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Latvija pateikė Lietuvai notą 
dėl naftos išsiliejimo 

Ryga-VUnius-Būtingė, 
gruodžio 10 «. (BNS-Elta) — 
Latvijos Užsienio reikalų mi
nisterija nusiuntė Lietuvai 
notą, .atkreipiančią dėmesį į 
būtinybe* sudaryti dvišales 
sutartis, kurios reguliuotų 
abiejų valstybių atsakomybe 
naftos išsiliejimo Būtingėje at
vejais, pranešė Latvijos URM 
sekretorė spaudai Lyga Berg
mane. 

Lietuvos URM patvirtino, 
kad ambasada Rygoje gavo 
notą, ir Lietuva „apsvarstys 
Latvyoe pasiūlymus''. 

Latvijos URM sekretorė 
spaudai taip pat pranešė, kad 
drauge su nota Lietuvai iš
siųstas Latvijos aplinkosau
gos ir regionų ministro Vento 
Baluodžio laiškas Lietuvos 
aplinkos ministrui Daniui Ly
giui 

V. Baluodis pranešė, kad 
.trumpame ir turiningame 
laiške" jis nurodė savo kolegai 
Lietuvoje, kad nafta Būtingės 
terminale buvo pumpuojama 
netinkamomis ir pavojingomis 
oro sąlygomis, kai bangų 
aukštis siekė net keturis me
trus. 

Šios savaitės pradžioje pū
dant uraganiniam vėjui, Bū
tingės terminale plyšo naftos 
pumpavimo žarna ir į jūrą 
galėjo išsilieti 3.5 tonos naftos. 
Tačiau teršalų pakrantėje nie
kur nerasta, todėl Lietuvos 
aplinkos ministras D. Lygis 
mano, kad naftos apskritai 
neišsiliejo. 

Tanklaivio neiš laikė 
silpnas lynas 

Nelaimė Būtingės naftos 
terminale įvyko nutrūkus ly
nui, kuris laikė tanklaivį prie 
terminalo plūduro, nusprendė 
vyriausybinė komisija. Komi-
gga taip pat nustatė, kad naf
tos krovos reglamentas nebu
vo pažeistas, kai, pirmadienio 
vakarą plyšus tvirtinimo ly
nui, nutrūko ir naftos pumpa
vimo žarnos. 

Komisijos nuomone, avari
nio naftos išsiliejimo į jūrą 

įvykio metu buvo išvengta. 
Penktadienį komisija pa-. 

ruošė trijų dienų tyrimo išva
das, kuriose pažymima, kad 
tvirtinimo lynas nutrūko dėl 
neaiškių priežasčių. Pasak 
komisijos pirmininko, susisie
kimo viceministro Ričardo 
Malkevičiaus, Didžiojoje Bri
tanijoje pagamintas lynas nu
trūko, neatlaikęs nė pusės lei
džiamos apkrovos, nurodytos 
jo techniniame pase. Prietai
sai rodo, kad visiškai naujas 
lynas trūko, kai jo apkrova 
siekė 75 tonas. Tuo tarpu lyno 
techninėse charakteristikose 
teigiama, kad didžiausia jo 
apkrova — 300 tonų. 

„Mažeikių nafta", valdanti 
Būtingės terminalą, išsikvietė 
specialistus iš Didžiosios Bri
tanijos, kurie turi nustatyti, 
kodėl nutrūko lynas. 

Pasak R. Malkevičiaus, kol 
vyks šis tyrimas, Klaipėdos 
valstybinio jūrų uosto laivybos 
saugos tarnyba davė nurody
mą terminalui nepradėti naf
tos krovos darbų iki gruodžio 
18 dienos. 

Komisija taip pat pabrėžė, 
kad naftos krovos taisyklės 
nebuvo pažeistos, nes vėjas 
neviršijo leidžiamos ribos — 
18 metrų per sekundę. Komi
sija nerado įrodymų, kad į jū
rą būtų ištekėję naftos. „Pa
našu, kad išsiliejimo nebuvo. 
Gal kibiras — du, bet tikrai ne 
kubiniai metrai", sakė R. Mal
kevičius. 

Po įvykio pirmadienio va
karą buvo paskelbta, kad į jū
rą galėjo išsilieti apie pusket
virtos tonos naftos, nes tiek 
jos telpa nutrūkusiose nuo 
žarnų avarinėse jungtyse. Ta
čiau tos jungtys taip sukonst
ruotos, kad nutrūkdamos, ak
linai uždaro likusią žarnos da-
u. 

Nepaisant aktyvių paieš
kų, naftos dėmių nerasta nei 
Lietuvos, nei Latvijos pakran
tėje ir teritoriniuose vandeny
se, kurie prasideda už 1.5 km 
nuo Būtingės terminalo plū
duro. 

„Mažeikių nafta" apkaltino 
„LUKoil" kenkimu 

Vilnius, gruodžio 10 d. pateiktą 100,000 tonų žalia-
(BNS) — Susivienijimo „Ma- voc. Nesunku paskaičiuoti, 
teikiu nafta" vadovybė apkal-

Nesunku 
kiek Rusijos biudžetui kainuo-

ttao Rusijos verslovę „LUK- ja dabartinė *LUKoir politi-
oiT" trukdymu susitarti su ka", rašoma laiške. 
Rusijos bendrovėmis dėl naf
tos tiekimo. 

Apie tai „Mažeikių naftos" 
generalinis direktorius Ste-
phen Hunkus ketvirtadienį 
laišku pranešė Rusijos kuro ir 
energetikos ministrui Viktor 
Kaliužn. S. Hunkus rašo, kad 
„Mažeikių nafta" sėkmingai 
derėjosi su keliomis Rusijos 
naftos bendrovėmis, kurioms, 
pasiūlė naudingas naftos tie
kimo sąlygas gruodžio mėnesį. 
Pasak jo, bendrininkai Rusi
joje patvirtino, kad šios sąly
gos yra vienos patraukliausių. 

Tačiau, anot laiško auto
riaus, naftos tiekimo į Lietuvą 
koordinatorius „LUKoil Balti
ja* paveikė „Mažeikių naftos" 
derybas su kitomis Rusijos 
bendrovėmis. 

„Kiekvieną mėnesį 'Mažei
kių nafta' perdirba tūkstan
čius tonų naftos, įsigyjamos iš 
Rusuos naftos bendrovių. 
Esant dabartiniam naftos ek
sporto muitui — 15 ekiu už to
ną, Rusįjos biudžetas kas mė
nesį netenka apie 1.5 milijono 
JAV dolerių už kiekvieną ne-

Anot S. Hunkus, tai jau an
tras kartas per pastaruosius 
du mėnesius, kai „LUKoil" 
veiksmai atnešė nemažų nuos
tolių „Mažeikių naftai" ir Ru
sijai. 

„LUKoil Baltija" iš esmės 
nutraukė naftos tiekimą Lie
tuvai ir sukėlė degalų „bado" 
grėsmę ne tik jos, bet ir kitų 
valstybių ekonomikai, kurių 
poreikius tenkina „Mažeikių 
nafta", teigia susivienijimo va
dovas. 

Laiško kopijos nusiųstos 
Lietuvos prezidentui, premje
rui, JAV ambasadoriams Ru
sijoje ir Lietuvoje, JAV Vals
tybės departamentui. 

* P a l a n g o s savivaldybėje 
sudaryta komis i ja vis dar 
skaičiuoja uragano .Anatoli
jus" padarytus nuostolius. Pa
reigūnų teigimu, labiausiai 
nuo audros nukentėjo Palan
gos tiltas, kuriam atstatyti 
reikės apie pusę milijono litų. 
Audrai paplovus smėli, įgriu
vęs tiltas traukte traukia 
smalsuolius, nebijančius kars
tytis ant pavojingu kampu pa-

„Žuvėdros" šokėjams — 
Lietuvos padėka ir dovanos 

Vilnius, gruodžio 10 d. 
(Elta) — Prezidentas Valdas 
Adamkus pasaulio Lotynų 
Amerikos sportinių šokių an
samblių čempionato nugalė
tojos Klaipėdos „Žuvėdros" 
treneriams Skaistutei ir Ro-
maldui Idzelevičiams penkta
dienį įteikė Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Gedimino 4-ojo 
laipsnio ordinus. 

Uostamiesčio ansamblio 
šokėjams įteikti 5-ojo laipsnio 
ordinai. 

„Jūsų laimėjimas — ilgo ir 
kruopštaus darbo vaisius", 

kių federacijos prezidentui 
Česlovui Norvaišai, viceprezi
dentui Virginijui Visockui ir 
generalinei sekretorei Vidai 
Kanišauskienei. 

S. Idzelevičienė viso „Žu-

Norintys atgauti 
dar gali rašyti 
Vilnius, gruodžio 8 d. 

(Elta) — Visi piliečiai, nepa
teikę prašymų dėl nuosavybės 
teisių atkūrimo, prašymus pa
gal žemės buvimo vietą gali 
pateikti žei£>tvarkos sky
riams. Terminai ar konkreti 

sveikindamas „Žuvėdrą" sakė data, iki kada galima pateikti 
valstybės vadovas. Jis pažy- prašymus, nenustatyta. 
mėjo, jog tai didžiulis trenerių 
S. ir R. Idzelevičių nuopelnas. 

žemėtvarkos ir teisės de
partamento direktoriaus pava-

Prezidentas įteikė padėkos duotoja, Žemės reformos sky-
raštus Lietuvos sportinių šo- riaus viršininkė Danutė Na-

Rusija mažins naftos eksportą 
per Lietuvą 

Vilnius , gruodžio 10 d. 
(BNS) — Rusija toliau mažins 
naftos eksportą, ir per Baltijos 
uostus ji kasmet iš viso per
pumpuos tik apie 1.5 mln. 
tonų naftos, dienraščiui „Lie
tuvos rytas" pareiškė Rusijos 
kuro ir energetikos ministro 
pirmasis pavaduotojas Alek-
sandr Kočnev. 

Pasak jo, per kokį terminalą 
— Ventspilio ar Būtingės — 
Rusijos bendrovės nukreips 
šią naftą, yra jų reikalas. Mi
nisterija, pasak A Kočnev, ne
darys kliūčių nei vienu, nei 
kitu atveju. 

Vis dėlto aukštas Rusijos pa
reigūnas mano, kad Ventspilio 
perspektyvos yra geresnės, 

svirusių lentų. Palangos savi
valdybės vadovai nusprendė 
tiltą uždaryti. Dalį jo tikimasi 
atstatyti dar iki Naujųjų me
tų. (Eltai 

* Amoniakin i s vanduo , 
i š tekėjęs per avariją antra
dienį Rusijos Karaliaučiaus 
srityje netoli Lietuvos sienos, 
neužteršė Nemuno, patvirtino 
tyrimai. Pasak Lietuvos Ap
linkos ministerijos pranešimo, 
Rusnės hidrologinės stoties at
likti tyrimai rodo, kad bend
rieji hidrocheminiai Nemuno 
vandens rodikliai per pasta
rąsias dvi paras atitinka dau
giamečio stebėjimo vidutinius 
rezultatus. Per avariją Sovets
ko celiuliozės ir popieriaus 
kombinate iš talpų ištekėjo 
daugiau kaip 100 tonų nuo
dingo amoniakinio vandens. 
Išsiliejęs skystis subėgo į rū
sius, esančius po talpomis, to
dėl nuodai į Nemuną nepate
ko. BNS i 

nes „Latvija jau viską pa
statė". „Šiandien tiekimas per 
Būtingę ir Ventspilį yra 
maždaug vienodas, o toliau, 
mažėjant Rusijos naftos ek
sportui, jiems teks tarp savęs 
rungtyniauti. Kuris pasiūlys 
geresnes sąlygas, tas ir gaus 
daugiau naftos", sakė A. 
KoCnev. 

Anot jo, Lietuvai statant 
Būtingės terminalą, Rusija 
nežadėjo per jį eksportuoti 
naftą. Susivienijimas JLUK-
oil", žadėjęs garantuoti 6 mln. 
tonų naftos tiekimą kasmet, 
ketino tai daryti tik tuo atve
ju, jei „LUKoil" galėtų lygia-
teisiškai dalyvauti Lietuvos 
naftos ūkio privatizavime. 

A. Kočnev tvirtino, kad 
„LUKoil" neapsimoka dabar 
perdirbti naftą Mažeikiuose, 
kur už tonos perdirbimą reika
laujama mokėti 21 dolerį 
Toks perdirbimas Suomijoje 
kainuoja 8, Lenkijoje ir Rusi
joje — 10 dolerių. 

„Jei „LUKoil" taptų vienu 
(Mažeikių gamyklos — BNS) 
savininkų, jis turėtų galimybę 
daryti įtaką ekonominėms 
sąlygoms, kainai", teigė Rusi
jos kuro ir energetikos mini
stro pavaduotojas. Anot jo, to
kios sąlygos netenkina ir kitos 
Rusijos bendrovės — „Jukos". 

„Jei Lietuva nusprendė stra
teginiu bendrininku pasirinkti 
JAV susivienijimą, tegul iš 
amerikiečių ir reikalauja ap
rūpinti savo įmonę nafta, o 
žmones — darbu", tvirtino A. 
KoCnev. 

Vis dėlto Rusijos pareigūnas 
teigė, kad rusai parduos naf 
tos Mažeikiams, .jei atsiras 
atliekamos naftos ir jei už ją 
pasiūlys gerą kainą" 

Rusijos laivynas užkirs kelią 
t e r i to r in iams nesu ta r imams 

Nuotr.: Pasaulio Lotynų Amerikos sportinių šokių pirmenybių nugalėtojai — „Žuvėdros* šokėjai — kartu su 
savo vadovais ir prezidentu Valdu Adamkum ir Alma Adamkiene po apdovanojimų įteikimo prezidentūroje. 

(Elta; 
vėdros" kolektyvo vardu pa
dėkojo lapkričio pabaigoje Vil
niuje vykusių pasaulio pirme
nybių globėjai Almai Adam
kienei bei čempionato orga
nizacinio komiteto pirminin
kui, Lietuvos tautinio olimpi
nio komiteto prezidentui Artū
rui Poviliūnui. 

žemę Lietuvoje 
pareiškimus 
vickienė informavo, kad tiems 
piliečiams, kurie prašymus ra
šo tik dabar, nuosavybės tei
sės bus atkuriamos, jeigu nuo
savybės teisės į jų nurodytą 
turtą nėra atkurtos kitiems 
piliečiams. Be to, šiems pilie
čiams nuosavybės teisės gali 
būti atkuriamos įstatyme nus
tatytais būdais, išskyrus pini
gais. 

Jeigu sprendimas dėl nuo
savybės teisių atkūrimo yra 
priimtas, bet nepradėtas vyk
dyti (pvz., nepradėta mokėti 
kompensacija, nesuteiktas 
miškas, nors ir priimtas toks 
sprendimas, ir pan.), tai, pilie
čio prašymu, jis gali būti pa
keičiamas administracine 
tvarka, o jei sprendimas pra
dėtas vykdyti, jis gali būti pa
naikinamas teismine tvarka. 

Už laisvą žemę, kurią pilie
čiams galima grąžinti ne pini
gais, kompensacija pinigais 
nenumatyta. Tačiau įstatyme 
numatyta, kad tais atvejais, 
kai didžioji dalis piliečio nuo
savybės teise turėtos ūkio 
naudmenų žemės yra priskir
ta valstybės išperkamai že
mei, jo pageidavimu, gali būti 
atlyginama pinigais už likusį 
laisvos žemės plotą, jeigu ja
me žemės ūkio naudmenų lie
ka mažiau kaip 3 ha arba ūkį 
atkurti netikslinga. 

Šiuo metu galiojančiuose 
įstatymuose nenumatyta, kad 
valstybė kompensuotų pini
gais piliečiams, kurie sugrą
žintą žemę nori atiduoti vals
tybei. Taip pat nepatvirtinta 
tvarka, nustatanti, kaip priva
čią žemę būtų galima atiduoti 
ar perleisti valstybei. 

Pilietis (rašytiniu prašymu) 
gali atsisakyti jam sugrąžinto 
žemes sklypo, tačiau jam už 
tai nebus atlyginama, o pilie
čio atsisakytas žemės sklypas 
Nekilnojamojo turto registre 
bus registruojamas kaip lais
vos žemės fondo žemė ir per
duodamas nuosavybėn neatly
gintinai kitiems piliečiams pa
gal Žemės reformos įstatyme 
nustatytą eilę. 

* Atsistatydinusio valdy
m o reformų ir savivaldy
bių reikalų ministro Sigito 
Kakčio sutartį dėl žemės skly
po pirkimo iš Vilniaus apskri
ties administracijos turės pa-

Karaliauėius, gruodžio 10 
d. fBN"Sj — Vienas Rusijos 
Baltijos laivyno vadų pareiš
kė, kad laivynas reikalingas 
galimoms kaimyninių valsty
bių pretenzijoms dėl Kara
liaučiaus statuso pažaboti. 

Grėsme Rusijai Baltijos jū
roje susijusi su galimybe kelti 
regione konfliktines situacijas, 
kurios gali susidaryti dei ga
limų Baltijos vaistybių terito
rinių pretenzijų, taip pat del 
esamų prieštaravimų su Vo
kietija, Lenkija ir Lietuva del 
Karaliaučiaus srities statuso 
ir jos teritorijoje esančios ka
riuomenes. 

Tai pareiškė Rusijos Balti
jos laivyno vado pavaduotojas 
viceadmirolas Vladimir Valu-
jev interviu, kurį penktadienį 
išspausdino oficialus Rusijos 
gynybos ministerijos laikraš
tis „Krasnaja zvezda". 

Be to, pasak viceadmirolo, 
tebėra sudėtingi pasienio ir 
muitų santykiai su Lenkija, 
su kai kuriomis kitomis vals
tybėmis. 

Užkirsti kelią galimam pa
dėties regione susikcmplikavi-
mui turi Rusijos Baltijos laivy
nas, kuris ,,buvo, yra ir bus 
Rusijos saugumo garantas 
prie jos vakarinių sienų, prie

šakine valstybės gynybos 
. \ sake V. Valujev. 
Jis pažymėjo, jog dab^ 

sijos Baltijos laivynas turi 99 
įvairių klasių laivus, tarp 
— šešis povandeninius. Smo
giamosios galios pagrindą su
daro rskadriniai minininkai, 
sargybos .r raketiniai laivai, 
apginkluoti moderniausiais, 
labai tiksliai veikiančiais arti-
lerij .- --.ketų ir torpedų jun
gimais, naujausiomis prieš
lėktuvines gynybos priemo
nėmis. Daugiau kaip 70 proc. 
laivų — ne senesni kaip 15 
metų, 90 proc laivų bet ku
riuo metu pasirengę išplaukt: 
į jūrą ir atlikti iškeltus už
davinius. Modernūs ir laivyno 
kovos lėktuvai bei sraigtas
parniai. 

Karaliaučiaus priešlėktuvi
nės gynybos rajonas pripa
žintas geriausiu Rusijos gink
luotosiose pajėgose, apgink
luotas pačia naujausia techni
ka, pažymėjo viceadmirolas. 

Pasak o. sausumos ir kran
to apsaugos kariuomene turi 
apie S50 tankų, 550 raketų 
paleidimo sistemų. 350 artile
rijos sistemų. Iš viso laivyne 
tarnauja 33.200 žmonių, iš jų 
25.000 — Karaliaučiaus srity
je-

Apti ;artas Lie tuvos ir JAV 
b e n d r a d a r b i a v i m a s švietimo 

srityje 
Vašingtonas, gruodžio 9 d. 

