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Lietuva protestuoja dėl 
komunistų mitingo Maskvoje 

Vilnius-Maskva, sausio 13 Lietuvos visuomenės ir val-
d. (BNS) — Lietuvos Užsienio džios nepasitenkinimą''. 
reikalų ministerija pareiškė Mitinge prie Lietuvos amba-
.gilų nusistebėjimą ir apgai- sados kalbėjo žurnalistas Sta-
lestavimą" dėl to, kad Mask- nislavas Mickevičius, pasi-
vos miesto valdžia davė lei- slėpęs nuo Vilniaus teismo 
dimą surengti prokomunistinį nuosprendžio, ir buvęs pro-
mitingą prie Lietuvos ambasa- maskvietiškojo Vilniaus ypa-
dos Rusvoje, Lietuvai pager- tingosios paskirties milicijos 
biant žuvusiųjų už laisvę at- būrio (OMON) vadas Bolesla-
minimą. vas Makutinovičius. Jis į Ru-

Ketvirtadienį, Lietuvai mi- siją pabėgo po 1991 metų 
nint Laisvės gynėjų dieną, rugpjūčio pučo Maskvoje. 
apie dvidešimt mitinguotojų Prieš devynerius metus 14 
su raudonomis vėliavomis prie taikių Lietuvos gyventojų 
Lietuvos ambasados Maskvoje žuvo ir šimtai buvo sužeisti 
reikalavo laisvės komunis- per nesėkmingą sovietų armi-
tams, nuteistiems Lietuvoje jos ir KGB mėginimą nuversti 
už aktyvų dalyvavimą nepavy- teisėtą Lietuvos valdžią, skel-
kusiame 1991 metų sausio busią valstybinės nepriklauso-
13-sios perversme Vilniuje. mybės atkūrimą. 

JPrimename, kad mėgini- Tuo tarpu Lietuvos vyriau-
mui įvykdyti valstybinį per- sybė iš rezervo fondo tre-
versmą, dėl kurių žuvo Lietu- čiadienį paskyrė 200,000 litų 
vos žmonės, buvo pasmerkusi Vilniaus Vyriausiojo policijos 
ir demokratinė Rusijos vai- komisariato viešosios policijos 
džia", sakoma Lietuvos notoje, rinktinei „Vytis" diplomatinių 
kuri ketvirtadienį įteikta Ru- atstovybių apsaugai užti-
sįjos Užsienio reikalų ministe- krinti Nuo pirmadienio Lietu-
rįjai. vos Respublikos diplomatinių 

Pasak Lietuvos URM, spren- įstaigų apsauga Rusijoje bus 
dimas sausio tragedijos meti- tokia, kokia buvo iki šių metų 
nių dieną leisti mitingą, ku- pradžios. Vidaus reikalų mini-
riame dalyvavo veikusieji sterija (VRM) dėl lėšų trū-
prieš Lietuvos valstybę ir da- kūmo buvo sumažinus Lietu-
bar besislapstantys nuo teisin- vos diplomatinių įstaigų Rusi-
gumo asmenys, „kelia pagrįstą joje apsaugą. 

Žydų bendruomenei nerimą 
kelia antisemitizmo banga 

Vilnius, sausio 14 d. (BNS) 
— Lietuvos žydų bendruo
menes pirmininkas Simonas 
Alperavičius teigia, kad pa
starosiomis dienomis nemažai 
žmonių telefonu ar apsilankę 
Žydų bendruomenėje reiškia 
nuogąstavimų dėl naujos anti
semitizmo bangos, kilusios dėl 
JAV Kongreso nario Tom 
Lantos vizito Lietuvoje. 

„Pritariame reiškiamiems 
nuogąstavimą ir patys esame 
susirūpinę dėl žiniasklaidos 
bei kelių Seimo narių neadek
vataus reagavimo į vizito 
tikslą, jo turinį," sakė S. Alpe
ravičius. 

Pasak jo, ypač žydus įskau
dino per Lietuvos radiją trans
liuoti žurnalistės Linos Pe
čeliūnienės komentarai, ku
riuose, be kita ko, teigta, kad 
sovietų prie Laptevų jūros 
ištremtų lietuvių kančios bu
vusios kur kas didesnės nei 
tos, kurias patyrė žydai. 

Žydų bendruomenė prime
na, jog po įvykio Vilniuje JAV 
Valstybes departamentas iš
platino pareiškimą, minintį 
neteisingus rašinius Lietuvoje 
ir pažymintį, jog dar 1998 m. 
wJAV pareiškė didelį nusivy
limą, kad Lietuvos vyriausybė 
nesugebėjo atiduoti teismui, 
asmenų, kurie kaltinami karo 
nusikaltimais". 

Pasak S. Alperavičiaus, 
„mes ir patys galėtume iš
sakyti daug pretenzijų proku
ratūrai". 

Praėjusią savaitę JAV Kon
greso narys, lankydamasis 
Lietuvoje, susitiko su genera
liniu prokuroru Kaziu Pėd
nyčia. Susitikimo metu sve
čias smarkiai pakėlė balsą ir 
ėmė trankyti kumščiu stalą, 
kai išgirdo priekaištų, kad 
JAV Teisingumo departamen
tas kartais neatsako į Lietu
vos prokuratūros pagalbos 
prašymus genocido bylose. 

Lietuva atsisakė garbės konsulo 
Libane paslaugų 

Vilnius, sausio 14 d. (BNS) 
— Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerija penktadienį nu
sprendė nebepratesti Lietuvos 
garbės konsulo Libane Ray-
mond Šarkis įgaliojimų. 

UR viceministras Vygaudas 
Uiackas atsisakė komentuoti 
tokio sprendimo priežastis, 
motyvuodamas „diplomatine 
praktika". Jis nei paneigė, nei 
patvirtino, kad sprendimas 
yra susijęs su žiniasklaidos 
pranešimais apie abejotiną šio 
Libano verslininko reputariją. 
Viceministras atsisakė įver
tinti R. Šarkis, kaip garbės 
konsulo, 3 metų veiklą. Pasak 
jo, kol kas nesvarstoma jokia 
naujo garbės konsulo Libane 
kandidatūra. 

Kauno dienraštis „Laikinoji 
sostinė" neseniai paskelbė po
kalbį su kitu libaniečiu Bas-
sem EI Merheby, kuris teigė, 
jog R. Šarkis „nusipirko" gar
bes konsulo įgaliojimus ky-

Nuotr- Taip atrodo audraa nusiaubto* Palangos kopos, jurai „atidavę" daugiau kaip pusę milijono kubinių 
metrų smėlio. 

Ruošiamasi gelbėti 
nusiaubtą jūros pakrantę 
Klaipėda, sausio 13 d. 

(Elta) — Praėjusiais metais, 
gruodžio pabaigoje po uragano 
imtas gilinti Jūrų uosto įplau
kos kanalas. Olandų moksli
ninkų atlikti tyrimai parodė, 
kad šioje vietoje esantis smėlis 
yra švarus ir tinka net paplū
dimių atstatymui. 

Gruodžio pradžioje siautęs 
uraganinis vėjas suniokojo be
veik visus Lietuvos paplūdi
mius. Spėjama, kad uragano 
metu į jūrą buvo nuplauta 
apie pusę milijono kubinių 
metrų smėlio, o kranto irimas 
ties Palanga prasidėjo po to, 
kai buvo ištraukti senojo jūros 
tilto poliai bei šalia buvę ak
menys. 

Klaipėdos apskrities virši
ninko administracija kreipėsi 
į Valstybinio jūrų uosto direk
ciją, siūlydama iškastą švarų 
smėlį panaudoti paplūdimių 
atstatymui. Planuojama, kad 
šiemet prasidėsiančių uosto 
gilinimo darbų metu bus iš
kasta apie 660,000 kubinių 
metrų smėlio, kuris gali būti 
naudojamas Melnragės ir Pa
langos paplūdimiuose. 

Uosto direkcijos specialistai 
teigia, kad smėlį išvežant į 
paplūdimius atsirastų papil
domų išlaidų. Jei jis būtų ga
benamas į Melnragę, esančią 
netoli Klaipėdos, tai jos siektų 
apie 1 mln. 700,000 litu, pluk

dant į Palangos paplūdimius 
— apie 7 mln. 200,000 litų. 
Tiksli kaina paaiškėtų tik po 
konkurso, tačiau Pasaulio 
bankas nesutinka finansuoti 
smėlio išvežimo i paplūdimius 
darbų ir paprašė, kad Klaipė
dos apskrities viršininko ad
ministracija iki sausio pabai
gos pateiktų smėlio išvežimo 
finansavimo šaltinius. 

Ruoštame uosto įplaukos to
bulinimo projekte buvo numa
tyta, kad gilinftno darbų metu 
iškastas smėlis bus plukdo
mas į jūroje esantį sąvartyną. 
Apytikriais skaičiavimais, nuo 
1967 iki 1993 metų vien iš Pa
langos pajūrio į jūrą išplauta 
daugiau nei 2.5 mln. kubinių 
metrų smėlio. 

Jei bus rastas finansavimo 
šaltinis, darbus numatoma 
pradėti jau šį pavasarį. 

* Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija neigia 
sudarinėjant! kandidatų kom
pensacijoms gauti sąrašus ir 
renkanti informaciją apie as
menis, kurie II pasaulinio ka
ro metais buvo išvežti privers
tiniams darbams į Vokietiją. 
Ministerija sąrašų nesudari-
nes, kol nepaaiškės Vokietijos 
sąlygos, kuriomis ji sutiktų 
mokėti kompensacijas. Kai 
bus priimti atitinkami spren
dimai, visuomenė apie tai bus 
informuota papildomai. <BNS> 

JAV ambasada Vilniuje tobulina 
savo darbą 

formacijos nepakanka, gal ima 

(Elta) 

Šilutės rajone 
prasidėjo ankstyvas 

potvynis 
Klaipėda-Vilnius, sausio 

12 d. (BNS) — Šilutės" rajone 
Stoniškių seniūnijoje trečia
dienį vanduo baigė nuo iš
orinio pasaulio atskirti Laz-
dėnų kaimą. Dėl neveikiančių 
vandens siurblių, vanduo ap
sėmė tris kelius, vedančius į šį 
kaimą. 

Vandens lygis ant kelių kai 
kur siekia pusmetrį- Šiais ke
liais gali pravažiuoti tik trak
toriai ir sunkusis transportas. 
Vanduo semia kelius ir kai
mus, nes dėl lėšų trūkumo 
pernai buvo atjungtas elektros 
tiekimas vandens siurblinėms, 
kurios turi nuolat išpumpuoti 
vandenį, susitelkiantį žemiau 
jūros lygio esančiose vieto
vėse. 

Šilutėje budi priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos visureigis, 
kuriuo, dar pakilus vandens 
lygiui, gali tekti evakuoti gy
ventojus ar jų turtą. 

Šilutės rajono savivaldybė 
ne kartą kreipėsi į vyriausybę, 
prašydama skirti lėšų melio
racijos sistemos sutvarkymui. 

Trečiadienį premjeras An
drius Kubilius nurodė valdy
mo reformų ir savivaldybių 
reikalų ministrui Jonui Ru-
dalevičiui sudaryti komisiją, 
kuri įvertins potvynio grėsmę 
Šilutės mieste bei rajone. 

Šiemet melioracijai Šilutės 
rajone skirta 2.65 mln. litų. 
Tačiau didžioji dalis šių lėšų 
bus skirta praėjusių metų 
skoloms padengti. 

šiais Lietuvos pareigūnams. 
Lietuvoje verslą turintis li

banietis teigė, jog R. Šarkis 
bendravo su Kauno nusikaltė
liais ir planavo su jais cigare
čių kontrabandos verslą. R 
Šarkis, kuriam dabar 67-eri, 
tapo Lietuvos garbės konsulu 
Libane 1996 metais, rekomen
davus pas jį privataus vizito 
atsilankiusiam tuometiniam 
LDDP parlamentarui Vytau
tui Arbačiauskui. V. Arba-
čiauskas paneigė gavęs už tai 
iš R. Šarkis pinigų. 

Bassem EI Merheby teigia 
pats tarpininkavęs, perduo
dant pinigus ir vertingas do
vanas Lietuvos pareigūnams. 
Dabar jis jaučiasi R. Šarkis 
nuskriaustas dėl neva ne
įvykdytų verslo pažadų. 

Garbės konsulas nėra diplo
matinis asmuo. Jo pareiga — 
rūpintis valstybių kultūrinių, 
turizmo ir verslo ryšių plėtoji
mu. 

Vilnius, sausio 14 d. (Elta) 
— Informaciją apie JAV vizų 
išdavimo tvarką ir „žaliosios 
kortelės" loteriją Lietuvoje da
bar galima sužinoti sugaišus 
labai nedaug laiko — tereikia 
paskambinti į JAV ambasadą 
Vilniuje ir išklausyti iš anksto 
parengtą bei įrašytą informa
ciją lietuvių kalba. 

Paskambinus tam tikru nu
meriu, telefonu pranešama, 
kad „žaliosios kortelės", kuri 
suteikia galimybę gyventi ir 
dirbti JAV, 2001 metų loterija 
jau yra pasibaigusi. Taip pat 
informuojama, kad apie kitą 
— 2002 metų — loteriją dar 
nėra informacijos. Tuo tarpu 
2000 metų loteriją laimėjo 
1,200 Lietuvos piliečių. Bet 
ambasada skelbia neturinti 
duomenų apie tai, kurie Lietu
vos piliečiai išlošė „žaliąsias 
korteles". 

JAV ambasada taip pat ne
teikia informacijos apie fir
mas, kurios s'.elbiasi tarpinin
kaujančios dalyvaujant „žalio
sios kortelės" loterijoje. 

Jeigu iš anksto įrašytos in-

tuo pačiu telefonu nuo 3 iki 5 
vai. vak. paskambinti į amba
sados Konsulinį skyrių, kur 
žadama atsakyti į rūpimus 
klausimus. 

Apie JAV vizų išdavimo 
tvarką galima sužinoti skam
binant kitu numeriu, kur 
pranešama, jog reikia asme
niškai atvykti į JAV amba
sadą, kur bus paskirta susiti
kimo su konsule data. Per
spėjama, kad šio susitikimo 
gali tekti laukti keletą sa
vaičių ar net ilgiau. 

Kaip Eltai pranešė JAV am
basada Vilniuje, šios automa
tinės telefonų Unijos įvestos 
siekiant bendrą vizų ir „ža
liosios kortelės" loterijos infor
maciją visiems Lietuvos gy
ventojams pateikti pačiu efek
tyviausiu ir patogiausiu būdu. 

Naujoji sistema padės su
mažinti į ambasados Konsu
linį skyrių atvykstančių ir in
formacijos apie vizas bei 
„žaliąją kortelę* pageidau
jančių žmonių srautą, tikisi 
JAV ambasada. 

„Mažeikių nafta" 
užsitikrino rusiškos 

naftos tiekimą 
Maskva, sausio 14 d. 

(BNS) — „Lietuva gaus naftos 
be suvaržymų komercinėmis 
kainomis, dėl kurių mes de
ramės su tiekėjais", BNS ko
respondentui penktadienį sa
kė amerikiečių valdomo „Ma
žeikių naftos" susivienijimo 
vadybininkas tiekimui ir mar
ketingui Patrick Viossat. 

Jis nuo trečiadienio Mask
voje derasi su Rusijos parei
gūnais ir naftos tiekėjais. Per
nai rudenį amerikiečių ben
drovei „VVilliams Internatio
nal" perėmus „Mažeikių naf
tos" valdymą, iki šiol susivie
nijimas neturi ilgalaikių ru
siškos naftos tiekimo sutarčių. 

Paklaustas, ar su Rusijos 
susvienijimu „LUKoiP sutar
ta, kad jei „Mažeikių nafta" 
gali gauti naftos iš konkrečių 
tiekėjų, „LUKoir tam netruk
dys, P. Viossat atsakė: „Taip". 
Pasak P. Voissat, su kai ku-

* Vyriausybė leido Pasie
nio policijos departamen
tui dalį valstybinės sienos žy
mėjimui skirtų lėšų panaudoti 
žemės sklypams pasienyje iš
pirkti. Įrengti valstybės sienos 
apsaugą užtikrinančius objek
tus dabar trukdo tai, kad di
delė dalis valstybės sienų ap
saugai skirtos žemes 1992-
1993 m. buvo privatizuota ir 
grąžinta buvusiems savinin
kams. Valstybinio žemėtvar
kos instituto duomenimis, Lie
tuvos ..sienos su Baltarusija 
ruože žemei išpirkti iš 180 sa
vininkų reikės 172,000 Lt, sie
nos su Latvija ruože išpirkti 
žemei iš 621 savininko reikės 
640,000 litų. 

* „Mažeikių nafta" trečią 
kartą šiemet sumažino pa
grindines naftos produktų kai
nas. Įmonės socialistų teigi
mu, naftos produktu kainų 
mažėjimas rodo, pą situacija 
rinkoje pamažu normalizuoja
si. Nuo praėjusių metų lapkri
čio pabaigos dyzelinio kuro 
kaina nuolat viršijo A-95 ben
zino pardavimo Lietuvoje kai
ną, o sausio 12 d. įsigaliojus 
naujoms kainom?, dyzelinis 
kuras pirmąkart nebus bran
gesnis už A-95 benziną. Tai 
siejama su sumažėjusią pak
lausa. Dyzelinis kuras Vakarų 
Europoje naudojamas šildy
mui, o esant šiltai žiemai, su
kauptos pakankamos šio kuro 
atsargos. <EKa> 

* Vyriausybė patvirtino 
žemės paėmimo visuomenės 
poreikiams tvarką. Dabar že
mė visuomenės poreikiams ga
li būti paimama savivaldybės, 
ministerijos ar kitos valdymo 
institucijos prašymu įvairiems 
tikslams: krašto apsaugai, val
stybiniams oro uostams, uos
tams ir jų įrenginiams, valsty
biniams geležinkeliams, ke
liams ir vamzdynams, aukštos 
įtampos elektros linijoms ties
ti, taip pat svarbioms valsty
binės reikšmes statyboms, 
miestų, miestelių ir kaimų in
frastruktūrai plėsti, bendroms 
gyventojų reikmėms ir kt. Pa
imant visuomenės poreikiams 
žemę, jos savininkui atlygina
ma sumokant tikrą paimamo 
sklypo rinkos vertę pinigais 
arba kitais įstatymų numaty
tais būdais (suteikiant lygia
vertį žemės sklypą toje pat ar 
kitoje vietovėje ir pan.). 

* Vyriausybė siūlo alko
holiku ir narkomanu nebe
siųsti į socialinės bei psicholo
ginės reabilitacijos įstaigą, o 
tik įrašyti juos į specialią 
įskaitą. Dabar Vilniuje. Rasų 
gatvėje, veikia vienintelė Lie
tuvoje socialinės bei psicholo
ginės reabilitacijos įstaiga, ku
rioje priverstinai yra laikomi 
128~asmenys. Kaip teigia vi
daus reikalų ministras Česlo
vas Blažys, „tokio nedidelio 
asmenų skaičiaus socialinė bei 
psichologinė reabilitacija ir jų 
gydymas nuo alkoholizmo ne
daro reikšmingos įtakos kovai 
su chroniškais alkoholikais 
valstybės mastu", tačiau tam 
išleidžiama daug biudžeto lė
šų — vienai įstaigai išlaikyti 
1998 m. iš biudžeto buvo skir
ta 4.46 mln. litų. Dabar gydy-
mo-darbo įstaigų nebėra Lat
vijoje, Estijoje, Ukrainoje, Bal
tarusijoje, Rusijoje. IBNS> 

* Sveikatos apsaugos mi
nistras Raimundas Alekna 
sausio 14 d. Kopenhagoje pasi
rašė bendrą Šiaurės ir Baltijos 
valstybių programą, skirtą ko
vai su tuberkulioze. NO-TB-
BALTIC Tuberkuhozės pro
jektą pasirašė penkios šiaurės 
(Danija, Islandija, Norvegija, 
Suomija, Švedija) ir trys Balti
jos (Lietuva, Latvija bei Esti
ja) valstybės. Pagal šį projek
tą, Lietuva gaus 1 mln. dol. 
paramą dviejų metų Tuberku
liozės projektui įgyvendinti. 
Parama bus panaudota labo
ratorijų įrangai atnaujinti ir 
medicinos darbuotojams mo
kyti. (BNS) 

* „Kol lietuviai braunasi 
į užsienį, jų darbo vietas 
gimtinėje jau spėjo užimti 
daugiau kaip tūkstantis aukš
tos kvalifikacijos užsieniečių 
net iš 47 pasaulio šalių", rašo 
„Lietuvos žinios" (01.14). 
Šiandien, kai Lietuvoje pa
siektas rekordinis nedarbo ly
gis, dažnas tautietis svajoja 
įsidarbinti užsienyje, bet retas 
žino, kad užsienis laukia ne 
mūsų mokslininkų, ne unika
lias operacijas atliekančių Lie
tuvos gydytojų, o medkirčių, 
statybininkų, sodininkų, mėsi
ninkų, medicinos seserų ir t.t. 
Respublikinės . darbo biržos 
Užsienio ryšių skyrius infor
mavo, kad Lietuvos piliečiai 
užsienyje įdarbinami pagal 
tarpvyriausybines sutartis ir 
susitarimus. Toks susitarimas 
dėl stažuotojų įdarbinimo jų 
specialybės ir kalbos žinioms 
gilinti 1993 m. buvo pasirašy
tas tik tarp Lietuvos ir Vokie
tijos Federacinės Respublikos 
vyriausybių. 

