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Vašingtone kalbama apie 
Lietuvos artėjimą prie NATO

Vilnius, sausio 29 d. (BNS) 
— Užsienio reikalų ministras 
Algirdas Saudargas, Vašing
tone pristatantis Lietuvos pa
žangą siekiant NATO reikala
vimų ir narystės sąjungoje, 
ketvirtadienį dalyvavo disku
sijose su Vašingtono politinių 
tyrimų institutų, JAV spaudos 
ir diplomatinio korpuso atsto
vais.

Tarptautinių santykių tary
bos bei Amerikos verslo in
stituto surengtuose susitiki
muose su įtakingais visuo
menės veikėjais bei politolo
gais A. Saudargas pasakojo 
apie santykių su Rusija raidą, 
bendradarbiavimą su kitais 
kaimynais, pasirengimą na
rystei Europos Sąjungoje.

Diskusijose buvo pastebėta, 
kad Lietuvos kandidatūra 
rimtai svarstoma, kalbant 
apie antrąjį NATO plėtros 
ratą. Susitikimų dalyviai pa
lankiai įvertino Seimo priim
tą įstatymą, įpareigojantį pa
laipsniui didinti Lietuvos gy
nybos finansavimą, pranešė 
Lietuvos URM.

A. Saudargas taip pat susiti
ko su politologu Zbigniew 
Brzezinski, kuris pareiškė įsi
tikinimą, jog NATO viršūnių 
susitikime Vašingtone šį ba

landį bus skirtas deramas 
dėmesys tolesnei sąjungos plė
trai, sudarant palankias są
lygas narystės siekiančioms 
valstybėms tam pasiruošti.

Susitikęs su JAV Atstovų 
rūmų nariais — demokratu 
John Dingell bei nuolatiniu 
Lietuvos tikslų rėmėju, vienu 
respublikonų vadovų Christo- 
pher Cox, A. Saudargas pra
šė raginti Kongresą sustiprin
ti paramą Lietuvos siekiui 
tapti NATO nare. Kongreso 
nariai „pripažino didelę Lietu
vos pažangą” ir „neabejojo tuo, 
jog Lietuva sulauks JAV pa
lankumo savo siekiams”.

J. Dingell pranešė prisijun
giąs prie Atstovų rūmuose 
1998 m. pavasarį įkurto Baltų 
rėmėjų sambūrio.

Be to, ministras A. Saudar
gas susitiko su Robertu Dole, 
įtakingu respublikonų partijos 
veikėju, buvusiu kandidatu į 
JAV prezidento postą ir dau
gumos vadovu Senate, aktyviu 
Lietuvos nepriklausomybės 
pripažinimo rėmėju šio de
šimtmečio pradžioje. R. Dole 
pareiškė, jog sėkmingos ir di
delės JAV investicijos Lietu
voje turėtų būti ir toliau akty
viai skatinamos.

Nuotr.: Prisikėlimo bažnyčia Kaune. Ar atsiras lėšų užbaigti šios pa
minklinės Lietuvos šventovės atstatymą? v <Elta)

Prisikėlimo bažnyčios atstatymui 
neužtenka lėšų

„Mažeikių nafta” pajuto 
sunkią rusiškos meškos „leteną”
Vilnius, ęšusio 29 d. (BNS) 

— Vienintelė Baltijos valsty
bėse naftos perdirbimo įmonė 
„Mažeikių nafta” penktadienį 
po pietų dėl žaliavos stygiaus 
pradėta stabdyti.

Kaip sakė gamyklos darbuo
tojai, įmonei Rusijos žinybose 
yra patvirtintas papildomas 
110,000 tonų naftos kiekis, 
tačiau Rusijos susivienijimas 
„LUKoil”, vadovaujantis naf
tos tiekimui į Lietuvą, nesu
tinka to pripažinti.

Sustojus „Mažeikių naftai”, 
gamykla žiemos metu per die
ną patirtų apie 1 mln. litų 
nuostolių.

Pasak „Mažeikių naftos” 
specialistų, „LUKoil” atstovai 
tiesiai nepaaiškina, kodėl su
sivienijimas nepasirašo naf
tos kvotos. Anot mažeikiškių, 
vyksta „tylus karas”.

Tačiau gamyklos generalinis 
direktorius Gediminas Kiesus 
teigė, jog gamykla dar turi 
žaliavos ir veikia. Jis nenorėjo 
komentuoti padėties, tik sakė, 
kad dėl naftos vis dar derama
si su Rusija.

Į Lietuvos naftos ūkį inves
tavusios „Williams Interna
tional” atstovai penktadienį 
tarėsi su ūkio ministru Vincu 
Babiliumi. „Dabar ‘Williams’ 
vertina realius žingsnius, kaip

padėti ‘Mažeikių naftai’. Jie 
įvertins ir Būtingės terminalo 
galimybes importuoti naftą”, 
sakė „Williams Lietuva” atsto
vas spaudai Darius Šilas.

.Artėjant Būtingės termina
lo atidarymui, naftos eksporto 
įkainiai tapo kieto rusų žai
dimo objektu”, agentūrai AFP 
sakė Maskvoje dirbantis vie
nas Vakarų naftos rinkų spe
cialistas, komentuodamas „Ma
žeikių naftos” padėtį.

Lietuvos vyriausybė pareiš
kė, kad naftos tiekimo sustab
dymas yra neteisėtas, ir tai 
gali atsiliepti tarpvalstybi
niams santykiams.

Pasak vyriausybės spaudos 
tarnybos pranešimo, G. Vag
norius pavedė atsakingoms in
stitucijoms diplomatiniais ka
nalais išsiaiškinti, kodėl Rusi
ja per savo teritoriją nepralei
džia naftos bendrovei „Mažei
kių nafta”.

Lietuvos vyriausybė ketina 
parduoti iki 40 proc. bend
rovės akcijų ir kviečia įmonės 
privatizavime dalyvauti Vaka- 

' rų ir Rusijos bendroves. „Ta
čiau konkurso rezultatus nu
lems tik ekonominiai kriteri
jai, o ne negarbingos konku
rencijos priemonės”, tvirtina
ma pranešime.

„Lietuvos aido” reikalai 
sprendžiami už Atlanto

Vilnius, sausio 27 d. (BNS) 
— Sunerimęs dėl „Lietuvos 
aido” pastato Vilniuje, dau
giau nei 35 proc. šio dienraščio 
akcijų turintis akcininkas Al
girdas Pilvelis vėl kreipėsi į 
teismą. Trečiadienį jis sakė, 
kad Vilniaus I apylinkės teis
mo paprašė uždėti areštą 
dienraščio pastatui ir sustab
dyti stebėtojų tarybos įgalioji
mus.

A. Pilvelis teigė, kad JAV 
gyvenančio dienraščio pasko
los davėjo Albino Markevi
čiaus įgaliotas asmuo pareiš
kė, jog „Lietuvos aido” redak
cijai teks 200 kvadratinių 
metrų iš dabar turimų 1,770.

Pasak įgaliotinio, likęs plotas 
bus nuomojamas.

„Apie tai nežino nei dien
raščio direktorė, nei kiti vado
vai”, sakė A. Pilvelis. Jo ban
dymai susisiekti su pačiu A. 
Markevičiumi buvo nesėkmin
gi. Prašymą sustabdyti dien
raščio stebėtojų tarybos įgalio
jimus A. Pilvelis aiškina tuo, 
kad tik du narius turinti ste
bėtojų taryba yra neteisėta.

Atsistatydinus Romai Grin- 
bergienei, „Lietuvos aido” ste
bėtojų taryboje liko Aleksejus 
Bočiarovas ir Arvydas Jockus. 
A. Pilvelio žiniomis, apie 40 
proc. dienraščio akcijų turi 
kultūros ministras Saulius

Kaunas, sausio 28 d. (Elta) 
— Negavus vyriausybės finan
sinės paramos šiems metams 
ir pasibaigus aukotojų lėšoms, 
sustabdyti Kauno Prisikėlimo 
bažnyčios atstatymo darbai, 
pranešama Bažnyčios atstaty
mo komiteto narių spaudos 
konferencijoje, kuri ketvirta
dienį buvo surengta miesto 
savivaldybėje.

Būtiniausiems atstatymo 
darbams užbaigti reikėtų apie 
11 milijonų litų.

Bažnyčios atstatymui jau 
panaudota beveik 7 mln. litų, 
iš kurių 2.3 milijono — val
stybės skirtos lėšos.