(LR ambasadai — Darbo vi
zitą Vašingtone baigė švietimo 
ir mokslo viceministre Vaiva 
Vėbraitė. Vizito tikslas — su 
JAV kolegomis aptarti ben
dradarbiavimo galimybes švie
timo ir mokslo srityje, už
megzti naujus ryšius. Vice
ministre susitiko su Švietimo 
departamento sekretoriumi 
Richard VV. Riley, Valstybes 
departamento Europos viešo
sios diplomatijos įstaigos dv 

Broniui Nainiui — 
garbingas Lietuvos 

apdovanojimas 

rektoriumi Brian E. Carison. 
Pasaulio banko. A.P.P.L.E. 
bendrijos. Meryland ir Gailau-
det universitetų, nevyriausy
binių organizacijų JAV 

Lapkričio 22-osios Lietuvos 
prezidento dekretu. Lietuvos 
karių dienos — Lapkričio 23-
osios — proga už nuopelnus 
kuriant bei stiprinant Lietu
vos Respublikos krašto apsau
gą ir atsižvelgiant ; krašto ap
saugos ministro teik.ma. Bro
nius Nainys apdovanotas Lie
tuvos kariuomenes kūrėjų sa
vanorių medaliu. 

naikinti teismas. Vilniaus ap
skrities Teises departamento 
direktorė Dalia Skučaite sako. 
kad apskrities viršininkas 
Alis Vidūnas įpareigojo Vi! 
niaus miesto žemėtvarkos sky
rių garantuoti žemes įsigijimo 
aktų panaikinimą teismine 
tvarka. ss 

žiniasklaidos atstovais. 
Pirmojo oficialaus Lietuvos 

švietimo ir mokslo ministeri
jos atstovo susitikimo su JAV 
Švietimo departamento sek
retoriumi metu. viceministre 
supažindino su Lietuvoje vyk
doma švietimo reforma, kvietė 
JAV prisidėti įgyvendinant 
naujus mokymo projektus pi
lietinio švietimo sr.ty;e ir isto
rijos mokyme, aptarė moky
tojų pasikeitimo galimybes. 
aukštojo mokslo klausimus. 
Švietimo departamento sekre
torius R. W. Riley labai teigia
mai įvertino Lietuvoje vyk
domą švietimo reforma, pri
tarė vicemmistres pasiūlymui 
skatinti dviejų instituciją ry
šius. 

Valstybes departamente vi-
cemmiste V. Vėbraite pasiūlė 
įsteigti dvišale L:etuvos-JAV 
Fulbright komisiją. -JAV Ful-
bnght programa kas metai 
teikia stipendijas studentams. 
no -.siininkar,.-. mokytojams 
bei viešosios idmimoCrassjsa 
specialistams studijuoti ir to
bulintis JA\ - - mstitucį-

-• Tol - misijas -IAV yra 
įsteig - skai su visomis 
Europos valstybėmis. Vice-
ministn '• reipė dėmesį, kad 

bneht komisijos 
įsteij > | Įtdėtą pne dvie
jų tautų " ir . savio supratimo 
stiprinimo bei institucinių. 

asmeninių sai I 
mo. 

KALENDORIUS^ 
Cruodiio 11 d.: *v Pairu.a? 

\ -• - I r tSną I>.rv-one, Dovydą*. 
Valdu 

Gruodžio 12 d.: Advento III »ek-
- Oaemara. Oa-.va GikaiB-
• :••<• ^ iinpede \ m* 

Gruodžio 13 d.- $i I . . . E. 
KMMMH ffssŲIM, IJUCŲ*. 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest, IL 60045-2660 

POKALBIS „ATEIČIAI" 
KUN. KĘSTUTIS TRIMAKAS 

Klausimas: Redagavote 
„Ateiti" išeivijoje keletą 
metų. Pačiu da rbu įrodėte, 
kad ver t ina te šį žurnalą. 
Koks yra „Ateities" vaid
muo? 

K.T. Apibūdinęs Ateitininkų 
sąjūdžio tikslus pirmajame 
„Ateities" numeryje, Pranas 
Dovydaitis nurodė, kad .Atei
tis" bus ateitininkų susibū
rimo vieta — žinoma, idėjine 
ir dvasine prasme, t.y. „vieta", 
kur susitinkame, susipažįs
tame, išsakome savo rūpes
čius, užsidegame Kristaus 
idealais, jo šviesoje pasverta
me savo darbus, pasidaliname 
idėjomis, kūryba ir planais. 
„Ateityje" turi atsispindėti 
mūsų pačių veidas. ,Ateitis" 
yra ir mūs namai su atviromis 
durimis ir kitiems. Bet kuriuo 
metu, kai neturime .Ateities", 
keliaujame pusiau patamsyje, 
nes nematome nei savo veido, 
nei savo kelio. Žinoma, netu
rint „Ateities", jos spragą bent 
iš dalies galima užpildyti kito
mis priemonėmis. O kad ji 
savo vaidmenį kuo geriau at
liktų, turime prisidėti visi, ir 
čia, Lietuvoje, ir išeivijoje. 

Klausimas: Kaip ateiti
ninkai išeivijoje pasitinka 
Lietuvoje pradėtą spaus
dinti „Ateiti"? 

K.T. Daugelis , Ateities" dar 
nėra matę, nors spaudoje yra 
paskelbta, jog žurnalas Lietu
voje jau spausdinamas. Šios 
pastangos teigiamai įvertina
mos, ypač suprantant, kaip 
sunku nugalėti pasitaikančias 
kliūtis. Tikimasi, kad .Atei
tis" vis gerės. JAV sendraugių 
valdyba jau svarstė būdus, 
kaip žurnalas galėtų būti 
siunčiamas iš Lietuvos ir pla
tinamas Amerikoje. 

Klausimas: Ką tik vėl at-
vykot į Lietuvą. Kokie Jū
sų tikslai ir uždaviniai? 

K.T.: Kasmet atvykstu dės
tyti religijos psichologiją ir te
ologiją Lietuvos aukštosiose 
mokyklose, kur ruošiasi Lietu
vos jaunoji karta. Noriu dalin
tis tuo, kas yra susikaupę ma
nyje. Mano, kaip kunigo, 
psichologo, žinios — na, gal ir 
patirtis — kaip tik gali papil
dyti tai, ko lietuvių tauta po 
sovietų okupacijos ypač stoko
ja, būtent, refleksijos apie reli
ginę patirtį. Anksčiau, pagal 
įsigalėjusią tradiciją, teologi
jos, kaipo mokslo apie Dievą, 
pamatan buvo dedama filoso
fija. Šiuo keliu susidarė polin
kis religijai tapti idėja, ati
trūkusią nuo gyvenimo patir
ties. Visai tinkamai, visai 
žmogiškai — religijos psicholo
gija, kaip mokslas apie religi-

REDAKTORES 
KERTELĖ 

Kunigas Kęstutis Trimakas. 
JAV ir Kanados sendraugių 
valdybos dvasios vadas ir ilgą 
laiką buvęs ..Ateities" žurnalo 
vyriausias redaktorius, grįžęs 
šį rudenį į Lietuvą dėstyti psi
chologiją ir teologiją Lietuvos 
aukštosiose mokyklose, turėjo 
pokalbį su „Ateities" redakci
ja. 
• Suprasdami, kad išeivijoje 
ne visi ateitininkai gali su
laukti kito „Ateities" nume
rio, nusprendėm pasidalinti 
pokalbiu. 

nę patirtį, atsistoja šalia filo
sofijos, kad religija, kaip ryšys 
su Dievu, vėl taptų gyvenimo 
patirtimi. 

Klausimas: Kaip tai sieja
si su ateitininkiška veikla? 

K.T.: Visada gėrėjausi iš
kilių ateitininkų, filosofų — 
Stasio Šalkauskio, Antano 
Maceinos, Juozo Girniaus — 
idėjomis. Dabar yra atėjęs lai
kas mūsų psichologams, Justi
nui Pikūnui, Antanui Paskui 
ir kitiems, padėti mūsų visuo
menei, ypač ateitininkams, at
sigręžti į mūsų visų dvasinę 
patirktį ir refleksijos pagalba 
bei Dievo malone ją brandinti. 
Ir mano knygų serija šioje sri
tyje gali būti naudinga: „Žmo
gaus aukščiausi skrydžiai", 
.Asmenybės raida gyvenime", 
„Tikint bręsti" ir jau spaudai 
atiduotas jaunimo išgyvenimų 
rinkinys: „Jaunimas: patirtis 
ir įžvalgos" ir kt. Tikiuosi, kad 
šios ir būsimos knygos ras tin
kamą atgarsį ateitininkų tar
pe. 

Klausimas: (red. nebuvo 
pateiktas). 

K.T. Mūsų jaunimas yra šių 
laikų įtakoje. Jie junta psicho
logijos vertę. Štai Kauno kur
sus (1999.04.24) aprašydamas 
Aurimas Šukys teigia: „Nus
prendėm, kad žodis 'ideologija' 
gali būti pakeistas žodžiais 
'pasaulėžiūra', 'savimone', 'ta
patybe' (Ateitis, 1999 Nr.2). 
Tai sąvokos, naudojamos ir 
mano knygose. Už jų slypi 
mums patiems labai brangi 
tikrovė". Kai Kristus apašta
lų klausė: „Kuo žmonės mane 
laiko?" O Petras Jam atsakė: 
„Tu mesijas, Dievo sūnus", — 
ta kalba buvo apie Kristaus 
tapatybę (tai, kas Jis yra). 

Panašiai ir Pranas Dovydai
tis kalbėjo apie mūsų ateiti
ninkų tapatybę pirmoje .Atei
tyje" (Trys pamatiniai klausi
mai. Tačiau, jokiu būdu psi
chologijoje nei neieškau, nei 
nerandu išganymo. Ji tėra pa
galbinis kelias — kaipo mok
slas, ji, jei tinkama pasau
lėžiūra pagrįsta, atskleidžia 
prigimtyje Dievo Kūrėjo įdieg
tus dėsnius. 

Klausimas: Ką norėtu
mėte pasakyti apie besiar
tinantį 2000-ųjų metų Jubi
liejų? Kokia jo reikšmė 
ateitininkams? 

K.T. Šis Jubiliejus mini 
didįjį Faktą, kad Dievo Sūnus 
atėjo pas mus, tapdamas vie
nu iš mūsų. Tai be galo svar
bus faktas visiems Jo sekė
jams, na žinoma, ir mums 
ateitininkams. Jonas Paulius 
II nurodo, kad šio Jubiliejaus 
svarbiausias uždavinys yra iš 
naujo priimti Kristų, t.y. iš-
pažinus klaidas ir kaltes, iš
gyventi Jo naująjį atėjimą 
šiuo metu. Tad ir mūsų užda
vinys yra atpažinti savo klai
das bei kaltes ir su nauju 
užsidegimu Jį priimti. Reikš
minga, kad ir Popiežius kalba 
apie reikalą išgyventi, ne vien 
jausmais, ne vien pamaldumu, 
bet įsitikinti, vertinti ir tuo 
gyventi. Sutikęs Popiežių jo 
lankymosi metu Lietuvoje, te
benoriu būti jo aidu ir todėl 
|998 m. paruošiau ir išspaus
dinau knygelę „Priimti Jėzų 
Kristų ir gyventi su Juo " su 
Jono Pauliaus II pastoracinių 
enciklikų santraukomis (buvo 
dalinama tikybos mokytojams 
ir ateitininkams Lietuvoje). 

1999m. Ateities savaitgalio penktadienio vakarone. Iš k : dr Kazys Ambrozaitis, Kęstutis Girnius, Dalia Kuo
dytė ir Juozas Kojelis. Nuotr. Jono Kuprio 

ATEITIES SAVAITGALIO 
VAKARONĖ 

Šiltas ruduo jau pereina į 
žiemą. Iš spalio gale vykusio 
Ateities savaitgalio likę tik 
šviesūs prisiminimai. Tradici
nis savaitgalis (jau ruošiamas 
devyniolika metų) vyko spalio 
22-24 d. Čikagoje ir Lemonte. 

Savaitgalis pradėtas vaka
rone Čikagos Jaunimo centro 
kavinėje. Rengimo komiteto 
pirmininkė dr. Marytė Meš-
kauskaitė pasveikino susirin
kusius. Ji pastebėjo, kad tau
tos praeitis yra kiekvieno lie
tuvio turtas, kurį nešiojame 
ant savo nugaros. Yra mo
mentų, apie kuriuos nekalba
me ir vaikų nemokome. Jei 
mes nekalbėsime, už mus kal
bės kiti. 

Dr. Kazys Ambrozaitis supa
žindino su vakaronės disku
sijų dalyviais. Dalia Kuodytė 
yra Lietuvos Rezistencijos ir 
Genocido tyrimo centro direk
torė, 1995-jų metų 4 Laisvę" 
premijos laureatė. Dr. Kęstu
tis Girnius yra svečias iš Pra
hos, knygos „Partizanų kovos 
Lietuvoje" autorius, radijo 
^Free Europe" lietuvių sky
riaus direktorius. Juozas Koje
lis yra mokytojas, buvęs „Į 
Laisvę" žurnalo redaktorius. 

Vyksta Lietuvos istorijos 
perrašymas. Jaunieji istorikai 
remiasi dokumentais. Rezis
tencijos prieš nacių okupaciją 
dokumentai buvo surinkti ir 
Kaune paslėpti, bet 1947 me
tais saugumo surasti. Seimas 
išskyrė 1941 metų sukilėlius, 
nes gal apie juos yra mažiau
siai informacijos. Šį vakarą 
pažvelgsime ką šiuo klausimu 
galime pasisakyti. Anglų kal
ba turime Algio Budreckio di
sertaciją ir Kersteno komiteto 
dokumentaciją Kongreso bib
liotekoje, kuri mažai prieina
ma. Prieš dvejus metus suti
kome Pilypo Naručio knygą 
apie pasiruošimą sukilimui. 
Dr. Adolfo Damušio knyga 
angliškai pradėta ruošti Juozo 
Kojelio siūlymu. Knyga rašyta 
šešerius metus, prieš trejus 
metus liga sutrukdė rašymą. 
Knyga sutikta įvairiai. Anta
nas Dundzila rašė, kad knyga 
neparuošta amerikiečių publi
kai, o Vidmantas Vitkauskas 
siūlė, kad būtų išversta į lietu
vių kalbą. 

Japonė profesorė Sahiko Ka-
tanaka yra nustebusi, kaip iš
liko tokia maža tauta. Ji pa
stebi didelius skirtumus tarp 
lietuvių Lietuvoje ir išeivijoje. 
Neseniai išleista rusų kalba 
Aleksandro Slavino knyga Iz
raelyje toliau tęsia buvusio 
KGB darbuotojo šmeižtus apie 
Lietuvos rezistenciją. 

Dalia Kuodytė pradžioje no
rėjo truputį pasiginčyti su dr. 
Kaziu Ambrozaičiu. 1997 me
tais Lietuvos Seimas nutarė 
1941 metų sukilimo dalyvius, 
Plechavičiaus rinktinės karei
vius ir Lietuvos partizanus 
pripažinti savanoriais kūrė
jais. Kaip tik šį kūrėjo savano
rio diplomą įteikė dr. Kaziui 
Ambrozaičiui. 

Keletą žodžių apie dr. Adolfo 

Damušio knygą. Pirmiausia, 
koks žanrai, kas adresatas? 
Penkiasdešimt metų istorijos 
laikotarpis pilnas lūžių. Tik 
pagalvokime apie 1941 metų 
birželio mėnesį. Nerimą kelia 
svarstymų tabu. Nepaisant 
trūkumų dokumentacijoje, tas 
laikotarpis yra savotiška pro
vokacija istorikams. Knyga 
skirta angliškai skaitančiam. 
Dėl neapsisprendimo apie bū
simą skaitytoją nukenčia kny
gos turinys. Nepaisant trūku
mų, knyga vertinga — istori
nių knygų niekada nebus per 
daug. 

Dr. Kęstutis Girnius paste
bėjo, kad knyga yra ambicinga 
ir liečia dešimt svarbių metų. 
Knyga pilna apibendrinimų ir 
pasakojama detaliai. Apimtis 
yra truputį apgaulinga, nes 
atmetus priedus lieka tik 
maždaug du šimtai puslapių. 
Amerikiečiui skaitytojui auto
rius turi įdėti įvykius į rėmus. 
Dr. Adolfas Darnusis suskai
čiavęs, kad Lietuva turėjo 
420,000 gyvybių nuostolį, da
bar Lietuvos istorikai skaito 
130,000. Tai yra svarbus, ver
tas diskutuoti klausimas. Nei 
dešimt puslapių apie laikinąją 
vyriausybę. Autoriaus liudiji
mas apie vyriausybės veiklą 
būtų buvęs labai naudingas is
torikams. Vokiečiai bandė žy
dų naikinimą padaryti Rytų 
Europai problema. Gindamie
si turime gerbti tiesą. 

Juozas Kojelis liudijo apie 
sukilimo dienas Vilniuje. Tai 
buvo nepaprastai įdomus pa
sakojimas apie jauno 1940 
metais filologijos studijas bai
gusio jauno vyro pergyveni
mus. Reikia tikėtis, kad Juo
zas Kojelis rašo savo atsi
minimus, nes tai būtų svarbus 
liudijimas apie to laiko įvy
kius. 

Po įdomių pranešimų vyko 
gyvos diskusijos, kuriose daly
vavo Antanas Paužuolis, dr. 
Petras Kisielius, Darius Ud-
rys, dr. Zenonas Rekašius, Al
gis Regis. Liūtas Mockūnas, 
dr. Juozas Meškauskas, Irena 
Blekytė, Mindaugas Bielskus 
ir kiti. (Bus daugiau) 

KARTOS DRAUGE... 
Šeštadienį, gruodžio 4 d., 

Clevelando moksleiviai ateiti
ninkai turėjo susirinkimą, ku
rio metu ruošėsi padėti sen
draugiams jų rekolekcijose. 
Moksleivia: pagamino papuo
šalus agapes stalams, repeta
vo giesmę ir kalbėjo apie artė
jančius moksleivių žiemos 
kursus. 

Moksleiv-us pirmiausia ap
lankė dvasios vadas kun. Ge
diminas K.jauskas, o po jo — 
Kalėdų senelis, kuris visiems 
įteikė po dovanėlę. Paskui 
moksleiviai susikaupė ir daly
vavo šv. Mišiose drauge su 
sendraugiais. Po šv. Mišių, 
moksleiviai patarnavo sen
draugiams agapėje. Padėję 
viską sutvarkyti, gerai nusi
teikę moksleiviai išsiskirstė. 

V.Š. 

KŪČIOS ČIKAGOJE 
Studentai ateitininkai 

kviečia lietuvių visuomenę 
dalyvauti Kūčių šventėje 
sekmadienį, gruodžio 19 d„ 1 
v.p.p. Jaunimo centro didž. 
salėje. Šv. Mišias aukos kun. 
Rimas Gudelis. Po Kūčių va
karienės, paruoštos Onos Nor
vilienės ir talkininkių, bus 
bendras giedojimas. Apie daly
vavimą iš anksto pranešama 
Valerijai Žadeikienei tel. 708-
424-4150. Studentai ateitinin
kai kviečia visus kartu švęsti 
Kristaus gimimą ir tęsti šią 
gražią Čikagos visuomenės 
tradiciją. Lauksime! 

ŽIEMOS KURSAI 

Moksleivių ateitininkų Žie
mos kursai, paskutinieji šį 
šimtmetį, Dainavoje vyks š.m. 
gruodžio 26-30 d. Vietų skai
čius ribotas, todėl visi moks
leiviai prašomi nedelsiant re
gistruotis. Informacijai ir re
gistracijai kreipkitės į Birutę 
Bublienę, tel. 248-646-8588, 
arba paštu —5190 Longmead-
ow Rd., Bloomfield Hills, MI 
48093. 

Asta M. Astrauskas, MD 
Vaikų gydytoja 

naujai prisijungusi prie vienos 
geriausių pietvakarių pusėje dr. 

G. Skarpathiotis pediatrines 
praktikos. Gydome ir 

konsultuojame (vairiais 
vaikų ligų klausimais. 
Palos Pediatrics 
708-923-6300 

Chicago Pediatrics 
773-582-8500 

DAUA A CEPELE, D.D.S. 
DANTŲ. GYDYTOJA 

7915 W. 171 St 
Tmley Park, IL 60477 

708-614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS UGOS 
Kab. 773-735-4477 

Rez. 706-248-0067 arba 706-246-6681 
6449 S PtiaaM Hbad 

f Valandos pagal susitarimą. 

QR. JANINA JAKSEVICIUS 
JOKŠA 

6441 S. Pulaski Rd., Chicago. IL 
Rez. 708-422-7807 
Kab 773-582-0221 
Valandos susitarus 

DR. DAUA JODY/ALIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3800 Hto>D6nd Ave., Ste 201 
(skersai getv*? nuo Good Samsman IgoranAs) 

Downers Grove, IL 60515 
Tel. 630-980-3113 

Valandos susitarus 

DR: K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie A m . Chtaego 

773-778-6989 ar t * 773^894441 

Dr. RUSSELL MILLER 
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
pereme dr P Kisieliaus 

praktika VaJ. euettarus, arba 
ne:p»rrnd. 11-7.anW.9-5, 

treed 104. panMd. 10-4. kae 
antrą M M . 10-2.1443 S. 50 

Ava., Cicero, IL 
Tel. 708-862-4159. 

