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„LUKoil" atmeta „Mažeikių 
naftos" kaltinimus dėl kenkimo 
Vilnius, gruodžio 13 d. (BNS) 

— Rusijos susivienijimo 
JLUKoil" atstovas Lietuvoje 
mano, kad „Mažeikių naftos" 
vadovai amerikiečiai, kaltin
dami rusus, dangsto savo ne
sugebėjimą tvarkyti Lietuvos 
naftos ūkį. 

.Mažeikių naftos" generali
nis direktorius Stephen Hun-
kus praėjusią savaitę apkalti
no „LUKoil" trukdymu susi
tar t i su Rusijos bendrovėmis 
dėl naftos tiekimo. Laiške Ru
sijos kuro ir energetikos mini
strui j is teigė, kad „Mažeikių 
nafta* esą sėkmingai derėjosi 
su keliomis Rusijos naftos 
bendrovėmis dėl naftos tieki
mo gruodžio mėnesį, tačiau 
„LUKoil Baltija" šioms dery
boms padarė neigiamą po
veikį. 

„Man turėtų būti malonu, 
kai derybų dėl žaliavos tieki
mo bendrininkai tvirtina lie
tuvišką bendrovę 'LUKoil Bal
tija' turint tokių didelių galių 
veikti Rusijos naftos bendro
ves. Jaučiuosi taip, lyg mane 
kalt intų dėl uragano Baltijos 
juroje", dienraščiui „Respu
blika" sakė „LUKoil" dukte
rinės įmonės „Northern Eu-
rope LUKoil Investholding" 
generalinis direktorius Ivan 
Paleičik. 

„LUKoil" atstovo ir „Mažei
kių naftos" derybos dėl naftos tai rodo mažėjanti degalinių 
tiekimo neseniai nutrūko, apyvarta. Pasak naftos versli-
JLUKoil" pareiškus, kad susi- ninko, liberalizavus rinką, ku-
vienijimas nebeturi atlieka- rios monopolininke dabar yra 
mos naftos. „Mažeikių nafta", litro dyzeli-

I. Paleičik teigė, kad „Wil- nių degalų kaina sumažėtų 
liams" atstovai įprato Lietu- 25-30 centų, benzino — maž-
voje derėtis iš jėgos pozicijų ir daug 10 centų. 

„Mažeikių nafta" tobulina 
Būtingės terminalo plūdurą 

Vilnius , gruodžio 13 d. 
(BNS) — Būtingės naftos ter
minalas vėl pradės veikti ne 
anksčiau kaip gruodžio 21-ąją, 
nes „Mažeikių naftos" susivie-

viską gauti tik s'au naudingo
mis sąlygomis. Anot jo, „Wil-
liams" kaltinimai neturi jokio 
pagrindo. „LUKoil" atstovas 
pats apkaltino amerikiečius, 
jog „Mažeikių nafta" ne
teisėtai padidino didmenines 
naftos produktų kainas. 

Nepaisant nesutarimų, „LUK
oil" yra pasirengęs sėsti prie 
derybų stalo su „Williams" 
valdoma „Mažeikių nafta". I. 
Paleičik ragino „Williams", su 
kuriuo įvyko jau penki nere-
zultatyvūs susitikimai, susi
tarti greitai — iki Kalėdų-bus 
patvirtintas Rusijos naftos ek
sporto tvarkarašt is pirmąjį 
kitų metų ketvirtį, ir jei 
„Mažeikių nafta" dels, ji gali 
likti be naftos. 

I. Paleičik tvirtino, kad 
„LUKoil" nenaudinga parduo
ti naftą Mažeikių įmonei — 
Rusijos susivienijimas nori čia 
perdirbti savo žaliavą ir par
duoti produktus Baltijos val
stybių ir Rusijos rinkoje. 
Tačiau JLUKoil" galėtų par
duoti „Mažeikių naftai" iki 6 
mln. tonų naftos per metus, 
jei už ją būtų mokama kaina, 
kurią moka susivienijimas 
„British Petroleum". 

I. Paleičik mano, kad naftos 
produktų kainos Lietuvos rin
kai dabar yra per didelės, ir 

Nuotr.: Lietuvos krikščioniškųjų bažnyčių vadovai -večiucMt pas prezidentą Valdą Adamkų : Eitai 

Valdžia ir Bažnyčia turi 
tarnauti žmogui 

nijimo valdytojai amerikiečiai 
nutarė patobulinti terminalo 
plūdurą jūroje. 

Terminalas neveikia nuo 
gruodžio 6 dienos, kai krau
nant tanklaivį, plyšo tvirtini
mo lynas ir nutrūko naftos 
pumpavimo žarna. 

Dabar susivienijimas „Maže-
kių nafta", kuriam priklauso 
Būtingės terminalas, jūros 
plūduro žarnas keičia tobu
lesnėmis ir stipresnėmis. Bus 
tobulinama ir pati naftos 
pumpavimo technologija. Visa 
tai pareikalaus milijoninių in
vesticijų. Apie tai šeštadienį 
„Mažeikių naftos" administra
cija pranešė susivienijimo val
dybai. Pasak jos nario, vy-
.riausybės patarėjo Gedimino 
Vaičiūno, administracija pa
reiškė sustabdanti krovos dar
bus, nes nenori rizikuoti. 

* Nesenia i i s avo g re t a s 
p r i ė m u s i vieną populiariau
sių valstybės politikų buvusį 
premjerą Rolandą Paksą, Lie
tuvos liberalų sąjunga politi
nių partijų sąraše šoktelėjo į 
pirmąją vietą, pralenkdama 
iki Šiol geriausias perspekty
vas patekti į Seimą turėjusią 
Centro sąjungą. Jei rinkimai į 
Seimą vyktų šią savaitę, už 
Lietuvos liberalų sąjungą bal
suotų 15.9 proc. gyventojų Už 
centristus balsuotų 10.9 proc. 
LDDP — 7.3 proc. žmonių. 
Liberalų populiarumas nuo 
kuklių 3 proc. lapkričio mė
nesį pakilo beveik 13 proc., o 
Centro sąjungos nukrito dau
giau kaip 5 proc. BNS 

„Mažeikių naftos" generali
nis direktorius Stehen Hun-
kus valdybos posėdyje pa
reiškė, kad j a m „svarbiau 
užtikrinti saugumą, o ne gauti 
pelno". 

Vyriausybinė komisija nu
statė, kad avarinio naftos 
išsiliejimo į jūrą įvykio metu 
išvengta, nors iš pradžių buvo 
paskelbta, kad į jūrą išsiliejo 
apie 3.5 tonos naftos. 

Vi ln ius , gruodžio 13 d. 
(Elta) — Lietuvos krikščioniš
kų bažnyčių vadovai palaiko 
provakarietišką valstybės 
orientaciją bei įsijungimą į va
karietiškas sistemas nepra
randant turimos tapatybės. 
Tai buvo pažymėta pirmadienį 
įvykusiame bažnyčių hierar-
chų susitikime su prezidentu 
Valdu Adamkumi. 

Bendrų pietų metu valsty
bės vadovas ir krikščioniškų 
bažnyčių atstovai svarstė 
klausimą, kaip dvasininkai 
galėtų prisidėti prie Lietuvos 
atsinaujinimo bei diegiant 
pamatines vertybes — asmens 
ir bendruomenės savarankiš
kumą, sakė prezidento patarė
jas Darius Kuolys. 

Lietuvos Vyskupų Konfe
rencijos pirmininkas, Kauno 
arkivyskupas metropolitas Si
gitas Tamkevičius sakė, kad 
prezidentui vyskupai pristatė 
Lietuvos vaizdą, kokį jie mato 
dab*ar. „Lietuvoje yra daug 
problemų — neteisingumo, di
delė disproporcija tarp žmonių 
gyvenimo lygio", sakė jis. 

Pasak Lietuvos Vyskupų 
konferencijos pirmininko, ant 
didžiojo jubiliejaus slenksčio 
Bažnyčia ir valdžia turėtų 
glaudžiau bendradarbiauti bei 
tarnaut i žmonėms. „Tuomet ir 
iš to jubiliejaus daugiau turė

sime naudos", sak# jis. 
Susitikimo mėtų buvo ak

centuotos kelios sritys, reika
laujančios bendros valstybės ir 
Bažnyčios rūpesnis, teigė D. 
Kuolys. Tai — sosialinė sritis: 
vargingieji ir skurdo ištikti 
žmonės, švietimas, kuris turė
tų tvirtus vertybinius pagrin
dus. Be to, valstybiniu lygiu 

bažnyčių vadovai iškėlė j aunų 
šeimų bei žmonių, gyvenančių 
kaime, problemas. 

„Mes sutinkame naująjį 
tūkstantmetį su labai žemu 
dorovės ir dvasingumo lygiu", 
mano Stačiatikių Bažnyčios 
Vilniaus ir Lietuvos arkivys
kupas Chrizostomas. Jo teigi
mu, konkrečiai stačiatikių cer
kvei iš valstybės nereikia jo
kios materialinės pagalbos, o 
tik gerų ir veikiančių įstaty
mų. 

Lietuva sieks kuo greičiau tapti 
Europos Sąjungos nare 

Vilnius, gruodžio 13 d. 
(ENS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus, pirmadienį susiti
kęs su Europos Komisijos de
legacijos Lietuvoje vadovu 
Henrik Schmiegelow ir Suomi
jos ambasadoriumi Rauno Vie-
mero, pareiškė, kad Lietuva 
sieks kuo greičiau tapti Euro
pos Sąjungos (ES) nare. 

Susitikime buvo apsvarstyti 
ES valstybių ir kandidačių 
aukščiausio lygio Helsinkyje 
susitikimo rezultatai. 

Praėjusį penktadienį vyku
siame ES viršūnių susitikime 
Helsinkyje Europos bendrijos 
valstybių vadovai nusprendė 
kitų metų vasarį pradėti na
rystės derybas su Lietuva ir 

dar penkiomis naujomis kan
didatėmis. 

Prezidentas V. Adamkus 
padėkojo Suomijos ambasado
riui už nuolatinę paramą Lie
tuvai siekiant integruotis į 
tarptautinę organizaciją. Suo
mija pastarąjį pusmetį pirmi-
ninkavo.ES. 

Prezidentas pabrėžė, kad 
Lietuva aktyviai dirbs ir sieks 
kuo greičiau tapti ES nare . 
Derybos su Lietuva bus pra
dėtos vasario mėnesį, bet pre
zidentas yra pareiškęs nuomo
nę; kad Lietuva yra pajėgi 
greitai pasivyti pirmosios 
grupės kandidates, kurios j au 
anksčiau pradėjo derybų pro
cesą. 

„Solidarumo atostogos" — 
amoralios 

Latviai abejoja, kad iš Būtingės 
terminalo neišsiliejo naftos 

Ryga, gruodžio 13 d. (BNS) 
— Nepaisant Lietuvos atstovų 
pareiškimų, jog Būtingės ter
minale praėjusią savaitę naf
tos neišsiliejo, Latvijos jūros 
apsaugos valdyba mano, kad 
nafta tikriausiai pateko į jūrą, 
bet dėl oro sąlygų ji kol kas 
neišmesta į krantą. 

Taip pirmadienį sakė valdy
bos viršininkas Guntis Dunka. 
Pasak jo, nafta, avarijos metu 
buvusi nutrukusioje žarnoje, 
turėjo kur nors patekti ir tik
riausiai išsiliejo į jūrą. 

G. Dunka paaiškino, kad per 
audrą nafta tirpsta greičiau, 
be to, Būtingės terminalas yra 
už kelių kilometrų nuo kranto, 
todėl per audrą, kai vandenyje 
yra daug smėlio, jis susimaišo 
su nafta ir drauge su ja vėliau 
nugrimzta į dugną. „Ši su 
smėliu susimaišiusi nafta po 
tam tikro laiko gali būti iš
mesta į krantą", sakė jis. 

Lietuvoje darbo grupė, tyru
si įvykio padarinius ir aplin
kybes ataskaitoje, kuri šeš
tadienį buvo įteikta Lietuvos 
ministrui pirmininkui Andriui 
Kubiliui, nurodė, kad informa
cija apie naftos išsiliejimą į 
Baltijos jurą per įvykį 

Būtingės naftos terminale 
gruodžio 6 dieną buvo klaidin
ga. 

Darbo grupė išnagrinėjo do
kumentus apie įvykį ir atliko 
kai kuriuos kitus veiksmus, 
bet nenustatė naftos nuotėkio 
fakto, nors kai kurių termina
lo pareigūnų ataskaitose tei
giama, kad naftos pateko į 
jūrą. Kelis kartus apžiūrėjus 
pakrantę ir jūros teritoriją iš 
oro, išsiliejusios naftos neras
ta. 

* T a r p t a u t i n i s v a l i u t o s 
fondas (TVF) ir Pasaulio 
bankas (PB) žada Lietuvai 
maždaug 180 mln. JAV dole
rių paramą, kuri būtų suteik
ta, valstybei atlikus reformas 
bei prisiėmus tam tikrus įsi
pareigojimus. Jei vyriausybė 
ir TVF pasirašys 15-kos mėne
sių užkardymo susitarimą, 
fondas suirs Lietuvai apie 80 
mln. dolerių paskolą, kuri bū
tų imama tik esant būtinybei. 
Dar apie 100 mln. dol. pas
kolą valstybei suteiktų Pasau
lio bankas. Pinigai būtų su
teikti dviem lygiomis dalimis 
kitų metų vasarą ir 2001 metų 
pradžioje ir tik po to, kai PB 

Vilnius , gruodžio 13 d. 
(BNS) — Vilniaus universite
tas (VU) pareiškė, kad laiko 
„nemoraliu" vyriausybės ragi
nimą išeiti vadinamųjų „soli
darumo atostogų", kuriomis 
siekiama taupyti biudžeto 
lėšas. 

VU Senatas nutarė, užuot 
prašęs Universiteto darbuoto
jus eiti nemokamų „solida
rumo atostogų", tęsti darbą 
„kaip privalu ir moralu val
stybės institucijai". 

Savaitgalį vyriausybes spau
dos tarnyba pakartotiniai pa
aiškino, kad vyriausybė „soli
darumo atostogas" siūlo tik 
aukščiausiems, frerai apmoka
miems valdininkams. 

Senatas taip pat nutarė ne
mokėti Universiteto darbuoto
jams tokios ju gruodžio mė
nesio atlyginimo dalies, kuri 
proporcinga gruodžio mėnesį 
negautoms valstybės lėšoms. 

Išmokų dydis, kaip rašoma 
pirmadienį paskelbtame Sena
to pranešime, neturi būti ma
žesnis už minimalų mėnesinį 
atlyginimą. 

Senato nuomone, taupymo 
naštą turėtų prisiimti ne švie
timo ir mokslo darbuotojai, 
bet tie valdžios pareigūnai, 

misija įsitikins, kad vyriausy
bė vykdo numatytas reformas. 

(BNS) 

kurie atsakė ir atsako už Lie
tuvos ūkį ir finansus bei jų 
kritinę padėtį. 

Senato vertinimu, vyriau
sybės skelbiama taupymo poli
tika nėra morali ir efektyvi 
bent dviem požiūriais — ne
galima taupyti to, ko nėra 
gauta, ir taupyti negali tie, 
kuriems atlyginama mažiau
siai. 

Senatas siūlo valstybės va
dovams, Seimo nariams, mini
strams ir kitiems aukšt iems 
valstybės pareigūnams ne tik 
neimti vienos gruodžio sa
vaitės atlyginimo, bet apskri
tai sumažinti savo atlygini
mus bent iki Universiteto do
cento arba iki vidutinio atlygi
nimo. 

Pasaulio naujienas 
(Remiantis BNS. Reuter. DPA. AP. tntt;rfax. ITAR-TASS. 

BeiaPAN. KIA is ELTA žinių aįįtnnuM pranešimais) 

* U i Se imo p i r m i n i n k o 
Vy tau to L a n d s b e r g i o sk ly
pą, esantį prestižiniame Žvė
ryno rajone, siūloma dešimte
riopai didesnė suma, nei vals
tybei už jį buvo sumokėjęs Sei
mo vadovas, šeštadienį prane
šė „Respublika". Dienraščio 
duomenimis, nekilnojamojo 
turto agentūrai „Ober Haus" 
po kelis mėnesius trukusių 
paieškų pavyko rasti šio skly
po pirkėją, o apytikrė sklypo 
suma gali siekti 350,000 litų. 
V. Landsbergis už šį sklypą 
sumokėjo valstybės nustatytą 

Helsinkis. Savo griežčiausiame pranešime Rusijai nuo pat kon
flikto Čečėnijoje pradžios, Europos Sąjunga šeštadienį pasmerkė 
Rusijos karinę kampaniją ir įspėjo pasunkinsianti prekybos su
tarčių taikymą. Helsinkyje baigiantis dviejų dienų viršūnių susiti
kimui, ES vadovai Rusijos ministrui pirmininkui Viadimir Putin 
raštu išdėstė savo nuomonę dėl konflikto. Jie nepaskelbė sankcijų 
prekybai, tik pareiškė, kad ES kai kurias Rusijos ekonomikos stip
rinimui skirtas lėšas panaudos humanitariniams tikslams. ES 
„smerkia intensyvų Čečėnijos miestų bombardavimą, Grozno gy
ventojams keliamą grėsmę ir Rusijos karo vadų paskelbtą ultima
tumą" civiliams, kad šie paliktų Grozną, rašoma ES vadovų dekla
racijoje. 

