
-• 

. 

l»UU4>l»t,.lU„,.|.,ll,tl„4U»..,M„l,I...H,.l 
t M M m M M M t t i t l I M | m j ^ c 6 0 g 
S 1 8 8 P 9 GRATIS 
THE LIBRAAY OF CONOBJKSS 
Z0R0PZAN RIADIHG ROOM 
S e r i a l ą D i v i s i e a 
H i i h i n g t o n DC 2 0 5 4 0 - 4 8 3 0 

• - . 

'Jtf DELAY - Dats Mttied 12/30/99 

Jaauary 1, 

VeLLXXXVm 

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 
ŠEŠTADIENIS -SATUKPAY, SAUSIO - JANUARY ir ioq» 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4546 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TB_: 773-585-9500 • FA* 773-585-8284 • DRAUGASOEARTHUNJK.NET 

Nr.252 
Kaina 75 c. 

Vilties, šilumos ir meilės, naujų darbų, jaukių namų, 
ilgų ir džiaugsmingų Naujųjų metų! 

Nepaisant negandų, Lietuvos 
Seimas dirbo sklandžiai 

* 

mento darbą reglamentuo
jančio Statuto redakcija. 

Pasak kanclerio, pagrindinis 
įstatymų leidybos darbo krū
vis persikėlė ii visuotinių 
posėdžių salės į Seimo komite
tus. Anot J. Razmos, svarsty
mo pagrindiniuose ir papil
domuose komitetuose proce
dūra pagerino teisės aktų ko
kybę. 

J. Razma palankiai vertino 
Seimo santykius su preziden
tu Valdu Adamkumi. 

Anot jo, pavasarį, kilus pre
zidento nesutarimams su 
premjeru Geatminu Vagnoriu
mi, Šie santykis*' buvo „su
dėtingi", vėliam, Rolando Pak-
8o premjersvisso laikais vei
kiant neformaliai prezidento, 
Seimo pirminėse* ir premjero 
tarybai — „nfĮjaki", o pasta
ruoju metu — ^dalykiški ir la
bai geri". 

Pastaraisiais metais parla
mentinė opozicija nuolat kriti
kavo valdančiąją daugumą 
dirbant .buldozerio" principu, 
nusisukant nuo valstybės sie
kių ir neretai priimant Kon
stitucijai prieštaraujančius 
teuteo ttkiu*. 

Buvęs premjeras Rolandas 
Paksas išrinktas Metų žmogumi 
. YllnittS, gruodžio 30 d. vadovą Valdą Adamkų — 13.5 

proc. 
43 metų politikas R. Paksas 

ypač populiarus tapo po to, kai 
rudenį, atsisakęs pasirašyti 

Vilnius, gruodžio 30 d. 
(BNS) — Nepaisant Lietuvos 
valstybėje įvykusių politinių ir 
ekonominių sukrėtimų, Seimo 
darbas šiemet buvo „tvarkin
i u , ramus ir nuoseklus", ke-
tvirtadianį spaudos konferen-
djfįp pareiškė Seimo kancle
ris jvjenas konservatorių va
dovu Jurgis Razma. Jis pa-
sikffstt ketio&ka Seimo darbą 
nušviečiančių žurnalistų „prie 
puodelio kavos" aptarti metų 
parlamento darbus. 

Seimo kanclerio teigimu, 
dviejų vyriausybių pasikeiti
mai per metas, kuo .gali pasi
girti ne kiekviena Šalis", rodo 
„partįjų subrendimo stoką". 
* Kanclerio teigimu, politinius 
sukrėtimus nulėmė .aukštas 
pareigas užimančių politikų 
asmeninisi, atsieti nuo parti
jos ir valstybės, žingsniai su 
pasekmėmis valstybei". 

Tačiau, pasak J. Razmos, 
Seimo darbe šiemet .nebuvo 
sukrėtimų, nuotykių, kokių 
buvo valstybėje", o parlame-
tarų darbas buvo „tvarkingas, 
ramus ir nuoseklus". 

Seimo kanclerio teigimu, 
tam įtakos turėjo metų pra-

įsigslkgusi nauja parla-

AhftM fondui — 

(BNS) — Buvęs Vilniaus me
ras bei premjeras, dabartinis 
Lietuvos liberalų sąjungos pir
mininkas Rolandas Paksas 
tapo Metų žmogumi. 

Taip nusprendė dauguma 
Lietuvos gyventojų, kurių ap
klausą gruodžio 17-21 d. su
rengė bendroji Lietuvos ir 
didžiosios Britanijos rinkos ir 
viešosios nuomonės tyrimų 
bendrovė „Baltįjos tyrimai/ 
Gallup". 

Dabar prezidento įgaliotuoju 
atstoųu dirbantis R. Paksas 
surinko 40.6 proc. apklaustųjų 
balsų ir Metų žmogaus rin
kimuose^ smarkiai pralenkė 
antroje vietoje likusį valstybės 

9000-ięji Lietuvoje 
paskelbti 

Jaunimo metais 
Vilnius, gruodžio 30 d. 

(Elta) — 2000-ieji metai Lietu
voje —Jaunimo metai. 

Tokį nutarimą Seimas pri
ėmė birželio pabaigoje. Parla
mentarų sprendimą padiktavo 
Lietuvos jaunimo organizacijų 
taryba (LiJOT), šia idėja pa
rėmė daugiau kaip 80 nevy
riausybinių jaunimo organiza
cijų. 

Tikėtasi, kad ateinančių 
metų paskelbimas Jaunimo 
metais įpareigos valdžios in-
stitucųas daugiau dėmesio 
skirti jsunimo problemų spren
dimui. 

Tuo tarpu beveik 2000-ųjų 
išvakarėse LiJOT ministrų 
kabinetą apkaltino išskirtinių 
paskelbtų Jaunimo metų tiks
lų ignoravimu ir pranešė, jog 
nuo 3000-ųjų pradžios stab
dys savo narystę Nuolatinėje 
nevyriausybinių organizaci
jų komisfyoje prie vyriausybės 
bei Lietuvos valstybinėje 
UNESCO komisijoje. 

Lietuvos sutartį su JAV ben
drove „Williams Internatio
nal", pasitraukė iš premjero 
posto. 

Trečioje vietoje Metų žmo
gaus rinkimuose liko kaden
ciją baigęs prezidentas Algir
das Brazauskas (5.1 proc.), 
ketvirtoje — Naujosios sąjun
gos (socialliberalų) vadas Ar
tūras Paulauskas (3.9 proc.), 
penktoje — krepšininkas Ar
vydas Sabonis (3.4 proc.). 

Į dešimtuką; taip pat pateko 
lakūnas Jurgis Kairys, Seimo 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis, parlamentarai Nįjolė 
Oželytė bei Kazys Bobelis, o 
taip pat premjeras Andrius 
Kubilius. 

A Brazauskas net 4 kartus 
buvo išrinktas metų žmogumi 
— 1993, 1994, 1995 ir 1997 
metais. 

Pernai Metų žmogumi tapo 
prezidentas V. Adamkus, o 
1996-aisiais — Seimo pirmi
ninkas V. Landsbergis. 

Svarbiausiu šių metų įvykiu 
valstybėje apklausos dalyviai 
pripažino „Wuliams" atėjimą į 
Lietuvą. Kur kas mažiau 
reikšmingais laikomi ekono
minė krizė Lietuvoje, R. Pakso 
paskyrimas premjeru ir jo at
sistatydinimas, Gedimino Vag
noriaus atsistatydinimas, Kau
no „Žalgirio" pergalė Euroly-
goje. 

Svarbiausiu pasaulio įvykiu 
Lietuvos gyventojai laiko karą 
Cečėnįjoje, o perpus mažiau 
reikšmingu — karą Jugoslavi
joje. 

2000-ieji metai — antrojo 
tūks tan tmeč io pabaiga 

* Vilniaus 
rinktinės 69 policininkų, 
gruodžio 30-osios vidurnaktį 
pabaigę budėjimą, atidavė 
ginklus, tačiau atsisakė išeiti 

• 

Vilnius, gruodžio 30 d. 
(Elta) — 2000 metai nėra tre
čiojo tūkstantmečio pradžia, o 
tik antrojo tūkstantmečio pas
kutinieji metai, pareiškė Lie
tuvos astronomų sąjunga. 

Kaip pažymi Lietuvos astro
nomų sąjungos prezidentas, 
profesorius Vytautas Straižys, 
baigiantis 1999 metams, ži-
niaaklaidoje gausu klaidinan
čių pareiškimų, jog nuo 2000 
m. sausio 1 dienos prasideda 
naujas tūkstantmetis. 

Pasak astronomų, kalendo
riuje nėra nulinių metų, ta
čiau yra 100-ieji metai 

Dvidešimtasis amžius prasi
dėjo 1901 m. sausio 1 d., pir
mieji šio amžiaus metai baigė
si 1901 m. gruodžio 31 dieną. 

Taigi 2000 m. sausio 1 die
ną prasidės įimtieji XX am
žiaus metai. Jiems pasibai
gus, 2001 m. sausio 1 dieną 
prasidės XXI amžiaus, arba 
trečiojo tūkstantmečio, pirmie
ji metai.. 

Pasak prof. V. Straižio, ast
ronomų dažnai klausiama, 
kodėl 2000-ieji yra keliamieji 
metai-, t.y. vasario mėnuo turi 
29 dienas. 

šiuo metu krikščioniškose 
valstybėse galioja Grigaliaus 
kalendorius, paremtas Žemės 
apskriejimo aplink Saulę pe
riodu — atogrąžiniais metais 
(365.2422 paros). 
iš patrulines rinktinės pa
talpų, kol jiems nebus pasaky
ta, kada bus išmokėti apie sa
vaitę vėluojantys atlyginimai, 
nes buvo žadama, kad dalis pi
nigų bus sumokėta dar šiais 
metais. Pareigūnai skundėsi 
neturį už ką prieš šventes nu
pirkti vaikams dovanų ir su
mokėti komunalinius mokes
čius. Policįjos įstatymas strei
kuoti policininkams neleidžia. 
Po jų protesto ketvirtadienį 
Finansų ministerįja pervedė 
lėšas pusei gruodžio mėnesio 
atlyginimų išmokėti. (BNS> 

Sudarant kalendorių, steng
tasi, kad kalendorinių metų 
laiko tarpas būtų kuo artimes
nis atogrąžinių metų trukmei 
ir kad metus sudarytų sveika
sis parų skaičius. 

Pagal Grigaliaus kalendo
rių, treji metai iš eilės yra pa
prastieji ir turi po 365 paras, o 
ketvirtieji, kurių numeris dali
jasi iš keturių be liekanos, yra 
keliamieji — jų trukmė 366 
paros. Taip skaičiuojant, per 
400 metų kalendorius atsilie
ka nuo tikrojo laiko maždaug 
trimis paromis. Todėl nutarta 
paskutiniųjų kiekvieno šimt
mečio metų, kurių Šimtų 
skaičius nesidabja iš keturių 
be liekanos, nelaikyti kelia
maisiais. 

Taigi 1700-ieji, 1800-ieji, 
1900-ieji ir 2100-ieji yra pa
prastieji metai, t.y. jų vasaris 
turi 28 dienas, o 1600 ir 2000 
metai yra keliamieji, t.y. jų 
vasaris turi 29 dienas. Skai
čiuojant metus pagal šią sis
temą, vienos dienos klaida su
sidaro tik per 3,300 metų. 

* Vyriausybė ketina su
griežtinti laikinojo vaikų iš
vykimo į užsienį tvarką. Pa
sak socialinės apsaugos ir dar
bo ministrės Irenos Degutie
nės, šią tvarką būtina sugriež
tinti, kadangi yra atvejų, kai 
vaikai išvežami į užsienį ir ne
begrįžta. Vyriausybės posėdy
je nuspręsta dar sykį peržiū
rėti siūlomos tvarkos nuosta
tas, kad biurokratiniai barje
rai netaptų neįveikiami tiems 
tėvams, kurie atostogų metu 
keliauja su savo atžalomis į 
užsienį, tačiau užkirstų kelią 
tais atvejais, kai vaikai išve
žami be vieno iš tėvų sutiki
mo. Pakeitimuose yra būtiny
bė turėti antrojo iš tėvų suti
kimą leisti vaikui išvažiuoti į 
užsienį. Jei tokio sutikimo ne
įmanoma gauti — jį suteikia 
Vaiko teisių apsaugos tarny
ba. (Kkal 

šokoladinių medalių 
Vilnius, gruodžio 30 d. 

(Elta) — Kasmet „Kauno die
nos" skaitytojų renkamo popu
liariausių Lietuvos žmonių de
šimtuko laureatu šiemet tapo 
valstybės vadovas Valdas 
Adamkus. 

Nugalėtojui skirtą prizą — 
2,000 šokoladinių medalių — 
vaiką įstaigų auklėtiniams iš
dalins Almos Adamkienė* lab
daros ir paramos fondas. Visą 
šių medalių maišą Almos* fon
dui dienraščio atstovai įteikė 
ketvirtadienį. 

Dienraščio vyriausiosios re
daktorės pavaduotoja Audronė 
Kanapickienė sakė, kad apdo
vanojimo prezidentui nebuvo 
galima įteikti dėl kelių prie
žasčių — jis šiuo metu yra iš
vykęs į Kosovą, be to, pagal 
galiojančią tvarką, negalėtų 
priimti vertingos dovanos (šo
koladinių medalių vertė 
kelis šimtus litų). 

„Mažojo referendumo' 
tu prezidentas šiemet aplenkė 
daugiau nei 300 į populiariau
siųjų vardą kandidatavusių 
asmenybių ir surinko 1,667 
balsus. Antroje vietoji pasili
ko juvęg premjeru ltOBaadas 
Paksas. Po jo rikiuojasi krep
šininkas Arvydas Sabonis, 
kardinolas Vincentas Sladke
vičius bei kadencųą baigęs 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas. 

Į antrąjį penketuką pateko 
Lietuvos laisvės lygos vsdas 
Vytautas Šustauskas, Seimo 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis, parlamentaras Kazys 
Bobelis, poetas Justinas Mar
cinkevičius bei lakūnas Jurgis 
Kairys. Pastarasis vos dviem 
balsais aplenkė ir iš populia
riausiųjų dešimtuko išstūmė 
Naujosios sąjungos vadą Ar
tūrą Paulauską- I* populia
riausių dešimtuko šiemet iš
krito ir buvęs premjeras Gedi
minas Vagnorius. 

„Demokratijos šimtmečio" 
pabaigoje pasaulyje įsigalėjo 

laisvė 
Vašingtonas, gruodžio 21 

d- (AP-BNS) — 1999 metais 
pasaulis tapo šiek tiek demok-
ratiškesnis — net seniai de
mokratizacijai besipriešinan
čios islamo valstybės tarsi pa
judėjo šia linkme, gruodžio 21 
d. paskelbė demokratines ver
tybes ginanti organizacija 
Freedom House. 

Jos metiniame pranešime 
sakoma, kad 85 valstybės, ar
ba 44 proc. pasaulio valstybių, 
šiemet buvo laisvos — jų gy
ventojai naudojosi plačiomis 
politinėmis teisėmis bei pilie
tinėmis laisvėmis. 

Atskiroje šimtmečio pabai
gos* apžvalgoje sakoma, kad 
1999 m. laimėjimai vainikuoja 
dramatišką žmogaus teisių 
įsigalėjimą nuo 1900 metų, 
kai nė viena valstybė neturėjo 
visuotinės rinkimų teisės. Ne
paisant pasaulinių karų ir 
genocido siaubo, galų gale šis 
šimtmetis buvo demokratijos 
šimtmetis, sakė Freedom Hou
se pirmininkė Bette Bao Lord 
pareiškime, kuris paskelbtas 
kartu su apžvalga. 

., - Panešime sakoma, kad iš 
šiandien egzistuojančių 192 
valstybių, laisvė įsigalėjo 26-
ose, o 18-oje patyrė pralaimė
jimą. Svarbiausia tai, kad il
gai demokratinių permainų 
neįsileidęs islamo pasaulis 
ima rodyti laisvėjimo požy
mius, įskaitant nedideles de
mokratines reformas, o keletu 
atveju — net ir didesnį de
mokratijos įsigalėjimą, sako
ma pranešime. 

Valstybės kasmet vertina
mos nuo 1 iki 7 taškų. Pagal šį 
vertinimą, 1999 m. laisvių ir 
teisių padėtis pagerėjo 26 val

stybėse, įskaitant Rytų Tuno-
rą, Jugoslaviją, Argentiną, 
Burundį, Čilę, Kongą, Egiptą, 
Indoneziją, Izraelį, Jordaniją, 
Kuveitą, Nigeriją, Panamą, 
Slovakiją bei Tanzaniją. 

Žmogaus teisių padėtis pa
blogėjo 18-oje valstybių, įskai
tant Eritrėją, Hondūrą, Mala-
vį, Nikaragvą, Pakistaną, Ve
nesuelą, Bangladešą, Kolum
biją, Komoms, Etiopiją bei 
Rusiją. 

Šimtmečio apžvalgoje pažy
mima, kad 1900 m. nė vienoje 
valstybėje negaliojo visuotinė 
rinkimų teisė, todėl nė, viena 
valstybė negalėjo būti laikoma 
visuotiniais rinkimais grin
džiama demokratija. JAV, Di
džiojoje Britanijoje ir keliose 
kitose demokratinėse valsty
bėse rinkimuose negalėjo daly
vauti moterys, o Amerikoje 
šios teisės neturėjo dar ir juo
daodžiai. 

1900 m. pasaulyje vyravo 
karalystės ir imperijos, o 25 
valstybėse, turėjusiose ribotą 
demokratiją, gyveno tik 12.4 
proc. pasaulio gyventojų. 

•Šiandien rinkimu demok
ratiją turi 119 valstybių, ku
riose gyvena 58.2 proc. pasau
lio gyventojų. 

Žmonija atotrūkiais vis la
biau nusikrato priespaudos ir 
renkasi didesnį atvirumą bei 
laisvę, sakoma pranešime. 
Apie „atotrūkius" kalbama dėl 
pirmoje šimtmečio pusėje kilu
sių fašistinių ir komunistinių 
sąjūdžių. Tačiau iki 1950 m. 
buvo atsikratyta nacistinio to
talitarizmo, o vėlesniais poka
rio metais įsigalėjo dekoloni-
zavimo reiškiniai. 

V. Adamkus pasveikino Kosove 
tarnaujančius taikdarius 

Kosovas, gruodžio 

* Migracijos departamen
tas ketvirtadienį leido lai
kinai būti Lietuvoje pabėgėlio 
statuso pasiprašiusiam Rusi
jos piliečiui ir jo sūnui. Jiems 
taip pat leista gyventi Užsie
niečių registravimo centre Pa
bradėje. Traukiniu „Gomelis 
Kaliningradas" atvykęs Rosto
vo srities gyventojas dėl pabė
gėlio statuso suteikimo krei
pėsi į Vilniaus pasienio polici
jos rinktinės Vilniaus geležin
kelio stoties pasienio kontro
lės punkto pareigūnus. Prašy
mą jis motyvavo tuo, kad Ru
sijoje esą* pažeidinėjamos jo, 
kaip piliečio teisės, ir jis dis
kriminuojamas. 

* Rusijos prezidentas 
Boris Jelcin nedalyvavo 
ketvirtadienio vakarą rengia
mame Naujųjų metų priėmi
me Kremliuje, kur buvo lau
kiama jo kalbos apie Rusįją. 
Vietoje B. Jelcin kalbą sakė 
ministras pirmininkas VTadi-
mir Putin. Priežasčių, dėl ku
rių B. Jelcin neatvyko į paties 
organizuotą priėmimą, jo ats
tovai nepateik*. Dažnai nega
luojantis ir neseniai plaučių 
uždegimu sirgai B. Jelcin sau
sio 5 d. ruošiasi kelionei į 
šventąją Žemę Betliejuje švęs-

30 d. 
(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus ketvirtadienį sveiki
no taikos misiją Kosove atlie
kančius Lietuvos karius su šv. 
Kalėdomis ir naujaisiais me
tais, girdamas jų garbingą at
stovavimą Lietuvai tarptau
tinėse taikdarių pajėgose. 

Pasak prezidento, besivieni
jančiai Europai būtina drauge 
stoti prieš pavojus demokrati
jai, žmogaus teisėms ir kitoms 
pamatinėms vertybėms. V. 
Adamkaus žodžiais, tokia vie
nijančia ir stipria jėga tapo 
NATO, kuri užkirto kelią kon
flikto Kosove tolesniam pliti
mui. Pasak prezidento, reikš
minga tai, kad į šią misiją 
įsitraukė ne tik NATO val
stybės, bet ir jų bendrininkės 
Europoje. 

•Didžiuojuosi, kad jos dalimi 
esate ir jūs, Lietuvos kairiai. 
Tai dar kartą įrodo, kad 
esame pajėgūs prasmingai 
prisidėti prie saugesnės Euro
pos sukūrimo", sakė V. Adam
kus lenkų taikdarių bazėje 
Kosove, kur drauge tarnauja 
ti stačiatikių Kalėdų. Papras-
tai naujamečius priėmimus 
Kremliuje rengdavo Maskvos 
meras, tačiau šį kartą buvo 
paskelbta, kad B. Jelcin rengs 
Šventinį priėmimą, kuris bus 
paskutinis jo kadencijoje. <BNS> 

Lietuvos kariai. 
NATO vadovaujamoje tarp

tautinėje taikos misijoje Ko
sove dalyvauja 29 Lietuvos ka
riai iš Kauno jėgerių bata
liono. Lietuvos kariai nuo 
rugsėjo tarnauja Lenkijos ba
talione, Kuris įeina JAV briga
dos sudėtį. 

V. Adamkus savo sveikinime 
džiaugėsi, kad Lietuva ir Len
kija taikos misijoje išplėtojo 
„itin sėkmingą bendradarbia
vimą". 

J Kosovą V. Adamkus atvy
ko kartu su Lenkijos preziden
tu Aleksander Kwasniewski, 
su kuriuo, prieš atvykstant į 
Kosovą, trumpam stabtelėjo 
buvusios Jugoslavijos Make
donijos Respublikos sostinėje 
Skopjėje ir susitiko su naujuo
ju Šios valstybės prezidentu 
Boris Trąjkovski. 

KALENDORIUS 
Gruodžio 31 d.: Šv. Silvestras; 

Gajutė, Gedgantas, Mingailė. Tomas. 
Sausio 1 d.: Svc. M. Marija, Dievo 

gimdytoja. Naujieji metai. Arvaidas, 
Arvaidė, Eufrozina, Girutis, Mečis
lovas (MeCys). Sniege. 