* Valdymo reformų ir 
savivaldybių reikalų minis
terija kreipėsi į visuomenę, 
prašydama pareikšti nuomo
nę, „ar tikslinga apskritai Lie
tuvoje" sukioti laikrodžio ro
dykles, daugeliui valstybių pe
reinant prie žiemos ar vasaros 
laiko. Ministerija domisi, ar 
verta kovo 26 d. laikrodžių ro
dykles pasukti viena valanda į 
priekį, o spalio 29 d. vėl grįžti 
prie šiandienos laiko. (Bita) 

*„Ponas Landsbergis už
siima kitų lietuviškų parti
jų įžeidinėjimu. Tokia situaci
ja nepriimtina, ir vienintelė 
išeitis — jo atsistatydinimas", 
spaudos konferencijoje trečia
dienį sakė Krikščionių demok
ratų sąjungos pirmininkas Ka
zys Bobelis. Praėjusią savaitę 
konservatorių pasitarime V. 
Landsbergis įspėjo apie gali
mą Lietuvos „nukairėjimą" ir 
dėl to kylančią grėsmę valsty
bės pastovumui. K. Bobelis 
piktinosi V. Landsbergio žo
džiais apie krikščionių demok
ratų partiją, kuomet jis teigė, 
kad šiai partijai „iškilusi skili
mo grėsmė silpnintų ją kaip 
europietiška partiją, o pasiva
dinusius 'modernistais' gali 
nuvesti pas daktarą Bobelį ar 
LDDP". Jo nuomone, jei kon
servatoriai „būtų garbingi 
žmonės", jie paskelbtų pirma
laikius rinkimus. <BNS> 

riais naftos tiekėjais dėl ža
liavos kainos jau sutarta, s u 
kita is dar deramasi. 

KALENDORIUS 
Sausio 15 d.: Dailius, Ida, Medą, 

Paulius, Skirgaila, Snieguolė. 
Sausio 16 du Honoratas, Jova

ras, Marcelis, Norgailas, NorgailA. 
Sausio 17 du Šv. Antanas, abatas; 

Beatriče, Dovainis, Ežerė, Kalnius, 
Lponilė, Vėjūna. Vilda. Martin Lu-
ther King, JR, diena (JAV). 

http://DRAUGASeEARTHLINK.NET
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest, IL 60045-2660 

ATEITIES SAVAITGALIS 
LEMONTE 

(Tęsinys) 
Šeštadienio vakare vyko 

Ateitininkų šalpos fondo pa
bendravimas ir vakarienė. 

Sekmadieni, po Mišių Palai
mintojo Jurgio Matulaičio 
koplyčioje, buvo bendri pietūs 
Ateitininkų namuose. Vytas 
Narutis pasveikino gausiai su
sirinkusius ir pakvietė Marių 
Polikaitį supažindinti su sve
čiu iš Los Angeles Darium 
Udriu, kuris skaitė paskaitą 
„Ar dar tikime kilnaus gyveni
mo idealu?" 

Darius svarstė, kodėl Lietu
vos išsivadavimas nuo komu
nizmo nevedė prie moralinio 
atgimimo. Kova už išlikimą 
sujungia. Išlikimas reikalavo 
skeptiškumo. Visiškai ciniški 
žmonės niekuo nepasitiki. 

Lietuva atsirado Vakaruose 
tuo metu, kai mes kreipiamės 
ne kilniam gyvenimui, bet ma
terialiniam patogumui. Vaka
rų civilizacija išlaisvino žmogų 
nuo dvasią slegiančio persidir-
bimo. Daugelis to, kas Lietu
voje vyksta, yra visa Vakarų 
kryptis. Kur tik pasižiūrėtu
me, visur betikslis turto kau
pimas. Senovės krikščionys 
sakė, kad darbas taurina. Mo
dernus žmogus darbą išaukš
tinęs ragina dirbti. Darbas 
tačiau ne sielos tobulėjimui. 
Vidurinis luomas užsiima be-
tikslia patogaus gyvenimo pa
ieška. Tačiau kyla nerimas, 
kad patogumų negana. Dažnai 
turtingieji jaučia tą trūkumą. 
Turtas gali žmogų palengvinti 
siekti aukštesnių idealų. Žmo
gaus laisvė yra kilnaus gyve
nimo laidas. 

Kilnusis gyvenimas yra pa
švęstas aukščiausių sugebėji
mų tobulinimui. Vienas tų su
gebėjimų — galėjimas galvoti 
abstrakčiai, kalbėti. Iš prigim
ties bendrauja su kitais žmo
nėmis. Kontempliacija yra vie
na aukščiausių žmogaus gyve
nimo viršūnių. Laisvalaikis — 
laisvė nuo darbo, laikas kon
templiacijai. 

Kokia kilnaus gyvenimo pa
dėtis šiandien? Kontempliaci
ja nevertinama. Specializacija 
dažnai užkerta kelią į kontem
pliaciją. Trūksta visuotino iš
silavinimo žmonių. Iš univer
siteto reikalaujama paruošimo 
profesijai. Šiais laikais išnyki
mas gresia ne amatininkams, 
o filosofams. 

Dievas ištremtas į visatos 
pakraštį. Žmogus laipsniškai 
izoliuojamas. Protingam žmo
gui dabar visi idealai įtartini. 
Mes, kaip katalikai ir ateiti
ninkai, esame paveikti. Pro

blemas svarstydami kalbame 
savo priešų kalba. Daug žo
džių remiasi tuo, kad tiesa, 
grožis ir meilė yra fiktyvus. 
Mes dažnai bandome priešin
tis pasisavinę priešų kategori
jas. 

Vertybės funkcija pasak 
Nietzsche: valios jėga įveikti 
savo nevertingumą. Iš princi
po vertybė neturi savyje ver
tės. Vertybė daugiau pasako 
apie patį žmogų, ne apie patį 
principą. Kai tiesa yra pakeis
ta valia, dingsta bendruome
niškumas. Bendrojo gėrio są
voka tampa įtartina. Dažnai 
manome, kad nihilizmas mū
sų neliečia. 

Keli paprasti pasiūlymai. 
Jei idealai tikri, tai kai kurie 
idealai yra tikresni. Laisva 
visuomenė pagrįsta lygybe 
prieš įstatymus. Tačiau ne visi 
idealai lygūs. Nesiliaukime 
aiškinę, kad vidutiniškumo 
nepakanka. Skirkime daugiau 
jėgų retoriniam kontempliavi-
mui. Ateitininkai ne profe
sionalų, o inteligentų, organi
zacija. Žmogų laisvalaikis tau
rina. Įsijunkime į visuomenę, 
kurioje gyvename. Nebijokime 
ginti tikėjimo. Jis nėra nera
cionalus. Tikėjimas yra pri
ėmimas tiesų. Jis neša pa
garbą žmogui, kaip sąmonin
gai būtybei. Dorybė yra įpro
tis. Užmirštame viešųjų formų 
svarbą. Bažnyčia yra ne vien 
bendravimo namai, bet ir 
šventovės. 

Diskusijose dalyvavo dr. 
Kęstutis Girnius, Vytas Naru
tis, Juozas Kojelis, Laima Šal
čiuvienė, Jonas Pabendinskas. 

CB.d.) 

DAUMANTO-
DIELININKAIČIO 

KUOPOS 
SUSIRINKIMAS 

Jaunučių ateitininkų susi
rinkimas lapkričio 14 d. buvo 
Ateitininkų namuose. Tema 
buvo .Atidarykite bažnyčios 
duris". 

Mūsų kuopos globėjos Rasa 
Kasniūnienė ir Dainė Quinn 
papasakojo, kad mes pirmą 
kartą per bažnyčios duris ei
name per mūsų krikštą, o pas
kutinį kartą, numirę. 

Mes, su 3 būrelio vadovėmis, 
Stefa Vazneliene ir Loreta 
Plienaite, papuošėm kryžių 
spalvotu popierių ir taip pa
puošėm mūsų būrelio kamba
rio duris. Po to kalbėjomės 
apie gerus darbelius. 

Seselė Laima perskaitė mal
dą ir mūsų duris palaimino 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE UTHUANIAN WOBLD WTOE DAILY „ 
Publiib^da%«iCH>tSundąy*«iMlMoiidajfi,laolHolidaya.tbeTuM(Uyt 
foUoering Mooday ofaeervanoe of legal Holidajrt m wall M D K . 26th and Jan. 
2ndbyth>UthuMiianCatho)kPraMSaa^,4546W.tSidStimt,C3iicacD, 
& 60629-6689. 
Pariodical daas postaga psid at Chkago, IL ind adrlitinnal BaaiEng-eiBcea. 
Suhecriptioa Ratas: $100.00. Fareign countri«$116. ., • 
Poatmaeten Send audrai chane** to Draugas -4646 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60628-8589. 
Įgjgjgsjgąaj f • i*n iMaiH— pafc»iU»iBm nt p——jająįĮ im«i«i*i««M>. Prie 
pavarde* ir adraao, siųsdami laikraštį patjmima, iki kada prenumerata 
galioja. . 

DKAPOO I I I •• i irairaU yra i 
Metam 

JAV $100.00 
Kanadoje ir kitur (UA) $115.00 
Tik Mtadiaoio laiida: 
JAV $60.00 

ie anksto. 
1/2 matų 
$60.00 
$66.00 

$46.00 
$60.00 

$260.00 
$65.00 
$B6.00 

3 man. 
$38.00 
$45.00 

$33.00 
$38.00 

„Mus laimina Kristus" — Palangoje vasarą atostogavęs Gargždų ateitininkų būrys. 

Kanadoje ir kitur (U.S.) „ $66.00 
Uiaakant i Lietuvą: 
Oro paltu „... _ „.$600.00 
Reguliariu paltu ...„ $100.00 
Tik eattadienio laida oro paštu $160.00 
Tik eeltajnenio laida reguliariu poetu $66.00 

Vrriauaia redaktore - Danutė 1 
Administratorius - Valantiaas Kraapl i s 
Moderatorius - kun. Viktoras Bimaelia 

» Administragja dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, laltadieniais nedirba. 
• Rsdakcva dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. H 

• Badakaja ui skelbimu turini neatsako. Stelbimu kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ks nors skelbti 
• Bedakrija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudota] straipsniu nesaugo. 
Siundant prašome pasilikti kopŲS. 

. 

•SDt 

NAUeJUS METUS PRADEDANT 
Dėkoju tau, Viešpatie, 

šį šventą vakarą, 
kai susilieja senieji ir naujieji metai^ 
kai žvelgiam pirmyn 
ir metam žvilgsnį atgalios, 
už viską, viską kas praėjo, 
ir kas yra, kas bus rytoj. 

Dėkoju Tau už Tavo dovanas, 
tokias gausias, tokias nepaprastas — 
už meilę tų, kuriuos myliu, 
už ašaras ir juoką—jų ir mano... 
už šypseną ir maldą artimųjų 
ir tų, kurių, net nepažįstu — 
brolių, sesių Kristuje... 

Dėkoju Tau u i kasdienybe, 
jos nuobodulį, vargą, rūpesčius, 
ligas, skausmus ir širdgėlas 
kurios paženklina kiekvieną naują dieną, 
ir primena, kad esam žmonės, .,. 
žemėje gyvenam... ~ 

Dėkoju Tau u i sidabriniu snaigių sūkurius 
ir už kiekvieną nuostabiai sukurtą snaigę, 
kurios, tarytum angelai balti, 
skrajoję ore, leidžiasi į juodą žemę 
ir tampa ji balta ir nekalta, 
lyg mūsų sielos krikšto vandeniu nuplauta... 

Dėkoju Tau u i baltą, saitą žiemą, 
ir už pavasarius margais žiedais nusėdus, 
už vasaras, auksiniais saulės spinduliais pakaustytas 
ir vėjus rudenio pageltusius lapus nešiojančius. 

Dėkoju Tau, o Viešpatie, 
už Tavo laiką duotą mums: 
už valandas, minutes ir sekundes., 
kai žvelgiam į gyvenimą — ir Amžinybę, 
už šią akimirką — tą dovaną, 
kurią ne visada įvertinam 
skubėdami gyvenimo keliais... 

Dėkojame Tau, Viešpatie, 
už viską ir visus— 
dėkojame čia, dabar, 
kai susilieja metai, 
gyvenimas ir Amžinybe... 
ir kai apgaubia mus — visus, kiekvieną, 
Tavoji meilė, Šiluma, Viltis... 

Dėkojame Tau.Viešpatie 
už VISKĄ, 
žinodami, kad Tavo Rankose 
ir mes, ir mūsų ateitis. 

Amen 
Dalia Staniškienė 

• Kretinga. Lapkričio 26-28 
d. Gyvenimo ir tikėjimo insti
tutas Kretingoje organizavo 
„Socialinės ir pastoracinės tar
nystės" kurso seminarą tema 
„Žmogiški ryšiai ir bendradar
biavimas", kuriam vadovavo 
V. Raubaitė, B. Mališkaitė, 
SJE, A. Girininkienė. Dalyva
vo per 20 žmonių. .. • . ••. < 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaitų gydytoja 

900 Ravinia PI., Ortand Park, IL 
Tai. 700-349-0887. 

Priklauso Pajos ir Christ ligoninėms. 
Nuotakia naujai atvykusiems. 

GEDAS M. ORINIS, MD 
INKSTU, P0SL6S IR PROSTATOS 

GYDYMAS BB CHIRURGIJA 
Aurora Medteal Csntsr 

10400 75 St, Kenoaha, Wl 53142 
(414) 687 6990 

• • • 

Asta M. Astrauskas, MD 
Vaikų gydytoja.... 

naujai prisijungusi prie vienos 
geriausių pietvakarių pusėje dr. 

G. Skarpathiotis pediatnnės 
praktikos. Gydome ir 

konsultuojame įvairiais 
vaikų ligų klausimais. 
PaJc* Pediatrics 
706-923-6300 

Chicago Pediatrics 
773-582-6500 

RamotmC. Utnh.MDSC 
Obstetrics & Gynecotogy 

3823 Htghlaad Avenue Sutte 4A 
. Dowoers Grove, IL 60515 

63O-SS2-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR.EUOUUSLEUS 
AKIŲ UGOS IR CHIRURGIJA 

1t92 WaJaw8t,Lamont IL 60439 
1301 CopparlaM Ava., Šuto 113. 

Jc* t t lL 0O432 
Tei. 815-723-1854 

DR RAMUNE MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

. nRMMRei U J U 
HfcfcsfyMaV 

Tai 709-698-2131 

DR. ARVYDAS J.DAIUDE 
DANTŲ GYDYTOJAS ' 

21470S.MsJnSt 

Tai. 708-748-0033 
^^^VaJsnoįSDSjtfsjaytBrtae^^^ 

.i 

• 

Dr Kęstutis Girnius Ateities savaitgalio metu Ateitininkų namuose iš
klausytos paskaitos mintis gvildena su paskaitininku Darium Udriu. 

Nuotr. Jono Kaprio 

švęstu vandeniu. Mes sugie
dojome kelias giesmes su Jū
rate Fischer. Mes tada ėjome 
pavalgyti ir pabūti su drau
gais. Aš labai laukiu kito susi
rinkimo. ' 

Saulė Grybauskaite, 
3-čias būrelis. 

Mes mūsų lapkričio susirin
kimą pradėjome su malda, 
kurią pravedė seselė Laima. 
Mes matėme visų būrelių Ju
biliejines duris. Ji jas pašven
tino. Tada, mes išsiskirstėme \ 
savo būrelius. 

Mano 5-tas būrelis kalbėjo 
apie bažnyčias ir parodė pa
veikslus įvairių žymių bažny
čių. Mes visos sukūrėme savo 
Jubiliejines bažnyčias h* pa? 
kabinome savo kambaryje. Po 
to valgėme užkandžius ir va
žiavome namo. Buvo labai ge
ras ir smagus susirinkimas. 

Daiva Ragaite, 
5-tas būrelis 

Lapkričio mėn. susirinkime, 
man buvo labai įdomu. 

Pirma, mes parašėm laiškelį 
kun. Prunskiui, kad jis pas
veiktų. 

Tada, mūsų vadovas, Aras 
Jonikas, paprS/ė mūsų nu
piešti, kaip mes manom baž
nyčia turėtų atrodyti. Mes nu-
piešėm gražiausias bažnyčias. 
Jis mums paaiškino, kad kar
tais bažnyčia nėra visą laiką 
tik pastatas. Kai komunistai 
buvo Lietuvoje, lietuviai tu
rėjo bažnyčią pogrindyje, arba 
slaptai. Jis sakė, kad bažny
čia, iš tikrųjų, yra žmonės, ku
rie nori kartu melstis. 

'-'., TomasQuinn, 6-tas būrelis 

. • Nekalbėk apie beprasmį 
prisirišimą; prisirišimas nie
kuomet nėra beprasmis. 

Henry Wad$worth 
Longftlloiv 

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

7916 W. 171 8 t 
TWsy Park, IL 00477 

708-8144871 
Valandos pagal susitarimą. 

DR.E.OBCKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS UGOS 
Kab. 773-738-4477 

RSI. 7os-a*e-oos7 arte mamaamm 
6448 8PulaakJRoad 

DR. VILIUS MtKAlTIS 
SEKS38 DAKTARAS IR CttnURGAS 

FAMa.YlaCOICAi.aJMC 
15808-127 SI, Umont H. S043B 
r-neauec rasa vassssras/ noajaai 

Sever Cioes Hcapeal 

Tat 
S 

LTD. 
6132S.KedzieAva. 
Chicago, IL 80629 
Tai. 773-436-7700 

RIMGAUDAS NEUKSKAS. MD. 
8. PRASAD TUMMALA.MD. 

1 StrdhMrr kraujagyslių Igos 
.' Vaasnrtoa- pagal imilailmą 

DR. JANINA JAKSEVTCUJS 
JOKŠA 

6441 S. Puiaafci Rd., Chicago. IL 
Rez. 706-422-7807 
Kab. 773-582-0221 

' ' Valandos susitarus .. 

DR. DALIA JODWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 
1S543W.127s.8lr. 

8u8s101 
LMIHMn, IL 

Tai. 630-243-1010 

DR K. JUČAS 
OOOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO OOOS AUGLIUS. 2AIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
6132 8. Kadrie A m , Otoago 

773-778-8989 arba 773 489 4441 

Dr. RUSSELL MILLER 
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
peram* dr. P. Kili liaus 

prataką, vai. sąstatus, arba 
na: pkmd. 11-7, antrd. 9-5, 

5 S Į 1 M , psntdd. 10-4. kas 
«*ąsa* lA ' lO-2 .14438 .50 

Ava, Ooaro, IL 
Tat 706-882-4180. 

DR.UNA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

84S4-A S. KsdriS. CHICAGO. IL 80652 
Tai. 773-4344440 

valandos pagal auattarimą 

JONAS V.PRUNSKI8,MD 
TERflf DALIAS PRUNSKJS,UD 
J3REQQRYSUELZLE, MD 
Mnoks PsJn Treatmant ImtHuis 
Nugaras, sprando, ojavos, sąnarių, 
v*Zto,suMojTi4dsrbo*slsjsbsitt. 
vlsaj skausmo gydymo apacialstaj 

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

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

ir UbertyvMe. 
www.Hftioitpabi.coYn 

DR.DANAM.SAUKUŠ 
Ds«i«ųgyd^oJa 

8268. Msnnhsim Rd. 
Wiililimii,M. 60184 

Te<. 706-344-1694 
tos pagal suskarimą 

IDW. WUM «PflflV7a? 
Arr*efHsaa1hCs3ri»K 

Stuburo, ląnahų Ir raumenų gydymas. 
chiropraktika.manualinė terapija, 

akupunktOra. 
W\ S. Hsriun, Brtdtcrtrs, IL 

«6451Td.7l t -5»4^4f« . 
HetaTrttal. Valandos! 

aSoSfjčSrJ! 
Specialybė - vidaus Kgos 

7722S.Ka<ttaAv»r 
Chicago, IL 60662 
Tai. 77a-434-2123 

Valandoa pagal susitarimą. 
DR. V J. VASATTIENĖ 

DANTŲ GYDYTOJA 
4817W.838L,Burt) t*Tlr , IL 

T a t 7 0 S - 4 2 M 1 1 4 

DR. PETRAS 2LIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRORGAS 

Kab. tai. 773-586-3166 
Namų tai. 847-381-3772 
6745 West 63rd Street 

Vai pirmd. ir ketvd. 3 v,p.p.- 6 v.p.p. 
Kitomia dienomis — susitarus. 