Kristaus Prisikėlimo parapi
jos klebonas kunigas Viktoras

Ispanijoje 
atidarytas Lietuvos 
garbės konsulatas
Madridas, sausio 29 d. 

(BNS) — Pietų Ispanijos Mur- 
cia autonominiame regione 
atidarytas Lietuvos garbės 
konsulatas.

Lietuvos garbės konsulu 
Murcia tapo 26 metų versli
ninkas Pedro Antonio Garcia 
Gomez, populiaraus Ispanijoje 
turistinio-sanatorinio komp
lekso „La Fortūna” savinin
kas.

Jis pasiryžęs tarpininkauti, 
plėtojant Lietuvos ryšius su 
šiuo Pietų Ispanijos regionu 
prekybos ir turizmo srityse, 
pranešė Lietuvos Užsienio rei
kalų ministerija.

Konsulato atidarymo cere
monijoje ketvirtadienį dalyva
vo Lietuvos ambasadorius Is
panijos karalystėje Giedrius 
Čekuolis, regiono prezidentas 
Ramon Luis Valcarceli, kiti 
Murcia politikai, kultūros, 
verslo ir žiniasklaidos atsto
vai. Iškilmes rodė Murcia tele
vizija.

Murcia — didžiausia Ispa
nijoje vaisių ir daržovių eks
portuotoja, taip pat garsėjanti 
baldų pramone ir išplėtota tu
rizmo veikla.

Gegužės mėnesį Lietuvos 
ambasada Murcia verslinin
kams rengia seminarą apie 
prekybos ir investicijų Lietu
voje galimybes.

Šaltenis, 4 proc. — konserva
toriai, likusias — privatūs as
menys. Dabar dienraščio sko
los yra daugiau nei 7 mln. li
tų.

Brusokas pareiškė turintis 
vilčių, kad šie maldos namai 
— viso pasaulio lietuvių vie
nybės simbolis — bus atstaty
ti iki 2000-ųjų metų pabaigos

— Kristaus atėjimo į mūsų 
žemę jubiliejaus.

1922 metais naujos Lietuvos 
kūrėjams kilo idėja pastatyti 
bažnyčią Kaune, tuometinėje 
laikinoje sostinėje, kaip padė
kos Visagaliui Dievui už at
gautą laisvę ženklą, kaip pa
minklą žuvusiųjų už tėvynės 
laisvę atminimui. Iš penkioli
kos konkursui pateiktų pro
jektų tolimesniam projektavi
mui pasirinktas inžinieriaus 
Karolio Reisono darbas. Galu
tinis bažnyčios projektas buvo 
parengtas 1932 metais, o ki
tais metais patvirtintas ir 
gautas leidimas statybai. 
1934 metais buvo pašventin
tas iš Jeruzalės Alyvų kalno 
atvežtas kertinis akmuo, ir 
prasidėjo didžiausios Lietu
voje katalikų šventovės staty
ba. Deja, ją nutraukė sovieti
nė okupacija.

1988 metais, prasidėjus tau
tiniam atgimimui, bažnyčios 
Dastatas gražintas tikintie
siems. Šventovės atstatymo 
tarybos garbės pirmininku 
išrinktas Jo Eminencija kar
dinolas Vincentas Sladke
vičius, pirmininku — Jo Ek
scelencija arkivyskupas Sigi
tas Tamkevičius, vykdomojo 
komiteto garbės pirmininku
— profesorius Vytautas Lan
dsbergis.

Prancūzijos prezidentas 
pasirūpins sovietą nusavinta 

..Lietuvos ambasada
Vilnius, sausio 29 d. 

(BNS) — Lietuvos preziden
tas Valdas Adamkus mano 
įgyvendinęs visus pagrindi
nius vizito į Prancūziją bei 
NATO būstinę tikslus ir ypač 
džiaugiasi susitikimu su Pran
cūzijos prezidentu Jacąues 
Chirac.

V. Adamkus, ketvirtadienio 
vakarą grįžęs iš keturių dienų 
kelionės, Vilniaus oro uoste 
žurnalistams prisipažino per 
visus pietus svarstęs, kaip pri
minti Prancūzijos prezidentui 
Lietuvos prieškario ambasadą 
Paryžiuje, kurią tebėra užė
musios Rusijos tarnybos, ta
čiau J. Chirac nustebino Lie
tuvos prezidentą, pirmas pra
bilęs apie šią problemą.

Pasak V. Adamkaus, Pran
cūzijos vadovas apgailestavo, 
kad savo vizitą į Paryžių dėl

ligos atšaukė Rusijos prezi
dentas Boris Jelcin, nes susiti
kimo darbotvarkėje buvo nu
matytas Lietuvos ambasados 
klausimas.

V. Adamkaus teigimu, Pran
cūzijos prezidentas pažadėjo ir 
ateityje neužmiršti sovietų nu
savinto ir dabar Rusijos valdo
mo Lietuvos ambasados Pa
ryžiuje pastato.

Nuo pirmadienio trukusį ke
turių dienų vizitą Paryžiuje, 
Strasbūre ir Briuselyje prezi
dentas baigė susitikimu su 
NATO pajėgų Europoje vy
riausiuoju vadu generolu Wes- 
ly Clark. Pasak prezidento, 
susitikime aptartas Lietuvos 
karinių pajėgų pasiruošimas 
ir jų galimybės įsijungti į kai 
kurias NATO vykdomas pro
gramas.

Aleksandro Lileikio byloje 
medikai „padėjo tašką”

Vilnius, sausio 29 d. (BNS) 
— Medikų komisija penkta
dienį nusprendė neleisti žydų 
genocidu kaltinamam 91-erių 
metų Aleksandrui Lileikiui 
dalyvauti teisme.

Komisija pažymėjo, kad kai 
kurios A. Lileikio ligos yra 
paūmėjusios ir nustatyta nau
jų. Vilniaus medikų komisijai 
vadovavęs Valstybinės teisės 
medicinos tarnybos generali
nis direktorius Antanas Gar
mus sakė, jog dalyvavimas 
teismo posėdyje kaltinamojo 
sveikatai gali dar labiau pa
kenkti. Tokią išvadą padarė 
aštuonių medikų komisija.

A. Lileikis serga nepagy
domomis širdies, kraujagyslių 
ir kitomis ligomis. Pasak me-. 
dikų, jau neįmanoma tikėtis, 
kad kaltinamojo sveikata 
kada nors pasitaisys, ir jį bus 
galima kviesti į teismo po
sėdžius.

Paskutinį kartą A. Lileikis 
buvo atvykęs į teismą pernai 
rudenį, bet netrukus buvo 
išvežtas į ligoninę greitosios 
pagalbos automobiliu ištikus

širdies priepuoliui.
Medikų komisuos išvados

penktadienį įteiktos Vilniaus 
apygardos teismui. Byla grei
čiausiai bus sustabdyta arba 
nutraukta, nes pagal Lietuvos 
įstatymus, nagrinėti bylą be 
kaltinamojo galima tik jam 
esant užsienyje ir vengiant at
vykti į teismą.

Medikų komisijai praėjusią 
savaitę nusprendus dėl silp
nos sveikatos neleisti teismo 
posėdžiuose dalyvauti ir ki
tam žydų genocidu kaltina
mam 91-erių metų Kaziui 
Gimžauskui, panašios ir jo by
los perspektyvos.

Tiek A. Lileikio, tiek K. 
Gimžausko bylų nagrinėjimas 
būtų įmanomas tik pakeitus 
kai kuriuos Lietuvos įsta
tymus.

A. Lileikis kaltinamas tuo, 
jog būdamas Vilniaus apygar
dos saugumo viršininku nuo 
1941 m. birželio iki 1944 m. 
liepos pasmerkė fiziniam su
naikinimui 75 žydus, iš kurių 
tik vienam pavyko išvengti 
mirties.

Lietuva per savaitę
* Lietuvos vardą garsi

nančių renginių išlaidoms
padengti vyriausybė iš rezervo 
fondo skyrė 200,000 litų. Už
sienio reikalų ministerijai ir 
Kultūros ministerįjai atiteko 
po 100,000 litų. Šie pinigai tu
rės būti naudojami su Lietuva 
susijusių renginių, menininkų 
kelionės ir gyvenimo išlaidų fi
nansavimui, reklamos ar kitai 
meninei produkcijai įsigyti.