Sausio 2 d.: Kristaus apsireiški
mas (Trys Karaliai); Bazilijus Griga
lius, Fuigentas, Gailutė, Izidorius, 
Mažvydas. Stefanija. 

Sausio 3 d-: Danielius, Genovaitė, 
Liesnelė, Vidas, Vyda, Viltautas. 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest, IL 60045-26^0 

ATEITIES SAVAITGALIS 
ČIKAGOJE 

(Tęsinys) 
Ateities savaitgalis šįmet 

vyko spalio 22-24 d. Čikagoje 
ir Lemonte. Savaitgalis pradė
tas vakarone Čikagoje, Jauni
mo centro kavinėje, o šešta
dienio ir sekmadienio progra
ma vyko Ateitininkų namuo
se, Lemonte. 

Šeštadienį pirmąją paskaitą 
„Lietuvos politinis peizažas 
naujų rinkimų išvakarėse" 
skaitė dr. Kęstutis Girnius. Ji 
jau buvo aprašyta šio skyriaus 
gruodžio 18 d. laidoje. 

Po trumpos pertraukos 2 v. 
p.p. dr. Linas Sidrys supažin
dino savaitgalio dalyvius su 
dr. Petru Kisielium, kuris 
skaitė paskaitą „Ant mirties 
slenksčio: eutanazija ir mo
ralė". 
,t Hipokrato priesaikoje paža
dama, kad pirmoje vietoje gy
dytojas nedarys žalos pacien
tui. Eutanazija arba žudymas 
iš pasigailėjimo siekia graikus 
ir romėnus. Pavyzdžiui, Grai
kijoje miesto pareigūnai laikė 
nuodus, kuriais galėjo piliečiai 
pasinaudoti. Garsus filosofas 
Pitagoras teigė, kad dievai 
vertina kiekvieno žmogaus 
sielą. Platonas buvo priešin
gas eutanazijai. Tačiau Plato-

snas gyrė Sokratą, kuris pri
ėmė mirtį laisva valia. Aristo
telis laikė savižudybę bailio 
aktu. Buvo dedamos bausmės 
savižudžiam^ — draudžiama 
viešos laidotuvės, atimamas 
turtas. Hipokratas buvo aiš
kus eutanazijos priešas. Jo 
priesaikoje sakoma: „Aš nie
kam neduosiu mirčiai vaisto". 
Penktojo ar ketvirtojo šimt
mečio prieš Kristų daktarai 
mažai sekė Hipokratą. Daugu
ma naudojo eutanaziją. Dak
tarams palikta autonomija. 

Senasis {statymas gyvybę 
laiko didžiausiu gėriu. Nekal
to kraujo praliejimas uždraus
tas Senajame Testamente: 
„Prakeiktas tas, kuris užsakė 
nužudyti nekaltą asmenį". 
Krikščionybės pažiūra sutam
pa su Hipokrato. 

Eutanazija galima dalinti į 
norimą ir priverstinę. Aktyvi: 
savižudybe, nužudymas, mir
tina dozė vaistų. Pasyvi: atsi
sakymas gydymo paskutinėje 
mirties stadijoje. 

Du aštuonioliktojo Apšvietos 
amžiaus nesidomėta eutanazi
ja. Devynioliktajame amžiuje 
prasidėjo diskusijos apie pasi
gailėjimo mirtį. Boyle siūlė 
naudoti eterį skausmams su
mažinti. Summer Williams 
piršo vaistus ne tik skaus
mams numalšinti bet ir pa
greitinti mirtį. 

Charles Darwin studija „Rū
šių kilmė" stoja vietoj tradici
nio autoriteto. Į socialinę sritį 
atnešama mintis, kad visuo
menė turi teisę užbaigti silp
nųjų gyvenimą. Dauguma 
daktarų tam priešinasi. Pa
vyzdžiui, ^Journal of the Ame
rican Medical Association" tei
gia, kad gydytoją nedera reng
ti egzekutoriaus rūbu. 

Dr. Petras Kisielius plačiai 
apžvelgė bandymus įteisinti 
eutanaziją įstatymų keliu Eu
ropoje ir Amerikoje. Didžiau
sia eutanazija įvykdyta Vokie
tijoje su mintimi gryninti vo
kiečių tautą. 1939-1946 me
tais nužudyta arti 400,000 sa
vų piliečių. Buvo žudomi epi
leptikai, proto ligoniai, nedar
bingi, vaikai su defektais. 

Kastruota irgi arti 400,000. 
1940 metais arti 700 proto li
gonių nužudyti dujomis. Spė
jama, kad pabandę ant savęs, 
uždėjo žudymo mašiną ant žy
dų tautos. 

Paskaitos gale buvo parody
tas šiurpus CBS „60 Minutes" 
pasikalbėjimas su dr. Kevor-
kian ir jo filmuota paciento 
mirtis. 

(Bus daugiau) 
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JAV 
KanadBjs ir kitur 
Tik Isllaslsa 
JAV _. 
Kanadejt ir kitur (UA) 
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$600.00 
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... DAR DAUG METŲ GYVUOT 

Prisijungę prie internete su
laukiam įvairiausių laiškų, 
skelbimų ir kitokios medžia
gos. Vienas tokių laiškų buvo 
istorijėlė apie šeimos senelį. 
Ja verta pasidalinti, priminti 
mums mūsų elgesio reikšmę, 
ypač tiems, kurie auginame 
savo vaikus. 

Senelis gyveno su savo sū
num, marčia ir ketverių metų 
vaikaičiu. Senelio rankos dre
bėjo, akys buvo silpnos ir 
žingsnis netvirtas. Visi vaka
rieniaudavo drauge, bet sene
lio drebančios rankos ir silp
nas regėjimas jam kliudydavo. 
Imdamas stiklinę, paliedavo 
pieną ant staltiesės. Žirniai 
nubyrėdavo nuo šaukštelio 
ant grindų. 

Sūnus ir marti erzinosi, kad 
prie stalo netvarka! Nuspren
dė su juos erzinančiu reikalu 
susitvarkyti. Virtuvės kampe 
pastatė mažą staliuką sene
liui. Kadangi seneliui ne kartą 
iš rankos krentanti lėkštė su
dužo, vakarienė jam buvo pa
teikiama mažoje medinėje gel
doje. Senelis vakarieniavo 
kampe vienas, o sūnus, marti 
ir vaikaitis prie stalo. Pas
tebėdavo šeima, kad ne kartą 
seneliui skruostu nuriedėdavo 
ašara, bet sūnus ir marti tik 
priekaištavo, kad senelis ne
švariai valgo. O keturmetis 
vaikelis visa tai tyliai stebėjo. 

Kartą, prieš vakarienę, tė
vas pastebėjo, kad vaikelis 
žaidžia ant grindų su medžio 
skiedromis. Klausia vaiko: 
„Ką tu čia veiki?" Tas besidar
buodamas atsako: „O, aš lip
dau dubenėlį tau ir mamytei, 
kad jūs iš jo galėtumėt valgy
ti, kai aš būsiu didelis". 

Tėvams taip trenkė vaikelio 
žodžiai, kad iš karto suprato 
ką turėjo daryti. Nuo to laiko 
senelis valgė su visa šeima 
prie stalo ir niekas nesierzin-
davo, nesijaudindavo, kad 
maistas krito ant grindų, ar 
staltiesė buvo aplaistyta pie
nu. 

lafc 

TTNKLAPIO 
KOLEKTYVO 
KVIETIMAS 

Artėja ateitininkų tinklapių 
įkūrimo metinės. Tą progą pa
minėti ir su ateitininkų visuo
mene susitikti, tinklapiui va
dovaujantis kolektyvas kvie
čia dalyvauti vakaronėje Atei
tininkų namuose, Lemonte, 
penktadienį, 2000 metų kovo 
10 d. 7:30 vai. v. Bus proga 
išgirsti apie tinklapių turinį ir 
rūpesčius bei proga pateikti 
savo pasiūlymus, tinklapių 
vertinimus, ir kt. Tinklapiai 
visų ateitininkų. Steigėjai 
kviečia pasidalinti mintimis ir 
pasiūlymais. 

Tinklapio kolektyvas 

Clevelando ateitininkų veik
los penkiasdešimtmečio šven
tei, Maironio moksleivių atei
tininkų kuopa, globojama dr. 
Vidos Švarcienės ir dr. Ma
raus Laniausko, išleido 42 
puslapių laikraštėlį. Jį reda
gavo, tekstus rinko ir spausdi
nimui paruošė Eglė Laniaus-
kienė. Laikraštėlio viršelio 
antroje pusėje padėka kuopos 
dvasios vadui kun. Gediminui 
Kijauskui ir Nijolei Kersnaus-
kaitei už laikraštėlio spausdi
nimą ir linkėjimai Clevelando 
ateitininkams „dar daug metų 
gyvuot". 

Pačių moksleivių parašytos 
maldos pirmame ir paskuti
niame laikraštėlio puslapiuo
se. Pirmasis rašinys auksinio 
aplanko laikraštėlyje — Rūtos 
Švarcaitės „Malda pradedant 
naujus veiklos metus": 

„Brangus Kristau, mūsų 
Viešpatie ir mūsų broli, • 

Renkamės šiandien vėl pra
dėti naujus moksleivių ateiti
ninkų veiklos metus. Buvome 
visi išsisklaidę vasaros metu 
— atostogavome, dirbome, sto
vyklavome, džiaugėmės gražiu 
oru ir gamta. Dėkojame už vi
sas suteiktas dovanas. 

Dabar jau prasidėjo mokslo 
metai ir grįžtame visi atgal 
prie savo pagrindinių darbų. 
Padėk mums visiems atlikti 
tuos darbus gerai ir sąžinin
gai. Primink mums kasdieną, 
kas yra tikrai svarbiausia mū
sų gyvenime, kad niekados ne-
užmirštumėm, kad mūsų die
nos ir darbai šiame pasaulyje 
yra tik pasiruošimas amžina
jam gyvenimui. Padėk mums 
sekti Tavo pavyzdį kasdien. 

Laimink mus visus ir mūsų 
veiklą šiais metais. Ypač lai
mink mūsų kandidatus, kurie 
šįmet ruošiasi įžodžiui. Taip 
pat laimink ir tuos, kurie šiais 
metais baigia gimnaziją — 
padėk jiems visuose sprendi
muose ateityje. 

Laimink mūsų tėvelius, glo
bėjus ir visus ateitininkus. 
Stiprink mūsų pasiryžimą 
kasdien viską atnaujinti Ta
vyje, tarnaujant Tau ir arti
mui. Amen". 

Laikraštėlį sudaro Linos 
Beržinskaitės pirmame pusla
pyje pieštas paveikslas, pačių 
moksleivių sukurtos maldos, 
ateitininkiškonus temomis ra
šyti referatai, kuopos nuotrau
kos ir įvairūs trumpi pasisa
kymai Tema, liečiančia ateiti
ninkų principus rašė Kęstutis 
Aukštuolis, Kęstutis Kalvai
tis, Saulius Kliorys, Simas 
Laniauskas ir Vytas Vaitkus. 
Apie gyvenimą tarp dviejų 
kultūrų rašė Simona Augytė, 
Vaiva Bučmytė ir Gintas Ci-
vinskaa. Lukas Laniauskas at
sakė į klausimą „Ar dabartinis 
ateitininkiškas jaunimas yra 
pakankamai stiprus išlaikyti 
savo kartos lietuvybe?" Teresė 
Paškonytė ir Saulutė Tamo
šiūnaitė rašė kodėl jos nori 
duoti moksleivės ateitininkės 
įžodį ir boti ateitininkės. Pau

lius Rukšėnas rašė apie save 
ir ateitininkiją. Apie vasaros 
stovyklas, rašė Saulutė Tamo
šiūnaitė, Laura Rukšėnaitė ir 
Simas Laniauskas. 

Laikraštėlio pačiam centre 
išspausdinti trys puslapiai 
kuopos nuotraukų. Per šešis 
puslapius talpinančius nuo
traukas, kuopos nariai trum
pais atsakymais atsiliepė į 
klausimus ką jie suaugę patys 
norėtų dirbti, kuris lietuvių 
visuomenėje asmuo turėjęs 
didžiausią įtaką jų gyvenime, 
kuris pasaulyje žmogus jiems 
reikšmingiausias ir kuris atei
tininkiškas įvykis labiausiai 
likęs atmintyje. Čia dalinama
si keliais atsiliepimais... 

I pirmą' klausimą Saulius 
Kliorys atsakė: „Man dabar 
nerūpi, kas aš būsiu kai už
augsiu, tik svarbu, kokiu nors 
būdu kitiems padėti". Evelina 
Maciulevičmtė^ teigė: „Norė
čiau tapti daktare, nes man 
patinka tas mokslas, yra gar
bingas darbas ir visada reikia 
dirbti su kitais žmonėmis, kas 
man labiausiai patinka. Nie
kas man neteikia didesnio 
džiaugsmo, kaip padėti ki
tiems". Laura Rukšėnaitė ra
šė: „Norėčiau tapti restorano 
vyriausia virėja, nes aš noriu 
dėvėti tą aukštą, baltą kepu
rę". Paulius Rukšėnas parašė: 
„Norėčiau pasireikšti kokioje 
nors sporto srityje ir auginti 
seimą". 

Lina Beržinskaitė rašė, kad 
jos- mama paveikusi jos gyve
nimą, kadangi „nepaisant visų 
susipykimu, žinau, kad mane 
labai myli". Vaivos Bučmytės 
gyvenimą paveikęs Jonas To
toraitis: „Nes jis mane paska
tina ir vis būna prie manęs, 
kai reikia drąsos. Jis yra labai 
didelis optimistas". Aidui 
Idzeliui jo seneliai: „Nes jie 
yra vyresnio amžiaus ir dėl to, 
daug žino'' Luko Laniausko 
gyvenimą įtakojęs kun. Algis 
Gudaitis, kadangi Jis link
smai žiūri į gyvenimą ir moko 
būti geru, įlomiu žmogumi ir 
lietuviu". Laurai Rukšėnaitei 
Marius Laniauskas: „Nes jis 
yra geras pavyzdys ir geras 
tėvas". 

Reikšmingiausias žmogus 
pasaulyje Vaivai Laniauskai-
tei yra jos pusseserė Ina: „Nes 
ji labai mabni ir yra man la
bai geras pavyzdys". Kęstučiui 
Kalvaičiui jo tėtė: „Nes jis vi
sada yra pasiruošęs man pa
dėti". Ventai Crvinskaitei jos 
senelis: „Nes jis mane išmokė 
rašyti ir piešti. Dabar seku jo 
pėdomis universitete". 

Ypatingiausią įspūdį Genu
tei Tamošiūnaitei paliko, kada 
„Dainavos stovykloje, šv. Mi
šiose prisiminėme visus mūsų 
mirusius artimuosius. Buvo 
labai jautrus momentas". Sau
liui Klionui Pauliaus Gražu
lio vadovavimai šių metų 
moksleivių stovykloje". Linai 
Beržinskaitei: „labiausiai lie
ka atmintyje, kai Dainavoje 
kas nors verkia ar yra nuliū

dęs, kiti stovyklautojai susibu
ria tam žmogui padėti ar jį pa
guosti". 

Priekiniame ir paskutinia
me viršelyje nupieštas ateiti
ninkų ženklas patvirtina atei-
tininkiško jaunimo leidinį. 

L & 
CLEVELANDE 

1999/2000 veiklos metais 
moksleivius globoja Marius 
Laniauskas ir Vida Svarcienė, 
o jaunučius/jaunius — Teresė 
Beržinskienė, Regina Idzelie-
nė ir Ramunė Totoraitienė. 

Sendraugių valdybą sudaro: 
pirm. Ada Stungienė, sekr. 
Stasė Kazlauskienė, iid. Mari
ja Stungienė ir narys Eduar
das Brazauskas. Kun. Gedimi
nas Kijau8ka8, SJ, yra visų 
dvasios vadas. 

Oro pastų 
Bsfuuariu piista. 
TiklattadiM 
TOMtacun 

Vyriausiai 
Administratorius-Va 
Moderatorių* 

» Administragja dirba kaadian, nuo 8:30 iki 430, iattaHianiais padirba. 
• aaiaiBfi dirba kasdisn, nuo 8:30 M 4.-00, aaitadiaoiiis nudirba. 
• Rsdakdja ut skalbusi) tūriai naataakn Skalbimų kainos atahinrtamoa, 
garui prašymą, ką norą skalbti 
• Badaktga straipsnius taisą ssro 
Siundant prasona pasilikti kopiją. 

Asta M. AMtmuštcm, MD 
vaikų gydyt* 

naujai prisijungusi prie vienos 
geriausių pietvakarių pusėje dr. 

G. Skarpathiotts pediatrlnee 
praktikos. Gydome ir 

konsultuojame įvairiais 
vaikų ligų klausimais. 

n . u . r t , , I I» I r ina 
raiOS rmMmVKM 
708-923-6300 

Chicago Pedtatrict 
773682-8500 

W. J.t 
DANTU GYDYTOJAS 

21470 8. MainSl 
MtstlMMn, IL 80443 
T«L706-74»OO33 

Vslanilos panai fMSlJįįj 

DAUAA.CEPEL£,DJ)A. 
DANTU GYDYTOJA 

7916 W. 171 St 
ITrasyPaiKIL 60477 

709814-6871 
Valandos pagal austartmą 

DR. E DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-738-4477 

Rtr 708-2464087 art 
644t8.PufcMMRosd 

DR. JANINA JAKSEVTCiUS 
JOKŠA 

6441 S. Pulaskj Rd., Chteago, IL 
Rez. 706-422.7807 
Kab. 773-682-0221 
Valandos susMana 

DR.DAUAJODWAU3 
DANTU GYDYTOJA 

3800 MgNantf Ava.. 8* . 201 
(Sanai gaust nuo Onos Sąnari 

DoanemGfBva, L M M 
Tat 630-4804118 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAt 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
6132 8. Kedtis Ava^Ctfcago 

773-778-6888 artM 77JM684441 

-DTmssei _ 
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR 

O ^ R Q A S \ 
psrsfns dr. P. Ktaslaus 

praktiką Vai suitaru»,aroa 
na: ptnnd. 11 -7, anM. M , 

M t f l O * . pantai 104. tas 
antrą iaisi 10-2.14434.80 

Ava., Ctoavo, L. 
Tat70B»6B2-tm 

M T V M T nasaal LISJUST 
Stuburo, sąnariu, ir numanu po>ma«, 

chiropralctika.mamiatine Mrapija. 
įkuounkttra. 

7271 S. Mariem, •usljmlsa, IL 
44455. Td. 748.5*4 <—• T 

HriurUkri. Vi 

GEDAS M. ORINIS, UD 
INKSTU. POSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BB CHtRUAOUA 
AtmraMadkmiCanaar 

10400 7S8tKanoata.WIS3142 
(414)687 

raaynona u. amvvt, a u o v 
Obstetrics & Gynacotogy 

3823 HifhUnd Avenue Suite 4A 
Downert Ctove, IL 60515 

•J4-8S2-94M 
Valandos pagal susitarimą 

DR.EUOUUSLEUS 
AKIU UGOS IR CHIRURGIJA 

11S2V»mW8t.LarnonLa.6043» 
1301 Coppafta1dAMsjL.8u8a 113, 

Jo8st.IL 60432 
Tai. 815-723-1854 

DR. PETRAS ŽLfOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ks*.sti773-686-318§ 
Namų tai. 847-381-3772 
6745 West 63rd Street, 

Va). pwmd. ir ketvd. 3 v.p.p.- 6 v.p.p. 
Kitomis dmnomis — susitarus. 

DR DOMAS LAPKUS 
Virta a k* plaučių ligos 

15300 VVaat Ava. 
OttandPaifc 

706-349-8100 

savaftgssus 

DR RAMUNĖ UACUAUSKAS 
DANTU GYDYTOJA 

tmmutm m ajysaalaaaaaasa a m * 

Tat 706 886 2131 

DR. VHJUS MUCAmS 
SBMOS OAKTARAS M CHRUROAS 

FMmVf MEDICAL CUMC 
18808-127 8L. Lamor* a.8048> 
PfMsstaatt PSB1Q8 C0nMSaW«y H08JPHBJI 

Tst 

LTD. 
6132 &Kad2ia Ava. 
Chtoago, IL 60628 
TsL 773*436-7700 

RH*QAUDA8NEhHCKAS,H.D. 
8.PRASADTUMUALA.M.D. 