DR. DOMAS LAPkUS 
Vidaus ir plaučiu: ligos 

16300 W«st Ava. 
Ortand Park y. 

706-34»6109 
Valandos kasdien, išskyrus 

«a\r nanąiiiit 

BJGBtEC. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 S t , Oak. l a w h . IL 
Pirmas apyi. su NofthwesnVrfW>-to 
dplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
primami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kafcati angliškai) 
T a i . 708-422-8260 

DFL JOVITA KĘREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

962S 3.791h Ava., Hfckory HBs, IL 
T«i (708) 568-8101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS j. NEMICK*S;M.D. 
KARDIOLOGAS - SlRDIĖS LIGOS 

7722 S. Kedzio Ava. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300, 

DR L PETREHCB 
DANTŲ GYDYTOJA ' 

9065 S.Robetts Rd., HJcMbry HHs, IL 
1 rnyfta t vakarus nuoHartem Ave. 

Tet (706) 596 4666 
Valandos pagal susitarimą 

EMJNDAS VttNAS, MD..SC. 
Speciarybe-Vidaus ligų gydytojas 

Kaloams lietuviškai 
8918 W Archar Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago. IL 60638 . . 
Tsl. 775-226V9965 

pagal suaaailrna ' 

DR. KENNETH J.YERKES 
DR.MAODALENBEUCKAS 

OsrSųgydytaks 

4Q07W.s98U 
Tat77eVr 

47078. O a w U ą 

ARASZUOBA,MD. 
INDRĖ RUDAmS,0.b. 

AKIU UGOS - CHtRLTRGIJA 
' 1020 EOgosn Ava.. SuMa310 

Naparvias.lL 80563 
Te). (830) 827-0090 
3825 Hlghland Ava., 
Towsr1.SuRs3C 

Ooemssi Grove, IL 60515 
Tai (830) 4350120 

LINAS SIDRYStMJ>. 
Aldų ligos /CMrurgij* 

9830 S.RMgetand Ave. 
Chicago Rklga, IL 60415 

4149 W. 63rd dt. 
Tel. 773-736-7709 

DR. PEfRAŠ V.KJSIĖUUS 
INKSTU, POSLĖS. PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
CeT»WlorH8SaK 
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Trumpai 
Amerikoje ir pasaulyje 

PanjoUEgkFouMif* 

•Rus io je vienas svar
biųjų generolu pripažino, 
jog Čečėnijos karo metu 
padarytos klaidos padėjo 
čečėnams iškovoti laimėji
mu- Jis aiškino, kad jo karei
viai buvo „per minkštašir
džiai'' ir, kad nuo dabar, karei
vio amžiaus jaunuoliai-čečė-
nai bus atsargiau tikrinami. 

Gruodžio 21 d., dvi dienas 
po Rusios Parlamento rin
kimų Kremliuje susirinkę rin
kimus laimėję Damos partijų 
vadovai su V. Putin prisiminė 
Stalino gimtadienį ir pakėlė 
taurę — „nasdarovje, tovar-
itti", už Džugašvili. Opozicįjos 
vadas Grigory Javlinsky, mi
nėdamas šį įvykį rusų spau
doje rase, kad kai valdžios 
viršūnių galvos pakelia taurę 
už Staliną, ir kai „vyriausybė 
diktuoja Parlamentui; kai vi
suomenei skelbiamas melas, 
užuot informacijos; kai rin
kimų kampanijos taktika pa
virsta karu, pasidaro aišku, 
kad kas įvyko mosų krašto 
praeityje, gali įvykti ir ateity". 
(WSJ, Russia Refbrm Monitor) 

•Pietų Kinijoje ligoninė 
parduoda turtingiems azi
jiečiams ligoniams kepenis 
tu kaliniu, kuriems buvo 
įvykdyta mirties bausmė — 
taip praneša Hong Kong laik
raštis. Ligoniais apsimetu
siems žurnalistams buvo siū
loma užsakyti kepenis iš 
„gerų/ jaunų kalinių", ku
riems mirties bausmės vykdy
mas buvo numatytas prieš ki
niečių Naujuosius metus. 
(telegraph.uk) 

•trano užsienio ministras 
S S B B S ) SU Didi. Britanijos 
ministru pirmininku Lon
done. Tai pirmas kartas, kad 
Irano aukštas pareigūnas ap
silankė po 1979 m. Islamo re
voliucijos. Santykiai tarp 
abiejų, kraštų pamažu atšyla. 
(WSJ) 

•Federalinė susisiekimo 
komisija (FCC) įvedė nau
ja i gaires, apribojančias 
kai kuriu radfyo programų 
religini turini. Stotys, 
transliuojančios nekomerciniu 
bet „švietimo" leidimu, savo 
programose tegali skirti ne 
daugiau kaip pusę laiko reli
giniam turiniui. Keturi res
publikonai atstovai laišku 
kreipėsi į FCC ir į viceprez. 
Al Gare, (atstovaujantį vyriau
sybei FCC reikalams), reika
laudami, kad komiaua at
mestą, minėtas taisyklei, jog 
tai yra valdžios neteisėtas 
kišimasis. (CNS) 

•Buvęs č i lės prezidentas 
Augusto Pinochet yra per 
didelis ligonis būti teisia
mas — taip nusprendė gydy
tojai Londone, kur Pinochet 
jau metus sulaikytas. Todėl 
spėjama, kad Pinochet nebus 
siunčiamas į Ispaniją, kuri 
nori jį teisti už žmonių teisių 
pažeidimus, įvykusius Čilėje 
Pinochet prezidentūros metu. 
JAV pagrindinė žiniasklaida 
informadją pakartojo, pridur
dama, jog „tūkstančiai Čilės 
gyventojų žuvo" nuo Pinochet 
vyriausybės rankos; tačiau ne
buvo minėta, jog tuo metu Pi
nochet kovojo prieš Čilės ko
munistus. JAV Senato užsie
nio reikalų atstovas spaudai 
Mare Thiessen aiškina, kad 
praėjusiais metais Londone 
Pinochet jam aiškino apie ko
vą prieš komunizmą Čilėje. 
Pasak Thiessen, Pinochet pa
kėlė prancūzų mokslininkų 
naujai išleistą knygą „Komu
nizmo juodoji knyga: nusikai
timai, teroras, represįja", (tai 
pirmas pasaulinio komunizmo 
žiaurumų dokumentavimas) ir 
sakė — Štai, prieš ką mes ko
vojome! (Nat. Review, WSJ) 

•Nors siu metu gripo 
siautėjimas JAV-ose nėra 
stipresnis negu anksčiau, 
finissklsidgjs jis žymiai 
daugiau minimas — aiškina 
federaliniai pareigūnai. (WSJ) 

•JAV atolo susilpninti 
tarptautinius įstatymus 
priei pornografiją, prostitu
ciją. Per pastaruosius kelis 
mėnesius Clinton vyriausybė 
agitavo Jungtines Tautas (JT) 
pakeisti minėtus įstatymus. 
Svarbiausią • vaidmenį atliko 
prezidento Interagency Coun-
cil on Women komitetas, kurio 
garbės pirmininkė yra Hillary 
Clinton. Komitetas siūlo apri
boti išsireiškimo „prostitucijos 
prekyba" reikšmę ir nebausti 
tais atvejais, kur moteris 
„sutinkat Dabar komitetas 
paruošė pasiūlymą, kurį kitą 
savaitę pristatys per JT suva
žiavimą Vienoje. Konservato
riai bei feministės drauge pro
testuoja prieš šį Clinton vy
riausybės nusistatymą, aiš-
kindamos, jog tai prostitucyos 
ir pornografijos legalizavimo 
pradžia. Tarptautinės organi-
zacįjoa spėja, kad kasmet pa
saulyje du miUjonai moterų ir 
vaikų yra įtraukti į prostitu-
cįją. (WSJ) 

•JAV-ose paiso ženklas 
pabrangs. Spėjama, kad 
būsimais metais (2001 m.) 
palto ženklas kainuos 34 cen
tus. (WSJ) 

Philadalphgoi Vinco Krsva* lit mokyklos mokiniai kr. mokytojai sveikina .Draugą* jo 90 metų gyvavimo proga. 
.Draugas" yra mums tikras draugas, nes jam* rastomis iimomia ir praeities aprašymais dainai pasinaudojame 
istorijos ir geografijos r*"""^"" Aštunto skyriaus mokines yra susipažinę su kiekvienos savaitės dienos laida ir 
pasirinktą aprašymą .Drauge" diskutuojame klasėje. Džiaugiuos, kad dauguma tėvų prenumeruoja .Draugą" ir 
jis mnkiniytTM prieinamas. Nuotrauką ir *į tekstą redakcijai atsiuntė mokytoja D. Surdėniene. Esame jai 
dėkingi u i gralius žodžiu*, o Vinco Krėves mokyklos mokiniams linkime ne tik skaityti „Draugą", bet ir 
parašyti, dainiau ntti'j**' nuotrauka. Kaip malonu, kad tėvai ir mokytojai pratina savo jaunimą pamilti lietu
višką spaudai < 

Danutė Bindokienė 

Tegul mus sujungia 
tos prasmingos dienos 

•Viceprezidentas Al Gore 
susilaukė daug kritikos po 
praėjusios savaitės pa
reiškimo, kad, būdamas pre
zidentu, jis ne tik leistų homo
seksualams laisvai bei atvirai 
dalyvauti kariuomenėje, bet ir 
paskirtų į Jungtinius kariuo
menės viršininkus (Joint 
Chiefe of Staff) tik tuos, kurie 
remia šią poziciją. A. Gore 
vėliau susVelnino savo pareiš-
kuną.(WSJ) 

•Politikieriai vėl puola 
religiją. Neseniai krikščionių 
ir katalikų atstovai pakėlė 
balsą, kai prez. Clinton atsto
vas spaudai aiškino, jog bap
tistai ir kitos religijos sklei
džia neapykantą prieš įvai
rias grupes. Dabar Massachu-
setts valstijoje demokratų at
stovė Ellen Story aiškino, kad 
JAV kultūroje yra nusistaty
mas priei psichinius ligonius; 
tas ,,visur matyti, ypač reli
ginėse grupėse". National 
Health Assoc. atstovas atkir
to, kad nusistatymas prieš psi
chinius ligonius „nieko neturi 
bendra su religya". Ellen Sto
ry vėliau atsiprašė, bet tvirti
no, jog tai yra galimybė. 
(CNS) 

•Vokietijoje opozicąjos 
vadas nesutinka atsistaty
dinti, nors prisipažino, jog 
slapta priėmė piniginę do
vaną. Krikščionių dem. vadas 
Wolfgang Schaeuble įveltas į 
tą patį skandalą kaip ir buvęs 
kancleris Helmut Kohl. (WSJ) 

•Liberalu bei konserva
torių organizacijos bendro
mis jėgomis prieštarauja 
Federalinės rinkimu komi
sijos (FEC) ketinimui regu
liuoti politinius pareiškimus 
per internetą. Organizarijos 
kreipiasi į FEC atidėti bet 
kokius sprendimus iki po 2000 
m. rinkimu. (CNS) 

LAUKIAMA IMPORTO INVAZIJOS 
2000 metais Lietuva pla

čiau atvers vidaus rinką pre
kėms iš užsienio — pagal 
įsipareigojimus Pasaulio pre
kybos organizacijai nuo sausio 
1 d. nebegalioja minimalios 
muitinio įvertinimo kainos, 
nuo kurių skaičiuojami impor
to mokesčiai. 

Kaip rašo .Lietuvos rytas", 
1996-1998 m. vyriausybės nu
tarimais minimalios įvertini
mo kainos buvo nustatytos tik 
tai produkcįjai, kuri ypač rea
guoja į užsienio prekybos poli
tikos pokyčius: paukštienai, 
cukrui, grūdams, kitiems pro
duktams. Lietuvos gamintojai 
jau dabar skaičiuoja būsimus 
nuostolius bei bankrotus, ku
rių nebus įmanoma išvengti 
dėl pigesnių prekių bangos. 

•Vyr. prokurorė Beno 
sako, kad laikas sugrąžinti 
6 m. amžiaus Elian Gonza-
lez atgal (Kubą pas jo tėvą, 
kuris to reikalauja. Kritikai 
teigia, kad Castro turėtų ber
niuko tėvui leisti atvykti į 
JAV, kur tėvas galėtų laisvai 
pareikšti savo norus. (Foz-
news) -

•Pasirodo, kad federali
nė Profesijų saugumo ir 
sveikatos agentūra (OSHA) 
niekuomet nėra sulaukus 
skundų iš darbuotojų, kurie 
namuose įstaigoms atlieka 
darbą. Praėjusią savaitę 
OSHA sulaukė labai didelį 
pasipriešinimą, kai teigė, jog 
žada reguliuoti darbuotojus, 
dirbančius namuose. (WSJ) 

•Jeigu JAV prezidento 
rinkimai vyktų dabar, 
George W. Buah laimėtu. 
Apklausose visuomenė taip 
pasisako: Bush — 49.5%, Gore 
— 38.8%; Bush— 45.6%, 
Bradley —41.2%. (CNS) 

Prognozuojama, jog į Lie
tuvą atvežamo cukraus kaina 
2000 metais sumažės nuo 
3,200 iki 2,200 litų už toną, 
vištienos produktų — nuo 
6,400 iki 5,600 litų už toną, 
grudų tona gali atpigti apie 50 
litų. 

Pasak Lietuvos paukštinin
kystės sąjungos prez. Vytauto 
Tėvelio, šalies paukštynai 
2000 m- planavo vidaus rin
koje parduoti apie 18,000 tonų 
paukštienos. Tačiau jau dabar 
paukštynai nepajėgia konku
ruoti su Vakarų Europoje ne
paklausia vištienos produkci
ja. Atpigs ir importuojamas 
cukrus. 

Pasak Žemės ūkio rūmų pir
mininko Antano Stancevi-
čiaus, žemdirbiai dėl naujos 
importo tvarkos turės atpigin
ti savo gaminius. Jis mano, 
kad šį praradimą būtų galima 
kompensuoti tiesioginėmis iš
mokomis žemdirbiams. Kita 
vertus, Žemės ūkio rūmų va
dovas mano, jog vyriausybė 
turėtų derėtis su Pasaulio pre
kybos organizacija dėl ilgesnio 
apsaugos politikos išlaikymo. 

Atsižvelgdama į gamintojų 
ir žemdirbių nuogąstavimus, 
Žemės ūkio ministerija prašys 
vyriausybės pratęsti muitinio 
įvertinimo kainų galiojimą iki 
2000 m. liepos 1 d. Tam 
griežtai prieštarauja Užsienio 
reikalų ministerija — pasak 
jos pareigūnų, šis žingsnis ap
sunkintų ir šiaip nelengvą 
Lietuvos stojimo į Pasaulio 
prekybos organizaciją proce
dūrą. Nelinkusi su kainų ga
liojimo pratęsimu sutikti ir 
Ūkio ministerija. Ūkio vice
ministras Gediminas Miškinis 
teigia, kad yra parengtas pa-
kaitalinis priemonių planas. 

R. Jakutytė 

Sausio 13-oji, Vasario Še
šioliktoji, Kovo Vienuolikta... 
Nauji metai vos tik prasidėjo, 
bet jau spėjo mums primygti
nai priminti lietuvio pareigą: 
tos datos yra svarbios, jas 
būtina atitinkamai prisiminti. 

Ir ne vien dėl to, kad jos 
pažymi ypatingus įvykius lie
tuvių tautos istorijoje. Kartu 
paminėdami ar švęsdami šias 
svarbiąsias dienas, sustipri
name savo tautinę tapatybę. 
Tai tarytum „lietuviški vita
minai", kurie padeda apsisau
goti nuo nutautimo pavojų. 

Ar tie „vitaminai" tikrai 
veiksmingi? Juk šiuo metu re
klamos žiniasklaidoje nuolat 
siūlo daugybę skirtingų vita
minų (kai kurių ir pavadini
mus sunku ištarti, juo labiau 
atsiminti). Jeigu žmogų ka
muoja bet kokia sielos ar kūno 
negalia, jau kažkas sugalvojo 
vitaminą, kuris bematant vi
sas blogybes oašalins... Bet tai 
medicina, o ne patriotišku
mas. Lietuviškumo vitaminai 
veikia labai gerai — tuo mes, 
daug metų keliaudami ne savo 
kilmės krašto žeme, turėjome 
progos įsitikinti. Istorinių Lie
tuvos švenčių paminėjimai 
buvo labai veiksminga prie
monė tvirtai įdiegti priau
gančioms kartoms tautinės 
tapatybės pradus. Nuo dar
želinuko, nuo pirmokėlio litua
nistinėje mokykloje, vaikai 
buvo pratinami išeiti į sceną 
Vasario Šešioliktosios minė
jimo programoje — deklamuo
ti, padainuoti, pašokti tauti
nius šokius. Jeigu jiems ir ne
buvo lengva išsėdėti 
„rimtosios" programos metu, 
tai, jų eilei pasirodyti atėjus, 
išgyvendavo malonumą, už
silikusi šviesiu prisiminimu 
visą gyvenimą. 

Bendros didžiosios šventės, 
minėjimai ir iškilmės subur
davo daug žmonių, ne visada 
dėl to, kad renginys buvo ypa-

\ tingai įdomus, bet: „taip rei
kėjo". Kiekvienas lietuvis jau
tė asmenišką atsakomybę da
lyvauti Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjime, nors metų 
būvyje tie minėjimai kažkaip 
„išsisėmė", net įgavo nuobodų 
vienodumą. Ne kartą publika, 
išsėdėjusi salėje kelias valan
das, išklausiusi ilgų, monoto
niškų kalbų, pasižiūrėjusi at
leistinai suorganizuotos meni
nės programos, prisižadėdavo 
kitais metais į minėjimą neiti, 
bet, atėjus tiems kitiems me
tams, kažkoks nenugalimas 
pareigos jausmas stumte iš
stumdavo iš namų. 

Ir taip metais, dešimtme
čiais... Didžiuosiuose telki

niuose buvo ruošiamas vienas 
pagrindinis Vasario 16 minė
jimas, paskui dar keli ma
žesni, savose organizacijose, 
lituanistinėse mokyklose, sa
vuose rateliuose. Vis tik buvo 
stengiamasi, kad tokių rengi
nių data nesikirstų su pagrin
diniu minėjimu. Visiems buvo 
aišku, kad svarbu parodyti lie
tuviškąjį solidarumą, susi
klausymą, kad stiprybė glūdi 
ne apytuštėse salėse, o gau
sioje minioje. 

Žinoma, ta stiprybė-gausy-
bėje buvo svarbi ir dėl to, kad 
didžiosios tautinės šventės 
turėjo papildomą tikslą — rū
pestis pavergta tėvyne ir akty
vi kova už jos laisvę. Šios prie
žastys davė temą ir Vasario 
16-osios minėjimams. Nepai
sant, kad jie simbolizavo Lie
tuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo dieną, tauta buvo 
okupuota, nepriklausomybė 
prievarta iš jos išrauta, tad, 
suprantama, ir šventė buvo 
praradusi šventišką nuotaiką, 
turėjusi pasitenkinti susikau
pimo, ryžto, patriotiškumo 
apraiškomis. Jeigu kas būtų 
drįsęs į programas įvesti leng
vabūdiško linksmumo, būtų 
susilaukęs (juk buvo ir taip) 
labai aštrios kritikos. 

Šiandien Lietuva laisva, tad 
galbūt laikas peržiūrėti mūsų 
bendrųjų švenčių ar pami
nėjimų pobūdį: dėl ko jie su
skilo į tiek „smulkių dalely
čių", dėl ko publika, ypač jau
nesnieji, jų vengia. Atsaky
mai, jeigu jų nuoširdžiai ieš
kosime, neapgaudinėdami sa
vęs, be abejo, daugeliui ne
patiks. 