M . VttJJA KCTflVTP 
Amber Health Center 

Stuburo, sąnarių, ir raumenų gydymu. 
chiropraktika,manualine terapija, 

akupunktūra 
7271 S. Harlcm, BrMetTtcw, IL 

60455. TeL 706-S94-04M. Kalbant 
lietuviškai. Valandos neįtarus 
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GEDAS Al. GRINIS, MD 
INKSTU, PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Aurora MerJcal Center 

10400 75 St, Kenoeha, Wl 53142 
(414) 697 6990 

Ramoną C. Marsh, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

•30-852-9406 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ELIGUUS LEUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 WallerSt.Lernont.IL 60439 
1301 Copperfieid Ava., Šuto 113. 

Joftet.IL 60432 
Tel. 815-723-1854 

DR RAMUT* MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9358 S. Roberte Road 
Į - l t / ^ j etĮBjji Mflaei 

TeL 708-5984131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VtUUS MIKAPIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDICAL CUNIC 
15506-127 S t , Lemont, IL 60438 
Priklauso Patos Convnunity Hospital 

SDvar Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 639.257.2265 

CsvrJac Dtagnoao, LTD. 
6132 S. Kectbe Ave. 

Chicago, IL 60629 
Tel. 773-436-7700 

RIMGAUDAS NEMrCKAS. M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. UNA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8434-A S Kedzie, CHICAGO, IL 60632 
Tel .773-434-4440 

Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD 

GREOORY SUELZLE, MD 
IHnoto PaJn Treatment Institutą 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai 

Chicago: 312-726-0800 
East Dundee: 847-551-1212 

McHenry: 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 

ir Libertyville. 
vvww.illinotspaJn.corn 

DR. DANA M.SAUKUS 
Dantų gydytoja 

826 S. Mannhekn Rd. 
Vveetoneeter, IL601S4 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

ėubr^bEft LAL, rvi.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kedzie Ave. 
Ofcaoo, IL 60652 
Tel. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą. 

DR. V J. VASAITIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 8 3 S t , Burba i * . IL 
Tot 708423 -6114 

Valandos pagal auatorimą 

DR. KENNETH J.YERKES 
DR.BOBDOKHANCHI 

Dantų gydyto)* 
Psnsa-**amt nuotaMa 

4007W.»8t.Cr*3eoo.K. 
Tel. 773-736-5866 

47078. Osbert. La Orenge. H. 
Tel. 706-362-4467 

DR. ARVYDAS J.DAIUDĖ 
DANTŲ. GYDYTOJAS 

21470 S. Main S t 
Matteeaon, IL 60443 
Tel. 708-748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 Weet Ave. 
Ortand Partc 

708-349-8100 
Valandos kasdien, išskyrus 

savaitgalius 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., OaJc Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northvvestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel. 7 0 8 4 2 2 - 8 2 6 0 

DR. JOVITA KBREL7S 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79tn Ave., Hictory Hite, IL 
Tdl. (708) 598-81 d l 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKlS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.RobertS Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 596-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, MD., SC. 
Specialybė - Vidaus Kgų gydytojas 

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

Chicago. IL 60638 
Te l . 7 7 3 - 2 2 9 - 9 9 8 5 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS ZLIOBA, M.D. 
INDRE RUDAITIS, O.D. 

AKrU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Suite 310 

Naperville, IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3625 Highland Ave.. 
Tower 1. Suite 3 C 

Dovmers Grove, IL 60515 
TeL (630) 435-0120 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.RkJgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-636-6622 
4149 W. 63rd. St. 

Tel. 773-736-7709 

DR. PklHAS V.KISIEUUS 
INKSTŲ. POSLĖS. PROSTATOS 

GYDYMAS B€l CHIRURGIJA 
C#ntwfor HMKh, 

1200 S. York, Elmhurst. IL 60126 
630-941-2809 

BIRUTE LPUMPUT1S, M.D. 
Fallow: American Acadamy of 

Famity Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320 W. 91et Ave. (219) 947-9279 
HotMTt. M 46342 Fa* (219) 947-6236 

NUOLE STANKEVIČIŪTE. M.D. 
Board Certifted, Intemal Medicina 

Valandos jOaų patogumui 
Hoty Croee ProfaaeJonel Pavffon 

3 fl South • 
Utvjersan Ptaza Ct at Caatomta Ave 

CNceoo. IL 60629 
Tel. 773-471-7879 

http://11-7.anW.9-5
http://WallerSt.Lernont.IL
http://Joftet.IL
http://vvww.illinotspaJn.corn


Trumpai 
Amerikoje ir pasaulyje 

Paruošė Eglė Paulikienė 

•Nors savaitės pradžioje 
rusai perspėjo čečėnus 
bėgti iš Grozno arba žūti 
puolimuose, atrodo, kad iš 
tikrųjų, civiliams nėra leidžia
ma iš miesto pabėgti. Lėk
tuvai toliau puola miestą ir 
buvo pranešta, kad rusų ka
reiviai šaudys i išvažiuojan
čius automobilius. Atvykęs į 
Kiniją, Rusijos prez. Jelcinas 
perspėjo JAV nustoti kritikuo
ti Čečėnijos puolimą, primin
damas, kad Maskva turi „pil
ną sandėlį branduolinių gink
lų". Tuo tarpu Čečėnijos prezi
dentas netikėtai pranešė, jog 
pagrindinis dabartinės rusų 
agresijos kurstytojas yra mu
sulmonų vadas Kadyrov, kuris 
neseniai Maskvoje susitiko su 
šių skerdynių organizatoriumi 
Rusijos premjeru Putinu. 

Rusų agresija čečėnams ne 
naujiena. Po Antrojo pasauli
nio karo Stalinas čečėnus ap
kaltino bendradarbiavimu su 
vokiečiais ir visus gyventojus 
— vieną milijoną vyrų, mote
rų, vaikų, ištrėmė į Sibirą. Tik 
maždaug pusė jų išliko gyvi. 
(WSJ, XXI amžius, NR) 

•Vašingtone rusų diplo
matas buvo sulaikytas už 
šnipinėjimą, nes rasta įtai
syta klausymo aparatūra vie
name Valstybės departamento 
konferencijos kambaryje. Įta
riama, kad kitas asmuo apa
ratūrą įtaisė, o jis tik klausėsi. 
Apkaltintasis pareiškė turįs 
diplomatinį imunitetą, buvo 
perduotas Maskvos ambasa
dai ir liepiamas išvykti iš 
JAV. (WSJ) 
- 'Kinija išdėsto beveik 
100 ' raketų bazėje netoli 
Taivano — taip praneša Val
stybės departamentas, ir svar
sto, ar parduoti Taivanui ra
ketų apsiginti. Spėjama, kad 
per būsimus penkerius metus 
Kinija kasmet pridės po 50 ra-
ketų.(Wash. Times) 

•CNN giria Gorbachev, 
užmiršta Reagan, Thatcher 
vaidmenį sovietijos sugriu
vime. CNN žurnalistė Chris-
tiane Amanpour taip kreipėsi 
į M. Gorbachev — Mr. Presi-
dent, daug žmonių pasaulyje 
jus laiko didvyriu, nes Jūs 
privedėte prie žiaurumų 
užsibaigimo ir komunizmo su
griuvimo. (NR) 

•Kubos ekonomija atsiga
vo ir 1999 m. sustiprėjo iki 
6%. Turizmas daug padėjo. 
,.Charter" rūšies skrydžiai jau 
prasidėjo iš New Yorko. (WSJ) 

•Riaušės vyko Taivane 
po to, kai teismas davė Bei-
džingui galią interpretuoti 
Hong Kongo konstituciją ir 
tokiu būdu spręsti, kas gali 
gyventi Taivane. Sprendimas 
nusileidžia Kinijos reikalavi
mams ir 6,000-10,000 Taiva
ne gyvenančių kiniečių, anks
čiau atvykusių iš Kinijos, bus 
deportuojami atgal. Tūkstan
čiai žmonių demonstravo prie 
Hong Kongo savivaldybės būs
tinės ir bandė užimti pastatą. 
(WSJ) 

•Iš pradžių JAV atmetė 
Castro reikalavimą, su
gražinti 5 m. amžiaus pa
bėgėlį iš Kubos, kurį lapkr. 
25 d. amerikiečiai išgelbėjo iš 
vandens po to, kai jį vežantis 
laivas nuskendo. Tačiau dabar 
įtariama, kad jau vyksta dery
bos. (WSJ, Fox news) 

•Detroitas pasimokė iš 
Brooklyno muziejaus skan
dalo ir nusprendė neatidaryti 
parodos, kurioje figūruoja por
nografija, šventvagystė. De
troito muziejaus direktorius 
pranešė spaudai, kad „apgai
lestaudamas'' nusprendė pa
rodą atidėti, nes ji „įžeistų 
mūsų bendruomenės svarbias 
dalis". (Wash. Times) 

•Spaudoje daug rašyta 
apie praėjusios savaitės 
riaušes Seattle mieste Pa
saulio prekybos organizacijos 
CWTO) suvažiavimo metu, 
kada vyko smurtas, chaosas. 
Spaudoje yra įvairių nuomo
nių apie minėtus įvykius, ta
čiau dauguma kaltina prez. 
Clinton už suvažiavimo nesėk
mę. Vieni aiškina, kad Clin
ton per daug kreipė dėmesio į 
unijų reikalavimus, tokiu bū
du supykindamas trečiojo pa
saulio atstovus; kiti aiškina, 
kad, demonstracijoms prasidė
jus, bet dar nepasidavus 
smurtui, prezidentas padarė 
didelę klaidą — spaudos kon
ferencijoje jis ne tik teisino de-
monstratorius, bet ir ragino 
konferencijos narius juos 
įtraukti į pasitarimus. Tokiu 
būdu jis paskatino riaušių 
kurstytojus, o atstūmė suva
žiavusius atstovus. (WSJ) 

•Valdiškų mokyklų refor
mos klausimas toliau ver
da. Praėjusią savaitę buvo pa
sirašytas mokytojų „manifes
to". Valdiškų mokyklų dabar
tinių ir buvusiųjų mokytojų ir 
viršininkų grupė pristatė pasi
rašytą Principų pareiškimą 
dėl valdiškų mokyklų refor
mos. Pareiškimas teigia, kad 

Danutė Bindokienė 

Kalėdos ir jų simboliai 

Sukaktuviniam koncertui 
praėjus 

Išskirtinė popietė, išskirti
nis koncertas *— dienraščio 
Draugo 90 metų sukaktuvinis 
renginys, pavadintas „Gen
ties giesmės", įvykęs š.m. lap
kričio 28 d. 

Scenoje — trys ryškiausi 
išeivijos chorai: „Dainava", 
„Exultate" ir „Volungė"; trys 

Visų pirma didžioji padėka 
priklauso chorų dirigentams 
— Dariai Polikaičiui, Ritai 
Kliorienei, Daliai Viskontie-
nei, akompaniatoriui Jonui 
Govėdui, o taip pat visiems 
choristams. Nuo jų visų pri
klausė koncerto pasisekimas. 
Ypatinga padėka už kiekvieno 

žymūs ir populiarūs dirigen- jų didelę asmeninę laiko ir 

Dalis publikos „Draugo" sukaktuviniame koncerte lapkričio 28 d. (pertraukos metu;. N'uotr Jono Kuprio 

valdžia kontroliuoja daugumą 
šio krašto mokyklų, kad pa
naikinimas šio monopolio žy
miai pagerintų mokyklų sis
temą, kad vaikų švietimas, ne 
mokyklų sistemos išlaikymas 
yra švietimo tikslas, ir pan. 
Pasirašiusiųjų tarpe yra L.A. 
matematikos mokytojas Jaime 
Escalante (apie kurį susuktas 
filmas „Stand and Deliver"), 
Čikagos mokytoja Marva Col-
lins ir kt. Pilnas tekstas su 
parašais: <www.teachersvoice. 
org>. (VVSJ) 

•Dešimt metų po komu
nizmo sugriuvimo čekų 
prezidentas Vaclav Havel 
kaltina savo kraštą 
„kaimietiškumu". Pasirodo, 
kad jo populiarumas nemažai 
nukentėjo po jo vedybų su la
bai jauna aktore, pasižymė
jusia pusnuogės vampyrės 
vaidmeny. Havel aiškina, kad -
„ne mano kaltė, kad tapau 
veikėju kažin .kieno sapne, ir 
ne mano kaltė, kad tas žmo
gus pabudo". (NR) 

•Respublikonų kandida
tų debatų laimėtojai ne
aiškūs. Vieni pristato Alan 
Keyes laimėtoju; kiti mini 
Bush arba McCain. (VVSJ) 

•Ispanijoje baskų krašte 
veikianti separatistų ka
rinė organizacija pranešė 
nutraukianti 14 mėn. truku
sias paliaubas su Ispanijos 
valdžia ir grįžtanti prie teroro 
veiksmų. Ji veikia 30 m. ir per 
tą laiką nužudė per 800 
žmonių. (XXI amžius) 

•Ukraina iškėlė JAV ta
bako įstaigoms bylas teis
muose — tai pirmas Europos 
kraštas, kuris taip padarė. Ro-
munijoje apklausose 61% gy
ventojų pasisakė, kad gyveni
mas buvo geresnis buvusio 
diktatoriaus Ceausescu žinioje 
(NR) 

•Kariuomenė, mėginda
ma pritraukti daugiau 
naujokų, siūlo stipendijų, ap
dovanojimų — iki 70,000 dpi. 
Spėjama, kad būsimaisiais 
metais vėl pritrūks naujokų. 
(Wash.Times) 

tai: Darius Polikaitis, Rita 
Kliorienė ir Dalia Viskontie-
nė, o taip pat akompaniato-
rius Jonas Govėdas. 

Puikus scenos apšvietimas, 
skoningai joje išdėstyti gau
sūs choristai ir instrumenta
listai. Publikos pilnutėlė 
Mother McAuley gimnazijos 
auditorija. 

Jau vien šis reginys pa
traukė koncerto dalyvių dė
mesį, o ką bekalbėti apie 
darnų chorų sąskambį! Diri
gentai vikriais mostais valdė 
gerai paruoštus choristų bal
sus ir netruko užvaldyti kon
certo publikos jausmus. Tad 
nenuostabu, kad dažnas kon
certo dalyvis veltui savo at
mintyje ieflkojo kito tokio ly
gio koncerto, kaip Šis. O 
sukaktuvininkas Draugas to-, 
kio puikaus koncerto tikrai 
buvo vertas. 

Koncertui pasibaigus, žiū
rovų minioje buvo girdėti tik 
geri žodžiai ir koncerto lygiui, 
ir išeivijos menininkų pajė
gumui. Iš tikrųjų koncertas 
buvo visapusiškai pavykęs, 
tiek dėl pačios programos pa
rinkimo, tiek dėl jos atlikimo, 
tiek ir dėl dalyvių skaičiaus. 
Atrodo, kooperavo net dangus, 
nes koncerto dienos oras buvo 
labai puikus. 

Tokios apimties koncertą 
ruošiant, turėjo būti gerai ap
galvotas planas, didelis ruo
šėjų patyrimas, savimi pasi
tikėjimas ir drąsa. Šiuos visus 
privalumus aiškiai pademons
travo koncerto rengėjai — 
Draugo darbuotojai. 

darbo auką, besiruošiant kon
certui. 

Koncerto idėja ir didžioji 
ruošos darbo dalis priklauso 
Draugo valdybos pirmininkei 
Marijai Remienei, vyr. redak
torei Danutei Bindokienei, 
kuri šalia savo redakcinio 
darbo daug laiko skyrė pata-
rimamas, pasitarimams ir 
koncerto reklamai. Dienraščio 
administratorius Valentinas 
Krumplis ir Silvija Krum-
plienė surinko daug skelbi-
mų-sveikinimų į Draugo- iš
leistą puošnų jubiliejinį lei
dinį Genties Giesmės, prie ku
rio ruošos daug prisidėjo ir 
techninis redaktorius Jonas 
Kuprys. Padėka ir visiems ki
tiems Draugo darbuotojams. 
prisidėjusiems savo darbu 
prie koncerto ruošos ir tuo pa
čiu jo pasisekimo. 

Lietuvių katalikų spau
dos draugijos Taryba ir 
valdyba 

* Kauno medicinos uni
versiteto Urologijos klini
koje jau veikia naujas moder
nus aparatas, kuris be pjūvio 
ir kraujo suskaldo akmenis li
gonio inkstuose ir šlapimta
kiuose, rašo ..Kauno diena" 
(12.03). Kauniečių įrenginys, 
kuris vadinasi ekstrakorpori-
nis litotriptorius — pats mo
derniausias, nes. veikdamas 
elektromagnetiniu principu, 
suskaldo akmenukus iki smė
lio. E'.ta> 

Nepaisant, kiek kartų kata
likų ir kitų krikščioniškų ben
druomenių dvasininkija pri
mena tikintiesiems, kad Kalė
dos yra Jėzaus Kristaus Gimi
mo švente, todėl tikroji jų sim
bolika yra- Prakartele, stip
resne už visus priminimus ir 
pamokymus vis tik yra „pa
saulio dvasia", siūlanti savo 
simbolius ir blizgučius. 

Iš esmės tai nėra blogybe, 
ypač jeigu švieseles, eglutes, 
giesmes, dovanos ir kiti prie
dai prisideda prie šventiško 
džiaugsmo. O dovanos, kurio
mis parodome meilę savo arti
miesiems ir net visai ne
pažįstamiems, kai Kristaus 
vardu Kalėdų laikotarpyje šel
piame neturtinguosius, mus 
moko nesavanaudiškumo, pa
sidalinimo, pasirūpinimo ki
tais. Blogybė savo galvą pake
lia tik tuomet, kai toji pasau
lietiškoji Kalėdų simbolika 
nustelbia dieviškąją. 

Neseniai žinių laidoje buvo 
užsiminta, jog į Havajus lai
vais ir 'ėktuvais nugabenta 
netoli 100,000 gyvų eglaičių, 
kad vietiniai gyventojai galėtų 
per Kalėdas jas papuošti. 
Siuntos bematant išparduotos 
ir laukiama naujų. Tiesa, da
bar, tiek Havajuose, tiek ir ki
tur Amerikoje, daugelis įsi
gyja dirbtines eglutes, kurios 
darosi vis populiaresnes. Ma
noma, kad dirbtines eglutės 
net dažniau perkamos negu 
tikrosios. 

Kalėdų eglutės istorija labai 
sena —'siekianti prieškrikš
čioniškuosius laikus. Kai ku
riuose Europos kraštuose 
žmones rudenį į namus at
sinešdavo šviežiai nukirstą eg
lutę ir stengdavosi ją išlaikyti 
visą žiemą, tikėdami, kad tuo 
užtikrins pavasario atėjimą. 
Kai maždaug 1300 šimtme
tyje, pradėjo plačiau Europoje 
plisti krikščionybė, dvasinin
kija bažnytinių švenčių metu 
leido tikintiesiems namuose 
laikyti žalias eglutes. Jau nuo 
1600 m. kelionių aprašymuose 
paminima, kad vokiečiai ant 
tų eglučių kabina obuolius, py
ragėlius ir popierinius pa
puošaliukus, o maždaug 1770 
m. viduryje eglutes pradėjo 
puošti ir britai. 

Amerikoje Kalėdų eglučių 
puošimo paprotys pirmiausia 
plačiau pastebėtas 1776 m. — 
žinoma, eglutes buvo pa
puoštos britų iniciatyva (tai 
buvo Amerikos revoliucijos 
mėtau, bet po revoliucijos jas 
išpoliarino vokiečių imigran
tai. Pirmoji Kalėdų eglutė prie 
Baltųjų rūmų buvo pastatyta 
1850 m., prez. Franklin Pierce 

kadencijoje. O pirmosios dirb
tinės eglutes pasirodė 1800 m. 
— importuotos iš Vokietijos 
jos būdavo gaminamos iš 
plunksnų;. Netrukus dirbtines 
egles taip išpopuliarėjo, kad 
prez. Theodore Roosevelt. pa
tarė nebekirsti gyvų, o verčiau 
puošt; dirbtines. 