Sirdma ir kmiąagysių Igos 
Valandos pagal susttaifrną 

DRUNA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8434-A S. KsdUs. CHICAGO.IL 80052 
Tat 77*434-4440 

EUO&EC DECKER DOS. P.C. 
4647 W. 103 SL, Oak. LtaM, L 
Pirmas apyl. su Nortnuvaatsra un-to 
tlpiornu, sstuviarns sutvarkyk Uta MB 

uz pnamarnsj Kaina.' aumiBai 
pramanu aoaosucmi purmnaamL 

Šusterimu (kafcM anoiskai) 
Tai. 706-422-8280 

DR. JOVITA KEFIBJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9626 8.7901 Ava., Hsctory HMs, IL 
Tat (708) 586-6101 

Valandos pagal susitarimą 
mmmm 

J0NA8VJ*UNSKI8,MD 
TERHDAUA8PRUNBKB,MD 
J3REQ0RYSUEL2LE.mX> 
BJtaota Pefci Traeltnant 
Nuganą, aparato, galvos, m 
važo, autaatm itaiu»lita> 88 wt 
vlalu skausmo gydymo apsdaSata 

Chicago: 312-726^)800 
East Dundee: 847-551 -1212 

McHenry: 815-363-9595 
Eik Grove: 847-716-1212 

irUbeftyvms. 
www.i8Biotapejn.corn 

VIDAS J. NBHKCKAS, VLD. 
KARDIOLOGAS - ŠIROtES LIGOS 

7722 S. Kedzia Ava. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tai. 773-471-33Č0 
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Trumpai 
Amerikoje ir pasaulyje 

Pomoiė Egk PauBkienė 

•Per tik alintą metų de
mokratija smarkiai paplito 
po pasaulį. 1900. m. pasau
lyje nebuvo nei vieno krašto, 
kurio vyriausybė buvo visuo
menės išrinkta, remiantis 
daugiapartiniais ir visuotinių 
rinkimo »teisių principais. 
Suomija pirmoji tai įvedė — 
1905 m. Dabar pasaulyje yra 
119 demokratinių kraštų, api
mančių 58% pasaulio gyven
tojų. Tie kraštai, kuriuose yra 
daugiausia ekonominės bei 
politinės laisvės, yra taip pat 
turtingiausi. Tuo tarpu treč
dalis pasaulio kraštų kariauja 
— 65 kraštuose vyksta kovos, 
konfliktai. 1995 metais kon
fliktai siautė 71 krašte, o gale 
šalto karo (1980 dešimtmečio 
gale), tik 35 kraštuose. (WSJ, 
AP) -

•Venecuelos potvyniu ir 
žemės griūčių metu žuvo 
50,000 asmenų — taip įtaria 
Raudonasis Kryžius. Vyriau-
sybės kritikai kaltina • prez. 
Chavez. Šiaurinėje Venecue-
loje per gruodžio mėnesio pir
mas dvi savaites prilijo me
tinė norma lietaus ir kai kur 
jau buvo prasidėję potvyniai 
bei nedideli žemės slydimai. 
Tačiau vyriausybė gyventojų 
neperspėjo ir gruodžio 15 d. 
via vien vyko balsavimas už 
Venecuelos prez. Chavez sti-

•Afganistane nusileidu-
sio Indian Air lėktuvo pa
grobėjai nepaleidžia lėktuve 
sulaikytų 160 įkaitų bet dabar 
nebe reikalauja 200 mln. dol. 
mokesčio. Afganistano taliba-
niečiai aiškina, kad jeigu grei
tai neįvyks sutartis su Indijos 
vyriausybe, lėktuvas turės 
išvykti. (WSJ) 

•Rusijos Apsaugos minis
tras praneša, kad rusų ka
riuomenė prasimušė, steng
dama užkariauti Čečėnijos 
sostinę Grozną, o per iškilmes 
Kremliuje prez. Jelcinas me
daliais apdovanojo kariuo
menės viršininkus. Tačiau 
Grozne AP žurnalistas teigia, 
kad mieste rusų nematyti. Pa
saulio bankas patvirtino 100 
milijonų dol. paskolą Rusijai. 
(WSJ) 

•Amerikiečiai pradeda 
Naujuosius metus, pasiti
kėdami JAV ekonomija, 
bet ne prezidentu. Apklau
sose gyventojai pareiškė nepa
prastą pasitikėjimą JAV ekon
omijos stipruma — tokio 
pasitikėjimojdar nebuvo maty
ta per pastaruosius 30 m. Tuo 
tarpu Zbgby International ap
klausose du trečdaliai ameri
kiečių pasisakė, jog norėtų, 
kad Kongresas antrą kartą 

.pravestų paftKiinimo (im-
peachment) -tyrinėjimus iš-

Danutė Bindokienė 

Pasirodo, kad ne 
pradžia, o tik pabaigą... 

•Philadelphijoje „keis
tas" teisingumas — sako pa
sitraukiantis miesto meras, 
buvęs prokuroras Ed Rendell. 
Jis aiškina, jog Philadelphi
joje Teamsters unija tiek stip
riai įsigalėjusi, kad federali-
niai teisėjai sėdi vietinių 
unijos vadų kišenėje. Teams
ters vietinis vadas John Mor
ris yra pasižymėjęs smurtu, 
pvz., prieš metus vadovavo 
vieno mokytojo primušimui, 
nes mokytojas piketavo apsi
lankantį prez. Clinton. Tik po 
daug sunkumų du unijos na
riai buvo nuteisti už pri
mušimą. Dabar Teamsters 
naujas pirmininkas nori priai remiamą naują konstitu- sPr C 8 t i ' a r ****• C 1 "* 0 0 *"» 

riją; kadangi tą dieną buvo g I Į g ^ J j Ž S f e J * g į » g » pašalinti Morris iš pareigų už 
ypatingai stiprios audros, bal
savimo . vietos buvo atidaros 
net ilgiau negu normaliai. Tik 
vakare, balsavimui užsibai
gus, prez. Chavez visam kraš-
tuLpranešė.apie,prąsįdėjusiu8 
potvytitos ir paskelbė-krašte 
nepaprastą pavojų. Tačiau bu
vo per vėlu, nes audrų metu 
daugelis vietovių buvo netekę 
susisiekimo priemonių, ir liko 
neperspėtbs. Už kelių valan
dų šiaurinėje pakrantėje įvy
ko milžiniški žemės slydimai, 
kurie užkasė kaimus, mieste
lius. Beveik savaitę po to Cha
vez dar mažino tragedijos 
masyvumą, teigdamas, kad 
žuvo tik 400, o buvo įvykusi 
didžiausia gamtos nelaimė 
Venecuelos istorijoje. (WSJ) 

•Po antros didelės au
dros •skarų Europoje žu
vusiųjų skaičius padidėjo 
iki 120. Medžiai buvo išversti, 
kalnuose vyko sniego griūtys, 
dešimčiai tūkstančių gyven
tojų liko be elektros. Daugiau
sia nukentėjo Prancūzija, kuri. 
iššaukė 6,000 kareivių padėti 
susitvarkyti. Austruos alpėse 
straigtasparnis išgelbėjo 40 
asmenų po sniego griūties, 
kurios metu žuvo devyni vo
kiečiai. (WSJ) 

už pinigus. CNN/USA apklau
sose dabar 50% gyventojų pri
taria praėjusių metų .Kongre
so pravestiems pašalinimo 
(impeachment) tyrimams; 
prieš metus tik trečdalis pri
tarė. ass**---1-"-- : I ; 

•Kinija įearia, kad JAV 
nepadės Taivanui, nes ne
sikiša į Čečėniją. Vyriau
sybės patarėjai Beidžinge 
aiškina, jog Vašingtono pasy
vumas dėl Čečėnijos įrodo, 
kad JAV nesikiš, jeigu Kinija 
smurtu .Išlaisvins" Taivaną. 
Kinįjos kariuomenės veiks
mai pakrantėje didėja ir 
spėjama, kad Kinija galbūt 
kažką darys prieš kovo mėn. 
prezidento rinkimus Taivane. 
(So. China Morning Post) 

•Rusų šaipas lengvai 
galėjo įtaisyti sudėtinga 
klausymo -aparatūrą JAV 
Valstybės dėpt. būstinėje, 
nes jau metus apsauga žymiai 
susilpninta. Pagal departa
mento pareigūnų nuosprendį 
nebereikalaujama, patikrinti 
įeinančių individų asmens 
liudijimo kortelių, o .nakties 
metu tik du sargai budi ir iš
samiai patikrina tik vieną 
arba du būstinės aukštus aš
tuonių aukštų didumo pasta
te. (Wash. Time*) 

smurtinius veiksmus, narių 
grasinimus ir pan. Tarp kitko, 
Morris būstinėje rasta pabū
klų, apstulbinimo šautuvų, ir 
ginklų slaptas sandėlys. Uni
jos nariai - disidentai aiškina, 
jog Morris planavo ginklais 
ardyti tvarką respublikonų 
didžiame suvažiavime Phila
delphijoje būsimą vasarą. Ta
čiau federalinis teisėjas John 
Padova sugrąžino Morris į va
dovo vietą, sakydamas, jog 
pašalinimas nėra pateisina
mas. Būsimą savaitę trijų 
teisėjų komisija reikalą toliau, 
spręs. (WSJ) 

•Viceprezidentui Al Gore 
pastaruoju metu nekaip se
kasi. Jo oponento (demokratų 
partijos prezidentūros pirme
nybėse) Bill Bradley kampani
jos lankstinėryje parašyta, 
kad Gore „meluoja" apie jo 
(Bradley) politinius pasiūly
mus. Vėliau Bradley sušvelni
no pareiškimą, ir aiškino, 
kad Gore „neteisingai prista
to" Bradley pozicijas. Tuo tar
pu ABC žurnalistas John Co-
chran aiškina jog Gore teigi
mai — kad Gore ir Cochran 
yra geri draugai, yra netiesa. 
(Wash. Times) 

•Ištirta, kad New Yorke 
mokyklų vedėjai ir moky
tojai padėjo mokiniams 
sukčiauti per egzaminus, 
nustatydančius tų mokyklų 
akademinį lygį. Mokytojų 
rėmėjai ir kairioji žiniasklai-
da kalt™* egzaminus, sakyda
mi, kad jie buvo per sunkūs. 
(Wa8h. Times) 

•Japonijoje Aum Shinri 
Kyo kulto vadas, atsakin
gas už 1996 m. įvykusio 
nervų dujų puolimo Tokijo 
požeminių traukinių tune
liuose, buvo paleistas. Gyven
tojai įtempti ir šiukšlių dėžės 
bei statinės yra pašalinamos 
iš traukinių stočių. (WSJ) 

•Vokietijos kancleris 
Schroeder (vedė plačiai 
apimančias mokesčių su
mažinimo reformas ir pasi
sakė už Europos vienybę, at
sispirti prieš JAV ekonominę 
ir politinę įtaką pasaulyje. 
Bankų ir draudimo įstaigų ak
cijų vertė s markiai pakilo po 
reformų pranešimo nes 
spėjama, kad reformos, skir
tos ne tik įstaigoms bet ir as
menims, kaip tik reikalingi 
vaistai, atgaivinantys Vokieti
jos ekonomiją. Tuo tarpu 
Schroeder aiškino, kad — 
„Europa turi elgtis kaip vie
nas kraštas, jeigu nori lenkty
niauti su JAV ekonominėse ir 
politinėse srityse; sena teorija 
apie Vokietijos ekonominį sti
prumą bet politinį nepajė
gumą užsibaigė, kada Vokieti
ja susivienijo". (AP, WSJ) 

•Nors beveik visose ap
klausose respublikonų 
kandidatas prezidentūrai 
George W. Buah pralenkęs 
sen. John McCain bent 30-40 
taškų, pagrindinė JAV žinia-
sklaida rašo apie McCain lyg 
tarp jų būtų stiprios varžybos. 
„Time" žurnalo viršelyje buvo 
McCain nuotrauka, apie jį 
daug rašo „New York Times" 
ir pan. (Wash. Times) 

PAGERBTI „DRAUGO" 
BENDRADARBIAI 

Kaip ir anksčiau, 1999 m. 
pabaigoje penkiolikai „Drau
go" bendradarbių paskirtos 
nedidelės premijos už ypatin
gai uolų bendradarbiavimą. 
Prenujas skirti galimybę su
teikė prel. dr. Juozo Prunskio 
fondeūs, įsteigtas Draugo fon
do globoje. Iš jo palūkanų kas
met turime progą bent kukliai 
pagerbti savo bendradarbius. 
Juos apdovanojimui parinko 
redakrija (anksčiau gavusieji 
premijėles, antrą kartą neap-
dovanojami). Kadangi šiemet-
buvo „Draugo" 90 sukakties 
metai, parinkta daugiau ben
dradarbių — anksčiau tebuvo 
apdovanojami 5. Esame dė
kingi prel. Juozui Prunskiui 
už įsteigtą premijų fondelį ir 
ypač Draugo fondo direktorių 
tarybai su pirm. Bronium Juo
deliu, kad per sėkmingą inves
tavimą ir sukauptas palū
kanas. Šiemet buvo apdovano
ti šie bendradarbiai: 

Janina Miliauskienė, Wor-
cester, MA; Sigitas Krasaus
kas, Toronto, Ont.; Indrė Ti-
jūnėlienė, Buffalo Grove, IL; 
Dalia Augūnienė, Jupiter, FL; 
Jurgis Janušaitis, Port Oran-
ge, FL; Antanas Paužuolis, 
Chicago, IL; Teresė Gečienė, 
Huntingdon Valley, PA; Alfon
sas Petrutis, Hyannisport, 
MA; Juozas Kriaučiūnas, Put
liam, CT; Vacys Rociūnas, In-
dependence, OH; Zita E. Pet
kienė, Kirkland, WA; Virginija 
Paplauskienė, Kaunas; Algi
mantas A. Naujokaitis, Vil
nius; Remigijus Misiūnas, Vil
nius; Regina Žukienė, Vilnius. 

• •Praėjusi spalio mėnesi 
JAV-ose 111 didmiesčių 
apylinkių pranešė bedar
bystės procentą, mažesnį už 
3%. (WSJ) 

Su visomis bauginančiomis 
pranašystėmis dėl besibai
giančio tūkstantmečio ir pasi
ruošimais jį tinkamai sutikti 
— arba nuo galinu pavojų ap
sisaugoti — kažkaip keistai 
nuaidi tvirtinimas, kad iš 
tikrųjų 1999 m. gruodžio 31d. 
vidurnaktį dar neprasidėjo 
trečiasis tūkstantmetis, o tik 
antrojo paskutiniai metai... 

Žinoma, data pasikeitė — 
ruošiant šį „Draugo" numerį, 
buvo labai keista rašyti 2000 
m., įpratus datos pradžioje 
matyti 19... Be abejo, dar ne 
vieną kartą bus padaryta klai
da, kol visi įprasime prie nau
jo metų skaičiaus. O įprasti 
reikės, nes jis mūsų gyvenimą 
dominuos ištisą šimtmetį. Tad 
— vienaip ar kitaip — nauji 
metai vis tik prasidėjo ir sku
bame iirdingai pasveikinti vi
sus „Draugo" skaitytojus, ben
dradarbius, rėmėjus, visus lie
tuvius, kur jie begyventų, kur 
juos mūsų linkėjimai bepa
siektų. 

Daug gražių linkėjimų 
siunčiama įvairiomis progo
mis, ypač Kalėdoms, Naujiems 
metams. Jų tema kone visad 
ta pati: sveikata, laimė, ra
mybė, džiaugsmas... Išskyrus 
sveikatą, kuri kiekvienam 
brangi ir svarbi, kitų linkė
jimo žodžių sąvokas kiekvie
nas savaip suprantame, savo 
gyvenimui prisitaikome. 

Tačiau mūsų, t.y. lietuvių, 
linkėjimų akiratis apima ne 
tik siaurus šeimos, draugų, 
savos bendruomenės ratelius, 
bet ir Lietuvą. Rūpestis to
limąja savo kilmės šalimi yra 
taip giliai įaugęs į mūsų pasą
monę, kad jo, nei vienas, save 
lietuviu vadinantis, negali iš
vengti. Mes džiaugiamės Lie
tuvos džiaugsmais ir liūdime, 
kenčiame dėl jos nesėkmių. 
Tik gaila, kad pastaruoju me
tu liūdesys ir kančia kur kas 
labiau atsveria džiaugsmą. 
Vienintelė paguoda: ir tas ne
sėkmes- ilgainiui į praeitį nu
plukdys laiko tėkmė, kaip 
daug Lietuvai skaudžių dienų 
jau nuplukdė. 

Tik pagalvokime: prasidėjus 
pirmajam tūkstantmečiui, 
Lietuvos vardą retai teištarė, 
arba net žinojo, Europa (Ame
rika tuo metu dar nebuvo eu
ropiečių atrasta). Tačiau ilgai
niui lietuviai sukūrė savo 
valstybę, susipažino ir pamilo 
Kristaus mokslą, o iki to tūks
tantmečio pabaigos Lietuva ne 
tik išgyveno didingą klestė
jimo laikotarpį, kai jos žemės 
siekė nuo Baltijos iki Juodo
sios jūros, bet ir didžiausią 
smukimą, kaimynams išsida
linus jos teritoriją, netekus 

garbingųjų valstybės vadų, 
kone praradus savo kalbą, sa
vo tautinę tapatybę. 

Antrajam tūkstantmečiui 
auštant, lietuvių tauta dar tik 
buvo pradėjusi tebežioruojan-
čių savo tapatybės žarijų ieš
koti praeities didybės pele
nuose. Ir rado! Nė dvidešim
čiai metų nepraslinkus nuo 
antrojo tūkstantmečio . pra
džios, Lietuva buvo tiek su
tvirtėjusi, kad drįso pasiskelb
ti nepriklausoma. Ir ne vieną, 
o net tris kartus to' paties 
šimtmečio būvyje. 

Lengva šiandien mums su 
romantiškos nostalgijos.. ato
dūsiu minėti, „kad anais lai
kais buvo kitaip, tauta buvo 
ryžtingesnė, linkusi kiečiau 
dirbti, daugiau aukotis, nu
galėti visas kliūtis..." Bet ar 
tikrai taip? Ar nebuvo žmonių 
ir jų grupių, savanaudiškai 
griaunančių kitų pastangas 
statyti? Ar Lietuva neturėjo 
pakankamai priešų ir už jsavo 
sienų, ir viduje? Ar visi jos gy
ventojai kantriai nešė sunku
mų naštą, be murmėjimo dir
bo kitų gerovei, niekas ne
norėjo emigruoti į užjūrius 
„laimės paieškoti"? (Tai dėl ko 
dėta tiek pastangų pirmosios 
nepriklausomybės metais, su
stabdyti emigracijos epidemi
ją?) 

Žmonių akiratis paprastai 
apibrėžiamas asmeniška- pa
tirtimi bei interesais. Kaip lie
tuviška patarlė teigiar; ̂ Ten 
gera, kur mūsų nėra". Kai 
įvykiai ir patirtys nuslenka 
praeitin, jas nejučiomis pri
dengia užmaršties ūkanos ir 
viskas įgauna švelnesnes, for
mas. Tik gyvenamojo:-4aiko 
įvykiai mums atrodo ir tam
sesni, ir skaudesni, ir amžini. 
Šio tūkstantmečio slinktis Že
mei atnešė tiek didelių pasi
keitimų, kad jų visų "ir- su
skaičiuoti neįmanoma. "Net šio 
šimtmečio įvykiai — gerieji ir 
blogieji — buvo tokie milži
niški, kad vargiai ir genialiau
sių rašytojų vaizduotė juos 
išsapnuotų. Svarbiausia: kas 
atrodė amžina, jau spėjo su
byrėti į dulkes, o kas atrodė 
neįmanoma — šiandien yra 
kasdienybė. 

Tad nesisielokime, ką įttneš 
rytojus, nesigailėkime, kas jau 
liko praeityje. Besirūpindami 
vien ateitimi, besvajodami 
apie praeitį, nepastebėsime 
dabarties, kuri gali būti tiek 
pat dėmesio verta. Užuot gy
venę ateities viltimis ar praei
ties nostalgija, pasirūpinkime, 
kad dabartis ir mums, ir mūsų 
tautai būtų kiek galima* gra
žesnė. 
i • • • • • * ' 
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LIJUNDRA 
PETRAS DIRGĖLA 

Ii „Vilties pilnųjų" knygos 
GYVENIMO INTBIGA 

— Vakar, uraganui praūžus, buvo ištartas Barutės 
varsas. Kodėl? V . ; . : — ; ' 

AŠ gūžtelėjau pečiais, Švarnas tarė: ' 
— Jeigu yra žmogus, kartkartėm ištariamas ir jo 

vardas, tai juk suprantama. 
Senė tylėjo, vėrė mane akimis, manydama, kad jos 

žvilgsnis įvarys man baimės. Aš apžiorinėjau senės 
drabužius. Berenissinis rėgįna di Sįberia, pirmoji „Ro-
soil" ledi, vilkėjo juoda suknia, ant krūtinės — kairėj 
pusėj, prie širdies — žibėjo deimantinis kryžius. Senės" 
pečius gaubė neįvardijamos — gal dūlėsių — spalvos 
skara. 

Birenė Kielasaitė — Marteva tarė: 
—'• Barutė*— mano anūko žmona. Ai privalau su

žinoti, kodėl jos vardas vakar buvo ištartas. 
— Manau, kad Barutės vardą kas nors ištaria kas

dien, — pasakė Svarnas. 
Bireni, tarytum užhipnotizuota vista, žiūrėjo į ma

na: 
— Panelė kadaise atstūmė Herbertą Lorbachą — 

Nemcovą ir jaunuolį išmetė iš traukinio. Barutė neat-
stūmė Aro Martavo. Barutė — šventa būtybė. Aš pri
valau išsiaiškinti, kodėl jos vardą teršia žmogus, pri
siėmęs atsakomybe ui visų mūsų paslapčių išsau
gojimą. 

Svarnui užvirė kraujas. Jis ėmė artintis prie Bi
renęs, skęsdamas atkištos rankos piritus: 
. — Ei, seremssima, Grygas nepasakė apie Barutę nė 
vieno blogo indžio! Grygas išaukštino Barutę! Jis pa
siuntė velniop bestiarus, bestijas ir bakterijas! 

— Dargi! 
Įėjo Antanas Dargis. Aukštas, sudžiūvęs jaunas vy

ras pasakė Martavai: 
— Ai nieko negaliu pasakyti apie Grygo elgesį. Aš 

nežinau, kaip elgčiausi, Grygu dėtas. 
— AŠ neklausiu tavo nuomonės. Ai tau sakau: 

išmesk šitą Svarną ut durų. t 
Dargis nusijuokė: 
— Iš Siberijos, jūsų malone, grįžome keturiasdešimt 

keturi žmonės. Trisdešimt septynis* i i jų reikia grūsti 
už grotų. Ai nenoriu būti trisdešimt aštuntas, — Dar
gia nusilenkė man, švarnui Lukmei ir išėjo ii menės. 

Jo žodžiai virpuliu nuėjo man per nugarą. Susiža
dėdama Insbruke, ai dar turėjau vilties. Ai priėjau 
prie Herberto, kai jis buvo vienas, paprašiau: pasakyk 
ką nors. Jis tarė: „Gelenbachai, įsigyvenę Europoj ir 
Sibire, vaikus turi gimdyti Lietuvoje. Taip reikia". AŠ, 
nešina sūneliu, pabėgau ii krikštynų. Nuvažiavau į 

vilą prie erchercogų rūmų. Marina Sjestovaja — Man-
delson davė raminančių. Aš pasižadėjau gyventi taip, 
kaip jie lieps, ir Marinos brolis Ivanas Sjestovojus nu
pirko man bilietą. Mažoj stotelėj į traukinį įlipo Her
bertas... Aš nežinojau, kad jis įlipo be teisės išlipti. Jei
gu ai būčiau sutikus tekėti, Herbertą iš traukinio bū
tų išmetę Baidalovai — Sjestovojai — Epšteinai. Kai 
atsisakiau tekėti, išmetė Kutuzovai — Mendėlsonai — 
Bornfmanai. Šiandien kautynės prasidėjo girioje. At
skrido Christė Christiansen. ^Compjene" apsistojo Mo
neta Mazarinis. Jau lenda lauk iš slėptuvės impera
torius Leopoldas Bezobralovas, uzurpavęs is Nikiforo 
valdžią. Grygas turi žvėries intuiciją. Kad girioje pra
sideda lemiami įvykiai, jis pajuto dar prieš uraganą. Iš 
namų išėjo, nelaukęs nei Domeikos, nei Kielos jam 
išsiųstų automobilių, kurie būtų nuvežę jį į Vorunę. 
Neapsiriko. Šiandien atsistoti vienam prieš visus jau 
bntų vėlu. 