(Elta)

* Didžiojo tūkstantme
čio Taikos žygio dalyviai, 
1998 m. rugpjūčio 6 d. Seattle, 
WA, pradėję 1.5 metų truk
siančią kelionę dviračiais ap
link pasaulį, jau pasiekė Ar
gentiną — 13-ąją savo kelio
nės valstybę. Čilėje su žygei
viais atsisveikino vyriausias 
dalyvis, 64 metų Guenter Eh- 
rich, priverstas nutraukti žygį 
dėl piniginių sunkumų. Su iš
kilmingomis palydomis ir pre
zidento linkėjimais, įrašytais 
Taikos juostoje, išlydėti Lietu
vos dviratininkai jau prasita
rė, kad toks pat likimas gali 
ištikti ir jų komandą. Žygei
viai iš Lietuvos keliauja už 
paskutines savo ir artimųjų 
santaupas, turi skolų, o rasti 
piniginės pagalbos Lietuvoje 
vis dar nepavyksta. <r>

* Stiprus vėjas ir lietus
trukdo žiemos potvyniui 
atsitraukti, iš Šilutės rajono. 
Pąjudėjus ledams Nemune, 
ketvirtadienį vanduo upėje ne
slūgo, bet toliau sparčiai kilo. 
Dėl nesibaigiančio lietaus pra
dėjo kilti vandens lygis ir Mi
ndoje Klaipėdos rąjone. Prieš 
kelias savaites Šilutės rąjone 
ištvinęs Nemunas užliejo 13 
kaimų, iš viso 135 sodybas, 
kuriose gyvena per 500 žmo
nių. Vanduo užliejo beveik 
10,000 hektarų pievų ir kelius 
tarp sodybų. <bns>

* Apibendrinus statisti
kos duomenis, sužinota, 
kad dėl Rusijos krizės ir ga
mybos sumažėjimo nuo 1998 
m. rugsėjo Lietuvos įmonėse 
buvo atleista daugiau kaip 
3,000 darbuotojų. <la>

* Po Naujųjų metų padi
dėjus benzino, degtinės ir 
kitų prekių kainų skirtumui, 
Lietuvos ir Karaliaučiaus sri
ties pasienio kontrolės punk
tuose tebesilaiko ilgos auto
mobilių eilės, taip pat padau
gėjo alkoholio kontrabandos 
atvejų. <BNS)

Pasaulio vadovų
dešimtuke —

Gediminas Vagnorius
Vilnius, sausio 29 d. (Elta) 

— Šį savaitgalį į Pasaulio eko
nomikos susirinkimą Davose 
išvyksiantis premjeras Gedi
minas Vagnorius dalyvaus 
specialioje Rytdienos pasaulio 
vadovų programoje.

Kaip pranešė ministro pir
mininko atstovas spaudai Al
binas Pilipauskas, Lietuvos 
vyriausybės vadovas Davoso 
Ekonomikos susirinkimo na
rių ir rėmėjų balsais 1999 me
tais išrinktas vienu iš šimto 
Rytdienos pasaulio vadovų.

Rytdienos pasaulio vadovai 
yra jaunesni nei 43 metų as
menys, užimantys aukštus 
įtakingus postus politikos, 
verslo, žiniasklaidos, meno ir 
mokslo srityse, kurių veikla 
vertinama pasauliniu mastu.

G. Vagnorius — pirmasis 
Lietuvos atstovas, išrinktas į 
kasmet sudaromą Rytdienos 
pasaulio vadovų sąrašą.

* Teisingumo ministeri
jos žiniomis, Lietuvoje šiuo 
metu oficialiai veikia 34 politi
nės partijos, kurios vienija 
apie 60,000 narių. Gausiau
sios partijos yra Tėvynės są
junga — apie 16,000 narių, 
Krikščionių demokratų — 
apie 11,000, LDDP — apie 
9,000, Socialdemokratų — 
apie 2,500, Tautininkų sąjun
ga — apie 2,000, Centro są
junga — apie 1,500, Naujoji 
sąjunga (socialliberalai) — 
971 steigėjas, Lietuvos rusų 
sąjunga — 750 narių. ilai

* Nuo šių metų didžiau
sia indėlių draudimo kom
pensacijos suma vienam in
dėlininkui bus 37,500 litų. Įs
tatyme numatyta, kad di
džiausias draudžiamas indėlis 
yra 45,000 litų. Indėlių sumos 
iki 10,000 litų apdraudžiamos 
100 proc., kompensacijos už 
didesnius indėlius sieks nuo 
70 iki 90 proc. Indėliai užsie
nio valiuta draudžiami nuo 60 
iki 90 proc. <lri

* Valstiečių partija para
gino lietuvius pirkti kon
densuotą pieną, kad ištrauktų 
iš finansinės krizės bendrovę 
„Marijampolės pieno konser
vai” bei Marijampolės apskri
ties žemdirbius. Pieno konser
vų eksportas dėl krizės Rusi
joje labai sumažėjo, todėl dau
gėja produkcijos sandėliuose 
ir didėja įsiskolinimas pieną 
tiekiantiems ūkininkams. Val
stiečių partijos pirmininko Ra
mūno Karbauskio prašyme vi
si Lietuvos gyventojai ragina
mi nusipirkti „nors po keletą 
indelių” kondensuoto pieno, 
nes tai padėtų bendrovei daug 
greičiau atsiskaityti su žem
dirbiais. (BNS)

* Prezidentas Valdas
Adamkus pirmadienį išeina 
atostogų, tačiau liks Vilniuje, 
kol iš vizito Kinijoje negrįš 
Seimo pirmininkas. Preziden
to atstovė spaudai Violeta 
Gaižauskaitė sakė, kad V. 
Adamkus atostogaus vasario 
1-13 dienomis. Dalį savo atos
togų jis ketina praleisti Meksi
koje. Prezidento žmona Alma 
Adamkienė į šią Centrinės 
Amerikos valstybę išvyksta šį 
šeštadienį. Pasak prezidento, į 
Meksiką, kur jau 11 metų jis 
su žmona atostogaudavo, jis 
vyks vėliau. (Bns>

* Kolegos penktadienį
sveikino Seimo pirmininko 
pavaduotoją Romualdą Ozolą, 
kuriam sausio 31 dieną su
kanka 60 metų. ibns>

* Lietuvos generalinis 
prokuroras Kazys Pėdnyčia 
kreipėsi į kolegas latvius, es
tus, rusus, baltarusius, ukrai
niečius, prašydamas padėti 
tirti sausio '25-osios vakarą 
prie savo namų nužudyto Pa
nevėžio prokuroro Gintauto 
Sereikos bylą. Į prašymą atsi
liepė visų kaimyninių proku
ratūrų vadovai ir užtikrino, 
kad bus imtasi operatyvinių 
tardyminių priemonių, kurios 
padėtų išaiškinti nusikaltimą, 
bei teiks bet kokią informaci
ją, kuri būtų naudinga Lietu
vos teisėsaugininkams, ibnsi

KALENDORIUS
Sausio 30 d.: Martyna, Jacintą. 

Ipolitas, Nikodemas, Banguolė.
Sausio 31 d.: Šv. Jonas Bosko; 

Marcelė, Liudvika, Liuda, Jaunė. 
1995 m. Lietuvos Seimas priėmė 
Valstybinės kalbos įstatymą.

Vasario 1 d.: Pijonijus, Ignacas, 
Brigita, Gytis, Eidvilė.
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO

Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnwood Avė.
Arlington Heights, IL 60004

ATEITININKŲ MISIJA PENKIŲ 
DIMENSIJŲ PERSPEKTYVOJE

KUN. STASYS YLA

(„Ateitis” 1978 metų gruodis, psl. 352-353)

Veiklos dimensijos ir jų 
derinimo klausimas

Stabtelkim ties antruoju 
klausimu: kokių dimensijų de
riniu ateitininkai vykdė savo 
misiją? Liuveniškė studentų 
valdyba 1909 m. pabaigoj už
brėžė tris veiklos plotmes: re
liginę, tautinę ir kultūrinę. Iš 
tų trijų ligi I didžiojo karo 
ryškiausia buvo religinė. Ta
da, kaip ir nūnai, buvo labai 
stiprios antikristinės atakos, 
dėl to reikėjo atkirčio. Atakos 
nesiliovė ir vėliau, bet karo 
metu iškilo naujas dalykas — 
Sovietų revoliucija, kuri kėsi
nosi sužlugdyti mūsų nepri
klausomybės siekimus. Į Rusi
jos gilumą dėl karo buvo pasi
traukę su savo gimnazijomis 
daugelis moksleivių ir ten 
išgyveno revoliucijos audrą. 
Tuo metu marksistinių pa
žiūrų vyresnieji moksleiviai 
rėmė Sovietų kėslus prieš Lie
tuvą ir sąmoningus lietuvius. 
Ateitininkai, gerai susiorga
nizavę, priešingai, jungėsi į 
patriotinę veiklą, o įsikūrus 
krikščionių demokratų parti
jai, ėmėm ir jai talkinti. Parti
jos priekyje atsistojo dina
miškasis Mykolas Krupavi
čius, tuo metu kapelionas Vo
roneže, kur veikė keletas lie
tuvių gimnazijų.

