir politinio kalinio 

prisiminimai) 
(Tęsinys. Pradžia - 46 nr.)

Peržvelgęs viską, pajutau 
palengvėjimą: nuo krūtinės 
nukrito slegiantis akmuo. Su
pratau, kad tardant daug kar
tų netekęs sąmonės, nieko 
neprasitariau. Supratau, kad 
"pirminę karšyklą" atlaikiau. 
Čekistams nieko nebeliko, 
kaip tik daiktiniais įrodymais 
priremti prie sienos. Susipa
žinimą su pateiktais raštais 
vilkinau, galvodamas, ką da
ryti toliau. Neskubėdamas 
skaičiau laikraštėlyje mano 
rašyto vedamojo straipsnio 
rusišką vertimą. Stalino bio
grafijos paryškinimui panau
doti epitetai: kraugerys, žmo
gėdra, Kaukazo kalnų arklia
vagis, caro ochrankos agen
tas, rusiškai skambėjo dar 
įtikinamiau, tačiau man nieko 
gero nežadėjo. Skaudėjo gal
vą nuo kumščių, o dar labiau 
nuo įtampos. Nesuvokiau, 
kiek laiko tęsėsi pragariškas 
pirminio tardymo spektaklis. 
Nesusigaudžiau, kaip paneig
ti daiktinius įrodymus ir išvis 
ar verta neigti, juolab, kad 
pateikti dokumentai - susiję 
tik su manimi.

Painias mintis nutraukė, 
plačiai atsivėrusios kabineto 
durys. Kareiviai nešte įnešė 
K. Jankauską akistatai. Prieš 
areštą užkritęs rąstas jam su
laužė koją, bet ji buvo beveik 
sugijusi. Matyt, čekistai tar
dydami, kaip reikiant, pasi
darbavo, nes koja vėl buvo 
sugipsuota. Pasodinę jį ato
kiau nuo manęs, įsakė atsaki
nėti tik į pateiktus klausimus. 
Pradžioje pasiteiravo, kas su
galvojo draugijos pavadinimą 
ir kas parašė įstatus bei pro
gramą. Kazimieras atsiliepė, 
kad visa tai pradėjo jis. Kieno 
pasiūlymu pradėtas leisti 
laikraštėlis? Aš pasakiau, kad 
mano. Kazimieras pataisė, 
kad tai jo sumanymas. Čekis
tai suriaumojo, nes toks atsa
kymas jų netenkino: "Tai ką 
jūs, matj... matj..., abudu 
kartu surikote?". Atrodo, jie 
suprato, kur lenkiame tardy
mo eigą - viską prisiimti sau. 
Gal tik dėl to akistatą staigiai 
nutraukė.

Draugijos programa ir įs
tatai, kurie buvo pateikti su
sipažinimui, buvo rašyti Ka
zimiero, kuriuos čekistai per
ėmė pašte, siunčiant į Omsko 
sritį. I Jurginsko rajoną (Tiu- 
menės srityje) dokumentus 
nugabeno draugijos narys, 
kurį įmonės administracija 
pasiuntė į kažkokius pasito
bulinimo kursus. Tada juos ir 
perdavė į rankas Kazimiero 
kraštiečiui Antanui Kybartui. 
Čekistai reikalavo, kad pasa
kytume, kas nuvežė doku
mentus. Mes ilgai ir atkakliai 
tvirtinome, kad siuntėme paš-

KAI MUS ŠAUDĖ...
tu, nes kitaip būtų suėmę kur
jerį - dar vieną draugijos na
rį. Už žioplumą dėk vietinių 
siuntų blogos cenzūros Palja- 
novo taip pat nepaglostė...

Po kelių mėnesių, pasi
baigus tardymui, kiekvienam 
buvo leista susipažinti su vi
sų dvylikos suimtųjų bylo
mis. Mūsų grupėje nė vienas 
nieko neišdavė. Vienintelis 
neaiškumas: kaip čekistams 
pateko keli laikraštėlio eg
zemplioriai. Gal būt Paljano- 
vui pavyko užverbuoti mūsų 
nepastebėtą agentą? Visi pen
ki mūsų grupės nariai buvo 
suimti pagal rašytinius, daik
tinius įrodymus. Viename 
trejete buvau kartu su Jonu 
Krauneliu, kilusiu iš Varė
nos rajono, Randamonių kai
mo. Suėmimo jis išvengė, nes 
niekur neužtiko jo ranka ra
šyto rašto.

Po akistatos, pasirašyda
mas protokolą, pastebėjau, 
kad tai buvo kovo 18-oji: De
šimt dienų prabėgo siaubin
game košmare. Neaišku, kiek 
išgulėdavau ant grindų, kiek 
kartų iš sąstingio pažadinda

ŠVENČIU AIDAI

Kalėdų eglutės šventę filmuoja Andrius Raulinaitis.
Jono Jasaičio nuotr.

Kalėdų eglutės šventė Šv. Kazimiero lituanistinėje mokyklo
je. Mokinių pasirodymui akomponuoja mokyt. Audronė Ma- 
jorovienė. Užjos - mokyt. Aušrinė Širvinskienė.

Jono Jasaičio nuotr.

. JAV LB KULTŪROS TARYBA SKELBIA 
RUGSĖJIS - SPAUDOS MĖNUO 

PAPIGINTA METINĖ PRENUMERATA 
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS:

DIRVA
P.O. Box 19191
Cleveland, OH 44119-0191

$25.00 (vietoje 35.)

DRAUGAS
4545 W. 63rd St.
Chicago, IL 60629

$65.00 (vietoje $100.)

DARBININKAS
341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

$25.00 (vietoje 35.)

EGLUTĖ
13648 Kickapoo Trail 
Lockport, IL 60441

$10.00 (vietoje 15.)

LIETUVIU BALSAS 
2624 W. 71 st. St.
Chicago, IL 60629

$20.00 (vietoje 30.)

PASAULIO LIETUVIS 
14911 127 th St 
Lemont, IL 60439

$10.00 (vietoje 20.)