Ai ramiai žiūrėjau į Birenę ir tylėjau. Norėjau, kad 
ji pajustų: turtinga čia yra ji, serenissima, aristokratė 
— si , turtus valdo ji, ją — aš. Senė pakreipė galvą, 
pažandės raukšlės išsipūtė. Senė pyko, tačiau ne ant 
manės — ant Dargio. Ji buvo Martova, o jos neklausė 
nė tie, kurie, serenissimos manymu, turėjo prie jos 
kojų šliaužioti. Birenei, ko gero, prasidėjo bejėgės ne
vilties priepuolis. Ji ėmė kalbėti, nebepaisydama, ką 
sakyt dabar kvaila ar nepadoru: 

— Panele, mes nesame mėmių tauta. Visi lietuviai 

— ir pabėgėliai, ir tremtiniai — svetur prasigyveno. 
Mes, panele, prasigyvenom. Mes niekada neleidom 
sau nė pagalvoti, kad sugrįžtume į Lietuvą tuščiomis 
rankomis. Mes visada turėjom sugrįžimo į Lietuvą 
planą. Nomenklatūrščikai buvo tik magnatų šešėliai. 
Žmonės nematė, kas juos meta, ir manė, kad nomenk
latūrščikai — dideli veikėjai. Neteisybė. Dideli veikė
jai buvo tik magnatai. Prochanovai ir Martpvai buvo 
magnatai. Aš gimdžiau Martovų, Robertą Verkenytė 
— Prochanovų vaikus. Iveta Sudimantaitė paėmė 
Francą Lorbachą. Ji išsikėlė tikslą sugrįžti į Lietuvą 
per Ciuricho ir Liuksemburgo bankus. Herbertas buvo 
Ivetos sūnus, — ji kalbėjo skubėdama, o nutilo staiga, 
kad netikėtai stojusioj tyloj pastarieji jos žodžiai kirs
tų man į širdį kaip geluonys. 

Aš sutrikau. Valandėlę jaučiausi taip, kaip anuomet 
traukinyje. Aš nesupratau, kas dedasi. Iš traukinio, 
ačiū Dievui, aš išlipau. Mrazino irštvoj dirbau Baliui 
Būgai, banitoms, nepriklausomiems žmonėms. Gyven
ti su vaikų tėvu Čelestų Katkum man neleido ne Mra-
zinas, o Aldas Bobinas. Jis netikėjo, kad aš, moteris, 
pajėgčiau taip „užsisiūti burną", kad nė mylimas vyras 
nesuprastų, kam dirbu. Bobinas manė, kad aš .dirbu 
tik jam. Aš jo klausiau. Negyvenau su vyru. Ir. Bobi
nas tikėjo, kad dirbu tik jam. ;̂  

Birenė primerkė mėlynas akis, niekinamai nusišyp
sojo išpurtusiom lūpom: . .,„ 

— Mes sugrįžome. Mes jaučia. Gaila Herberto*. (B-d.; 



arą. 1957 m. jis dainavo 
Čikagos lietuvių operoje ir 
sukūrė Monterone vaidmenį 
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MŪSŲ ŠEIMOSE 
GRAŽAUS AMŽIAUS SUKAKTIS 

St. Petersburgo Lietuvių pozitorių koncertinį repertu-
klube lapkričio 7 d., sekma
dienį po pietų, klubo pirminin
kas Albinas Karnius pranešė, 
jog šiandien dalyvių tarpe tu- G. Verdi operoje „Rigoletto". 
rime sukaktuvininką, Lietu- Nepaisant šių gražių pasise-
vių klubo, vyrų choro .Aidas" kimų, Stasys greit įsitikino, 
ir mišraus choro narį. Tai ope- jog iš dainavimo karjeros ne-
ros solistas Stasys Citvaras, padarysiąs. Jis išvyko iš Či-
šiais metais švenčiąs savo 90- kagos, apsigyveno New Yorke 
ties metų amžiaus sukaktį, ir vertėsi laikrodininko ama-
Todėl, vyrų choras šia proga tu. Tačiau jį viliojo daina, 
gerbiamam sukaktuvininkui todėl 1957 m. jis pradėjo dai-
nori pareikšti savo padėką ir nuoti Dono kazokų chore 
pagarbą. Jame dainavo arti 10 metų ir 

Sveikinimo žodi tarė vyrų su koncertais gastroliavo pla-
choro „Aidas" seniūnas Petras čiai pasaulyje. Buvo įdomi šio 
Rasimas, pabrėždamas, jog choro sudėtis: 2 lietuviai, 1 
sukaktuvininkas savo sodriu lenkas, kiti ukrainiečiai ir ru-
balsu stropiai ir pareigingai sai, iš viso — 22 choristai. 
talkina šiam dainos vienetui. Koncertuodamas Vienoje, 
Už tai jam nuoširdžiausia Austrijoje, Stasys susipažino 
padėka ir linkėjimai ištver- su savo būsima žmona Tania. 
mės, sveikatos ir energijos, Jų vestuvės įvyko New Yorke 
kad „kartu dainuodami ir gie- 1958 metais. Tada jis buvo 49 
dodami tarnautume Aukščiau- metų, o žmona 19 m. amžiaus. 
siojo garbei ir mūsų tautos la- 1964 m. Stasys pradėjo dai-
bui", baigė savo žodį sveikinto- nuoti muz. Vlado Baltrušaičio 
jas, suorganizuotame vyrų chore. 

Apie Stasio Citvaro nueitą 1972 m. Stasys ir Tania nu-
gyvenimo kelią plačiai papasa- tarė dviračiais aplankyti Bra-
kojo kun. dr. Eugenijus Geru- ziliją. Tai kelionei jie įsigijo 2 
lis. Sukaktuvininkas gimė dviračius ir palapinę. Kelionę 
1909 metais liepos 24 d. Rad- dviračiais iš New Yorko 
viliškio mieste, Lietuvoje. Jo pradėjo 1972 metų balandžio 
tėvai, Kazimieras ir Stefanija, mėn. Ši nuostabi kelionė tru- mielai papasakoti nepakarto-
vertėsi prekyba. Jie turėjo tris ko arti pusantrų metų. Dvi- jamus įspūdžius, kuriuos išgy-
sūnus, vienas iš jų buvo vardu račių padangas kelionėje teko venau savo draugų Jūratės ir 
Stasiukas. Stasys mokėsi Rad- keisti net kelis kartus. Beje, Tomo Zubinų vestuvėse šią 
viliškio gimnazijoje. Iš anų šioje kelionėje jiems teko pa
laikų jis prisimena žygiavimą naudoti ne tik dviračius, bet ir 
paraduose tautinių švenčių autobusą, lėktuvą, laivą, net... 
metu, na ir labai nemalonų asilą. Dviračiais keliavo per 
darbą, kai dviejų vasaros atos- JAV, Meksiką, Guatemalą, 
togų metu 13-mečiui jaunuo- Hondūrus ir Costa Rica. Auto-
liui nuo Dubysos, Biržų, Ro- busu iš Costa Rica į Panamą, 
kiškio įvairiuose laukuose te- lėktuvu iš Panamos į Kolum-
ko atkasinėti vokiečių karių biją. Tada vėl dviračiais į Ek-
lavonus. Vokietija Pirmame vadorą ir Peru. Per kalnus 
pasauliniame kare savo žu- dviračiais važiuoti labai sun-
vusius karius rūpinosi tvar- ku, todėl Perų valstybėje jie 
kingai palaidoti kapinėse. įsigijo asilą. Amazonės upe 

Stasys, sulaukęs 18 metų, plaukė laivu. Tada vėl dvi-
1927 metais emigravo į to- račiais ligi Rio de Janeiro. 
limąją Braziliją ir apsigyveno Savo nuotykingą kelionę už-
Rio de Janeiro mieste. Jis gan baigė 1973 metų rudenį. 
greitai pramoko portugalų Brazilijoje paviešėję arti 
kalbą, jam čia patiko klimatas mėnesio, Citvarai jau lėktuvu 
bei žmonių nuoširdumas. Pa- sugrįžo į New Yorką ir čia gy-
dirbęs įvairius darbus, jis, jau veno, kol Stasys sulaukė 77 m. 
būdamas 22 metų, pradėjo amžiaus. Tada jie nutarė ap-
domėtis laikrodininkyste ir sigyventi Floridoje. St. Peters-
dvejus metus dirbo pas laik- burge gyvena nuo 1986 metų. 
rodininką vokietį, kur pramo- Švenčiant 90-jį gimtadienį, 
ko vokiečių kalbos. Taip pat Stasys buvo paklaustas: kokia 
jis lankė ir šveicariškų lai- paslaptis, kad jis taip ilgai 
krodžių taisymo kursus. 1936 įstengęs išlaikyti savo tvirtą 
metais jis išvyko į Šveicariją ir sveikatą.- Buvo atsakyta, jog 
ten tobulino savo laikrodinin- esą 3 punktai: įtampa, saiko 
ko amatą. Sugrįžęs į Rio de vaidmuo ir kvėpavimo vaid

muo, {tampa esanti didžiau
sias sveikatos priešas. Tai be
saikis rūpinimasis, pyktis, 

•i 

Solistas Stasys Citvaras, pagerbtas 90 metų amžiaus sukakties proga. Ii kairės: P. Rasimas, kun. dr. E. Gerulis, 
T. Citvarienė, S. Citvaras, L. Sodeika ir A Gudonis. 

KĄ SUJUNGĖ DIEVAS TE 
NEIŠSKIRIA ŽMOGUS 

Praėjusią vasarą, liepos 23 
diena. Tėvo Saulaičio palai
minti. Jūratė Jankauskaitė ir 
Tomas Zubinas, abu gyvenan-
t\<= Čikagoje, susituokė Sv. 
Kaztrriero bažnyčioje, Vil
niuje 

-Turate ir Tomas nutarę su
ruošti tikras, tradicines lietu
viškas vestuves, turėjo didelį 
pasisekimą ir nuostabiai sma
gias tris vestuvių dienas su 
svečiais iš Lietuvos, Amerikos 
ir Kanados. 

Aš, Raminta • Normantaitė, 
vyriausia pamergė, norėčiau 

gražią vasarą. 
Mano mintyse prieš akis 

iškyla liepos 23-25i dienos pil
nos nuostabių lietuviškų tra
dicijų, papročių ir linksmybių. 

Baltutė nuotaka, lyg iš dan
giškų aukštybių — Jūratė, 
buvo neapsakomai graži, su 
balta suknele, nuometu ir rū
tomis plaukuose. 

Atėjo ta laukta diena — 
penktadienis, liepos 23 diena 

— kaustė kūną jaudulys ir 
jaunatviška širdis daužėsi. 

Laikas išmušė! Jaunoji su 
savo mylima mamyte, Hedvi-
na Dainiene ir_puikiu pamer
gių pulkeliu: Raminta Nor
mantaitė, Laura Dainyte, Dr. 
Gaile Sabaliauskaite, Nora 
Sargiunaite, ir Aleksandra 
Gražyte Simonaitiene, patrau
kė Vilniaus senamiesčio gat
vėmis link Šv. Kazimiero baž
nyčios kur laukė jaunasis To
mas, Jolantos ir Jono Zubinų 
sūnus, ir visi pabroliai bei 
svečiai. 

Štai bažnyčioje laukė ma
žieji padėjėjai: gėlių nešėjos 
Gretutė Bielovaite, Gabrielė 
Pamparaitė, žiedų nešėjas — 
Tomukas Zobinas ir juostos 
nešėjas — Laurynas Pampa-
ras. 

Tomas su tvirtų, gražių pa
brolių pulkeliu — Eriku Nau
joku, Tadu Misiūnu, Rolandu 
Jankausku, dc Linu Simo
naičiu ir Ryčiu Sabu, nekan
triai laukė dairydamiesi Jū
ratės. 

Viena po kitos, baltai nuties
tu taku ėjo pamergės žaviomis 

Janeiro, vertėsi laikrodininko 
amatu, laisvalaikiu mokėsi 
griežti smuiku ir dainavo 
chore boso-baritono balsu, barniai ir pan. Šiai dvasinei-
Savo balsą tobulino pas daina- nervinei įtampai šalinti padė
vimo mokytojus E. Temple ir da meditacija o ypač kontem-
R. Talbą ir, būdamas 36 metų pliacija. Saikas turi būti iš-
amžiaus, 1945 m. debiutavo 
per Brazilijos radijo ir pradėjo 
dainuoti Rio de Janeiro ope
roje solo partijas. 

Brazilijoje gyvenant, prabė
go 28 metai. Rio de Janeiro 
mieste gyveno kun. Zenonas 
Ignatavičius, kuris pradėjo ra-
'ginti Stasį keltis į JAV. Esą 
ten, Čikagoje, padarysiąs so
listo karjerą. 1955 metais Sta
sys Citvaras, būdamas 46 m. 
amžiaus, išvyko į Ameriką ir 
apsigyveno Čikagoje. 

Amerikoje Stasys tuojau pat 
surengė savo koncertus: vieną 
Čikagoje, antrą Clevelande. 
Dienraščio „Chicago Tribūne" 
1956 m. suruoštame daini
ninkų koncerte Stasys laimėjo 
pirmą vietą ir aukso medalį, o 
to paties dienraščio suruošė 
tame visos Amerikos daini
ninkų konkurse laimėjo 4-ąją 
vietą. Jis sėkmingai dainavo 
Čikagos muzikos festivalyje, o, 
muz. Vladui Jakubėnui pade
dant, parengė lietuvių kom-

laikomas visur ir visada. Su
kaktuvininkas savo kvėpa
vimą patobulino, susipažinęs 
su Indijos brahmanizmo jogos 
šaka Hatha. 

Šią įdomią sukaktuvininko 
Stasio Citvaro nueitą gyveni
mo kelio apybraižą kun. dr. E. 
Gerulis baigė žodžiais: „Dėko
jame mielam Stasiui už jo tris 
sveikatos patarimus, iš kurių 
svarbiausias — gyventi ramy
bėje. Tad savo žodį baigiu 
linkėjimu: telydi mus visus ra
mybė". 

Kalbėtojas pranešė, kad iš 
garsiajuostės girdėsime su
kaktuvininko įdainuotas ke
lias arijas, kurių lietuviškus 
tekstus paskaityti pakvietė 
Genovaitę Treinienę. Perskai
čiusi dainuojamų arijų tek
stus, paprašė bažnytinio vyrų 
choro vadovą Leoną Sodeiką 
pravesti koncertinę programos 
dalį. Iš juostos girdėjome Sta
sio Citvaro įdainuotas arijas ir 
dainas: 1. „Klajotojas", muz. 

Franz Schubert; 2. „Šmei
žimas", iš „Sevilijos kirpėjas", 
muz. Rossini; 3. „Rodos vėl 
gyvenam mes", iš „Kornevilio 
varpai", muz. Planąuette; „O, 
tu Palarmo", iš „Sicilijos 
mišparai", muz. G. Verdi; 
5. „Jau slavai sukilo, muz. Č. 
Sasnausko, „Šiose šventose 
salėse", iš „Užburtoji fleita", 
muz. W. A. Mozart. 

Baigus Leonas pastebėjo, jog 
šią juostą yra girdėjęs ir solis
tas bei Vilniaus muzikos aka
demijos profesorius Vaclovas 
Daunoras, kuris čia koncerta
vo 1992 metais. Paskutinis" 
įdainavimas jį taip nustebino, 
kad, gavęs kopiją, šį įrekor-
davimą nusigabeno į Lietuvą, 
sakydamas, jog parodys savo 
studentams, kaip bosai turi 
dainuoti. 

Leonas Sodeika pakvietė 
prie pulto sukaktuvininką 
Stasį Citvarą. Jis nuoširdžiai 

padėkojo Petrui Kasimui ir 
Leonui Sodeikai už taip gra
žiai suruoštą pagerbimą. Dė
kojo kun. dr. E. Geruliui, G. 
Treinienei, D. Adomaitienei, 
klubo pirm. A. Karniui ir vi
siems dalyviams už nuoširdų 
draugiškumą. 

Jam baigus kalbėti, Irena 
Sodeikienė sukaktuvininko 
pečius papuošė gražiu vaini
ku, o tuo pat laiku Petras Ra
simas gražią gėlių puokštę 
įteikė Taniai Citvarienei. 

Sukaktuvininko Stasio Cit
varo pagerbimą baigiant, „Ai
do" choristai ir visi iškilmių 
dalyviai sudainavo „Ilgiausių 
metų". Pagerbimas praėjo jau
kia nuotaika, dalyvaujant arti 
250 asmenų. Tik įėjus į salę, 
akis patrauki gražiai gaido
mis dekoruota scena. Tai Da
lios Adomaitienės, darbščios 
klubo direktorei darbas. 

St-Všk. 

šviesiai rožinės spalvos suk
nelėmis, nuo jų grožio kai ku
rie buvo apakę, gal net ir 
kvapą sulaikę. 

Ji buvo nuostabi ir nepakar
tojama! Pamačiau, kaip dau
gelio akyse suspindo džiaugs
mo ašaros. Mamytei palydėjus 
savo mylimą dukrelę ir ati
davus ją į geras ir tvirtas 
Tomo rankas, visi klausėsi 
Tėvo Saulaičio iškilmingos ir 
nuoširdžios kalbos. 

Suskambus Mendelsono ves
tuviniam maršui, bažnyčioje 
pasigirdo plojimai, o jaunieji, 
jau Zubinai, per banguojančią 
tautinių juostų jūrą tvirtu ir 
ryžtingu žingsniu žengė pir
myn. 

Tą dieną oras buvo lyg 
užsakytas. Susirinkę giminės, 
artimieji, draugai, net ir turis
tai sveikino jaunuosius Zubi-
nus su gėlėmis, muzikantai 
linksmai grojo ir šampanas 
liejosi už bažnyčios durų — 
lauke. Bažnyčios ribas palikus 
ir piršliams uždavus gerą nuo
taikos toną, jaunieji su svita 
nukeliavo į Aušros Vartus, 
Prezidento rūmus, Trijų Kry
žių kalną ir išvažiavo į Kerna
vę. 

Kernavė, tai Šventa vieta ir 
pirmoji Lietuvos sostinė. Čia 
prisiminėme lietuvių senolių 
papročius, atlikome piršlio pa
mergėms ir pabroliams pas
kirtas užduotis. Aplink de
gantį aukurą, ratu plaukė 
linkėjimai Jūratei ir Tomui, 
muzikantai linksmino jauni
mą, o nuostabi gamta visus 
gaivino. 

Po Kernavės patraukėm Du-, 
bingių link, kur tėveliai ir 
svečiai nekantriai laukė jau
nųjų sugrįžtant. Pakelyje suti
kome daug kūrybingų ir išra
dingų užtvarų. 

Na, pagaliau ir Dubingių 
vila su ošiančiais miškais, ty
ru oru ir žavingu ežeru. Gir
dėjosi muzikantų linksmas 
griežimas. Dar turėjome praei
ti porą užtvarų ir tradicinių 
jaunųjų užduočių kol pasie
kėme salę, kur laukė Jūratės ir 
Tomo tėveliai su duona, drus
ka ir vandeniu. Girdėjosi dai
nos. Supratome, kad stalas 
užsėstas kitų „veselninkų", 
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viena viltis kaip nors stalą 
išsipirkti. Čia pasireiškė iš
kalbingi piršlio sugebėjimai ir 
po kurio laiko stalas buvo 
mūsų. 

Buvo perduotas šeimos ži
dinys, bei sudegintas rūtų vai
nikėlis ir po rimtesnės dalies 
prasidėjo linksmybes, jaunat
viškam veržlumui nebuvo ri
bų. Linksmas vakaras baigėsi 
saulei patekėjus prie ežero su 
daina. 

Kita diena prasidėjo prieš 
pietus vėl su linksmybėmis ir 
puikia nuotaika. Tą rytą mu
zikantai ėjo kelti svečių ir 
jaunųjų. Buvo pristatytas jau
nųjų išspaustas suris ir 
išdalintas svečiams paragauti. 
Visi vėl susėdo prie stalo ir 
vestuvės tesėsi toliau. Po 
pietų visi ėjo prie ežero ir pra
leido popietė bendraudami 
gamtoje. Atsigavę ir išsimau
dę po laisvalaikio vėl pra
dėjome linksmą vakarą. Tuo 
metu įvyko piršlio korimas, 
jaunosios pagerbimas ir išpir
kimas, ir atėjus antram vidur
nakčiui, Jūratės brolis Rolan
das pasveikino jaunuosius 
nuspalvindamas dangų ugnies 
salvėmis. Vakarėlis ir vėl 
baigėsi saulutei patekėjus. 

Trečią dieną visų nuotaika 
negeso. Vėl prikelti muzikan
tų ir pavalgydinti bei gero oro 

pavilioti bendravome prie eže
ro. Atsigavę, popietę baigėme 
gamtoje su šašlykais, jaunųjų 
mėgstamiausiu patiekalu. 

Tris paras šiame puikiame 
lietuviškame gamtos kampe
lyje, kiek pokylių salėje tiek 
lauke, bei prie ežero, skam
bėjo lietuviškos dainos, Šokiai 
ir žaidimai. Net nepajutome 
kaip praėjo trys dienos, o at
rodė kaip viena. 

Susidraugavę svečiai dar il
gesingai šnekučiavosi apie. to
kias gražias vestuves. " " RN 

Sugrįžę į Čikagą, po dviejų 
savaičių, rugpjūčio 13 dieną, 
puošnioje Naperville Country 
Lakęs Country Club salėje, 
jaunuosius Jūratę ir dr. Tomą 
Zubinus pasveikinti susirinko 
didelis būrys mylimų giminių 
ir draugų, kurie negalėjo daly
vauti Lietuvoje. Salę puošė 
daugybė jaunavedžių Lietu
voje darytų vestuvinių nuo
traukų ir svečiai žavėjosi ma
tydami nuostabias vestuves 
vaizdajuostėje. 

Puotos programą įdomiai ir 
su humoru pravedė broliai Au
drius ir Marius PolikaičiaL 
Visi šoko ir linksminosi iki 
paryčių. 