Taškentas, Uzbekistanas. Rusijos premjeras Viadimir Putin 
pareiškė, kad federalinių ginkluotųjų pajėgų vadovybes pasiūly

mas sukilėliams sudėti ginklus — tai „ultimatu
mas banditams". Jo teigimu, Rusijos ir tarptau
tinė bendruomenės sureaguotų itin negatyviai, 
jei „operacija prasidėtu, neįspėjus taikių gyven
tojų". „Jei ginklai nebus sudedami, bus imtasi 
ryžtingų veiksmų", pareiškė premjeras."Tuo tar
pu Rusijos vicepremjeras, vyriausybės įgaliota
sis atstovas Čečėnijos respublikoje Nikolaj Koš-

man pareiškė, jog per savaitę, daugiausiai — per 10 dienų Groz
nas bus išvaduotas iš teroristų. 

Pietų Čečėnija. Čečėnijos pajėgos atkovojo Grozno pakraštyje 
esantį karinį oro uostą, kurį trumpam buvo užėmusios Rusijos 
pajėgos, pirmadienį pranešė Čečėnijos vade Šamil Basajev atsto
vas. Rusijos pajėgos toliau bombarduoja Čečėnijos sostinę, taip pat 
vietoves, kur buvo žadama įkurti koridorius pabėgėliams. Naujie
nų agentūros Reuters korespondentė Maria Eismont sako galinti 
paliudyti, kaip be perstojo buvo 
apšaudomi ir bombarduojami 
kaimai, per kuriuos eina kelias 
į Argūno upės tarpeklį, iš kurio 
patenkama į sukilėlių kontro
liuojamus kalnus valstybės pie
tuose. Rusija pažadėjo atidary
ti saugius koridorius dešimtims 
tūkstančių Grozne likusių civi
lių, tačiau kol kas iš miesto pa
sitraukė tik keli šimtai gyventojų Kaimų atstovai pirmadienį prie 
tarpeklio žiočių susitiko su Rusijos vadais, mėgindami susitarti 
dėl paliaubų. 

Zagrebas . Dešimtys tūkstančių kroatu pirmadienį suvažiavo į 
sostinės Zagrebo centrą atsisveikinti su velioniu 
prezidentu Franjo Tudjman, kurį laikė tautos 
tėvu. 78 metų F. Tudjman praėjusį penktadienį 
mirė po 3 metus trukusios kovos su vėžiu. Tačiau 
daugelis pasaulio valstybių vadovų vengė atvykti 
į jo laidotuves. Pirmadienio rytą URM pateiktame 
aukštų į laidotuves atvykstančių svečių sąraše 
buvo tik Turkijos prezidentas ir Vengrijos, Make
donijos bei Slovėnijos premjerai. Dauguma valsty

bių atsiuntė tik UR ministrų pavaduotojus arba ambasadorius, 
tuo parodydami nepritarimą F. Tudjman autokratijai bei politikos 
nenuoseklumui Balkanų konfliktų metu. Neatvyko net kai kurių 
draugiškų kaimyninių valstybių, tokių kaip Slovėnija ir Bosnija, 
vadovai. 

Orlando, FL. Jungtinių Valstijų prezidentas Bill Clinton, pri
tardamas savo žmonos nuomonei, šeštadienį pa
reiškė, kad 1993 m. jo pradėta vykdyti „nieko 
nežinom, niekam nesakom" politika dėl homo
seksualistų tarnavimo kariuomenėje visiškai 
nepasiteisino ir pažadėjo kartu su Pentagonu 
ieškoti kitų būdų ją spręsti. Interviu CBS nau
jienų laidai „News" B. Clinton sakė norėjęs su
kurti aplinką, kurioje homoseksualūs jaunuoliai 
galėtų tarnauti kariuomenėje ir nebūtų persekiojami dėl jų sek
sualinės orientacijos. Tačiau tokio sprendimo trūkumai pasireiškė 
vieno jauno kareivio byloje, kai jis buvo nuteistas už tai, kad mir
tinai sumušė savo kolegą, Įtaręs jį homoseksualumu. B. Clinton 
sakė. kad šis baisus atvejis paskatins ieškoti naujų būdų, kad ki
tokios seksualinės orientacijos žmones kariuomenėje galėtų vyk
dyti savo pareigą ir nebūtų persekiojami. 

Varšuva. Gdansko Starogardo rajono teismas turės atsakyti į 
klausimą, ar buvęs Lenkijos prezidentas Lech Walęsa įžeidė da

bartinį valstybes vadovą Aleksander Kwasniewski. 
„Rzeczpospolita" rašo, jog šių metų spalį L. Walęsa 
susitikime su rajono gyventojais prisiminęs televizi
jos diskusiją 1995 m. su tuometiniu kandidatu į pre
zidentus A. Kwasniewski. neva pasakė: ..Su tuo 
chamu buvome susitarę. Tas chamas turėjo sėdėti ir 
laukti". Tada L. Vvalęsa buvo priverstas laukti A. 
Kwasniewski. Susitikime su L VValęsa dalyvavęs 

vienas kairysis demokratas pasipiktino buvusio prezidento žo
džiais ir padavė jį į teismą už valstybės vadovo įžeidimą, kartu 
pridėjo į garso juostą įrašytus žodžius. 

kainą — 33,700 litų. Sklypo 
pirkėjas neskelbiamas, tačiau 
teigiama, kad jį siūlyta pirkti 
gyvenamųjų namų statybos 
bendrovėms, užsienio ambasa
doms. ,BNS 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

LABANAKTIS TAMSTAI 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Susipažinkime su miegą pri
šaukiančiomis priemonėmis: 

1. Skaičiuok avis ar tvoros 
stulpelius — tas tikrai talki
na, nes veikia panašiai kaip 
miegui vaistai.- Giliai, lėtai al
suodamas skaičiuok alsavimą. 

2. Del patogumo, gerk šiltą 
pieną. Tas tur i miegą suke
liantį mokslinį pagrindą. Jis 
daugeliui padeda, nes p ;ene 
yra miegą sukelianti amino 
rūgštis — triptofanas. Jo yra 
ir dar kitokiame maiste, kaip 
bananas, žuviena ir kalakutie
na. Čia ir yra priežastis, kodėl 
žmonės snaudžia prisikirtę 
kalakutienos Padėkos dienoje. 

3. Salin išpilk kofeiną, kurio 
pilna yra kavoje, tikroje arba
toje, kakavoje, šokolade, birz
galuose ir be recepto gauna
muose vaistuose. Mat po vi-

ant nugaros — miego ant vi
dutiniškai minkštos; miegoda
mas veidu žemyn — naudok 
minkštą pagalvę. 

8. Jpraskime normaliai kas
dien elgtis. Prieš atsigulant 
vaikams naudingas kasdieni
nis elgesys yra vonia, dantų 
valymas, malda, daina ar pa
saka. Taip pat ir suaugusieji 
laimi iš nervus raminančios 
veiklos. 

Pusantros valandos prieš at
sigulant, pamėgink išsimau
dyti šiltoje vonioje. Išlipus iš 
šiltos vonios greitas kūno tem
peratūros kritimas gali sukelti 
mieguistumą. 

Kad ir nedirbi tą dieną, pri
silaikyk vienodų miegui va
landų, mat smegenų laikrodis 
naudoja biologinius ir visuo
meninius įrankius miegui ir 

durdienio išgerta kava ar bet budėjimui. Žmogus negali ap
gauti savo biologinio laikro
džio. Todėl neik anksčiau gul
ti, idant daugiau pailsėtum 
prieš „rytdienos sunkų darbą", 
jei nesi tikrai pervargęs, tas 
nepadės. 

Neskaityk jaudinančio rašto 
lovoje, taip pat nevartyk są
skaitų, jei čekių rašymas tam
stos neramina. Taip pat nek
lausyk vėlyvų žinių gulė
damas, jei jos neramina. Mie
gamajame nelaikyk televizo
riaus, nes ten vieta yra tik 
miegui ir intymumui. 

Vienas miego tyrinėtojas su
sekė, kad prieš atsigulant 15-
20 minučių, nugaros patrini-
mas žadina ramų miegą ir ša
lina nusiminimą. 

9. Susišildyk. Dabar Šveica
rijos tyrinėtojai pranešė, kad 
šiltos rankos ir kojos sužadina 
greitą užmigimą. Pirštinės ir 
kojinės tokį gėrį gali suteikti 
nemiegaliams. 

10. Rūpestį atidėk kitam lai
kui. Daugeliui žmonių miegui 
laikas yra vienintelis paros 
metas, kada jį vien tik sau 
paskiria. Kai rūpesčiai užplūs
ta, atidėk juos kitam laikui. 
Išjunk telefoną ar eik pasi
vaikščioti. Pergalvok savo rū
pesčius, mėgink išspręsti vie
ną dalyką, arba susidaryk 
veiklos planą jų prašalinimui 
ir tai palik rytojui. 

Mėgink pasimankštinti, at
palaiduodamas visų pirma ko
jų raumenis ir taip pat kitas 
kūno dalis iki galvos. 

Neapsileisk maldoje ar me
ditacijoje, yogoje ar vien tik 
ramiai pasėdint praskaidrink 
savo protą ir būk pasirengęs 
poilsiui. Dr. Rendill pataria 
susikaupti žiūrint į degančią 
žvakę per dešimt minučių. 

11. Nesivartaliok lovoje. Jei 
atsigulęs vis dar po 20-30 mi
nučių neužmiegi — kelkis ir 
pasiklausyk ramios muzikos 
ar ką nors daryk, kas nereika
lauja šviesos, nes ji dar dau
giau jus išbudintų. Tada dar 
pamėgink užmigti ant sofos. 

Sėkmės! 

koks birzgalas bei nurytas 
šokoladas užiaiko kūne miegą 
trukdanti kofeiną dar per 3-4 
valandas. 

4. Šalin alkoholiniai prieta
rai. Moterų, ypač ..poniučių" 
ratelyje yra priimta būk tai 
miegą sukelianti burnelė pa
mėgto svaigalo. Bet tai nesvei
kas prietaras, nes alkoholis 
tik pradžioje migdo, o vėliau 
budrumą užlaiko. 

5. Palik dieninį prisnūdimą 
varnoms sulesti. Vidurdienį 
prisnūdimas yra visų pamėg
tas, bet miego žinovai nepa
taria taip elgtis. Žmonės, kaip 
ispanai. primiegą popietėj 
'siesta; įpranta į tokį kasdie
ninį elgesį — tai jų gyvenimo 
būdas, kuris paveikia nakties 
.miegą. Kasdieninis toks elge
sys veikia, nes po pietų paten
ka į antrąją miego sritį, bet 
vėlyvoje naktyje išbudina. 

Minėta miego žinovė dr. An-
coli-Israel tvirtina, kad dieni
nis prisnūdimas yra tik tada 
klaida, jei esti sunku užmigti 
naktį. Žmogus turi būti bu
drus per tam tikrą laikotarpį 
ir tik po to. vėl tampa mie
guistu. J i pataria sumažinti 
popietinių prisnūdimų skaičių 
ir prisnūsti trumpiau negu 
pusvalandį. 

6. Pomėgis darbuotis — lie
tuvės ir mūsiškio išganymas. 
Darbas lauke. sode. kieme, 
darže ar darželyje yra neatski
riama normalaus Lietuvos gy
ventojo dalis. Darbas yra pa
laima, o ne prakeikimas, kaip 
daug kas mano. Žmonės Lietu
voje dirbo nuo aušros iki sute
mos ir džiaugėsi gera sveika
ta. Po Pirmojo pasaulinio ka
ro, darbas, per trejus metus, 
Lietuvą į normalų gyvenimą 
prikėlė, o dabar, darbo ven
giant, net po dešimtmečio lais
vės vis po purvyną klampoja-
ma. 

Tik nemiegaliai tegul bent 
keturias valandas prieš gul
siant pasilsi nuo darbo, nes ki
taip jie savyje padidins che
mikalų endomorfiriu kiekį, ku
rie šalina miegą. 

7. Miegamąjį prirenkime 
miegui. Miegamąjį paverski
me migdomuoju, kad jis žadin
tų užmigimą. Aptamsinkime 
užuolaidomis ar dėvėkime 
miego kaukę. Jei negali pra
šalinti triukšmo, naudok tam 
tikrą garsų aparatūrą. 'Vie
nas tyrimas susekė, kad klasi
kinė muzika, lėtų mūšių ir 
mažų ritmišku poveikių, žmo
nėms padeda užmigti greičiau, 
ilgiau miegoti ir mažiau kartų 
prabusti ). 

Aišku, ir geras čiužinys yra 
labai svarbus geram miegui, 
nes jo menkumas įtempia 
kaklą ir strėnas. Jis susine
šioja per 10-12 metų. 

Jei miegi ant šono, miegok 
ant kietos pagalvės, o jei miegi 

„Dovana Lietuvai" konferencijoje lapkričio 5-7 d., Washington, DC Is kaires: ,,Kaimo vaikų* fondo Lietuvoje 
pirm. Regina Švobienė, Lithuanian Mercy Lift vicepirm. Vilyte Lendraitienė, JAV LB Socialinių reikalų tarybos 
pirm. Birute Jasaitienė, Universitetinės ligoninės Sa::tariSkese vaikų ortopedinio sk. vyr. chirurgas dr. Kęstutis 
Saniukas, Jūratė Sakalauskienė (Lietuvos ambasac naus JAV7 žmona), Universitetines ligonines vaikų orto
pedinio sk. chirurgas dr. Virgilijus Urbonavičius, „Lietuvos Vaikų vilties" komiteto pirm Gražina Liautaud. 

NUSKRIAUSTŲJŲ KRAŠTAS — 
%LIETUVA 

*Nauji t y r ima i rodo , kad 
šoko ladas turi daug antioksi
dantų, vadinamų „catechins", 
kurie padeda organizmui ko
voti prieš vėžį ir širdies ligas. 

Op t imizmas i r pas i 
t i kė j imas savimi yra s t ip
r ū s va i s t a i prieš širdies ligas 
— taip aiškina Carnegie Mel
lon universiteto tyrinėtojai. 

• I n s t i t u t e of Medicine 
praneša , kad kasmet JAV 
l igoninėse per 44,000 as
menų miršta nuo padarytų 
mediciniškų klaidų. Duotos 
priežastys — per greitai vyk
sta visokie pakeitimai, per 
panašūs vaistų pavadinimai ir 
pan. (VVSJ) 

Mūsų kelionė pasaulyje 
prasidėjo, kai „išvaduotojai" 
prisiartino iš rytų. Su mai
šiukais rankose klajojome va
karuose daug metų. Rašėme 
peticijas vakarinėm valstybėm 
apie vergiją Lietuvoje, apie 
kenčiančius Sibire. Ribotoje 
laisvėje dirbome 16 valandų 
kasdien be atlyginimo, kad 
turėtume lietuvišką spaudą, 
lietuviškas mokyklas, nors ir 
be knygų. Turėjome teat rus su 
savo sukurtais vaidinimais: 
„Kada grįšiu"... Ir netrūko 
prieš programas ilgo stalo su 
„garbės prezidiumu" buvu
siems valdžios pareigūnams, 
kurie vengė darbo, bet ne
vengė „svarbių kalbų" su il
gom įžangom. 

Po didelių pastangų, didelių 
tikrinimų, išsiblaškėme po 
visą pasaulį, kur pasidarėm 
„kapitalistais". Išnyko dirban
tieji ir atsirado vadovaujančių 
kėdės — juk negali būti visi 
lygus, kai yra pinigų ir pinigų 
rinkėjų. 

Atgavus Lietuvos nepriklau
somybę, atsirado masės žmo
nių, kurie bėgo į vakarus sun
kiomis sąlygomis. Turėdamas 
daug patyrimo vakaruose, su
pratau, kad vergų darbas nėra 
Lietuvos išgelbėjimas ir kad 
Lietuva turi visas galimy
bes atstatyti savo ekonomiją. 
Buvo žinoma, kad pasaulis 
turi perteklių kapitalo ir ža
liavų, o Lietuva turi gerą stra
teginę poziciją, gerus kelius, 
perteklių patikimų ir išlavintų 
darbininkų. Radau užtenkamo 
supratimo užsienio ekonomis
tų tarpe, tik neradau lietuvių 
tarpe. Valdininkai kalbėjo: 
„Biznis reiškia lietuvių iš
naudojimą. Duokite mums pi
nigų ir mes žinosime, kaip 
sutvarkyti, o įmonėm statyti 
juk galima išsinuomoti žemės 
99 metams". Nors mačiau 
daug skurdo ir bedarbių nuos-

'tolingo energijos eikvojimo, 
grįžau į Ameriką nerasdamas 
galimybių prisidėti prie Lietu
vos atkūrimo. 

Kai ruošiausi važiuoti į Lie
tuvą 1999 metais, biurokratai 
ir valdininkai tvirtino, kad da
bartinė Lietuva skiriasi nuo 
1993 metų Lietuvos, kaip dan
gus nuo žemės. „Teatrai yra 
remiami valstybės, yra labai 
pigūs, o kaimo mes net neno
rime matyti". 