Nuo 1950 m. eglutes pra
dėtos gaminti iš popieriaus, 
vielų, medžiagos ir sintetinių 
šiaudelių, o dar vėliau — aliu-
minijaus. Juo dirbtines egies 
darėsi panašesnes į tikrąsias, 
tuo labiau populiarėjo, o dabar 
visur matoma ir pardavinė
jamų dirbtinių eglių prototipai 
pradėti gaminti 1970-tajarr.e 
dešimtmetyje. 

Kaip ir kitur Euror ĵfc šiuo 
atveju ir Amerikoje, } Lietuvą 
Kalėdų eglučių puošimo pa
protys atkeliavr iš Vokietijos. 
Net didžioji dalis papuošalų, 
ypač prieš Antrąjį pasaulinį 
karą, buvo iš jos imponuoja
ma. Šiaudinukai iš dirbtiniu 
ar tikrų šiaudelių,, lietuvių 
išpopuliarinti Amerikoje, dau
giausia nuo to laiko, kai Či
kagoje Mokslo ir pramones 
muziejuje lietuviai buvo pa
kviesti pastatyti savo eglute 
kartu su kitomis, čia gyve
nančiomis, tautinėmis gru
pėmis. Ieškant savito —lie
tuviško — puošimo, kad išsi
skirtų iš kitų, sustota prie 
šiaudinukų. 

Šiemet gruodžio 25 d. — 
kaip daugelis teigia, švęsime 
Jėzaus gimimo mūsų Žemėje 
2000-jį gimtadienj. Tiek Kata
likų Bažnyčia, tiek kitos 
krikščionių bendruomenės 
tam jubiliejui jau seniai ruo
šiasi ir stengiasi kuo prasmin
giau pasiruošti. Yra planuoja
mos šventkelionės į Kristaus 
gimimo vietą — Betliejų, nors 
pastaruoju metu toje srityje 
tebesiaučia neramumai ir pili
grimų galbūt laukia įvairūs 
netikėtumai. Izraelio vyriau
sybe tvirtina, kad šventke-
lionių piligrimai yra laokiarai. 
nors perspėja, kad ne visuo
met jų saugumas gali būti 
užtikrintas. Priešiškumas 
krikščionybei Izraelyje, ypač 
šventosiose vietose, yra neiš
nykęs, o gal net sustiprėjęs, 
tad šovinistiškai nusiteikusius 
žydus ir netgi musulmonus 
neramina, kad artimoje atei
tyje gali Palestiną ir Izraelį 
užplūsti piligrimai iš visų pa
saulio kraštų. Nors ir kaip 
prasminga būtų aplankyti 
Kristaus žemiškąją tėviškę, 
bet Kalėdų šventes prasmė vi
sur ta pati ir visur vienodai 
brangi. 

Nr.l 

LIJUNDRA 
PETRAS DIRGĖLA 

Iš „Vilties pilnųjų" knygos 
GYVENIMO INTRIGA 

Autoriaus žodis „Draugo" skaitytojams 

Dabar įprasta manyti, kad buvusiose soclagerio 
šalyse gyveno ir tebegyvena uždaros visuomenės. Man 
regis, sąvoka „uždara visuomenė" nėra taikli. Tai, ką 
norime šia sąvoka pasakyti, giliau ir išsamiau apibū
dina sąvoka „uždaras žmogus". 

Uždarų žmonių suma sudaro ne uždarą visuomenę, 
o uždaro Žmogaus uždarą Pasaulį. Jame yra viskas — 
ir savita buitis, ir savitas tikėjimas, ir sava katedra, ir 
savotiška meilė, prievarta, neapykanta, ir savaip daro
mas verslas, taip pat ir tarptautinis verslas, ir savaip 
juntama begalybė. Uždaro žmogaus pažinimas išsklai
do mitus apie laisvą žmogų, laisvė tampa iliuzįja, ma
loni saviapgaulė, stengiantis nugyventi gyvenimą nuo 
gimimo iki mirties kuo lengviau, taigi ir paviršuti-
niškiau. 

Vienijimasis, kuris dabar laikomas vos ne „išsiga-
nymo" procesu, iš esmės yra tik dar vienas žmonių 
bandymas kuo saugiau užsidarysi — dabar jau plane
toje Žemėje, kosminės mirties mažiausioje ląstelėje. 
Laikas teka, žmonės keičiasi, o jų būsena vis ta pati. 

Mano žemės keleivių epą Karalystė sudaro keturi 
menines prozos tomai — Benamių knygos (1997 m. 
išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidvkla). Ceremo

nijų knygos (spausdintos Metuose ir kituose žurna
luose, leidžiamuose Lietuvoje), Vilties pilnųjų knygos 
(čia pradedama spausdinti Lijundra yra viena iš ketu
rių šio tomo knygų) ir Alibi knygos, jas teberašau. 

Nei Lijundroje, nei visame epe skaitytojai neras 
kažkokios nors gyvenimo istorijos, papasakotos nuo 
pradžios iki pabaigos. Nė viena istorija, turinti pra
džią ir pabaigą, negali aprėpti žmogaus uždarumo ir 
atvirumo konflikto nei mirties, nei — juo labiau — 
įtikėto amžino gyvenimo akivaizdoje. 

Žmogus yra gražus savo džiaugsminga valia įveikti 
vienišumą ir begaliniai liūdnu užsispyrimu išsaugoti 
savo atskirumą, nes nė už vieną žmogų nenumirs ki
tas žmogus. 

Lijundroj, kaip ir visoj Karalystėj, raiški yra ne kuri 
nors viena iš pasakojamų gyvenimo istorijų, o pats gy
venimo — teksto tekėjimas, kaip tik šis tekėjimas yra 
svarbiausia mūsų visų likimo intriga. 

Lijundroje vaizduojama žmonių būsena Lietuvoje 
1995 metais, kai buvo įvykdytas mirties nuosprendis 
paskutiniam teismo myriop nuteistam žmogui. Ne
priklausomais save laikantys žmonės gyvena pasitrau
kę į tyrus („į savo širdies slapčiaMsias kerteles"), ku
riuose daug šimtmečių slėpdavosi nuo grobikų ir oku
pantų. Ir tai yra jų iššūkis atsivėrusiai teisei ir gali
mybei būti laisviems. Kad ir kaip mums keistai atro
dytų, pasipriešinimas laisvės stichijai yra patikimiau
sias laisvės gynimas, jis visada kupinas neišspren
džiamų prieštaravimų ir tragizmo. 

Aprašomą laikmetį išgyvenau ir autentiškai, ir kaip 
istorijos valandėlę begaliniame laike, ir tuo Lijundra 
yra istorinės prozos kūrinys, tik istorinių asmenų pa

vardės jame dėl suprantamų priežasčių yra pakeistos, 
o jų gyvenimai ir likimai — išskleisti metaforomis. 

Kodėl pateikiu Lijundrą? Tik todėl, kad tai yra pir
mas iš eilės dar neatspausdintas Karalystės ciklo teks
tas. 

Prašau man maloningai dovanoti tuos skaitytojus. 
kurie svarbiausią gyvenimo intrigą supranta kitaip. 

Su pagarba ir geriausiais linkėjimais — 
Petras Dirgėla 

PIRMAS SKYRIUS 

Atskrido Christė Christiansen. Žmogus, kuris 
pasakoja apie šį įvykį, nori likti nežinomas 

Vėtra, naktį nuvertusi muitinės stogą, vis dar šėlo. 
muitininkai keleivius suskaičiavo, dokumentų netikri
no, ir jie, atsidūrę perpučiamoj automobilių stovėjimo 
aikštelėj, žingsniavo skersi, gaubftydami galvas -gob
tuvais, akių krašteliais žvelgdami prieš vėją į tamsą. 
raižomą prožektoriaus spindulio, kuris lyg apsisapna
vęs sukosi aplinkui. Helėnė Heglund sustojo, visi sus
tojo, manė, kad turi stovėti čia. prie šito stulpo, ir 
laukti automobilio. Kelio ženklus nuo stulpo uraganas 
buvo nudraskęs, galėjai pamanyti, kad stulpas pasta
tytas arkliams rišti. Keturi automobiliai išniro iš tam
sos juodi, apliję, apsitraukę šaltu blizgesiu kaip gyva
tės oda, vienas įžūliai užsuko kitiems už akių. ir Moni
ka Budrė Budrytė pasauginiams tarė: 

— Tai jis. 
Vėjas moterų apsiaustų skvernais imdavo plakti 

blizgančią juodą skardą, taip arti srovėjo automobilis. 
pro jo atdarą langą į Christe Christiansen žiūrėjo Bud

rytei pažįstamas žmogus. Monika Budre ve! tarė: 
— Tai jis. 
I vyriškio veidą įsižiūrėjo Chnste. Akyse suspindo 

Briuselio katedros auksinis altorius, supievojo žvakių 
liepsnelės, priėjo nuodėmklausys Rmaidas Bonanis ir 
šitas žmogus. Ferdinandas Somnitsas. tada dar ne 
Moneta Mazarinis, tik Ciuricho bankų švitaias. niekas 
tikrai nežino, kur jis turėtų Švytėti dabar — Lozanoj. 
Ciuriche ar Paryžiuj. — tačiau ne čia. ne prie šitos 
uragano nugriautos muitines. Didieji šeimininkai ne
žaidžia nei slėpynių, nei gaudynių, gyvena klaidžiuose 
urvuose, iš kurių ne pasaulinis tvanas jų neišpiautų. 

— Šviesioji Christe Christiansen. jūs būtumėt labai 
maloni, jeigu aplankytumet mar.e _Kompjene". 

— Dėkoju. Kai keliausiu pne Tiberio sugiedoti savo 
paskutines giesmes, neužmiršiu, kad esu pakviesta 
užsukti į garbingus namus. 

— Šviesioji Chnste. paskutines giesmes valandą vė
lu draugus lankyti. Štai stovi šalia jūsų madmuazele 
Mona. Ji traukinyje atstūmė Herbertą Lorbachą ir su
žadėtinis nebeprivažiavo stoties. Madmuazele labai 
anksti pavėlavo apsispręsti, ji žino. ką tai reiškia 

— Mes norėtume su jumis atsisveikinti, pone 
— Anksti atsisveikinti. Aš jums siūlau stot; kaip 

gražu sodą. Sustokite. Chnste. sode Neikite \ giną. 
Tausokite žmones Kiekviena gyvastis siųsta čion Die
vo. 

Chnste Christiansen. nieko nebepasakiusi. nuėjo 
prie kito automobilio. 

Monetos Mazarimo juodas limuzinas dar ilgai sto
vėjo tamsoje pne muitinės. Atrodė, kad žmones, sė
dėjusius jame. ištiko stabligė iB.d x 

http://www.teachersvoice.?org
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PRAŠOME PARAMOS 
„Lietuvos Našlaičių globos" 

komitetas, su gerų Amerikos 
lietuvių pagalba, šiuo metu 
globoja netoli 900 vaikų — 
našlaičių Lietuvoje. Globoja
mas vaikas gauna \ metus 150 
dol. Tai atrodo nedaug, bet 
tiems, kurie nieko neturi, tai 
yra labai didele pagaiba. 
Švenčių metas tai yra laikas. 
kai mes kiekvienas ką nors 
kam nors dovanojame, ką nors 
prisimename. Ar jūs, šių atei
nančių švenčių proga nenorė
tumėte prisiminti nuskriaus
tą, apleistą Lietuvos vaiką ir 
jam padėti0 .Lietuvos Našlai
čių globos" komiteto raštinėje 
šiuo metu yra per 60 vaikų an
ketų, kurių dar niekas nere
mia, kuriem reikia pagalbos, 
kurie laukia paramos iš Ame
rikos. 

Čia keli jų: 
1. Darius, 12 metų. Tėvai 

Darių paliko. Jį su kitais 11 
vaikų augina svetima šeima, 
Užpalių km., Utenos rajone. 

3. Dainora, 5 metų. Tėvų 
neturi — pabėgo. Augina sve
tima šeima Užpalių km., Ute
nos raj. 

Dainora 

4. Jūratė, 6 metų. Mergai
tes tėvai girtuokliauja ir ne
žinia kur valkatauja. Ją augi
na pensininkė giminaitė Hg-
nočių km., Radviliškio raj. 
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Ne visi turi užtenkamai pi
nigų, kad galėtų padaryti nuo
traukas. Kitas anketas gau
name be nuotraukų, bet ir 
jiems reikia paramos. 

Pvz. Penki vaikai. Juos tė
vai paliko. Vaikai gyvena su 
seneliais ir niekas jų neremia. 
Dviem vaikam gavome rėmė
jus, bet trims Linai 1 metų, 
Paulinai 3 metų, ir Mariui 4 
metų dar neturime rėmėjų. 
Kita šeima: penki vaikai ma
ma ir močiutė. Tėvas juos pali
ko. Mama su mažais vaikais 
negali dirbti, močiutė ligonis 
ir iš niekur jie pagalbos ne
gauna. Tai Monika 2 metų, 
Tomas — 3 metu, Viktorija 
6 metų, Nerijus 7 metų ir 
Žilvinas 8 metų. Ar neatsi
rastų kas galėtų jiems padėti? 

Kas nori Lietuvos vaikams 
padėti, prašome 150 dol. me
tams. Pinigus galite, kaip lab
darą, nurašyti nuo federalinių 
mokesčių. Savo auka padėsite 
vaikui ir Lietuvos ateičiai. 
Paramą siųsti — čekius rašyti 
„Lietuvos Našlaičių globa" — 
„Lithuanian Orphan Care", ir 
siųskite 2711 West 71s St., 
Chicago, IL 60629. 

Dažnai girdimi skundai, kad 
už paramą nepadėkojama. Bet 
viską reikia išmokti. Išmoks
tama jau ir dėkoti. Viena glo
bojama mergaite, Giedrė, savo 
globėjams sukūrė eilėrašti ir jį 
atsiuntė. Štai kaip Giedrė 
rašo: 

Jauni žmones mokosi ir iš
moksta, padėkime jiems gy
venti, mokytis ir užaugti! 

Birutė Jasaitienė 

PRIE VIENO KAPO ISLANDIJOJE 

LIETUVIAMS IŠEIVIAMS 

Jūs ilgitės dangaus virš Lietuvos 
Gandrų, sugrįžtančių pavasarį, 
Ir kaimo bažnytėlės ant kalvos, 
Ir ežerų, skaidrių kaip ašara. 

Ir gausmo Baltijos melsvos, 
Ir protėvių apleisto kapo, 
Rūtų vainiko ant galvos, 
Gėlėtų pievų šieno kvapo. 

Nemuno vingio, vakarų, 
Kada skambėjo dainos, eilės, 
Ir neužmirštamų žarų, 
Ir paliktos pirmosios meilės. 

Kregždutės lizdo virš langų, 
Sodyboj rymančio smūtkelio, 
Ar dar yra brangių žmonių? 
Dar laukia akys miško žalio... 

Remigijus Misiūnas savo 
straipsnyje „Pirmasis Lietuvos 
ambasadorius Islandijoje" 
(spalio 30 d.) rašo apie žur
nalistą Teodorą Bieliackiną, 
kuris, sužadėtinės Svava 
Agustsdothir žodžiais, nujaus
damas mirtį, paprašė, kad 
kryžiuje ant jo kapo būtų iš
kaltas įrašas: „Palaidotas Is
landijoje, nes jo tėvynė Lietu
va dar priešų okupuota". Ne
žinia, ar jo valia buvo įvyk
dyta, tačiau T. Bieliackinas 
nusipelno dar vieno įrašo: 
„Pirmutinis Lietuvos ambasa
dorius Islandijoje", — baigia 
straipsnį Misiūnas. 

Čia derėtų šį tą patikslinti ir 
papildyti. 1988 m. rudenį sa
vaitę praleidau Islandijoje ir 
Reykjaviko kapinėse radau 
Bieliackino kapą. Vaizdas bu
vo liūdnokas — lyg pamestas 
medinukas, kažkada turėjęs 
būti kryžiumi, dabar be viršu
tinės dalies. Liko tik raidės T 
pavidalas, baltų dažų atplai
šos. Nenukentėjo tik dvi meta

lines lentelės. Vienoje para
šyta: Teodoras Bieliackinas, 
gimęs 1907 liepos 7, miręs 
1947 vasario 17. Kitoje len
telėje islandų kalba įrašas, 
kuris lietuviškai taip skambė
tų: „Palaidotas Islandijoje, nes 
jo kraštas Lietuva yra nedrau
gingose rankose". 

Neliko nieko kito, kaip kapi
nių administracijoje užsakyti 
naują medinį kryžių, prie ku
rio buvo pritvirtintos abi me
talinės lentelės. Nuotrauką su 
naujuoju kryžiumi Reykjaviko 
kapinių administracija vėliau 
atsiuntė \ New Yorką. 

Kęstutis Čerkeliūnas 

* I i Švedijos, Vokietijos 
ir Didžiosios Britanijos į 
Vilniaus oro uostą trečiadienį 
grąžinta 14 Lietuvos piliečiu. 
Dauguma jų deportuoti už tai, 
kad nelegaliai dirbo ir ne
teisėtai gyveno užsienio vals
tybėse. Daugiausia — net 12 
Lietuvos piliečių — grąžinta ii 
Londono. <EJU) 

Danus 

2. Jūratė, 11 metų. Tėvai 
pabėgo ir ją paliko. Augina 
svetimi žmonės Užpalių km., 
Utenos raj. 

Jūrate M.' 

5. Paulius, 10 metų. Mama 
mirė, tėvas nežinia kur. Gyve
na su seneliais Kaune. 

Hova o mc« trip 

Jūrate- C Pauli 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 

SIŪLOME ŽEMIAUSIAS ŽIEMOS 
KAINAS SKRYDŽIAMS Į VILNIŲ 

IŠ: 
CHICAGO $449 
NTSW YORK $406 
SEATTLE $669 
WASHINGTON $489 
BOSTON $429 
TAMPA $549 
DETROIT $529 
LOS ANGELES $649 
Llfc^ V E R $609 

Prie visų kainų reikia pridėti mokesčius. 
Taip pat turime specialias kainas skrydžiams 

į Vilnių iš kitų JAV miestų. 
* * * 

Dėl bilietų užsakymo ir kitos informacijos 
prašome kreiptis \ mūsų raštinę. 

Maloniai Jums patarnausime. 

Siųskite pinigus 
per VVestern Union 
ir laimėkit kelionę 

į Lietuvą dviem 
asmenims!* 

felcome 
AlJL, 

Kiekvienas, kuris siųs pinigus iš JAV Į Lietuvą ar kitus Rytų Europos kraštus iki 1999 m. 
gruodžio pabaigos, galės dalyvauti VVestern Union „VVekome Home" loterijoje. 

Kiekvieną kar tą s iųsdami p in igus, turėsi te telefono korteles. Western Union siūlo patikimą 
galimybę ne t ik laimėti kelionę dviem, bet gausite 
taip vadinamą „scratch card" kortelę. Kiekviena 
kortelė Jums padės laimėti vieną iš tūkstančių 
dovanų, kaip pvz. kompiuterį , VCR, lagaminų 
komplektą, nuolaidą VVestern Union paslaugoms, 

pinigų persiuntimą per kelias minutes { 75,000 
vietovių 176 kraštuose. Lietuvoje mes 
aptarnaujame 90 vietovių. 
Geriausia švenčių dovana — pinigai pasiųsti per 
VVestern Unioni 

A m e r i c a n Travel Serv ice 
9439 S.Kedzie, Evergreen Park, IL 60805-2325 

Tel. 708-422-3000; 800-422-3190 
Fax 708-422-3163 

E-mail: ATSVL@worldnet.att.net 
Web: www. americantravelservice com 

\ 
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For more infbf ruaHon in Enojtah 

1-800-325-6000 
Visit our website at: www.wejttrnunton.com and win more prtoe. 