Jaunavedžiai apsigyveno 
Hinsdale, Illinois. P.fc." 

Jaunavedžiai Jūrate (Jankauskaite) ir dr. Tomas Zubinai •« " w mamytėmis. Kairėje — Hsdvyna Dainienė, 
dešinėje — Jolanta Zubinienė. 

Po sutuoktuvių Sv. Kazimiero bažnyčioje Vimiuje, Vilniaus 
gatve laimingi lygiuoja tikagieciai Juras* (Jankauskaitė) ir dr. Tomas 
Zubinai. 
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ISTORIJA KARTOJASI 
Novelė 

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ 
Regina Rudaitienė sėdėjo at

silošusi verandos minkštasuo
lyje, sekdama akimis neramų, 
bet ritmingą ežero bangų vir
pėjimą, primenanti širdies 
plakimą. Jai atrodė, kad ir jos 
širdis panašiai virpa kaip eže
ro paviršius, nes netrukus rei
kės su Raminta labai rimtai, 
iš tjkro nepaprastai rimtai, 
pasikalbėti, kaip ji pažadėjo 
savo-vyrui, išvykusiam darbo 
reikalais į Bostoną. Jos myli
mas Laurynas nutarė, kad 
tokia opia tema motina geriau 
susikalbės su dukra, tai gal jis 
tyčiomis pasirinko tą laiką sa
vo išvykai iš namų. Regina gi
liai atsiduso. Ir buvo svarbu 
atlikti tą, ką ji savo numylė
tam Laurynui pažadėjo. Grau
du, kad Raminta gal tokios ve
dybinės laimės nesulauks, nes 
ir po daugiau dviejų dešimt
mečių nuostabiai laimingo ve
dybinio gyvenimo, po trumpo, 
nelabai romantiško epizodo 
Lietuvoje, Vokietijos lagerių 
prozaikas ir sunkaus, bet sėk
mingo, įsikūrimo Amerikoje, 
tarp Reginos ir Lauryno ne
dingo nei abipusė pagarba, nei 
beveik senoviškos ir klasiškos 
sampratos meilė. 

Puiki ta jų vienturtė Ramin
ta — gabi, grakšti, labai pa
traukli, buvusi gimnazijos fut
bolo komandos karalienė", 
draugių ir pažįstamų skatinta 
dalyvauti »Miss Illinois" kon
kurse, universitetą baigianti 
studentė, kurios diplomas, be 
jokios abejonės, bus apvaini
kuotas ^nagna cum laude" 
laurais. Už savaitės bus iškil
mingas diplomų įteikimas ki
tame mieste, tai Regina ir 
Laurynas ruošėsi į iškilmes, iš 
anksto užsisakę kambarį pi
giame viėftutyje, taip pat Ra
mintai nupirkę kuklią dovaną 
— jos inicialais graviruotą si
dabrinį laikrodėlį, nes bran
gesnės dovanos jiedu neįsten
gė nupirkti. Kai prieš trejus 
metus Laurynas pasitraukė iš 
ilgametės tarnybos, jų finansi
nis stovis smuko žemyn, kol 
pagaliau net ir Ramintai rei
kėjo gauti stipendiją, kurią ji 
gavo be didelių sunkumų, nes 
labai gerai mokėsi, o tėvai pa
jėgė įrodyti sav» liūdną finan
sinę padėtį. Tačiau dabar jau 
Regina žinojo, kad jos šeimos 
tolimesnis gyvenimas yra at
sidūręs kryžkelėje — jų tur
tingasis bičiulis, pagaliau iš
šifravęs Rudaičių gyvenimo fi
nansines problemas, taip pat 
susipažinęs su Lauryno išradi
mais, jam padarė konkretų 
pasiūlymą, pakvietė Lauryną 
perimti jo laboratorijos direk
toriaus pareigas ir net paža
dėjo Ramintai sudaryti sąly
gas dirbti jos profesijos srityje. 
Tačiau pagrindinis reikalavi
mas yra tas, kad visa šeima 
privalo persikelti į tolimą 
miestą ir gyventi arti Lauryno 
darbovietės. Regina giliai atsi
duso, nes sunku bus išvykti 
kitur, nesumokėjus susidariu
sių skolų ir paskolos banke už 
neišmokėtą namą. 

Rudaičiai labai nustebo, kai 
jų tolimasis bičiulis pranešė 
atvyksiąs keliom dienom į sve
čius, kad aptartų darbo sąly
gas ir pasirašytų sutartį. Jis 
taip pat paminėjo, kad su juo 
atvyksiąs ir jo sūnus Gedimi
nas: .Judu turite dukrą, o mes 
turime tusų. Ar nebotų puiki 
pora?, — nusijuokdamas tele
fonu sušnibždėjo Rudaičių bi
čiulis. — Jei pavyktų juodu 
suvesti i porą, tai jūsų finan
sinė* psoblemos savaime išsi
spręsto}*. Kai tą išgirdo Regi
na klausydama pokalbio kitu 
telefonu, jos nintysna grįžo 
senų> dienų prisiminimai... 
Juk ii tikro būtų puiku, jei 
Raminta' ir Gediminas vienas 
kitam pstiktų, jei... jei... Rei
kia U tema su Raminta pasi

kalbėti. 
* * * 

Regina ilgai repetavo min
tyse žodžius, kuriais užsimins 
Ramintai apie būsimus sve
čius ir jų atvykimo tikslą, visų 
pirma pasidžiaugs tėvo nauja 
ir pelninga tarnyba jo draugo 
įmonėje, o paskui atsargiai už
simins apie galimybę Ramintą 
supažindinti su Gediminu. Re
gina giliai atsiduso, prisimin
dama savo jaunystę. Kai jos 
tėvų dvarui pradėjo grėsti 
bankrotas, jos apsukri močiu
tė, susimokiusi su tėvais, dėjo 
pastangas ją suvesti su labai 
pasiturinčio gydytojo sūnum, 
kuris studijavo chemiją Kauno 
universitete. Nebuvo sunku 
juodų supažindinti ir sudaryti 
sąlygas bendravimui, nors Re
ginai buvo aišku, kad tai daro
ma sąmoningai, gelbstint tė
vus nuo bankroto ir todėl ją 
stengiantis ištekinti už turtin
go jaunuolio. Ji ir dabar negali 
paneigti, kad jaunasis Laury
nas patiko, nors nebuvo malo
nu žinoti, kad šeima ją sąmo
ningai nori už jo ištekinti. Ar 
ne keistas likimas? Močiutės 
ir tėvų planai pavyko. Jauna
sis Laurynas Reginai patiko, o 
ir jis netrukus pradėjo elgtis 
kaip įsimylėjęs vyrukas. Regi
na negalėjo ir nenorėjo jam at
sispirti. Po gan trumpos ir ne 
labai romantiškos pažinties 
bei lengvo flirto, savo tėvų di
deliam džiaugsmui, Regina ir 
Laurynas susižiedavo. Laury
no tėvas padėjo Reginos tė
vams išbristi iš skolų ir paga
liau buvo suruoštos vestuvės. 
Deja, vestuvės buvo labai kuk
lios, nes prasidėjo Vokietįjos-
Sovietų Sąjungos karas, po to 
bėgimas iš tėvynės, pabėgėlių 
odisėja po svetimą, aedrau-
gišką, sąjungininkų bombar
duojamą Vokietiją. Regina ne
noromis nusišypsojo — ar kar
tojasi istorija? Juk dabartinė 
jų šeimos padėtis yra visai 
panaši į jos tėvų, tai planas 
Ramintą suvesti su turtinguo
ju Gediminu yra tik gyvenimo 
problemų iššauktas. Ar Regi
na savo likimo gailisi? Tai 
kas, kad jos vedybos su Laury
nu buvo šeimos suplanuotos, 
beveik priverstinės, bet per 
beveik dvidešimt penkerius 
vedybinio gyvenimo metus ji 
buvo labai laiminga, mylima 
ir mylinti. Širdies gilumoje ži
nojo, kad nebūtų galėjusi sva
joti apie laimingesnes vedy
bas. 

„Bet kaip bus su Raminta?", 
giliai atsiduso Regina, nega
lėdama nusikratyti neramaus 
virpulio, pagalvojus apie nu
matytą pokalbį su dukra. Kaip 
Raminta reaguos? Ar supyks? 
Ar nusijuoks? Ar pasipiktins? 
O gal apsvarstys... Sunku bus 
ją priversti pasiduoti tėvų va
liai, nes Ramintai jau eina 
dvidešimt antri metai, o dabar 
jaunimas pratęs pats daryti 
savo sprendimus. Juk prašy
mas, ar bent siūlymas ir pa
tiems tėvams atrodo senoviš
kas, gal net sunkiai įgyven
dinamas 8'ais modernaus gy
venimo metais. Tačiau Ramin
ta, jų vienturtė dukrelė, visa
da gerbė savo tėvų nuomonę, 
net pasiduodama jų paskatai 
pasirinkti mokslo sritį — 
chemiją užuot išsvajotos lite
ratūros. Ji žinojo, kad tėvas 
planuoja ją įtraukti į savo la
boratoriją, jai patikėti rimtas 
pareigas kaip savo būsimai 
paveldėtojai, nes jo laboratori
ja augo, plėtėsi. Laurynas ži
nojo, kad Ramintos diplomas 
reikalingas laboratorijos ty
rinėtojos karjerai. Deja, Lau
ryno svajonės sugriuvo ir tra
giška finansinė padėtis jį 
vertė ieškoti išeitis. 

* » • 
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gėlių lagerių į Ameriką atvy
kę, Rudaičiai sulaukė savo 
pirmagimės ir vienintelės 
dukrelės Ramintos. Jie didžiai 
brangino iš Lietuvos atsivež
tas sentimentalias nuotrau
kas, įsigytą mokslą ir pa
siryžimą savo Amerikoje gi
musiai dukrelei sukurti lai
mingą ateitį. Gerai mokėdami 
anglų kalbą, neturėjo vargo 
įsikurti dideliame pramonės 
mieste. Laurynas, diplomuo
tas chemijos inžinierius, po 
kelių metų darbo fabrike va
karais vietiniame universitete 
dar lankė ir metalurgijos kur
są. Jį sėkmingai baigęs, gavo 
tarnybą metalo apdirbimo la
boratorijoje, kurioje buvo da
romi plieno ir geležies stiprini
mo bei sulydinimo eksperi
mentai. Ramintai paaugus ir 
pradėjus lankyti vaikų dar
želį, Regina gavo tarnybą vie
tiniame banke, nes su dviem 
atlyginimais jiedu galėjo pa
samdyti dukrelei patikimą 
globėją ir planuoti patogų gy
venimą. 

* * * 
Per keliolika metų darbo la

boratorijoje Laurynas užimpo
navo savo darbdaviams, pada
ręs naują išradimą, kurį pavy
ko užpatentuoti, o naujas me
talo apdirbimo procesas pra
našavo labai pelningą ateitį. 
Deja, pagal Amerikoje vei
kiančius įstatymus, jei išradi
mas padarytas darbovietėje ar 
net atliekamu laiku savo na
muose, kol išradėjas dirba tos 
srities laboratorijoje, patentas 
ir visos su juo susietos teisės 
bei pelnas tenka darbdaviui. 
Laurynas jautėsi nuskriaus
tas, bet pasipriešinti negalėjo, 
tačiau vakarais, kartais net ir 
po vidurnakčio, kažką dirbo 
kuklioje savo namų laboratori
joje. Pagaliau jis prisipažino 
Reginai padaręs dar vieną iš
radimą, tačiau ir to patentas 
bus prarastas, jei jie ir toliau 
dirbs toje pačioje laboratori
joje. Ką daryti? Savo naujo 
išradimo paslapties Laurynas 
darbovietėje nesirengė ati
dengti, bet su Regina diskuta
vo galimybes mesti tarnybą la-. 
boratorįjoje ir tapti nepriklau
somu chemiku. Deja, tam rei
kėtų tikrai didelio sumanumo 
ir pakankamai lėšų, o be tar
nybos būtų sunku Ramintai 
tęsti mokslą, nes ji buvo nusis
tačiusi įsigyti ir magistro 
laipsnį. Vien iš Reginos banko 
algos būtų sunkoka išsiversti. 
Po vienerių metų be oficialios 
Lauryno tarnybos, Rudaičiai 
pradėjo jausti trūkumus, bijoti 
sąskaitų, taupyti pinigus, ieš
koti pigiausio maisto, vengti 
nebūtinų išlaidų. 

* * » 
Su Bostone gyvenančiais ir 

pasiturinčiais Vytautu bei Jo
lanta Vizgirdais Rudaičiai la
bai draugavo, su jais susipa
žinę Vokietijos stovykloje. At
vykus į Ameriką, jiedu buvo 
paprašyti būti Ramintos 
krikšto tėvais. Nors Visgirdai 
gyveno kitame mieste, bet 
kvietimo atsisakyti negalėjo. 
Po Ramintos krikštynų vienin
telis kontaktas tarp šeimų bu
vo kalėdiniai sveikinimai, laiš
kučiai ar pokalbiai telefonu. 
Vytautas Vizgirda, taip pat 
inžinierius-chemikas, ilgainiui 
įsigijo nuosavą laboratoriją ir 
net metalo apdirbimo fabriką. 
Vytautas ir Jolanta augino 
sūnelį, kuris gimė dar Vokieti
jos pabėgėlių stovykloje, ta
čiau Rudaičiam* nebebuvo 
progos su juo susipažinti. Jie
du nepamiršdavo Gedimino 
gimtadienių ir siųsdavo kalė
dines dovanas. Tai savotiikai 
originali, labai artima dviejų 
šeimų draugystė, kurios nei 
laiko tėkmė, nei nuotoliai ne
pajėgė suardyti. 

* * * 

Regina, giliai atsidususi, 
žvilgterėjo į laikrodėlį, nes ne
trukus reikės vykti į autobusų 
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stotį pasitikti Ramintą, kuri 
visą vasarą praleido pramogi
niame kurorte, kaip studentė 
gavusi darbą vienos populia
rios vasarvietės restorane. Iš 
pradžių tėvai jos tokiam pla
nui labai priešinosi, bet Ra
minta maldavo pritarimo, mo
tyvuodama tuo, kad uždirbs 
pinigų. Pagaliau tėvai Ramin
tą nenoromis išleido į vasar
vietę. 

Regina pasiekė garažą, ku
riame stovėjo jau daugelį my
lių matęs fordas. Už gero pus
valandžio jau sustojo prie au
tobusų stoties esančioje aikš
tėje. Kai atvyko Ramintos au
tobusas, motina nuskubėjo pa
sitikti. Grakščiai nušokusi 
nuo autobuso laiptelių, Ra
minta dairėsi ir, pamačiusi 
motiną pasileido bėgti jos 
link. Regina negalėjo atsigė
rėti savo dukrelės puikia iš
vaizda, glostydama jos auksi
nius plaukus ir saulės patam
sintus skruostus. 

— Ar labai pavargai, duk
rele? — klausė einant auto
mobilio link. 

— Ne, mamyte, visiškai ne. 
Darbo sąlygos buvo labai ge
ros, o ir atlyginimas žymiai 
geresnis negu tikėjausi. Neiš
leidau nei vieno cento, tai 
galėsiu nusipirkti automobilį. 
Bosiu pagaliau savarankiška, 
nevažinėsiu autobusais, o tau 
ir tėveliui nereikės manęs ve
žioti. O, mamyte, kaip buvo 
puiku, — atsidususi Raminta 
nutilo, kažko susimąstė, bet 
tuoj vėl paklausė: — O kas 
naujo, kas gero namuose? 

— Tu jau žinai, kad mūsų fi
nansinė padėtis labai bloga, 
tačiau visai netikėtai gyveni
mas pasuko mūsų naudai. Ži
noma, daug kas pasikeis, nes 
reikės persikelti į tolimą mies
tą, kuriame tėvelis pas savo 
seną bičiulį gavo atsakingą 
tarnybą ir uždirbs gerus pini
gus, taip pat galės užpaten
tuoti savo naujausią išradimą, 
kurį padarė savo namuose, 
tad galės už patentą gauti vi
sas, su juo susijusias, teises ir 
pajamas. 

— Skamba neblogai, bet kur 
kelsimės? Ar busim toli nuo 
mano universiteto? Magistro 
tezei reikalingas geras univer
sitetas. 

— Kelsimės į Bostoną, ku
riame yra nė kiek neprastes-
nis universitetas negu čia, o 
taip pat nebereikės skaityti 
centų, taupyti. Pirksim namą 
gerame rajone, gal ir naują 
automobilį, nes tėvelio alga tą 
mums užtikrins. Laikas atsi
gauti. 

— Gal tai ir neblogai, bet aš 
pasigestu savo ilgamečių drau
gių ir draugų, — atsiduso Ra
minta. — Visą savo gyvenimą 
pragyvenau šitame mieste. 

— Naujame mieste rasi nau

jus draugus, o su čia liekan
čiais galėsi palaikyti ryšius, 
kaip mes per daugelį metų pa
laikome juos su Vizgirdais. Be 
to, turiu tau pranešti, kad lau
kiame svečių. Poryt atvyksta 
mūsų bičiulis ir tėvelio būsi
mas darbdavys, tavo krikšto 
tėvas Vytautas Vizgirda su 
savo sūnum Gediminu. Laikas 
tau su jais susipažinti. Juk 
tavo kambarėlis pilnas tolimo 
krikštatėvio dovanų, gimtadie
nio sveikinimų. 

— Puiku, bet ką čia darys 
Gediminas? Kam jis reikalin
gas? 

— Apie tą pakalbėsim vė
liau, dukrele, — atsakė moti
na, užvesdama automobilio 
motorą. 

— O kodėl ne dabar? — kiek 
nepatenkinta paklausė dukra. 

— Man dabar sunku tau 
pasakyti. Mudu su tėveliu 
manom, kad tau būtų gera su
sipažinti su tavo krikšto tėvo 
sūnum. Gal jis tau patiks? Gal 
patiksite vienas kitam? 

— Mamyte, ar jau padarėte 
kokį sąmokslą? Būdama va
sarvietes tarnyboje, susipaži
nau su vienu lietuviuku, kuris 
man net savo pavardės nepa
sakė ir manosios neklausė. Jis 
ir mano tikro vardo nei pa
vardės nežino, bet jaučiuosi 
pirmą kartą gyvenime giliai 
įsimylėjusi. Mudu beveik visą 
laisvalaikį, kiek tik mūsų dar
bas leido, praleisdavome drau
ge. Mane jis vadino Rita, o aš 
jį vadinau George. Tai pirmos 
mudviejų „naujų" vardų rai
dės atitiko mūsų tikruosius 
vardus. Pirmą kartą prisipa
žinsiu tau, mamyte, kad aš į 
jokį kitą vyrą pažiūrėti ne
galėčiau. Kai mudu išsiskyrė
me, jis pažadėjo dėti visas pas
tangas, kad mudu susitiktu
me. Kaip jis tą padarys, ne
žinau. O tavo spėliojimai, kad 
Gediminas ir aš... O, Dieve, 
kokia nesąmonė. 

Reginai pasidarė graudu, 
kad jos išsvajotieji planai visai 
netikėtai sugriuvo 

Tos pačios dienos vakare į 
namus grįžo Laurynas su nau
jienomis iš savo būsimos dar
bovietės. Jis džiaugėsi, kad at
vyksta Vytautas Vizgirda su 
sūnum, nes, jam būnant Bos
tone, dar nebuvo galutinai pa
ruošta darbo sutartis, kurią 
jiedu pasirašys, Vytautui pas 
juos svečiuojantis. 

* * * 
Kai rytojaus vidurdienį ties 

verandos durimis sustojo tak
sis ir iš jo išlipo du vyrai, sa
lonėlyje jų laukė Laurynas, o 
Regina ant stalo dėliojo stal
tiesėles šalia gražiai išrikiuo
tų indų ir gėlių puokštėmis 
papuošto stalo. Tik Raminta 
kažko gaišo virtuvėje, tarsi 
nenorėdama pasitikti svečių. 
Regina, pribėgusi prie prieki-

Kazimieras Vaičekauskas 
gimė prieš 100 metų, 1900.-
02.22 Telšių apskr., Rietavo 
valsč., Pajūrio k. Baigęs Rieta
vo pradžios mokyklą, 1912 m. 
įstojo į Telšių gimnaziją. 1915-
1918 m. mokėsi Voroneže 
Martyno Yčo suorganizuotoje 
lietuvių karo pabėgėlių vai
kams gimnazijoje. 1918 m. K. 
Vaičekauskas grįžo į Lietuvą 
ir savanoriu įstojo į kariuome
nę. Joje ištarnavo beveik 3 
metus. 1922 m. Kauno I gim
nazijoje eksternu išlaikė bran
dos atestato egzaminus ir įsto
jo į Lietuvos universiteto Ma
tematikos-gamtos fakulteto 
matematikos skyrių. 1929 m. 
apgynė diplominį darbą J^e-
gendre'o, Bersel'io, Laguerer'o 
ir Hermite'o funkcijų analogi
jos" (vadovas prof. O. T. Fol-
kas) (Volk, 1892-1989). 1922-
1927 m. K. Vaičekauskas mo
kytojavo Kauno žemesniojoje 
vakarinėje technikos mokyk
loje, o 1927-1944 m. — Tau
ragės, Kauno, Zarasų, Klaipė
dos, Palangos, Švėkšnos gim
nazijose. Pasitraukęs į Vaka
rus, 1945-1949 m. mokytojavo 
Miuncheno lietuvių gimnazi
joje (Vokietijoje). 1949 m. 
išvyko į JAV. Čia dirbo fabri
ke, vėliau — braižykloje. 1971 
m. išėjo į pensiją. Gyvenda
mas JAV, K. Vaičekauskas su
lietuvino pavardę ir pasivadi
no K. Vaičių. 

1937-1939 m. K Vaičekaus
kas išleido 2 dalių geometrijos 
vadovėlį ir 2 d. uždavinyną to 
meto gimnazijoms. Kadangi 
tada Lietuvoje geometrijos va
dovėlių ir uždavinynų buvo 
išleista gana daug (M. Šikš
nio, P. ir J. Mašiotų, A. Busilo, 
K Klimavičiaus, J. Stonkaus), 
K Vaičekauskui, norint įsi
komponuoti į gana prisotintą 
vadovėlių rinką, teko tradicinį 
planimetrijos, stereometrijos 
ir trigonometrijos kursą, iš
dėstytą jo vadovėliuose, papil
dyti kuo nors, kad patrauktų 
mokytojų ir gimnazistų dėme
sį. Vadovėliuose jis daugiau 
negu minėtieji autoriai patei
kė geometrijos istorijos žinių. 