PENSININKAS
2711 W.71 stSt
Chicago, IL 60629

$10.00 (vietoje 15.)

BRIDGES
1927 W. Boulevard 
Racine, WI 53403

$15.00 (vietoje 18.)

LITUANUS
1501 E. So. Indiana Avė
Chicago, IL 60605

$8.00 (vietoje 10.)

LietuviSkas laikraStis ar žurnalas — 
puiki dovana bet kuria proga!

vo kojų spyriais.
Visai kitaip susiklostė 

Jurginskio draugijos narių li
kimas. Antanas Kybartas į 
draugiją pasikvietė devynio
likmetį gimnazistą Edmundą 
Vaišnorą, kuriam kažkas iš 
Lietuvos siuntinyje atsiuntė 
vokišką "parabellum" pistole
tą. Jaunimo suėjime Edmun
do kišenėje pistoletas netyčia 
iššovė. Kulka jam pačiam 
perskrodė šlaunį, o šalia sė
dinčiai merginai - koją. Apie 
įvykį netrukus sužinojo vie
tinis komendantas. E. Vaiš
norą suėmė. Šis, tikriausia, 
dar nepasiekęs Tiumenės 
MGB, viską išklojo rajono 
operatyviniam darbuotojui, 
papasakojo, kaip įsigijo "pa
tranką". Po E.Vaišnoro su
ėmimo Jurginsko rajone areš
tavo dar šešis draugijos na
rius. Atrodo, kad ten buvo 
nesilaikoma įstatuose nuro
dytos konspiracinės taisyklės 
- "trejetų" sistemos. Tikėtina, 
kad E. Vaišnorui tardymai 
praėjo nesunkiai, tačiau teis
mas jį įvertino vienodai.

Atsiradus byloje ginklui,

"ginkluotą pasipriešinimą". 
Nesvarbu, kad įstatuose ne-
buvo minima apie ginkluotą 

čekistams nebuvo sunku vie- priešinimąsi ar karo atveju - 
toje draugijos sufabrikuoti pasitraukimą į taigą.

Su pagarba 
Anatolijus Milunas

GERBIAMAS REDAKTORIAU,
Sveikiname Jus, Jūsų darbuotojus ir 

"Dirvos" skaitytojus šv. Kalėdų proga. 
Linkime, kad jos botų linksmos, 
o ateinantieji Naujieji Metai - 

* iėtvermingi, sveiki ir laimingi.

Illinois Lietuvių Amerikiečių respublikonų 
lygos pirmininkas

=i============S=S=====^^
XI LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

ŠVENTĖS VAIZDAJUOSTĖ 
(115 min.) JAU IŠLEISTA!

Viršelis papuoštas dail. G.ValiOnienės grafika, 
R. ir D. Puterių nuotraukomis.

Kaina -10 JAV dolerių (15 - Kanados dol.). 
Persiuntimas - $5. 
Užsisakyti galima

Kanados Lietuvių Bendruomenės raštinėje. 
Čekius rašyti: KLB/ XILTSS. 
Siųsti j raštine šiuo adresu:

1011 College St., Toronto, ON M6H 1A8
j(2i ......■■■ .....■■■■■■■■■ .'-wSĘįB



• DIRVA • 2000 m. gruodžio 26 d. • 9 psl.

(Atkelta iš 6 p.) Amerikos Lietuvių Tautinėje sąjungoje
Valdyba dėkoja visiems 

Seimo atstovams už pareikš
tą pasitikėjimą. Kiek jėgos ir 
sąlygos leis, bandysime tęsti 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos darbus, stengda
miesi išlaikyti tautinę ideolo
giją, palaikyti gerus ir šiltus 
santykius su Lietuvių tauti
ninkų sąjunga ir pagal išga
les remti jų veiklą.

3. Atsidėkojant už dau
geli metų, paaukotų Ameri
kos Lietuvių Tautinei sąjun
gai, vadovaujant Čikagos

Marš, marš, pro Žvėryną, 
Palei kalną Gedimino...

Šv. Kazimiero parapijos 
mokyklos kieme šaulių ri
kiuotė, pasipuošusi šaulių, 
veteranų ir skautų vėliavo
mis. Kyla Amerikos ir Lietu
vos vėliavos, skamba Lietu
vos himnas. Eisena pajuda į 
Šv. Kazimiero parapijos 
šventovę.

Parapijos salės scena pa
puošta veteranų ir šaulių 
ženklais, gėlėmis. Veteranų, 
šaulių ir birutiečių suruoštą 
Lietuvos kariuomenės šven
tės minėjimą trumpu žodžiu 
pradėjo inž. Vytautas Vidugi
ris. Vadovaujant šaulių vadui 
Kazimierui Karužai, įneša
mos vėliavos. Solistas Anta
nas Polikaitis, fortepijonu pa
lydint kompozitorei Ramonai 
Apeikytei, gieda Amerikos 
himną. Kun. Stanislovas 
Anužis sukalba jautrią, įspū
dingą invokaciją:

"Amžinasis Dieve, dan
gaus ir žemės Kūrėjau, lai
mink mus, čia susirinkusius 
minėti Lietuvos kariuomenės 
82-jų metinių ir pagerbti mū
sų karius, kovojusius ir žuvu
sius už savo krašto laisvę ir 
nepriklausomybę. Gailestin
gasis Dieve, ant tautos auku
ro padėjusiems savo gyvybę, 

skyriui, 26-ojo Seimo šeimi
ninkei Matildai Marcinkienei 
įteiktas padėkos adresas.

4. Š.m. lapkričio 17-18 
dienomis įvykusiame Ameri
kos Lietuvių Tarybos suva
žiavime dalyvavo visa sąjun
gos valdyba ir daug kitų są
jungos narių.