VVESTERN įMONEY 
U N I O N 1 TRANSFER 

*S 

V . 
•Ko 

Thefastest way to send money wrldwkle?M 

Optn lo katodu** mMng m • » UnMd State* VokJ «*ere proNfcta* 8*t Oftool ftulM, •» aMeH ontnnii « • Mund,« BanMoaHhg Motom Union agMl 
ondo 12/31/99. F<x M M t oi Offlctai Rūtos send a Mtf-addrtsMd. ttompod envotopt to intorAtcooi. Ine. M9 W«ot Eni A*.. M * 1A Htm Vortt. NY 10088. 
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DIEVO PLANAS SUTAIKINTI 
ŽMONIJĄ SU DIEVU 

KUN. VYTAUTAS 
BAGDANAVIČIAUS, MIC 

/ 

Mes laikomės Bažnyčios 
mokymo savo krikščioniškame 
gyvenime, tačiau kartais kai 
kam kyla klausimas: kodėl 
Dievas, atnaujindamas savo 
santykius su žmonya, kuri 
buvo nutraukusi santykius su 
Juo, nepadaro tai labiau po
jūčiais juntamu būdu, kad 
kiekvienam žmogui būtų aiš
ku, jog čia yra tikrai Dievo 
veikla. Visa žmonijos atpirki
mo istorija, pradedant Senuo
ju Testamentu ir baigiant Die
vo įsikūnijimu žmogiškoje pri
gimtyje, nevengiant net kū
niškos mirties ir kūno pri
sikėlimo nesibaigiančiam gy
venimui, yra tokia Dieviškos 
veiklos tvirtuma, kad ko nors 
daugiau negalima pageidauti. 
Tačiau ši visa Bažnyčios siste
ma veikia tik tuo būdu, kad 
žmogus asmeniškai turi ją pri
pažinti ir į ją įsijungti. 

ši visa sistema pateikiama 
žmonijai ne tokia forma, kad 
žmogus negalėtų jos nepri
pažinti. Antra vertus, Kata
likų Bažnyčia mus moko, kad 
Dievas yra visagalis. Jis yra 
žmogaus kūrėjas, suteikęs jam 
laisvą valią, bet Jis taip pat 
yra žmonijos globėjas savo vi
sagale Apvaizda. Taigi, turint 
prieš akis tikėjimo tiesą, jog 
Dievas yra ne tik pasaulio 
kūrėjas, bet ir visos žmonijos 
istorijos valdytojas, aiškėja, 
kad Jam netrūksta galios val
dyti žmogų. Čia vėl kyla klau
simas: kodėl Jis savo antgam
tine galia nepadaro, kad 
žmonįjos santykius su Juo at
statytų taip, kad žmogui ne
liktų kitos išeities, kaip klau
syti Dievo įsakymo ir kiek
vienam tai būtų visiškai 
aišku. 

Tokios mintys gali kilti ka
talikui, susipažinusiam su vi
sa Bažnyčios gyvenimo istori
ja. Ne vienas šioje dieviškoje 
veikloje norėtų matyti dau
giau viską tvirtai laikančios 
Dievo rankos. 

Turint šias tiesas prieš akis, 
kyla klausimas: koks yra Die
vo planas atnaujinti žmonijos 
santykius su Juo, kurie buvo 
nutrūkę dėl bedievybės? Ieš
kant atsakymo į šį klausimą, 
svarbu suprasti pačią pagrin

dinę Dievo plano mintį. Jos 
pradžioje galima pastebėti, 
kad Dievas, norėdamas atsta
tyti žmonijos santykius su 
Juo, atsisako naudotis prie
vartiniu metodu. Jis nori san
tykiauti su žmonija, kaip su 
laisvu veiksniu, kuris pats iš 
savęs eina į santykius su Die
vu. Bet koks moralinis prie
vartinis metodas žmoniją su
jungti su Dievu, panaudotas iš 
Dievo pusės, būtų pažeidimas 
žmogaus prigimties, kuri yra 
paties Dievo sukurta, kaip 
kažkas artima Jam pačiam. 
Dievas nori santykio su tokiu 
žmogumi, kokiu Jis yra žmogų 
sukūręs. Prievartiniu būdu at
kurti žmogaus santykiai su 
Dievu, negalėtų patenkinti 
paties Dievo, nes su Dievu 
būtų sugretintas toks žmogus, 
kuris nėra priimtinas pačiam 
žmogui. Žmogus, prievartiniu 
būdu grąžintas Dievo artu-
mon, yra pačioje savyje negali
mybė. Negali būti žmogaus, 
kuris kažkaip, be savo paties 
noro, būtų sugretintas su Die
vu. Toks žmogus nebūtų dan
guje tikras žmogus. Iš šio 
mąstymo aiškėja, kad Kūrėjo 
veikla, atstatant žmonijos san
tykius su Dievu, nepasižymi 
gamtiniu dėsningumu. Tai yra 
dėl to, kad Dievas į žmogų 
žiūri, kaip į tokį savo kūrinį, 
kuris yra ne vien jo kūrybos 
padaras, bet ir tam tikra Jo 
paties dalis. Dėl to Dievas į 
žmonįjos santykius su Juo 
žiūri, kaip į kažką susietą su 
Juo pačiu, Jam pačiam ar
timą. 

Tradiciniame katalikiško ti
kėjimo mokyme išryškėjusi 
mintis, kad Dievas padarė 
žmogų, ne tik laisvą, bet ir 
tokį, kad per save žmogus at
stovautų teisingumui, ky
lančiam iš artimo žmogaus 
prigimties santykio su Dievu. 

Kiekvienas mūsų gali tapti 
dieviško sutaikymo plano da
lyviu tik tada, kai sugeba 
tikėti Dievo visagalybe ir 
priimti jo teikiamą žmogaus 
sutaikymo su Dievu malonę. 
Be šitokio vidinio aktyvumo, 
žmogaus išgelbėjimo tiesa gali 
pasilikti tik svetima tiesa, 
nepasiekusi vidinio priėmimo. 

' VIENO PIANINO ISTORIJA 
REGINA ŽUMENĖ 

Ne tik žmonės, bet ir daik
tai, kurie jiems tarnauja, turi 
savo istoriją. Jie dažnai gyve
na ilgiau už savo šeimininkus, 
daug ką mena. Būtų labai 
įdomu, jei jie galėtų kalbėti ir 
apie tai papasakoti... 

Pereitų metų gruodyje per 
radiją išgirdau reportažą apie 
Kudirkos Naumiestyje atida
rytą naują dr. Vinco Kudirkos 
muziejų. Laidos vedėjas pa
žymėjo, kad vienas muziejaus 
eksponatas itin vertingas. Tai 
pianinas, kuriuo, gyvendamas 
Varšuvoje, retkarčiais skam
bindavo Vincas Kudirka. Ve
dėjas paminėjo, kad pianiną 
muziejui padovanojo Bartlin-
gų šeima. Suklusau, nes gerai 
pažinojau gydytoją Gražiną 
Bartlingaite-Vaičaitienę, bei, 
atlikdama studentės praktiką 
Kaune, dirbau vaistinėje kar
tu su Vaclovu Barti ingu. 

Pasitaikius progai, susitikau 
savo bičiulę Gražiną ir pa
siteiravau, ar ne jų šeima pa
dovanojo muziejui pianiną. 
Gražina tai patvirtino ir pa
pasakojo šio pianino istoryą. 

Pianinui jau gerokai dau
giau kaip 110 metų. Jį iš savo 
tėvų, gyvenusių Varšuvoje, 
paveldėjo Gražinos Bartlin-
gaitės mama, Gražina Radziu-
kynaitė Bartlingienė. 

Studijuodamas Varšuvoje, 
Vincas Kudirka dažnai lanky
davosi mokytojo Juozapo Rad-
ziukyno (1845-1925) šeimoje. 
Juozas Radziukynas buvo 
dzūkas, kilęs iš Sutros kaimo, 
esančio prie didžiulio gražaus 
Dusios ežero, netoli Seinjų. 
Nors būdamas ūkininko vai
kas, anais sunkiais Lietuvai 
carizmo laikais labai norėjo 
mokytis ir siekė mokslo. 
Varšuvos universitete studija
vo filologiją, domėjosi arche
ologija ir etnografija. Baigęs 
universitetą, lotynų ir graikų 
kalbas dėstė Varšuvos berniu
kų gimnazijoje. Atostogų metu 
atvažiuodavo į tėviškę, padė
davo tėvams ūkyje, tyrinėjo ir 
aprašinėjo Užnemunės pilia
kalnius. 1863 m. dalyvavo su
kilime prieš carizmą. Buvo 
Lietuvos patriotas, bendradar
biavo lietuviškoje spaudoje: 
.Aušroje", .Varpe", „Ūkininke" 
„Vienybėje lietuvių", „Dirvoje-
žinyne". Domėjosi lietuvių 
liaudies buitimi, Lietuvos isto
rija. 1890-1891 m. .Ūkininke" 
ir 1893-1895 m. .Varpe" buvo 
išspausdintas jo darbas .Lie
tuvos istorija", o 1904 m. 
„Dirvoje-žinyne" straipsnis 
JDzūkai". Varšuvoje 1909 m. 
išleido knygelę .Suvalkų rė
dytos piliakalniai". 
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„VILNIAUS MIESTO FOLKLORO 
ANSAMBLIAI" 

Netoii Radziukynų ūkio, 
gretimame Bulkūnų kaime gy
veno Žmuidzinavičių šeima. 
Parvykęs iš Varšuvos, Juoza
pas Radziukynas aplankydavo 
kaimynus. Sužinojęs apie An
tanuko gabumus piešimui, ra
gino Antanuko tėvą leisti sū
nų mokytis. Studijuodamas 
Varšuvoje, Antanas Žmuiz-
dinavičius buvodavo pas Ra-
dziukynus, o 1910 m. nutapė 
jų dukters, atvažiavusios pas 
gimines, Gražinos Radziuky-
naitės portretą. 

Gražina Radziukynaitė-Bartlingie-
nė (1892-1932). 

Radziukynų namuose Var
šuvoje rinkdavosi lietuviai pa
triotai, studentai. Šeiminin
kas su svečiais diskutuodavo 
Lietuvos ateitį, jos rūpesčius, 
pasakodavo apie dr. Joną Ba
sanavičių, su kuriuo susi
rašinėjo, Juzefą Radziuky-
nienė skambindavo pianinu. 
Atėjęs Vincas Kudirka džiau
gėsi svetinga namų atmosfera, 
muzikuodavo su Juzefą ir pats 
skambindavo jų pianinu. Ke
letą savo kūrinėlių, jau gyven
damas Lietuvoje, padovanojo 
Radziukynams, tai „Nemuno 
vilnys", „Varpelis", „Lepūnė-
lė", gražiu kaligrafišku braižu 
užrašydamas dedikaciją „Jūsų 
Mylistai..." „Lepūnėlė" buvo 
skirta mažai Radziukynų duk
relei Gražinai. Deja, Antrojo 
pasaulinio karo metu šios do
vanotos gaidos dingo. 

Bartlingas, Varšuvos universi
tete studijavęs farmacijų. Vla
das Bartlingas buvo suvalkie
tis 1874 m. gimęs Vilkaviškio 
apskrityje, Gižuose, vargoni
ninko šeimoje. 1903 m. baigęs 
Varšuvos universitetą, grįžo į 
Lietuvą, dirbo Marijampolės 
vaistinėje provizorium, o 1911 
m., susitaupęs pinigų, šią 
vaistinę nupirko. Dirbdamas 
Marijampolėje, V. Bartlingas 
su Radziukynais ryšių nenu
traukė, dažnai juos aplanky
davo, pamilo jų dukterį. 1912 
m. Gražina Radziukynaitė 
ištekėjo už provizoriaus Vlado 
Bartlingo ir apsigyveno jo na
muose Marijampolėje. Ištekė
jusi iš Varšuvos parsivežė ir 
tėvų pianiną. 

Bartlingų dviejų aukštų na
mas stovėjo Marijampolės cen
tre, netoli autobusų stoties. 
Pirmame aukšte buvo vaistinė 
ir laboratorija, antrame — 
vaistininko butas. G. Bartlin
gienė mėgo muziką, dažnai 
pati skambindavo pianinu, 
muzikos mokė ir savo vaikus, 
kurių susilaukė net šešių: 
sūnaus ir penkių dukrų, buvo 
gero būdo, labai rūpinosi 
vargšais, dalyvavo visuome
ninėje veikloje. Bartlingai 
buvo svetingi, prie stalo retai 
pietų sėsdavo tik savo šeima 
ir vaistinės darbuotojai. Dažnai 
būdavo ir pakeleivių, kurių 
laukdavo vaistininko namai. 

Irena B;irt!inpi<-n- l»16-1999\ 

Radziukynų dukrelė Gra-
žina-Irena-Marija gimė 1892 
m. spalio 21 d. Mergaitė augo, 
baigė Varšuvos mergaičių 
gimnaziją ir mokytoju kursus, 
buvo muzikali, mokėjo pran
cūzų, vokiečių, lenkų ir lietu
vių kalbas 

Radziukynų namuose lanky
davosi ir studentas Vladas 

Juozas Radziukyna-! 1845-1925). 

Prasidėjus Pirmajam pasau
liniam karui, Gražinos Bart-
lingienės tėveliai pasitraukė į 
Voronežą. Karui pasibaigus, 
kartu su kitais karo pabė
gėliais grįžo į Lietuvą, kurį 
laiką gyveno Kaune, vėliau 
pas dukrą Marijampolėje. Juo
zapas Radziukynas ruošė lie
tuvių-lenkų žodyną, norėjo jį 
išleisti. Tačiau Lietuvoje ne
gaudamas pensijos ir neno
rėdamas būti žentui našta, 
išvažiavo į Seinus. Seinuose 
1925 m. ir mirė. 

Provizorius Vladas Bartlin
gas domėjosi mokslu, gilino 
savo profesines žinias, mėgo 
muziką ir meną. Buvo veiklus 
visuomenininkas, priklausė 
Tautininkų sąjungai, Lietuvos 
Vaistininkų draugijai, gimna
zijos Tėvų komitetui, padė
davo neturtingiems gabiems 
jaunuoliams siekti mokslo, 
nepamiršo, kaip jam, neturtin
go vargonininko sūnui, buvo 
sunku mokantis universitete. 

1932 m., vos 40 metų sulau
kusi, mirė Gražina Bartlin
gienė, palikdama našlaičiais 

Nuotr. Vytauto Maželio 

būrelį vaikų, vyriausiajai Da
nutei buvo devyniolika, ma
žiausiom dvynukėm Jadvygai 
ir Gražinai tik aštuoneri. Da
nutė jau studijavo farmaciją 
Kauno Vytauto Didžiojo uni
versitete, bet dėl mamytes 
mirties studijas turėjo nu
traukti — reikėjo padėti tėvui 
rūpintis mažesniaisiais. Nors 
ir su pertraukomis, Danute 
farmacijos studijas baigė, dir
bo Marijampolės, vėliau Kau
no vaistinėse. 

Antroji Bartlingų duktė Ire-
na-Sofija, gimusi 1916 m., 
buvo silpnos sveikatos, todėl, 
baigusi Marijampolės gimna
ziją, liko namuose padėti tėvui 
ir rūpintis namų ūkiu. 

Padėti Vladui Bartlingui 
vaistinėje ir laboratorijoje at
važiavo ir jo tolimas giminai
tis farmacininkas Vaclovas 
Bartlingas. 

Praėjus vos ketveriems me
tams po žmonos mirties, mirš
ta ir provizorius Vladas Bart
lingas. Po jo mirties provizo
riaus šeima ir vaistine rū
pinasi Vaclovas Bartlingas. 
1938 m. už jo ištekėjo Irena 
Bartlingaitė. 

Po karo, bijodami represijų, 
1946 m. Bartlingai persikelia į 
Kauną, apsigyvena Mickevi
čiaus gatvėje. Čia atsivežė ir 
tėvų pianiną. Vaclovas Bart
lingas dirbo Laisvės alėjoje 
„Teatror vaistinėje, Irena au
gino dukrelę, padėjo jau
nesnėms sesutėms. Sesuo Ele
na ir Gražina tapo gydyto
jomis, Jadvyga — provizore, 
brolis Vladas baigė Žemės 
ūkio akademiją. 

Su Vaclovu Bartlingų aš ir 
susipažinau, atlikdama prak
tiką „Teatro" vaistinėje. Tai 
buvo labai inteligentiškas, 
malonus žmogus, geras specia
listas. Gėrėjausi jo sugebėjimu 
bendrauti su žmonėmis. Visa
da buvo pasiruošęs padėti, 
tiek klientui, tiek bendradar
biui ar studentei-praktikantei. 
Labai mėgo muziką, pats 
gražiai grojo arfa. Vaclovas 
Bartlingas mirė 1974 m. 

Gražina-Janina Bartlingai
tė. tapusi gydytoja, 1959 m. 
ištekėjo už politinio kalinio, 
partizano, 10 metų praleidu
sio Vorkutos lageriuose Kosto 
Vaičaičio. Dar būdamas nepil
nametis. Kostas išėjo pas par
tizanus. Kovodamas buvo su
žeistas, gydėsi ir slapstėsi pas 
pažįstamus, tačiau buvo suim
tas ir nuteistas. Vorkutos 
šachtose kartu su kitais kali
niais kasė anglį, dirbo elektri
ku. 1956 m. grįžęs į Lietuvą, 
vargais negalais apsigyveno 
Kaune. Dirbo ir mokėsi, vėliau 
elektriku dirbo Kauno dirbti
nio pluošto gamykloje. Labai 
mylėjo Lietuvą. 

Su Gražina Bartlingaitė su
silaukusius savo sūnus pava
dino Lietuvos kunigaikščių 
vardais: Kęstučiu, Gediminu 
ir Vytautu. Sakė: „Jei mums 
lemta po ruskio valdžia gyven
ti, tai nors vaikų vardai tegul 
mena. kad čia lietuviai gyve
na"'. Nesulaukęs nepriklauso
mybės atgavimo. Kostas Vai-

Taip vadinasi praėjusią va
sarą Lietuvoje išėjęs leidinys 
apie Vilniuje viekiančius folk
loro ansamblius, kurie yra la
bai populiarūs visoje Lietu
voje. Juos, o taip pat ir pa
našius vienetus iš užsienio 
valstybių, galima pamatyti ir 
išgirsti kiekvieną pavasarį 
gegužės mėn. paskutinį sa

vaitgalį; Vilniuje rengiamame 
tarptautiniame folkloro festi
valyje „Skamba, skamba kan-
kliai". 

Šiame leidinyje rašoma, kad 
šiuo metu Vilniuje veikia net 
34 folkloro ansambliai, neskai
tant šio pobūdžio ansamblių 
ar būrelių miesto mokyklose. 

„Reikėtų pasidžiaugti, kad 
nuo folklorinio judėjimo paki
limo laikų (1984-1989; folkloro 
ansamblių sostinėje ne tik 
nesumažėjo, bet gal net ir pa
daugėjo. Aišku, per šį laiką 
kai kurios grupės sunyko, bet 
išdygsta naujų randančių sau 
vietos ir repertuaro, ir veiklos 
prasmę. Beje, daugiau, kaip 
trečdalis ansamblių finan
siškai niekam nepriklauso— 
išsilaiko, repetuoja ir su savo 
koncertinėmis programomis 
važinėja tik grupės narių en
tuziazmo dėka", — rašoma lei
dinio įžangoje. 

Leidinyje ansambliai apra
šomi pagal jų įsisteigimo datą. 
Pradžioje randame Vilniaus 
universiteto ansamblį „Rati
lio", kurį 1968 m. sukūrė Aldo
na Ragevičienė. Šiam viene
tui vėliau yra vadovavusi Lai
ma Burkšaitienė, o dabar, 
daugiau negu dvidešimt metų 
— Zita Kelmickaitė. „Ratilio" 
yra aplankęs daugelį užsienio 
valstybių, jų tarpe JAV bei 
Kanadą. Šiuo metu ansam
blyje dalyvauja apie 30 narių. 

Antroje vietoje pagal se
numą eina „Sadauja", kuri gy
vuoja nuo 1971 metų. Per 28 
gyvavimo metus koncertuota 

čaitis mirė 1987 m. 
Irena Bartlingaitė labai mė

go muziką, meną. 1987 m. 
nuėjo į Čiurlionio muziejų 
paklausyti prof. Vytauto 
Landsbergio paskaitos apie 
Čiurlionį. Bartlingų šeima 
Landsbergius pažinojo, kartu 
vasarodavo Kačerginėje, kai 
Vytautas buvo dar moksleivis. 
Su juo Bartlingas dažnai 
žvejodavo, o Bartlingaitės jį 
meiliai vadino „Vytuliuku". Po 
paskaitos, besišnekučiuodama 
su prof. Landsbergiu, Irena 
prisiminė savo senelį Radziu
kyna, gyvenusį Varšuvoje. Gal 
kartais pas jį ir Čiurlionis 
lankėsi? Tarp kitko profeso
riui prasitarė, kad dar tebetu
ri pianiną, kuriuo Varšuvoje 
skambino senelė ir pas sene
lius į svečius atėjęs dr. Vincas 
Kudirka. 