Uždavinynuose K Vaiče
kauskas, šalia istorinių užda
vinių, pateikė daug praktinio 

turinio uždavinių, siekdamas 
integruoti geometrijos ir kitų 
dalykų bei realaus gyvenimo, 
supančio žmogų, žinias. 

Taigi K. Vaičekausko va
dovėliuose ir uždavinynuose 
pateiktoji teorinė geometrijos 
medžiaga ir uždaviniai yra in
tegruoti su lotynų kalba, gra
matika, visuotine ir matemati
kos istorija, architektūra, geo
grafija, metereologija, astrono
mija, fizika, fotografija, biolo
gija, žmogaus fiziologija bei 
anatomija, rankų darbais, su
pančia aplinka. Jais, o taip 
pat ir kitų to meto lietuvių au
torių vadovėliais bei uždavi-
nynais galėtų pasinaudoti ir 
dabar rašantys vadovėlius bei 
uždavinynus, nes mokymo in
tegracijos problema — (vi
dinės dalykinės bei tarpdaly-
kinės) ir dabar itin aktuali. 

Vokiečių okupacijos laiko
tarpiu, 1943 m. K. Vaičekaus
kas išleido ^Keturženklių loga
ritmų ir kitų dydžių lenteles". 

JAV K. Vaitys išaugino ir 
išmokslino du sūnus: Ramojų, 
technikos mokslų magistrą, ir 
Vaidotą, sociologijos magistrą. 

TEOLOGIJOS 
BIBLIOTEKA 

Lapkričio 12 d. Kauno arki
vyskupijos kurijoje Vytauto 
Didžiojo universitetas, atsto
vaujamas rektoriaus, prof. V. 
Kaminsko, Kauno kunigų se
minarija, atstovaujama rek
toriaus, vyskupo R. Norvilos, 
ir Kauno arkivyskupijos kuri
ja, atstovaujama Kauno arki
vyskupo metropolito, VDU 
Katalikų teologijos fakulteto 
ir Kauno kunigų seminarijos 
bibliotekos. Kauno arkivysku
pijos kurija panaudos teise 
penkeriems metams perduoda 
universitetui patalpas, kurio
se įsikūrusi Kauno kunigų se
minarijos biblioteka ir skai
tykla (Papilio g. 5). Nuo šiol 
jungtinė biblioteka vadinsis 
„Teologijos fakulteto bibliote
ka". 60,000 knygų, esančių 
nuo šiol didžiausioje Lietuvos 
'eologijos bibliotekoje, galės 
naudotis dėstytojai, studentai, 
seminarijos auklėtiniai ir visi 
besidomintys teologija. 

nių durų, jas plačiai atidarė ir 
įleido Vytautą su gražiai nu
augusiu sūnum. 

— Kaip puikiai užaugęs 
Gediminas, koks puikus, jau
nas vyras. Labai gaila, kad, 
man būnant Bostone, taip 
trumpai teko jį matyti. Malo
nu pagaliau arčiau susipažin
ti, — paspaudęs rankas, jam 
per petį paplojo Laurynas. 

Tuo tarpu Regina nekantriai 
sušuko: 

— Ramintėle, ateik pasisvei
kinti su savo krikšto tėveliu ir 
jo sūnum. 

Virtuvės durys prasivėrė. 
Staiga Ramintos akys išsiplė
tė. 

— Georg, tai tu! — suriko 
Raminta, bėgdama Gedimino 
link. 

— Rita! — prie jos prišoko 
Gediminas, apkabindamas ir 
nesidrovėdamas pradėjo bu
čiuoti. 

— O Viešpatie! — beveik is
teriškai sušuko Regina, sus
pausdama nieko nesupran
tančio Lauryno rankas, nes ji 
staiga prisiminė prisipažini
mą, kad vasarvietėje duktė 
įsimylėjusi kažkokį lietuviu
ką. 

— Kas čia per keistos nau
jienos? Ar čia koks sąmokslas? 
Jiedu vienas kitą pažįsta! — 
sumišęs beveik šaukė Laury
nas. 

— Istorija kartojasi, mano 
brangusis Laurynai, — su

šnibždėjo Regina. 
Jiedu vienas kitą pažįsta? 

— sušuko sumišęs Vytautas 
Vizgirda. — Nieko nesupran
tu, bet man tai patinka. Kurgi 
jiedu galėjo susipažinti? 

— Nežinau, bet pradedu 
spėlioti, — pusbalsiu atsakė 
Regina. — Raminta šią vasarą 
praleido vasarvietėje kaip res
torano patarnautoja, nors mu
du bandėme ją nuo to at
kalbėti. 

— Vasarvietėje? Gal Cedar 
Point? — paklausė susido
mėjęs Vizgirda. 

— Taip. Cedar Point, — at
sakė Regina. 

— Bet ir mūsų Gediminas 
ten praleido vasarą kaip prak-
tikantas prie komplikuotų 
pramoginių mašinų mechaniz
mo. Turbūt ten jiedu susi
pažino... 

— Atrodo, kad istorija tikrai 
kartojasi, nors ir ne visai to
kiu pačiu stiliumi, kaip ka
daise, — patvirtino nusišyp
sojusi Regina, o jos akyse su
spindėjo džiaugsmo ašaros. 

— Užtenka sentimentų. 
Visą teisybę vis tiek netrukus 
sužinosim, nors jau ir dabar 
aišku, — su šypsena jai pri
tarė Vizgirda. — O dabar, 
Laurynai, eime susipažinti su 
darbo sutartimi. Jaunimą pa
likime ramybėje. 

Sugirgždėjo verandos durys 
ir už jų išnyko dviejų jaunų 
žmonių siluetai. 
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DAR VIENAS „SANTAROS" ŽURNALO 
NUMERIS 

Siunčiu naują, tegul ir kuk
lią "Santarą' ir drauge viliuosi, 
kad Lietuvoje vis dėlto neatsi
tiks visuotinė kultūrinė saus
ra. Nors tokių požymių labai 
daug. Sunku net patikėti, kad 
mokykloms trūksta vadovėlių, 
bibliotekos negali nusipirkti 
naujų knygų", — taip pradeda 
savo laišką „Santaros" kul
tūros žurnalo- vyr. redakto
rius Romualdas Norkus, įde
damas naujausią (32-ąjį), da
bar jau neperiodiškai išeinan
čio šio leidinio numerį. 

Ši reta spaudos kregždė, pa
žymėta 1999-jų vasaros data, 
yra pirmoji nuo praėjusios 
žiemos. Tikrai miela, kad nors 
ir siaučiant gamtinei bei kul
tūrinei sausrai, atėjus rude
niui susilaukėme daug vertin
gos medžiagos talpinančios 
kūrybinio „Santaros" sąsiuvi
nio. 

Šio „Santaros" numerio 
viršelis yra papuoštas dvejo
mis Česlovo Milošo ir jo gero 
draugo iš Kalifornijos — prof. 
dr. Algirdo Avižieniaus nuo
traukomis, darytomis kuomet 
šie neeiliniai vyrai viešėjo 
Lietuvoje. 

Apie tai yra rašoma Birutės 
Gabaravičienės straipsnyje, 
kuriame pasakojama apie 
praėjusią vasarą Nobelio pre
mijos laureato Č. Milošo gim
tinėje Šateiniucse atidarytą 
kultūros centrą. Iš straipsnio 
sužinome, kad šis modernus 
kultūros centras iškilo senojo 
Milošų dvaro svirno vietoje. 
Idėja atstatyti garsiojo poeto 
gimtinę užsimezgė dar 1992-
siais, kuomet jam buvo įteik
tas Vytauto Didžiojo un-to 
garbės daktaro laipsnis. 

Kiek vėliau buvo įkurtas 
„Česlovo Milošo gimtinės fon
das", kurį globoja Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus, 
o jam vadovauja prof. Algirdas 
Avižienis. Kuomet Č. Milošui 
buvo gražinta jo tėvams prik
lausiusi žemė, jis ją padovano
jo šiam fondui. 

Prie straipsnio telpa ir 
kultūros centro nuotrauka, o 
taip pat ir daugiau vaizdų iš 
tos vietovės. Yra patalpintas 

ir poeto rašinys: „Prie Nevė
žio. Devynioliktasis amžius". 

Siame numeryje nemaža 
vietos yra pašvęsta dail. Jono 
Rimšos tapybos darbams. Čia 
yra patalpintos Džojos Bary
saitės padarytos šio dailininko 
penkių paveikslų reprodukci
jos. Tai Lietuvos prezidento 
Valdo Adamkaus nuosavybėje 
esantieji kūriniai, dar nese
niai iš Čikagos Hindsdale 
priemiesčio atkeliavusieji į 
Vilnių. 

„Valdas Adamkus ne viene
rius metus globojo dailininką, 
inicijavo jo personalinę parodą 
Čikagoje, dėjo pastangas, kad 
Jono Rimšos darbai dar tary
biniais metais atkeliautų į 
tėvynę", — sakoma trumpame 
įžanginiame rašinyje. 

„Santara" taip pat talpina ir 
daugiau medžiagos apie žy
miuosius mūsų išeivijos daili
ninkus, įdėdama ir jų kūrybos 
pavyzdžių. Čia randame Isol-
dos Požėlaitės - Davis rašinį 
apie Australijoje gyvenantį, 
bet lietuviams mažai pažįsta
mą, tapytoją Vladą Meškėną. 

Iš Vidos Godelienės straip
snio „Kūryba — tai didžioji 
paslaptis" daug ką sužinome 
apie 1990 m. Vokietijoje mi
rusį dail. Alfonsą Krivicką bei 
kūrybą. 

Siame numeryje yra ir dau
giau medžiagos apie išeivijos 
kultūrininkus. Virginija Pa
plauskienė čia skelbia gana il
gą rašinį, pavadintą „Sklidina 
išminties taurė" apie pedago
gą, žurnalistą, Lietuvos ir vi
suomenės veikėją Cezarį Sur-
doką. 

Skyriuje „Lietuvos žmonės" 
telpa visą puslapį užimanti 
čikagiečio veikėjo, savo 95-ąjį 
gimtadienį atšventusio, Jono 
Dainausko nuotrauka. Taip 
pat čia matome ir lietuviškos 
veiklos puoselėtojus Rasą ir 
Kastytį Karvelius iš Detroito. 

Kaip jau minėta, „Santaros" 
vyr. redaktoriumi yra Romual
das Norkus, o redaktoriumi — 
Aleksas Dabulskis. Redakcijos 
adresas — „Santara", Gedimi
no 10, 3000 Kaunas, Lietuva. 

Ed. Šu la i t i s 

HAPPY2000YEAR 
TOALL 

FROM LAWN LANES 
7650 S. PufaulU 

CHICAGO, IL 60629 
773-582-2525 

HAPPY 2O00 YEAR 
TOALLOUR 

CUSTOMERS FROM 
CRA WFORD SAUSAGE CO., INC 
2310 S. PULASK1, CHICAGO, IL 

773-277-36W 
TVERYTBWG FRESH AS A DAISY" 

A M E R I C A ^ . ^ ^ NBROAIX INC. 

MAIN OFFICE 

5316N.MILWAUKEE AVE., 
CHICAGO, IL 60630. TEL. 773-467-0700. 

OUTOF STATE 
TEL. 1-800-342-5315 

3000 NMILWAUKEE 
AVE., CHICAGO, IL 60618 

TEL. 773-489-4999 

515»W. BELMONTAVE, 
CHICAGO, IL 60641. 
TEL. 773-685-2028. 

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

5058 S. ARCHER AVE., 
CHICAGO, IL 60632. 
TEL. 773-838-8888. 

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

NILES OFFICE 
9509 NAIILWAUKEE 

AVE„ NELES, IL 60714. 
TEL. 847-581-9800. 

y i J J 
P 

Vesto nuo 
1921 m. 

8900 SOUTH JKMB RQAI>. Wiuaw SMMNGS, ILUNOIS Ta 708.839.1000 

Šešios pokylių aalta-tinka įvairiam ggflp— 
Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 

35 M 40 jjĮĮJįj 

BoMecIkm 

40 io 60 svečių 

100 to 13S svečių 

iOOH 
60 iki 100 svečių 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; ' 
ketvirtadieniais ir 

sekmadieniais groja 
10 žmonių orkestras 
(galite pasitobulinti 
šokio mene - vyksta 

pamokos) 

mm MftfĮlttM 

T25 iki 175 svečių 

225JqS50«vtt4 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pa
togių „lay-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 

Nuo sausio 8 d. kiekvieną šeštadienį 
9 vai. vak. Jaunimo centro mažojoje 

salėje — pramoginiai vakarai 
.JKviečiaine pasilinksminti". 
Gros ir dainuos Virgis Švabas, 

veiks baras. 

3 suaugusių a s a . seimą, ka tik 
atvykusi \i Lietuvos legaliai su žabą 
korta, ieško buto ir darbo. Gali 
nuvežti į parduotuves apsipirkti, nes 
turi 7 vietų automobili. Skatabtati 
Aurelijai, tel. 773-434-8854. 

RehUnmuoikUšs 
77S-5S5-9500 

TIKRAS KAIMIETIŠKAS 
SŪRIS PAGAMINTAS 
TRADICINIU BUDŲ! 
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 „chi ves", Pešto, su krapais, su česnaku ir 
svogūnais ir Feta sūriai. Šituos sūrius rasite 
maisto parduotuvėse, „deli" skyriuje. ^%*°JLu į /* 
Galite užsisakyti ir telefonu: 
616-462-3301 
arba per WOrid Wide web: Michi|aa Farm Chose Dairy.Iac 
www.andrulischeese.com 4295 Mtooton, Fonmau. MI 49410 

£? s-*n*oM-C€ 

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

No one makes round-

tnp travel to Lithuania 

easer and more convenient 

than SAS. From Chicago, we 

offer daily service to Vilnius with 

just one hassle-free eonneetion 

through Stockholm Our 4:30 p m 

departure grves you a relaxed morn-

ing arnvai for busmess or pleasure. 

VVhen you're ready to return. you'll 

enjoy sama-day travel back to 

Chicago through our Copenhagen 

hub. And whether 

you fly Business Class 

Economy Class. you can be 

sure our service will be workj-class. 

and will allow you to amve rested and 

refreshed - all for a reasonable fare. 

Find out what a worid of difference 

SAS can make for your next tr ip. 

Just call your Travel Agent or SAS 

at 1-800-221-2350 For more infor-

mation and special offers, visit 

our vvebsite at wwwflysas.com. 

fells to LITHUANIA 
„.$0.21 

Great iatotrter»etc*tne¥»r«-awydsv. a^ytim*. 
gr^ For h^ormotion call LongOattmcePott 

<Sa8L. i-«nn-44«MM45 

rtoht w 
SK946 

SK744 

SK743 

SK943 

Froro 

Chicago 

Stockholm 

vums 
CopenJuger 

To 
Stockholm 

Virtum 

Coc«nh3Qe^ 

Chicago 

Departure 

4:30 pcr> 

9:20 a m + 1 

12 45 p n 

3:40 pm 

Time AfHvj l T ime 

? 4 0 a m * l 

10:50 * n * l 

215 pm 

5:40 pm 

BJ£H 

KEPYKLA IR D E L I K A T E S A I 
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638 

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje _ 

KAVINĖ 
350 N. Clark, Chicago, D 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
S»v«itg«lj uždaryta 

S K E L B I M A I 
Nekilnojamo turto [vairūs 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
* 773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

R •Ainr^bauo.., 
IR GYVYBES 

Agentas Frank Zapote ir 0«. Mgr. Aukse 
S. Kane kabe lietuviškai 

FRANKZAPOUS 
3206 1/2 Weet 95th Street 

TeL(700)424-C864 
(773)581-8664 

STASYS' CONSIHUC IION 
Stataus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; •sidings•, 

•solfits-, *decks'. 'gulters*. plokšti* 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudmą. 
,SSenefe, te/. 630-241-191Z 

AMBttCONSTKUCnONCo. 
Dengiami stogai, kalamas „sidmg", 
atliekami cemento, ..phimbing" bei 

kiti narnų remonto darbai. 
„Lkensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
tdL 773-767-1929. 

WMtĘĮįĘĘĘJM9tmM 
apsildonuta 4 kamb. 

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

Tel. 773-778-1451 

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

ALL CARE 
EmplovmentAgency 
TeL 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 
- 2346 W eoth Street 

Tat: 773-776-1486 

G.L.Quality Body Shop 
Automobiliai 

Ieškote - nupirksime. 
Patekote į avariją ar 

sugedo auto. - suremontuorime 
Norite išsiųsti i Lietuvą 

Skambinkite 815-723-7650. 

MOVING 
Ilgametis profesionalus 

kraustymas Čikagoje ir į kitas 
valstijas. 

GEDIMINAS 
773-925-4331 

sTAJVsSAlUNlg 
Dažytojas iš vidaus ir iš lauko, 

popieriuoja kambarių sienas. 
Darbas garantuotas. 

4612 S. Patrina, Cbkago, IL. 
TeL 773-927-9107. " 

J 

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

Skambinti: 
Vladui, tel. 630-243-9385 

Home Health Care Intl. 
Agency 

ieško 3 moterų ir 2 vyrų prižiūrėti 
vyr. amž. žmones. Reikalinga 
anglų k., kantrybe, atjautimas. 
vairuotojo leidimas ii patirtis. 

Skambinti Phil, 
tel. 414-763-2615. 

ATTENTIONIMMIGRANTS! 
Canada is acceptmg applicants for 

Permanent Residence! 
For free information call: 

1-773-282-9500. 
GTS concentrating in irnmigration to 

Canada 
www.inmiigranofl-service.cbm 

GREIT PAlSiJDA 

REM.TMS 
orte (773) 5*6-5959 
home (70B) 425-7160 
Da9«r(70t)sae-4919 

RIMAS LSTANKUS 
•Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
«Nuosavybių įkainavimas vaitui 
> Perkame ir parduodame namus 
»Pensininkams nuolaida 

/ - * * _ HKBCtCREAtTORS 
K^Ermjtyyt 7982 S.Putasta Rd. 

—-—r~£l- 4365 S-Archar Ave. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirki namus 
kreipkitės į Danute. Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

Realmartftifeg 
ReaHy Group Inc. 

6602 S. PalsaU Rd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Aasodate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suiateresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus. 773-3S5-C1M Fafer Jli-3e8-t3e7 
Fax7TJ.S«S-39»7 

Acosnt 

9201 S. Cicero 
Oak Lav»n, «noi» 60453 

etosas (708) 4234111 
VcėeMsJ (708)23*3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Ra*. 7064C5O443 

ASTA T.MIKUNA8 
Proieaionatai ir sąžiningai patamauįa 

įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
trestai Ii urtemlssiriiifiss 

> * l • 

ČikJJM Ummtjc it 
• a c o i j t K 

COLOUlOCL 
[JANH( lH . ' 

Greitas, 
profrmonalu* 
ir mtiningai 
petamavunas 

AUDRA 
KUBILIUS 

IJOKSkenaanAve. 
Evanstoo.lL 60201 
Busme»(»47)S64-2600 
MM (147) 475-5567 
VoKcmail 
(g47) 465-4997 
E-m*il 
akiibiliuteaol.com 

SALAMANCA 
Vtsceatsll 

7734S6-M7I 

773-Mt>34M 
Faa 

773 6CT <Mfl 
AUDRIUS MIKULIS 

Sprendimai! Sprendimai! 
Sprendimai! 

_ Ketinate pirkti, parduoti ar įkainoti 
nekilnojamą turtą? Turite sankutmi su 
paskola? Jums profetionaKai patars ir 

, ta&mngai patarnaus 
AUDRIUS MIKULIS 

Ieikoaai darbialakai valymo 
darbams. Turi turėti savo transportą 
ir važinėti greitkeliais i vakarinius 
priemiesčius. Skasabanti pa 6 v.vn 

taL 70t-652-211t. 

Perkraastoase, išvežame 
senus daiktus, statybinių 

medžiagų atliekas 
ir liukik* į sąvartyną. 

T e L 6j3tr*ye4VSer^s*« 

Perkate i 
Turite kredrio problemų? 

N m kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilesi naujame darbe? 
KatikatvykotįJAV? 

Neaauhiiia! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiai'' mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sist «t vaire ik 

m 
Naniams Paskolos, ApdranMos StpkaitsM 

Mtitual Federal Savings and Loan 
Assodatlon of Chicago 

2212 We8tCermakRoad,Chkago/IL 60608 
(773>847-7747 

LMllIUI U. UKHaV rnmMBm 

ČLka«os k Apytate* l^tuvkatna Datia>n Kaip f l Matua, 

http://www.andrulischeese.com
http://wwwflysas.com
http://www.inmiigranofl-service.cbm
http://Evanstoo.lL
http://akiibiliuteaol.com


• • i U I 

JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona šmulkitienė 
271 lVVest 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

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

KREDITO KORTELĖS IR JŲ 
NAUDOJIMAS 

\z\ 

; 

Suprantant kredito kortelių 
naudojimo sąlygas, galima su
taupyti daug pinigų. Daugelis 
žmonių naudoja kredito kor
teles apsipirkimo bei sąskaitų 
mokėjimo patogumui išmin
tingai ir taupiai, bet yra daug 
ir tokių, kurie visai netino, ar 
nenori žinoti, kredito kortelių 
naudojimo sąlygų ir kas mė
nesį bereikalingai praranda 
nemažai pingų. 

Kai gaunate mėnesinį kredi
to kortelės išdavimo įstaigos 
(banko ar pan.) pranešimą, 
jame paprastai įrašyta šie da
lykai: jūsų sąskaitos numeris, 
kredito riba, kiek dar kredito 
galite gauti, per kiek dienų 
gaunate sąskaita, data, kada 

-reikia ją užmokėti, mėnesinio 
mokėjimo minimumas, ką pir
kote, arba kur buvo padaryti 
pirkiniai, jūsų įmokėjimai, 
kiek. jūsų išleista ir, jei neuž-
raokate visos sąskaitos laiku, 
kiek mokate už paskolą (fi-
nance charge). Ši bendroji in
formacija gali būti kiek kito
kia, skirtingom kredito korte
lių davėjų įstaigoms. 

• Būtų-labai gerai, kad visos 
kredito kortelių išdavimo 
įstaigos duotų vienodą infor
maciją, bet iki to laiko, kol jos 
tafcįrykdys, reiktų susipažinti 
su Šiais terminais:. 