5. Lapkričio 11 d. didelis 
skaičius Čikagos tautininkų 
dalyvavo sąjungos garbės na
rio Mečislovo Valiukėno vie- 
nerių metų mirties prisimini
mo šv. Mišiose tėvų jėzuitų 

Los Angeles lietuviai 
paminėjo 82-ąjį Lietuvos 
kariuomenės gimtadienį

suteik gausų atlygį išrinktųjų 
karalystėje. Šiandien pir
miausia prisimename čia gy
venusius Lietuvos kariuome
nės vadus: generolus - Joną 
Černių, Stasį Raštikį, Praną 
Tamašauską, pulkininką Joną 
Andrašūną ir kitus.

Ačiū, Viešpatie, kad iš
klausei mūsų maldas, priėmei 
mūsų aukas ir šiandien mūsų 
Tėvynė - laisva. Prašome, 
Dieve, duok mums tvirtumo 
ir budrumo laisvės sargyboje, 
stiprink mūsų viltį, duok jėgų 
gyventi vienybėje, kad mūsų 
Tėvynė stiprėtų mūsų dvasios 
galia.

Tėvyne mano, kada Tavo 
vardas skamba Lietuvos ka
rio dainoje, aš jaučiu plakant 
smarkiau savo širdį.

Tėvyne mano, aš nema
čiau, kaip ties Giedraičiais 
žuvo mūsų tėvai, broliai. Ir 
kaip pergalių dainos šalį pri
kėlė, aš negirdėjau, bet aš gir
džiu apie jų narsumą.

Tėvyne mano, bet aš ma
čiau, kaip krito savanoriai 
sausio tryliktąją Vilniuje ir 
savo krūtinėmis stojo prieš 

koplyčioje, Čikagoje, po to - 
Šv. Kazimiero kapinėse, per 
paminklo pašventinimą ir ta 
proga suruoštuose pietuose 
Willowbrook restorane, 
Willow Springs.

6. Savo posėdyje, įvyku
siame lapkričio 21 d., valdy
ba nutarė sekančiais metais 
suruošti Kovo 11-osios - Lie
tuvos Nepriklausomybės at
statymo minėjimą, Pasaulio 
Lietuvių Centre, Lemonte. 
Taip pat bandysime sekan
čiais metais išleisti "Naujo

Petras Maželis

okupantų tankus, apgindami 
Seimo rūmus.

Laimink juos, Viešpatie 
ir duok narsumo nesudrebėti 
lemiamą valandą, kad visada 
jis būtų mūsų garbė ir kario 
pasididžiavimas. Laimink ir 
išeivijos patriotus, mūsų ra- 
movėnus, šaulius, birutietes, 
ypatingai šios šventės organi
zatorius ir visus, kuriems 
brangus Lietuvos Tėvynės 
vardas.

To prašome per Kristų 
mūsų Viešpatį. Amen." (Pabaiga - kitoje laidoje)

Kalėdų eglutės šventė Šv. Kazimiero mokykloje (Cleveland, OH). Dainuoja mokytojos (iš 
kairės): Vida Sasnauskienė, Aušrinė Širvinskienė, Danutė Tuljak, Nomeda Vucianienė ir 
Živilė Vaitkienė. Jono Jasaičio nuotr.

sios vilties" žurnalo Nr. 31.

8. Baigdami 2000-sius 
metus, sveikiname visus 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
sąjungos garbės narius, tary
bos narius, skyrių pirminin
kus, sąjungos narius ir rėmė
jus. Sveikiname Lietuvių tau
tininkų sąjungos Lietuvoje 
pirmininką Dr. Gediminą Sa- 
kalniką, jo valdybą ir narius. 
Sveikiname "Vilties" draugi
jos pirmininką Algirdą Matu
lionį ir jo valdybą, "Dirvos"

Kariuomenės šventės te
ma kalbėjo Lietuvos Respub
likos Garbės Generalinis 
konsulas inž. Vytautas Čeka
nauskas. Prieš pradėdamas 
savo kalbą, į sceną pakvietė 
Karolį Milkovaitį, laimėjusį 
JAV Kultūros Tarybos žurna
listo ir spaudos darbuotojo 
2000-ųjų metų premiją. Kartu 
pakvietė premijai skirti komi
sijos pirmininkę Rūtą Šakie
nę, kuri konsului įteikė Karo
liui Milkovaičiui skirtą žy
menį su įrašytu premijos lai
mėjimo tekstu. Konsulas Vy
tautas Čekanauskas visų var

redaktorių Dr. Joną Jasaitį ir 
visus spaudos darbuotojus, 
bei rėmėjus. Linksmų Šv. 
Kalėdų ir laimingų 2001 
Naujųjų Metų!

Irena Dirdienė - sekretorė 
Petras Buchas - pirmininkas

P.S. Valdyba nuoširdžiai 
dėkoja p. Eugenijui ir Dan
guolei Bartkams už Lietuvių 
Tautininkų sąjungos pirmi
ninko Dr. Gedimino Sakalni- 
ko priėmimą ir globojimą jo 
viešnagės Amerikoje metu.

du pasveikino laureatą Karolį 
Milkovaitį ir įteikė jam žy
menį bei 1000 dol. Čekį. Lau
reatas Karolis Milkovaitis 
trumpai padėkojo.

Savo kalboje prelegentas 
Vytautas Čekanauskas pri
minė Lietuvos kariuomenės 
įkūrimą 1918 m. lapkričio 23 
d. ir sunkias šio įkūrimo sąly
gas bei pasišventusius sava
norius. Jis kalbėjo:

"Krašte padėtis - nepavy
dėtina. Vokiečių kariuomenė 
traukiasi iš Rusijos gilumos. 
Buvo aišku, kad ji pasitrauks 
ir iš Lietuvos. O kas tada? 
Vyriausybė, supratusi naują 
artėjančią grėsmę, skuba for
muoti kariuomenę, kad šalis 
netaptų kito okupanto auka.

ly.• C-..........TU jmJ7mmm.TST.mjIS  JUS............Ti.  JIE. . ■ ■ TTTiira..,...............................