Pradėjus kurti Kudirkos 
Naumiestyje dr. Vinco Kudir
kos muziejų, apie pianiną 
prof. V. Landsbergis papasa
kojo muziejaus kūrėjai, moky
tojai Natalijai Manikienei, 
davė Irenos adresą. Mokytoja 
susipažino su Bartlingaitėmis. 
Visos penkios seserys, pasita
rę nusprendė pianiną padova
noti muziejui, tačiau tuomet 
dar muziejuje nebuvo jam vie
tos. Pastatas buvo tik stato
mas. Pereitais metais statybą 
užbaigus. Radziukynų-Bart-
lingų pianinas jame užėmė 
garbingą vietą. 

Irena Bartlingienė šį rudenį 
iškeliavo Amžinybėn. 

Bartlingų šeima džiaugiasi, 
kad per visus karus ir pokano 
sunkumus išsaugojo pianiną 
ir jį, kaip dr. Vinco Kudirkos 
atminimą, galėjo padovanoti 
muziejui, o šiais metais 
pažymimos šio mūsų tautos 
didvyrio 100-ios mirties me
tinės. 

daugiau negu 900 kartų, daly
vauta televizijos ir kino fil
muose. 1982 m. išleista „Sa-
daujos" garso įrašų plokštele, 
o 1994 m. — garsajuostės „Se
nosios Obelių krašto dainos" 
bei „Tremtinių dainos". An
samblio narys Augustas Ku
bilius surinko savo tėviškės — 
Biržų krašto dainas, pats iš
leido knygą „Nebark manęs, 
tėveli", įdainavo ir išleido še
šias šių dainų garsajuostės. 

Trečias pagal senumą (įs
teigtas 1973 m.) yra Vilniaus 
Pedagoginio universiteto an
samblis „Poringė". Šis ansam
blis yra surengęs daugiau 
kaip 1,000 koncertų, įrašyta 
plokštelė, padaryti radijo ir te
levizijos įrašai. „Poringei" da
lyvaujant, sukurti filmai .At
vežė vežė dieveriai marčią" ir 
„Viešnagė Žiliniuose". Kaip 
kiti panašūs ansambliai, „Po
ringė" gastroliavo ir užsienyje. 

Sunku būtų šio nedidelio 
straipsnio rėmuose bent trum
pai aprašyti visus Vilniaus 
folkloro ansamblius, kuriuos 
randame leidinyje. Čia bent 
juos išvardinsime pagal įsi
steigimo metus: Lietuvos 
mokslų akademijos „Dijūta" 
(1979 m.), „Jievaras" (1979 
m.), VISI (įsisteigė anksčiau 
veikusiame Vilniaus inžineri
niame statybos institute 1980 
m.), „Radasta" (1981m.) „Trys 
keturios" (1981 m.), „Apynys" 
(1982 m.), „Nalša" ( Vilniaus 
miškų urėdijos ansamblis 
1984 m.j, „Krivūlė" ( Vilniaus 
mokytojų namų ansamblis, 
1985 m.) „Versmė" (1986 m.), 
„Riduola" (1986 m.), „Ūla" 
(1987 m.) „Jorė" (1988 m.), 
„Kūlgrinda" (1988 m.), „Ko-
dravas" (1988 m.), „Vydraga" 
(1988 m.), „Šaltinis" £1988 
m.), „Sutaras" (1988 m.j,"'„fn-
taras" (1989 m.), Teisės aka
demijos folkloro ansamblis 
(1991 m.), „Duja" (1992 m.), 
,,Verdingis"(1992m.). 

Patys naujausi folkloro.an
sambliai yra šie — 1993 m. 
įsisteigęs tėvynės sąjungos an
samblis „Kadagys" ir po metų 
įsikūręs vienetas „Sedula". 

Leidinio pabaigoje randame 
šiuos neseniai įsisteigusius 
ansamblius „Tyklę" (1995 m.), 
„Virvytę" (1995 m.j, Dailės 
akademijos folkloro ansamblį 
(1995 m.), „Vilnela" (1996 m.), 
„Dzūkų draugę" (1996m), 
„Vilkiaucinį" (1996 m.), „San
tarą" '1997 m.), „Griežikus" 
(1997 m./. Paskutinėje vietoje 
atžymimas liaudies dainų klu
bas „Rastila", kurio veiklos 

* pradžia skaitoma 1969-ji me
tai. 

Kiekvienam iš šių ansam
blių yra skiriama po du pusla
pius: viename yra aprašymas 
lietuvių ir anglų kalbomis, o 
kitame — patalpinta nuotrau
ka. Taip pat įdėti ansamblio 
ir jų vadovų adresai, o be to 
telefonai, faksai bei elektroni
nio pašto adresai. 

Šį įdomų ir vertingą leidinį 
(jo apimtis 80 psl.) sudarė Eu
genija Venskauskaitė ir Gie
drius Papinigis. Išleido „Vytu
rio" leidykla. 

Ed. Šulaitts 
i 

* Seimo Parlamentinės 
grupės ryšiams su Baltarusi
jos Aukščiausiąja taryba (AT) 
pirmininkas Saulius Pečeliū
nas susitikime su paleistosios 
Baltarusijos 13-ojo šaukimo 
AT pirmininku Semion Šarec-
kij siūlo įsteigti tarptautinę 
tarpparlamentinę grupę de
mokratijai Baltarusijoje pa
remti S. Šareckij nuomone, 
tokios tarptautinės grupes 
veikloje galėtų dalyvauti kai
myninių valstybių parlamen
tarai — Lietuvos, Lenkijos. 
Latvijos, Ukrainos, taip pat ir 
Rusijos ir kitų valstybių. iEiu 
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\orite* kokybiškai atmauįuiti 
savo namo išorę arvidų ir 
neiškišti daugybes pinigų! 

Skambinkite 
tel. 708-728-9545 Egidijui. 

Išnuomojamas 1 kam b. prie 
šeimos ir 2 mieg. butas Skambinti: 
tel. 708-594-1184 nuo 7 v. r. iki 8 
v.r. ir nuo 12 v. dienos iki 2 v.p.p. 
arba palikti žinute lietuviškai, tel. 
708-594-1472. 

Parduodami baldai: sofos, 
foteliai, staliukai ir kt. 

S Tel. 773-471-0702. 
Skambinti tarp 5 p.p. ir 9 v.v. 

Prie Kedzie ir 66-tos g-vės 
išnuomojamas 

3 kambarių butas, $390. 
Tel. 708-425-7160. 

23 metų mergina ieško darbo 
antradieniais, penktadieniais ir 
šeštadieniais. Galiu prižiūrėti 

vaikus, pagyvenusius žmones ir 
padėti namų ruošoje. 
Tel. 708-924-1644. 

Išnuomojamas naujai išremon-
tuotas, 4 kambarių, su daliniais 
baldais dviejų miegamųjų butas. 

Kaina $460 per mėnesį. 
Tel. 773-776-3538 (namų), 

773-425-4373 (mobilus). 

Lietuvišku metodu darau 
manikiūrą, pedikiūrą, dažau 
antakius ir blakstienas. Darau ir 
kitas kirpyklines paslaugas. 
Skambinti po 6 vai. vakaro tel. 
773-476-0513. 

A p t for rent in Lyons, IL: 4 
rms, 2 bdrms; heated, laundry 
room, $655 per mo.+sec. deposit. 
Call: tel. 708-484-5703. Speak 
English. Available Feb. l . 

ADMINISTRATORIUS NERINGOS STOVYKLAI 

*£tfT£G*eiV 
Ieškomas asmuo su profesiniu pasiruošimu ir 

patirtimi, gerai vartojantis lietuvių ir anglų kalbas 
ir galintis dirbti ištisus metais. 

Neringos stovykla yra Nek.Pr. Marijos Seserų globoje, 
Vermonto valstybėje; ja naudojasi jaunimas ir suaugę. 

Asmenys, kurie domisi šia pozicija prašome kreiptis dabar 
pnsiunčiant savo gyvenimo ir darbo aprašymą ("CV") 
Neringos Taryba, 600 Liberty Hwy, Putnam, CT 06260 

SŪDYTOS SILKĖS IŠ KANADOS! 
Užsisakykite šventėms jau dabar! 

20 svarų statinaitė — $34 
8 svarų statinaitė — $20 

Skambinkite: 708-687-5627. 
Pristatome UPS 

KALĖDINE DOVANA 
„INDUSTRINĖS PARAMOS SĄJUNGA AMERIKOJE" 

IPSA INTERNATIONAL 
siūlo Jūsų g<»»iinrfan« ir draugams Lietuvoje 
rūkytos kiaul ienos mėsos produktų rinkini. 

$98.00 
12A-12 kg 

j 
• 

1. Jautienos išpjova 2 kg 

2. Kiaulienos kumpis 2 kg 

3. Kiaulienos šoninė 1 kg 

4. Kiaulienos išpjova 1 kg 

5. Lašiniai .Naminiai" 1 kg 

6. Dešros: Šalto rūkymo 3 kg 

7. Dešrelės: Karšto rūkymo 2 kg 

12 kg 
26.4 lbs 

$85.00 
10A-10 kg 

2kg 
l k g 
I k g 
l k g 
l k g 
2kg 
2kg 
10 kg 
22 lbs 

$70.00 
8A-8kg 

l k g 
lkg 
l k g 
— 

l k g 
2 k g 
2 kg 
8 k g 

17.6 lbs 
„VĖTRŲ AINIAI" - bendra Lietuvos - JAV mėsos perdirbimo įmonė 
Šiauliuose, naudoja vokiškos gamybos masinas, produktus gamina iš 
aukščiausios kokybės mėsos, patikrintos Veterinarijos tarnybos skyriaus. 

Siuntinys bus pristatytas \ namus laike dviejų savaičių nuo užsakymo datos. 
Čekius rąžyti: DS Engineering, Inc. Užsakymai priimami 
telefonu.faksu arba paštu. 

DS ENGINEERING, INC. 
12421 ARCHER AVE., LEMONT, IL 60439 

A M E R I C A i V j p ^ ^ ^ . N B R O A D , INC. 

MAIN OFFICE 

5316N.MILWAUKEE AVE.,-
CHICAGO, IL 60630. TEL. 773-167-0700. 

OUTOF STATE 
TEL. 1-800-342-5315 

Tel. 630-257-2034 
Fax. 630-257-5852 

BalticShop.com 
D o v a n o s Kalėdoms! 

Lietuviški kalendoriai, kalėdinės kortelės, knygos, 
papuošalai, vaizdajuostės... 

Gražiai suvyniosime ir pasiųsime Jūsų draugams ir giminėms. 

Lankykite mus kompiuteriniame tinklalapyje 
www. balticshop.com 

tel. 203-362-0510 

3000N.MTLWAUKEE 
AVE., CHICAGO, IL 60618 

TEL. 773-489-4999 

5150 W. BELMONTAVE., 
CHICAGO, IL 60641. 
TEL. 773-685-2020. 

5637 W. BELMONTAVE., 
CHICAGO, EL 60634. 
TEL. 773-237-4747. . 

5058 S. ARCHER AVE., 
CHICAGO, DL 60632. 

7109 W ARCHER AVE 
CHICAGO, EL 60638 
TEL. 773-788-1000. 

NILES OFFICE 
9509 NJvHLWAUKEE 

AVE., NILES, IL 60714. 
TEL. 847-581-9800 

k i j J 
o 

Vesto nuo 
1921 m. 

8900 SOLTII AJCHW ROAI>. Wiuxw SPRINGS, hunais TEk 708.839.1000 

ŠeiUįapokylfu mfeff = ffr*g jtnirioma proeoma 
Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 35 iki 40 svečių 100 iki 136 svočių 

H M M 

40 io 60 svečių 

atfointob'K 
60 iki 100 svečių 

Ar mėgstate Šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

sekmadieniais groja 
10 žmonių orkestras 
(galite pasitobulinti 
šokio menę - vykstfį. 

pamokos) 

125 iki 175 svečių 

225 jq 550 svečių 

Sulaukėte senatvei, kuri kelia 
Jums daug rūpesčių. 

Nenusiminkite, visas problemas 
Jūs lengvai išspręsite, apsigyvenę 

Apolonuos namuose. Puikus 
kambarys, Šviežias lietuviškas 

maistas, lietuviška spauda, 
mietaširdinga priežiūra. 

Skambinkite tel. 708-387-2067. 

Home Health Care Intl. 
- Agency 

ieško 3 moterų irlž vyrų prižiūrėti 
vyr. amž. žmones. Reikalinga 
anglų k., kantrybė, atjautimas, 
vairuotojo leidimas ir patirtis. 

Skambinti Phil, 
* MM14-763-2615. 

to UTHUANIA 
$0.21 

GrMt ratas to trm mot atttmmaM-jsny <i*V.JWtiro* 
FfrmformatumcaniMgnistttHeePost 

-300-4*49-0445 • •H j f tHH 1 
Vilnius oo Video — pirmi ir geriausi videofilmai apie Lietuvą 

„Kokybė prilygsta bet kuriai matomai televizijos kanale", 
„Draugai" dienraštis 

Mūsų firma pirmoji pradėjo kurti 
pilnametražius anglų kalba filmus apie 

Lietuvos istoriją ir kultūrą. 
„Vilnius — the Symbol of a New 

Europe 
($25 —47 min.) yra išsami pažams su 

Vilniumi. Filmas sukurtas, 
bendradarbiaujant su 3 muziejais, 6 
vietos fotografais ir 15 muzikinių 

kolektyvų. Tūkstančiai videojuostų 
jau parduota, jas naudoja Lietuvos 

ambasados ir Vilniaus miesto taryba. 
„Vilnius Inipressions" ($10 — 6 min) yra smagi, trumpa videokelionė 

po Vilnių, skambant dinamiškai muzikai. Didžiausiame pasaulyje 
turistinių filmų festivalyje „TourFum '99" Sis filmas pateko į geriausiųjų 
dešimtuką Vaizdajuostes galite Įsigyti „Draugo" krautuvėlėje arba 

pashinčiant $25 (pHos $ 1 M IL mokesty 
• APT MANAGEMENT, INC 

1 736 N. rVestera Ave #222 
Lake Forest, IL 60045. 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638 

Tel. 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir jvairūs tortai 
• Lietuviškas maistas—"catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BAKE 

KAVINE 
350 N. Clark, Chicago, n 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgali uždaryta 

TIKRAS KAIMIETIŠKAS 
SŪRIS PAGAMINTAS 
TRADICINIU BŪDU! 
ANDRULIO šeima Michigan valstijoje 
nuo 1940 m. senovišku tradiciniu būdu gamina sūrius. 
Turime jų įvairiausių, paragaukite: sūriai be priedų, be druskos, 
sūriai su kmynais, su „erdves", Pešto, su krapais, su česnaku ir 
svogūnais ir Feta sūriai. Šituos sūrius rasite 
maisto parduotuvėse, „deli" skyriuje. A T ^ * ^ 1 ^ * 
Galite užsisakyti ir telefonu: 
616-462-33tl 
arba per world wide web: Mktatm Fane c*** o*y.i«c 
www.andTulischeese.com 4295 iMMsm *****, m 49410 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pa
togių ,4ay-away" planu. At
liekame visus foto laboratorijos 
darbus. 
Darbo vai: kasdien 8 v.r.-6 v.v.; 
seštd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd. 
uždaryta. Antrad. ir trečd. su
sikalbėsite lietuviškai. 

3314W.63St 
Tel, 773-776-8998' 

AUTOMOBILIAI: 
PERKAME-PARDUODAME, 

PADEDAME {SIGYTI VARŽYTINĖSE 
ATL1EJCAME KĖBULO ATSTATYMO 

IR DAŽYMO DARBUS 

* 
TEL. 630-257-7277 

KVIESTI MINDAUGĄ 

Parduoda: Honda Accord LXi 
88' juodą, 4 durys, 5 pav. visi 
privalumai. $1,500 
Taip pat Sharp TV-VCR com-
bination. 1 metus naudotas. $250. 
Skambinti vakarais, kviesti Ted' ą, 
tel. 847-426-5261. Siūlau darbą 
prižiūrėti senuką ir gyventi kartu. 

ATTENTIONIMMIGRANTS! 
Canada is accepung applicants for 

Permanent Residence! 
For free information call: 

1-773-282-9500. 
GTS concentrating m immigration to 

Canada 
www.redeusa.com 

S K E L B I M A I 
Nekilnojamo turto įvairūs 

ELEKTROS 
IVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 
Agentas Frarfc Zapots ir Off. Mgr. Auksė 

S. Kane kaba lietuviškai 
FRANKZAPOUS 

3208 1/2 Weet9Strt Street 
Tel. (708) 424-8664 

(773)581-8864 

C O'VS/ HUC IION 
Staliaus darbai, rusiu, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "adings", 

"somts", "decks*, •gutters', plokšti 
ir "shingie" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
• S-Benatis, tel. 690-241-1912., 

CONSTMUCnON Co. 
Dengiami stogai, kalamas „siding", 
atliekami cemento, „plumbing" bei 

kiti namų remonto darbai. 
, JLkensed, insared, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
teL 773-767-1929. 

I š n u o m o j a m a s 
a p š i l d o m a s 4 kaunb. 

1 mieg. butas 67 & Kedzie apyl. 
$355 į mėn. + „security" 

TeL 773-778-1451 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms kom-
panijonėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 
kdrtu arba atvykti į darbą ir 
išvykti. Kreiptis: 

ALLCARE 
Employment Agency 
Tel. 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GtVRGĄ ATSTOVYBĖ 

2346 W 69th Street 
Tel.: 773-776-148* 

G.L.Quauty Body Shop 
Automobiliai 

Ieškote - nupirksim* 
Patekote į avariją ar 

sugedo auto. - saremontoosime. 
Norite išsiųsti į Lietuvą 

Skambinkite 815-723-7650. 

MOVING 
Ilgametis profesionalus 

kraustymas Čikagoje ir i kitas 
valstijas. 

GEDIMINAS 
773-925-4331 

STASYS SAKINIS 
Dažytojas iš vidaus ir iŠ lauko. 

popreriuoja kambarių sienas. 
Darbas garantuotas. 

4612 S. Paulina, Chicago, IL. 
TeL 773-927-9107. 

2121. 

Kokybiškai atliekame mažos ir 
didelius namų vidaus darbas: 
dedame gipso sieneles, dažome, 
klojame plyteles, įrengiame rūsius. 

Skambinti: 
Vtedni, teL 630-243-9385 

KVIEČIAME VISUS SLIDINĖTI 
Garsiojoje Telluride, Colorado 

Penkių žvaigždžių 
„Lodge at Mountain VHtogeT 
Su Amerikos Lietuvių 
Medikų sąjunga 
LAMA 

2000 m. kovo 18 d. — kovo 25 d. 
arba su. 

Illinois Skausmo Gydymo Institutu 
_ Direktoriai daktarai J. ir T. Prunakial 

2000 m. kovo 26 d. — kovo 29 d. 

Dėl rezervacijų ir informacijos 
skambinkite 

1-800-291-2588 
1-708-352-8338 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

offc (773) S86-S9S9 
honte (708) 425-n«e 
oager (708) 8*6-4919 

RIMAS LSTANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
> Pensininkams nuolaida 

KMIEC1K REALTORS 
W H m J 9 £ w | 792? S.Puiask. Rci 3. 4365 S.Arcner Ave 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės [ Danutę Mayer Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

Realmart ą J Ą 
' Realty Group Inc. 
6602 S. Pulaski Rd. 

Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Assodate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 
BUDRAIČIUI 

•as.T73-5S5-61t* Pager 312-30S-03O7 
Fax773-58S-34*7 

21. 
Accont 

Homofinders 
9201 S. Cicero 
Oak Lawn, I fenas 60453 
Bustiem (708) 423*111 
Voėe Mat (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Paotr (312) 707-6120 
Ret. 708 423 0443 . tUtšL, 

ASTA T.MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patamauia 

įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
miešti ir priemiesčiuose 

Čikagos iuareje v tauriniuose pnėmiejCiooie 
pt»k»t»P«wi»iiiii«> mmmaįKĮavUtįama 

Greitas, 
profesionalus 
ir sąžiningas 
patarnavimas 

COIUIUCLI. 