Grįžę iš Rusijos, tie vo- 
ronežiškiai pasirodė aktyvesni 
ateitininkai už tuos, kurie bu
vo likę Lietuvoje. Jie, L. Bistro 
žodžiais „Ateityje” (1919 m.), 
mokėjo gražiau kalbėti, rodė 
daugiau kovingumo, drąsos, 
politikavo, bet jų dvasia neat- 
spindėjusi ateitininkų idealų. 
Taip susidarė lyg du sparnai: 
vienas dovydaitinis-kuraitinis, 
antras krupavičinis. Pasine- 
šimas į aktyvią politiką ryš
kėjo ir pas ateitininkus stu
dentus, kurie 1923 metais 
naujai persiorganizavo. Dovy
daitis su Kuraičiu nepajėgė 
atsverti Krupavičiaus magne
to. Kitą atsvaros polių sudarė 
friburgiškis Izidorius Tamo
šaitis, vienas iš ateitininkų 
pirmūnų. Jis iš ateitininkų 
studentų atitraukė dalį pajė
gių vyrų ir sukūrė neolitua- 
nus, vėliau susirišusius su na
cionalistine tautininkų grupe.

Taip trijų dimensijų derinys 
skilo. Vieni toliau gynė puo
lamą religiškumą, antri svar
besniu reikalu laikė talkinti 
valstybės atkūrimui, treti pir
mine savo vertybe pasirinko 
tautiškumą. Naujas reiškinys 
buvo Romuvos sąjūdis su stip
riais kultūriniais užmojais. 
Jam vadovavo du friburgiškiai 
— Šalkauskis i” Pakštas. Są
jūdis buvo pradėtas šalia atei
tininkų, bet A. Jakšto pataria
mas neskaidyti katalikų jėgų, 
Šalkauskis apsisprendė savo 
kultūrinius planus perkelti į 
ateitininkus. Su Šalkauskiu 
atėjo pas ateitininkus ir Pakš
tas, o kiek vėliau, atsipalaida
vęs nuo krupavičinės partijos 
bei politikos, įsijungė dar vie
nas buvęs friburgiškis J. Ere
tas.

Šie trys su Dovydaičiu ir 
Kuraičiu atsvėrė Krupavi- 
čiaus-Karvelio politines įta
kas ir atstatė ateitininkus į 
pirminį kelią. Dar daugiau, 
Šalkauskis performulavo ir

naujai pagrindė ateitininkų 
principus, suvesdamas juos į 
žinomą penketą. Politika, ak
tyvi politika buvo išjungta, 
kaip aistrinantis, jaunimo 
brendimui kliudantis dalykas. 
Ateitininkų sąjūdis buvo pa
brėžtinai deklaruojamas kaip 
nepolitinis. Tai buvo kartoja
ma kiekviename kongrese kas 
penkeri metai. Aktyviai politi
kuoti galėjo tik sendraugiai 
savo asmenine atsakomybe — 
ne kaip ateitininkai.

Nuo 1925 metų kongreso, o 
ypač nuo 1927 metų Palangos 
konferencijos, ateitininkai at
sistojo ant plačių dimensijų 
bazės, derindami visas princi
pines plotmes. Tuo deriniu juo 
toliau, juo labiau darėsi sti
presni iš vidaus, atlaikė net
rukus iškilusio vadistinio reži
mo atakas ir laimėjo daug pa
lankumo tarp kitų pažiūrų 
kultūrinio nusiteikimo sluoks
nių. Ateitininkų spauda siekė 
europinio lygio, ateitininkų 
įsijungimas į kitas katalikų 
veiklos sritis sparčiu žingsniu 
kėlė bendrą visos tautos kul
tūrinį lygį. Galėtume sakyti, 
kad ateitininkai perėmė tuos 
plačius uždavinius tautai ug
dyti, kurių pradininkas buvo 
vysk. Valančius ir tęsėjas A. 
Jakštas bei jo generacija. Vi
sos kitos srovės, apsiribojusios 
tik politiniu arba pseudokul- 
tūriniu akiračiu su kraštuti
nės kairės ar kraštutinės deši
nės krypsniais — nepajėgė 
lenktyniauti su ateitininkais 
ir jų vadovaujamu šakotu ka
talikų kultūriniu pasireiš
kimu.

(Bus daugiau)

MAS ŽIEMOS KURSUOSE ‘98

Trečiadienis
Šiandien anksčiau kėlėmės, 

nes reikės daug paskaitų 
klausytis, baigti ideologinius 
kursus ir pasiruošti išvykimui 
į namus!

Pasiruošti šiandienos dr. 
Dalios Boydstonienės paskai
tai, vakar vakare susirinkome 
salėje ir atsakėme į daugelį 
klausimų apie save raštiškai. 
Dr. D. Boydstonienė sėdėjo 
prie mūsų atsakymų visą 
naktį, kad galėtų šiandien 
pranešti rezultatus. Ji deta
liai paaiškino apie mūsų cha
rakterio bruožus, ir kokią pro
fesiją mums tiktų pasirinkti 
ateityje.

Daug diskutavome apie pa
teiktas žinias. Mums paskaita 
labai patiko.

Kitoje paskaitoje susipaži
nome su Darium Polikaičiu, 
dr. Audriaus ir Mariaus vy
riausiu broliu. Jis labai įdo
miai kalbėjo apie vadovavimą 
ir kaip mes visi galim būti ge
rais vadovais. Tikiuosi, kad 
viską atsiminsim, nes ateityje 
norim būti vadovais stovyk
lose ir kursuose.

Uniformuoti rinkomės pa
vakaryje salėje MAS suvažia
vimui. Išklausėme visų kuopų 
pranešimus. Atrodo, kad visos 
kuopos labai veiklios. Birutė 
Bublienė kalbėjo mums apie 
MAS ateitį. Jos mintis buvo: 

'jei mums rūpi MAS veikla, tu
rime patys jos ateitim rūpin
tis. MAS gyvastingumas prik

•'y/j 
MM

ATGIMSTA BOSTONO JAUNUČIAI 
ATEITININKAI

pas-
Šv.

Lionės Kazlauskienės 
tangomis sausio 10 d.
Petro parapijos salėje įvyko 
atgaivintos Bostono ateitinin
kų jaunučių kuopos susirinki
mas. Ateitininkai Lietuvoje 
buvo įkurti šio šimtmečio 
pradžioje kovoti su nuomone, 
kad visi apsišvietę žmonės sa
vaime turi tapti ateistais. 
Ateitininkų tikslas — lavinti 
sąmoningus katalikus, su
prantančius pasaulį, kuriame 
gyvena, ir su viltimi bei tikė
jimu stengiančius jį atnaujinti 
Kristuje.

Susirinkime dalyvavo 10 
vaikų. Programoje dr. Mirga 
Gimiuvienė kalbėjo apie atei
tininkų organizaciją bei veik

ATEITININKŲ SAVAITGALIS 
BERČIŪNUOSE

Lapkričio 28-29 d. Berčiū
nuose vyko tradicinis ateiti
ninkų savaitgalis tema „Atei
tininkų plėtra regionuose”. 
Jame dalyvavo per 50 ateiti
ninkų sendraugių bei stu
dentų iš įvairių Lietuvos vieto
vių. Šiuo metu Ateitininkų fe
deracijoje (AF) yra 1,700 Lie
tuvoje registruotų narių ir 
antra tiek neregistruotų. Pra
nešimus apie dabartinę AF 
padėtį Lietuvoje ir būtinybę 
reorganizuoti ateitininkų vie-

lauso nuo mūsų — turime 
gausiau dalyvauti stovyklose, 
kursuose, vieni su kitais pa
laikyti glaudžius ryšius ir 
rašyti apie save į spaudą. Bai
gėme suvažiavimą su šv. Mi- 
šiomis, kurias atnašavo kun. 
Edis iš Toronto.