Per 34 dienas perkeliavau 
visą Lietuvą, kalbėjau su neri
botu skaičiumi žmonių iš 
didžiųjų miestų ir kaimų, ku
rie neabejotinai užtikrino, kad 
padėtis yra žymiai pablo
gėjusi. 

Viename pokylyje su vyres
niais žmonėmis užklausiau, 
kaip Landsbergis vien tik savo 
pečiais išvadavo Lietuvą. „Jis 
tik sau turtą išsivadavo, — 
teigė vienas, — Aš pragyvenu, 
gaunu mažą pensiją, turiu 
karvę, paršiuką, vištų, bet ne

galiu padėta vaikams, kurie 
j au šeši mėnesiai negauna už
mokėti už darbą. Aš pats ša
kėm nudursiu tuos išvaduoto
jus". 

Vėliau kalbėjau su našle, 
kuri išlaiko dukters mergaite. 
J i nesiskundė, nes turi karvę, 
kiaulę, darževių... Kai paklau
siau apie mergaitę, ji atsiduso 
ir dvi ašaros išbiro iš akių: 
„Mokykla daug kaštuoja: rū
bai, knygos, rašomos prie
monės, kyšiai... Negavau 
5,000 litų atlyginimo už dar
bą", r . 

Kalbėjau su jauna moterimi 
iš Šiaulių, kuri jau buvo lan
kiusi daug giokyklų, kad kva
lifikuotų darbui, j au dirba 
kaip šlavike; ir dabar mato, 
kaip kiti žraonės gyvena. „Bu
vo laikas, kai tik girtuoklių 
vaikai nėjo j-mokyklą. Dabar 
ir vidutinis žmogus nebe
pajėgia leisti ,vaikų mokyklon. 
Gydymui reikia daug kyšių. 
Sąvartynuose yra daugiau 
žmonių neguiuvėdrų. 

Nutariau aplankyti vieną 
sąvartyną tarp Radviliškio ir 
Šiaulių. Sutikau ten nuolatinį 
gyventoją, kuris rinko metalą, 
o laisvu laiku piešė paveikslus 
ir kūrė eilėraščius. Kai įtiki
nau, kad nesu priešas ir ne
bendrauju si* Šiaulių policija, 
gavau leidintą fotografuoti ir 
filmuoti. Jo įsitikinimu, jei j ie 
nebūtų sąvartynuose, būtų 
mieste 300 daugiau vagių i r 
nusikaltėlių.^ J i s mano, kad 
policija turėtų leisti į są
vartynus ir vaikus, kad vaikai 
pasirūpintų priemonių mokyk
lom. Valgiai* h" gėrimais ap
rūpina verslininkai, kai ne
parduoda prekių krautuvėse. 
Aplankiau ir jo fanieros buvei
nę karklyne, kur žmogus 
džiaugėsi, kad jis gali man pa
dovanoti savo kūrinius. Jo 
bendradarbė praeitą žiemą 
nušalo kojas. 

Daug nuostolių padarė sve
timtaučiai, bet ir Lietuvos pri
vilegijuoti galėtų papildyti 
biudžetą, primokėdami už pus
velčiui įsigytus sklypus. Ne
privilegijuoti už atgautą a r 
nupirktą sklypą turi mokėti 
už inventorizaciją ir pabaudas 
už vadinamus „pagerinimus", 
padarytus prie savo namo. 

Pakeliui aplankiau buvusį 
vieną gražiausių dvarų — 
Savičiūnų dvarą, kur Kalėdų 
ir Naujų metų proga rūmuose 
skambėdavo lietuviškos dai
nos, o stalai buvo pilni įvai
riausių valgių ir vaisių iš savo 
milžiniško sodo. Savinininkai 
mirė Sibire. Vyresnysis sūnus 
buvo atgavęs dvarą iš vokiečių 
ir vėliau nužudytas rusų, nors 
jis buvo gimęs Amerikoje Jau
nesnysis sūnus buvo išvežtas 
antrą kartą į Sibirą, kai pės
čias buvo grįžęs namo iš Sibi
ro. Apvaikščiojau griuvėsius, 
kai dvaras apgriuvo, belau
kiant grąžinimo sūnui ir duk

relei, kuri buvo vienų metų 
išvežta į Sibirą. Aplankiau 
seserų ir savo brolių kapus. 
Viena mano sesuo išlaikė pa
žadą nemirti, kad sulauktų 
manęs Lietuvoje. Po mėnesio 
mirė vėžiu. Brolio žmonos 
ašaras mačiau praeitą kartą, o 
mano brolis buvo miręs, pra
leidęs 16 metų Sibire. 

Prie Utenos sutikau vieno 
draugo sesutę, kurią palikau 
lopšyje, kai važiavau į vaka
rus. Jos brolį Benoną rusai 
nušovė kaip partizaną, o tėvą 
privertė vežti kūną į turgavie
tę parodai. Praeitą kartą suti
kau žinomą partizanę Šimo
nių girioje, k u r rusai ją pašovė 
ir išvežė į Sibirą. Sutikau ją 
grybaujant, kad papildytų 
bulves grybais. Ji buvo nepa
tenkinta buvusios Lietuvos ge
nerolais, kurie ragino juos ko
voti, žadėdami, kad pagalba 
jau nebetoli... 

Kentėjo Lietuva nuo komu
nistų ir nacių, dabar kenčia 
nuo privilegijuotų partijų, in-
ventorizatorių, inspektorių, 
kuriems turi mokėti aukštus 
atlyginimus, priedus ir kyšius. 
Vienas pilietis pasistatė gra
žią tvorą ir buvo nubaustas 
10,000 litų. Išgelbėjo inspek
torius, sutvarkydamas reikalą 
už 2,000 litų. 

Kai Europos Sąjunga ir ki
tos valstybės apsaugo besi
vystančias pramones nuo kon
kurencijos, kodėl Lietuva ne
bando apsaugoti savo besivys
tančio žemės ūkio, kada euro
piečiai primoka už eksportuo
jamas žemės ūkio prekes. Ko
dėl olandai turi monopolį ek
sportuoti Rokiškio sūrį? 

Prisimenu pokarinę Europą, 
kur mačiau tik griuvėsius. Po 
15 metų tą laikotarpį aprašė 
JUS News & World Report". 
Masinė pašalpa, kurią gavo 
Europa, ėjo į juodąją rinką, o 
žmonės badavo. Atsirado drą
sus Vokietijos ekonomijos mi
nistras, pradėdamas naują 
programą, panaikindamas kon
troles ir suvaržymus. Žinoda
mas, kad alijantai, kurie 
tvarkė visą ekonomiją, buvo 
priešingi, j is pradėjo progra
mą, kai alijantai buvo išva
žiavę į Paryžių, į sporto žai
dynes. Grįžę alijantai nebe
galėjo pakeisti ir drąsus nu
tarimas padarė tą vadinamą 
Europos ekonominį stebuklą. 

Panaši suirutė reiškėsi dėl 
partijų nesantarvės ir poka
rinėje Prancūzijoje, kur kei
tėsi vyriausybės kas keli mė-
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9525 S.79th Ave., Hfcfcory KMa, IL 
Tel. (708) 596-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANUI GYDYTOJA 

9055 S Roberte Rd. Hictory Hills. IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 596-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VONAS, M.D, S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Chjcaąo, IL 60638 
Tel. 773-229-9966 

Valandos pagal susitarimą 

nesiai. Vėl Prancūzija šaukėsi 
DeGaulle pagalbos. DeGaulle 
sutiko su sąlyga, kad prezi
dentas gautų stiprius įgalioji
mus. Tas drąsus nutarimas ir 
prisiėmimas atsakomybės iš
gelbėjo Prancūziją. 

Dabar beviltiška padėtis yra 
ir Lietuvoje. Nepasitikėjimas 
valdančia partija ir Seimo pir
mininku yra visuotinis. Dik
tatūra be tautos pasitikėjimo 
prives prie katastrofos. Sko
lintis daugiau pinigų biuro
kratų išlaikymui nebeliko ga
limybės ir nebėra tikslo. 

Gyvendamas tremtyje, ilgus 
metus sekiau politines ir eko
nomines žinias ir jas prane
šinėdavau žodžiu bei spau
doje. Jei trūko tremtyje vil
ties, tai gaudavau kvietimą 
kalbėti ir visada rasdavau vil
ties najienų. Dabar, nematy
damas pagerėjimo Lietuvoje, 
praradau ir pats viltį. 

1. Grįš viltis, panaikinus 
partijų sistemą ir atidavus vy
riausią valdžią žmonėm. Pre
zidentas, kuris yra išrinktas 
visų žmonių, turi būti vykdo
mos vyriausybės vadovu su ri
bota veto teise. Nors preziden
tas yra visada populiarus, jei 

Lietuviai sąvartyne ieško vartotinų atlaikų 

ARAS ZLIOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. • 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Suite 310 
Naperville, IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Ave., 
Tower 1, Suite 3 C 
Downers Grove, IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LiGOS - CHIRURGIJA 
166 E. Supertor, Suite 402 

Valandos pagal susitarirftą 
Tel. 312-337-1285 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL60415 

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

Tel. 773-735-7709 

Asta M. Astrauskas^MD 
Valkų gydytok 

naujai prisijungusi prie vienos 
geriausių pietvakarių pusėje dr. 

G. Skarpathiotis pediatrinės 
praktikos. Gydome ir 

konsultuojame įvairiais 
vaikų ligų klausimais. 
PaJoe Pedlatrics 
708-923-6300 

Chicago Pedlatrics 
773-582-8500 

jis neturi jokių teisių, bet 
atėjo laikas prisiimti ir at
sakomybę. 

2. Seimo nariai yra atsakin
gi tik rinkėjams ir atstovauja 
savo apylinkei, o ne partijai. 
Seimo pirmininkas dirba savo 
darbą ir nesikiša į kitų dar
bus. 

3. Teisėjai tur i būti neparti
niai ir nepriklausomi. 

4. Subalansuoti biudžetą yra 
galimybė, sumažinant biuro
kratų skaičių 2-3 kartus. 
Ūkyje ir pramonėje bet kokie 
suvaržymai, kontrolės ir biu
rokratai gali būti panaikinti. 

5. Turime atminti , kad lietu
vių tauta nesusideda vien tik 
iš lietuvių, gyvenančių Lietu
voje. Išblaškyti pasaulyje lie
tuviai yra brangiausias tur tas 
ir jie turėtų gauti reikiamus 
asmens dokumentus besąly
giškai. Yra užtenkamai lietu
vių, kurie moka skaityti lietu
viams primestus visokius as
mens įrodymus. 

Tik įgyvendinus tas penkias 
sąlygas, Lietuva atsistatys. 
Kai žmonės atgaus pasitikė
jimą, bus užtenkamai savano
rių, kurie dirbs ne dėl atlygi
nimo ar garbės, bet dėl Meiles 
Lietuvai. Mafijos ir partijų 
priespaudai pašalinti nereikia 
užsienio ar Europos Sąjungos 
pagalbos. Albinae Laucius 

* Panevėžy9 . Spalio 28 d. 
Panevėžio dailės galerijoje 
atidaryta Vaidoto Žuko kūry
bos paroda. Tai tapybos dar
bai, kolaižai, piešiniai, fotog
rafijos, paties autoriaus ir jo 

šeimos surinkta žemaičių 
senojo meno kolekcija. 

M 



BALTIJOS VALSTYBIŲ 
UŽSIENIO POLITIKOS 

DERINIMAS 
Užsienio Reikalų ministro Algirdo Saudargo pra

nešimas 15-oje Baltijos Asamblėjos sesijoje; Ryga, 1999 
m. gruodžio S d. 

Ieškodami Baltijos valstybių 
užsienio politikos koordinavi
mo ištakų, be jokios abejonės, 
prisimename 1934 m. Ženevo
je pasirašytą Pabaltijo santar
vės ir bendradarbiavimo su
tartį. 1936 m. tuometinis Lie
tuvos UR ministras Stasys Lo
zoraitis, dalyvaudamas šiame 
mieste (Rygoje) vykusioje Bal
tuos valstybių UR ministrų 
konferencijoje, apie šią sutartį 
teigė, jog ji „teikia mums gali
mumą daug nuosekliau derin
ti mūsų politikos darbą (...) tai 
yra tikras kelias Baltijos vals
tybių padėčiai sustiprinti, kad 
tai (...) sustiprins taiką šiame 
Baltijos jūros pakraštyje". 

Gana įspūdingu šalių bend
radarbiavimo pavyzdžiu, mi
nėtos sutarties sąlygotu, ga
lime laikyti trijų vyriausybių 
veiksmų koordinavimą, pasi
renkant absoliutaus neutralu
mo statusą 1939 metų pabai
goje. Tryų šalių užsienio rei
kalų ministrų suderintas ab
soliutaus neutralumo įstaty
mas Latvijoje ir Estijoje buvo 
priimtas gruodžio mėnesį, o 
Lietuvoje 1939 m. vasario mė
nesį. Šiandien žinome, jog tuo
met pasirinkta strateginė 
kryptis, kad ir bendrai įgyven
dinama, nepasiteisino. Neut
ralumas neapsaugojo nuo ka
tastrofos. Tačiau pati mūsų 
santykių forma, kuria buvo 
pasirinktas neutralumas iki 
šiol tarnauja puikiu bendra
darbiavimo pavyzdžiu. 
.Nenuostabu, kad atkuriant 

nepriklausomybe, Lietuva, 
Latvija ir Estija vėl pasirinko 
glaudaus bendradarbiavimo 
kelią. Po to, kai 1990 m. 
gegužės 12 d. Taline trijų Bal
tijos valstybių vadovai atnau
jino 1934 m. Pabaltijo san
tarvės ir bendradarbiavimo 
sutartį ir pasiekė Rusijos ka
riuomenės išvedimo, trys Bal
tijos šalys jau turėjo alterna
tyvą nepasiteisinusiam prieš
kario neutralumui — integra
ciją į Europos Sąjungą ir 
Šiaurės Atlanto sąjungą. 

Trys šalys nuosekliai žengia 
šia kryptimi. Besitaikydamos 
atnaujintos 1934 m. sutarties 
dvasios, Lietuva, Latvija ir 
Estija aptaria ir derina užsie
nio politikos klausimus ne tik 
užsienio reikalų ministrų su
sitikimuose, bet ir kitų trijų 
užsienio reikalų ministerijų ar 
ambasadų pareigūnų konsul
tacijose. Ar mes patenkinti 
esamu bendradarbiavimu? Ko
kios jo perspektyvos? Ką turė

tume daryti? Tokie klausimai 
iškyla nuolat. Todėl tema tik
rai verta diskusijos. 

Reikalingas pragmatiškas 
požiūris į BV bendradarbiavi
mą, ne tik dėl to, kad pasaulis 
dažnai mus suvokia kaip vien
tisą regioną, bet ir dėl to, kad 
mes esame vieni nuo kitų tam • 
tikra prasme priklausomi ir 
tarpusavyje susiję istoriniame 
bei geopolitiniame kontekste. 
Taip pat sutampa mūsų stra
teginiai užsienio politikos tik
slai. Netgi vienos BV vedama 
politika įtakoja kitas dvi šalis.. 
Todėl prasminga ieškoti sąly
čio taškų tarp trijų valstybi
nių užsienio politikų bei pade
monstruoti politinę valią. 

Mūsų požiūriu, valstybės 
veiklą užsienio politikoje rei
kėtų skirstyti į tris „forma
tus": pirma, kai kur reikia 
veikti individualiai (kiekviena 
šalis turi savo judėjimo link 
užsibrėžtų tikslų greitį ir prie
mones), kai kur yra naudinga 
Baltįjos valstybėms veikti kar
tu (pasidalinant darbu, efekty
viau panaudojami turimi re
sursai), o tais atvejais, kai 
aiškiai sutampa interesai, 
Baltijos valstybės turėtų siek
ti platesnių sąjungų konkre
čiam veiksmui atlikti. 

BV istorija yra pamoka, jog 
mums reikia eiti ta pačia 
kryptimi, nors tai nereiškia, 
kad jos link turime eiti tuo 
pačiu greičiu. Svarbu ne be
sąlygiškas vienas kito laiky
masis (susikabinimas), o tar
pusavio parama. Reikia pri
pažinti svarbų konkurencijos 
(ne tik tarp BV, bet ir plates
niame kontekste), kaip vys
tymąsi ir augimą skatinančio 
faktoriaus, pozityvų vaidmenį 
ir aiškiai suvokti, kad kažku
rios valstybės pirmavimas 
„pralaužia edus" ir atveria 
kelią kitoms, tuo pačiu jas 
skatindamas pasivyti. Svarbu 
tik, kad besivejančios ne
trauktų pirmaujančių atgal. 
Estija, pirmoji pakviesta dery
boms dėl narystės ES, sulaužė 
postsovietinės erdvės stereo
tipą; kelyje į NATO siekiame 
sulaužyti šaltojo karo įtakos 
zonų Europoje stereotipą. 
Abiem atvejais laimi visos 
trys šalys. Tęskime tokį judė
jimą pirmyn ir toliau, palaiky
dami vienas kitą ir padėdami 
vien: kitiems telkti politinę 
valią pagrindinių užsienio po
litikos uždavinių vykdymui. 