Visų pirma: minėjimų po
būdis. Jau visi esame įsiti
kinę, kad reikia kažką keisti, 
nes senosios formulės nebe
veikia. Taip pat laikas „ko
ordinuotos". Nors ne kartą vie
ni ar kiti mėgino susodinti vi
sas organizacijas prie „derybų 
stalo" ir rasti būdų glaudžiau 
bendradarbiauti, bent svar
biaisiais reikalais, tų projektų 
pasekmės tos pačios*, kaip ir 
žydų-palestiniečių derybų. Vis 
tos nelemtos ambicijos. Nepai
sant, kad mažėja gretos, „ei
nantieji jų priekyje" jau nebe
mato, ar kas paskui seka... 

Laikas ir švenčių pobūdį 
(išskyrus, žinoma, Sausio 13) 
pakeisti: juk tėvynė laisva, 
tad gana atodūsių ir liūdesio! 
Nejaugi mūsų tarpe nebeliko 
kūrybingų žmonių, galinčių 
kažką nauja, įdomaus sugal
voti? Turime daug neseniai į 
šį kraštą iš Lietuvos atvyku
sių. Pasiklauskime jų! 

LIJUNDRA 
PETRAS DIRGĖLA 

Ii „Vilties pilnųjų" knygos 
NT.22 

(Tęsinys) 
GYVENIMO INTRIGA 

Mes buvom atskirti nuo 
dangaus. 

— Ir jus rausėtės į žemę. Iki pat laivo. 
— Taip, šviesiausioji. Bažnyčia plykstelėjo ii gilu

mos kaip liepsna ii medžio pliauskos. Argi gali kas 
nors paaiškinti, kaip tai atsitinka? Ir ai ne išminčius. 
Suprantu, kad atsitiko, kas atsitiko — nemoku pa
aiškint. 

— Ir s i taip manau, — tarė Christė Christiansen. — 
Kai nepaaiškinamus įvykius supranti, tuščia juos kam 
ners — net ir ssu — aiškinti. Pasakęs Žemynai, kad 
supratot, kam katedrą statė, pridūrėt kam pastatėm 
— nesuprantu. Esu jau sena, esu patyrus, kad atsitin
ka ir šitaip: žmonės stato maldos namus, o pastato 
tvartą. Jūs juk nemanot, kad pastatėte nebainyCią? 

Svirgaila valandėlę spoksojo į Christę, nosine šluos
tydamasis suprakaitavusią kaktą. Jo ašaringos akys 
ėmė žibėti, man pasidarė lengviau, supratau, kad tei
sybė, kurią jis sako, yrs jo širdy ir teisybę tik drauge 
su širdim gali numarinti. 

— Šviesiausioji ponis, kai žmogus trokšta ką nors 
pakeisti, šaukiasi ugnies. Statydami katedrą tyruose, 

mes šaukėmėa ugnies. Tačiau kas, garbingoji ponia, 
Žemynai įkalbėjo, kad katalikų katedroj ugnies nėra 
tiek, kiek reikia lietuviui? Kas pramanė, kad ugnis 
katalikų bažnyčioj truputį nelietuviška, visai nelietu
viška? Kodėl ai verčiamas sakyti, kad ugnies pri
sikėlimu tikiu labiau negu Kristaus? Paskutiniame 
teisme mūsų teisėjai bus ir ugnis, ir Kristus. Tad 
kodėl ir kam reikėtų girtaus padaryti begalvių banda, 
kuri lėktų paskui tą vadą, kurio bažnyčioj daugiau ug
nies? Kas turtingesnis, tas didesnį laužą sukurs. Ta
čiau nereikia laužų mano širdžiai, — įrūstėjęs Svirgai-
los balsas vėl graudžiau ėmė skambėti: — Šviesiau
sioji ponis, msno tėvas mirties patale gulėjo ir šnabž
dėjo, kad ir šią, paskutinę valandą, nesijaustų esąs 
bejėgis, jeigu gyvenime būtų sutikęs bent vieną tikinti 
žmogų. Mirė kelios lietuvių kartas, nesutikusios ti
kinčio žmogaus. 

Christė Christiansen atsistojo, pašokome ant kojų 
visi, Svirgaila ėmė atsiprašinėti: 

— O ponia! Tėvas, mirties išsigandęs, žmones lyg 
pabaisas regėjo, ai — įsikarščiavęs. Tebūnie tatai 
mano nuodėmė. Dabar jūs einate susitikti su Fleiti
ninku. Jis paaiškins jums ir tai, ko aš nepajėgiau pa
aiškinti. 

_ Aš laiminga, kad Fleitininkas pagerbė mane. 
atvažiuodamas susitikti. Tikiuosi, kad į tolesnę kelio
nę leisimės drauge, — Christė padavė Svirgailai ran
ką. — Ir priei jus, ir prieš mane bėga tas pats briedis 
ir rodo kelią. Aš laiminga, kad mes keliaujame drauge. 
— tardama šiuos žodžius, Christė Christiansen pa

žvelgė ir į mane, ir į Aibę, ir į Roką, ir mano vyras, pa
laikęs žvilgsnių susitikimą proga įsiterpti į šneką, 
skubiai tarė: 

— Christė, Christė, jūs pažinot eglę, po ta egle su ju
mis susitiko mano krikštatėvis, jo nebėra, jis miręs... 

— Taip, aš atsimenu, po ta egle aš susitikau Matą 
Butkų, — pertraukė mano vyrą Christė, drąsinamai 
nusišypsojo jam, ir Rokas vėl jai pasakė: 

— Šiąnakt Butkus buvo atėjęs, jis man kalbėjo: 
tankmėje... kai tu atsidursi girios tankmėje... 

— Taip, aš žinau, tavo krikštatėvis šiąnakt tave ap
lankė, — vėl pertraukė Roką Christė. — Dabar aš 
einu. Kitąsyk susitiksime Eglių Sode. 

Ji pasilenkė ir pabučiavo mane į kaktą. Ji buvo 
aukšta moteris. Kol nuo manęs atsitiesė, akys tolo, 
man atrodė, jos akys tolo nuo manęs labai ilgai, ir 
mačiau, prisiekiu, mačiau: Christės Christiansen aky
se vėl tvenkėsi ašaros —ji gailėjo mūsų. 

Kaip būtų buvę gerai, jeigu ji nebūtų mūsų aplan
kiusi. 

DVYLIKTAS SKYRIUS 

Balęs Būga laimingas. Visi laimingi, kai gyve
nimą paįvairina negyvenimas, Žmonės nenori 
visą laiką tik gyventi. 

Jie iiėjo iš karalių šeimos menės, ir Christė Chris
tiansen atsisveikino su Kipru Svirgaila. Dabar viešnią 
lydėjau aš. Lipome,laiptais iš pilies į laivą — žemyn, 

žemyn. įžengėm į Eglių Sodą. Nepasilikom jame. Ke
liavom toliau. Įėjom į Kitą Karalystę. Čia ant žolės 
gulėjo mėlynas jautis. Prie šaltinio Christės Christian
sen laukė Fleitininkas, buvęs jo pavaduotojas parla
mente Radvilas Valavičius ir Saugirdas Bradūnas, bu
vęs užsienio reikalų ministras „fleitos garsų" kabinete. 
Ir šeimininkai, ir viešnia pasakė trumpas sveikinimo 
kalbas. Tvirgeda Tautkaitytė iš ąsočio įpylė visiems į 
taures šaltinio vandens, kurį nuo neatmenamų laikų 
saugojo mėlynas jautis. Christė susijaudino. Ėmė 
kalbėti: 

— Bokštas žibintas sprogo, subyrėjo į gabalus tvir
tas mūras. Jus išsaugojo Dievas. Aš laiminga, kad 
mano tauta pagerbė Fleitininką, apdovanodama Tro
lių malone. Trolių malonė — ne pinigai, ne įrašas į pa
saulio istoriją aukso raidėmis. Troliai — požemių 
būtybės, jos kaip geros mintys išlenda iš urvų ir olų, 
kad skleistų ramybę ir tylą, tik tyloje žmonės girdi ir 
supranta, ką vieni kitiems kalba. 

— Aš dėkoju sniegynų troliams, jų suteiktą ramybę 
visada jaučiu širdy, — atsakė Fleitininkas. — Aš labai 
vertinu jūsų pasiryžimą atvykti į mūsų girią. Aš palai
kau ir remiu jūsų, Gerdo Hglundo, Toro Vestrės. 
Bjarnės Stigeno, Antuano Lisolos planą įkurti Menta
litetų sąjungą. Mes nenorime stabdyti Europos vieniji
mosi. Mes norime, kad vienijimasis vyktų geriau ir 
savitumai neišnyktų bendrybėje. Mūsų bendradar
biavimo reikalu jūs netrukus pasitarsite su mūsų 
pramonės ir finansų žmonėmis. 

(Bus daugiau) 

http://telegraph.uk
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MŪSŲ ŠEIMOSE ~ 

BRANDUS GRAŽUTĖS 
ŠLAPELYTĖS-SIRUTIENĖS 

JUBILIEJUS 
gyvenime. 1939 metais prof. 
Almino rekomenduota, gavo 
darbą Lituanistikos institute, 
kuriame dirbo iki 1944-ųjų 
metų. Artėjant antrai sovietų 
okupacijai, ji su vyru Aloyzu 
Siručiu įsijungė j karo pabė
gėlių kolonas. Gyvendama Vo
kietijoje. 1947-1949 metais 
talkino Raudonojo Kryžiaus 
moterų komitetui. 1949 metų 
rudenį pasiekė Čikagą, ku
rioje aktyviai reiškėsi pirmi-

I ausiai kaip Amerikos Vilniaus 
JJĮ. , t * Krašto lietuvių sąjungos viena 

llll iš steigėjų ir valdybos narė. 
Nuo 1951 metų — Lietuvių 
kalbos draugijos iždininkė. Iki 
1955 metų dirbo šios draugijos 
lietuviško radijo valandėlių 
tvarkytoja-koordinatore. Gy
venimui užsidirbo komercijos 
srityje. 1976 metais persikėlė į 
Kaliforniją. Visas Gražutės Si
rutienės veiklos aprašymas 
būtų netikslus, jeigu nepa
minėti jos didžiausios svajo
nių, įgyvendintos jau išsilais
vinus Lietuvai. 

Tėvų Marijos ir Jurgio 
Šlapelių palikti namai sovietų 
valdžios buvo atimti ir nacio
nalizuoti. Motinai Marijai 
Šlapelienei, pasilikusiai Vil
niuje, buvo paskirta maža 
namo dalis, kurioje ji talpinu
si su giminaite — studente Alma 
Gudonyte ir dar viena artima 
Sibiro tremtine. Per visą so
vietų okupaciją architektūri
nės vertės namas buvo palik
tas parduotuvių ir niekam 
neatsakingų nuomininkų nu-
gyvenimui. Pati Marija Šla
pelienė savo kambariuose slė
pė išlikusias knygas, vyro dr. 
Jurgio Šlapelio rankraščius, 
muziejines vertybes ir daik
tus. Mirus M. ŠlapeHenei 
1976 metais, Gražutė per 
didžiausią vargą gavo 5-ių 
dienų vizą atvykti į motinos 
laidotuves. Gal tada jai ir bus 
gimusi mintis-vizija šiame na
me kada nors įrengti savo 
tėvų, taip daug nusipelniusių 
lietuviams ir Vilnijai, muziejų. 
Nežinomi.-, kiek jai kainavo 
sveikatos, jėgų. nerimo ir lau
kimo, kai 1991 metais ji pra
dėjo rūpintis tėvų namų atga
vimu. Pirmieji žingsniai at
gauti namą. kuriame viešėti 
laikė didele garbe Lietuvos 
kultūros ir politikos veikėjai, 
kaip J. Basanavičius. J. Ja
blonskis. M. K. Čiurlionis, bro
liai J. ir P Vileišiai, broliai V. 
V. ir M Biržiškos. M. ir K. Pe
trauskai, ir kiti. buvo labai 
sunkūs. Kalbos su to meto val
dininkais buvo baigiamos ab
strakčiomis frazėmis, nutylė
jimais: atrodė, kad šį namą 
buvo nusižiūrėta kažkokių 

Paskutinėmis T999-JU metų 
vėlyvo rudens dienomis Gra
žutė Šlapelytė-Sirutienė šven
tė savo brandų gimtadienį gi
minių, artimųjų ir bičiulių bū
ryje. Ją sveikino ALTo ir Lie
tuvių Bendruomenes skyrių 
vadovai; buvo perskaityti as
meniniai draugų linkėjimai. 
Jaut r ią kalbą pasakė sūnėnas 
žurnalistas Antanas Dundzila, 
ta proga atvykęs iš Washing-
ton, DC. 

Santa Monikos mieste nėra 
lietuvių, kurie nepažinotų šios 
veiklios lietuvių bendruome
nės vicepirmininkės. Ji randa 
laiko dalyvauti visuose kul
tūriniuose renginiuose ar pa
sakyti gerą žodį apie įšėjusį į 
amžino poilsio šalį ir yra viena 
dosniausių lietuviškos kultū
ros ir spaudos rėmėjų. Kaip 
Lietuvių Žurnalistų sąjungos 
narė praeityje daug bendra
darbiavo periodinėje spaudoje: 
„Drauge", ^Aiduose", A k i r a 
čiuose", „Karyje", o Lietuvai 
a tgavus laisvę — vilnietiška-
me savaitraštyje „Voruta". Jos 
rašiniai daugiausiai memoria
linio pobūdžio temos, dažniau
siai skirtos Vilniui. Vilnijos 
kraš to praeičiai, įvairiausi pa
tirti asemeniniai įvykiai iš 
lenkų okupacijos laikotarpio. 
Gražutė Sirutienė, būdama 
viena iš pagrindinių steigė
jų ir ilgametė narė Vilniaus 
Krašto Lietuvių sąjungos 
Amerikoje, dažnai spaudoje 
kėlė ir kelia lenkų okupacinio 
režimo nusikaltimus lietuvių 
tautai , ypač vykdytą lenkiško 
nacionalizmo politiką Vilnijos 
kraš te . 

Gimusi įžymių lietuvių kul
tūrininkų ir švietėjų Marijos 
ir dr. Jurgio Šlapelių šeimoje. 
buvo auklėta didingos lietuvių 
tautos istorijos dvasioje. G. Si
rut ienė rašo. kad ji augo ir 
jaunystę praleido visokių oku
pantų slopiname ir terioja-
mame Vilniuje. Mokėsi ir bai 
gė pirmąją Vilniaus lietuvišką 
gimnaziją. Jau besimokant at
siskleidė jos literatūriniai ir 
meniniai pomėgiai. Baigusi 
gimnaziją, studijavo Vilniaus 
Stepono Batoro universitete 
polonistiką ir lituanistiką fa
kultete, kuriame dirbo žy
mus pasaulyje indoeuropiečiu 
kalbų mokslininkas Jonas 
Otrembskis. Nebaigusi stu
dijų, ji išvyko mokytojauti i 
Švenčionis, vėliau grįžo dirbti 
savo pačios lankytoje Vytauto 
Didžiojo gimnazijoje. Negavu
si darbo dėl taip vadinamo 
..lojalumo liudijimo" lenkų 
valdžiai, jai teko vėl grįžti į 
studijas. 1937 metais baigė 
universitetą filosofijos i~gagis-
tro laipsniu už disertaciją 
„Krikščioniškoji terminologija 
K. Sirvydo 'Punktuose Sa
kymų'. Po to dar metus 
si ir baigia rtaMM 
mercinę mokyklą, kas daug 
pagelbėjo vėlesniame tremties 

neaiškių jėgų. Didelėmis gi
minaites Almos Gudonytęs 
pastangomis nuo tyčinių grio
vimų apsaugotas ir pagaliau 
ištuštintas namas archeologų 
buvo pripažintas istorine ver
tybe, kai buvo atidengti 17 
amžiaus rūsiai ir lubos. 1994 
metais sutikta steigti Marijos 
ir dr. Jurgio Šlapelių muziejų. 
Pritrūkus lėšų atstatymui, 
Gražutė Sirutienė nuskubėjo 
su finansine pagalba. Paskuti
nieji svarstymai, nusitęsė 
porą metų, pagaliau baigėsi 
oficialiai atgautu denaciona-
lizuotu ir padovantu muzieju
mi Vilniaus miestui. Daug šia
me reikale padėjo tuometinis 
Vilniaus meras Alis Vydūnas. 
1996-tų metų rugsėjo mėnesį 
muziejus pradėjo darbą. Mu
ziejus išsidėstęs per tris aukš
tus. Apačioje, rūsyje, įrengtos 
posėdžių salės, į kurias ateina 
Vilniaus miesto rašytojai, me
no žmonės, vyksta susitikimai 
ir parodos. Pirmame aukšte 
muziejus eksponuoja per visus 
43-is metus Marijos i r dr. Jur
gio Šlapelių leistos knygos, lie
tuvių kalbos vadovėliai, to 
meto rašto priemonės, įdomių 
žmonių relikvijos. Antrame 
aukšte — išlikę šeimos baldai 
ir daiktai. Praėjusią vasarą 
čia vyko Šlapelių šeimos retų 
nuotraukų paroda. Atrodytų, 
kad Gražutės Sirutienės dar
bas būtų lyg ir baigtas. Bet tai 
ne jos būdui. Šiuo metu ji da
lyvauja, finansuoja ir dirba 
prie prof. Vlado Žuko leidžia
mos knygos „Marijos ir Jurgio 
Šlapelių knygynas". Tai lietu
viškos knygos istorija, nuo 
spaudos atgavimo laikų, per 
visas buvusias — caro, kaize
rinės Vokietijos, lenkų ir so
vietų — okupacijas. Knygoje 
sudėta Šlapelių knygyno, vie
nu metu aptarnavusio visos 
Lietuvos mokyklas lietuviš
kais vadovėliais ir rašymo 
priemonėmis, istorija. Čia bus 
parodyta korespondencija su 
to meto įžymiais žmonėmis, 
sąskaitos su klientais ir spau
dos firmomis, ataskaitos su 
valdžiomis. Knyga turėtų pa
sirodyti šiais 2000-aisiais me
tais. 

Sunkūs karo ir pokario 
tremties keliuose praėję metai 
jubiliatės veide paliko ne vie
ną raukšlelę. Iš savo metų 
aukštybių ji gali pasididžiuoti 
ne tik atstatytu tėvų namu-
muziejumi, bet ir nuolatine 
pagalba Vilnijai per jos įsteig
tą M. ir J. Šlapelių fondą. Net 
jubiliejinio susiėjimo proga, 
draugų inspiruotos asmenines 
aukos ir pačios jubiliatės pa
dvigubinta beveik iki dviejų 
tūkstančių dolerių suma buvo 
nusiųsta paremti vargingas 
Vilniaus krašto mokyklas. 

Jubiliatei linkima gyvuoti ir 
toliau darbuotis Vilnijos kraš
to gerovei. O mes lauksime jos 
žadėtų atsiminimų apie išgy
ventus metus, sutiktų įdomių 
žmonių istorijas, savo ir kitų 
taurių asmenų atliktus dar
bus. 

Regina G a s p a r o n i e n ė 

ADMINISTRATORIUS NERINGOS STOVYKLAI 

&$į£m%i 
tolhum— tūmm su profesiniu pasiruošimu ir 

patirtimi, garai vartojantis llstuvtų ir anglų kalbas 
ir galintis dirbti ištisus matus. 

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

Asmenys, kurie domisi sis pozicija prašome kreiptis dabar 
prisiunčtant savo gyvenimo ir darbo aprašymą ("CNT): 
Neringos Taryba, 600 Liberty Hury, Putnam, CT, 06280 

Amanda ir Algirdas Mulioliai Prienų vidurinėje mokykloje. 

DEŠIMTOJI KOMPIUTERINĖ IŠVYKA 
Amanda ir Algirdas Mulio

liai sausio 10 d. vėl išskrido 
Lietuvon. Tai jau dešimtosios 
išvykos pradžia, kuri baigsis 
balandžio 4 d. Ne atostogų, su
sitikimų su giminėmis, gro-
žėjimuisi Lietuvos gamta ar 
kitiems malonumams ši spe
cialistų pora atvyksta Nemu
no šalin. Pagrindinis per At
lantą skrydžių tikslas — nešti 
kompiuterių mokslo žinių jau
najai kartai, kad ji nepasiliktų 
šios technikos a"mžiaus šešėly
je, kad ir jie šiame naujajame 
tūkstantmetyje Hiūtų lygiaver
čiai piliečiai. 

Ši kompiuterinė Muliolių iš
vyka yra trečioji žiemos metu. 
Septyni, kaip patys Mulioliai 
vadina, įsipareigojimai j au 
įvykdyti vasaros laikotarpiais. 
Šį kartą Mažeikių švietimo 
skyrius pakvietė juos dėstyti 
kompiuterių rašt ingumą rajo
no mokytojams. Abu Mulioliai 
dirbs Ventos vidurinėje mo
kykloje, kur suvažiuos moky
tojai iš rajono kaimų mokyklų. 
Mažeikiuose dirbs nuo sausio 
16 iki vasario 12 dienos po 
šešias valandas kasdien. 