Po MAS suvažiavimo sku
bėjome pasipuošti iškilmin
gai vakarienei užbaigimo 
apeigoms, talentų vakarui ir 
šokiams.

Uždarymas buvo labai įspū
dingas. Dr. Audrius Polikaitis 
ir Audrė Budrytė mums susu
mavo visos savaitės paskai
tas ir pagrindines mintis 
iškėlė dar vieną kartą, kad 
mes ilgai atsimintume. Tik
rai daug išmokom ir išklau
sėme šią savaitę!

Talentų vakaras buvo labai 
smagus. Daug kas atskleidė 
savo talentus. Labiausiai 
mums patiko ,,RAP” grupė, 
jau ketveri metai atvykusi iš 
užjūrio. Kun. Edis, Birutė Bu
blienė ir Paulius Gražulis 
mums įdomiai padainavo apie 
ateitininkų principus, kursų 
vadovus ir ateitininkų ateitį. 
Nors labai smarkiai plojome 
ir labai prašėme , kad antrą 
dainą padainuotų, jie nesuti
ko, liepė kitais metais sugrįžti 
ir vėl juos išgirsti. Labai lauk
sime jų paklausyti. Labai il
gai šokome gražiai papuoštoje 
salėje. Sugrįžę atgal į kamba
rius, ilgai kalbėjomės ir ver
kėme, liūdna, kad kursai jau

lą. Vyresnieji jaunučiai, vado
vaujant moksleiviui Petrui 
Gaveliui, pasikalbėjo apie šei
mos bei bendruomenės idea
lus. Jaunesniųjų būrys, talki
nant moksleiviui Andriui Gas- 
paroniui, susipažino su ateiti
ninkų ženkleliu bei jo prasme. 
Jaunučiai pagiedojo, pasimel
dė ir žaidė žaidimus.

Tėvai nutarė, kad susirinki
mai vyks pirmąjį kiekvieno 
mėnesio sekmadienį 12 va
landą Šv. Petro parapijos sa
lėje. Ateinantis susirinkimas 
bus vasario 7 d. Visi nuo pir
mo iki aštunto skyriaus moki
niai kviečiami įsijungti į atgai
vintą ateitininkų jaunučių 
veiklą. M.G.

tovių valdybąs perskaitė AF 
valdybos nariai Vygantas Ma
linauskas ir Vidas Abraitis. 
Iki šiol AF vietovių valdybos 
veikė vyskupijų ribose, tačiau, 
nusistovėjus Lietuvos admi
nistraciniam suskirstymui ir 
atsiradus galimybei glaudžiau 
bendradarbiauti su vietos 
švietimo institucijomis, nus
pręsta, jog būtų racionaliau, 
jei vietovių valdybos veiktų 
apskričių ribose.

Savaitgalio diskusijų metu 
buvo nagrinėjami vietovių val
dybų reorganizavimo juridi
niai klausimai. Norint paska
tinti vietinių ateitininkų 
struktūrų savarankiškumą, 
nutarta vietovių valdyboms 
suteikti juridinio asmens sta
tusą. Dėmesio buvo skirta ir 
moksleivių kuopų globėjų 
atestacijai. Pastebėta, jog atei
tininkų kuopų globėjai, pa
skirti mokyklų direktorių, 
kartais neturi ryšio su AF bei 
stokoja jaunimo auklėjimui 
reikalingos kvalifikacijos. Ap
tarti buvo ir AF nario mokes
čio klausimai. Pavasarį Kaune 
vykusioje ateitininkų asamb
lėjoje buvo nutarta įvesti orga
nizacijos nario mokestį. Kai 
kurie Berčiūnų savaitgalio da
lyviai nuogąstavo, kad nario 
mokestis gali sumažinti orga
nizacijos narių skaičių. AF 
valdybos narių nuomone, mo
kesčiu pirmiausia siekiama 
spręsti ne finansines ar draus
mės problemas; tikimasi, jog 
nario mokestis padės ugdyti 
narių solidarumą, bendrą at
sakomybę ir gebėjimą dalytis. 
Pranešta apie ketinimus leisti 
biuletenį „Ateitininkų žinios”, 
padėsiantį keistis informacija 
tarp ateitininkų organizacijos 
padalinių.
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pasibaigė ir reikės išsiskirti. 
Pasiryžome ateinančiais me
tais vėl sugrįžti ir dar dau
giau išmokti!

Lina Bublytė

Ateitininkų rūmuose Kaune. Iš k.: Ateitininkų federacijos pirm. Vygandas Malinauskas, Moksleivių ateitininkų 
s-gos pirm. Kęstutis Bagdžius, Jaunųjų ateitininkų s-gos pirm. Vilhelmina Raubaitė, Studentų ateitininkų s-gos 
pirm. Darius Mickevičius ir Vidas Abraitis - Ateitininkų fed. vicepirmininkas, ASS valdybos narys.

LIPNIŪNO- 
STULGINSKIO 

KUOPOS DĖMESIUI

Čikagos ir jos apylinkių 
moksleivių Lipniūno-Stulgins- 
kio kuopa vasario mėn. pla
nuoja pora susitikimų.

Penktadienį, vasario 5-tą, 
6:30 v.v. bus rodomas filmas, 
po kurio vyks diskusijos. Susi
rinkimas Giedrės Kazlaus
kaitės namuose, 11617 West 
139th Street, Orland Park. 
Dėl informacijos galima skam
binti 708-349-1911.

Šeštadienį, vasario 20-tą, 
moksleivių iškyla į Alpine Val- 
ley Ski Resort, East Troy, Wis- 
consin. Autobusas išvyks nuo 
Pasaulio lietuvių centro punk
tualiai 2 v. p.p. ir grįš pirmą 
valandą naktį. Iškylos žiniala- 
piai bus paštu pasiųsti vi
siems kuopos nariams. Auto
busas riboja dalyvių skaičių. 
Norintieji dalyvauti, registruo
jasi iš anksto. Registracijos 
mokestis — 10 dol. Registraci
jos čekiai rašomi: Jonas Kup
rys; siunčiami kuopos globėjai 
Alei Lieponienei, 70 Šilo 
Ridge, Orland Park, IL 60467.
DR. ARVYDAS J.DAILIDĖ

DANTŲ GYDYTOJAS 
21470 S. MainSt.

Mattesson, IL 60443 
Tel. 708-748-0033

Valandos pagal susitarimą

DALIA A. CEPELĖ, D.D.S.
DANTŲ GYDYTOJA 

7915 W. 171 St.
Tinley Park, IL 60477 

708-614-6871 
Valandos pagal susitarimą

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-735-4477 

Rez. 708-246-0067 arba 708-246-6581 
6449 S. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

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

Valandos susitarus

DR. DALIA JODVVAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3800 Highland Avė., Ste. 201 
(skersai gatvės nuo Good Samaritan ligoninės) 

Downers Grove, IL 60515 
Tel. 630-960-3113 

Valandos susitarus

DR. K. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
ISSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie Avė., Chicago 

773-778-6969 arba 773-489-4441

DR. VILIJA KERELYTĖ
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 S. Harlem, Bridgevlew, IL 60455

Tel. 708-594-0400 
Valandos pagal susitarimą

DR. PETRAS KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. 708-652-4159 atsakomas 24 vai. 
1443 S. 50th Avė., Cicero

Kasdien 1 v.p.p. - 7 v.v. 
Išskyrus trečd. Šeštad. 11 -4 v.p.p.

SURENDER LAL, M.D.
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 
Tel. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą
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DR. DOMAS LAPKUS
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 West Avė.
Orland Park 

708-349-8100
Valandos kasdien, išskyrus savaitgalius

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 VValter St., Lemont, IL 60439 
Tel. 815-723-1854 

7600 W. College Dr.
Palos Heights, IL 60453 

Tel. 708-361-0010

DR. RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą

DR. VILIUS MIKAITIS
Šeimos daktaras ir chirurgas 

FAMILY MEDICAL CLINIC 
15505-127 SL, Lemont, IL 60439 
Priklauso Palos Community Hospital 

Silver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 706-257-2265

Cardiac Diagnosis, LTD.
6132 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-436-7700 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą

DR. LINA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 ST., BURBANK, IL 
Tel. 773-735-1540 

Valandos pagal susitarimą

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLAS PRUNSKIS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
Illinois Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

dubens srities, raumenų, vėžio, 
sužeidimų darbovietėje ir sporte bei 

kt. vietų skausmo gydymo specialistai 
Chicago: 312-726-0800 

East Dundee: 847-551-1212 
McHenry: 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 

ir Libertyville

DR. DANA M.SALIKLIS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
VVestchester, IL 60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie Avė.