Atsižvelgiant į mūsų ribotus 
resursus, kai kurias priemo

nes naudinga būtų įgyvendinti 
kartu. ES formate reikėtų 
siekti bendradarbiavimo įvai
riuose lygmenyse. Derybų de
legacijų vadovų ir ekspertų ly
gyje tikslingai derinti tam tik
rus techninius klausimus bei 
derybų politiką ir veiksmus. 
Tai padėtų geriau pasiruošti 
bei dalyvauti derybose ir su
teiktų galimybę perimti viena 
kitos derybų patirtį. Prisįjun-
gimas prie ES pareiškimų irgi 
galėtų būti pirma apsvarsto-
mas Baltiškajame formate. 
Baltijos šalių pozicijų derini
mas bei bendrų pozicijų pas
kelbimas konsoliduotų skirtin
gus šių šalių kandidačių 
veiksmus, motyvus, atkreiptų 
už plėtrą atsakingų ES insti
tucijų dėmesį, turėtų teigiamą 
postūmį spartesnei derybų ei
gai bei ankstesnei įstojimo da
tai. 

Naudinga būtų keistis bend
romis artėjančios narystės ES 
idėjomis. Labai svarbi bendra 
stojimo į ES strategija ir pa
našus savo valstybės pasiren
gimo narystei supratimas bei 
jo pristatymas tarptautinėje 
plotmėje. Integracijos į NATO 
procese būtina išlaikyti trans-
parentiškumą. Turime išnau
doti kiekvieno iš mūsų su
kauptos patirties potencialą, 
aktyviai konsultuojantis šioje 
srityje. Narystės NATO planų 
apsikeitimas bei konsultacijos 
— dar vienas konkretus prag
matiško mūsų bendradarbia
vimo pavyzdys. Svarbią vietą, 
ruošiantis narystei NATO, 
užima trišalis Baltijos valsty
bių karinis bendradarbiavi
mas. Reikėtų atkreipti dėmesį 
į procesus Baltarusijoje. Bend
ra BV pagalba demokratijos 
vystymuisi šalyje bei dalyvavi
mas programose, mūsų nuo
mone, galėtų suteikti teigia
mų impulsų bei optimizmo de
mokratinėms Baltarusijos jė
goms. 

Remtinas Ukrainos integra
cijai į Vakarus siekis, nepai
sant pastarųjų skepticizmo. 
Neturėtume nusigręžti nuo 
šios šalies, palikdami jai vie
nintelį kelią į Rytus. BV, bū
damos kelyje į ES ir sukaupu
sios nemažą reformų vykdymo 
patirtį, galėtų prisijungti prie 
aktyvios Lenkijos politikos 
šios šalies atžvilgiu ir svariai 
paremti Ukrainos reformų 
procesą. 

Siekiant bendrų strateginių 
tikslų šiuo metu vykstančių 
Europinių ir transatlantinių 
procesų atžvilgiu, yra ypatin
gai svarbu, kur įmanoma iš
plėsti partnerių ratą. To jau 
pasiekėme diskusijose dėl 
bendros Europos saugumo ir 
gynybos politikos stiprinimo, 
kuriose mes (Baltijos vals
tybes) bei kitos VES Asocijuo
tos Partnerės, esame pabrėžę 
savo norą kartu spręsti konti-

Uirienio reikalų ministras Algirdas Saudargas. 

nento saugumo bei gynybos 
klausimus, pasiūlydami savo 
indėlį ES-gos krizių valdymo 
misijoms. Kartu ir toliau sie
kime šių tikslų realizavimo. 
Akivaizdi BV ir naujųjų NA
TO narių bendradarbiavimo 
nauda. Tik kartu sutelkę pas
tangas bei aktyviai pristaty
dami individualius mūsų vals
tybių pasiekimus galime tikė
tis konkretaus sąjungos atsa
ko dėl tolesnio plėtros proceso. 

Santykių su Rusija atžvilgiu 
tikslinga būtų kartu su kito
mis suinteresuotomis šalimis 
vykdyti ir plėtoti bendradar
biavimo projektus su greti
mais Rusijos regionais. Tik su
jungę visų partnerių resursus, 
galime tikėtis ryškesnio pozi
tyvaus ekonominio-socialinio 
poveikio bent jau vakarinėje 
tos šalies dalyje. 

Baigdamas- drįsčiau tvirtin
ti, kad trijų Baltijos valstybių 
užsienio politikos derinimo po
reikis nuolat augs, nepaisant, 
kada kiekviena iš mūsų įstos į 
ES ir NATO. Visada liksime 
artimais kaimynais su savo gi
liu vieni kitų pažinimu ir 
draugyste, su konkuravimu ir 
vienaip ar kitaip išsprendžia
momis problemomis. Todėl no
riu palinkėti sėkmingo ir au
gančio trišalio bendradarbia
vimo. 

BALTARUSIJA 
IGNORUOJA SKOLAS 

Milžiniška Baltarusijos sko
la už Lietuvos elektros ener
giją mažėja vėžlio greičiu. 

Kaip rašo „Lietuvos rytas", 
spalio mėnesį Baltarusija 
„Lietuvos energijai" turėjo 
grąžinti 12,8 mln. litų, tačiau 
sumokėjo tik 616 tūkstančių. 
Jau aišku, kad lapkritį Balta
rusijos skolos grąžinimo Lietu
vai grafikas bus įvykdytas tik 
apie 20 proc. Lapkričio pra
džioje baltarusių skola siekė 
323 mln. litų. Ji turėtų būti 

Danutė Bindokienė 

Pavojingos draugystės 
pradžia? 

grąžinta iki kitų metų pavasa
rio. 

Baltarusijos energetikos su
sivienijimas „Belenergo" už 
lietuvišką elektrą atsiskaito 
su JLietuvos energija" per 
Elektrėnų bendrovę „Baitic-
Shem". Ši gauna iš Baltarusi
jos įmonių prekes, kurias par
davusi su bendrove „Lietuvos 
energija" atsiskaito pinigais, 
mazutu arba energetikos įren
giniais. Tačiau Baltarusijos 
įmonės, išvardintos Baltarusi
jos skolų grąžinimo Lietuvai 
grafike, neperduoda prekių 
bendrovei „Baltic-Shem". 

Didžiausia Baltarusijos sko
la Lietuvai už energiją susi
kaupė 1998 m., kai tuometinio 
ūkio ministro Vinco Babiliaus 
nurodymu į Baltarusiją buvo 
eksportuojami milijardai kilo
vatvalandžių elektros, visai 
nekreipiant dėmesio į Lietuvai 
nepalankias sutarties sąlygas. 

R.J. 

NEBESUVEDA GALO 
SU GALU 

Per dešimt šių metų mėne
sių „Lietuvos geležinkelių" pa
jamos 62 mln. litų mažesnės 
nei pernai per tą patį laiko
tarpį. Pagrindinė priežastis — 
labai sumažėjęs krovinių per
vežimas, taip pat smarkiai pa
didėjo eksploatavimo išlaidos. 

Susisiekimo ministerijos va
dovų nuomone, geležinkelinin
kai turi galimybę taupyti, už
konservuodami mažiau nau
dojamas geležinkelio stotis ir 
kelius, mažindami darbuotojų 
skaičių. Tačiau šios priemonės 
iš 'pradžių pareikalaus papil
domų išlaidų, nes konservavi
mui reikės skirti apie 1 mln. 
litų, nemažų sumų reikės dar
buotojų išeitinėms kompensa
cijoms išmokėti. 

Tuo tarpu pati bendrovė 
„Lietuvos geležinkeliai" nori 
išsigelbėti keleivių sąskaita — 
padidinusi važiavimo trauki
niais kainas. R.J. 

Niekas taip nesuartina 
priešų, kaip bendra neapykan
ta. Tuomet tarpusavio nesu
tarimus stengiamasi nukreipti 
nauja vaga — į abiem ne
priimtiną arba nekenčiamą 
asmenį, instituciją, valstybę... 

Tarp Rusijos, o anksčiau jos 
motutės Sovietų Sąjungos, ir 
Kinijos dideles draugystės nie
kuomet nebuvo, nors anuo
met, kai sovietų imperija tebe
buvo galinga, abi didžiūnės 
dalinosi ta pačia komunistine 
ideologija, tiesa, viena kitą 
kaltindamos jos iškraipymu, 
pataikaujant „Vakarų impe
rialistams". Net ir po sovieti-
jos žlugimo atsargūs Maskvos 
žingsniai į artimesnį bendra
darbiavimą su Beidžingu ne
buvo labai šiltai nutikti. Atro
do, kad pastaruoju metu tie 
santykiai rado bendrą var
diklį: Amerikos kritiką bei 
priekaištus tiek Kinijai, tiek 
Rusijai. 

Nepaisant įvairių bendra
darbiavimo sutarčių, jau pasi
rašytų ir dar nuolat pasi
rašomų, Vašingtonas nesigaili 
komunistinei Kinijos vyriau
sybei priekaištų dėl žmogaus 
teisių pažeidimų bei kitų nu
sižengimų, tarp kurių yra kal
tinimai šnipinėjimu, branduo
linių paslapčių išvogimu ir t.t. 

Kremlius daugiausia kriti
kuojamas dėl agresijos Čečė
nijoje, nors ir šiuo atveju pre
zidento Bill Clinton perspė
jimai Rusijos prez. Boris Jelci
nui yra daug švelnesni, kaip 
kai kurių Europos valstybių 
bei tarptautinių organizacijų. 
Galbūt Bill Clinton atsargu
mas turi dvi priežastis — il
gametė asmeniška draugystė 
su Jekin ir faktas, kad vis tik 
Rusija tebėra didžiulis bran
duolinių ginklų sandėlis. Nuo
lat tvyro rūpestis, kad Rusijos 
vyriausybės nepastovumas 
(juo labiau jos prezidento ne
nuoseklus elgesys) ir įvairios 
problemos krašto viduje, gali 
kažką išvesti iš pusiausvyros 
ir įstumti pasaulį į pavojų. 

Kad tokia galimybė yra tik
ra, praėjusios savaitės ketvir
tadienį akivaizdžiai priminė 
pats Boris Jelcin apsilankymo 
Kinijoje metu. Susitikime su 
Kinijos prezidentu Jiang Ze-
min Jelcinas pareiškė, kad 
„Rusija tebėra didžioji galybė, 
turinti milžinišką kiekį bran
duolinių ginklų. Tegul Bill 
Clinton nemano, kad jis vie
nas gali diktuoti, kaip mes tu
rime gyventi, dirbti ir pramo
gauti. Mes esame tie, kurie 
turime teisę diktuoti!" 

Vėliau Kremlius stengėsi 

sušvelninti savo prezidento 
žodžius. Tarp kitų ir ministras 
pirmininkas Vladimir Putin 
žiniasklaidai teigė, kad tarp 
Rusijos ir Amerikos santykiai 
yra „labai geri", vis tik Jelcin 
žodžiai, plačiai paskleisti Ki
nijos žinių agentūrų ir už
sienio žurnalistų, nuskambėjo 
visoje planetoje. Kai kas tai 
palygino su ankstesniųjų So
vietų Sąjungos diktatorių gra
sinimais Vakarų pasauliui. 
Tiesa, prez. Clinton taip pat 
stengėsi į Jelcino pareiškimą 
reaguoti lengvai, sakydamas, 
kad „mes į tai negalime per 
daug rimtai žiūrėti". Kokios 
kitokios reakcijos iš jo galė
jome tikėtis? 

Nepaisant, kiek nenuosek
lus ir užsieniui nesupranta
mas pastaruoju metu Rusijos 
prezidento elgesys, Boris Jel
cin nežada niekam užleisti 
savo kėdės iki pat naujų rin
kimų, numatomų apie kitų 
metų vidurį, tad su jo nuo
monėmis vis tik reikia skaity
tis. O dėl premjero Putin liki
mo per daug vilčių nededama, 
nes Rusijos ministrai pirmi
ninkai keičiami kaip nosimis... 
Jeigu Boris Jelcin nuspręs, 
kad ir dabartinis jo premjeras 
„nepučia į tą pačią dūdą, arba 
jo melodija skiriasi", iki prezi
dento rinkimų jis gali būti pa
keistas (ir dar ne vieną kartą). 

Kaip ir buvo galima tikėtis, 
Boris Jelcin Beidžinge rado 
pritarimą ne tik savo griež
tiems žodžiams, bet ir Rusijos 
politikai Čečėnijos atžvilgiu. 
Kinijos prezidentas užtikrino, 
kad jis gerai supranta ir 
visiškai remia Rusijos veiks
mus, „kovojant su tarptauti
niais teroristais ir kraštu-
tiniaisiais fanatikais Čečė
nijoje". 

Atrodo, kad tai bus „gra
žios, bet pasaulio ateičiai pa
vojingos, draugystės" pradžia 
tarp Maskvos ir Beidžingo 
(arba bent kol Kremliuje sėdės 
Jelcinas). Tačiau „draugystė", 
be abejo, paremta būtinumu: 
Kinijai svarbu prieiti prie Ru
sijos branduolinių ginklų; Ru
sijai svarbu gauti pajamų, nes 
valstybė dabar siūbuoja ant 
visiško ekonominio nuosmukio 
slenksčio. Antra vertus, Kinija 
taip pat rūpinasi galimais tau
tinių mažumų sukilimais ar 
bent neramumais, nepatinka 
jos vadams ir nuolatinės Ame
rikos valdžios pastabos dėl 
žmogaus teisių bei laisvių 
varžymo, tad Beidžingas ir 
Maskva turi daug bendrų rei
kalų, bendros kalbos. 
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LIJUNDRA 
PETRAS DIRGĖLA 

Ii „Vilties pilnųjų" knygos 
GYVENIMO INTRIGA 

(Teainys) Atrodė, kad automobilis 
tuojau sprogs, išlėks į orą ir stotis, ir sodas, ir giria. 
šitaip užtraukiamos nelaimės mums visiems. Viena 
ponia įlipa ne į tą automobilį, ir traukinys, kuriuo 
dundame mes, neprivažiuoja stoties. Meldžiu, patikė
kite žmogumi, kuris, paklaikęs iš baimės, spoksojo į 
stovintį juodą limuziną ir laukė, kol jis sprogs. Skruos
tais pasruvo ašaros. Pro' ašaras labai gražus atrodė 
žalias beržas, jis augo netoli automobilio, ištikto sta-
bligės. Atminty lėtai pakilo tėvo ranka — kirs. 
Pritrūkusi valios, nusviro. Beržo lapai ėmė gelsti, ap
šerkšnijo šakos, nirdamos į miglą. Pokšt — nulūžo 
apledėjusi viršūnė. Pajudėjo automobilis. Važiavo la
bai lėtai. Teisybę jums sakau: važiavo labai lėtai, dar 
neišvažiavo iš girios, nelaimė dar prieš akis!.. 

ANTRAS SKYRIUS 
Alicija Būgienė patarnauja Christei Christian

sen. Moteris nebenorėtų gyventi, jeigu kas nors 
sužinotų, ko ji bijo 

Banitų katedroj niekas nemiega. Artėja antrų tuok
tuvių tyruose diena. Nesuprantu, kas vyksta, sakau, 
kad atpirkimas. Man jis prasidėjo tada, kai sužinojau. 

jog nuskendusio kelto iš dugno nekels. Ir mūsų iš dug
no niekas niekada nekels, tai akivaizdu. O jeigu nori 
gelbėtis savo jėgomis, reikia įstatymo. Įstatymo nėra. 
Nebus. Kai sakau: „Nesuprantu, kas vyksta", turiu 
galvoje, kad mes gelbstimės, neturėdami teisės gelbė
tis. Kol žmogus neišsigelbsti, gelbėjimasis nėra ir ne
gali būti suprantamas. Mano brolio žmona Martiną 
norėjo suprasti, kas ir kodėl „tyruose tuokiasi", ir jos 
jau nebėra. Uždusino kamine per uraganą. 

Tuoktuvėse dalyvaus Christė Christiansen. Aš jos 
laukiau. Per uraganą meldžiau Dievą, kad nenukristų 
sraigtasparnis, kuriuo ji į girią skrido. Christė Chris
tiansen nėra šventoji, neturi valdžios. Christę Chris
tiansen žmonės pripažįsta iš baimės, kad ji žino visų 
nuodėmes ir gali įvykdyt teisingumą, niekam nieko 
blogo nepadarydama. Ir štai aš ją pasitikau tyruose. 
Aš jai patarnauju. Jai galėtų būti ir trisdešimt, ir 
šimtas trisdešimt metų. Matau: plaukai balti. O lie
žuvis neapsiverčia ištarti: žili. Kai žiūriu jai į akis, ga
liu apsakyt, ką jaučiu. O negaliu pasakyt akių spalvos. 
Dukrai Klotildai sakiau, kad Christės Christiansen 
akys didelės ir nustebusios, sūnui Aurimui kalbėjau: 
jos akys pilkos, žvelgia tolyn, tolyn. Pilka spalva — 
pramanas. Tikiu, kad Christės Christiansen vaizdinį 
prasimano kiekvienas, su kuriuo ji susitinka. Prasidė
tų nyki komedija, jeigu kuris nors žmogelis imtų 
įrodinėti, kad jo vaizdinys — tikras, toks, kokia yra 
Christė. Neviltis nevilčiai nėra tapati. Christė yra gi
musi iš kiekvieno nevilties ir ji — visokia. Jeigu būtų 
tiktai vienokia, nebūtų Christė, jos niekas nelauktų. 