Vasario 16-sios savaitę pra
leis su giminėmis Vilniuje. Va
sario 21-25 d. dirbs su mokyk
lų vedėjų pavaduotojais Lietu
vos Pedagoginiame klasifika
cijos institute (LPKI). Čia 
klausytojai' bus mokomi nau
doti kompiuterių programą 
^4imosa" (Suomijos parašytą 
ir Amandos rekomenduotą). 
Švietimo ministerijos lėšomis 
įsigytą tvarkaraščių sustaty
mui. Kadangi Lietuvos mo
kyklose įvedamas vadinama
sis profiliavimas, kur mo
kiniai galės r.augiau nnktisi 

mokytis sn visa klase ka r tu 
a r mažesnėmis grupėmis, 
a r pavieniai — tvarkaraščio 
sudarymas tampa labai sudė
t ingas ir reikalingas kompiu
terio pagalbos jį tobulai su* 
statyti . 

Antras šio kurso seminaras 
vyks kovo paskutinę savaite, 
kai r imtai paruoš ekspertų 
grupę, kur i galės tapti pata
rėjais kitose mokyklose. 

Nuo vasario 27 iki kovo 25 
d. Mulioliai dirbs Kaune. Čion. 
juos pakvietė Angelija Beino-
rytė. Di rbs neprigirdinčiųjų 
internate . Vieną grupę suda
rys mokytojai, o kitą grupę — 
Kauno rajono bibliotekininkai. 
Su kiekviena grupe dirbs po 
dvi savaites. Kaip j au minėta, 
Mulioliai Clevelandan grįžta 
balandžio pradžioje. 

i 
J ų vykdomos programos yra 

APPLE pagalbos Lietuvai da
lis. Savanoriai Mulioliai už 
keliones į Lietuvą ir atgal pa
tys apmoka. Kai dirba mokyk
lose, jiems parūpinamas išlai
kymas. Jokio atlyginimo jie 
negauna. Tai dovana Lietuvai, 

{domu į kokią kategoriją pri
skirs ir kokiais vardais iško-
neveiks ir šiuos clevelandie-
čius Rolandas Pavilionis, gar
bingo Vilniaus universiteto 
rektorius? Juk jie „išeivijos 
pensininkai... per 50 metų 
Lietuvoje nepastatė nei vienos 

-mokyklos, nei ligoninės, nei 
gamyklos, o šiandien su vie
tiniais išsiilgtais tautiečiais 

. besibilinėją dėl miškų, žemių, 
sklypų ir namų ir mus auklė-
jantys ir mokantys. Ir prievar
taujantys, kad pasidarytu-
mėm Amerikos provincija..." 
(Citata iš „Respublika", 1999. 
10.20). Bet, kai pasiskaitai 
kaip draugas — ponas rektorius 
yra pristatomas skaitančiai vi
suomenei „Lietuvos tarybinėje 
enciklopedijoje'' (Vilnius, 
1981), susidarai apipilnį vaiz
dą: „Rolandas Pavilionis, gi
męs Šiauliuose 1944.VH.3, ta-
ryb. filosofas, Tarybų Sąjun
gos Komunistų partijos narys, 
1968 m. baigęs Vilniaus uni
versitetą, 1975-1977 m. Vil
niaus u. filosofijos, istorijos ir 
ateizmo katedros vedėjas". 
„Gražus" atsikūrusios Lietu
vos švietėjo pavyzdys? 

V a c y s R o c i ū n a s 

PAŠTO ŽINIARAŠTIS 
APRAŠO LIETUVI 

Justas Šarauskas 

Cicero pašto žiniaraščio 
lapkričio mėn. numerio pir
mame puslapyje pasirodė 
nuotrauka besišypsančio Jus
to Šarausko. Šalia straipsnis 
pristatė šį ilgametį Cicero 
pašto būstinės raštininką, 
pašte išdirbusį per 40 metų. 
Minėta, kad J . Šarauskas pui
kiai mokąs lietuviškai ir yra 
Cicero lietuvių bendruomenės 
nariams gerai pažįstamas. Ci
cero pašto viršininkai džiau
giasi J. šarausko sąžiningu
mu bei jo aptarnautų klientų 
pareikštais komplimentais. 

• Tėvynė myli visus savo 
vaikus kartu, gimtinė — kiek
vieną atskirai. ..:: 

Kai ir vyras, ir žmona įsijungia į lietuvišką veiklą, dvigubai daugiau darbų atliekama. Štai dvi tokios veiklių vi- * 
suomenininkų Šeimos (i* kaires): Gediminas ir Terese GeCiai, Gražina ir Vytautas Kamantai. 

Nnotr. Inos BertoJytės-Bray 

Vaikučiams dar smagi;*'! dalyvauti pr îrramojp 
šventės l>>monte Nuotr liulrė* Tijunėliones 

jeifru j * stebi tėveliai U „žiburėlio* n kykleles kalėdines Tėveliai ir seneliai gėrisi savo matąfų K«H*» *gh>t*Ja atliekama programa JKUmrSiio", lietuviškos Mootessori 
mokyklėles, veikiančios Pasaulio lietuvių notre, Lemonte. Nuotr. ladros TŲtasUsii— 

- -
. 

• • 
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„Trys karaliai" graži senoviška lietuviška tradicija — persirengėliai Trijų Karalių šventėje. 
Nuotr. Algimanto ŽUUūno 

LINKSMIEJI kur nekepi". Tada klausia: 
„Katras katro?" Nuo krosnies TARPUŠVENČIO ŽAIDIMAI įSZZČtSSZ 

DR. LIBERTAS KLIMKA 
Laikas nuo šv. Kalėdų iki 

Trijų Karalių kaime būdavo 
vadinamas Tarpušvenčiu, tar-
pukalėdžiu, kalėduškomis, 
bernelių metu. Seniau pas 
kaimynus lankydavosi visaip 
pasidabinę „kalėdotojai", per
sirengėliai. Manoma, kad kita
dos Lietuvoje būta dešimties 
mėnesių kalendoriaus. Baigę 
žemės ūkio darbus, žmonės 
galėdavo ilsėtis; 'tada laikas 
apskritai nebūdavo skaičiuo
jama*.. . 

Rytų Aukštaitijoje eidavo 
Senis Kalėda. Apsirengęs iš
virkščiais kailiniais, su kupra, 
pasiremdamas dideliausia kri
vulę, plačiausiu krepšiu dova
noms prie šono. Senį lydėdavo 
būrys „avinėlių". Kiekvienos 
sodybos šeimininką Senis pa
sveikindavo oracija: „Aš — 
Kalėda! Atėjau iš ano krašto, 
kur miltų kalnai, midaus 
upės, alaus ežerai; ten sal
dainiais lyja, baronkom snin
ga. Nešu tarbų, pilną skarbų: 
laimę, derlių ir visokį labą. 
Mergaitėm nešu prausylų ir 
baltų baltylų, kad būtų gra
žios. Prašau dureles atidaryti 
ir į aną kraštą nevaryti!" Vi
duje Kalėda pirmiausia berda
vo saują javų mišinio krikš
tasuolės link, paskui vaikus 
apdalydavo riešutais. „Avinė
liai" gi sugiedodavo kalėdinę 
giesmę: 

„Tu, gaspadine, kalėda, 
Ko guli, miegi, kalėda, 
O tu nežinai, kalėda, 
Kas dedas kluone, kalėda 
Dirselės dirgsi, kalėda, 
Kai pelės jas skaito, kalėda". 
Šiaurės rytų Lietuvos pa-

kraštyje, Sėlijoje, važinėdavo 
netikri čigonai. Kartais su sa
vimi dar turėdavo „mešką" ir 
ožį". Čigonai derėdavo mainyti 
arklius, būrė ateity ir sėkmę, 
pasakodavo visokius juokin
gus nutikimus apylinkėje. O 
„čigoniukai" tuo tarpu steng
davosi ką nors troboje nug
velbti, žinia, juokomis. 

Suvalkijoje labai smagiai 
badavo šokdinamas „šyvis". 
Šis paprotys perimtas iš 
Mažosios Lietuvos. Į sodybą 
ateina visu pulku. „Paklau-
sikui" gavus leidimą links
mybėms, „šluočius" beržine 
didžiule šluota nušluoja taką 
trobon, kur savo miklumą ro
dydavo „šyvis". Tai vaikinas, 
tarsi jojas" ant arklio, pada
ryto iš dviejų rėčių, paklodės, 
medinės išdrožtos galvos, pa
sirišęs prie šonų čebatus. Jei 
juokingai šokinėja, gauna 
„avižų"-— vaišių ir dovanų. 

Dzūkijoje bene daugiausia 
prisimenama senovinių kalė
dinių giesmių. Jas nesunku 
pažinti iš priedainio žodžių 
„lettu kalėda". Ką reikštų 

šventės pavadinimas Kalėda? 
Tyrinėtojams aišku, kad šis 
žodis nėra skolinys, tai savas 
terminas, gal žymiai senesnis 
negu kartu su krikščionybe 
atėjęs „kalendorius", Romos 
valstybėje reiškęs „skolų kny
gelę". Kitas paaiškinimas — 
tai kaladė, kurią kaip blukį 
žemaičiai valkioja po kaimą 
Tarpušvenčiu. Pamenate M. 
Valančiaus „Palangos Juzę"? 
„Blukvilkiai, vilkdami medžio 
kaladę, mušdami tabalus ir 
dainuodami: 

Tabalai, tai, tai, tai, 
Judink, seni, kaulus, 
Sudaužk rankų delnus," 
eidavo per kiemus. Pabraz

dinus į langą, gaspadorius pri
sikišęs klausė: Kas čia? At
sakė: Mes, susiedai bluk
vilkiai, argi rodą bernelį gie
doti? Šis atsakė: Rodą, rodą!" 
Mat Žemaitijoje buvęs toks 
įdomus paprotys. Dvylika 
kaimo vyrukų pasirėdydavo 
kuo keisčiausiai. Kaip aprašė 
kraštotyrininkai: „Raudono
mis kelnėmis, švarkus atbulai 
apsivilkę, kepures nusukę į 
užpakalį, su ilgomis kartimis 
rankose. Tai ir yra 'berneliai'. 
Eina pliauškindami botagais, 
kiti skambina varpeliais, tarš
kina surištais raktais. Taip, 
keldami triukšmą, vaikščioja 
po miškus, po krūmus, aplan
ko atskiras sodybas..." Po ši
tomis vaikštynėmis, tikėtina, 
slypi žilos senovės atmintis. 
Berneliai su ilgomis lazdomis 
rankose — lyg kokie senų 
laikų kariai. Gal duoklių rin
kikai, tikrieji kunigaikščio 
kalėdotojai... O gal turintys 
kažkokius išbandymus atlikti. 
Juk senovėje būta jaunimo 
iniciacijų apeigų — įšventi
nimo į suaugusius. 

Jaunimo Tarpušvenčio su
sibūrimai išties linksmi, iš
moningi. Prisigalvodavo viso
kių žaidimų. Vidurio Lietuvoje 
smagiai būdavo vedžiojama 
„Meška". Aprengdavo vieną 
vaikinų kuo storiausiai, kokią 
gauruotą kepurę užmaukšlin
davo. „Meška" su vyrais eida
vo pasigalinėti, o mergas — 
pašokdinti. Jei kuri atsisa
kytų, savo suodina nosimi 
stengdavosi į skruostą pasi
trinti. Dar juoko dėlei du pus
bernius aptaisydavo „krali-
kais". Apvilkdavo suaugusių 
marškiniais, bet atbulai: į ran
koves sukišdavo kojas, o marš
kinių apačias surišdavo virš 
galvos. 

Įdomus žaidimas — „gervės 
kepimas". Vienas pagyvenusių 
žmonių guli ant krosnies, ki
tas susuka rankšluostį žiužiu 
ir muša krosnį, kartodamas: 
„Kepi, kepi gervę!" Nuo kros
nies atsiliepia: „Tegul kepi, 

merginos. Tuodu ir bus žai
dybinių vestuvių jaunieji, tik 
pradžioje reikia patikrinti, ar 
tinka į porą. Susodina ant 
suolo nugaromis, liepia bu
čiuotis. Jeigu pataiko atsisuk
ti ton pačion pusėn bus pora. 
Jei ne, gauna mušti žiužiu. Šis 
žaidimas — greitai ateisiančio 
Mėsiedo, piršlybų meto, pri
minimas. 

Daug juoko sukelia „šovimas 
iš patrankos". Vieną iš žai
dimo dalyvių pasodina ant 
suolo kraštelio. Tam ant kelių 
vieną po kito sodina dar kokią 
dešimtį. Paskutinis turi pakel
ti koją kuo aukščiau: tai pa
trankos vamzdis. Visiems gar
siai kartu sušukus „bum", 
suolas iŠ po sėdinčiojo iš
traukiamas, o šūvio atatranka 
visus pasodina ant aslos. 

Tarpus tarp žaidimų už
pildydavo visokių istorijų pa
sakojimais. Vaikinai jomis 
ypač stengdavosi merginas 
įbauginti. Kad ir apie vilkus, 
— sausis senovėje jų vardu va
dintas. Išties pilkiai mėne
sienos naktimis „ūžauja", o 
kai gilu sniego — braižosi net 
apie tvartų pamatus. Tačiau 
sakydavo, kad baisiausia — 
sutikti žiemą vilktakį, dar 
vadinamą vilkolakiu, vilkatu. 
Tai žmogus, pasivertęs, ar ra
ganos paverstas, vilku. Kar
tais vilkais tapdavę net vestu
vininkai. Kraupių istorijų apie 
juos galima išgirsti. Būdavo 
labai žiaurūs, — atėję į kaimą 
išžudydavę verpiančias mergi
nas. Atsiginti vilkatu galima 
šermukšnine lazda. Kartą at
muštą žmonės sudegino lauže, 
tai rado... ledine širdį. Apie 
vilkolakius rašė antikos auto
riai, minėdami oikumenos 
šiaurėje gyvenusias tautas. 
Ten kiekvienas žmogus gebąs 
pasiversti vilku. 

Vaikai su kerdžiumi kokią 
gražesnę Tarpušvenčio dieną 
vesdavo per kaimą „švykštą". 
Sėlijoje vadinamą „varmasu". 
Vinguriuoja virtinė vaikų 
sodžiaus „ulyčia"; o linksmy
bių, o klegesio! Aplanko visas 
trobas, iš kiekvienos išsiveda 
po* piemenuką, įsikimbantį į 
galą „švykšto". Gal senovėje 
taip vaizduotas požemių gai
valas Slibinas, jūrų valdovas 
Žilvinas, iš kurio nelaisvės jau 
išsprūdo Saulė... 

patarnavimas yra pritaikytas 
žmonių daugumai — dešinia
rankiams; už tai prie stalo 
sėdinčiam maistas patiekia
mas ii kairės pusės, (kad val
gytojo dešinioji liktų patoges
niam patiekalo įsidėjimui). 
Gėrimai pilami iš dešines (nes 
taurės jau stovi dešinėje). 
Maistas siunčiamas į dešinę 
(prieš laikrodį), kad, paėmus 
patiekalą iš kairės dešinioji 
ranka lieka įsidėjimui Kada 
visi patiekalai keliauja į 
dešinę, taip kaip eismo tai
syklėse, yra išvengiama .su
sigrūdimo ir kamšaties". Kitu 
atveju, kai nekreipiama dė
mesio į katrą puse siunčiama, 
patiekalai pasiekia žmogų iš 

AR ETIKETAS TIK MADOS 
REIKALAS? 

Nemanau. Kadangi mes. viešumoje, ypač prie stalo! 
gyvename žmonių bendrijoje, Stalo padengimas ir maisto 
tad visi laikome* tam tikrų 
nuostatų (pys: valstybės įsta
tymų, religijos gairių, vairavi
mo taisyklių), kad mūsų kas
dienybė riedėtų patogesniu 
keliu. Etiketo taisyklės nėra 
sukurtos tik tam, kad, jas 
išmokę, pradėtume „mandra-
voti". Jei garai pagalvosime, 
pamatysime, kad etiketas su
sideda iš grynai sveikos logi
kos taisyklių, kurių tikslas 
yra sudaryti malonesnę nuo
taiką tarp bendraujančių žmo
nių. Tad tikrai nėra reikalo 
šiauštis prieš etiketą lyg tai 
būtų sukurta madas besivai
kantiems žmonėms. Kaip esu 
seniau minėjusi, jog madas la
bai stipriai atspindi ir iš
reiškia tuometinį gyvenimo 
būdą. Etiketas taip pat svy
ruoja kartu su gyvenimo pa
kitimais. 

Pažvelkime į keletą labai 
kasdieniškų, logiškų taisyklių, 
kurių dainai nesilaikome. 

Prie stalo nesiekiama nepa
siekiamų daiktų ar maisto. 
Paprašoma arčiau sėdinčio as
mens, kad paduotų. Ar ne 
dažnai matome žmogų ban
dantį išsitempti per visą stalo 
ilgį, o kartais net pasistie
piantį — druską pasiekė; bet, 
rankogaliai jau paragavo bul
vių košės, o kaklaraištis pri
gėrė sriuboje... 

Baigiant valgyti sriubą, du
benėlis palenkiamas nuo sa
vęs. Lenkiant į save, paslydus 
dubenėliui, turėsite pilną ster
blę sriubos. 

Dantys nekrapštomi prie 
stalo ar viešumoje.. Jei krapš
tukai padėti ant stalo, tai ne
reiškia, kad juos ten ir turite 
naudoti. Nemalonus vaizdas 
— nelabai nutolęs nuo nosies 
krapštymo. Čia galima pri
skirti ir plaukų šukavimasi 

Jis lino, kad taurę reikia paimti tik už stiebelio, bet kaip tą padaryti? 

matai lėkštėje tiesiog krūvą, 
kurioje dar galima atpažinti 
trokštantį kugelį, prislėgtą 
bulvių koše, viščiuko šlaunelę, 
išlindusią iš po jautienos pa
klodės... Manau, kad, pasi
rinkus vienokį derinį galima 
vėliau pabandyti ir kitokį. O 
jei ir atsitiktų taip, kad ko 
nors pritrūktų, tai visgi ne 
tragedija. Amerikoje niekas 
badu nemiršta — priešingai, 
visi «ant dietų", o lėkštės atro
do kaip piliakalniai (kurių 

abiejų pusių. Žmogus nebe- dažniausiai nepasiseka suly-
žino, i i kurios pusės pirma gintį). Tarp kitko, pagal Ame-
priimti ir kurį kaimyną palikti 
su įkaitusiu indu rankoje. Na, 
o kurioje pusėje sėdi dar to pa
tiekalo negavusieji? 

Dedant šaukštu maistą lėkš-
tėn (pvz,, bulvių košę ar tar
kuotus burokėlius) nenaudo
jami jėgos tuos skanėstus ii 
šaukšto iškratyti arba su savo 
šakute juos nukrapštyti savo 
lėkštėn. Ne kartą smarkiau 
pakračius-burokėliai atsiduria 
ant kaimyno akinių, o bulvių 
košė, iškopta sava šakute, 
nunešė šalia sėdinčiam svečiui 
slogą. 

Beje, ne viską, kas atsiun
čiama, reikia krauti į lėkštę. 
Jei patiekiami įvairūs patie
kalai, tai yra jiems ir atitinka
mi priedai, (pvz: prie viščiuko 
duodami ryžiai ar . uogienė, 
prie kotletų — bulvės ar pan.) 
Visgi Seimininkės, kurios ga
mina vaišes, įdeda daug 
širdies ir planavimo, kad 
suderintų ir patenkintų, mūsų 
išprususį skonį. Darosi labai 
graudu ir gadina apetitą, kai 

rikos etiketą: 
„Du pagrindiniai patiekalai 

— jau vienu patiekalu per 
daug!" 

Kalbant apie neišvalgymą: 
Nurenkant lėkštes, likučiai 
nežeriami kiton lėkštėn. Tas 
padaroma virtuvėje. Susimil
dami, tos paslaugos nesiim
kite viešose vietose. Tam yra 
padavėjai. 

Sėdant prie nedidelių stalų, 
kur nelieka jokio tarpo tarp 
lėkščių ir valgomųjų įrankių; 
na, ir dar kėdė ne visai nutai
kyta ties lėkšte — būtų labai 
pravartu prisiminti patį pa
prasčiausią stalo padengimo 
etiketą: 

Lėkštė. 
a. Jos dešinėje — peilis ir 

sriubos šaukštas. 
b. Jos dešinės viršuje — tau

relė (ės). 
c. Jos kairėje — servetėlė ir 

šakutė (ės), kurias naudojate, 
pradedant toliausiai nuo lėkš
tės. 