Vai.: antrd. 2-4 v.p.p. ir ketvd. 2-5 v.p.p. 
Seštd. pagal susitarimą 

Kabineto tel. 773-776-2880 
Namų tel. 708-448-5545

DR. V.J. VASAITIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 St., Burbank, IL 
Tel. 708-423-6114

Valandos pagal susitarimą

DR. KENNETH J. YERKES 
ŪR. BOB DOKHANCHI

Dantų gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007W. 59 St, Chicago, IL 
Tel. 773-735-5556 

4707 S. Gilbert, La Grange, IL 
Tel. 708-352-4487

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kab. tel. 773-586-3166 
Namų tel. 847-381-3772 
6745 VVest 63rd Street

Vai. pirmd. ir ketvd. 3 v.p.p. - 6 v.p.p. 
Kitomis dienomis - susitarus

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

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel. 708-422-8260

ŪDIJA BALČIŪNAITĖ, O.D.
AKIU DAKTARĖ

2804 Som Center Rood 
VVilloughby Hills, OH 44094 

Tel. (440) 944-7277

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

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

Kalbame lietuviškai 
6187 S.Archer Avė. (prie Austin) 

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S.

Family Dental Care 
6317 Fairvievv, Ste. 6 
VVestmont, IL 60559

630-852-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai

ARASŽLIOBA, M.D.
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Avė., Suite 310

Naperville, IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Avė.,
Tower 1, Suite 3 C 

Dovvners Grove, IL 60515 
Tel. (630) 435-0120

LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Avė. 
Chicago Ridge, IL 60415 

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

Tel. 773-735-7709
DR. PETRAS V.KISIEUUS
INKSTŲ, POSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 Schiller St., Elmhurst, IL 60126 

630-941-2609 
Valandos pagal susitarimą

BIRUTĖ L.PUMPUTIS, M.D.
Fellow: American Academy of 

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA

320 W. 61stAve. 
Hobart, IN 46342

(219)...____
Fax(219) 947-6236

NIJOLĖ STANKEVIČIŪTĖ, M.D.
Board Certified, Internal Medicine 

Valandos jūsų patogumui 
Holy Cross Professional Pavilion 

3 fl. South
Lithuanian Plaza Ct. at Callfomla Ava. 

Chicago, IL 60629 
Tel. 773-471-7879



PIRMIEJI VALDO 
ADAMKAUS METAI 
PREZIDENTŪROJE

Pasikalbėjimas su Lietuvos Respublikos prezidento 
Valdo Adamkaus patarėju prof. dr. Julium Šmulkščiu, 

jam lankantis JAV-se š.m. sausio mėnesi.

— Jūs esate vienas arti
miausių prezidento patarė
jų, dalyvaujate įvairiose 
diskusijose, strateginiuose 
posėdžiuose — kitaip sa
kant, esate daugumos poli
tinių prezidento nutarimų 
eigos dalyvis. Malonėkite 
paaiškinti, kokia yra pa
tarėjų ir referentų rolė da
bai tinėje prezidentūroje ir 
kaip ji integruojama i pre
zidento nutarimus?

— Prezidentas sprendimus 
daro, pasikliaudamas įvairiais 
informacijos šaltiniais bei 
nuomonėmis. Patarėjai šiame 
procese atlieka svarbią funk
ciją. Jie beveik kiekvieną ry
tą, kai prezidentas yra Vil
niuje, su juo susitinka ir ap
svarsto įvairius klausimus — 
nuo dienotvarkės iki reagavi
mo į Seimo priimtus ir prezi
dentui pasirašyti atsiųstus, 
įstatymus. Iš patarėjų prezi
dentas gauna informaciją ir 
pasiūlymus, kuriuos jis pri
ima, pakeičia, atmeta arba pa
prašo klausimą išsamiau iš
nagrinėti. Nuomonių pasikei
timas tarp prezidento ir pa
tarėjų yra atviras, energingas, 
nes prezidentas nori, kad mes 
jį supažindintume su visais 
diskutuojamo klausimo aspek
tais ir implikacijomis, nepai
sant, ar jos valstybės vadovui 
yra palankios, ar ne. Žinoma, 
patarėjai nėra vieninteliai in
formacijos ir pasiūlymų prezi
dentui šaltiniai. Jis dažnai 
susitinka su referentais, kon
sultantais bei įvairiais žmonė
mis -už prezidentūros ribų: 
Seinto, vyriausybės, ministe- 

' rijų, politinių partijų, ekono
minių, socialinių bei visuome
ninių organizacijų atstovais ir
privačiais asmenimis.

---- Lietuvos Konstitucijat/
prezidentui nesuteikia 
ypatingų galių. Kaip paaiš
kintumėt politinę Valdo 
Adamkaus stiprybę, daly
vaujant įstatymų leidyboje 
ir vyriausybės nuomonių 
formavime?

— Lietuvos Konstitucija ne 
5 tik prezidentui nesuteikia 

ypatingų galių, bet jo svarbius 
sprendimus suriša su kitų 
valdžios organų pritarimu. 
Kai kuriais atvejais preziden
tas teikia, o Seimas arba 
premjeras turi teikimą patvir
tinti. Kitais atvejais, premje
ras arba ministras teikia, o 
prezidentas tvirtina arba vyk
do. Tačiau, reikia pripažinti,

tyje pagrindiniai prezidento 
tikslai yra integracija į Va
karų ekonomines, politines ir 
karines struktūras; geri san
tykiai su kaimynais; prekybos 
išplėtimas su visomis valsty
bėmis, kad sudarytų naujas 

1 rinkas Lietuvos eksportams ir 
išplėstų užsienio investicijas. 
Šie tikslai buvo ir yra, su 
mažomis išimtimis, remiami 
visų politinių partijų. Jų kon
tekste prezidento užsienio po
litiką būtų galima apibūdinti 
kaip dinamišką ir kūrybingą. 
Valdo Adamkaus asmeninė 
patirtis čia yra svarbus veik
snys. Jis yra labai efektyvus, 
bendraudamas su kitų valsty
bių aukštais pareigūnais bei 
privačių organizacijų vado
vais. Manau, kad po nepri
klausomybės atstatymo Lietu
va dar neturėjo tokio gero Lie
tuvos interesų užsienyje puo
selėtojo, kaip dabartinis 
valstybės vadovas.

— Ar pasikeitė prezi
dentūros struktūra ir veik
la, perėmus jos valdymą 
naujam prezidentui? Juk 
daug darbuotojų yra užsili
kusių iš buvusios preziden
to kadencijos?

— Prezidentūros struktūra 
šiek tiek jau pasikeitė, o atei
tyje dar labiau pasikeis. Viena 
naujovių, tai kolektyvinė pa
tarėjų rolė prezidento atžvil
giu. Kaip jau minėjau, jie su 
valstybės vadovu susitinka be
veik kiekvieną rytą, kai jis 
yra Vilniuje. Individualiai pa
tarėjai vadovauja atskiroms 
sritims (užsienio politikos, 
ekonomikos, švietimo ir t.t.), o 
kartu jie veikia kaip neoficia
lus prezidento kabinetas. Visą 
prezidentūrą galima padalinti 
į dvi grupes: pirmoji susideda 
iš patarėjų, referentų ir kon
sultantų, arba asmenų, kurie 
prezidentui padeda atlikti jo 
pagrindines konstitucines 
funkcijas. Antroje grupėje yra 
administraciniai, techniniai ir 
ūkio darbuotojai, kurie pade-

kad, jeigu prezidentas negali 
vienas sprendimų daryti, tai 
kiti valdžios organai taip pat 
nėra visiškai savarankiški ir 
dažnai turi savo sprendimus 
suderinti su valstybės vadovu. 
Visa tai reiškia, kad preziden
to efektyvumas daugiausia 
priklauso nuo jo politinės įta
kos, o politinė įtaka yra pi
liečių paramoje. Šia prasme, 
aukšti valstybės vadovo „rei
tingai” jam suteikia daugiau 
galimybių įtaigoti valstybi
nius procesus. Tačiau, nepai
sant didelio prezidento popu
liarumo, jis valstybės politiką 
gali paveikti, tik pozityviai ir 
produktyviai santykiaudamas 
su Seimu ir vyriausybe, o tai 
neįmanoma pasiekti be abipu
sių kompromisų. Apskritai, 
iki šiol santykiai su abiem 
institucijom nebuvo blogi, 
nors paskutiniu laiku jie šiek 
tiek su Seimo daugumos vado
vybe pašlijo. Tačiau, reikia ti
kėtis, kad tai tik laikinas po- 
reiškis.