Christė aukšta, tačiau nėra aukštesnė už mano vy
rą, Silverijus labai nustebo, kad žemėlesnė už jį mote

ris žiūrėjo į jį iš viršaus — į pakaušį. Christė Chris
tiansen turi dvi poras akių, pirma pora žvelgia iš aki
duobių, antra — iš aukštybių. Su Christė pasimatyti 
atėjo Ferantė ir Ingeborga, juodu katedroj pasirodė 
užvakar, atkeliavo į tyrus drauge su Dargiais ir Mar-
tovais, su Lėliu Tvirbutu ir Lela Tvirbutaite. Ferantė 
ir Ingeborga norėjo pabučiuoti tetai ranką, tačiau jos 
ranka pakilo ir paglostė jaunuolių galvas. Jaunuoliai 
stovėjo prieš Christę Christiansen tarytum maži vai
kai. Christė aukšta, nebūdama aukštesnė už kitus. 
Sunku jai gyventi. Žmonės ją garbina, dievina už tai. 
kad nėra už juos aukštesne Tačiau kaip jie pašėlsta 
loti, kai praregi ir pamato, kokia ji aukšta! Baigiasi 
tūkstantmetis, ir kiekvienas žmogelis nori būti aukš
tesnis, nebūdamas aukštas. Aš niekam nieko nebepa-
sakoju apie kitus žmones. Simonas Grygas neberašo 
knygų. Nenorėdamas meluoti, turėtų aprašinėti, kodėl 
žmogus pavogė, nužudė, pats nusižudė. Kam nušluos
tytų ašaras dar viena kraujų pritaškyta knyga, kai ir 
taip jau beveik visos knygos kruvinos0 Knygomis aša
rų niekas nebešluosto. Šluosto kraujus, kad neliktų 
nusikaltimo pėdsakų ir sąžinės graužaties. 

Apvalų pusryčių stalą padengiau trims. Christė 
Christiansen pusryčiavo su Ferantė Lisola ir Ingebor
ga Jurgensburg. Valgė, tylėjo, žvilgčiojo vieni kitiems į 
akis. Paskui Christė prašneko: 

— Vaikai, judviem juk ne naujiena. Krarupo smuk
lėj kartą tarnavo mergina, mėlyna vilnonė jos suknelė 
staiga pasidarė per ankšta, tai liūdna istorija, judu 
esat ją girdėję. Seneliai Lada ir Berndtas nenori, kad 
jų vaikaičių — jūsų — gyvenimo istorija būtų liūdna. 
Seneliai pavedė man palaiminti jųdviejų santuokas. 

Aš noriu palaiminti. Tačiau aš nežinau, ką tu. Feran
tė. kalbi tai, kurią vedi, o tu. Ingeborga, tam. už kurio 
teki. 

Ingeborga išraudo ir nuleido akis. Ferantė. rimtas ir 
kuklus, žvelgė pro langą į aušrojančią tyrų tolumą, 
galėjai pamanyt — svajoja. Ferantė tarė: 

— Mano manymu, kad ir ką aš būčiau Sauienei pa
sakęs, nepalaiminti mūsų jau nebegalima. Kobaltas, 
nikelis, uranas, nafta, terminas, meilė. Viskas sutar
ta. Kontraktas pasirašytas ir žmonių gyslotais suriš
tas. Aš esu mazgas... 

— Žaviuosi tavim, tu — geraširdis. 
— Teta Christė. aš pasakyčiau kelis žodžius, kuriuos 

esu sakęs sužadėtinei, jeigu galėčiau bent truputėli 
meluoti. 

— Nuostabu. Kalbėk. Kur tiesa, o kur melas aš pati 
atsirinksiu. Teisybės ir mažas krislelis vertas palaimi
nimo. 

Ferantė pažvelgė tetai tiesiai į akis. papurtė galvą, 
prašneko: 

— Saulene. žinoma, paklausė, ar ji graži. Aš jai 
kalbėjau: „Svarstyt, ar tu graži. — tuščias darbas. Tu 
esi tokia, kokios man reikia. Nesi graži pasižiūrėti, 
tačiau tavo grožis spinduliuoja iš vidaus. Kai įsimaišai 
tarp kitų žmonių, esi nuostabi. Pirmąsyk aš pamačiau 
tave didžiulėj dėdes Jurgensburgo svitoj. Žado nete
kau. Tariau sau: štai ji. toji mergina, kuri gimdys 
mano vaikus. Kodėl susyk taip nusprendžiau, negaliu 
paaiškint. Gal ir senelio Berndto nikelis arba dėdes 
Toro Vestrės nafta kalta, ką aš žinau0" 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, 1999 m. gruodžio 14 d„ antradienis 

BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

ADOMAI, KUR TU?" ir-
1999 m. Kalėdoms visas 

krikščioniškas pasaulis pradės 
švęsti Didįjį 2000 metų jubi
liejų. Jubiliejaus metai , kitaip 
vadinami „Šventieji metai", 
yra laikas, skir tas žmogui 
dvasiškai atsinaujinti . Lietu
vos ganytojai, atsiliepdami į 
popiežiaus paraginimą, kvie
čia per 1999 m. adventą ypa
tingą dėmesį skirti Susitaiki
nimo sakramento šventimui. 
Lietuvos katedrose ir jubilie
j inėse bažnyčiose trečią (Gau
dė t e ' advento sekmadienį ar
ba savaitgalį gruodžio 11-12 
d.; bus iškilmingai vyskupijos 
mastu švenčiamos Susitaikini
mo pamaldos, kurių metu ti
kintieji bendrai rengsis išpa
žinčiai ir galės asmeniškai ją 
atlikti. Ta proga būtina suak
tyvinti žmonių dvasinį pasi
rengimą artėjantiems Jubilie
j aus metams ir pakviesti švęs
ti Susitaikinimo sakramentą 
ne vien praktikuojančius ka
talikus, bet ir tuos, kurie retai 
naudojasi šiuo sakramentu , 
bei akcentuoti pagrindinį ir 
esminį Jubiliejaus metų tikslą 
— susitaikinimą su Dievu ir 
žmonėmis. 

Atsivertimas yra Evangeli
jos esmė. Evangelija mums 
skelbia džiugią naujieną apie 
Dievo bičiulystę su žmogumi. 
Ši bičiulyste apima besąlyginę 
nuostatą, atleisti ir pasigailėti. 
Jėzuje Kristuje atsispindi Die
vo meilė kiekvienam žmogui, 
netgi nusidėjusiam. Atsiliep
dami į Dievo gailestingumą, 
pakrikštytieji turi gyventi 
kaip tie. kuriems atleista ir 
kurie patys atleidžia. Išpažin
timi, atgaila, susitaikinimu 
vadinamas Bažnyčios sakra
mentas, kuriuo atsiliepiame į 
Viešpaties kvietimą a ts i 
v e r s k i t e ir t i k ė k i t e Evan
gel i ja . Atsiversti reiškia atsi
gręžti į mūsų Tėvą Dievą, į 
mūsų brolius ir seseris. į save 
ir iš naujo pradėti eiti Evange
lijos keliu. Nuodėmių atleidi
mas ir sutaikymas yra ne 
mūsų nuopelnas, bet Dievo do
vana. 

Kai bažnyčia kviečia Susi
taikinimo sakramentui , ji iš 
tiesų yra Dievo balso aidas. 
Jos žodžiuose šio laiko žmogui 
skamba amžinas mylinčio su
žeisto Dievo šauksmas: ..Ado
mai, kur tu?" Adomai — žmo
gau, mano rankų sukurtasis , 

-mano paveiksle, mano sūnau, 
kur tu° Sugrįžk pas mane. Aš 
tave kviečiu į bendravimą, į 
dialogą. į susitaikinimą' Tu 
mane atstūmei, tu nori mane 
užmiršti, bet tavęs man trūks
ta , aš niekada tavęs neužmir
šiu ir neapleisiu. 

Adomas padarė nuodėmę. 
Ką tai reiškia? Išorinis aktas 
— nusižengimas: jis valgė nuo 
vienintelio medžio, kurio vai
siai j am buvo draudžiami. Bet 
tai tik išorine išraiška to, kas 
iš tikrųjų yra nuodėmė. Nuo
dėme — nusigręžimas nuo 
mylinčio Kūrėjo. įsiklausymas 
i kito balsą. Kaltintojo balsą, 
kuris sako: JDievas pavydus, 
išsilaisvink iš jo, būk nepri
klausomas, būk dievu... nepa-
kęsk jokios ribos''. Kaltintojas 
sureikšmina skir tumą bei ribą 
ir pažadino svajonę būti visa
galiu ir visko matu. Nuodėme 
— užsigrobti tai, kas turėjo 
būti priimta kaip dovana. 
Nuodėmė — atsisakymas būti 
mylimu kūriniu ir vaiku, vis
ką priimančiu iš savo Tėvo. Iš 
esmes nuodėme yra pasitikė
jimo atsisakymas. Žmogus su
ardo pasitikėjimu pagrįstus 
santykius ir slepiasi nuo Die
vo. Jis slepiasi krūme — ne
pasitikėjimo, kaltinimo, bai
mes, užsidarymo, išdidumo 
krūme Galime kalbėti esa

muoju laiku, nes Biblijos pasa
kojimas yra ne tik apie pirmų
jų tėvų nuodėmę, jis aprašo ir 
mūsų dabartinį nuodėmingą 
elgesį. Galime savęs paklaus
ti: kokie mano mėgstamiausi 
krūmai, kuriuose slepiuosi, 
kai atsižadu bendrystės su 
Dievu ir artimu? 

Kadangi Adomas, ir mes, bi
jome ir nenorime išlysti iš 
krūmų, pats Dievas pirmas 
žengia žingsnį. Jis išeina su
siieškoti mylimojo ir šaukia: 
„Kur tu?" Šis šauksmas aidi 
per visą Šventąjį Raštą. Nuo
lat Dievas kviečia išeiti ir 
sugrįžti: išeiti iš Egipto ir iš 
bet kokios nelaisvės, sugrįžti 
iš Babilonijos politinės ir dva
sines tremties. Svarbiausi vis 
pasikartojantys veiksmažo
džiai — „keltis", „išeiti" ir „su
grįžti". Dievas, kviečiąs į San
dorą žmogų, kuris bus visos 
išganymo istorijos pradžia — 
Abraomą, šaukia „Išeik", pa
žodžiui būtų „išeik savęs 
link"... keista gramatinė for
ma, bet ji kartojasi ir Giesmių 
giesmėje, kai Mylimasis pirmą 
sykį užkalbina mylimąją ir du 
kartus šaukia: „kelkis, mano 
meile, eikš! — išeik savęs 
link". Išeik savęs link.. Tavo 
ėjimas į Dievą bus tavo sugrį
žimas į tavo tikrąjį „aš". Tavo 
atsivertimas negali būt i for
malus išorinis gestas. J is turi 
būti širdies atsigręžimas. Nes 
tavo širdis, bibline prasme, 
tavo laisve, tavo mąstymo, su
vokimo ir sprendimo „vieta" 
nusigręžė nuo Kūrėjo. Reikia 
keltis, išeiti ir sugrįžti kaip 
Jėzaus palyginime, kai atsito
linęs sūnus sako: „kelsiuos, 
sugrįšiu pas tėvą'. Tai yra tik
roji „metanoja", kuri kyla ne 
tik iš kaltės jausmo, bet ir iš 
nuoširdaus noro grįžti į Tėvo 
namus. į Edeną. į bendrystę 
su Dievu. 

Pranašai primygtinai kvietė 
į tokį sugrįžimą, į Sandoros 
atnaujinimą. Jų raštuose Die
vas aprašomas kaip mylintis 
sužadėtinis arba tėvas, visuo
met pasiryžęs atleisti. 

Dievas taip trokšta žmogaus 
meilės ir taip nori sugrąžinti 
žmogui orumą ir gyvybę, a t 
kurdamas bendrystę su Savi
mi, kad žengia galutinį pri
siartinimo žingsnį: Sūnus api
plėšia pats save. palieka Tėvo 
šlovę ir artumą ir eina ieškoti 
savo brolių. Visą Evangeliją. 
visus Jėzaus žodžius ir veiks
mus būtų galima apibendrinti 
vien tik tuo: mylimas Sūnus 
ieško savo brolių, kad nuvestų 
juos pas Tėvą. Šis ieškojimas 
reiškia prisiartinimą iki susi
tapatinimo. Jam negėda būti 
panašiam į mus. Jis ieško bro
lių, eidamas visais jų keliais ir 
šunkeliais, pasidarydamas jų 
artimu, nusidėjėlių, muitinin
kų, atstumtųjų bei prostitučių 
draugu, dalyvaudamas mir
ties bausme pasmerktųjų liki
me. Jo elgesys dievobaimingus 
žmones stebina del vienos 
priežasties: jame nuodėmės 
jau yra atleistos. Karalystė 
jau čia pat! Telieka ją priimti 
kaip vaikui, žinančiam, kad 
neturi jokios teisės, bet yra 
mylimas. 

Žmogus, jaučiantis kaip 
Adomas esąs beviltiškai toli 
nuo Dievo, gali išeiti iš savo 
krūmo: pats Dievas ateina pa
imti jį už rankos. Vyresnysis 
Brolis prisiima visą kaltę ir 
šaukia: „Adomai, brolau, nebi
jok, eik su manim, aš tave 
grąžinsiu Tėvui!" 

Būdami vieni su Kristumi, 
galime į Tėvo meilės šauksmą: 
Adomai, kur tu?" atsakyti: 
.Abba, Tėve. aS čia!" 
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Nežinomas dailininkas. Flandrija. 
Gražiosios Meilės Motina. XVII a. I puse. Pažaislio bažnyčia. 

GRAŽIOSIOS MEILĖS MOTINA 
GRĮŽTA Į PAŽAISLĮ 

Vienuoliui benediktinui šv. 
Romualdui vadovaujant, 1012 
m. Italijoje buvo pastatytas 
vienuolynas vienuoliams at
siskyrėliams. Jie buvo vadina
mi kamalduliais. Šį pavadini
mą gavo nuo didiko Maldoli 
vardo, padovanojusio žemę 
vienuolyno statybai. Vėliau 
kamalduliai paplito Lenkijoje 
ir kitose Europos valstybėse. 

1660 m. Lietuvos Didžiosios 
kunigaikštystės kancleris 
Kristupas Žygimantas Pacas 
kreipėsi į ordino vyresnybę ir 
į popiežių Aleksandrą VII, 
leisti statyti kamalduliams 
vienuolyną bei bažnyčią Lietu
voje — Pažaislyje. 1661 m., 

kaip palaiminimo šiam darbui 
ženklą, popiežius dovanojo 
fundatoriui Pacui nežinomo 
dailininko Mariįos su Kūdikiu 
paveiklsą, kur is buvo laiko
mas vienuolių choro koplyčios 
altoriuje. 

1832 m. kamaldulių vienuo
liai buvo apkaltinti, dalyvavę 
1831 m. sukilime, ir išsiun
tinėti į įvairias. .Vilniaus vys
kupijas, o vienųjplynas atiduo
tas rusų stačiatikių vienuoli
ams. 1914 m. traukiantis iš 
Lietuvos, stačiatikių vienuo
liai išsivežė ir stebuklingąjį 
paveikslą, kuris Pažaisliui bu
vo grąžintas tik 1928 m., šį 
vienuolyną jau globojant sese

rims kazimierietėms. 
1948 m., tarybų valdžios įsa

kymu, vienuolynas Pažaislyje 
buvo uždarytas, seserys išsis
kirstė po įvairias Lietuvos vie
toves, o paveikslas buvo patal
pintas Kauno katedroje, kur 
iki šiol ir tebėra. Tačiau 1992 
m. Lietuvos šv. Kazimiero se
serų kongregacija atgavo Pa
žaisli iš Čiurlionio meno mu
ziejaus, kur buvo įsikūręs jo 
filialas. Daug buvo ideta dar
bo ir triūso per 7 metus ir to
dėl pradžioje nebuvo sąlygų 
paveikslo sugrįžimui. Tik šiais 
metais, vadovaujant menotyri
ninkei dr. Laimai Šinkūnaitei 
buvo gauti leidimai, paruošti 
projektai ir pradėta bažnyčios 
altoriaus restauracija. Šis dar
bas atliekamas aukotojų lėšo
mis, nes valstybė iki šiol prie 
to nėra prisidėjusi. Tikimasi, 
kad paveikslas bus perkeltas 
ateinančių metų gegužės mė
nesį. Jeigu būtų daugiau au
kų, būtų įvestas ir apšvie
timas, kurio bažnyčioje nėra. 

Kauno arkivyskupijos me
tropolitas arkivyskupas Sigi
tas Tamkevičius mielai sutiko 
leisti, kad Pažaislio Dievo Mo
tinos paveikslas būtų perkel
tas iš Kauno arkikatedros į 
Pažaislio bažnyčią. 

Seselės kazimierietės dėko
ja visiems aukotojams, pri
sidėjusiems ar prisidėsian-
tiems prie stebuklingojo Dievo 
Motinos paveikslo sugrįžimo į 
jam priklausančią vietą, ir iš 
anksto kviečia galėsiančius 
dalyvauti šiose iškilmėse. 
Tiksli data bus pranešta vė
liau. Seselės taip pat prašo vi
siems geradariams Dievo pa
laimos ir stebuklingosios Pa
žaislio Dievo Motinos globos. 