J LIETUVOS PAŠTO ŽENKLUS 
ŽVELGIANT 

Į mano pašto ženklų rinkinį 
jau įsirikiavo visi 1999-ųjų 
metų bėgyje išleistieji, Lietu
vos Respublikos pašto ženklai. 
Iš viso tais metais buvo iš
leista 31 (nuo 227 iki 258 nu
merio) ženklas. Žeklai džiugi
na savo švelniu, šiltų tonų 
spalvingumu. Ypač' verti dė
mesio suvenyriniai ženklai. 
Vienas toks pasirodė sausio 23 
d. minint Mykolo Biržiškos 
„Postilės" 400 metų sukaktį. 
Antras suvenyrinis, iš dviejų 
ženklų blokas, skirtas pami
nėti pirmojo spektaklio .Ame
rika pirtyje" 100 metų su
kaktį-Abu tie ženklai sujung
ti ir įrėminti. Juoda linija 
juos dalina į dvi lygias dalis. 
Viršutinėje ženklų dalyje, pir
majame — vaidintojų nuo
trauka, o kitame — spektaklį 
skalbianti reklama. Abiejų 
ženklų apatinėje dalyje užra
šas: „Pirmajam viešam spek
takliui 100 metų". Įrėminimo 
apatinėje dalyje užrašas: 
„Pirmasis viešas lietuvių 
spektaklis — Kudirkos 'Ame
rika pirtyje'" pastatymas. 

Įspūdingai atrodo suvenyri
nis, Baltijos kelio dešimtmetį 
minint, 3-jų ženklų blokas. 
Viršutinėje, trečdalį bloko 
užimančioje, dalyje — Baltijos 
jūra, o jos dešinėje kranto pu
sėj* prisiglaudusios Lietuva, 
Latvįja ir Estija. Likusioje, di
desnėje bloko dalyje yra 3 
ženklai, po vieną, skirtą minė
toms valstybėms. Juose su sa

vo vėliavomis rankomis susi
kabinę stovi žmonės. 

Po vieną ženklą išleista 
minint Laisvės kovų 50-tą ir 
Mykolo Stanevičiaus 200 
metų gimimo sukaktį- Pirma
jame, žalsvų tonų fone juo
das, raudonai apvedžiotas Vy
čio Kryžius. Jo kairėje skai
čiai: 1949, o dešinėje 1999. 
Viršuje ir apačioje užrašas: 
„Lietuvos laisvės kovos sąjū
dis". Antrojo ženklo rudame 
rėme, juoda, balta, arklio ir lo
kio piešinys ir užrašas: „Sze-
szes pasakas Simonas Stane-
wiczes Zematcze", o kairėje 
ženklo įrėminimo pusėje — 
„Simonas Stanevičius 1799-
1999. 

Su dviem ženklais tęsiama 
Lietuvos nepriklausomybės 
aktą pasirašiusiųjų asmenų 
serija. Šį kartą viename ir an-

žiedo medų renka „Stepinė 
gauruotoji", o antrajame, ant 
mėlynų žiedų nutūpusi „Ste
pinė kamanė" bitelė. Dviem 
sukaktuviniais ženklais pa
minėta 125 metų sulaukusi 
Pasaulio pašto sąjunga ir 75 
m. Lietuvos filatelistų sąjun
ga. Du ženklai skirti NATO ir 
Europos tarybos 50 - ties metų 
sukaktims. Dviem ženklais 
rodomi eksponatai iš Vytauto 
Didžiojo karo muziejaus. Vie
name — JAV lietuvių, 1927 
m. gen. S. Žukauskui padova
notas kardas, o antrajame — 
LDK husarų šarvų komplek
tas iš XVII a. Galiausiai, lyg 
per rūką, lengvo melsvumo 
spalvomis atlikti du kalėdiniai 
ženklai. 

Trijų ženklų serijoje — gar
sūs žmonės: rašytojas Augus
tinas Gricius, chemikas Juo
zas Matulis ir kalbininkas 
Pranas Skardžius. Taip pat 

trame ženkle, šalia Gedimino jau kelinti metai tęsiama Lie-
stulpų ovale, Petro Klimo ir tuvos miestų herbų serija. Šį 
Donato Malinausko atvaizdai, kartą trys ženklai skirti Mari-

Du itin įdomūs skirti Lietu- jampolės, Rokiškio ir Šiaulių 
vos valstybiniams „Kuršių miestų herbams. 
Nerijos" ir „Aukštaitijos" 
parkams. Pirmajame — kopo
se svyruojančios smilgos, o 
mažame kvadratėlyje — gin
taras. Antrajame tyvuliuojan
tis ežeras ir salos su žaliuo
jančiais krūmais, o kvadrate 
gyvenvientė. 

Dviejuose ženkluose puikuo
jasi Pumpėnų, Pasvalio r. ir 
Melnių, Joniškio r., malūnai. 
Nepamirštos ir bitelės. Vie
name ženkle iš didelio geltono 

Kiekvienais metais būna iš
leidžiami tradiciniai ženklai. 
Praėjusiais metais išleisti 
trys. Jie skiriasi tik spalva, o 
vaizdas tas pats: du Vyčio 
Kryžiai. 

Jeigu kas domėtųsi Lietuvos 
pašto ženklais, informacijos 
galima kreiptis adresu: Lietu
vos paštas, Giedraičių 60 A. 
LT — 2042 Vilnius Lietuva/ 
Lithuania. 

P. Palys 

d. Jos kairės viršuje — duo
nos ir sviesto lėkštelė. 

Atsimenant šį padengimą, 
nesusižeriama svetimų reik
menų. Beveik visuomet bent 
vienas žmogelis beviltiškai 
bando patraukti padavėjų dė
mesį arba prašinėja kaimynų 
atliekamos šakutės. Kitas 
bandeles ar duoną susikrau
na į pagrindinę lėkštę (arba 
tiesiog ant stalo!), nes jo 
lėkštelėje kaimynas jau tepa 
sviestą ant savo bandelės, o 
trečiam perteklius — jis jau 
turi dvi lėkšteles... Puodelių 
likimas panašus. Palankes
nėmis sąlygomis puodeliai 
atnešami po (arba kartu) su 
saldumynais, padedant juos 
dešinėje pusėje. (Šiame straip
snyje kalbu tik apie pačias pa
prasčiausias stalo padengimo 
sąlygas, neminint žuvies ir 
vaisių įrankių, įvairių sriubų 
dubenėlių ir jų vartojimo.) 

Valgyti pradedama visiems 
kartu! Tuo pagerbiama šeimi
ninkė. Jei ji ištaisė nepa
prastą patiekalą, kuris sudaro 
svečiams keblumų, kaip su juo 
susidoroti, tada galime šei
mininkę nežymiai, iš pasalų, 
stebėti ir jos elgseną ..pa
mėgdžioti. Restorane taip pat 
palaukiama, kol visas stalas 
aptarnautas. 

Kadangi dabar vynas daž
nas maisto ir pokylių palydo
vas, tad paminėsiu ir vėl 
pačias paprasčiausias bei lo-
giškiausias taisykles. (Apie 
vyną galima ištisas knygas 
prirašyti). 

Kaip pastebima, vyno taurės 
daugiausia permatomos (be
spalvės) ir ant ilgoko stiebo 
(kojelės). Daug prakaito išlieja 
vyno taurių kūrėjai, kad su
kurtų atitinkamą taurę: pa
trauklią, atitinkančią paskirtį 
ir patogiąją laikančiam. 

Baltu vynu taurė pripildoma 
2/3 (du trečdalius). 

Raudonu vynu taurė pripil
doma tik 1/2 (pusiau). 

Vyno kokybė sprendžiama 
pagal jo spalvą, kvapnumą ir 
t.t. Tad čia ir pasireiškia svei
ka logika vyno taurių kūrybai 
bei jų naudojimui. Bespalvin-
gumas taurėse tam. kad ga
lėtume gėrėtis vyno spalva. 

Ne sklidinai pripildyta vynu 
taurė tam, kad gaubta taurė 
prilaikytų vyno kvapnumą. 

Stiebas tam. kad už jo tau
rę laikytumėm! Tuo būdu 
nesutepame taurės savo pirš
tų antspaudais ir pirštais ar 
delnu neuždengiama vyno 
spalva. 

Kadangi baltas vynas patie
kiamas atvėsintas, o raudonas 
kambario temperatūros, tai, 
laikant taurę už stiebo, nepa
keičiama vyno temperatūra. 

Bičiuliai sudaužia taures 
tam. kad išgirstų malonų jų 
skambesį (ypač gero kristalo). 
Nelaikant taurių už stiebelių, 
šis malonumas nepatiriamas, 
nes pataikoma į bičiulio pirštą 
ar šiaip delnu priduslinamas 
skambesys. Sudaužti taures 
— tai nereiškia jas apdaužyti! 
Pakanka jų Švelnaus prisilieti
mo. 

Tad. laikant taurę už stiebe
lio, telieka palinkėti malones
nių pabendravimų dutūkstan
taisiais! 

• 
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Brighton Parke išnuomoja
mas 1 kamb. rūsyje vyriškiui. 
Taip pat II aukšte išnuomojamas 
butas dviems moterims savait
galiais. TeL 773-523-7885. 

Apartment for Rent 
Marąuette Pk. area. heated 

with range & refrig. 
1 bedrm. $325 a mo. 
CaU 773-476-8727. 

2 žmonių šeima ieško darbo: 
gali prižiūrėti vyr. amžiaus 
žmones, vaikus, atlikti namų 
ruošos darbą ir gyventi kartu. 
TeL 630-627-5421. 

26 m. moteris ieško darbo. 
Gan' prižiūrėti vyresnio amžiaus 
žmones ir padėti namų ruošoje. 
Turi savo automobilį. TeL 708-
924-9070. 

Cfls to LITHUANIA 
$0.21 

Greet ratas to the ręst ofme wortd - eny day. any tirne. 
ForisfbrmatkmcaULotigDistancePost 

T-fflM-449-0445 

A M E R I C A ^ , j ^ ^ v N BROAD. INC. 

S? 
• jpjej»tw* 

: 

PatneWebl 

Don't just reinvest your hard earned savings at a local bank 
without checking out these rates first: 

MAIN OFFICE 

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

OUT OF STATE 
TEL. 1-800-342-5315 

5058 S. ARCHER AVE, 
CHICAGO, IL 60632. 
TEL. 

Term 

3 Month 

6 Month 

1 Year 

Interese Rate 

5.55% 
6.00% 
6.45% 

Annual 
Percentage Yield (APY) 

5.76% 
6.09% 
6.45% 

CDs available through PaineWebber include: 
• A variety of depository institutions. 
• A diverse selection of maturities, ranging from as short as 

3 months to as long as 10 years. 
• FD1C insurance. 

The APYs cued above areasoį i/J0/00 and are subject to change and avcalMty. 
Interest paid on tke CD cannot rėmam on deposa at the depository msutution and 
unū be paid to the deposuor accordmg to cJie terms of the CD. A mmnnum deposit of 
$i ,000 is reautred. Each CD is a deposit obUgauon ofaV.S. deposaory msutution. 
Tfi£ CDs are tnsicred fcry the Federal Deposa Insurance Corporation up to $100,000 
for oll ue;visiii heid m the šame legal capacay at the šame deposaan msutution. In ' 
mosi cases, early u.t&drawai unū not be perminėti; houiever, you may be abk to 
re-seū your CD m tke secondary markei. Prices m this market are subjec: to market 
condinons and PameWebber a not obhgated to mamtam this markei. Pnces paid for 
CDs over tke deposu amouni are not msured by the FDIC. 

For information and a free copy of PaineWebber's 
lnvestor's Quide to Certificates of Deposit, 

CaU Amold Janickas, Financial Advisor, 
at (800) 824-2521 or (847) 413-2013. 

Thankyou 
RiineWebber 

425 North Martingale Road, Suite 1600, Schaumburg, IL 60173 
www.painewebber.com 

3000NMILWAUKEE 
AVE., CHICAGO, IL 60618. 

TEL. 773-489-4999 

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

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

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

NDJES OFFICE 
9509NAOLWAUKEE 

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

JONAS 
Lithuanian speaking 

barber 
Appts. available: 

• Tue-Fri 9 a m - 6 p m 
• SaL 9 a m - 4 p m . 
Rico's Styl ing Salon 

9330 Roberte Rd. 
Hickory Hills, IL 60457 

Tel. 708-598-9680. 
Pigiai parduodamas 3 ankstų 512 sa* 
ploto namas Lietuvoje, Tytuvėnų 
miestelyje, su 40 arų žemės sklypu. 
Šalia yra grąžos ežeras. Čia, bu
vusiame tremtinių name, galėtų bflti 
senelių ar vaikų namai. Kasu $10,000. 
Informacija Čikagoje tai. $47-573-
8274, fax 847-573-8274, Milda 
Andriulienė. Savininkės tel. Lietuvoje: 
Jonava (8-219)-512S4, Audronė 
Donelevičienė. 

Gaminu gimtadienio 
tortus pagal 
užsakymą. 

Tel. 708-478-5740. 

Parduodamas automobilis 
Geo Tracker '96 m., žalias, 
įnešti $ 1,000 ir mokėti po $188 
i mėn. 60 mėn. TeL 708-594-
1472. Palikti žinutę. 

Tai-jūsų 

**J PMI auieasai 

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

Ne one makes round-

trip travel to L;thuania 

easier and more convenient 

than SAS. From Chicago. we 

offer daiiy service to Vilnius with 

just one hassle-free connection 

through Stockholm. Our 4:30 p m 

departure gives you a relaxed morn-

mg arrival for busmess or oleasure 

When you're ready to return, you'II 

enjoy same-day trave! back to 

Chicago through our Copenhagen 

hub. And whether 

you fly Business Class 

Economy Class, you can be 

itire our service will be workJ-class, 

and will allow you to arrive rested and 

'efreshed - all for a reasonabte fare. 

Fmd out what a wo»W of difference 

SAS can make for your next tr ip. 

Just call your Travel Agentor SAS 

at 1-800-221-2350 For more infor

mation and special offers, visit 

our website at www.flysas.com 

H g M * 
SK946 
SK744 

SK743 
SK<»3 

From 
Oncago 
Stockhdr-
V#r»us 
Cooennagrr 

To 
Stockfyji" 
var»us 
Cooenhage" 
CNcaoo 

Dspartur* Time 
4:30 p«r 
9-20 am * 1 
12:45 pm 
340 pm 

Afftvat T M T K 

? 4 0 a m * l 
10-50 am * 1 
2.15 pm 
5:40 pm 

§ 
UJi S^Svom mjHMaa 

1921 m. 
8900 Soįrri! ANCHFJt RO/u>. W)iu*r SMMNKJ, 1U»JOIS Ttk 708.839.1000 

i^kyUu 90^,9-tmJnivairiorntjfrogomi 

35 iki 40 svečių 
* . . j r « « a 
Dwmmm Jwam 

40 M 60 svočių 

Puikus maigias, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 

* i l O r f l 0 0 i f 
60i>i100syaaų 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

12S Bq 17S svčių 

sutana 
22StaSS0>vaaų 

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

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BftKE 

K A V I N Ė 
350 N. Oazk, Chicago, U 60610 

TeL 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį u2daryta 

TIKRAS KAIMIETIŠKAS 
SŪRIS PAGAMINTAS 
TRADICINIU BŪDU! 

ANDRULIO šeima Michigan valstijoje 
nuo 1940 m. senovišku tradiciniu būdu gamina sūrius 
Turime jų įvairiausių, paragaukite: sūriai be priedų, be druskos, 

^sūriai su kmynais, su „chives", Pešto, su krapais, su česnaku ir 
svogūnais ir Feta sūriai, šituos sūrius rasite 
maisto parduotuvėse, „delT skyriuje. fr*Q2*yi 
Galite užsisakyti ir telefonu: 
616-462-3301 
arba per vvorld wide web: MKAIJ* F*™ am** D»uy jnc 
www.andraliscbeese.com — > — • rn—aia.Tin mm 

ParttaodanHM gerai tflaikrtas, 
valstybinj testą praėjės aotocnobOs 
flj aiiash Vasara Cmsm 1979 m. 
Skambinti vakarais po 7 vai. Rsasaj 
arba palikti Urate teL 773-890-
188. 

Expcricnccd pssinters 
atwliid Call 8 p.m. to 10 
p.m., teL 847408-9109, 

speak English or Russian. 

HoneSerre Empk)yinent 
Ajpacy 

Darbai vyrams ir moterims: 
•auklės 
• senelių priežiūra 
•namųruoia 

Skambinti taL T7M27-5157. 

Saaaakctt smstHs, kori kelia 
Jums daof rflpeačh). 

Nenusiminkite, visas problemas 
Jūs lengvaj iispmcite, spsifyveae 

AfotMijos namuose. Pvikua 
kambarys. MeSas Hetnviskas 

maistas HettnrisTca spauda, 
inielaSudiagaprieliOra. 

Skambbiktti SsL 7H-387-J867. 

Carelad. 
Ageacy 

ieško 3 moterų ir 2 vyrų prižiūrėti 
vyr. amt. Žmones. Reikalinga 
anglų L, kantrybė, atjautimas, 
vairuotojo leidimas ir patirtis. 

Skambinti Ptail. 
taL 414-763-2615. 

ATTENTION IMMrGRANTS! 
Canada is accepung applicantt for 

Permaoesst RaaMaskce! 
For free information call: 

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

Canada 
www.imnugration-service.com 

S K E L B I M A I 
ELEKTR08 

(VEDIMAI - PATAI8YMA1 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTB 

TOrajOTrrĮHsTOHcrac 
R GYVYBES DRAUDMAa 

AgaatM Rajak Zapoat ir Of. Mgr. AiAa* 
S. Kana KaDa aatuvMkai 

FRANKZAPOU8 
32081/2 Wset88ti 

Tat (708) 424-8664 
(773)881 

C OrVS I Kili. IIOK 
Stsiaus darbai, rOsių., vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos pryteies; "sidngs', 

•somta". 'decka*. 'gutters*, ptokM 
k *ahkigle* stogai; cementas, 

dažymas. Turtu darbo draudkną. 
, SAneds, M 630441-191^ 

CONSTRUCIION Co. 
Dengiami stogai, kalamas, jiding", 
atliekami cemento, „plumbing" bei 

km namų remonto darbai 
JŠsmmŠk tnsared, boadtdr 

Skambinti Sigmai, 
teL 773-767-1929. 

G.L.Qualhy Body Shop 
Antoanobuai 

Ieškote - nupirkstoM. 
Patekote į avariją ar 

sugedo auto. - suremoatnosime. 
Norite išsiųsti į Lietuvą 

Skambinkite 815-723-7650. 

Onaomojamas 
apšildomas 4 kamb. 

1 mieg. butas 67 & Kedzie apyl. 
$355 i mėn. + „security" 
TeL 773-778-1451 

Care Ind. Ageacy 
ieško 3 moterų ir 2 vyrų 

prižiūrėti vyr. amž. žmones. 
Reikalinga anglų k, kantrybė, 

atjautimai, vairuotojo leidimas ir 
patirtis. Skambinti Phil, 

teL 414-763-2615. 

leikomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo trans
portą ir važinėti greitkeliais į 
vakarinius priemiesčius. Skam
banti po 6 SUK, teL 708-652-2110. 

SlOLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms kom-
rjenijonerns ir namų ruošos 
darbininkėme. Galima gyventi 
kartu arba atvykti į darbą ir 
išvykti. Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 
TeL 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
O E / R C A ATSTOVYBE 

2346 W 888) Street 
Tel.: 773-776-1486 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pa
togių ,4ay-away* planu. At
liekame visus foto laboratorijos 
darbus. 
Darbo vai.: kasdien 8 v.r.<4 v.v.; 
ieM, 8 WJSA v.p.p.; sekmd. 
afdaiyta. Antrad. ir rreM. se-
sikalbesite lietu vuTkaL 

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

Turite kredito problemų? 
Nėra kredito istorijos? 
Firmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
KątikatvykotįJAV? 

Ne prnhheaal 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
GeMaMs sėst e i vaire ttaadtaa! 

(630)3072748 

GREIT PARDUODA 

^ 
sfTcjrm sss • SMS 

I mm vs-Tm 
ommms 

RIMAS L.STANKUS 
•GreaasirsažMngaapatarnavirnas 
1 Nuosavybių įkainavimas veltui 
> Perkame ir parduodame namus 
• PensUreoms nuolaida 

maB^fSEALTOm 
7922SPUasU Rd. 