Nuoširdžiausi sveikinimai 
šv. Kalėdų ir Naujųjų metų 

proga visiems 
visiems Korpl Neo-Lithuania 

korporantams ir korporantėms bei jų 
šeimoms išeivijoje ir Lietuvoje. 
Nors Lietuva ir laisva, bet vargų 

kupina. Sutelkime Jėgas šviesesniam 
rytojui pasiekti. Tegu Aukščiausias 
suteikia mums visiems Jėgų darbui 

"PRO PATRIA".
Korpl Neo-Lithuania 
vyriausioji valdyba:

Eduardas Modestas 
Daiva Meiiienė 
Algis Augaitis 

Vita Girdvainienė 
Vaclovas Mažeika Kalėdų eglutės šventė §v. Kazimiero mokykloje (Cleveland, OH). Mažieji šoka "Šimtakojį". 

Iš kairės: Kate Staškutė, Ugnė Vucianytė, Aras Klimas, Ema Raulinaitytė, Darius Čepulis, 
Aleksa Sušinskaitė ir kt Jono Jasaičio nuotr.
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Š.m. gruodžio 10 d. 4 
vai. popiet Cleveland, OH 
lietuvių Dievo Motinos pa
rapijos svetainėje įvyko ku
linarės Stefanijos Stasienės 
knygos "Kviečiu vaišintis" 
sutikimas. Autorė - plataus 
kulinarijos žinojimo asmeny
bė, su savo vyru apkeliavusi 
įvairius, net ir egzotiškus 
kraštus. Apie šias keliones 
jos vyras Henrikas Stasas pa
rašė labai įdomią knygą "Ke
lionių vynas".

Stefanija Stasienė įsigijo 
plačias kulinarijos žinias nuo 
Šiaulių mokytojų seminarijos 
iki atvykimo į Ameriką. Šalia 
darbo lituanistinio švietimo 
srityje, ji įsitraukė į profesinį 
kulinarijos darbą, 28 metus 
išdirbusi garsioje "Stouffer" 
restoranų bendrovėje ir už ra
šinį tema "Kaip pakelti ben
drovės veiklą" ji buvo apdo
vanota premija. Ji Paryžiuje 
lankė "Cordon Bleu" kulina
rinę mokyklą, 1989 metais 
susipažino su Turkijos kuli
narija, taip pat su Tailando ir 
Kinijos maisto gaminimo pa
slaptimis, o Cleveland, OH 
lankė Loretos Paganini itališ
kos kulinarijos mokyklą. Ka
dangi kulinarija yra maisto 
gaminimo mokslas ir menas, 
tai tam gyvenime pritaikyti 
reikia ne vien sugebėjimo, 
bet ir žinojimo, kuo pasižymi 
Stefanija Stasienė.

Nepaprastai skoningais, 
kietais viršeliais 258 puslapių 
knyga yra dedikuota jos duk
roms: Ingridai, Teresei, Ma-

KULINARUOS ŠEDEVRAS
Aurelija M. Balašaitienė

tildai ir Ugnelei. Knygoje yra 
gan daug spalvotų iliustraci
jų, o jos gale penkiolikos pu
slapių turinys leidžia pasi
rinkti bet kurios rūšies mais
tą - nuo užkandėlių, sriubų, 
mėsos, paukštienos, kompo
tų, salotų iki desertų ir punšų. 
Svarbu pastebėti, kad knyga 
išleista Lietuvoje, tačiau jos 
turinys yra pritaikytas abipus 
Atlanto gyvenančioms šeimi
ninkėms, nes yra pateikti 
Amerikos ir Europos matų 
palyginimai - nuo uncijų iki 
gramų, nuo colių iki centi
metrų. Žodžiu, tai šeiminin
kėms abipus Atlanto yra labai 
vertingas leidinys ir puiki ka
lėdinė dovana.

Kai į parapijos svetainę 
susirinko didokas būrys, kny
gos autorė autografavo kny
gas. Netrukus jos dukra LR 
Garbės konsule Ingrida Bub
lienė pasveikino kūrybingą 
motiną, jai įteikė puokštę gė
lių, taip pat jos anūkėlė Laura 
pramočiutei įteikė gėles. Po 
to parapijos klebonas kun. 
Gediminas Kijauskas pradėjo 
pagrindinę knygos sutikimo 
kalbą. Iš karto buvo keista 
pagalvoti, kaip dvasiškis kal
bės apie kulinariją. Visų di
deliam pasigėrėjimui ir nu
stebimui jis savo turininga 
kalba apie maisto reikšmę 
žmogaus kūnui, pradedant 
nuo Agapės iki kasdieninio 
duonos naudojimo, išryškino 
maisto dvasinę ir simbolinę 

reikšmę bei vaidmenį žmo
gaus gyvenime. Tai buvo ne
paprastai originali ir informa
tyvi kalba, kurioje buvo dido
kas žiupsnis teologinės filo
sofijos, sujungtos su kasdie
ninio gyvenimo realybe, iš- 
nagrinėjant santykį tarp kūno 
ir dvasios.

Jam baigus kalbėti, auto
rė S. Stasienė padėkojo susi
rinkusiems, o Ingrida Bublie
nė pastebėjo, kad be tėvelio 
tos knygos nebūtų, nes jis 
šiam darbui skatino mamytę 
ir teikė jai daug moralinės 
paramos. Ta proga ji įteikė 
tėvui iš Lietuvos atvežtą bu
telį šampano. Oficialiai pro
gramai pasibaigus, susirinku
sieji vaišinosi skaniais užkan
džiais.

Pastebėjusi, kad didoka 
dalis publikos įsigijo daugiau 
negu vieną knygą, supratau, 
kad tai - vertinga Kalėdų do
vana. Kitose vietovėse gyve
nantys lietuviai tą knygą gali 
užsisakyti paštu, pasiunčiant 
19 dolerių čekį šiuo adresu:
S. Stasas, 18112 Windward 
Rd. Cleveland, OH 44119.

Žodžiu, Cleveland, OH 
lietuviai jaučiasi praturtėję ne 
vien naudingos knygos atsi
radimu, bet taip pat pažinimu 
maisto simbolinės ir net teo
loginės reikšmės žmogaus 
gyvenimui. Taigi ir kulinari
ja, ir teologija gali susijungti, 
jei yra asmuo, kuris pajėgia 
tą nuostabų ryšį rasti bei iš
ryškinti, ką puikiai atliko 
kun. Gediminas Kijauskas.