1. Suderintas balansas (ad-
justed balance). Tai metodas, 
kuriuo padarytas mėnesinis 
mokėjimas — yra atimamas iš 
visos skolos sumos, pridedant 
mokestį už pasiskolinimo pa
tarnavimą. 

2. Metinis mokestis (annual 
fee). Daug kredito kortelių ne
turi metinio mokesčio, bet yra 
tokių, kurios turi, ir tas mo
kestis gali būti nuo 15 dolerių 
iki 300 dolerių metams. Dėl to 
patartina paieškoti kredito 
kortelės, kuri to mokesčio ne
turi. 

3. Metinio procento didumas 
(annual percentage rate APR). 
Metinio procento yra dvi rū
šys: nustatytas (fuced) ir kin
tantis (variable). Nustatytas 
reiškia, kad procentas nesi
keis nustatytą laiką. Kintan
tis reiškia, kad paskolos pro
cento, didumas gali keistis 
periodiškai. Dauguma kredito 
kortelių davėjų siūk) nusta
tytą procentą. 

4. Kasdieninio balanso vi
durkis (average daily balan
ce]'. Jis apskaičiuojamas, pri
dedant kiekvienos dienos ba
lansą, tada padalinant gautą 
sumą iš dienų, per kurias tu
rite sąskaitą užmokėti (billing 
cycle). Prie kiekvienos dienos 
balanso vidurkio pridedamas 
finansinis mokestis ir padau
ginamas iš kortelės mėnesinio 
procento mokėjimo, kuris yra 
nustatomas, padalinant me
tinius procentus iš 12. Pvx., 
kredito kortelė, kurios metinis 
mokestis yra 18%, turės mė
nesinį procentą 1,5%. Ir, jei 
tokią kortelę turintis asmuo 
nusipirks prekių už 300 dole
rių, ir jei jo kortelės mokėjimo 
ciklas yra 30 dienų, dienos ba
lansoViekrkia būtų 100 dole
rių ir dienos finansinis mokes
tis 4>0tų 1.50 dol., tai sudarys 
4fl^atntufl mėnesiui. 

flkjpasnea laikotarpis. Tai 
laikas, kurį kortelės davėjas 
duoda, prieš prirašydamas 
mokestį už nesumokėtą liku
sią skolą. Paprastai šis laiko
tarpis yra 20-25 dienos. Jei 
jūsų sąskaita yra visa ap
mokėta, prieš pasibaigiant 

'matonė* teikui, tada nereikia 
mokėti uždėto procento ut ba

lansą. Bet jei padarėte tik da
linį įmokėjimą, tada bus pri
dėtas procentas už neužmo
kėtą balansą, kai malonės lai
kotarpis pasibaigs. 

6. Piniginis avansas (cash 
advances). Kredito kortelės 
savininkas gali gauti piniginį 
avansą, pasinaudodamas kre
dito kortele ATM stotelėje, 
arba pirkdamas „travelers 
cheeks" — keliautojo čekius. 
Procentas ui tai yra pradeda
mas skaičiuoti nuo to momen
to, kada tmogus gavo pinigus 
ir yra neatsižvelgiama, ar visa 
suma bus užmokėta per ma
lonės laika, ar ne. Kai kurie 
bankai dar ima specialų mo
kestį už patarnavimą, pinigus 
gaunant kredito kortele. 

7. Finansinis mokestis (fi-
nance charge). Šie mokesčiai 
gali būti pridėti nuo dienos, 
kada su kredito kortele pasii
mate grynų pinigų ir nuo .tos 
dienos, kada už pirkinius mo
kate kredito kortele. Tie 
mokesčiai auga, kol nesumo
kate visos skolos. Jei užmo
kate visą skolą kas mėnesį ir 
neturite skolos, ir jei jokia 
kita skola neperkeliama ar 
nepridedama, tai finansiai 
mokesčiai nepridedami. 

8. Baudos už pavėluotus 
mokėjimus (late feea). Jei pa
vėluojate užmokėti nustatytą 
sumą ar visą skolą, jums 
skirtų dienų metu, tai dauge
lis kredito kortelių įstaigų 
uždeda specialų mokestį — 
bauda už pavėlavimą. 

9. Minimalus finansinis mo
kestis (minimum finance 
charge). Kai kurios kredito 
kortelių įstaigos uždeda mini
malų finansinį mokestį, jei 
pirkiniai, ar grynų pinigų iš
ėmimas su kredito kortele, 
neperžengia tam tikros su
mos. Pvz., gali tekti mokėti 50 
centų minimalų finansinį 
mokestį, jeigu paskola yra 
žemiau 50 centų per mėnesį. 

10. Mokestis, peržengus nu
statytą paskolos ribą. Jeigu 
išpirkote už didesnę sumą, 
negu kredito kortelėje pažy
mėta, tai reikia specialiai už 
tai primokėti. 

11. Ankstyvesnio balanso 
metodas. Tai yra metodas, pa
gal kurį finansiniai mokesčiai 
apskaičiuojami, remiantis jū
sų ankstyvesne skola, kuri yra 
užsilikusi nuo praėjusio mė
nesio. 

12. Dviejų mėnesių apskai
čiavimo vidurkis (two-cycle 
billing). Jūsų skolos balanso 
vidurkis. dienai apskaičiuo
jamas už pirkinius ne kas 
mėnesį, o kas du mėnesius. 
Dar gali prisieiti mokėti ir pa
pildomų procentų. Pvz., sausio 
mėn. jūsų balansas yra 0, bet 
sausio 10 d. nuaiperkate su 
kredito kortele sniegui valyti 
mašinėle. Sąskaita ateina va
sario mėnesį, bet kredito kor
telės savininkas užmoka tik 
dalį sumos. O kai ateina kovo 
mėn. sąskaita iš kredito kor
telės įstaigos, ten bus pri
rašyti procentai, remiantis 
dieniniu balansu visą vasarį, 
minus sumą, kurią jau už
mokėjote. O kovo sąskaita 
turės paskolos mokestį, re
miantis dieninio balanso vi
durkiu, skaičiuojamu nuo pir
kimo dienos, t.y. sausio 10 d. 

Keletas patarimų: 
1. Ieškokite kredito korteles 

su žemiausiu paskolos procen
tu. 

2. Kai pasiimate kredito 
kortelę, perskaitykite visą su
tartį, kuri paprastai surašyta 

mažu šriftu. 
3. Bukite atsargūs, perke

liant skolos balansą iš vienos 
kredito kortelės į kitą. 

4. Mokėkite kas mėnesį dau
giau, negu nustatytą minimu
mą, jeigu negalite visos pasko
los sumokėti iš karto. 

Mokėti už pirkinius ar 
sąskaitas kerdito kortelėmis 
yra labai patogu, bet reikia 
boti atsargiems, kad tai 
nebotų nuostolinga. Reikia 
stebėti datas, kada sumokėti, 
ir skolą pasiųsti, kitaip tai 
gali nemažai kainuoti. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribune,,(8/20/99). 

TAUPYMAS 
Yra sakoma, kad ameri

kiečiai netaupo. Nežinia, ar jie 
nemoka, ar nenori taupyti. 
Tas pat tinka ir mums, lietu
viams, gyvenantiems Ameri
koje: vieni yra turtingi, kiti 
nieko arba mažai turi. Mano 
tėvas visą laiką sakydavo, kad 
reikia mokėti uždirbti, reikia 
mokėti sutaupyti ir reikia 
mokėti pinigus išleisti. 

Yra kelios rūšys žmonių: 
vieni — taupo kiekvieną 
centą. Jie uždirba daug, bet 
sau gaili geresnio duonos kąs
nio ar drabužio. Šie žmonės 
visą laiką gyvena lyg elgetos 
ir tokie miršta, palikdami 
savo uždirbtus pinigus, turtą 
kitiems, o dažnai ir miestui. 
Kiti — gyvena šia diena — 
kiek turiu, tiek išleidžiu , o ry
toj bus, kaip Dievas duos! 
Reikia rasti „aukso vidurį" — 
ir taupyti, ir gyventi. 

Yra žmonių, kurie taupo, bet 
per mažai, ir dažnas tikisi 
praturtėti, laimėdamas didelę 
pinigų sumą loterijoje, gyvena 
šia diena — „nuo čekio iki 
čekio" ir, sako, kad jie nedaug 
išleidžia. O kaip yra iš tikrų
jų? Dažnas amerikietis ne
sinešioja grynų pinigų, bet jei 
jų prireikia, nesivaržydamas 
pasiima jų tiek, kiek jam rei
kia iš „banko automato". Todėl 
dažnai šie žmonės, kurie sako
si nedaug išleidžią, ima pini
gus iš automatų, iš bankų net 
keletą kartų per dieną, o pa
skui stebisi, kodėl jiems nesi
seka taupyti! 

Yra keli bodai pažiūrėti fi
nansinei realybei į akis. Tai 
nesunku padaryti, tik rezulta
tai gali būti nelabai malonūs. 
Vis tik verta pabandyti, gal 
kai kam pažadins norą taupy
ti. 

Pirmiausia apskaičiuokite, 
kiek esate „vertas" finan
siškai, o tai padaryti nesunku 
— sudėkite piniginę vertę vis
ko, ką turite, ir atimkite iš tos 
sumos visas skolas. 

Jei esate namo savininkas, 
įrašykite dabartinę namo ver
tę ir atimkite namo paskolą. 
Nepamirškite prie savo finan
sinės vertės apskaičiavimo 
prirašyti pensijos santaupų, 
visų investavimų, banko są
skaitų ir t.t., bet neįrašykite 
algos, arba metinių pajamų, 
nes, apskaičiuojant savo fi
nansinę vertę, reikia turėti 
omenyje tai, ką jau turite, o ne 
tai, ką dar gausite, pvz., algą. 
Faktiškai jūsų finansine vertė 
yra ta, kas liktų, jums mirus. 

Negalima nusakyti, kokia 
suma jūsų turimos vertes yra 
gera kokiam nors jūsų am
žiaus laikotarpiui, bet jei jūsų 
skolos yra didesnės, negu jūsų 
turtas, tai jau rimta problema. 
Jeigu tai, ką jūs turite, ne
galės išlaikyti šeimos, užmo
kėti mokslapinigių vaikams, 
ar kokių kitų, gyvenime pasi
taikančių išlaidų, tai tada ga
lite užsitikrinti, kad gyvybės 
apdrauda padės jums, kai 
pats neįstengsite užsimokėti. 
Ir, jei apskaičiavę savo finan
sinę vertę nustebsite, ir saky
site — dirbau taip sunkiai ir 
tai yra viskas, ką turiu? Tai 
turėtų parodyti, kad atėjo lai
kas pakeisti savo įpročius dėl 
išlaidumo ir taupymo. 

Apskaičiuokite, kiek turite 
skolų. Pagal skolų sumą ir 
uždarbio dydį paprastai sko
lintojai apskaičiuoja, ar saugu 
skolinti pinigus — ar tas as
muo yra užtenkamai pati
kimas duoti paskolą- Ap
skaičiuokite mėnesines paja
mas, kuria* galite išleisti. 
Sudėkite viską; algą, nuomą, 
jei tokią gaunate, mėnesinius 
mokėjimus iš vyrafemonos už 
vaikus, jei tokie yra, visus bo
nus, pinigus, kūmos gaunate 
už investavimus ir t.t. Tada 
sudėkite skolas, karias turite 
kas mėnesį mokei Neįskai
čiuokite kitų meresinių mo
kėjimų į šią soma, kaip 
mokėjimai už nano paskolą, 
nuomą, ir kiti'mėnesiniai pra
gyvenimo mokėjimai — elek
tra, telefonas ir tt. Padalin
kite skolas iš pajajių ir gautą 
sumą padauginkite iš 100. 
Gautas skaičius yra pajamų 
reikalingas mėnesiniam skolų 
mokėjimui 

Bankai gali žiūrėti į jus, 
kaip į tinkamą paskolai gauti 
kandidatą, n o r s " 30% jūsų 
mėnesinių pajamų skiriama 
skoloms mokėti. Tačiau, pa
žvelgus iš asmeniško finansi
nio taško, ar jūs salėsite su
taupyti ateičiai? Jei jūsų skolų 
mokėjimas yra didesnis nei 
15% jūsų pajamų ir jis vis 
didėja ne tik negalėsite sutau
pyti, bet bus sunku ir iš skolų 
išbristi. 

Pabandykite stebėti savo 
išlaidas. Tai geriausia dary
ti, užsirašant visas išlaidas. 
Skirkite tam reikalui bent vie
ną savaitę, ar mėnesį tai būtų 
minimumas, kada užsirašysite 
kiekvieną išlaidą, kurią pa
darėte. Surašykite visas są
skaitas, kurias užmokate, vi
sus centus ir dolerius, kuriuos 
už ką nors išleidžiate. Ir per 
tą laiko tarpą, jei nepasitaiko 
kokių didelių nenumatytų 
išlaidų, nemanyCte, kad atei
tyje jų nebus (juk gali sugesti 
krosnis, automobilis, šaldytu
vas, kuriuos reikės sutaisyti 
arba pakeisti naujais). Kai da
rote tuos savaitinius ar mėne
sinius išlaidų apskaičiavimus, 
nedarykite jų atostogų metu, 
ar, pvz., prieš mokslo metų 

pradžią, kada yra didesnių iš
laidų. 

Pažvelkite į savo išlaidų 
sąrašą ir pagalvokite, be ko 
galėtumėte apsieiti, o tai gali 
būti ir maži dalykėliai, tačiau 
per ilgą laiką sudarantys di
deles išlaidų sumas. 

Sudarykite sau biudžetą, ir 
bandykite pagal jį savaitę ar 
mėnesį gyventi. Niekas ne
mėgsta gyventi pagal biudže
tą, pagal nustatytą pinigų 
sumą. Paskirkite sau sumą pi
nigų, iš kurių turėsite savaitę 
pragyventi. Ir, kai pamatysite, 
kad tai galite lengvai padary
ti, vėl truputį apkarpykite 
savo biudžetą- Paskirkite su
mą, nors ir labai mažą, kurią 
galėtumėte savaitės ar mė
nesio laikotarpyje sutaupyti. 
Tą sumą įdėkite į banką ar in
vestuokite, o, kas liko, ban
dykite pragyventi. 

Net ir tą mažą sumą tau
pant, ilgainiui susidaro dideli 
pinigai. Žiūrint ir įvertinant 
savo išlaidų, įpročius, galima 
daug sutaupyti pinigų, ku
riuos kartais be reikalo iš
leidžiame. 

Naudotasi „Chicago Tribū
ne" medžiaga (9/0/99). 

FONDAS PRANO 
STANELIO ATMINIMUI 

A.a. Pranas Stanelis, diplo
muotas teisininkas gimęs 
1907 m. kovo 13 d. Stemplių 
kaime, Švėkšnos valsčiuje, mi
rė liepos 1 d. 1995 m. Florido
je. Jo atminimą pagerbdama, 
žmona Stasė Stanelienė, at
siuntė „Lietuvos Našlaičių glo
bos" komitetui 10,000 dol., no
rėdama įkurti a.a. vyro Prano 
vardu fondą. Fondo pagrindi
nis kapitalas nebūtų judina
mas, o tik procentai būtų ski
riami šalpai — Švėkšnos para
pijoje apleistiems* seneliams, 
našlaičiams, tiems, kuriems 
šalpa reikalinga. 

„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas yra dėkingas Stasei 
Stanelienei už pasitikėjimą ir 
pasižada jos valią vykdyti. 

„Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetas 

DRAUGAS, 2000 m. sausio 1 d., šeštadienis 

PADĖKA 
A. t A. 

ALBERTAS MATULIS 
Netikėtai iškeliavo Amžinybėn 1999 m. gruodžio 10 
d. Palaidotas Čikagoje, Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse 
gruodžio 18 d. 
Širdingai dėkojame kun. R. Gudeliui už maldas ir 
apeigas, parapijos chorui ir sol. Vaclovui Momkui už 
gražų giedojimą, Ričardui Šokui už vargonų palydą, 
Vyčių 112 kuopos nariams už darnų atsisveikinimą 
koplyčioje, Vytauto Didžiojo šaulių rinktinės nariams 
už pagerbimą ir pagalbą nešant Velionio karstą, Justinui 
Šidlauskui už atsisveikinimo pravedimą, muz. Faustui 
Stroliai, a, a Alberto bičiuliui, už mielą prisiminimą. 
Nuoširdžiai dėkingi draugams, pažįstamiems, 
sukalbėjusiems atsisveikinimo maldą koplyčioje, 
dalyvavusiems pamaldose ir laidotuvėse, suteikusiems 
aukas ir užuojautas. 
Nuoširdus ačiū Kazimierui Rožanskui, padėjusiam 
mums organizuoti laidotuves. 

Nuliūdę: brolis Balys su šeima ir giminės. 

Mieliems Tėveliams, Močiutei, Seseriai, Broliui ir jų 
šeimoms bei Dėdei VIKTORUI ir VITAI 
MEMĖN AMS, netekus brangios 

VIDOS R. RACKAITĖS, 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Ramunė Dičius, Rita Dičius, 

Tunas ir Raimundas Dičius su šeimomis 

A. t A. 
ARTŪRAS GALINAITTS 

mirė 1999 m. gruodžio 29 d. St. Pete Beach, Floridoje. 
Gimė 1915 m. spalio 23 d. 
Čikagoje gyveno nuo 1949 iki 1997 m. 
Velionis pašarvotas Beach Chapel, 301 Corey Ave., St. 

Pete Beach, Florida. Bus palaidotas Memorial Park Cem-
etery. 

liko žmona Antanina, sūnus Alfonsas, duktė Elena 
Radvil, žentas Zigmas, keturi anūkai: Andrius, Audra, 
Aras ir Saulius. 

Kun. E. Gerulis praves maldas laidojimo namuose ir 
kapinėse. 

Brangiai Motinai 

A.tA. 
Dr. ELENAI BALČIŪNIENEI 
mirus, nuoširdžiausią užuojautą dukrai DANUTEI 
LIUTERMOZAI ir jos šeimai reiškia 

Krumplių šeima 

PALOS - GAIDAS 
FUNERALHOME 

Patogioje vietoje 
tarp Čikagos ir Lemonto 
10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 
11028 S. S o u t h w e s t Hwy. 
P a l o s Hi l i s , IL 
708-974-4410 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS — DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST1908) 
GERALD F. DAIMID 

4330 So. California 10727 S. Pulaski Rd. 
5948 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 UTHUANIA 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY 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. (ft DERBY RD.) 
EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST. 

TTNLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE. 
ALLPHONES 

CHICAGO 1-773-476-2345 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamai) Tel. 1-800-984-7600 

J N A U G A " U I W s. ivo t e s t a m e n t o 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1-70B-6S2-S24S 
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8 DRAUGAS, 2000 m. sausio 1 d., šeštadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Pas Gražiną Liautaud kalėdinių pietų metu. Iš kairės: Lietuvos Vaikų 
vilties savanorių Paulikų anūkė Alyssa, iš Lietuvos gydytis atvykęs Aud
rius Lukšys (Shriner's ligoninėje jam buvo padarytos 6 operacijos) ir Ter-
ry Petry prie kalėdines eglutes. 

40-asis Lietuvos prisimi
nimų pokylis vyks 2000 m. 
sekmadienį, vasario 6 d.. 5 
vai. p.p. Martinique pokylių 
salėje. Pokylį rengia Lietuvos 
Vyčių Vidurio Amerikos apy
garda. Šiame pokylyje bus pa
gerbta Vytauto Didžiojo Šiau
lių rinktinė, jai atstovaus Jus
tinas Šidlauskas. Susidomėji
mas šiuo renginiu visuomet 
yra didelis, todėl rengėjai 
kviečia iš anksto užsitikrinti 
vietą skambinant pokylio ko
miteto narėms: Lorraine Svel-
nis tel. 708-423-4213 arba Al 
Brazis tel. 708-361-5594. 

Judy Baar Topinka, Il
linois valstijos iždininkės 
ištaiga, išleido keletą leidi
nių apie finansų tvarkymą, 
jų tarpe ir leidinėlį mokyk
loms supažindinti mokinius 
kaip elgtis su pinigais. Lei
dinėlį „Mokykimės tvarkyti 
pinigus mokykloje" išleistas ir 
lietuvių kalba. Tai graži pa
slauga lietuvių draugės Judy 
Baar Topinka. Už tai Illinois 
Lietuvių Respublikonų lyga 
jai išreiškė padėką. 

Kviečiame į pirmąjį nau
jojo tūkstantmečio savaitgalio 
pokylį, kuris vyks sausio 7 d., 
penktadienį, 7:30 val.v. mažo
joje Jaunimo centro salėje 
(5600 S. Claremont Ave, Chi-
cago). Vakaro metu - sporto 
varžybos, šokiai, loterija ir 
vaišės. Lėšos bus skirtos Čiur
lionio galerijai - eksponavimo 
reikmenims įsigyti. Daugiau 
informacijos tel.773-778-7500. 

Kongreso narė Judy Big-
gert š.m. gruodžio 16 d. savo 
namuose Hinsdale, EL, suren
gė kalėdinį priėmimą, kuria
me Illinois Lietuvių Respubli
konų lygai atstovavo pirmi
ninkas Anatolijus Milanas ir 
Leonas Maskaliūnas. Gražio
je, daugiau negu 150 metų se
numo rezidencijoje, pripažin
toje istoriniu pastatu, mūsų 
atstovams buvo proga paben
drauti su šeimininke ir jos 
svečiais. ILR lygai prašant, 
Judy Biggert yra įsijungusi į 
Baltic Caucus Atstovų rūmuo
se. Jai buvo išreikšta padėka 
už įsijungimą-į minimą komi
tetą ir teikiamą dėmesį Lietu
vos reikalams. 

Vyresniųjų lietuvių cen
tre „Seklyčioje" sausio 5 d., 
trečiadienį, 2 vai. p.p. bus ro
doma vaizdajuostė „Lietuvos 
miestai — Tytuvėnai". Tai pir
moji trečiadienio popietės pro
grama Naujaisiais 2000 me
tais. Visi maloniai kviečiami 
ir laukiami įdomiai praleisti 
laiką. Kaip jau įprasta, bus 
bendri pietūs. Iki malonaus 
pasimatymo — atvykite! 