. 4365 SArchSf Avs. 

DANUTĖ MAYER 
773-28+1900 

Jei norite perduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danutą Mayer. Ji 
proreskyiaSai, sajbrangai ir asme
niškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

Realmart s i Įg^B 
Reairy Greasp Iac 

6683 S. Palaiki Rd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Assodate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bos. T73.SSM1SS Paear 3U-3Sat3S7 
Fai 773-5S5-3M7 

Acoent 

9201S.Ckjaro 
OakLawn,ajnols 60453 
Buariaea (70f) 4234111 
VdeaMal (708)2333374 
Fax (706) 4234835 
Pagar (312) 707-9120 
Raa. 706-423-0443 

ASTA T.MIKUNA8 
ProlaatonaM ir satlnlnpal 

įvairių nuosavybių pirkime Ir psrdevtms 
miestą ir priernkMBIuose 

Ciaęn itmrtĮC* I 

Greitas, 
profMionalua 
ir utinmeM 
ĮI^MIUIJMM 

AUDRA 
KUBELIUS 

HOSShermmAvt 
EvanMon. 0.60201 
BuniMi(S47)S64-2600 
Fm(S47)475-5S67 
VoioeiBtii 
(S47)465-«»7 
E-IBBI 
ik»buw*e»nl c— 

AUDRIUS MIKULIS 
Sprendimai! Sprendimai! 

Sprendimai! 
Ketinate pirkti, parduoti ar įkainoti 

nekilnojamą turui? Turite sunkamu. su 
paskola? Jums profesionaliai patars ir 

sąbnmtai patarnaus 
AUDRIUS MIKULIS 

Perkrauston»e, 
išvežame senus daiktus, 

statybinių medžiagų atliekas 
ir Šiukšles i sąvartyną. 

TeL 6^964-5898. 
STASYS SAKINIS 

Dalytejas ii vidaus ir ii lauko. 
pupieiiuoja kambarių sienas. 

Darbas garantuotas 
4611 S. R—aaj CMrage, IL. 

TaL m-ttf-tim. 
KeIrybMudi 

dedame gipso seneles, dalome, 
klojame plyteles, įrengiame 
rūsius. rkiiiiasH Vtaakas, 

ymJBŠJšB 
MOVDSG 

Ilgametis profeaiooerus 
kraustymas Čikagoje ir 

į kitas valstijas. 
GEDIMINAS 
773 .603^331 

K0k§mtmwm0kštėc 
7 7 3 - S » S - ^ 5 # 0 
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http://www.painewebber.com
http://www.flysas.com
http://www.andraliscbeese.com
http://www.imnugration-service.com
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JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba . 

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona šmulkštienė 
2711 VVest 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

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

i 
• 

- ATSARGIAI SU LABDAROS 
ORGANIZACIJŲ PRAŠYMAIS 

Tai jokiu būdu netaikoma jimo iSJaidas, tai ir viskas. Bet 
lietuviškai labdarai, nes ji ne- tos organizacijos galvoja, kad 
apgaudinėja ir prašo tik boti- joms aukos ateis, kai jie \ tuos 
niausiems lietuvybės išlai- aukotojus kreipsis ateityje, 
kymo, ar kurios kitos žmogui kada persiuntimas jiems kai-
svarbios pagalbos reikalams, nuos jau mažiau ir daugiau 
Tatf remkime ją, duokime jai, jūsų aukotų pinigų liks labda-
kiek išgalime! ringos organizacijos tikslams. 

Čia norime perspėti apie 4. Patikrinkite, ar labdarin-
labdaros prašymus, kuriuos 
mes kiekvienas dešimtimis 
gauname iš įvairiausių šio 
krašto organizacyų ir kurie, 
pirmu žvilgsniu, atrodo tikrai 
remtini. Daugelis mūsų jas re
miame, kad ir m»*nmi« su
melėmis. Bet, vadovaujan
tis patarimais amerikiečiams, 
reįktų ir mums būti atsarges
niais ir pasitikrinti, kam au
kojame. Daugumas paprastai 
nesirenka labdaros organizaci
jos, o aukoja tiems, kurie at
siunčia prašymus. O čia jau 
reikia būti atsargiam, nes pa
sitaiko daug apgavysčių, da
romų labdaros vardan, ypač 
švenčių metu. Amerikiečių 

' šeimos aukos labdarai vidur
kis, yra maždaug 1,075 dole
riai, t.y. apie 2% šeimos meti
nių pajamų. Iš tų pinigų 
maidaug 40% būna aukojama 
įįi (graLio mėnesį. Labdaringas 
organizacijas, prieš aukojant, 
reikia patikrinti. Tai galima 
padaryti kompiuteryje — in
ternete, ar organizacija, kuriai 
aukojame, yra legali. Bet, 

- deja** ir^ čia negalima pasi
tikėti, nes internetu naudojasi 
ir apgavikai. 

Organizacijas pasitikrin
ti, naudojant kompiuterį — 
wAigAyniidestar.org. Šiame tin-
kle^gaute ne tik ieškoti pa
tikimos organizacijos, bet pa
tikrinti jos finansinį stovį ir 
pažiūrėti, kur dedami suauko
ti pinigai. Taip pat galima 
pasitikrinti ir per The Natio
nal Charities Information Bu-
reau (www.give.org) ir Philan-
thropic Advi8ory Service of the 
Better Bureau (www.bbb.-

-. org.>. Keletas kitų patarimų: 
1. Žinokite, su kuo turite 

reikalą. Yra labdaros organi
zacijų su žinomais vardais, 
pvz., Children International, 
arba Children Incorporated, 
the Multiple Sclerosis Founda
tion ir The Multiple Sclerosis 
Asšociation of America. Jos 
yra legalios labdaros organiza
cijos pagal Better Business 
Bureau sąrašą- Bet yra apga
vikų, kurie sukuria panašius 
vardus turinčias organizaci
jas",; tikėdamiesi, kad žmonės 
to nepastebės, ir, aišku, daug 
kas nepastebi, ir aukoja, ir tuo 
būdu išnaudoja žmonių ge
rumą. -

2. Jei kas jums skambina 
telefonu ir prašo aukos, su
žinokite aiškiai, kas skambi
na. Klauskite skambintojo, ar 
jis yra savanoris, organizacijos 
narys, ar apmokamas tarnau
tojas — aukų rinkėjas. Daug 
valstyų- reikalauja, kad tokie 

' skambintojai pasisakytų, kas 
jie yra, jei to prašoma ir kad 

. pasakytų, koks procentas au
kų eina labdarai. Jei jus re
miate kokią labdaringą orga
nizacija, tai galite padaryti 

' tiesiogiai, o ne per apmokamą 
aukų rinkimo įmonę. Taip lab
daros organizacijai tektų dau
giau jūsų aukos. 

3. Sužinokite, kam jūsų 
auka bus naudojama. Kai ku
rios labdaros organizacijos 
iistontasėja 100,000 prašymų, 
tikftdamos atkreipti dėmesį, 
sakykim, kokio 1000-čio pirmą 
kartą aukojančiųjų. Jų aukos 
padengs prašymų išsiuntinė-

ga organizacija tinkamai pa
naudoja surinktą labdarą. Ek
spertai sako, kad labdaros or
ganizacija atlieka gerą darbą, 
jei 2/3 gautų pinigų yra skiria
ma labdaros tikslams, o neiš
leidžiami administracijai. Tai 
galite patikrinti kompiuteryje, 
arba kreiptis į labdaros orga
nizaciją ir prašyti raštiško 
pranešimo, kaip yra paskirsto
mi tos organizacijos pinigai. 
Kiekviena legali organizacija, 
kuri nori jūsų aukos, atsiųs 
jums tokį pranešimą. 

5. Jei aukojate nekilnojamą 
turtą, žinokite, ką gavėjas su 
juo daro. Kai kurios labdaros 

Jūs galite dovaną nusirašyti 
nuo mokesčių, bet labdaros or
ganizacija gauna tik mažą 
dalelę už jūsų aukotą daiktą 
gautų pinigų. Ieškokite tokios 
labdaros organizacijos, kuriai 
reikia jūsų aukojamų daiktų 
ir kurie turėtų kuo daugiausia 
naudos iš jūsų paaukoto daik
to. 

6. Būkite atsargūs su per
dėtai jausmingais prašymais, 
kurie gal jums ašarą išspaus 
ir neapgalvotai atvers jūsų pi
niginę. 

7. Gaukite prašymą raštu. 
Aukos šiame kompiuterių ir 
aukštos technikos amžiuje ga
li būti padarytos vienu pas
paudimu, bet, atsargos dėliai, 
turėkite raštišką įrodymą. At
minkite, kad aukšta technika 
naudojasi ir įvairiausi pelna-
gaudžiai, sukčiai. Iš labdaros 
organizacijos prašykite, kad 
atsiųstų finansinį pranešimą, 
kuriame būtų ir Form 990. Pa
gal įstatymus, iš labdaros or
ganizacijos nėra reikalaujama 
siųsti jums tuos pranešimus, 
bet organizacija, kuri nori 
jūsų aukos, jį jums atsiųs. Or
ganizacija, kuri nori nuslėpti 
finansinę informaciją nuo savo 
aukotojų, yra įtartina. 

8. Atminkite, kad pasiža
dėjimas aukoti nėra tas pat, 
kaip auka (donation). Ištesė
kite savo žodį, jei labdaros or
ganizacija yra jo verta. Bet, jei 
pasižadėjote, ir vėliau sužino
jote, kad organizacija kelia 

kitę savo pasirinktoms, lega- nesulaiko nuo noro aukoti, nes DRAUGAS, 2000 m. sausio 15 d., šeštadienis 

organizacijos dovanotus daik
tus puikiai panaudoja, kitos jums įtarimų, nėra jokio reika-
padaro sutartis su pelno sie- lo išpildyti savo pažadą, 
kiančiomis bendrovėmis kaip 9. Neišsigąskite apgavikų ar 
elgtis su dovanotais senais au- tų labdaringų organizacijų, 
tomobiliais, ar įvairia įranga, kurios aukas iššvaisto. Auko-

A. t A. 
DENISE VAIKUTIS 

mirus, reiškiame gilią užuojautą jos vyrui JOHN' P., 
Sr., dukroms JEANNE, JUDY, JOYCE, sūnums 
JOHN, Jr., JOSEPH ir jų šeimoms. 

; Dr. Jonas ir dr. Terry Prunskiai 

A.tA. 
KĘSTUČIUI AGLINSKUI, 

Amerikos Lietuvių gydytojų sąjungos nariui išėjus į 
Amžinybe, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai 
dr. JUZEI, sūnui dr. AUDRIUI, jo seimai, giminėm 
ir artimiesiems. 

Amerikos Lietuvių gydytojų sąjunga 

homs organizacijoms, nes 
dvasinis pasitenkinimas atlik
tu geru darbu yra jūsų di
džiausias užmokestis. Žinoma, 
būkite atsargūs ir venkite 
suktų žmonių, bet tegu jie 

jūsų doleriai, paaukoti labda
rai, ypač lietuviškai spaudai ir 
lietuviškoms organizacijoms, 
yra labai svarbūs. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne" 12/22/99. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

Au;tA. ' 
JUZĖ 

RAMIENĖ 

Mirė 1999 m. sausio 20 d. 
šią liūdną sukaktį minint, šv. Mišios už a.a. Juzę bus 
atnašaujamos Palangoje ir Lemonte Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioje 2000 m. sausio 224. 8 
vai. ryto. - • • •• -
Artimuosius prašome dalyvauti šv. Mišiose ir pasimelsti 
už mūsų brangią Mamą. 

Vaitkų teima 

PALOS - GAIDAS 
FUNERALHOME 

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

11028 S. Southweat H w y . 
Pa lo s Hil ls , I L 
708-974-4410 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
kad mūsų mylimoji Žmona, Motina, Senelė ir Prosenelė 

A. t A. 
EUGENIJA 

JURKŪNAITĖ 
BREIMERIENĖ, 

sulaukusi gilios senatvės, nuėjo į Viešpaties namus 
š. m. sausio 3 d. San Diego, CA. 

Velionė buvo KorpIGiedra narė Lietuvoje bei 
Amerikoje ir dirbo lituanistinėse mokyklose. 

Didžio skausmo prislėgti lieka Amerikoje: vyras 
Feliksas,.duktė Irena su vyru Bronium Mičiuliu; jų 
vaikai Angelė ir Edvardas Budreikos su dukrele 
Veronika; taura ir Dalius Gedgaudai; Diana ir Andria 
Mičiulytėa-k Bronius Mičiulis; sūnus Antanas ir jo 
penki vaikai; mirusios sesers Cecilijos sūnus Kęstutis 
Sidabras, jo duktė Dalia Van den Boogard su šeima ir 
sūnus Viktoras; mirusių pusbrolių Sadauskų vaikai, 
jų šeimos ir daug draugų ir pažįstamų; Kanadoje 
pusseserė Natalija Navickienė, Lietuvoje sesuo Zuzana 
Jurkūnaitė (vienuolė Klaudija, buvusi kazimieriečių 
Motina Geueralė); mirusių brolių ir seserų Jurkūnų, 
Žilių, Sidabrų ir Jonaičių šeimos bei kiti giminės. 

Pagal Velionės valią, jos kūnas bus sudegintas. Urna 
su pelenais bus parvežta į Lietuvą ir palaidota gimtųjų 
Mažeikių kapinėse. 

Gedulingos šv. Mišios už Velionės sielą bus 
atnašautos*, m. sausio 15 d. 10 vai. ryto St. William of 
York bažnyčioje, 4343 Del Mar Trails Road, Del Mar, 
CA 92130 (prie San Diego). 

Liūdi vyras ir šeima. 

• i Z ie=s A. t A. 
, USARYTĖ REGINA 

f BUIVYDAS 
Gyveno Čikagoje, Beverly apylinkėje. Mirė 2000 m. 

sausio 12 d. 6:50 vai. vakaro, sulaukusi 43 metų. 
Gimė Tnree Rivers, MI. 
Nuliūdę liko: duktė Aleksandra Buivydaitė, motina 

Aleksandra Umbražiūnaitė, sesuo Liucija Ambrosina, 
jos vyras Aljen; dėdės: Zigmas, žmona Ona, Jurgis, 
žmona Ceri if Gediminas, žmona Maria su šeimomis bei 
kiti giminės Kanadoje ir Australijoje. 

Velionė buvo duktė a.a. Stanislovo. 
A.a..Marytė buvo baigusi Illinois universitetą, Chi

cago Campus. 
Velionė pašarvota sekmadienį, sausio 16 d. nuo 2 iki 

8 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose. Laidotuvės 
pirmadienį, sausio 17 d. IŠ laidojimo namų 9 vai. ryto 
a.a. Marytė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios 
už jos sielą. Po Mišių Velionė bus palaidota Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: duktė, motina, sesuo ir kiti 
giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald M Petkus. Tel. 800-994-7600. 

JUOZAS VADOPALAS 
Mirė 2000 m. sausio 13 d. 3 vai. p.p., sulaukęs 92 metų. 
Gyveno Wilow Springs, IL. 
Gimė Lietųyoje, Pasvalio apskrityje, Smilgių kaime. 

Amerikoje išgyveno 53 metus. 
Nuliūdę luto: sūnus Gytis ir žmona Lydia; dukros: 

Jovita Bradley ir žentas Joe, Rūta Wrona ir žentas 
Theodore, Milda Trepina ir žentas George, dešimt anūkų 
— Rūta, Darius, Petras, Rimas, Christopher, Caroline, 
Eric, Hedi, Stacey, Steven ir trys proanūkai Alexander, 
Jourdan, Daria. 

Velionis pašarvotas pirmadienį, nuo 3 iki 9 val.vakaro 
Petkus-Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. 
Laidotuvės antradienį, sausio 18 d. Iš laidojimo namų 
9:30 Velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčią, kur 10 vai. ryto bus aukojamos šv. 
Mišios už Velionio sietą. Po Mišių a.a. Juozas bus 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: sūnus, dukros, anūkai ir proanūkai. 
Laidotuvių direkt. Donai M. Petkus. Tel. 800-994-7600. 

A. t A. 
Dr. KĘSTUTIS J. 

AGLINSKAS 
Pranešame, kad 2000 m. sausio 9 d. Kaneohe mieste, 

Havajuose, staiga mirė dr. Kęstutis J . Aglinskas. 
Velionis gimė 1916 m. balandžio 3 d. Voroneže, Rusijoje. 
Lankė Aušros gimnaziją Kaune. 1941 m. baigė Vytauto 
Didžiojo universiteto Medicinos fakultetą. 

Į Ameriką atvyko 1949 m. ir ilgą laiką gyveno 
Čikagoje. Dirbo gydytoju U.S. Steel Company. Buvo jūrų 
vyr. skautininkas jūrų skautų organizacijoje ir vienas 
iš steigėjų jūrų skautų Korp!Gintaras. Priklausė 
gydytojų Fraternitas Lituanica. 

Į Havajus persikėlė 1987 metais ir gyveno arti sūnaus 
Audriaus ir jo šeimos. 

Havajuose nuliūdę liko žmona dr. Juzė Draskytė 
Aglinskienė, sūnus dr. Audrius S. Aglinskas, marti 
Elena Bradūnaitė Aglinskienė ir anūkė Vaiva 
Aglinskaitė. 

Anksčiau į Amžinybę iškeliavę broliai Vytautas ir 
Algirdas. Čikagoje gyvena a.a. Algirdo sūnus Petras 
Aglinskas ir duktė Eglė Aglinskaitė Burke. 

Norint pagerbti a.a. Velionio prisiminimą, prašome 
aukoti „Lietuvos Našlaičių globos" komitetui arba 
organizacijai „Lietuvos Vaikų viltis". Abiejų labdarų 
adresas: 2711 West 71 Street, Chicago, IL 60629. 

Velionio pageidavimu, pa la ikai bus sudeginti 
Havajuose, o laidojimo vieta bus parinkta vėliau. 

Nuliūdę: žmona ir s ū n u s su šeima. 

A.tA. 
Dr. KĘSTUČIUI AGLINSKUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną dr. JUZĘ, sūnų 
dr. AUDRIŲ, jo šeimą, gimines ir artimuosius. 

Dr. Jonas ir dr. Terry Prunskiai 

GAIDAS — DAIMID 
F U N E R A L D I R E C T O R S 

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 
GERALD F. DAIMID 

4330 So. Callfornia 10727 S. Pulaskl Rd. 
5948 S. Archer Ave. 

Now in Oak Lawn & Ortand 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 P H O N E S 

1-708-430-5700 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

TINLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVE. 
ALL PHONES 

CHICAGO 1-773-476-2346 
NATIONWTDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-600-994-7600 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICACO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1-708-652 5 2 4 5 

http://wAigAyniidestar.org
http://www.give.org
http://www.bbb.-
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

.Draugo" redakcijai reika
lingi vartoti Macintosh kom
piuteriai Bet kokie modeliai. 
Jeigu kas turi Macintosh kom
piuteri ir daugiau jo nenaudo
ja, „Draugas* mielai priimtų. 
Tokia auka gali būti nura
šoma nuo mokesčių. 

Vyresniųjų lietuvių cen
tre „Seklyčioje" sausio 19 d., 
trečiadieni, 2 vai. p.p. kalbės 
First Personai banko vyriau
sia viceprezidentė ir direktorė 
Rūta Staniulienė. Išgirsime 
apie naują banką, kuris atida
rytas Orland Parko priemies
tyje; banke rasite malonius 
patarnautojus, reikalingos in
formacijos ir patarimų finansi
niuose reikaluose. Visi malo
niai kviečiami — nepraleiskite 
progos pasiklausyti paskaitos 
ir įsigyti reikalingų žinių. Po 
paskaitos bus ir bendri pietus. 
Atvykite! 

Vasario 13 d. 12 vai. Pa
saulio lietuvių centre Lemonte 
rengiamas Vasario 16-osios 
minėjimas, kurį ruošia Le-
monto lietuvių bendruomenė. 

Sausio 23 dienos, sekma
dienio, pasistenkite nepramig
ti! Skaniais mieliniais blynais 
ir obuoline koše jus tą rytą 
Jaunimo cetro kavinėje vai
šins Jaunimo centro moterų 
klubo seimininkės. Pusryčių 
pradžia - 8 val.r. 

Pranešam, kad virtuozo 
Gedimino Kviklio vargonų 
koncertas, turėjęs vykti š.m. 
vasario 27 d., dėl vizos gavimo 
netikrumo, nukeliamas į Š.m. 
spalio 8 d. ir vyks kartu su Pa
bendravimo pietumis PLC, Le
monte. 