Knygos "Kviečiu vaišintis" autorė Stefanija Stasienė. 
Dr. Viktoro Stankaus nuotr.

Stefanija Stasienė pasirašo knygą "Kviečiu vaišintis" įsigiju
siai Danutei Dundurienei. Dr. Viktoro Stankaus nuotr.

Tai ne buvo vien vertingos bi. Valio tos vertingos kny- 
knygos sutikimas, bet ir gilių gos autorei ir jos nagrinėto- 
filosofinių minčių šaltinis, jui.
kurio eilinis žmogus nepaste-

Aurelija M. Balašaitienė

Inž. Stepas Matas, surin
kęs gausų talkininkų būrelį, 
surengė priėmimą iš Lietuvos 
atvykusiam kun. Algiui Ba
niuliui, S.J., siekdamas supa
žindinti vietinius lietuvius su 
Lietuvos jaunimo religinio 
ugdymo problemomis ir fi
nansiškai paremti reikšmingą 
jėzuitų veiklą. Gruodžio 17 d. 
garbusis svečias kartu su pa
rapijos klebonu kun. Gedimi
nu Kijausku, S.J., atnašavo 
Šventas Mišias. Svečias pa
sakė originalų ir turiningą pa
mokslą.

Kun. A. Baniulis - įvai
rias aukštas pareigas turintis 
asmuo. Jis yra dirbęs Kauno 
kunigų seminarijos rektoriu
mi, yra Klaipėdos Šv. Jono 
parapijos klebonas ir Klai
pėdos universiteto profeso
rius. Neseniai jam pavesta 
rūpintis Vilniaus universitetų 
sielovada.

Po pamaldų, atsigaivinus 
tradicine kavute parapijos 
svetainėje, į konferencijų 
kambarį susirinko didokas 
būrys pasiklausyti garbaus 
svečio pranešimo. Susirinki
mą trumpu žodžiu pradėjo or-

PASKATA GERIEMS DARBAMS
ganizatorius inž. Stepas Ma
tas. Jis perskaitė ilgoką talki
ninkų sąrašą ir pabrėžė, kad 
atvykęs svečias atšventė 
reikšmingą Kauno jėzuitų 
gimnazijos sukaktį, išskaičia
vo jo einamas pareigas ir pa
kvietė svečią tarti žodį.

A. f A. JUOZAS
Gruodžio 16 d. apie 5 v. 

v. savo namuose Čikagoje 
staiga mirė pedagogas, vi
suomenininkas, vadovėlių 
autorius, kelių knygų redak
torius, spaudos bendradarbis 
Juozas Masilionis.

J. Masilionis gimė 1914 
m. kovo 4 d. Panevėžio apsk
rityje. Baigęs universitetą, 
dėstė lietuvių kalbą ir litera
tūrą Joniškio gimnazijoje 
(1939-1944). Pasitraukęs į 
Vokietiją, dėstė Regensburg 
ir Scheinfeld lietuvių gimna
zijose (1945-1949).

1949 m. atvyko į JAV ir 
apsigyveno Čikagoje. Čika
gos aukštesniojoje lituanisti
kos mokykloje dėstė lietuvių 
kalbą ir literatūrą (1952-53 ir 
1955-1992), o 1961-1992

Kun. A. Baniulis pradėjo 
sakydamas, kad Amerikoje 
lankosi pirmą kartą ir kad 
Lietuva daug gero patyrė iš 
Amerikos lietuvių. Jis dirbo 
daugelį metų pogrindyje, kai 
buvimas dvasiškiu jėzuitu 
buvo laikomas didžiausiu nu-

MASDLIONIS
metais buvo tos mokyklos di
rektorius. Nuo 1992 m. iki 
paskutinės gyvenimo dienos 
dėstė Pedagoginiame litua
nistikos institute.

Pernai J. Masilionis apdo
vanotas LB Kultūros tarybos 
pedagogo premija, o savaitę 
prieš mirtį - prel. dr. Juozo 
Prunskio premija, globojama 
JAV LB Socialinių reikalų 
tarybos.

Reiškiame užuojautą ve
lionio žmonai Pranei, kitiems 
giminėms ir artimiesiems. 
Tebūna jam lengva svetingos 
Amerikos žemelė.

Mokyt. Vida Bučmienė 
"Aušros" aukštesniosios 
lituanistinės mokyklos 

vadovė

sikaltimu. Jis išsamiai kalbė
jo apie dvasinį tautos pasikei
timą, Lietuvai atgavus nepri
klausomybę, apie pozityvų 
jaunimo auklėjimą ir skatini
mą dalytis su kitais, nes esa

Geraširdė, dosniai aukojusi labdarai Monika Lembertienė 
(kairėje) su sūnumi Vitalių Lembertu, anūke Brigita ir 
dviem proanūkais. Kaip mums pranešė rašytoja Alė Rūta, 
M. Lembertienė yra stipriai sunegalavusi. Visus, kurie ją pa
žįsta, prašome pasimelsti užjos sveikatą.

me viena tauta, viena šeima.
Jis taip pat minėjo Cleve
land OH prieš kurį laiką ap
silankiusį kun. Antaną Sau- 
laitį, kuris Lietuvoje labai 
daug ir sėkmingai dirba, nes

(Nukelta į 11 p.)
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RENGINIŲ KALENDORIUS
2000 metai

• GRUODŽIO 24 d. 9:30 
v.v. - bendros kūčios Šv. 
Jurgio parapijos salėje.

2001 metai

• Vasario 11 d. - Dievo 
Motinos parapijos didžiojoje 
salėje - Lietuvos nepriklau

somybės šventė. Rengia 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
Cleveland, OH skyrius ir LB 
apylinkės valdyba.

•KOVO 10-11 d. -Cle
veland, OH ateitininkų šei
mos šventė. Rengia "Atei
ties" klubas.