KSBBrvusoaiB 

AUDRA 
KUBILIUS 

1508 Sherman Ave 
Evanston. !L 60201 
Bunnos (847) 864-2600 
Fax (847)475-5567 
Votce m»il 
(847)465-4397 
E-mtil 
»kubilius4»aol com 

SALAMANCA 
Voicemail 

T i J 'o5V oe/8 
Pager 

773-266-3404 
F u 

AUDRIUS MIKULIS 
Sprendimai! Sprendimai! 

Sprendimai! 
_ Ketinate pirkti, parduoti ar įkainoti 
nekilnojamą turtą?'Turite sunkumų su 
paskola? Jums profesionaliai patars ir 

sąžiningai patarnaus 
AUDRIUS MIKULIS 

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo transportą 
ir važinėti greitkeliais i vakarinius 
priemiesčius. Skambinti po 6 v.v., 
teL 708-652-2110. 

Perkranstome, išvežame 
senus daiktus, statybinių 

medžiagų atliekas 
ir šiukšles į sąvartyną. 

TeL 630-964-5898. 

Perkate autoeaebUį? 
Turite kredito problemų'1 

Nėra kredito istorijos'' 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Ką tik atvykot į JAV? 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio' 
GaMsfte sėst sdi vsfreliaiMHen! 

(630) 207 2748 

file:///orite*
http://BalticShop.com
http://balticshop.com
http://www.andTulischeese.com
http://www.redeusa.com


JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona Šmulkštiene 
2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

Tel. (773) 476-2655; Fax (773) 436-6906 

DAKTARO PRIRAŠYTI BRANGŪS 
VAISTAI 

Receptinių vaistų kainos vis brangus vaistai yra vieninte-
kyla ir daugelis vyresniųjų 
turi skirti jiems net keletą 
tūkstančių dolerių metuose ii 
savo nedidelių pensijos tekių. 
Vaistų aukštos kainos nu
traukia pinigus nuo būtiniau
sių, pragyvenimui reikalingų 
dalykų, dažnai privesdamos 
pensininkus prie skurdo ribos. 
Šiandieną įvairiose valdžios 
įstaigose ginčijamasi, ar su
teikti Medicare pacientams 
vaistų papiginimo lengvatas, 
kas ir taip jau visaip taupyti 
besistengiančiai Medicare ap-
draudai dar pridėtų 40 mili
jardų papildomų metinių iš
laidų. 

Tačiau mes kiekvienas galė
tumėme sumažinti vaistų iš
laidas, pirkdami juos išmin
tingiau ir agresyviau. Prieš 
perkant, reikia žinoti ir iš
bandyti visas galimybes, ku
rias galime sau prisitaikyti. 
Tad ką galime daryti, kad 
sumažintume išlaidas, per
kant vaistus. 

Pirmiausia — klauskite 

liai, kurie jums gali padėti, tai 
pirkite juos! 

Pagalvokite apie „generic 
drugs", nes jie kainuoja pa
prastai bent puse tiek, kiek 
firminiai vaistai (brand na
me). The Food and Drug Ad-
ministration prižiūri visų 
vaistų saugumą ir veiksmi-
numą į tai jeina ir „generic 
drugs". Paprastai skirtumą 
tarp „generic* ir „brand-name" 
vaistų sudaro tik neveikli 
vaisto pridėties dalis, pvz., 
tabletės cukrinis apvalkalas. 

Peržiūrėkite savo vaistų są
rašą. Daugelis vyresniųjų ima 
po keletą ar net keliolika vais
tų. Reikia pasitikrinti laiks 
nuo laiko su daktaru, ar tie 
vaistai nėra pasikartojantys, 
ar neveikia priešpriešingai. 
Paklauskite daktaro, ar nega
lite sumažinti vaistų dozės. 
Tokie klausimai ir pokalbiai 
su daktaru jus padarys ir 
fiziškai, ir finansiškai sveikes-
niais. 

Pagalvokite apie vaistų koo-
daug klausimų. Yra keliolika peratyvus. Jų paskutiniais 
būdų ligą gydyti. Įvairios Ii- metais yra atsiradusių gana 
gos, kurios yra negrėsmingos daug. Jūs galite tapti tokio 
gyvybei, gali būti kartais gy- vaistų kooperatyvo nariu ir 
domps niekuo kitu, tik laiku, gauti vaistus daug pigiau. Na-
ir čia galioja senas posakis: rystė tokiuose kooperatyvuose 
„paimk du aspirinus ir pa
skambink daktarui kitą rytą". 
Pvz., ausies skausmui, kurį 
iššaukia virusas, o ne bakteri
nis uždegimas, negali vaistai 
pagelbėti. Praeityje daktarai 
rekomenduodavo: palikite au
sų skausmą ramybėje kelias 
dienas, ir pažiūrėkite, ar jis 
savaime nepraeis. Dabar dak
tarai labai greitai prirašo 
įvairių vaistų. 0 atvejai, kai 
daktarai sako, kad geriau pa
laukite, yra dabar labai reti. 

nėra pigi, bet ji gali labai apsi
mokėti tiems, kurie yra chro
niški ligoniai ir kuriems reikia 
nuolat vartoti brangius vais
tus. Bet, prieš tampant tokiu 
nariu, gerai ištirkite, ar nori
mus vaistus gausite pakanka
mai papigintus, kad jūsų na
rystė apsimokėtų. Galbūt dar
bovietėje skyrius, kuris rūpin
sis dirbančiųjų gerove (em-
ployee benefits dept.), arba 
jūsų apdrauda- galėtų tokius 
vaistų kooperatyvus — »co-op* 

Prieš dešimtmetį apsilankiu- jums surasti ir rekomenduoti. 
šiems pas daktarą pacientams 
tik 50% buvo prirašomi vais
tai, o dabar — 70 %. Šian
dieną žmonės, kad, jei dakta
ras neprirašė vaistų, tai jis pa
cientu per daug nesirūpina. Ir 

Palyginkite kainas. Jei ir 
neįstotumėte į toki vaistų koo
peratyvą, per metus galite su
taupyti nematai pinigų, jeigu 
pasirinksite tinkamiausią vai
stinę pirkti vaistus. Pvz., arti 

šiandien daktarai prirašo jūsų esančioje vaistinėje tie 
vaistų, kad jūs greičiau geriau patys vaistai gali būti bran-
pasijaustumėte, nors ir be 
vaistų pasveiktumėte per tą 
patį laiką. Ir vienintelis būdas 
sužinoti, ar receptiniai vaistai 
jums yra tikrai reikalingi, ar 
tik kad jūs geriau jaustumė
tės, reikia klausti. Klauskite 

DRAUGAS, 1999 m. gruodžio 11 d., šeštadienis 

Šv. Mikalojaus bažnyčios kieme su šelpiamaisiais vaikais ir jų močiute. Iš kairte (II eil.): ses Jūratė, JAV LB 
Krašto valdybos pirm. R Narušienė, toliau — B. Jasaitienė. 

gesm, negu toliau esančioje 
vaistinėje. 

Neseniai pravesti vaistinių 
apklausinėjimai rado, kad 
„Costco di8count retail chain" 
vaistinės ir kai kurios vais
tinės, parduodančios per kom-

sose vaistinėse galėsite rasti 
visus vaistus sumažintomis 
kainomis. Kai kurios vaistinės 
tik kai kada ir laikinai su
mažina kai kuriems vaistams 
kainas, kitos — perka tuos 
vaistus didžiuliais kiekiais ir 
todėl gali parduoti pigiau, 
kaip daugelis „co-ops". Kitais 
žodžiais tariant verta palygin
ti vaistų kainas, nes, pvz., 
kokia nors vaistinė bendrai 
gali būti brangesnė, bet ten 
vis tiek galite rasti reikalin
gus vaistus jums prieinamiau
sią kaina. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne", 11/10/99. 

* Dėl sunkio* valstybės 
biudžeto padėties Vidaus 
reikalų ministerija svarto gali
mybę atšaukti Lietuvos polici
jos pareigūnus iš Jungtinių 
Tautų (JT) užduoties Kosove, 
.pirmadienį viceministras Juo
zas Galginaitis informavo Lie
tuvos delegacijos Kosove vado
vą Edmundą Jankūną, kuris 
trumpam buvo atvykęs į Lie
tuvą. Kai kurie Lietuvos poli-
rijos pareigūnai JT užduotyje 
Kosove užima gana atsakin
gas pareigas. E. Jankūnas dir
ba Kosovo policijos tarnybos 
patikrinimo koordinatoriumi. 
Pasak VRM spaudos tarnybos, 
lietuvių darbas matomas ir ge
rai vertinamas JT. Iš Lietuvos 
vyriausybės rezervo fondo šiai 
užduočiai buvo skirta 218,300 
litų. (BNS) 

• Karas yra tik bailių pa
bėgimas nuo taikos įgyven
dinimo problemų. 

ThomatMttnn 

A. t A. 
ALBINAS PETRAUSKAS 

Gyveno Berwyn, IL, anksčiau Čikagoje, Marąuette 
Parko apylinkėje. Mirė 1999 m. gruodžio 10 d. 1 vai. ryto, 
sulaukės 82 metų. 

Gimė Lietuvoje, Marijampolėje. Amerikoje išgyveno 48 
metus. Nuliūdę liko: žmona Mėta Merkner; sūnūs: 
Kęstutis, marti Melanie, Gustas Naujokas, John 
Naujokas, marti Mary ir Vytautas Petrauskas Lietuvoje; 
duktė Erna Knoil, žentas Peter; šeši anūkai ir vienas 
proanūkas; Lietuvoje du broliai; Amerikoje sesuo Aldona 
Labanauskienė ir jos vyras Mitch. 

Velionis priklausė Lietuvių Šaulių organizacijai. 
A. a. Albinas pašarvotas sekmadienį, gruodžio 12 d. 

nuo 3 iki 9 v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 
S. California Ave. Laidotuvės pirmadienį, gruodžio 13 d. 
Iš laidojimo namų Velionis bus atlydėtas į Svč. Mergelės 
Marijos Nekalto prasidėjimo bažnyčią 9:30 vai. ryto, kur 
bus atnašaujamos iv. Mišios už jo sielą 10 vai. ryto. Po 
Mišių a. a. Albinas bus palaidotas Tautinėse lietuvių 
kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: imona, sunūs, duktė, broliai, sesuo, 
anūkai ir kiti gimines. 

Laidotuvių direkt. Osrsid F. Daunio. Tel. 773-523-0440. 

A.tA. 
Mielai VINCENTINAI 

JURKŪNIENEI 
mirus, reiškiu širdingiausią užuojautą jos vyrui JONUI, 
dukrai RAMUNEL sūnui ALGIMANTUI, seserims ir 
kitiems artimiesiems. 

Irena Mačionienė 

ir apie pigesnius vaistus savo piuterį „on-line" siūlo žemiau-
ligai gydyti. Kada yra reika- šias vaistų kainas. Šis „Con-
lingi vaistai, žinokite, kad jų sumer Reports magazine" ap

klausinėjimas skelbė savo 
straipsnį kompiuteryje, adre
su www.consumerreports,org. 
tai yra sujungta su Web tink-
lalapiu bei vaistų gamintojais, 
kurie parduoda vaistus „on-
line". 

Ypač svarbu palyginti tų 
pačių vaistų kainas chro
niškiems ligoniams, pvz., ku
rie serga cukralige, arba turi 
aukštą kraujospūdį. 

Tačiau negalvokite, kad vi-

yra įvairių rūšių, įvairių 
firmų, įvairių kainų, bet jų 
visų rezultatai tie patys — 
vienodai gydo tą pačią ligą. 
Dažnai daktarai, prirašydami 
vaistus, neatkreipia dėmesio į 
jų kainą, nes daug pacientų 
turi gerą medicininę ap
drauda, kuri moka ir už dau
gelį vaistų. Jei jums rūpestį 
kelia vaistų kaina, pasakykite 
tai daktarui, nes yra dažnai 
pigesnių pakaitalų. Bet, jei 

lt makes a vvorld of difference vvhen 
you fly SAS to Lithuania. 

Is kairte: Vilniuje Santariikių ligoninis vaikų ortopedinio chirurgŲoa ak 
vyr chirurgai dr. Kactutia Šoniukas, JOrate Sakalauskiene ir dr. Virgili
jus Urbonavičius ..Dovana Lietuvai" konferencijoj* Vašingtone. 

No one makes roend-
trip travel to Lithuania 
easterand more conventent 
than SAS. From Chicago, we 
offer daily servlce to VHnkJs wtth 
just ooe hassle-free connectlon 
through Stockhotm. Our 4:30 p.m 
departure gtes you a reteted mom-
iog arrfcal fer busmess or pleasure. 
VVhen you're leaoy to retum, you"! 
enjoy tams dsyiravel back to 
Chicago through our Copenhagen 

k a u M whether 
you fly Business Class 

or BoononyCtes, you esi be 
aure our servtce w* be worW-class, 

and wft *Jow you to amVe nested and 
refreshed - afl tor a reasonable fare. 
Fmd out what a worto of difference 
SAS zm .Tiske 'zr your r«xt trlp. 
Just call your Travel Agsnt or SAS 
at 1-800-221-2350. For more infor-

. matlon and speclal offers, visit 
our website at wvm.flysas.com. 
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VIENUOLIKOS METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS 

A. t A. 
LIUDAS 

BIKNEVIČIUS 

Mano mylimas Vyras, buvęs Lietuvos policijos 
nuovados viršininkas, baigė tremnnio kelią 1988 m. 
gruodžio 10 d. Skausmo ir kančių iškankinta širdis 
nutilo. Amžinybėn jis iškeliavo ramiai irkliniai. Dabar 
Velionis regi dangų Lietuvos tėvynės, kurios visą laiką 
troško. Tesuteikia jam Viešpats Amžiną Ramybę! 
Už a.a Liudo sielą Šv. Mišios bus aukojamos Tėvų 
Marijonų koplyčioje. 
Velionio giminės, draugai ir pažįstami prašomi už jį 
pasimelsti. 
Su liūdesiu ir meile 

Žmona Kazė 

LIETUVIU LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Tur i l a ido tuv ių pa ta lpas visose Čikagos mies to 
apy l inkėse ir p r iemiesč iuose 

P a t a r n a v i m a s 2 4 v a i . 

GAIDAS — DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 

G E R A L D F. DAIMID 

4330 So. Cal i fornia 10727 S . Pulaski Rd. 
5 9 4 8 S. Archer Ave. 

Now in Oak Lawn & Orland Park 
ALL PHONES 

1-773-523-0440 
SERVICES AVAILABLEAT OTHER 

CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 
PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO LITHUANIA 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKOKY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST. 
CICERO 5940 W. 35 ST. 

LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (A DERBY RD.) 
EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST. 

TTNLEY PARK, 18600 S. OAK PARK AVE. 
ALL PHONES 

CHICAGO 1-773-476-2345 
NATIONWTOE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 1424 S. 50 AVENUE 
VYESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1-708-652 5245 

PALOS - GAIDAS 
FUNERAL HOME 

Patogioje vietoje 
tarp Čikagos ir Lemonto 
10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. S o u t h w e s t H w y . 
Pa los Hi l l s , IL 
708-974-4410 J 

' 

http://www.consumerreports,org
http://wvm.flysas.com
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DRAUGAS, 1999 m. gruodžio 11 d., šeštadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 

Tradicinės Pasaulio lie
tuvių centro Kūčios rengia
mos gruodžio 19 d. 12 vai. p.p. 
centro didžiojoje salėje. Bus 
tradicinio Kūčių maisto, dalin
simės kalėdaitį, skambės kalė
dines giesmės. Pasitinkant 
Kristaus gimimo šventę, susi
rinkime, pabendraukime ir 
prisiminkime, kad Kristus, 
ateidamas ' į žemę, atnešė 
mums taiką ir ramybę. Mums 
tos taikos ir ramybės labai dar 
reikia. Užsisakykite stalus 
skambindami Aldonai Pale-
kienei, tel. 708-448-7436. Į 
centro Kūčias kviečia PLC 
renginių komitetas. 

Čikagos Lyric Opera ren
gia perklausas, kad atrinktų 
visų balsų kategorijų daini
ninkus į Lyric Operos chorą 
2000-2001 sezonui. Perklau
sos vyks: vasario 5 d. nuo 10 
val.r. iki 3 vai.p.p., vasario 7 
d. nuo 11 val.r. iki 3 val.p.p., 
vasario 15 ir 18 d. nuo 3 vai. 
p.p.iki 5 val.p.p. Paskutinė 
perklausa rengiama kovo 10 
d. Visos perklausos vyks Civic 
Opera Building (20 N. MVacker 
Dr.). Dainininkai atmintinai 
turės padainuoti vieną operos 

. anją originalo kalba. Skam
binkite tel. 312-332-2244, ext. 
3570 nuo 9 val.r. iki 5 val.p.p. 
darbo dienomis, kad pasiskir-
tumėte perklausos laiką. 

Marąuette Parko lietuvių 
namų savininkų valdyba 
rengia Kūčias, kurios vyks 
gruodžio 17 d., penktadienį, 
5:30 val.v. parapijos salėje. 
Bus skanių valgių, šventinė 
programėlė, kalėdinės gies
mės. Vietas užsisakykite Šiais 
tel.: 773-471-2239, 773-434-
3713 arba 773-434-4645. 

Vyresniųjų lietuvių cen
tre, „Seklyčioje", gruodžio 15 
d., trečiadienį, 2 vai. p.p. bus 
tradicinės Kalėdų eglutės puo
šimas. Susirinkę popietės lan
kytojai kiekvienas ras ant 
lėkštutės puošnų ornamentą, 
kurį galės pakabinti ant eglu
tės šakelės. Papuošę eglutę, 
giedosime giesmes, vadovau
jant muz. Faustui Stroliai, pa
bendrausime, pietausime ii* 
lauksime Kalėdų, kurios jau 
ne už kalnų. Visi maloniai 
kviečiami ir laukiami, pasi
kvieskite draugus ir pažįsta
mus ir atvykite. 

Čikagos Lietuvių pensi
ninkų sąjungos metinis narių 
susirinkimas šaukiamas gruo
džio 16 d., ketvirtadienį, 1 vai. 
p.p., Šaulių namuose, 2417 W. 
43rd. Str., Chicago. Visus na
rius valdyba maloniai kviečia 
susirinkime dalyvauti. Po su
sirinkimo — kavutė. 

Laužote galvą, kur sutik
ti Naujuosius? Į 2000-ųjų 
metų sutikimą jus kviečia Lie
tuvių opera. Gruodžio 31 d., 
penktadienį, rengiama iškil
minga naujametinė šventė, 
kurioje jūsų laukia puiki va
karienė, nuotaikingas A.'Bar-
niškio orkestras ir šokiai, šo
kiai... Pokylis prasidės 7:30 
val.v. (pasisvečiavimas), 8:30 
val.v. - vakarienė, 9:30 val.v. 
šokiai, 12 vai. - Naujųjų metų 
sutikimas, 12:45 val.r. - šal
tas ir karštas užkandis, o pa
sistiprinus - vėl šokiai. Daly
vaudami šioje iškilmingoje 
šventėje, paremsite Lietuvių 
operą ir Lietuvių Jaunimo 
centrą. Bilietus užsisakykite, 
skambindami Vaclovui Mom-
kui tel. 773-925-6193. 

Sveikinkite savo artimuo
sius ir draugus su artėjančio
mis Kalėdų šventėmis per 
„Draugą'*, savo laikraštį! At
siųskite savo tekstą ir jis bus 
išspausdintas dar gerokai 
prieš šventes, kad spėtų pa
siekti ir toliau gyvenančius. 
Administracija prašo kartu su 
sveikinimo tekstu siųsti ir au
ką (paprastai ui vieną pasvei
kinimą siunčiama 15 dol.). 

Pasaulio lietuvių centras 
Lemonte rengiasi iškilmingai 
sutikti 2000 metus. Naujųjų 
Metų sutikimas vyks gruo
džio 31 d. centro didžiojoje 
salėje. Daugiau informacijos 
skambinant Irenai Draugelie-
nei tel. 630-322-9248. 