Prezidento efektyvumas taip 
pat priklauso nuo sugebėjimo 
politinę įtaką kiek galima 
daugiau panaudoti savo tikslų 
įgyvendinimui. Pirmaisiais 
savo kadencijos metais Valdas 
Adamkus pabrėžė vyriausybės 
struktūros bei individualių mi
nisterijų reformos reikalingu
mą. Švietimo, teisėtvarkos, 
savivaldos, mokesčių ir kitose 
srityse prezidentas yra prista
tęs reformų projektus bei pa
siūlymus. Jis dažnai lanko 
ministerijas, kur išklauso va
dovų pranešimus, pasikeičia 
nuomonėmis, pristato savo po
ziciją. Pastebėjęs krašto vals
tybiniame ir privačiame gyve
nime korupciją ar kitokios for
mos negeroves, daro atitinka
mas išvadas, įskaitant ir už 
problemas atsakingų pareigū
nų atsistatydinimo reikalavi
mą. Kitaip sakant, preziden
tas, be visų kitų funkcijų, dar 
ir stengiasi propaguoti etikos 
principų įgyvendinimą valsty
biniuose procesuose.

— Pakalbėkime apie už
sienio politiką. Kiek prezi
dentas prisideda prie jos 
formavimo? Ar vyriausybė 
išnaudoja visas preziden
tines galimybes savo užsi
brėžtuose tiksluose?

— Užsienio politikoje Kons
titucija prezidentui suteikia 
palyginti plačias galias, bet ir 
čia jis turi dalintis funkcijo
mis su vyriausybe. Šioje sri Prof. dr. Julius Šmulkštys.

da ir prezidentui, ir pirmosios 
grupės personalui atlikti savo 
pareigas. Didžiausi pasikeiti
mai įvyko pirmojoje grupėje, o 
mažiausi — antrojoje, nes čia 
dirba tokie tarnautojai, kaip 
buhalterės, vertėjos, specialių 
komisijų vadovai, adminis
traciniai padėjėjai, vairuoto
jai, apsauga ir daug kitų. Visi 
patarėjai yra nauji žmonės, 
Valdo Adamkaus paskirti. Re
ferentų ir konsultantų tarpe 
taip pat yra daug naujų žmo
nių. Tačiau, jų ir antrosios 
grupės narių atžvilgiu prezi
dento pozicija yra tokia: pa
grindinis kriterijus ar buvu
sioje prezidentūroje dirbęs 
žmogus turėtų būti pakeistas 
ar paliktas yra jo asmeninės 
kvalifikacijos ir, kur tai svar
bu, valstybės vadovo tikslų rė
mimas.

— Daug kontroversijos 
sukėlus prezidento pozici
ja, svarstant ir paskui pri
ėmus įstatymą, įpareigo
jantį KGB struktūrose dir
busius žmones atskleisti 
savo praeitį. Kodėl prezi
dentas turi problemų su 
šio įstatymo įgyvendini
mu?

— KGB kontrolės įstatymas 
buvo labai skubotai ir todėl 
netobulai parašytas. Nors vi
sos didžiosios partijos ir prezi
dentas sutaria, jog buvusių 
sovietinio saugumo karininkų 
kontrolė yra reikalinga, ta
čiau jų nuomonės išsiskiria 
dėl įstatyme esančių potencia
lių žmogaus teisių pažeidimų. 
Pavyzdžiui, sprendimai buvu
sius KGB karininkus iš darbo 
atleisti negali būti apskųsti 
teisme. Toks įstatymas grei
čiausiai būtų kliūtis Lietuvai 
patekti į Europos Sąjungą. 
Tačiau įstatymas, nors ir ne
tobulas, turi būti vykdomas, 
kai jis įsigalioja. Dėl to prezi
dentas jį vykdys, tik jis dar 
nėra nnsprendęs, kada bus 
paskirta trijų"asmenų komisi
ja, nes jos statusas, kaip daug 
ir kitų įstatyme minimų da
lykų, nėra aiškiai apibrėžtas.

— Jūs esate prezidento 
patarėjas lietuvių-žydų 
santykiams spręsti, daly
vaujate tarptautinėje ko
munistų ir nacių nusikals
tamumo vertinimų komisi
joje, kodėl reikalinga tarp
tautinė komisija?

— Istorinė komisija sovietų 
ir nacių genocidams tirti yra 
reikalinga dėl įvairių priežas
čių. Pirmiausia, dėl jos tarp
tautinio aspekto. Šiuo metu 
komisijoje yra keturi užsie
niečiai: rusas, vokietis ir du 
žydų kilmės amerikiečiai. Tai
gi, keturi iš trylikos. Prezi
dentas užsieniečius įtraukė, 
kad komisijos išvadoms būtų 
sudarytas kaip galima dides
nis tarptautinis forumas. Mes

apie sovietmečio genocidą tu
rime daug informacijos, bet 
užsienyje mažai kas su juo 
yra išsamiai susipažinęs. Be 
to, svarbu, kad komisijos dar
bo rezultatai nebūtų traktuo
jami, kaip vien lietuvių in
teresų išraiška. Užsieniečių 
dalyvavimas komisįjai pri
duos daugiau prestižo ir pa
tikimumo tarptautinėje plot
mėje.

Komisija tyrinės sovietų ir 
nacių genocidus todėl, kad jų 
aukos buvo Lietuvos piliečiai, 
jie iš esmės vyko Lietuvos te- 
ritorijoje ir jiems akstiną davė 
Molotovo-Ribbentropo paktas, 
kuriame atsispindėjo šių tota
litarinių valstybių užmačios 
Lietuvos atžvilgiu. Dviejų ge
nocidų tyrinėjimas vienoje ko
misijoje nereiškia jų sutapati
nimo turinio ir apimties pras
me; jis taip pat nesuponuoja 
chronologinio tęstinumo, tary
tum vienas neišvengiamai 
privedė prie antro. Komisija 
jau yra pasiskirsčiusi į du 
padalinius, kurių vienas bus 
atsakingas už nacių genocido 
tyrinėjimą, antras — už so
vietų.

Pagaliau, kodėl tokia komi
sija yra reikalinga. Pirmiau
sia, yra moraliniai klausimai. 
Apie 95 procentai Lietuvos 
žydų buvo išžudyta vokiečių 
okupacijos metu. Yra svarbu 
išsamiai ir objektyviai ištirti 
sąlygas, kuriose holokaustas 
mūsų tėvynėje vyko ir kas už 
jį yra atsakingas. To reikalau
ja mūsų pačių sąžinė ir isto
rinė atsakomybė. Lygiai tą 
patį reikia pasakyti ir apie so
vietų genocidą.

Antra, šiame klausime yra 
ir praktiški aspektai. Visi esa
me girdėję mums metamus 
kaltinimus dėl žydų žudymo 
vokiečių okupacijos metu. Kol 
kas neturime sistematiškai 
surinktos istorinės medžiagos, 
kuri pasauliui galėtų būti pa
teikta kaip mūsų atsakymas 
kaltintojams. Dėl jau minėtų 
priežasčių, tarptautinė komi
sų a yra efektyvus būdas tokį 
atsakymą pateikti. Bet kai kas 
gali paklausti, o jei komisijos 
tyrinėjimų rezultatai mums 
nebus palankūs, tai kaip ta
da? Čia tegali būti vienas at
sakymas: palankūs ar nepa
lankūs, bet rezultatai turi bū
ti viešai paskelbti, nes istori
jos klastojimas arba nutylėji
mas kritikų vis tiek nenutil- 
dys, o, kas svarbiausia, mus 
pačius pastatys prieš neiš
sprendžiamą moralinę dile
mą.

— Dėkojame už pasidali
nimą mintimis.

Kalbėjosi Leonas Narbutis

• Ką parašysi, to nei su kir
viu neištašysi.

Lietuvių patarlė

Danutė Bindokienė

Toks tokį pažino...
Lietuviai apie žmones, ieš

kančius bendraminčių, pa
prastai sako: „Toks tokį pa
žino ir ant alaus pavadino”. O 
šiuo metu, atrodo, kad „ant 
aląus” vienminčius (arba bent 
tikintis, kad jie vienminčiai) 
pradeda vadinti Jugoslavijos 
prezidentas Slobodan Milo- 
sevic. Matyt, jis kitaip nesiti
ki išsisukti nuo vis labiau 
veržiamos ant kaklo virvės, 
kurios kitą galą laiko Va
šingtonas ir nemaža dalis 
Vakarų Europos valstybių.