• GEGUŽĖS 5 d., šešta
dieny 6 v.v. - "Exultate" cho
ras ruošia "Dainų vakarą".

PASKATA 
GERIEMS DARBAMS

(Atkelta iš 10 p.) 
jį skatina noras padėti žmo
nėms, kad jie pasikeistų į ge
rąją pusę, nes su giesme ir 
malda buvo atgauta laisvė.

Kalbėtojas tvirtino, kad 
Lietuvos gyventojų tarpe yra 
80 proc. tikinčiųjų, nors baž
nyčias lanko vos 10 proc. 
Lietuvoje dvasiškuos prie
auglis yra pozityvus, nes 
veikia net keturios kunigų

seminarijos: Kaune, Vilniuje, 
Telšiuose ir Marijampolėje. 
Lietuvos jėzuitų provincija 
susijungė su Latvijos jėzui
tais. Baigdamas jis padėkojo 
JAV lietuviams ir atsakė į 
klausimus. Buvo įdomu, kaip 
Lietuvoje leidžiama garbinti 
Dievą: priimtina ir gitarų mu
zika, ir tylus susikaupimas, 
bet svarbiausia yra, kad būtu
me visi arti vienas kito. Baž-

nyčia bendradarbiauja su vy
riausybėmis visais laikais, o 
dabar pasirašytas konkorda
tas su Vatikanu. Kalbėtojas 
tvirtino, kad bažnyčios pa
grindinis uždavinys yra žmo
gaus dvasios ugdymas.

Po to Giedrė Matienė ek
rane rodė iš Lietuvos atvežtas 
nuotraukas. Tai labai graudūs 
vaizdai, stebint jėzuitų gim
nazijos griuvėsius ir kitų pa
statų apleistas sienas, gimna
zijos skurdų kambarį ir skur
džią buvusią valgyklą. Taip 
pat matėme stambią Vilniaus 
jėzuitų gimnazijos bibliote
kos iškabą.

Klausimams pasibaigus, 
inž. S. Matas padėkojo sve
čiui bei susirinkusiems ir vi
sus skatino finansiškai remti 
jėzuitų darbą, taip pat primin
damas, kad aukas galima nu
rašyti nuo federalinių mokes
čių. Prie įėjimo į konferen
cijų kambarį Dalia Armonie- 
nė sėdėjo už stalo, rinkdama 
aukas, kurias galima buvo 
įteikti specialiuose vokuose. 
S. Matas ypatingai pabrėžė, 
kad aukomis remiamas jauni
mas yra Lietuvos ateitis. 
Baigdamas jis pakvietė visus 
vykti į Lietuvių namus, ku
riuose yra paruošti pietūs.

Lietuvių Namų didžiojo
je salėje buvo gražiai padeng
ti stalai - su gėlių puokštėmis 
ir vyno buteliais. Susėdus už 
stalų, inž. S. Matas pasveiki

no susirinkusius, kun. A. Ba
niulis sukalbėjo pietų palai
minimo maldą ir prasidėjo 
puikios vaišės. Užkandus prie 
mikrofono prisiartino rengi
mo komiteto narys dr. Algi
mantas Čepulis, kuris trumpu 
žodžiu pasveikino svečią,. Po 
jo nuotaikingai ir trumpai 
kalbėjo iš Čikagos atvykęs 
"Draugo" dienraščio darbuo
tojas ir jėzuitams remti pro
gramos konsultantas Antanas 
A. Venckus. "Dirvos" redak
torius dr. Jonas Jasaitis per
skaitė iš Lietuvos gautą su

krečiantį laišką, kuriame žy
mi mokslininkė papasakojo, 
kaip ji buvo užpulta ir api
plėšta, grįžtant į namus.

Vaišėms ir kalboms pasi
baigus, garbusis svečias tarė 
trumpą padėkos žodį. Visi 
skirstėmės su pakelta nuotai
ka ir pasitenkinimo jausmu, 
kad turime progą konkrečiai 
padėti Lietuvos jaunimui. 
Kun. Algiui Baniuliui tenka 
palinkėti laimingos kelionės į 
Lietuvą ir sėkmės jo kilniame 
darbe.

ŠVENČIŲ AIDAI

Tautybių sąjūdžio prezidentė Irene M. Morrow įteikia 
Laisvės žymenį kongresmenui, Balde Caucus ko-pirminin- 
kui Dennis Kucinich. Ralph J. Perk Jr. nuotr.

REINECKER'S
BAKERY
SAVININKAI - RICHARD ir MAGDALENA REINECKER 
PARTVS CENTER AND CATERING
Free Way Drive Macedonia, Ohio 44056 Tel. 330-467-222

(ggSJ* LINKSMŲ ŠVENČIŲ!
Visiems mūsų kepyklos klientams, 'SJp ’

perkantiems mūsų skanią duoną ir pyragus, restorano lankytojams, 
o taip pat visiems Cleveland'o ir apylinkių lietuviams 

geriausius šv. Kalėdų sveikinimus Ir 2001 metų linkėjimus siunčia

JAKCJBS AND SON
Laidojimo (staiga

Sveikina visus Cdevelando ir apylinkių lietuvius 
KALĖDOSVEHŪU 
in’NMJdJdMETU

proga, linkėdami tyro kalėdinio džiaugsmo 
ir laimės ateinančiais metais

Williarp i. Jakubs Sr. 
Willian) J. Jakubs Į r. 
Keppetb Scbnjidt ir 
Barbara Jakubs Scbnjidt

Telefonas:

' 531-7770

936 East 185th Street Cleveland, Obio 44119 
36000 Lakesfoore Blvd. Eastlake, Obio 44095

Rita Staškutė-Žvirblienė

Born To T ra ve!
26949 Chagrin Blvd. #103 (Ohio Savings Building)
CLEVELAND, OH 44122
Tel: (216) 831-5530 & (800) 366-9980
Fax: (216) 831-5028
KELIONĖS 1 LIETUVA - 2000
Visi skrydžiai - geriausiomis kainomis 
Atstovaujame FINNAIR, SAS ir kitas oro linijas. 
Bendradarbiaujame su "Lietuvos avialinijomis*.