DAR VIENAS 
ŠAUKSMAS 

; Cicero apylinkės ir Šv. An
tano parapijos lietuviai nuo
širdžiai dėkoja buvusiems pa
rapijiečiams ir kitiems tautie
čiams už atsilankymą sausio 
9-tą dieną į 11-tos vai. lietu
viškas šv. Mišias ir dalyva
vimą susirinkime su tos para
pijos klebonu. 

Tačiau problema dar neiš
spręsta. Šį sekmadienį, sausio 
16 dieną, klebonas išdalins 
balsavimo lapelius. Lietuvių 
suorganizuotas komitetas vėl 
kviečia visų tautiečių para
mos ateinantį sekmadienį da
lyvauti 11 vai. šv. Mišiose ir 
parodyti savo solidarumą Ci
cero lietuviams. Komitetas 
prašo pasiimti balsavimo lape
lius, nepalikti suoluose, bet 
nebalsuoti. Balsavimu nieko 
neišspręs, nes klebonas nenu
sileidžia ir lietuviams skiria 
laiką šv. Mišioms 7:15 vai. 
ryto. Komitetas nori susitikti 
su vyskupu, nes tik jis gal bus 
mums palankus. Tad atvykite 
ir padėkite Cicero lietuviams 
atgauti savo teises lietuviš
koje parapijoje. 

„Žvaigždžių vakaras* -
Maironio lituanistinės mokyk
los metinis pokylis ir 2000 me
tų vajus vyks sausio 29 d. Pa
saulio lietuvių centro didžiojo
je salėje, Lemonte. Pabendra
vimas - 6 val.v., vakarienė - 7 
val.v. Bilietus užsisakykite, 
skambindami Reginai Šaulie
nei tel. 708-424-8605 arba Te
resei Meiluvienei tel. 630-655-
0468. Kviečiame visus pagerb
ti ir pabendrauti su mūsų 
lietuvišku jaunimu - mūsų 
ateities žvaigždėmis. 

Sausio 30 d. Dievo Apvaiz
dos parapijoje 10:30 vai. r. šv. 
Mišių metu prof. dr. Justinui 
Pikūnui bus įteiktas Popie
žiaus palaiminimas. Po Mišių 
Kultūros centre įvyks profe
soriaus pagerbimas bei pa
bendravimas su juo. 

Novenos - devyndienio šv. 
Mišios prie palaimintojo arki
vyskupo Jurgio Matulaičio 
marijonų koplyčioje bus laiko
mos sausio 18-27 d. 7 val.r. 
Jos bus baigiamos palaiminto
jo šventes dieną - sausio 27 d. 
Marijonai nuoširdžiai kviečia 
visus šiuo ypatingu metu kar
tu melstis prie pal. Jurgio, ku
ris yra suteikęs prie jo besi
meldžiantiems gausių malo
nių kūno ir sielos reikaluose. 
Gavusieji palaimintojo Jurgio 
užtarimu ypatingų malonių, 
prašomi pranešti pal. Jurgio 
kanonizacijos vicepostuliato-
riui t. provincijolui kun. Do
naldui Petraičiui, MIC, šiuo 
adresu: V. Rev. Donald Petrai
tis, MIC, 6336 S. Kilbourn 
Ave., Chicago, IL, 60629. 

Lietuvos Vyčių tradicinis 
Lietuvos prisiminimu po
kylis š.m. vasario 6 d. 5 v.p.p. 
vyks Martiniąue pokylių 
salėje, Evergreen Park, IL. 
šįmet pokylio metu bus pager
biami Lietuvių Šaulių sąjun
gos iseivįjoje, Čikagos Vytauto 
Didžiojo šaulių rinktinė, atsto
vaujama rinktinės vado Justi
no Šidlausko ir jūros šau-liai 
atstovaujami Edmundo Ven-
giansko. Visuomenė kvie
čiama šiame renginyje daly
vauti tuo pagerbiant Lietuvos 
Vyčių pastangas įvertinti ir 
kitas patriotines, visuome
niškas ir kultūrines lietuvių 
organizacijas. Apie dalyvavi
mą prašoma iš anksto pra
nešti pokylio rengimo komi
teto narėms: Loraine Svelnis, 
tel. 708-423-4213, arba Al 
Brazis tel. 708-361-5594. 

I m 'T - - • - II 

SKEL BUMAI 

Balzeko lietuvių kultūros muziejus buvo apdovanotas už dalyvavimą Illinois gubernatoriaus G. H. Ryan su
rengtoje Etninių muziejų dienoje lEthnic Museum Day), vykusioje James R. Thompson Center. Čia dalyvavo 
daugiau kaip 30 etninių muziejų iš visos Illinois valstijos. Is kaires: Raminta Dili; Penny Kendall, Tarptauti
nių reikalų įstaigos direktorė ir gubernatoriaus G. Ryan Protokolo tarnybos vadove; Frances Simanonis ir Pat 
Michalski, gubernatoriaus padėjėja etniniams reikalams. 

„PASAULIO LIETUVYJE" DIRBS NAUJA 
REDAKTORĖ 

*£1 tŠctaUtiai 

Izraelio rašytojo Joshua 
Sobol pjesės „Ghetto" veiks
mas vyksta nacių okupuoto 
Vilniaus žydų gete, kuriame 
veikia teatras. Pjesę pastatė 
Theatre Building (1225 W. 
Belmont, 773-327-5252). Žiū
rovai ją išvysti galės iki sausio 
29 d. 

Daugumas mūsų tautiečių 
skaito, yra skaitė arba bent 
matę „Pasaulio lietuvį". Jis 
mūsų horizonte pasirodė jau 
senokai (1963 m. rudenį) kaip 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės informacinis leidinys, re
daguojamas didelio bendruo
menės veikėjo Stasio Barzdu-
ko. Per ilgus metus keitėsi 
^Pasaulio lietuvio" redakto
riai, apimtis bei turinys, ir da
bar šis žurnalas yra išaugęs \ 
stambų, įdomų leidinį, skirtą 
viso pasaulio lietuviams. „Pa
saulio lietuvis" save vadina 
„leidiniu Bendruomenės min
čiai ir gyvenimui". 

Pastaraisiais metais šis žur
nalas išgyveno persitvarkymo 
laikus. Jau ne kartą keitėsi jo 
redaktoriai, vis naujais na
riais buvo papildyta jo redak
cinė kolegija. 

Atrodo, kad visi šie pasikei
timai „Pasaulio lietuviui" išėjo 
į naudą, ir jis dabar įsirikiuoja 
į geriausių išeivijos lietuviškų 
leidinių gretas. Eidamas spal
votais viršeliais, jis yra vienin
telis toks spaudinys užsienio 
lietuvių periodikoje. 

Energingasis PLB valdybos 
pirmininkas Vytautas Kaman
tas neseniai (gruodžio 28 d.) 
buvo sukvietęs visus „Pasaulio 
lietuvio" darbuotojus draugiš
kam susitikimui bei pokalbiui. 
t jaukų „Cupino" restoraną, 
įsikūrusį netoli Pasaulio lietu
vių centro Lemonte, susirinko 
apie porą dešimčių šiame 
žurnale dirbančių (redakcinę, 
techniškąją ar administracinę 
pusę tvarkančių) žmonių, dau
giausia su savo „antrosiomis 
pusėmis". 

Iš pradžių prabilo pats PLB 
valdybos pirmininkas Vytau
tas Kamantas, kuris kartu su 
kita šios valdybos nare Regina 
Kučiene koordinuoja žurnalo 

leidimo reikalus. V. Kamantas 
pasveikino susirinkusius 
švenčių proga, padėkojo už 
ligšiolinį bendradarbiavimą, 
palinkėjo geros kloties nau
jame šimtmetyje. 

Kalbėtojas didžiausią padė
ką išreiškė ilgiausiai „Pasau
lio lietuvyje" dirbančiai Audro
nei Norušienei, kuri susilaukė 
išskirtinės dovanos. Vėliau 
pirmininkas pristatė ir kitus 
sukviestuosius, juos taip pat 
apdovanodamas šventinėmis 
dovanėlėmis. 

V. Kamantas kiek plačiau 
supažindino su viena iš jau
niausiųjų susirinkimo dalyvių 
— Aušra Yeličkaite, kuri nau
jame kalėdiniame „Pasaulio 
numeryje" yra pristatyta kaip 
techninė redaktorė, tačiau 
ateityje perims redaktorės pa
reigas. Ši darbuotoja į JAV at
vyko dar neseniai — 1996 m. 
Ji yra studijavusi Illinois uni
versitete Čikagoje esančioje 
PLB Lituanistikos katedroje, 
kurioje praėjusį rudenį įsigijo 
magistro laipsnį. Prieš atvyk-

• Gegužes 28 d., sekma
dienį, 3 vai. p.p. Čikagos 
Jaunimo centre įvyks tryli
kametės Neringos Nekrasiū-
tės, jos mokytojos ir „Olialia" 
vaikų choro vadovės Laimos 
Lapkauskaites bei Dal ios 
Gedvilienės vedamo Jaunimo 
centro vaikų ansamblio kon
certas. „Saulutė", Lietuvos 
vaikų globos būrelis, kviečia 
vaikučius, tėvelius ir senelius į 
visai seimai tinkantį koncertą. 

•Daug Amerikos lietuviu 
remia Lietuvos vaikus, o 
švenčių metu aukoja jiems 
padėti: $100 Aurelija Bala-
šaitienė, Richmond Heights, 
OH, Jane Simanis, Washington 
DC, Holy Wisdom Byzantine 
katalikų bažnyčia, klebonas 
Daniel Staniskis, Planders, NJ; 
$60 Daniel D. Staniskis, Upper 
Darby, PA, Julia Matuliewich, 
prisimindama a.a. Fred Daniel, 
Algis Kalvaitis, Alerandria, VA, 
Arvydas ir Eglė Paulikai, Dow-
ners Grove, IL, John J. Kaz
lauskas, West Allis, WI, ir tada 
dar atsiųsti $100; $40 George 
ir Jean Janos, Bartlett, IL, $25 
LeeODonnell, Brea, CA, $20 
RA. Zinas, Bethlehem, PA, V. 
Kybartas, Lockport, TL, Elena 
A. Stancius, Belleville, IL, 
Gediminas ir Gražina Sake* 
vielai, Little Rock, AR; Nancy 
Razgaitis, Atlanta, GA, savo 
globojamam našlaičiui atsiuntė 
švenčių dovaną $30. Visiems 
aukotojams Lietuvos vaikų 
vardu dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičiu globos" komitetą*, 
2711 West 71 StrM Chicago, IL 

• Puikiai atliekame 
mo vidaus remontą. Darbas 
kokybiškas ir greitas. Turime 
darbo leidimą. Skambint i 
vakarais po 7 vaLv. Kastai 
arba palikti žinute tel. 773-
8904188. 

• A. a. Juoso Glavinsko 
atminimui pagerbti, Laima 
Glavinskienė „Saulutei", Lie
tuvos vaikų globos bareliui, 
atsiuntė $166, kuriuos suau
kojo R.R. Griškelis, LA. Drau
gelis, A.V. Reitneris ir Litha 
Soccer Club (L Juraitia). .-Sau
lutė" dėkoja u i aukas ir reiškia 
nuoširdžią užuojautą aa. Juozo 
Glavinsko artimiesiems. 

• „Saulutė", Lietuvos vai
kų globos būrelis, dėkojs ut 
aukas padėti našlaičiams, in
validams vaikams, daugia
vaikėms Šeimoms Lietuvoje. 
Aukojo: Vytas Miceika, (Select 
Wines and Liųuers) $1,000 
($960 keturių vaikų, metinė 
parama ir $40 auka paremti 
kitus vaikučius), Henry Ulrkhss 
$240 tęsia berniuko metinę 
paramą, Janet ir ThomasBovr-
ler $40 a.a. Giedrės Augustinas 
atm., Konstancija Orentięnė 
$25 a.a. Broniaus Konsukos 
atminimui. Labai ačiū! „Sau
lutė", 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove, IL 60089. Tax 
ID#36-3O033S9. 

• Linas Norusis, Lockport, 
TL, atsiuntė $1,000, kurie yra 
skiriami „Kaimo vaikų* fondui, 
š is fondas padeda-rūpinasi 
ypač Lietuvos kaimo vaikais. 
Tų vaikų vardu dėkojame! 
.Lietuvos Našlaičiu globos* 
komite tas , 2711 West 71 
Street, Chicago, D 60829. 

..Pasaulio lietuvio" darbuotojų su
sirinkime kalbėjo Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės valdybos pirmi
ninkas Vytautas Kamantas. 

Nuotr. E. Šulaičio 

Naujoji „Pasaulio lietuvio redakto
rė Aušra Veličkaitė. 

dama Amerikon, Aušra buvo 
gavusi bakalauro laipsnį iš lie
tuvių kalbos ir literatūros Vil
niaus universitete. Taigi „Pa
saulio lietuvis" susilauks tik
rai vertingo darbuotojo. 

Susirinkusieji turėjo progą 
pasivaišinti skaniais patieka
lais, o taip pat pasikalbėti 
jiems rūpimomis temomis. 0 
tų temų bei klausimų netrūko, 
nes lietuviškai spaudai rū
pesčių bei problemų šiame 
krašte yra pakankamai. Ta
čiau dirbant kartu ir dides
niame būryje, visa tai yra 
lengviau įveikti. 

Buvo išsiskirstyta su minti
mi, kad „Pasaulio lietuvis* tu
ri augti ir stiprėti, draugėn 
buriant įvairiuose kraštuose 
išsiblaškiusius lietuvius. Juk 
šių dienų „Pasaulio lietuvis" 
turi panašų tikslą, kaip ir 
1937 m., kai lapkričio 15 d. jį 
pradėjo leisti Pasaulio Lietu
vių Sąjunga, o vėliau šį darbą 
perėmė Draugija Užsienio Lie
tuviams Remti. Tik sovietinė 
Lietuvos okupacija ilgai nelei
do šio svarbaus užsimojimo 
tęsti. Todėl yra malonu, kad 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė atgaivino ir tęsia šio vi
siems pasaulio lietuviams 
skirto žurnalo leidimą. 

E.Šulaitis 

• Irena ir Albertas Kere
liai, Palos Park, TL, pratęsdami 
jų globojamo našlaičio Lietuvoje 
globą kitiems metams, atsiuntė 
$160. Taip pat pridėjo $260 
pasiųsti Vytauto Landsbergio 
fondui. Dėkojame!„Lietuvos 
Našlaičiu globos" komitetas, 
2711 West 71 Str„ Chicago, IL 
00629. 

• Frederick ir Michelle 
Potter, Haymarket, VA, at
siuntė $2,600 Lietuvos naš
laičiams. Ut didelę ir dosnią 
auką dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičiu globa", 2711 West 
71 Str., Chicago, IL 60629. 

• Almos fondui aukojo: 
Linas Norulis, Lockport, IL, 
$1,000; a.a. Birutės Skorubs-
kienės atminimą pagerbdama, 
Jadvyga Povilaitienė, Omaha, 
NE, $40; a.a. Romo Šato atmi
nimą pagerbdama Irena Kal-
vaitienė, Walpole, MA, $20. 
Almos vardu dėkojame auko
tojams! Aukos nurašomos nuo 
mokesčių. Taz TD 36-4124191. 
Čekius rašyti .Lietuvos Naš
laičiu globa", pažymint, kad 
skirta Almos fondui. Siusti: 
2711 West 71 Str., Chicago, 
TL 60629. 

TĖVIŠKĖS EV. 
LIUTERONŲ BAŽNYČIA 

6641S.TroySL. 
Chicago. IL 60629 

sekmadieniais 10:30 viL ryto 
lietuviško* pamaldos 

ir sekmadieninė mokykis 
Vyskupas Hansas Dumpys 

Tel. 706-386-3249 

Prancūzu kalbos pamo
kas suaugusiems Balzeko lie
tuvių kultūros muziejuje 
(6500 S. Pulaski Road, Chica
go) dėstys Genė Višomirskie-
nė, Vilniaus, universitetą bai
gusi prityrusi pedagogė. Pa
mokos prasidės vasario 2 d. ir 
vyks šeštadieniais nuo 10:30 
iki 11:30 val.r., tęsis iki kovo 
11 d. Norėdami užsiregistruo
ti, skambinkite į muziejų tel. 
773-582-6500. 

SĮgįflį 

Maironio lituanistinės mokyklos penktas skyrius kasmet mokosi apie Lietuvos ūkio darbus ir papročius šiais 
metais mokiniai gavo progos paragauti įvairiu rusiu duonos, kurią atnešė Vytas KapaCinskas. jauniausius Ru
čine kepyklos savininkas. Mokiniai skaitė apie duonos kepimą senovėje ir gardžiavosi skania duona be\ raguo
liu. Kaip smagu mokytis! Nuotr 8. Radvilienės 

Museum ot Broadcast 
Communications (Chicago 
Cultural Center, 78 E. Wash-
ington; vyksta paroda apie ra
dijo ir televizijos pradžią Či
kagoje. Muziejus dirba pirma
dieniais-šeštadieniais nuo 10 
iki 4:30 val.p.p-. sekmadie
niais nuo 12 vai. iki 5 val.p.p. 
lojimas nemokamas. 

Sutvirtinimo sakramen
tas bus teikiamas Pal. J. Ma
tulaičio misijoje 2000 m. gegu
žės 7 d. Pasiruošimo Sutvirti
nimo sakramentui pamokas 
ves Rima Sidrienė. Pamokos 
vyks sekmadieniais 12 vai. po 
11 val.r. šv. Mišių Pasaulio 
lietuvių sentre. Pirmoji pamo
ka prasidės sausio 16 d. No
rinčius priimti Sutvirtinimo 
sakramentą, prašome praneš
ti seselėms tel. 630-243-1070 
arba tiesiog atvykti į pamoką 
sausio 16 d. 

Algimanto Kezio skaitme
ninės fotografuos paroda iki 
vasario 7 d. veikia Chicago 
Athenaeum (6 N. Michigan). 
Muziejus dirba antradieniais 
Šeštadieniais nuo 11 val.r. iki 
6 val.v., sekmadieniais nuo 12 
iki 5 val.p.p. 

ADVOKATAI 
SsLFevman 

40 metų patirtis ir profesio
nalumas automobiliu avarijų, 

asmeniškų suteidimų ir kt. bylote. 
• H MNfear A M , CSS»*»B> 
IL S9SSB. T«L 847461-TSSS 

(kalbam, lietuviškai). Mes jūau 
paalauyaa 7 dJanaa psr aavaita. 

ADVOKATAS 
^ 6 m ^ ^ W s^sWsrvssv 6; e 

6436&MsaUlfal.CMcamo,n.»»» 
TeL 773-582-4500 

Valandas pa&al susitarimą 

mvum— vt KrniniMiimss pytos 
tS47 8 X e d s U A 

Chiassfo.IL 
TeL 776-776-8900 

ToD Arės 64 br. 666-7766746 
Darbo vaL ano 9 • x. iki 7 •.•. 

8 VJ. iki 1 v.p.p 

ADVOKATAS 

4*SSW.6I 

Tai. 77MS4-41 S*. 
Tai. 

• Prie* užsisakydami 
paminklą aplankykite 8t . 
Cssimir Memorialą, 3614 W. 
l l l t h St. Turime didėli pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydi ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, brė
žinius. Prieš pastatant pamin
klą, galėsite apžiūrėti ir įsiti
kinti, kad jis padarytas, kaip 
jau buvo jūsų pageidauta. 8av. 
Lilija ir Vilimas Nelsonai. 
TeL 773-233-6336. (ak.) 

• Namams pirkti pasko
los duodamos matais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federa l Savings, 
3212 West Cermak Road. 
TeL (773) 847-7747. 

• Tik 33 centai u i minute 
skambinant \ Lietuvą, 8 centai 
JAV, per I. E. COM. Šaunu! 
Pigiausi įkainiai skambinant 
bet kur pasaulyje. Lietuvius 
aptarnauja nuo 1986 m. Tei
raukitės lietuviškai 708-386-
0666. SMJS 

•DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus i i Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į smeri-
kietiškąją NTSC ir stvirkscisi, 
kreipkitės į 1NTER-VIDEO 
3633 8. Archer Ave^ Chica
go, IL 60686. TeL 778-927-
9091. Sav. Petras Bernotas 

• BALTIC MONUMENTE, 
1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pstPL Centro. TeL 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Visų rolių 
paminklai, temisusios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į na
mus, (sk) 

• Automobilio, namų Ir 
l igos draudimas stvyku-
siems i i Lietuvos- ir kitų 
kraštų. Kreipkitės pss AJLsu-
raitį. A & L. Insurance Agen-
cy, 9439 S. Kedsie Ave., 
Evergreen Pk., IL 60606-
2326. Tel. 708-422-3466 (sk) 

' 