Gen. vyresnio j i 
s. Remigi ja S e r e i k a i t ė 
Lietuvos Šv, Kazimiero 
seserų kongregacija 

S K E L B I M A I 
• M 

VYSKUPŲ PAREIŠKIMAS 
DĖL AZARTINIŲ LOŠIMŲ 

Pastaruoju metu visuome
nės informavimo priemonėse 
sustiprėjo agitacija legalizuoti 
Lietuvoje azartinius lošimus, 
todėl jaučiame pareigą paaiš
kinti Katalikų Bažnyčios pozi
ciją šiuo klausimu. 

Bažnyčia teigia, kad azarti
niai lošimai yra neleistini do
riniu požiūriu, kai atima iš 
žmogaus lėšas, būtinas jo pa
ties pragyvenimui ar kitų 
žmonių reikmėms. Be to, lo
šimo aistra gali stipriai pa
vergti žmogų. Azartinių loši
mų namai doriniu požiūriu 
yra nepriimtini, nes įkūnija 
neteisingumą ir sudaro sąly
gas klestėti nusikaltimams. 
Įvairūs sociologų, psichologų 
ir psichiatru tyrimai užsienyje 
rodo, kad nuo 6 iki 8 proc. 
lošiančiųjų azartinių lošimų 
įstaigose tampa kompulsy-
viais lošėjais, t.y. išsivysto psi
chinė priklausomybė su visais 
iš to kylančiais asmenybės 
žlugimo padariniais. Lošimo 
namuose, kaip rodo praktika, 
dažnai klesti sukčiavimas, 
prostitucija ir daugelis kitų 
nusikaltimų. Skaudu, kai visa 
tai pridengiama juridinio lega
lumo šydu. 

Bažnyčia, gindama žmogaus 
orumą, draudžia verslus, ku
rie pavergia žmogų. Septinta
sis įsakymas „Nevok!" drau
džia užsiimti įvairiais egois
tiniais ar pasipelnymo sumeti
mais grindžiama veikla arba 
verslais, kurie pavergia žmo
nes, nepaiso jų asmens orumo, 
perka, parduoda ir išmaino 
juos kaip prekę. 

Bažnyčia smerkia papiktini
mus. „Papiktinimas yra sun
kus nusikaltimas... Pasipikti
nimu nusikalsta, kas leidžia 
įstatymus ar kuria visuome
nės struktūras, sukeliančias 
dorovinį nuosmukį ir religinio 
gyvenimo pakrikimą". Leisda
mi azartiniu lošimu verslą. 

įstatymo leidėjai įteisina amo
ralią žmonių gundymo „turėti 
neįdedant triūso* sistemą. Dėl 
to „turėjimu" džiaugiasi tik 
saujelė lošimo verslo savinin
kų. Daugumai—sugundytųjų 
tenka tik „netetflitaas", o silp
niausieji iš jų paverčiami ver» 
gaiš. Sužlugdytai gyvenimas, 
iširusios šeimos* priveda to
kius žmones n e l i k i tragiškos 
mirties. Bažnyčia vienareikš

miškai nurodo, kas už tai at
sakingas: „Kas, naudodamasis 
savo turimomis galiomis, su
daro blogiui palankias sąly
gas, nusikalsta papiktinimu ir 
yra atsakingas už tiesiogiai ar 
netiesiogiai skatinamą blogį". 

Įteisinus azartinių lošimų 
namus, būtų atvertas kelias 
nešvariu pasipelnymu suinte
resuotiems asmenims, o visuo
menei liktų trupiniai nuo jų 
materialinio pelno ir nesu
skaičiuojami moraliniai nuos
toliai. 

MOKSLININKAS IEŠKO 
SODOMOS MIESTO 

4,000 metų po to, kai pasau
lio nuodėmingiausias miestas 
Sodoma buvo sunaikintas, jį 
žada aplankyti britų ty
rinėtojas. Šia savaite biblijos 
mokslininkas Michael San-
ders nusileis „mini" povandeni
niu laivu į Negyvosios jūros 
dugną ieškoti Sodomos. Ana
lizuodamas Negyvosios jūros 
nuotraukas, kurias nufotogra
favo NASA iš satelitų, San-
ders įsitikinęs, jog atrado 
miesto griuvėsius jūros dugne. 
Jo atradimus tvirtina Tel Aviv 
u-to Juodosios jūros tyrimo 
mokslininkų grupė, kuri nuvy
kusi jam padėti. 

„Mes netrukus pradėsim 
pirmąjį nardymą. Surasti So
domą būtų mano gyvenimo 
didžiausias pasiekimas" praei
tą savaitę pasakė Sanders. 

Sanders užmojis vyksta kaip 
tik tuo pačiu metu, kai Britų 
muziejus ruošiasi pranešti 
savo tyrimų rezultatus apie 
Negyvąją jūrą ir jos aplinką — 
ekskavatorių grupė, iškasinė-
dama bizantinę bažnyčią 
įtaria atradusi Loto olą. Pagal 
Šv. Raštą, Lotas ir jo šeima 
slėpėsi toje oloje, kai Sodoma 
buvo naikinama. 

Dauguma žmonių, jų tarpe 
ir archeologai, galvoja, kad So-

ELEKTROS 
'{VEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AirroMOaUO, NAMU, SVBKATOS. 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoks ir Off. Mgr. Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai. 
i FRANK ZAPOUS 

3206 1/2 Wwt 95th Street 
Tai. (708) 424-8654 

(773)561-8664 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL 773-585-6624 

Prie Kedzie ir 66-tos g-vės 
išnuomojamas 

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

LITHUANIA 31 c/min 
Super Low International Ratcs 
PIUS 4 C per rainute anyome for 

IatmoK call*. No mooihly fee» 

Just Dial: 10-15-335 
+l+the numer. 

Art tfae prompt, eoter thi * code 
on your first call only 211-268. 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

*o«c (773) S8t#$9 
home (TOS) 42S-7TC 
pager (70«) 88£491Sf 

RIMAS L STANKUS 
•Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

ApL for rent in Lyons, JDL. 4 
rms, 2 bdrms; heated, laundry 
room, $655 per mo.+sec. deposit. 
Call: t d . 708-484-5703. Speak 
English. AvailaMe Feb.l. 

Home Health Care IntL 
Agency 

ieško 3 moterų ir 2 vyrų prižiūrėti 
vyr. amž. žmones. Reikftinga 
anglų k., kantrybė, atjautimas, 
vairuotojo leidimas ir patirtis. 

Skambinti Phil, 
tet 414-763-2615. 

House Clesners Needed 
teams of 2; 2 women or man A 

woman teams; mušt ha ve own car. all 
supplies given by company; work 
Monday-Saturday 7 anv5 pro; 1 

person mušt speak English; make 
$80-$ 100 per person per day; 1 day 

training; come today and start 
tomorow. 315 W. Irving Park Rd., 

BensenviUe. IL; 630-595-2843. 

* Roma. Lapkričio 2 d. Ro
mos senosiose kapinėse prie 
Lietuvių koplyčios Šv. Kazi
miero lietuvių kolegijos vado
vybė, ir studentai kunigai au
kojo šv. Mišias už mirusiuo
sius. Jose dalyvavo ir amba
sadoriai R. Podagelis ir K. 
Lozoraitis, taip pat studijuo
jantys Romoje lietuviai. 

Lapkričio pirmąją savaitę 
Romoje viešėjo sakralinės mu
zikos mokyklos choras „Pasto
ralė" (vadovė Nijolė. Jau ta -
kienė). Merginų choras kon
certavo įvairiose bažnyčiose 
bei giedojo šv. Mišių metu Šv. 
Petro bazilikoje, Lietuvių kop
lyčioje. 

* K a u n a s , hz kričio 5-7 d. 
Kauno arkivyskupijos Jauni
mo centre kursą „Socialinė ir 
pastoracinė tarnystė" vedė Gi
tana Bielskytė-Elsner, V. Sa-
dzevičiūtė, V. Malinauskienė, 
B. Gudaitytė. Kursą sudaro 
keturi teminiai trijų dienų se
minarai. Šiame pirmajame 
seminare jo dalyviai turėjo ga
limybę apmąstyti savo gyveni
mo patirtį, mokėsi įsiklausyti 
į save ir šalia esantį, aptarė 

ka i kur ias maldos formas. 
Kursus rengia „Gyvenimo ir 
tikėjimo" inst i tutas . 

" K a i š i a d o r y s . Lapkričio 9 
d. vyskupijos katechetikos 
centre buvo užbaigtas ketu
r ias dienas t rukęs dorinio ug
dymo pedagogų seminaras . Ti
kybos i r etikos mokytojams 
buvo rengiamos katechezės, 
analizuojamas Šv. Raš tas , 
vyko prakt inių darbų praty
bos. 

* K l a i p ė d a . Lapkričio 3-5 d. 
Klaipėdos katechetikos centre 
tikybos mokytojams Brunhi l -
da Sigl iš Zalcburgo vedė se
minarą „Džiugesys Viešpatyje 
y ra j ū sų stiprybė". Tai j a u 
šeštas is susi t ikimas. Šį kar tą 
prelegentė seminaro dalyvius 
supažindino su įvairiais darbo 
metodais , aiškino, ka ip per
te ikt i tikinčio Dievo žmogaus 
džiaugsmą, akcentavo ne ži
nių, bet asmeninio pavyzdžio 
svarbą. Beje, B. Sigl ir nema
žai zalcburgiečių šeimų remia 
„SOS vaikai" Klaipėdos sody
bos vaikus . J i ir šį ka r tą ap
lankė globojamus vaikus ir 
įteikė piniginę auką. 

domos ir Gomoros pasakoji
mas yra mitas, nes lig šiol 
jokių įrodymų nebuvo rasta. 
Tačiau kiti mokslininkai, jų 
tarpe Sanders, galvoja, kad 
Sodoma ir Gomora ne tik eg
zistavo, bet prieš 5,000 metų 
miestai buvo sunaikinti ir da
bar slypi po Negyvąja jūra. 

Leicester u-to geologas John 
Whitaker sutinka su Sanders 
nuomone, nes atrado įro
dymų, kad prieš 5,000 m. ten 
įvyko labai stiprus žemės 
drebėjimas. „Miestų likučių 
nerandame, nes viskas po 
jūra. Po vandeniu atlikti tyri
mai gali daug parodyti". San
ders užmojui yra pasamdytas 
Delta „mini" povandeninis lai
vas — tas pats, kuris buvo 
naudojamas ištirti „Lusita-
nia" laivo liekanas. 

Tačiau ne visi sutinka su 
Sanders. Izraelio u-to geologas 
David Neev atmeta minėtas 
teorijas. Jis taip aiškina — 
Biblija ne visuomet tiksliai 
pristato chronologiją, tačiau 
visuomet labai taisyklingai 
nupasakoja geografiją. San
ders ieškos Sodomos jūros 
šiauriniame gale — bet bibli
joje rašyta, kad Sodoma pie
tiniame jūros gale. (Sunday 
Times, London) 
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Kun. Jonas Sakevifiusi, MIC, atlikęs religines apeigas Šv Kazimiero lie
tuviu kapinėse S.m spalio 31 d Kun .J Sakevičius neseniai persikėlė \ 
Čikaga iŠ I>ondono. Didž Britanijoje, dabar gyvena t marijonų vienuo
lyne pne „Draugo" N.iotr Jono Kuprio 

. 



LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
UŽ PENSININKŲ 

PAGERBIMĄ 

Ačiū vyriausiai „Draugo" re
daktorei Danutei Bindokienei 
už vedamąjį. „Ne šaipytis, o 
pasimokyti", iškėlusiai pensi
ninkų įnašą į visuomeninę 
veiklą. Ji savo rašinyje pabrė
žė, kad. dabartiniai pensinin
kai, dirbdami įstaigose, įmo
nėse, nebuvo nutolę nuo visuo
menės darbų, aukodami tu
rimą iaiką ir gal šeimos gero
vę dirbo Lietuvos laisvinimo 
darbuose. Sukūrė lietuviškas 
mokyklas, piniginius fondus, 
jungėsi į lietuviškas organiza
cijas, negaudami jokio atlygi
nimo. Išėję į užsitarnautą pen
siją, neužsidarė savo aplinko
je, bet, turėdami daugiau lai
ko, pagyvino veiklą, o ypač 
Lietuvai atgavus Nepriklau
somybę. 

Jauniesiems šeimos na
riams, pradėjusiems gyventi 
savarankiškai, sumažėjo pra
gyvenimo išlaidos, įgalinan
čios dalį pinigų skirti Lietu
vai. Lietuvą valdantieji mūsų 
pastangų neįvertino, tą paro
dė 10 metų valdymo laikotar
pis. 

Galvojimas, kad, atvykę 
išeivijos pensininkai, patyrę 
verslininkai, administratoriai 
ir įvairių rūšių profesionalai, 
padarys Lietuvoje „stebuklus" 
nėra tikslu, nes esant apsup
tiems asmenų, kurių daugu
mai rūpi, kaip greičiau pra
turtėti kitų sąskaiton, nebus 
lengva atlikti apsiimtas parei
gas. Tuomet Amerikos lietu
viai bus apkaltinti nesuge
bėjimu. Dar kartą ačiū už pen
sininkų pagerbimą. 

Antanas Paužuolis 
Chicago, FL 

b5-£ ŠVIESOS IR 
DŽIAUGSMO 

(CHANUKĄ) ŠVENTĖ 
VILNIUJE 

Su labai keistu jausmu per
skaičiau „Drauge" gruodžio 8 
d. BNS žinutę iš Vilniaus apie 
žydų šventės Chanuką (Ha-
nukkah) iškilmes, kuriose da
lyvavo Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis, kiti aukš
ti valstybės pareigūnai ir ra
binas Sholom Ber Krinsky. 
Žydai švenčia septynias pag
rindines šventes, kaip religi
nio turinio Rosh Hashanah, 
Yom Kippur ir kitas, tuo tar
pu kai ši Hanukkah šventė 
žydams primena jų 165 me
tais prieš Kristaus gimimą 
karinę pergalę prieš Sirijos 
karalių Antiochą IV, vertusį 
juos garbinti stabus. Džiau
giamės kartu su Lietuvos ti
kinčiais žydais, kad, Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, ir 
jie gali viešai švęsti savo 
šventes pagal savo apeigas, 
kas sovietmečiu buvo neįma
noma. 

Kai 1854 m. gruodžio 8 d. 
popiežius Pijus EC paskelbė 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
dogmą, gruodžio aštuntoji ta
po visų katalikų šventė, iškil
mingai švenčiama visame ka
talikų pasaulyje. Marijos gar
binimas ypač išpopuliarėjo 
mūsų tėvynėje, ir mes netru
kus įpratom sakyti, kad Lietu
va — Marijos žemė. Gruodžio 
8-oji mums tapo viena dides
niųjų, net privalomų švęsti, 
bažnytinių švenčių. 

Todėl ir šįmet ši gruodžio 8 
diena buvo mums, katali
kams, didelė Nekalto Marijos 
Prasidėjimo šventė. Negirdė
jau, kad ji Lietuvoje būtų taip 
iškilmingai švęsta, kaip Han-
nukkah. Ar dalyvavo valsty
bės prezidentas ar Seimo pir
mininkas, kurie abu yra kata
likai? Ministrai pirmininkai 
ar šiaip ministrai taip dažnai 
keičiasi, kad net negaliu žino
ti, kas yra katalikas. Bet kas 
jie bebūtų, ar vilniečiai turėjo 

vėl progos pasiklausyti Vi
daus reikalų ministerijos pu
čiamųjų orkestro, šį kartą gro
jusio lietuvių kūrinius? Tur
būt ne. Ir žvakes ant milži
niškos žvakidės turbūt nebu
vo uždegtos, nors mes ir Mari
jos žemės vaikai. 

Aleksas Vitkus 
Palos Heights, IL 

SIŪLAU PATAISYTI 

Aš norėčiau mažą pataisą 
įteikti dėl lapkričio 23 d. lai
dos, surištos su Lietuvos Ka
riuomenės vado aprašymu 
apie M-14 šautuvus. Kaip 
„Drauge" rašyta; M-14 „nes jis 
sveria 20 kg". Čia ir yra di
delė klaida. Kita mažesnė 
klaida tai kalibras 7.52. 

Iš tikro taip turi būti: 1) Ka
libras NATO yra 7,62 x 51 
standartas. 2) M-14 standarti
nio šautuvo svoris yra 8.7 sva
rai tai reiškia (be apkabos) 4 
kilogramai. M-14 AI patobulin
tas 12.75 svarai • 5,8 kg. 
Daug taiklesnis ir galingesnis 
už AK-47 Kalašnikov. 

Leo Dambrauskas 
Amerikos kariuomenės 

veteranas 

KELI KOMENTARAI APIE 
LIETUVIŠKAS 

MOTERIŠKAS PAVARDES 

Prieš dešimt metų, darbo 
reikalais teko keletą metų 
praleisti Vokietijoje. Dirbau 
kaip civilis amerikiečių armi
joje Frankfurte. Ten ameri
kiečių bazėje buvo net du 
amerikiečių bankai. „Ameri
can Eipress" ir kitas bankas. 
Mano žmonai Meilei Mickie
nei kartais paštu ateidavo as
meniški čekiai. Būdavo pa
rašyti skirtingai — lietuviš
kai. Duosiu keletą pavyzdžių: 
Meilei Mickienei, Meilutei 
Mickuvienei ar panašiai. Nu
nešus į banką tuos čekius 
neiškeisdavo. Reikėdavo siųs
ti atgal adresatams ir papra
šyti perrašyti tuos čekius. 