Į Čikagą atvyko žymus 
Lietuvos džiazo muzikantas 
saksofonistas Petras Vyš
niauskas, kuris gruodžio 31d. 
dalyvaus Naujametinėje puo
toje (Millennium Dinner). vyk
siančioje McCormic Place. \ šį 
iškilmingą pokylį Čikagos me
ras R. Daley sukvietė įžymius 
žmones iš 180 pasaulio šalių. 

Jfefr DRAUGO FONDAS 
« - » - ^ 4 5 4 5 VVEST 63rd STRCET 

CHICAGO, IL 60629 
TEL.: 773-585-9500 

SENUOSIUS METUS PALYDINT 

PRISIMENANT VLADO BAGDONO 
VIEŠNAGĘ 

Labai malonu, jog vis daž- mylimas. Išėjės iš spektaklio, 
jautiesi dvasiškai pakylėtas, 

Prabėgo 1999 „Draugo" jubi
liejiniai metai. Per juos vyko 
du Draugo fondo lėšų telkimo 
vajai, atnešė 97,743 dolerius. 
Mažiau, negu buvo tikėtasi. 
Mažiau, negu per ankstyves
nius metus. 

Milijono nepasiekėme. Dar 
trūksta 95,000 dolerių. Nela
bai sekėsi įtraukti į Draugo 
fondą naujus narius bei rėmė
jus. Pagal „Draugo" prenu
meratas jų dar gali būti dau
giau kaip dviejų tūkstančių. 
Tarp jų yra labai „Draugui" 
artimų asmenų, netgi „Drau
go" leidėjų direktorių tarpe. 
Galbūt jie laukia to milijono 
užbaigimo su savo tūkstantine. 

Per 1999-uosius metus, nors 
buvo daug rašyta Draugo fon
do skiltyse „Draugo* šeštadie
nių laidose, nepavyko „paju
dinti" mūsų didžiųjų organi
zacijų iždų. Neteko girdėti ir 
apie pomirtinius palikimus 
Draugo fondui, kuris dar ilgai 
bus labai reikalingas, kaip fi
nansinė jėgainė tolimesnei 
„Draugo" leidybai. 

Mažėjant „Draugo" prenu
meratorių skaičiui ir neke
liant „Draugo" prenumeratos 
kainos, kuri yra labai maža, 
lyginant su mūsų išeivijos sa
vaitraščiais, teks jam skirti 
vis didesnes subsidijas iš 
Draugo fondo uždarbio, gau
namo iš investavimų. Kad tas 
uždarbis augtų, reikia dides
nio pagrindinio kapitalo 
Draugo fonde. Tad milijono 
sutelkimas yra minimali būti
nybė. Tą turime atlikti 2000-
aisiais metais. 

Labai malonu, kad per 1999 
metus nemažai Draugo fondo 
narių papildė savo įnašus, 
tapdami DF garbės nariais. 
Dar daugiau jų lauksime 
2000-aisiais metais. Per septy
nerius metus per dešimtį vajų 
į DF po šimtine įnešęs kuklus 
pensininkas šiandien jau yra 
DF garbės narys. 

Investavimams 1999 metų 
birža buvo palanki. Sausio 
mėnesį žinosime, kiek užaugo 
Draugo fondas, kokį rezervą 
turime tolimesnei „Draugo" 
leidybos paramai, neliečiant 
pagrindinio kapitalo. 

Pradedant naujus 2000 me
tus visiems linkime sveikatos 
ir pasisekimo visuose darbuo
se ir reikaluose. 
Nauji įnašai Draugo fonde 

Su 1,000 dolerių: 
Dr. Vytautas ir dr. Danutė 

Bieliauskai, garbės nariai i i 
viso 1,850 dol., Cincinnati, OH. 

Stanley A. Stončius, garbės 
narys, ii viso 1,000 dol., Na-
shua, NH. 

Su 381 dolerių: 
Saulius Simoliunas, a.a. tė

vo Stasio Šimoliūno atmini
mui (įvairios aukos laidotu
vėse), iš viso 507 dol., Detroit, 
MI. 

Su 200 dolerių: 
Jūrų Saulių kuopa „Klaipė

da", garbės narys, iš viso 
1,400 dol. per J. Mikulį. 

Boleslovas ir Elena Novic-
kiai, iš viso 800 dol., West-
mont, IL. 

Antanas Bumbulis, iš viso 
800 dol., Toronto, Ont. Cana-
da. 

Knights of Lithuania, Mid-
America Region, per E. Pocių, 
iš viso 600 dol., Oak Lawn, IL. 

Donatas ir Marian Greb, 
garbės nariai, iš viso 2,000 
dol., Piedmont, CA. 

Dr. Nellįe ir Gerardas Juš-
kėnai, garbės nariai, iš'viso 
2,600 doL, Cleveland, OH. 

Dr. Romualdas ir Nijolė Ka-
šūbos, iš viso 400 dol., St. 
Charles, IL. 

Roma ir Viktoras Masciai, iš 
viso 700 dol,, Pinellas Park, FL. 

Su 100 dolerių: 
Sofija ir Vytautas Ripskiai, 

iš viso 606 dol., Evergreen 
Park.IL. 

Danutė ir Raimundas Kor-
zonai, iš viso 700 dol., Palos 
Hills, IL. 

Danutė ir Antanas Bobeliai, 
iš viso 800 dol., Massapequa 
Park, N.Y. 

Helen Schanel, garbės na
rė, iš'viso 1,900 dol., Wood 
Dale, IL. 

Marytė Utz, ii viso 200 dol., 
Evergreen Park, IL. 

Su 50 doleriu: 
Julija Smilga, ii viso 550 

dol.. Chicago, IL. 
Su 25 doleriais: 
Stasė Keženius, iš viso 425 

dol., Willowick, OH. 
Vidmantas ir Maria Raišiai, 

iš viso 275 dol., Mercer Is-
land, WA. 

Lidija ir Darius Polikaičiai, 
iš viso 125 dol., Downers Gro-
ve, IL. 

Sigutė Mikrut, ii viso 85 
dol., Lake Bluff, IL. 

Ona Adomaitienė, iš viso 
320 dol., Sun City, AZ. 

Visiems nuoširdžiai dėkoja
me. 

Fondo iždininkas 

niau ir dainiau Čikagą apten 
ko meno ir kultūros veikėjai ii 
Lietuvos. Štai ir vėl prieš po
rą savaičių savo kūrybiniu va
karu nudtiugino visų mėgia
mas ir populiarus aktorius 
Vladas Bagdonas. Ištraukas iŠ 
prozos korinių ir poenjos, o 
taip pat gavo kūrybos bei kitų 
autorių sukurtas estradines 
dainas aktorius atliko Jauni
mo ir Pasaulio lietuvių cent
ruose. 

Savo kūrybine veiklą Vladas 
Bagdonas pradėjo Jaunimo 
teatro scenoje. Jis vaidino 
įvairių režisierių pastatymuo
se. Galbūt ryškiausi vaidme
nys sukurti Eimunto Nek
rošiaus režisuotuose spektak
liuose. Tai r- Pirosmams V. 
Korostyiiovo-Saltenio JPiros-
mani, Pirosmani", dėdė Vania 
A. P. Čechovo .Dėdė Vania", 
Tuzenbacbaa — A. P. Čecho
vas .Trys seserys", Tėvo. Šmė
kla V. Šekspyro JUmletas". 
Minėti ir kitį Vlado Bagdono 
sukurti spektakliai buvo pri
statyti ne tik Uetuviikai au
ditorijai,, bet ir rodomi kitose 
užsienio šalyse. 

Kiekvienas Vlado Bagdono 
sukurtas vaidmuo spektak-
liuese suksha žiūrovui naujų 
apmąstymų ir subrandins- įdo
mių minčių. Trumpam lyg ir 
užsimiršti, jog esi tik žiūrovas. 
Visi aktoriaus sukurtų herojų 
pergyvenimai tampa' tarsi ta
vaisiais — kartu verki, juokie
si) pyksti, kartu myli ir esi 
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daugiau' įgijęs gyvenimo pa
tirties bei visapusiško jo su
pratimo. 

Kuriam laikui tarp akto
riaus Vladb Bagdono ir reži
sieriaus Eimunto Nekrošiaus 
darbinis ryšys buvo nutrukęs. 
Prasidėjo nauji ieškojimai. Ta
čiau neseniai abu profesiona
lai vėl susitiko scenoje, ku
riant V. Šekspyro „Otelą*. 

Greta vaidmens, aktoriaus 
V. Bagdono gyvenime buvo ir 
daina. Neužmirštamas ir įsi
mintinas praėjusį pavasarį, jo 
sukurtas graiko Zorbos vaid
muo J. Kandler miuzikle 
•Graikas Zorba", kurį žiūro
vams parodė Kauno muzikinis 
teatras. Su malonumu taip 
pat klausome ir jo atliekamų 
estradinių dainų. Jo lengvas ir 
unikalus balsas, pritariant gi
tarai, labai atitinka jo dai
nuojamas lengvo žanro, pu
siau lyriškas dainas. Vlado 
Bagdono atliekamos žymių 
kompozitorių sukurtos dainos 
tarsi trumpam grąžina mus į 
vaikyste, prabėgusią jaunyste, 
į tą gimtąją žeme — Lietuvą. 

Aktorius -taip pat vaidino 
daugelyje Leituvos kino studi
jos filmų, Lietuvos televizijos 
spektaklių. Dažnai per Lietu
vos radiją girdime jį skaitant 
tiek prozą, tiek poezįją. Jo 
skaitomos eilės pabudina ir 
įkvepia meile žmogui, gamtai 
ir gyvenimui. 

Vladas Bagdonas buvo vie-

nas ii pirmųjų Iietuyiįjfląvi-
zįjos Katalikų studįmrjradi-
ninkų. Skaitydamas Šventąjį 
raštą, jis žadino akėjimą Ne
priklausomos Lietuvos šmonė-
se. 

Reikia pripažinti, kad tai 
universalus aktorius, skaito
vas, dainų atlikėjas bet vado
vas. Savo išskirtiniu balso 
tembru bei profesionalia vai
dyba Vladas Bagdonas suge
bėjo pavergti daugelio žiūrovų 
širdis. Tai labai paslankus, 
muzikalus, nebyanus, taip pat 
ir mėgstantis eksperimentuoti 
dramos aktorius. įm 

Neseniai atšventęs savo 50-
ties metų jubiliejų, Vladas 
Bagdonas iiuo metu vadovau
ja Vaidybos ir režisūros kated
rai Lietuvos Muzikos Akade
mijoje. Jis jau yra paruoiea ir 
išleidęs ne vieną jaunųjų akto
rių laidą. Pilnas energįku bei 
dvasinto pasiruošimo aktorius 
ir toliau pasiryžęs kopti į 
aukštumas, 8klei8dama*tsvie4 
są, nešdamas gėrį, suteikda
mas galimybe kiekvienam 
įvertinti save bei pažinti ki
tus. , . fsj 

Tokį mes Vladą Bagdoną 
matėme šios viešnagės Čika
goje metu, tokiam mes jam ir 
linkime būti ateityje. -

Tokie ir panašus susitikimai, 
su kultūros veikėjais suteikia 
galimybe iš arčiau pažvelgti į 
Lietuvą, susitikti su jos žmo
nėmis, pajusti jų širdyse meile 
ir nuoširdumą — mintimis su
artėti su gimtąja žemei - ~ 

•'•'U 
Miglė Tauragytė 

SKELBIMAi 
• BALTIC M0NUMKNT8, 

1108 Amber Drive, Lament, IL, 
60439.Prie pat PL Centro. TeL 
680-248-8446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Visų rūiių 
psmmklsi, zemisusios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į na-

(ak.) 
Lietuvių ra-

dijas,vmd. Anatoujus Siutas -

' • Akcijų, bonu bei kitų 
vertybių p irkime ir par
davime jums nuoširdžiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Knrkulis, teL 
812-879-7750 arba jo sunūs 
Andrius MnrkuUe, teL 812-
• t t - r m , dirbą su First Al-
bany Corp. Čikagoje. Iš JAV 
ir t«""»M skambinkite veltui: 
teL 1-898-879-7780. (sk.) 

• Namams pirksi paako-
'los duodamos msiiif mėnesi
niais {mokėjimais ir prieina-kfekrisną tekmadist*, T v r 

per-W€BV 14*50 AM. TeL -maie-nmKtnriaia. Kreipkitės į 
778447*4968, adresas: 4459 Mutual FSderal S a v i n g s , 

KŪČIOS „SEKLYČIOJE" 
Gruodžio 22 d., trečiadienio 

pavakarę susirinko daugiau 
kaip 70 vyr. lietuvių į labai 
gražiai ir kalėdiškai išpuoštą 
_Seklyčiosr salę Kūčių vaka
rienei. JAV LB Socialinių rei
kalų tarybos pirmininkė Bi
rutė Jasaitienė pasveikino at
vykusius ir šį šventišką va
karą vesti pakvietė renginių 
vadovę E. Sirutienę. E. Siru
tienė pasidžiaugė, kad turime 
„Seklyčią", kur galime kartu 
pabūti, pabendrauti, jaustis 
kaip namie, kartu valgyti 
bendras Kūčias, vienas kitam 
nusišypsoti. Tik. deja. jau ne 
visi gali šypsotis, nes iškeliavo 
i Anapus. Už žuvusius kovoto
jus, tremtinius ir tuos, kurių 
kapai nežinomi, E. Sirutienė 
paprašė Pranute Marcinkienę 
uždegti 4 žvakes, o E. Valan-
tinienė perskaitė Kalėdų svei
kinimą, gautą iš Lietuvos. 
„Vis kažko laukiame. Diena iš 
dienos, metai iš metų. Dabar 
laukiame džiaugsmo ir palai
mos, pasklisiančios iš prakar-
tėlės. Patirsime ne tą džiaugs
mą, kuris panašus į gėlę, šyp

seną ar rankos paspaudimą. 
Džiaugsmo egzaminas sunkus 
ir kietas. Tarsi gruodis, be pa
sigailėjimo sudaužęs vasaros 
prisiminimus. Argi verta 
laukt lengvų viendienių per
galių, saldaus užsimiršimo, 
migdančios ramybės?! Geroji 
žinia parašyta krauju. Tikėki
me ir laukime... Nors tikėti ir 
gyventi tikėjimu net prana
šams buvo sunku. Pats lauki
mas jau yra ženklas, kad 
Viešpats eina, sėdasi kartu 
prie Kūčių stalo, apsigyvena 
duonos gabalėly, sielos nakty. 
Tikėkime ir laukime". 

Kun R. Gudelis, kuris nie
kad neatsisako su vyr. lietu
viais pabendrauti, visus ap
dovanojo lietuviškais 2000 
metų kalendorėliais, kuriuos 
puošė Šiluvos koplyčioje esan
čios šv. Mergelės statulos nuo
trauka, o pasimelsdamas prieš 
pradedant vakarienę priminė, 
kad Betliejuje Kristui gimus 
angelai giedojo, linkėdami ra
mybės geros valios žmonėms. 

Kun. R. Gudelis palinkėjo, 
kad ramybė gyventų ir mūsų 

širdyse, kad liktume ištikimi 
Dievui, Tėvynei ir sau. Visi 
dalyviai dalinomės kalėdai
čiais — „plotkelėmis", linkėjo
me geriausios kloties ir svei
katos. Po to vaišinomės labai 
skania, tradicine Kačių vaka
riene, nes buvo aguonų pieno, 
kačiukų („šližiukų"), kisie
liaus, įvairiausių mišrainių, 
įvairiausių žuvies ir silkės pa
tiekalų kaip su tikru pasnin
ku. Pagal senas tradicijas ir 
papročius traukėme šiaudą iš 
po staltiesės, norėdami suži
noti, kiek dar ilgai mums skir
ta gyventi žemėje. Ilgiausią 
šiaudą ištraukė renginių va
dovė. 

Baigus vakarieniauti Onutė 
Lukienė su dideliu nuoširdu
mu padeklamavo kun. L. And-
riekaus eilėraštį apie mažąjį 
Jėzulį, gulintį ėdžiose. Po to 
mūsų mielam maestro Faus
tui Stroliai pianinu pritariant 
sugiedojome partizanams at
minti į giesmę panašią dainą 
„Gegutėle" ir penkias giesmes: 
„Sveikas Jėzau gimusis", „Ty
liąją naktį", „Didis džiaugs
mas patekėjo", „Gul šiandie
ną" ir „Piemenėliams vargdie

nėliams". Kaip smagu giedoti 
maestro Stroliai vadovaujant! 
Renginių vadovė papasakojo, 
kaip senovėj laiką iki Bernelių 
Mišių praleisdavo burdami, 
kaip merginos, išbėgusios lau
kan, klausėsi, ii kurios pusės 
girdėti šunys lojant — tai' ii 
ten piršliai atvyks. Atsine
šusios glėbį malkų žiūrėdavo 
ar bus „pora". Apie tai galima 
sužinoti D. Bindokienės kny
goje „Papročiai ir tradicijos", 
kuri tinka kaip Kalėdų dova
na lietuviškam jaunimui. Bu
vo padėkota Viktorijai ir Anta
nui Valavičiams už eglutę. 
Renginių vadovė padėkojo 
maestro F. Stroliai, visiems 
dalyvavusiems Kaciose. B. Ja
saitienei ui vakarienę at
sidėkojant buvo įteikta didžiu
lė puansetija, o B. Jasaitienė 
dėkojo E. Sirutienei už tai, 
kad ši visais rūpinasi, ir pa
linkėjo, kad Kalėdų žvaigždė 
visus vestų į vienybę ir į „Sek
lyčią". 

Taip atsigavę siela ir kūnu, 
namo skirstėmės pilnom šir
dim Kalėdų džisugsmo. 

Emilijs J. Valantinienė 

9Jranriseo,Ctucago,EL 60632. 
• Jane Gumbelevi«ienė, 

Vacaville, CA, atsiuntė $2,000 
palengvinti Lietuvos apleistų 
vaikų gyvenimą. Lietuvos vaikų 
vardu dėkojame gerajai Tetai. 
„Uetuvoe Našlaičių globos" 
komitetas, 2711 Weet 71 Str., 
Chicago, IL 60629. «« • 

los duodamos matais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savimgs, 
2212 West Cermak Road. 
TeL (778) 847-7747: mm 

• Almos fondoi aukojo: 
Mindaugas ir Lydis Griauzdės, 
Riverside, IL, 9160; Nijolė ir 
Romusldas Kašubai, S t Char
les, TL, $290; Veronika Serks-
nienė, Oak Lawn, IL, $109. 
Almos vardu dėkojame auko
tojams! Aukos nurašomos nuo 
mokesčių. Tax TD 36-4124191. 
Čekius rašyti „Lietuvos Naš
laičių globai pažymint, kad 
skirta Almos ftmduL 9*9** 
2711 Wsst 71 8 * * Cbieago, 
IL60829. mm 

•Viktorija Norvilas, Det
roit, Ml, globoja Lietuvoje du 
našlaičius. Pratęsdama globų 
kitiems metams atsiuntė 9999. 
Martin ir Patrida Trautrimas, 
Fremont, NE, globoja Lietuvoje 
2 vaikus. Pratęsdami paramą 
kitiems metami atsiuntė $800. 
Dr. Danutė ir dr. Vytautas 
Bielisusksi, Cincinnati, OH, 
taip pat globoja 2 vaikus Lie
tuvoje. Pratęsdami globąjki-
tiems metams, atsiuntė, 9900. 
Vaikų vardu dėkojame rėmė
jams! „Lietuvos Našlaičių 
globos* k o m i t e t a s , 2711 
West 71 Str . , Cbieago, IL 

sms 

2212 West Cermak Road. 
ToL (778) 947-7747. mm 

• Grasina Danujonaitie-
a ė ir Vida Stirbytė Brovsn, 
Wflowbrook, IL, atsiuntė $100 
perduoti geradarių Seimai gy
venančiai Užventyje, Žemai
tijoje, atminimui jų mamos a.a. 
Zofijos Poremskytės Surbienės. 
Auka perduota per Kaimo vai
kų fondą tai seimai. „Lietuvos 
NaaUicių globos" komitetas, 
2711 West 71 Str., Chicago, 
EL 90629. «n«T« 

•DĖMESIO! VIDEO APA 
RATU SAVININKAI* Norė
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTE^-VĮDIO 
8688 8. Archer Ave* Cbiea
go, EL 60629. TeL 778-927-
9091. Sav. Petras Bernotas, 

• Automobilio, namų ir 
l igos draudimas atvyku
siems i i Lietuvos ir autų 
kraštų. Kreipkitės pas Alau-
raitį, A- A L. Insurance Agen-
cy, 9439 8. Keds ie Ave., 
Evergreen Pk., IL 60806-
2826. TeL 708 422 6466 <*.) 

• Prieš a t s i sakydami 
paminklą aplankykite St . 
Casfanir Memorialą, 8914 W. 
l l i t h 8t. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite grsnito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal josų pageidavimą, brė
žinius. Prieš pastatant pamin
klą, galėsite apžiūrėti ir įsiti
kinti, kad jis padarytas, kaip 
jau buvo josų pageidauta. Sav. 
Lilija ir Vilimas Nelsonai. 
ToL 778-2884886. (ak.) 

• Lithuanian Cit i sen's 
Bocrfety of Pensyivaaia - tai 
grupė labai gerų lietuvių Pen
silvanijoje, kuris ats iuntė: 
82,100 - tai pratesimas globos 
14 vaikų, kuriuos jie globoje 
Lietuvoje, $2400 -kaimo vaikų 
fondui, kad galėtų kaimo vai
kams su negalia nupirkti kėdes 
su ratukais; 9900 - seselei 
Danutei Rumbonių kaime, Aly-
tsus rajone, kuri prižiūri daug 
esnehų - senelių globai; 9900 -
neturtingų ssnslių ir vsikų 
maistui Lietuvoje. Dėkojam 

'goriesiems ir dosniesiems Pen-
silvsnįjos lietuviams! „Lie
tuvos NaJUi«ų globos" ko-
mitotaa, 2711 West 71 8tr„ 

1160929. VI4TT 

. TĖVTSKĖSEV. 
LIUTERONŲ BAŽNYČIA 

6641S. Troy St.. 
Chicago. IL 60629 

KOfnt painaMos 6 t*L vaknp 
Kalėdų fsmtJBB 10:30 rtL n» 

Stkmrtrvua 10:30 vai. ryto 
Vyskupas Hanss 

TeL7S9.36s-32t9 

CMTABASP. 

TeL 773-882-4900 
Vakmdoa pagali 
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40 matą patartai ir L #̂m 
nahaaaa aulHinaWh| mwmriįą, 

lirktbyloM. 