MM mr*i 
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JAUNUČIU KREPŠINIS 
HAMILTONE 

2000-jų metu ŠALFASS-gos 
jaunučių krepšinio pirmeny
bes vykdo Hamiltono LSK 
„Kovas'', 2000 m. birželio 3-4 
d. Hamiltone, Ont. Varžybos 
vyks šiose berniukų ir mer
gaičių klasėse: B (1984-1985 
m. gimimo), C (1986-1987 m.), 
D (1988-1989 m.), E (1990-
1991 m.) ir F „Molekulių" 
(1992 m. ir jaunesnių). 

2000 M. ŠALFASS 
VARŽYBINIS 
KALENDORIUS 

Jis bus paskelbtas artimiau
siu laiku, dar prieš 1999 metų 
pabaigą. Artimiausios varžy
bos bus 2000 m. Kalnų slidi
nėjimo pirmenybės, 2000 m. 
vasario 26 d., Kvebeko provin
cijoje, Kanadoje. 

ŠALFASS-gos Centro 
valdyba. 

RIMO ČIURLIONIO P A R O D A 

Rimo Čiurlionio tapybos 
darbų paroda bus atidaryta 
penktadienį, gruodžio 17 d., 7 
vai. vakaro Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje Čikagoje. 
Dalyvaus autorius. 

Rimas Čiurlionis gimė ir 
augo Kaune. 1976 m. baigė 
Kauno J. Naujalio meno mo
kyklą, o 1980 m. — S. Žuko 
meno kolegiją. Ilgą laiką daili
ninkas dirbo restauruodamas 
Pažaislio vienuolyno freskas, o 
vėliau atsidėjo molbertinei ta
pybai. 

Šiuo metu Rimas gyvena 
Berwyn. Illinois. Dailininkas 
yra surengęs nemažai asmeni
nių parodų, iš kurių pa
minėtinos: Bertoncini Gallery, 
Chicago, IL (1993), Riverside 
Arts Center. Riverside, IL 

(1996), Loyola University Me-
dical Center, Maywood, IL 
(1997). Taip pat yra dalyvavęs 
daugelyje kitų parodų Lietu
voje, Vokietijoje bei Ameri
koje. Vien šiais metais tai 
buvo parodos Belloc-Lowndes 
Gallery, Chicago, IL, Linda 
Warren Fine Art, Los Angeles, 
CA., Gallery 224, Lagūna 
Beach, CA. Lakeside Gallery, 
Lakeside, MI, Galeria Amalia 
Mahoney, Chicago, IL. Daili
ninkas taip pat sėkmingai 
pasirodo meno festivaliuose 
„Around the Coyote", Midway 
oro uosto ir kituose. 

Apie savo kūrybą dailinin
kas sako: „Savo tapyboje sie
kiu paprastumo ir stengiuosi 
išgryninti pagrindinę mintį. 
Kaip imuosi naujo darbo — 
nežinau. Gal tik abstrakčiai 

jaučiu jo formas ir spalvas. 
Tapant, kiekvienas darbas vir
sta meditacija. Mano menas 
— tai mano kalba, kuria kal
buosi su kitais ir su savimi. 
Savo kūryboje stengiuosi ne
būti per daug asmeniškas, 
tačiau dažnai tai neišven
giama. Tiesa nėra naivi. Ji 
turi galią sustabdyti laiką, 
nors ir trumpai akimirkai. Tą 
akimirką mus užpildo ne nei
gimo ir prieštaravimo jėga, o 
laisvės ir užbaigtumo energi
ja. Būtent tokių akimirkų aš 
ir siekiu." 

Visus maloniai kviečiame į 
parodos atidarymą, kuris kar
tu bus ir kalėdinė muziejaus 
šventė. Paroda veiks iki 2000 
m. sausio 20 d. Muziejaus 
adresas: 6500 S. Pulaski 
Road, Chicago, IL 60629, tel. 
773-582-6500. 

Karilė Vaitkutė 
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KALĖDŲ SENIO BELAUKIANT 
Kalėdų senis Vakarų pašau- nepasiturintiems ar ligotiems 

lyje ir senis Šaltis tarybinėje 
Lietuvoje mažai ką turi bend
ro su religine šv. Kalėdų pras
me, nors yra kilę iš šv. Nikalo-
jaus 'Heilige N'ikolaus. kas 
davė pradžią anglų Santa 
Claus) Vokietijoje papročio 
dar prieš Kalėdas apdovanoti 
gerus vaikus. 

Kalėdų senio dovanas vai
kams Amerikoje komercija 
^markiai išplėtė ir suaugusių 
tarpe. Kalėdų proga čia dova
nomis dalinasi šeimos nariai, 
siekdami ir platesnę giminę 
šiapus bei anapus Atlanto ar 
Ramiojo vandenyno. Pavieniai 
asmenys ar organizacijos Ka
lėdų švenčiu proga siunčia 
Senelio dovanas vaikų ar se
nolių prieglaudoms bei įteikia 

asmenims. Kalėdų senio do
vanų laukia religinės institu
cijos, karitatyvinės ir bend
ruomeninės organizacijos, kad 
šių dovanų pagalba, jų pinigi
niu pavidalu, galėtų atlikti 
savo funkcijas bei labdaros 
darbus. 

Dėdės Šamo krašte Kalėdų 
senio su dovanomis laukia vi
si. Jo laukia ir Draugo fondas. 
Kalėdų seneliu galime boti 
kiekvienas, kuriam rūpi toli
mesnis lietuviškos spaudos, 
konkrečiau — dienraščio 
^Draugo" išlaikymas išeivijo
je. Kalėdinės dovanos Draugo 
fonde labai laukiamos, kad 
priartėtume prie milįjono 
Draugo fonde. Labai svarbu 
atnaujinti J)raugo" prenume

ratą 2000 metams. Prenume
ratos pajamos bei skelbimai 
sudaro „Draugo'* leidyklos fi
nansinį pagrindą, kuriam kas 
metai reikalinga ir Draugo 
fondo duoklė. Ta duoklė prik
lauso nuo Draugo fondo kapi
talo prieauglio, nes pats mili
joninis kapitalas turi išlikti 
Juodai dienai" ir neliečiamas 
metinėms „Draugo" leidybos 
subsidijoms. Kad tas uždarbis 
iš investavimų botų pakanka
mas, reikalingas bent milijo
nas dolerių Draugo fondo ka
pitalui. Du milijono dar trūks
ta apie 100,000 dolerių. O gal 
yra kažkur tas gerasis Kalėdų 
senelis, kuris tokią dovaną ga
lėtų atnešti? 

Su Kalėdų dovanomis aplan
kydami savo artimuosius, pri
siminkime ir Draugo fondą. 
Kiekviena, didelė ar maža jam 
skirta Kalėdų dovanėlė nebus 
veltui išleista Kalėdų blizgu
čiams, bet stiprins mūsų tar
pusavio ryšį, padės mūsų lie
tuvybės išlaikymui, padės ir 
Lietuvai integruotis į Vakarų 
pasaulį. Br. J. 

MOLIŪGŲ ŪKYJE 
Namuose atsiradęs šuniu

kas ar katytė, žiurkėnas ar 
vėžliukas kiekvieno vaiko šir
dutę užpildo švelniu rūpesčiu. 
Kiekvienas gyvūnėlis, reika
laujantis meilės ir šilumos, 
yra artimas mažyliui. Todėl 
artėjančia kelione į Moliūgų 
ūkį džiaugėsi visi „Žiburėlio" 
mokinukai. 

Diena buvo saulėta ir rude
niškai šilta. Visų vaikų akutės 
sužibo, vos pamačius, kad va
žiuosime dideliu mokykliniu 
autobusu. Visą kelią girdėjosi 
linksmas mažylių čiauškėji
mas. Jie netgi spėliojo būsi
mus dienos nuotykius. O kai 
kurie stengėsi prisiminti, kas 
ir kaip buvo pernykštėje ke
lionėje. 

Vos išlipus iš autobuso, visi 
skubėjo kuo greičiau viską 
apžiūrėti. Vaikai galėjo glosty
ti ožkytes, pajodinėti ant po
nio, apžiūrėti paršus, pamelžti 
karvę ir t.t. Jie lakstė nuo 
vienų gyvuliukų prie kitų ir 
rodė vienas kitam pastebėtas 
įdomybes. Savo džiaugsmu 
vaikai galėjo pasidalinti ir su 
tėveliais bei mažesniaisiais 
broliukais ar sesutėmis, nes šį 
kartą daugelis tėvelių lydėjo 
savo atžalas. 

Visi išalkę po pasivaikčioji-
mo gryname ore, susirinkome 
priešpiečiams prie tam pa
ruoštų stalų. Nors valgymas 
po atviru dangumi daugumai 
buvo labai viliojantis, bet už
kandžiavome neilgai, nes vi
siems rūpėjo apžiūrėti viską, 
ko dar nesuspėjo. Pasistiprinę 
ir truputį atsipūtę, nusifoto
grafavome atminčiai, ir vėl vi

si išsiskirstėme po ūkį. O čia 
dar laukė kelionė arkliais kin
kytu vežimu, užsispyrusio asi
liuko pasirodymas, indėniškos 
dainos ir šokiai, vištų ir kito
kių naminių paukščių kuda
kavimai... 

Grįžtant į autobusą, kiekvie
nas galėjo išsirinkti jam la
biausiai patikusį moliūgą, ku
ris paskui papuošė jų namus. 

Kelionė atgal jau nebebuvo 
tokia triukšminga, nes mažieji 
keliautojai jau buvo gerokai 
nusivaikščioję. Kiekvienas, 
ant kelių laikydamas savo mo
liūgą, su draugais aptarinėjo, 
kas jam buvo įdomiausia. 

Na, o mokyklėlėje dar ilgai 
šią kelionę primint' iš ūkio 
parvežtas moliūgas. 

G.S. Aleksa Rugieniute joja arkliuku 

Žibute Mačiuliene rrxlo Andriui Lftliui, kaip karve melžti. 

ČLM VIEŠNIA 
1999 m. gruodžio 4 d. į 

Čikagos lituanistine mokyklą, 
lydima švietimo tarybos pir
mininkės Reginos Kutienės, 
atvyko Lietuvos ambasado
riaus Stasio Sakalausko žmo
na Jūratė Sakalauskienė. 

Aukštesniosios mokyklos mo
kiniai susirinko į ČiurHdnįo 
galeriją, kad išgirstų J. Saka
lauskienės pranešima" apie 
Lietuvos ambasadą Vašing
tone. Ji trumpai papasakojo 
apie pačią ambasadą, jos dar
bus, tarnautojus ir Lietuvos 
atstovavimą Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse. Susidomėję 
mokiniai pateikė daug klau
simų į kuriuos viešnia mielai 
atsakė. Ambasada yra maža 
Lietuvos dalelė. Mokiniams 
yra naudinga žinoti, kaip Lie
tuvai yra atstovaujamą užsie
nyje. Nors ambasados darbas 
yra labai. įvairus ir sudė
tingas, bet pagrindinė infor
macija apie ambasadą. labai 
reikalinga. Mokyklos vado
vybė ir mokiniai yra labai 
dėkingi J. Sakalauskienei už 
apsilankymą ir pašnekesį. 

Neseniai Balzeko* Lietuvių 
kultūros muziejuje ambasa-. 
dorius Stasys Sakalauskas 
buvo pagerbtas, ir jam įteiktas 
„Žymiausio metų žmogaus" 
ž y m u o - J.Placas 

Kms nmuįo 
, .Draugo l<nyų\m lyį< 

Knygele „TreasureS ©f Li-
thuanian Cooking" („Lietu
viškos virtuvės turtai") galite 
įsigyti už 12 dol. Persiuntimo 
mokestis - 3.95 dol. 

SKELBIMAI 
• Namams pirkti pasko

los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual FederaI Savings, 
2212 West Cermak Road. 
TeL (773) 847-7747. »1«83 

•Jurgio Daugvilos pa
rodos atidarymas šeštadienį, 
gruodžio 11 d., 7:30 vai. 
vakaro Lietuvių Dailės muzie
juje Lemont, IL. Kviečiame 
visUS. sroso 

• Lithuanian Mercy Lift 
globojamas Onos Kutkaitės-
Durbin fondas paremti Jur
barko ligoninę padidėjo $1,000 
auka, kurią įteikė Harry Ma-
riani ir Banfi Vintners Foun
dation, iš Old Brookville, New 
York. Senatorius Richard 
Durbin ir jo brolis William 
Durbin įsteigė fondą jų mo
tinos Onos Kutkaitė-Durbin 
atminimui. LML nuoširdžiai 
dėkoja už auką. *m.i 
• Prieš užsisakydami 
paminklą aplankykite St. 
Caaimir Memorialą, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, 
brėžinius. Prieš pastatant 
paminklą, galėsite apžiūrėti ir 
įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip jau buvo jūsų pageidauta. 
Sav. Lilija ir Vilimas Nel
sonai. Tel. 773-233-6335. 

• Pratęsdami globą ki
tiems metams, Lietuvos vai-
kams-našlaičiams po $150 
atsiuntė: Algimantas Virginia 
Gureckai, Vindsor, CT, Marija 
Bajorūnienė, Pompano Beach, 
FL, Edwardas ir Suzane Žemai
čiai, Woodhaven, NY, Caroll 
Lynn Anglin, Incline Village, 
NV, Mary Parshelunis, Phila-
delphia, PA, Juozas ir Elena 
Janiūnai, Stratford, CT, Kath-
leen Daniels, Drexel Hill, PA, 
Frank Jomantas atsiuntė savo 
vaikui $160, Ellinora Vinson, 
McMinnville, TN, globoja tris 
vaikus ir atsiuntė $450. Dė
kojame v is iems Lietuvos 
vaikų vardu! „Lietuvos Naš
laičių globos" komitetas, 
2711 West 71 St^ Chicago, IL 
6 0 6 2 9 . sviau 

• A. a. Aleksandro Ru-
kuižos atminimą pager
biant, jo žmona Aldona Rūkui-
tienė atsiuntė „Saulutei", Lie
tuvos vaikų globos būreliui, 
$185, kuriuos suaukojo R.A. 
Marchertai, M. Milašienė, V.V. 
Marchertai, G.V. Damijonai
čiai, M. Černiūtė", J. D: Gvidai. 
„Saulutė" dėkoja už auką ir 
reiškia nuoširdžia užuojautą a. 
a. Aleksandro Rukuižos arti
miesiems. SH367 

• Nijolė Tilindytė Bas-
takienė ieško Adelės Ališaus-
kienės-Petkevičiūtės, joe dukrų 
Genutės ir Birutės, sūnaus 
Eugenijaus Alšėno-Ališausko 
ar anūkės Ramonos, prieš 30 
metų gyvenusių Virginia vals
tijoje. Jei ką nors žinote, pra
šome paskambinti į „Sekly
čią" tel. 773-476-2655 arba 
rašyti: 3143 W. 66 St., Chi
cago, IL 60629. *ia» 

•Talman Delicatessen, 
2624 W. 69 St., Chicago, IL, 
priima užsakymus kūčių — 
Kalėdų stalui. Jvairūs mėsos 
patiekalai; žuvis: lydeka, un
gurys, kelių rūšių silkės; kol
dūnai, kugelis, mišrainės; sal
dumynai: tortai, napoleonai, 
sausainiai. Skambinti nuo 8 
v.r. iki 5 v.p.p. Tel. 773-434-
9766. *i33o 

• „Saulutė", Lietuvos vai
kų globos būrelis, dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, inva
lidams vaikams, daugiavai
kėms šeimoms bei studentams 
Lietuvoje. Aukojo: Laima Pliop-
lienė $120 pradėti vaikučio 
metinę paramą, anoniminiai 
$200: Dalia Ivaškienė $500 
tęsia dviejų berniukų metinę 
paramą, Gražina ir Aloyzas 
Sturonai $50, Virginįja ir Vy
tautas Kupcikevičiai $100 a. a. 
Roberto Kosmono atm., Ano
niminiai $30, Aldona ir dr. 
Vytautas Mauručiai $100, Wil-
liam Lohff $100, Gražina ir 
Edmundas Varneliai $240 tęsia 
metinę paramą, Lora ir Audra 
Varnelis bei Shawn Murdock 
$240 berniuko metinę paramą; 
Zita ir Maris Kampe $240 tęsti 
mergaitės metinę paramą. La
bai ačiū! „Saulutė", 419 
Weidner Rd., Buffalo Grove, 
IL 60089. Tel. 847-537-7949. 
Taz IDS36-3003339 «>M 

• DĖMESIO! VIDEO APA
RATU SAVININKAI! Norėda
mi tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VTDEO 3533 
S-Archer Ave., Chicago, IL 
60609. TeL 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. 

• BALTIC MONUMENTS, 
1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. TeL 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į namus. 

• Automobilio, namų ir 
l igos draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų 
kraštų. Kreipkitės pas A.Lau-
raitį, A. & L. Insurance Agen-
cy, 9439 S. Kedzie Ave. , 
Evergreen Pk., IL 60805-
2325. TeL 706-422-3456 (ak.) 

• A. a. arch. A. Rima-
vič iaus atminimą pagerb
dami, Julius ir Frances Pakal-
kai, Beverly Shores, IN, aukoja 
Lietuvos Našlaičių globai $25 ir 
reiškia užuojautą Velionio 
seseriai Sofijai Jelionienei su 
šeima ir kitiems artimiesiems. 
Reiškiame užuojautą Velionio 
artimiesiems, o aukotojams 
dėkojame! „Lie tuvos Naš
laičiu globa", 2711 West 71 
St., Chicago, IL 60829. n w 

•Almos fondui aukojo: 
Irena Kriauceliūnienė, Burr 
Ridge, IL, sakanti — vargs
tantys, kenčiantys vaikai yra 
visos tautos skausmas, jų para
mai ji aukoja $1,000; a. a. Mečio 
Valiukėno atminimą pagerb
dami, aukoja po $65: Alė Brie
dienė ir Valiukėnų šeima, i i 
viso $130; a. a. V. Mačiuikos 
atminimą pagerbdami, Jonas ir 
Jurgita Klovai, Rocky Hill, CT, 
aukoja $50: Jovita Strikas, 
Indian Head Park, IL, $60. 
Almos vardu dėkojame visiems 
aukotojams, reiškiame užuo
jautą velionių artimiesiems! 
Aukos nurašomos nuo mo
kesčių. Taz ID 36-4124191. 
Č e k i u s rašyt i „ L i e t u v o s 
Našlaičių globa", pažymint, 
kad skirta Almos fondui. 
S ius t i : 2711 West 71 8t . , 
Chicago, TL 60629. vun 

•Tik 33 centai u i minute 
skambinant į Lietuvą, 8 centai 
JAV, per I. E. COM. Šaunu! 
Pigiausi įkainiai skambinant 
bet kur pasaulyje. Lietcrrius 
aptarnauja nuo 1986 m. Tei
raukitės Uetuviikai 708-386-
0656. 

• A. a- A. Cereko atmini
mą pagerbdami, Antanas ir 
Salomėja Astrauskai,.Oak 
Lawn, IL, aukoja Lietuvos 
našlaičiams $25 A. a. Broniaus 
Krištopaičio atminimą pagerb
dama, Emelia Gaška aukoja 
Lietuvos nailaiciajiia $29, lUąl, 
kiame užuojautą valiosiu' sąra
miesiems, o aukotojams Lie
tuvos vaikų vardu dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globos 
komitetas, 2711 Weat 71 S t , 
Chicago, IL 60629. 

TĖVIŠKĖS EV. 
LIUTERONŲ BAŽNYČIA 

6641S.TroySt. 
CMcaco.IL 60629 

sekmadienini 10:30 vai. ryto 
lietuviško* pamaldos 

ir sekmadieninė mokykla 
Vyskupas Hanai 

T«L76t-39»>32ff 

ADVOKATAI 
LJKaaeAL* 

40 SMSĮ patirto ir prnSMio • 
u l u m i i automobilių avartyi, 

asmeniiku auMdunų ir kt byloM. 
SUS 
ILSOatt.TaLS47.Sn 

(kalbaaM liatuvalkai). afaa m jum 
•raita 

ADVOKATAS 
G4WTAJtAS F. <MNAS 
6436 flS*aSM IfiV, CMcafB, M. MSB 

TeL 773-562-4500 
Valandos pasai ftaStarteą 

IL! 
TeL 776-776 6166 

Darbo vaL sos 9 v J. M S v.v. 
. 9 v*, iki 1 •.*.*. 

ADVOKATAI 
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