Trumpas neigiamas atsaky
mas nuo banko tarnautojų. 
Kadangi ant amerikietiško 
paso, šoferio liudymo ir ame
rikietiškos armijos kortelės-
liudijimo buvo parašyta: Mei
lė Mickus, tas neatitinka, kas 
parašyta ant čekio. Trumpai 
ir drūtai amerikietiškai 
„Nothing but headaches!" Lie
tuviškai būtų „tik galvos 
skausmai...". 

Tadas Mickus 
Springfield, VA 

DRAUGAS. 1999 m. gruodžio 14 d., antradienis 

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos. Lemonte vyrų choro gru(>e, atlikusi dal| meninės programos prez. Anta
no Smetonoe sukakčių paminėjime lapkričio 21d. Pasaulio lietuvių centre. Diriguoja — choro vadovė muz. Bi
rute Mockienė. Nuotr Viktoro Kučo 

matome net 16 kartų, nuo 279 
iki 745 psl. Kai buvo senovėje 
rašomos šios knygos, pvz. „Jo-
zuės" (279 psl.), „Teisėjų" 
(313), „Rūtos" (347), ilgai teko 
laukti, kol gims Dovydas; po jo 
gimimo vėl ilgai teko laukti, 
kol žydai sukūrė sau Dovydo 
žvaigždę. Kaip matome, jei 
anų senų knygų laikais dar 
nebuvo nei Dovydo, nei tos 
žvaigždės, tad argi dera tas 
knygas dabinti su Dovydo 
žvaigžde?! Juk mes lietuviai, 
kai rašome Lietuvos karalių 
Notimero (m. 1009) arba Min
daugo (m. 1263) istorijas, jų 
nedekoruojame karaliaus Ge
dimino stulpais, nes šie stul
pai buvo sukurti tik Kęstučio 
(m. 1382) ir Vytauto (m. 1430) 
laikais. 

Dar kitas klausimas — dėl 
panaudoto saulės simbolio, 
kurį šioje Biblijoje matome 7 
kartus, nuo 781 iki 1,063 psl. 
Įdomu būtų patirti, kokiais 
motyvais remiantis buvo pasi
rinkta saulė? Ar tuo norėta 
priminti neigiamus BAAL'iz-
mo laikus, kada žydai, sekda
mi savo kaimynus, gundėsi 
garbinti saulę? Žiūr. Ts 2:13; 1 
Kar 16:31 ir 18:21-40; 2 Kar 
10:19-28; Jer 2:8; Oz 13:1; Sof 
1:4. 

Šią apžvalgėlę baigiant, ten
ka klausti: rimtoje knygoje ar 
dera taip „žaisti" istoriniais 
simboliais, nepaisant chrono
loginės tvarkos? 

Kun. dr. E. Gerulis 
Pasadena, FL 

A . t A . 
JONAS A. STOŠKUS 

Gyveno Addison, IL. Mirė savo namuose 1999 m. 
gruodžio 12 d., sulaukęs 61 metų. 

Gimė Lietuvoje, Vilkaviškyje. Amerikoje išgyveno 50 
metų. 

Nuliūdę Kko: žmona Onutė Didžbalytė, sūnūs Juozas, 
marti Kelly, Petras ir Edvardas; anūkas Nathan, motina 
Marija; sesuo Joana; teta Anelė Karmuzienė su šeima, 
gyv. Connečticut; teta ir krikšto motina Ona Barisienė 
su šeima Kanadoje; pusbroliai ir pusseserės su šeimomis 
Lietuvoje; žmonos brolis Adomas Didžbalis su šeima ir 
seserys Jūra Orillion ir Vida Bendoraitis su šeimomis bei 
kiti giminės ir draugai. 

Priklausė Knights of Friendship. 
Velionis pašarvotas trečiadienį, gruodžio 15 d. nuo 3 

iki 9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. 
Archer Avė. (arti Derby Rd.). 

Laidotuvės ketvirtadienį, gruodžio 16 d. iš laidojimo 
namų 10 vai. ryto Velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto bus 
aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių Velionis bus 
palaidotas šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvos Našlaičių globos 
komitetui.' 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, sūnūs, motina, sesuo ir 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tsl. 800-994-7600. 

„DRAUGM informuoja; „DRAUGAS" formuoja; 

„DRAUGAS išeivijos ir Lietuvos jungtis; 

„DRAUGAS lietuvybės švyturys ir sargas! 

DĖL ŠV. RASTO 
ILIUSTRAVIMO 

Puikų Antano Rubiio Šv. 
Raito 1998 metų vertimą gra
žiai iliustravo dailininkas Ed
mundas Saladžius ir Jonas 
Boguta. 

Deja jų dekoravimo darbe 
pasigendame chronologinės 
tvarkos, štai 5-me puslapyje 
matome .Pradžios" knygą. Ji 
gražiai iliustruota dviem ak
meninėmis lentelėmis su Die
vo įsakymais, čia tenka pri
minti, kad šios knygos laikais 
tų šventųjų lentelių dar nebu
vo. Jomis todėl tinka papuošti 
ne .Pradžios" knygą, bet „Išė
jimo" knygą. Iš 20:1-17 ir 75-
tą puslapį. 

Gaila, kad Mosės trečioji — 
.Kunigų" knyga liko nepa
guosta septynšake žvakute. 
Šią menorą randame nustum
tą iš 129 puslapio net į 1,145-
1,541 puslapius, žiūr. .Išėji
mo" knygos 25:31; 37:17 ir Sk 
8:4. 

„Makabėjų" knygos galėjo 
būti papuoštos su devynšake 
žvakide, bet šioje laidoje ji liko 
visai užmiršta. 2iOr. 701 ir 
745 psl. 

Panašus nesklandumas yra 
ir su Dovydo žvaigžde. Ją čia 

t j f SYA* ALUAMC* 

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

No orte makes round-
trlp travel to Lithuania 
edsr and more eonvenient 
than SAS. From Chicago, we 
offer (Jaity service to Vilnius with 
just one hassle-free eonneetion 
through Stockhotm. Our 4:30 p.m 
departure gkes you a retamd mom-
mg amval fcr business or pleasure 
When you're ready to return, youll 
enjoy i m s dayiravel back to 
Chicago through our Copenhagen 

hub. And whether 
you fly Business Class 

or Economy Oass, you can be 
sure our service wtll be wortd-dass, 

and will adow you to arrive rested and 
refreshed - all for a reasonabio fare. 
Find out what a world of difference 
SAS con make for yeur next trip. 
Just call your Travel Agcnt or SAS 
at 1-800-221-2350. For more infor-
mation and special offers, visit 
our website at www.flysas com. 
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A. t A. 
Sesuo M. DIONYSIA 

DIAMOND 
Mūsų mylima Sesele mirė 1999 m. gruodžio 10 d., 

sulaukusi 97 metų. 
Į vienuolyną įstojo iš šv. Petro ir Povilo parapijos, Sugar 

Notch, PA, ir įžaduose išgyveno 74 metus. 
Pasiliko nuliūdę Šv. Kazimiero seserys ir artimieji 

giminės: seserys Helen Grigas iš Colonia, NJ, Adelė 
Skabinski iš Ashley, PA, ir jų šeimos bei dukterėčios, 
sūnėnai ir jų šeimos. 

A. a. Seselė Dionysia buvo pašarvota Šv. Kazimiero 
vienuolyne, 2601W. Marąuette Rd., Chicago, sekmadienį, 
gruodžio 12 d. 1 v.p.p. iki 7 v.v. Laidotuvių šv. Mišios buvo 
atnašautos pirmadienį, gruodžio 13 d. 9:30 vai. ryto Šv. 
Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po Mišių Seselė 
Dionysia buvo palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Prašome pasimelsti už Seselės sielą. 

Šv. Kazimiero seserys ir a-a. Dionysios 
giminės. 

Laidotuvių direkt. David Gaidas. 

A. t A. 
MARTHA JURKŠAITIS 

Gyveno Hickory Hills, DL.. Mirė 1999 m. gruodžio 12 d., 
sulaukusi 90 metų. 

Gimė Lietuvoje, Šakiuose. Amerikoje išgyveno 43 
metus. 

Nuliūdę liko: sūnus Osvaldas Šneideris, marti Elytė, 
Valteris ir šeima; du sūnėnai, du anūkai, keturi proanūkai. 

Priklausė Suvalkiečių ir Šakių klubams. 
Velionė Martha buvo pašarvota pirmadienį, gruodžio 

13 d. nuo 3 iki 8 v.v. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 
S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL. Budėtuvės antradienį, 
gruodžio 14 d., 7 vai. vakaro Zion Liuteronų bažnyčioje, 
9000 S. Menard, Oak Lawn, DL, ir trečiadienį iki 10 vai. 
ryto. Po religinių apeigų 10 vai. ryto, Velionė bus palaidota 
Tautinėse lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sūnūs su šeimomis ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Lack & Sons. Tel. 708-430-5700. 

A . I A . 
ANTANUI RIMAVIČIUI 

mirus, velionio žmonai IRENAI, dukterims EGLEI ir 
MIRGAI, seseriai SOFIJAI JELIONIENEI ir kitiems 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą. 

Genovaitė ir Tadas Baužai 

PADĖKA 
A. t A. 

DONATAS ŠATAS 
Mirė netikėtai ir staigiai viešėdamas Vilniuje 
1999.IX.3. Palaidotas Panevėžio naujose kapinėse 
1999. DC.6. 
Liekame nuoširdžiai dėkingi msgr. Kazimierui 
Vasiliauskui už maldas ir prasmingą šermenų 
pravedimą Vilniuje, o taip pat palydėjimą į Panevėžio 
kapines ir ten atliktas laidotuvių apeigas. 
Nuoširdžiai dėkojame Lietuvos prezidentui Valdui 
Adamkui ir poniai Almai už gėles ir atsilankymą i 
šermenis. 
Nuoširdi padėka priklauso visiems artimiesiems ir 
draugams, dalyvavusiems su daugybe gėlių šermenyse 
bei visiems, kurie dalyvavo laidotuvėse Panevėžyje. 
Liekame dėkingi kun. Vidmantui Kareckui ir kun. 
Adolfui Klimanskiui, aukojusiems atminimo šv. Mišias 
š. m. lapkričio 6 d. Putname, seselėms už nuostabų 
giedojimą ir parengusioms po pamaldų pietus. 
Nuoširdžiai dėkojame visiems bičiuliams ir draugams, 
dalyvavusiems atminimo šv. Mišiose. 
Už pareikštas užuojautas laiškais, telefonu ir spaudoje 
tariame nuoširdų ačiū! Taip pat liekame visiems 
dėkingi už taip gausias šv. Mišias. 
Nuoširdžiai dėkojame visiems, aukojusiems Almos 
fondui, Lietuvių Skautybės fondui ir American Heart 
Association. 

Liūdintys: žmona Saulė, dukros Audronė ir 
Daiva, sūnus Vytautas. 

http://www.flysas
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE j 

„Draugo" redakcijos dar
buotojos buvo maloniai nus
tebintos, kai praėjusios sa
vaitės trečiadienį jas aplankė 
gerojo „Kalėdų senelio pasiun
tinys", Lietuvos Vyčių tauti
nių šokių grupes ilgametis va
dovas. F r a n k Zapolis, prieš
piečių metu pavaišino .,pizza"\ 
palinkėjo visoms linksmų 
švenčių ir sėkmingų, darbingų 
naujų metų. Tai buvo tikrai 
džiugi dovana, todei visos re
dakcijos darbuotojos Frank 
Zapoliui taria širdingą AČIŪ! 

ALTo Čikagos skyriaus 
valdyba ruošia kuklų prieš
kalėdinį pabendravimą gruo
džio 15 d., trečiadienį. 4 vai. 
popiet, ALTo centro patalpose 
Jaunimo centre. Maloniai 
kviečiami dalyvauti skyriaus 
valdybos ir tarybos nariai, 
ALTo centro valdybos ir tary
bos nariai. 

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

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

Buvusio nepriklausomos 
Lietuvos pulkininko A. Bi
rento knygą „Vardan teisy
bes" norėtų pirkti arba pasis
kolinti J. Uleckas, gyvenantis 
Kanadoje. Jo adresas - 12 
Glen Edyth Drive, Toronto, 
Ontario. Canada M4V 2V7. 

Pedagoginio lituanisti
kos ins t i tu to Kūčios vyks 
gruodžio 18 d. 12 vai. Jaunimo 
centro kavinėje. Informacija 
tel. 773-847-1693. 

Ateitininkų kūčios ren
giamos jau šį sekmadienį, 
gruodžio 19 d., 1 vai. popiet. 
Jaunimo centre. Visi kvie
čiami — ir ateitininkai, ir ne-
ateitininkai. Registruotis rei
kia pas Valeriją Žadeikienę 
708-424-4150. Nedelskite! 

Čikagos arkidiecezija 
ruošiasi sutikti Naujus me
tus ir naują tūkstantmetį 
iškilmingomis Mišiomis gruo
džio 31 d.. 11:30 vai. vak.. Šv. 
Vardo (Hply Name' katedroje. 
735 N. State Str. Visi 
kviečiami dalyvauti. Katedros 
raštinės telefonas yra 312-
787-8040. 

Paskutinė 1999 metais 
paroda Čiurlionio galerijoje 
pavadinta „Amžių sandūros 
kompozicijos". Tai trečioji kas
metine kalėdinė paroda. Ati
darymas gruodžio 17, 7:30 vai. 
vak., Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre, 5600 S. 
Claremont Ave, Chicago. Atsi
lankiusiųjų laukia ne tik 
įdomi paroda, bet ir kitos pra--
mogos. 

NAUJA BIBLIOTEKA 
Apie 10 mylių į vakarus nuo 

Čikagos centro yra, dar kaimu 
vadinamas, priemiestis North 
Riverside. Š. m. birželio 11 
dieną viešam naudojimui buvo 
atidarytas naujas priemiesčio 
bibliotekos pastatas. Pagal 
1990 metų gyventojų surašy
mą, biblioteka aptarnauja be
veik 6.200 gyventojų. Pastatas 
apima beveik 11,000 kvadrati
nių pėdų plotą, kuriame šiuo 
metu laikoma apie 32,000 
knygų (kai kurios spausdintos 
stambesnėmis raidėmis skai
tytojams su silpnesniu regėji
mu), 1,300 vaizdajuostės, 
2,600 kompaktinės plokštelės 
ir garso įrašai, 105 pavadini
mų populiarūs žurnalai ir pre
numeruojami „Chicago Tri
būne". „Chicago Sun-Times", 
„The Suburban Life", „VVall 
Street Journal", „Barron's", 
„Crain's Chicago Business" ir 
„Landmark". 

Be aukščiau išvardintos me
džiagos, North Riverside vie
šoji biblioteka siūlo savo pas
laugas tarpe bibliotekų ir pas
laugas, skolinantis akliems 
bei fiziškai nepajėgiems, pas
laugą, padedant Du Page bib
liotekų sistemos balsų — re
gėjimo skyriui. Reikėtų taip 
pat paminėti, kad daug gir
dimųjų juostelių yra knygų 
perdavimas balsu. Netrukus 
bibliotekos personalas galės 
susisiekti su katalogu, įgali
nančiu pasiekti apie 800 bib
liotekų Illinois valstijoje. 

Suaugę lankytojai gali nau
doti tris, IBM artimus ir vieną 
Macintosh, kompiuterius su 
įvairių paskirčių programo
mis. Jaunimo paslaugų sekci
joje įvairių paskirčių progra
mos yra naudotojų dispozici
joje ant dviejų Mac ir vieno 
IBM artimo kompiuterio. 

Šalia tradicinio kortelių ka
talogo, biblioteka leidžia nau
dotis dviem kompiuteriais, ku
rie jungiasi* su priemiestine 
bibliotekų sistema (Suburban 
Library System) taip. kad ga
lima prieiti prie visų viešųjų 
bibliotekų sistemos. 

Bibliotekoje yra foto kopija
vimo mašina. Daugiau kaip 55 
metų amžiaus, ar vyresnis as
muo gali daryti raštų ar tei
sines kopijas po 5 et. už ko
piją. Jaunesni asmenys moka 
po 10 et. už kopiją. Adresas: 
2400 S. Des Plaines Ave., 
North Riverside, IL 60546, te
lefonas (708) 447-0869, Fax 
(708) 447-0526. 

Paul Klain 
Bibliotekos direktorius 

j f e ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI 

Padėkos dienos vajaus iniciatorė Maironio lituanistines mokyklos mokytoja Silvija Radvilienė dėkoja moki
niams, atnešusiems rūbų, žaislų bei mokslo priemonh- Lietuvos vaikams. Nuotr. Indrė* Tijūnėlienės 

LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖ 
ČIKAGOJE 

Maironio lituanistines mokyklos mokiniai mok Silvijos Radvilienės ini
ciatyva kasmet suneša daiktų, kad paremtų Lietuvos vaikučius per 
„Saulute*. Lietuvos Vaiku globos būreli Nuotr Indrės Tijūnėlienės 

Lietuvių karių veteranų są
jungos Ramovės vadovybės 
iniciatyva lapkričio 21 d. Či
kagoje buvo organizuotas ren
ginys, skirtas Lietuvos kariuo
menės įkūrimo 81-osioms me
tinėms pažymėti. Į renginį or
ganizatoriai pakvietė miesto 
lietuviškąją visuomenę, šau
lius, birutietes ir lietuviškų 
organizacijų atstovus. 