Matas Realty ®
Rita P. Matierjė • Broker • Savipipkė NO

MLS
NORMLS

Statė Certrfied Real Estate Appraiser - įkainuotoje 
Profesionalus patanjavirpas perkant, parduodant ir įkainuojant parpus

V. R. Matas Vytas R. Matas * Attorpey-at-Law • Advokatas
m,; 17738 Neff Rd- Cleveland, OH 44119 2412 Cedanraod Rd. Pepper Pike, OH 44124
Visi teisiniai patarpaviipai 486_25J0 (44Q) 473_2530



DIRVA
KALĖDŲ PAMOKSLAS
Prieš dvidešimt metų 

prieš pat Kalėdas Longview, 
Texas, buvo toks atsitikimas, 
kurio žmonės niekad neuž
mirš. Kalėdų išvakarėse para
pijos kunigas įžengė į apy
tamsų bažnyčią patikrinti, ar 
viskas paruošta Kalėdų šven
tei. Besiartindamas prie pra- 
kartėlės, kunigas nustebo, iš
girdęs kūdikio verksmą. Ten 
pažvelgęs, jis atrado naujagi
mį, gulintį ėdžiose. Šalia to 
kūdikio buvo raštelis su už
rašu: "Aš esu Timotiejus. 
Prašau, pasirūpinkite mani
mi".

Giliai sujaudintas to ma
žo kūdikėlio bejėgiškumo ir 
palygindamas šio įvykio pa
našumą su pirmomis Kalėdo
mis, kunigas suprato šį įvykį 
kaip kvietimą jam ir parapijai 
pasirūpinti vaikelio gerove. 
Skirtingai nuo Kūdikėlio 
Kristaus, šis kūdikis buvo 
maloniai sutiktas visų parapi
jiečių su ištiestomis rankomis 
ir atviromis širdimis. Jie pa
vadino šį kūdikį Timotiejum 
Kalėda.

Kelios šeimos pasisiūlė jį 
įsūnyti. Bet svarbiausia buvo 
rasti jo motiną ir tėvą ir jiems 
grąžinti tą kūdikį kartu su 
dosnia dvasine parama, ku
rios jiems be galo reikėjo.

Kasmet parapijiečiai pa
sakoja apie Timotiejų Kalė
dą, apie tai, kaip įsikūnijimo 
paslaptis įvyko, jam dalyvau
jant, ir kaip dėl to pasikeitė jų 
gyvenimas.

Prieš du tūkstančius metų 
panašus atsitikimas buvo Ju
dėjos Betliejuje. Gimė kūdi
kis ir jis buvo paguldytas 
ėdžiose. Šiandien mes šlovi
name tą gimimą, prisiminda
mi kaip Jėzus, Dievo Sūnus, 
tapo kūnu ir buvo pagimdytas 
Mergelės Marijos.

Kaip Timotiejus ir visi 
maži kūdikiai, taip ir Jėzus 
gimė bejėgiu. Jis žvelgė į ki
tus, kad juo pasirūpintų. Vie
ni atsiliepė į tai, o kiti - ne. 
Jam reikėjo būti suvystytam 
vystyklais, pamaitintam mo
tinos pienu, būti laikomam 
ant rankų. Jis verkė arba šyp
sojosi, atverdamas akutes po
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VINCO GELGOTOS KIRPYKLA
g Sveikiname visus 

su artėjančiomis šv. Kalėdomis 
ir Naujaisiais - 2001-aisiais metais

687 E. 185th Street 54U. Aptarnaujame klientus 

Tel. (216) 481-5981 daugiau kaip 30 metų
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^L0WESTAIRFARE5 .^.EXPERTS 0N TEAVtLTO EAST EUROPE 
passports * visas«prepaid tickets 

SERV1NG our communitY 
for oVer 35 Tears

available worldwide

miego.
Retas mūsų sulauks tokio 

dramatiško kvietimo, kaip 
kad sulaukė anas kunigas ir 
Longview, Texas, žmonės. 
Tačiau kiekvienas iš mūsų 
yra kviečiamas rūpintis žmo
nėmis, kurie patenka tarp 
mūsų. Yra tokių žmonių mū
sų namuose, mūsų parapijoje, 
mūsų bendruomenėje ir mūsų 
pasaulyje, kuriems reikia mū
sų dosnumo ir mūsų meilės.

Daugelis jūsų atsiliepėte 
dosniai į tokį kvietimą per 
pastaruosius kelis mėnesius, 
ruošdamiesi Kalėdoms, pirk
dami dovanas, siųsdami svei
kinimus ir švęsdami su šeima 
ir bičiuliais. Jūs taip pat ištie- 
sėte ranką tiems, kurie yra 
mažiau laimingi, skirdami 
jiems savo dėmesį, savo lėšas 
ir savo patarnavimus. Mes 
dėkojame jums už paguodą ir 
džiaugsmą, kuriuos jūs teikė
te šių Kalėdų metu.

Kai kurie jūsų gal jaučia, 
kad per daug atvėrėte pinigi
nes, kad mažai pasiliko dova
noms. Galbūt šiandien jūs 
jaučiatės tokie pavargę, kad, 
atrodo, jums sunku pajausti 
šventę ir įsikūnijimo paslaptį. 
Kai kurie išleido tiek daug 
pinigų, laiko ir energijos Ka
lėdų dovanoms, kad nebesu
geba džiaugtis, joms atėjus. 
Šiandien skatiname jus prisi
minti ir pasiguosti Kristaus 
žodžiais: "Ką jūs padarėte 
mano mažiesiems broliams, 
jūs man tai padarėte".

Kalėdos nėra vien tik do
vanų davimas. Tai yra ir jų 
gavimas. Mes būname taip 
įsigilinę į medžiaginius rei-

SKAITYTOJŲ 
DĖMESIUI
Pranešame,kad 

2001 metais pirmasis 

"DIRVOS" numeris 

išeis sausio 9 dieną.