Renginys prasidėjo iškilmin
ga šaulių rikiuote su JAV, Lie
tuvos, ramovėnų ir šaulių vė
liavomis prie Čikagos lietuvių 
Jaunimo centro rūmų. 

Tėvų jėzuitų koplyčioje Mi
šias aukojo kunigas J. Vaiš-
nys, SJ. Savo išsamiame pa
moksle jis paminėjo Lietuvos 
kariuomenės kūrimąsi, jos ko
vas už Lietuvos nepriklauso
mybę, karininkų ir karių pa
siaukojimą Tėvynės laisvės 
idealų labui. Kaip ir visuomet 
šv. Mišių metu, vargonuojant 
M. Motekaičiui, giedojo M. ir 
V. Momkai. 

Po šv. Mišių ramovėnai, 
šauliai, birutietes, iškilmių 
dalyviai išsirikiavo prie pa
minklo Žuvusiems už Lietuvos 
laisvę. Renginiui vadovavęs 
LKVS Ramovės Čikagos sky
riaus pirmininkas, LŠSI vado 
pavaduotojas, garbės šaulys J. 
Mikulis trumpa kalba susirin
kusiems papasakojo apie Lie
tuvos kariuomenės kūrimosi 
ištakas ir jos kovas už Lietu
vos nepriklausomybę. 

Aukurą uždegė LŠSI Vytau
to Didžiojo rinktinės Čikagoje 
vadas J. Šidlauskas su rink
tinės moterų vadove S. Tamu-
levičiūte-Fero ir valdybos nare 
A. Balčiūniene. 

Prie paminklo kalbėjęs LŠS 
atkūrėjas, garbės šaulys, VI. 
Pūtvio-Putvinskio klubo prezi
dentas ir šių eilučių autorius 
sakė, kad dabar Lietuvos ka
riuomenė su kiekviena diena 
auga, stiprėja, tobulėja. Lietu
vos kariai pastoviai dalyvauja 
tarptautiniuose kariniuose 
mokymuose, atlieka kilnią tai
kos palaikymo misiją karštuo
se taškuose, karininkai ir ka
riai gilina savo karines žinias 
ir pasiruošimą Vakarų pasau
lio karo akademijose, karo mo
kyklose ir karinėse bazėse. 
Kalbėtojas minėjo, kad kaip ir 
anksčiau, Lietuvos kariuome
nės pagalbininkai yra šauliai, 
kuriems šiuo metu vadovauja 
vienas pirmųjų Lietuvos sava
norių ir Šaulių sąjungos atkū
rėjų, pulkininkas J. Gečas. Su
sirinkusieji Kariuomenės die
nos proga buvo pasveikinti 
Kauno Vytauto Didžiojo rink
tinės šaulių ir LŠS VI. Pūtvio-
Putvinskio klubo narių vardu. 

Padedant LDK Birutės 
draugijos Čikagos skyriaus 
pirmininkei Z Juškevičienei 
ir LŠSI gen. T. Daukanto jūrų 
šaulių kuopos sekretorei I. 
Petrauskienei, vainiką prie 
paminklo Žuvusiems už Lietu
vos laisvę padėjo LKVS Ra
movės centro valdybos pirmi
ninkas, garbės šaulys, LŠSI 
Centro valdybos narys, dimisi
jos majoras E. Vengianskas. 
Buvo sugiedota giesmė „Mari
ja, Marija" ir Lietuvos him
nas. 

Renginys buvo pratęstas Vy
tauto Didžiojo tiulių rinktinės 
namuose. Čikagos ramovėnų 
pirmininkas J Mikulis sake, 

ministro pir-
A. Voldemaro 
nurimo nutari
ąs svarbiausių 

kad tuometini 
mininko prof. 
kariuomenės : 
mas buvo vie; 
Lietuvos dokumentų po 1918 
metų Vasario 16-osios Nepri
klausomybės Akto. J šūkį „Tė
vynė pavojuje"* tuo metu atsi
liepė šimtai sa anorių. 

Po komando.v vėliavų tarny
bos, vadovaujamos Vytauto 
Didžiojo šauliu rinktinės Vė
liavų tarnybos vado J. Gure
vičius, į salę ;nešė vėliavas. 
Nuvilnijo „Tautiškos giesmės" 
iškilmingi žodžiai. Tylos mi
nute buvo pagerbti visi žuvu
sieji ir mirusieji už Lietuvos 
laisvę. Invokacijos apeigas ir 
maldą sukalbėjo Vytauto Di
džiojo šaulių ^.aktinės kape
lionas kunigas F. Kireilis. 

Renginio vadovas J. Mikulis 
susirinkusiems pristatė atvy
kusius į šį minėjimą garbin
gus svečius; ALTos pirminin
ką prof. dr. J. Račkauską, Ma
žosios Lietuvos Rezistencinio 
sąjūdžio pirmininką A. Regį. 
LDK Birute? draugijos Čika
gos skyriaus pirmininkę Z. 
Juškevičiene. LKVS Ramovės 
centro valdybos pirmininką, 
dimisijos majorą E. Vengians-
ką, Vytaute Didžiojo, šaulių 
rinktinės vadą J. Šidlauską, 
šios rinktines garbės vadą A. 
Paukštę, šiu eilučių autorių ir 
kt. 

Maloniais žodžiais susirin
kusius į šaulių namus kariuo
menės įkūrimo metinių proga 
pasveikino A. Regis. Z. Juš
kevičienė ir šių eilučių auto
rius. 

Po trumpos ir iškilmingos 
sveikinimo kalbos LKVS Ra
movės centro valdybos pirmi
ninkas E. Vengianskas ra-
movėnui, dimisijos leitenantui 
J. Gradinskui įteikė Lietuvos 
Atsargos karininkų sąjungos 
padėkos raštą ir garbės nario 
pažymėjimą. 

Tuo pačiu J. Mikulis minėji
mo dalyviams perskaitė JAV 

LB Krašto valdybos pirmi
ninkes R. Narušienės, Lietu
vos Politinių kalinių sąjungos 
pirmininko P. Naručio ir gar
bės narių J. ir J. Žebrauskų 
malonius raštiškus sveikini
mus kariuomenės dienos pro--
ga-

Pagrindinį minėjimo prane
šimą skaitė ALTo pirmininkas 
prof. dr. J. Račkauskas. Jis 
sakė, kad Lietuva siekia tapti 
NATO valstybe. Ši galinga ka
rinė organizacija turi daug rei
kalavimų į NATO stojančioms 
valstybėms, kurių viena pa
grindinių — tobula kariuo
menė, dėl to norima mūsų ka
riuomenei skirti daugiau lėšų, 
kad mūsų valstybė būtų saugi 
nuo Rytų kaimynų. 

Savo kalboje prof. dr. J. Rač
kauskas pažymėjo Amerikos 
Lietuvių tarybos kruopštų 
darbą padedant Lietuvai tapti 
NATO valstybe, dalyvaujant 
įvairiuose aukšto lygio susiti
kimuose, minėjimuose, iškil
mėse, konferencijose ir kt. su 
aukšto rango JAV pareigūnais 
ir kariškiais, kalbant jiems 
apie Lietuvos pasiruošimą ir 
siekius įstoti į NATO, kuri 
būtų mūsų valstybei Nepri
klausomybės garantas. 

J. Mikulis minėjimo dalyvių 
vardu padėkojo prof. dr. J. 
Račkauskui už įdomų ir išsa
mų pranešimą, kuris buvo 
klausytojų įvertintas šiltais 
plojimais. 

Oficialioji minėjimo dalis 
baigėsi vėliavų išnešimu ir 
„Lietuva brangi" giesme. 

Meninę dalį atliko ir savo 
puikiomis dainomis susirinku
sius linksmino A. Barniškis. 
Kaip visada, savo pagamintais 
gardžiais užkandžiais, susirin
kusius iškilmių dalyvius pa
vaišino Vytauto Didžiojo rink
tinės šaulės. 

Norisi paminėti, kad minėji
mo dalyviai šaulių namuose 
turėjo galimybę apžiūrėti čia 
veikusią šių eilučių autoriaus 
archyvinę fotografiją, skirtą 
Šaulių sąjungos atkūrimo Lie
tuvoje dešimtmečiui, ir garbės 
šaulio J. Ivaškevičiaus fotopa-
rodą „Išeivijos šauliai Lietu-
v0-,e • S. Ignatavičius 

Elena ir Karolis Milko-
vaičiai, Yorba Linda, Calif., 
visiems linki, kad šviesioji 
žvaigždė vestų žmoniją į Bet
liejų ir gimęs Kūdikėlis Jėzus 
gausiomis malonėmis laimin
tų lietuvių tautą, mūsų arti
muosius, draugus ir pažįs
tamus! 

Sofija ir Vytenis Statkai, 
North Riverside, Illinois, ne
galėdami asmeniškai pasvei
kinti visų gausių savo draugų 
bei bičiulių, juos visus sveiki
na artėjančių Kalėdų švenčių 
proga, linkėdami šviesios, pa
laimingos ir giedrios nuotai
kos, o ateinančiais — 2000 
metais, geriausios sveikatos ir 
džiaugsmo! 

Agutė A. Tiškuvienė, Le-
raont, Illinois, visiem pažįs
tamiems linki malonių šv. 
Kalėdų bei sėkmingų 2000 
metų! 

Vladas ir Raminta Sin-
kai: „Sveikiname gimines, 
draugus bei pažįstamus ir lin
kime laimingo Naujojo tūks
tantmečio!" 

V. ir V. Kupcikevičiai: 
„Švenčių proga nuoširdžiai 
sveikiname visus draugus ir 
pažįstamus! Ta proga siun
čiame auką Saulutei". 

Kas nmuįo 
,, Draugo knygynėlyje 

Antanina Repšienė, Chi
cago, Illinois, sveikina savo 
gimines, draugus ir visus ge
ros valios lietuvius išeivijoje 
bei tėvynėje. Taip pat „Drau
go" redakciją, administraciją 
ir visus jo darbuotojus. Vi
siems linki nuotaikingų šv. 
Kalėdų ir laimingų bei sveikų 
2000 metų! Gimęs Kūdikėlis 
tesuteikia stiprybės ir jėgų 
dirbantiems tėvynės gerovei! 

Stella ir Augustas Paš-
koniai šv. Kalėdų proga svei
kina mielus gimines, draugus 
ir pažįstamus! 

Simas Jokūbaitis: „Svei
kinu gimines, draugus ir pa
žįstamus šv. Kalėdų proga ir 
su Naujais, 2000 metais. Lin
kiu visiems geriausios, sveika
tos, sėkmės darbuose bei gyve
nime ir Dievo palaimos!" 

Lietuvos kariuomenės ^įenos minėjimas prie paminklo Žuvusiems u*. 
Lietuvos laisve. Iš kairės: LKVS Ramovės pirmininkas, dim. mjr. E Ven
gianskas. LDK Birutes draugijos Čikagos skyriaus pirmininkė Z Juške
vičienė, LŠS išeivijoje Vytauto Didžiojo šaulių rinktines Čikagoje vadas 
J. Šidlauskas ir LŠS išeivijoje vado pavaduotojas. LKVS Ramoves (' ;ka 
gos skyriaus pirmininkas .J Mikulis. Nuotr. Zigmo Degučio 

Puiki dovana Kalėdoms -
knygos, o jų - ir naujų ir senų 
- pilnas „Draugo" knygynėlis. 

Alfonso Nykos-Niliūno 
„Dienoraščio fragmentai" iš
leisti 1998 m. Čikagoje. 541 
psl. dienoraščio knygoje —jau
dinantys poeto asmeniniai iš
gyvenimai, pro kuriuos prasi
veržia ir to meto politinio, vi
suomeninio gyvenimo detalės. 
Knygos kaina - 25 dol., su 
persiuntimu - 28.95 dol. 

Dvylikos spalvotų atviru
kų rinkinyje „Pažaislis" - gar
siojo Pažaislio vienuolyno, 
"bažnyčios paveikslų, išorės 
vaizdai, įamžintas Kristupo 
Paco portretas, Nežinomojo 
Flandrijos dailininko pieštas 
Gražiosios Meilės motinos pa
veikslas, Kunigaikščio Neti-
mero krikštas 1009 metais ir 
kt. Jrašai po atvirukais -
lietuvių, anglų ir vokiečių kal
bomis. Tokius atvirukus malo
nu dovanoti savo vaikams, 
draugams įvairiomis progo
mis. „Draugo" knygynėlyje šis 
rinkinys kainuoja 12 dol. 

Jeigu ruoštumėtės aplan
kyti Lietuvą, jums labai pra
verstų knygelė ..Vilnius tavo 
kišenėje". 86 puslapių oficia
lus miesto vadovas pateikia 
pagrindines istorines žinias, 
informaciją kur apsistoti, kur 
pasėdėti, ką pamatyti, ką 
pirkti, spausdinamas žodynė
lis, žemėlapis, gatvių sąrašas 
ir kiti naudingi dalykai. Kny
geles kaina - 5 dol., su per
siuntimu - 8. 95 dol. 

1995 m. rudeni keli vyru
kai sukvietė savo draugus į 
studentų ateitininkų kultūros 
vakarą - pasirodymui. Taip ir 
gimė „Dainavos" ansamblio 
vyrų oktetas, kuris ką tik iš
leido savo kompaktinę plokš
telę ir audio kasetę. Jose - 18 
dainų, tarp jų jau seniai pa
mėgtos dainos - „Ant kalno 
karklai", „Žygis į Vilnių", 
„Kur gimta padangė", Pem
pei, pempei" ir kt. Kompakti
nė plokštelė ir kasetė - puiki 
kalėdinė dovana artimiesiems 
ir draugams. Plokštelės kaina 
- 15 dol. (su persiuntimu -
18.95 dol.), kasetės - 10 dol. 
(su Dersiuntimu - 13.95 dol.). 

Regina ir Vincas Vaitkai, 
New Buffalo, Mich:, Kalėdų 
švenčių ir Naujųjų metų proga 
sveikina savo draugus bei 
pažįstamus, linkėdami vi
siems Dievo palaimos ir svei
katos. Vietoj kalėdinių korte
lių siuntimo skiria auką 
„Draugui" paremti. 

Felicija ir Lionginas 
Pliūra: „Sveikiname gimines, 
kaimynus, draugus bei pa
žįstamus su šv. Kalėdom ir 
laimingais Naujais, 2000 me
tais. Telaimina Dievas visus 
čia ir Lietuvoje gyvenančius!" 

Jadvyga Poškienė, Oak 
Lawn, Illinois, sveikina visus 
gimines, draugus bei pažįs
tamus šv. Kalėdų ir Naujųjų, 
2000-tųjų metų proga, lin
kėdama visiems sveikatos ir 
sėkmės. „Draugui" paremti 
skiria 50 dol. auką. 

Kastutė Semienė: „Šven
tų Kalėdų ir Naujųjų metų 
proga sveikinu visus savo 
draugus ir pažįstamus, linkė
dama Jums daug sveikatos ir 
sėkmės Jūsų gyvenime!" 

Juozas Vaineikis, Romas 
ir Irena Žuliai Kalėdų šven
čių proga sveikina savo gi
mines bei draugus, linkėdami 
linksmų šv. Kalėdų ir lai
mingų, pilnų Dievo palaimos 
Naujų metų. 

S K E L B I M A I 
• Gražina ir dr. Romual

das Kriaučiūnai, vietoj kalė
dinių dovanų atsiuntė $400 
auką „Saulutei", Lietuvos vai
kų globos būreliui. „Saulutė" 
dėkoja ut prasmingą pami
nėjimą Kristaus gimimo šven
tės. Labai ačiū! „Saulutė", 419 
Weidner Rd„ Buffalo Grove, 
IL 600890 Tax ID #36-
3003339. tam 

• „Lietuvos Naš la ič ių 
globos" komitetas gavo au
kų: ponai iš Delaware valstijos, 
prašantys neminėti pavardžių, 
atsiuntė $1,000, Hilda Mursko, 
We8t Haven, CT, $50, Barbara 
ir Andrew Poškus, North Wey-
mouth, MA, atsiuntė $15. Vi
siems aukotojams Lietuvos 
vaikų vardu dėkoja „Lietuvos 
Našlaičių globos" komite
tas", 2711 West 71 8t„ Chi
cago, IL 60689. »n*m 

• Neseniai Amerikoje pui
kiai užsirekomendavusio Kau
no „Kamertono'' choro kalė* 
dinė bei religinė muzika 
kasetėje bei kompaktiniame 
diske. Kalėdinės muzikos ka
setės kaina $10, disko - $14. 
Perkant kartu • $20, įskaitant 
ir persiuntimą. Kreiptis: B. 
Šulaitis, 1330 S. 51 Ave., 
Cicero, IL 60804. Tel. 708-
652-6825. tnm 