" DIRVOS" redakcija

kalus, kad pamirštame tikrąją 
Kalėdų prasmę. Šiandien mes 
skatiname jus pamiršti visus 
pasirengimus ir atsipalaiduoti 
taip, kad galėtume gėrėtis 
Kalėdų šventėmis - dovano
mis, valgiais ir bičiulyste. 
Skirkite laiką ir dėmesį vie
nas kitam. Palikite nuošalyje 
visus rūpesčius ir, sėdėdami 
Naujagimio Kūdikėlio tylu
moje, prisiminkite, kad jis 
atneša pasauliui taiką ir 
džiaugsmą. Atverkite savo 
širdis ir mintis Kristaus do
vanai priimti.

Dievas pasirinko atvykti 
pas mus, kaip silpnutis kūdi
kis, kuris mus žavi savo buvi
mu. Juk kūdikis, patekęs į 
kambarį, patraukia visų dė
mesį. Kūdikiui skiriame savo 
švelnią globą. Davimas tam

pa gavimu. Rūpintis šiuo kū
dikiu tampa mūsų didžiausias 
malonumas.

Taigi šiandien paskirki- 
me save nuostabiam Dievo 
keliui, kuriuo Jis ateina į mū
sų gyvenimą, ir pasikliauki
me Jo meilės pažinimu. 
Džiūgaukite Dievo meilėje ir 
meilėje tų, kurie yra aplink 
mus. Kristaus siūloma taika 
tepripildo mūsų gyvenimą. 
Kaip Timotiejus Kąlėda, jūsų 
dalyvavimas neš taiką ir 
džiaugsmą kitiems. Skirdami 
kitiems savo meilę, jūs save 
atverkite, kad priimtumėte ki
tų meilę. Tebūnie taika ir 
Kristaus džiaugsmas su jumis 
visais šią Kalėdų dieną.

Kun. Juozas Bacevičius 
Šv. Jurgio parapijos klebonas 
Cleveland, Ohio

"DIRVAI”
AUKOJO:

F.Klimaitis, Cleveland, OH 65
J.Graužinis, Chicago, IL   50
B Juodėnienė, Cleve., OH 50
V.Vidugiris, Rancho P., CA 50
S.Prekerienė, St. Jose, CA 45
D. Kasaitis, Baltimore.MD 40
S.Kaslas, St. Pete. B. FL ..... 35
E. Filek, Chicago, IL ........... 35
L.Izbickas, Treasure Is. FL 25
J.Jurkūnas, St Pete. B., FL 25
B.Klovas, Beveriy Sh„ IN ... 25
S.Lee, Seminole, FL ........... 25
V.Seštokas, Los Angeles CA 25
V.Trumpjonas, Napervl, IL 25
J.Vėblaitis, Union, NJ ......... 25
R. Laniauskas, Clev., OH .... 25
A.Hill, Eastlake, OH ........... 20
J. Ališauskas, Orland P., IL 15
V.Bakūnas, Willowick, OH 15
K. Balas, Cleveland, OH ..... 15
J.Cukuras, Chicago, IL .......- 15
D.Dabrega, Brockton, MA 15
A. Dačys, Norwood, MA ..... 15
J.Januškevičius Centervl MA 15
G. Janušonis, Rocherster, NY 15
AJonušas, Palos P., IL ....... 15
S. Mackevičius, Omaha, NE 15
S Juodvalkis, Cleveland, OH 15
B. Maurutis, St. Pete., FL .... 15
G.Miller, Chipley, FL ......... 15
J.Savaitis, Sunny Hills, FL 15
R.Skavičius, Worcester, MA 15
St. Šmaižys, St. Pete., FL ... 15

A.Stepanauskas, Juno B., FL 15
R.Vaitys, Highland Pk, IL 15
L.Virbickas, St. Pete., FL ... 15
D. Jakas, Norristown, PA .... 15
J.Kijauskas, Mentor, OH .... 15
E. Balanda, Clev., OH ......... 10
R. Baltušis, Cleveland, OH 10
D.Gatautis, Cleveland H.OH 10
S. Knistautas, Cleveland, OH 10
ELaniauskas, Mentor, OH 10
J.Malskis, Cleveland, OH ... 10
P.Masalaitis, Wayne, PA .... 10
D.Mikoliūnas, Wlby, OH ... 10
A.Motskus, Cleveland, OH 10
V.Muliolis, Moon Twp„ PA 10
V.Petraitis, Canada .............  10
D. Sodeika, Torrance, CA ...' 10
P.Slungys, Concord, OH .... 10
M.Taruška, Madeira B. FL 10
V.Osas, S. Pasadena, FL ..... 10
A.Pečkaitis, Sunny H., FL 10
S.Balsevičius, St. Pete. FL 10
A.Balasevičius, Clev., OH .... 5
J.Brantas, Millbury, MA ....... 5
A. Burokas, Palos Hills, IL .... 5
B. Jacikevičius, Thompson, CT 5
S.Kalnins, Oak View, CA ..... 5
J.Kriaučiūnas, Putnam, CT ... 5
E. Litvinas, Chicago, IL ........ 5
I. Oksas, Los Angeles, CA .... 5
A.Petrutis, W. Hyannispt MA 5
V.Raila, Chicago, IL .............  5
J. Rumbutis, Wickliffe, OH ... 5
V.Satkus, Canada ................... 5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

*

Complete Front End Service

New and used Tires, Brakes, Shocks, Struts, 
Mufflers, lube oil and Filter

• Buy any 4 tires and receive a P.S. Tire hat!

Mon.-Fri.: 8 am to 6 pm 866 E. 200 th St.
Sat.: 8 am to 4 pm Cleveland, Oh. 44119

Paul Stefanac

TAURA
LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVAS 

linki visiems savo nariams 
w> šventu kalėdų

IR LAIMINGU - 
NAUJŲJŲ 2001 METU 

Kviečiame visus lietuvius 
tapti "TAUPOS" nariais, 

priklausyti stipriai lietuviškai 
finansinei įstaigai

767 East 185th Street 
Cleveland, Ohio 44119 

Tel. 481-6677
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