Pastarųjų mėnesių laikotar
piu Milosevic yra gavęs pa
kankamai perspėjimų liautis 
persekiojus albanų kilmės gy
ventojus Kosovo provincijoje. 
Smurto veiksmai, atvirai ser
bų vykdomi ir viso pasaulio 
matomi, kelia pasibaisėjimą 
bei pasipiktinimą. Daugelis 
negali suprasti, dėl ko pasi
tenkinama vien žodiniais gra
sinimais ir sankcijomis, ku
rios jau seniai nustojusios 
savo reikšmės. Belgrado vy
riausybė, be abejo, iki šiol 
jautėsi gan saugiai, nes są
jungininkai, nepaisant aštrių 
perspėjimų ir ketinimų bom
barduoti serbų karinių dali
nių stovyklas bei kitą įrangą, 
visuomet patiki Milosevic pa
žadais atitraukti savo kariuo
menę iš Kosovo, leisti išvie- 
tintiems albanams saugiai 
grįžti į savo namus ir daugiau 
ju nepersekioti. Po tokių pa
reiškimų iš Belgrado visi tary
tum lengviau atsikvepia, kad 
nereikėjo daryti lemtingo 
sprendimo — imtis ginklų, ir 
nutaria duoti serbams „dar 
vieną progą pasitaisyti”. Deja, 
ne vieną progą jau „nusinešė 
šuo ant uodegos”, o albanų 
pabėgėlių minios tebegausėja, 
nužudytų civilių skaičius vis 
didėja ir nekaltųjų kančios 
šaukiasi dangaus keršto.

Po paskutinio Amerikos pre
zidento ultimatumo, reikalau
jančio poros savaičių laikotar
pyje Kosovo provincijai su
teikti autonomiją (albanai 
siekia visiškos nepriklauso
mybės), atrodo, Milosevic jau 
pradėjo rūpintis, kad galbūt jo 
„laimė” pradeda griūti. No
rėdamas apsisaugoti galimų 
nepaklusnumo pasekmių, pra
dėjo dairytis sąjungininkų, 
kurie bėdos atveju galbūt at
svertų JAV ir kitų vakariečių 
jėgą, jeigu ji būtų nukreipta į 
Belgrado pusę.

Kaip buvo galima tikėtis, jo 
dėmesys susitelkė ties Gudija, 
Rusija ir Kinija. Bent dvi šių 
valstybių — Rusija ir Kinija 
— jau anksčiau pasisakė prieš 
jėgos panaudojimą Serbijoje.

(Gudija šiuo atveju nesiskaito, 
nes jos prezidentas aklai pa
taikauja Kremliaus ėjimams, 
besivadovaudamas nuomone, 
kad „ką Maskva padarys, vis
kas bus gerai”.)

Belgradas galbūt pasiruošęs 
žengti dar žingsnį pirmyn ir, 
kaip serbų vicepremjeras Vo- 
jislav Seselj, pataria — sukur
ti neokomunistinį bloką, kuris 
galėtų būti atsvara Amerikos 
ir jos „kapitalistų sąjungi
ninkų” dominavimui Europo
je. Tuo tarpu atsakymo šiuo 
reikalu nesulaukta nei iš 
Maskvos, nei iš Beidžingo, nei 
iš Minsko. Tačiau Milosevic 
pastangos nėra visiškai be
vaisės, nes Rusijai iki šiol pa
vyko sustabdyti vakariečių 
ketinimą prieš serbus pavar
toti karinę jėgą. Be to, nors po 
sausio 15 d. įvykusio 40 al
banų nužudymo Kosovo pro
vincijoje, Belgradas atsisakė 
įsileisti Jungtinių Tautų pa
reigūnus, Milosevic pasikvie
tė medikų grupę iš Gudijos 
apžiūrėti lavonus. Jugoslavija 
iš Rusijos taip pat gauna gam
tines dujas, o Milosevic ne
kantriai laukia, kol Boris Jel- 
cin sveikata tiek pablogės, 
kad galbūt valdžia pereis į 
kairesnę pusę ir tuomet bus 
lengviau susikalbėti galimos 
koalicijos reikalais.

Nesenia^ Milosevic su žmo
na lankėsi Kinijoje ir, nepai
sant ekonominių sunkumų 
pačioje Jugoslavijoje, pasiuntė 
į potvynių nusiaubtas Kinijos 
provincijas maisto siuntas. 
Kinija už Belgrado palanku
mą, o galbūt dėl to, kad tai er
zina vakariečius, Jugoslavijai 
siunčia naftą. Kadangi prie to 
prisideda ir kai kurios Viduri
niųjų Rytų valstybės ,‘ttęrėikia 
stebėtis, kad JAV ir Europos 
sankcijos yra labai silpnas 
ginklas prieš serbų smurtą 
Kosovo provincijoje.

Lazda, laikoma Milosevic 
rankoje, pastaruoju metu atsi
suko kitu galu — dar nelabai 
seniai jis buvo ištikimas Ame
rikos, Didžiosios Britanįjos, 
Prancūzijos ir Europos .Są
jungos kraštų šalininkas, pa
dėjęs net įgyvendinti taiką 
Bosnijoje-Herzegovinoje. Da
bar sąjungininkų dairosi ne
draugiškose savo buvusiems 
šalininkams valstybėse. Jeigu 
jam pavyktų savo siekius 
įgyvendinti ir sukurti neoko- 
munistinę sąjungą, atsirastų 
dar gilesnis sprūdis tarp Ame
rikos, jai draugiškų Europos 
valstybių ir vadinamojo komu
nistinio bloko, o galbūt kiltų 
naujo šaltojo karo pavojus.

ŠVIETIMAS ZARASŲ 
APSKRITYJE
PETRAS MATEKŪNAS

Nr. 4 Tęsinys

Be pradžios mokyklų, rusų 
valdžia, norėdama greičiau 
Zarasų apylinkes surusinti ir 
sustiprinti pravoslaviją, 1906 
m. Antalieptėje prie vienuoly
no įsteigė mergaitėms moky
tojų seminariją, kuri veikė ligi 
19-14 m., ir Žemės ūkio mo
kyklą. Tomis mokyklomis vie
tos gyventojai nepasinaudojo 
ir savo vaikų neleido. Jas 
lankė tik rusų kolonistų vai
kai, taip pat atvežti iš Rusijos 
mokiniai.

Po 1905 m. revoliucijos sąjū
džio, kuris ypač pasireiškė 
Dusetų, Antazavės ir Anta
lieptės valsčiuose, rusų val
džia pasidarė „minkštesnė” ir 
sukalbamesnė. Pvz., Antaliep
tės lietuviai, kai per 1905 m. 
sąmyšį buvo atvykęs iš Kauno 
gubernatorius, jam įteikė net 
prašymą, kuriame prašė, kad 
Antalieptėje būtų įsteigta lie

tuviška mokykla. Jų prašymą 
gubernatorius, aplinkybių ver
čiamas, iš dalies patenkino. 
1907 m. Antalieptės bažnyt
kaimy buvo pastatyta trijų 
skyrių pradžios mokykla ir jos 
vedėju paskyrė, kaip ir Sa
lake, lietuvį mokytoją. Neprik
lausomybės metais mokykla 
išaugo į trijų komplektų, šešių 
skyrių mokyklą, turėjusią apie 
150 mokinių, o jos ilgamečiu 
vedėju buvo visuomenės vei
kėjas J. Triponis.

Švietimas Zarasą 
apskrityje

nepriklausomybės metais

Nepriklausomybės metais 
mokyklų tinklas buvo labai 
išplėstas. Zarasų apskrityje 
vęikė: Zarasuose — gimnazija; 
Antalieptėje, ligi 1924 m., vi
durinė mokykla, žemės ūkio

mokyklos ir įvairūs specialūs 
kūrsai. Visos mokyklos — tiek 
pradžios, tiek žemės ūkio, tiek 
ir Zarasų gimnazija, kuri buvo 
vienintelė Zarasų apskrity— 
buvo perpildytos, nes beveik 
visi ūkininkai savo vaikus 
stengėsi išleisti į mokslą, kad 
jie, kaip sakydavo, „turėtų ge
resnį gyvenimą negu tėvai”. 
Jie leido į mokslus ne tik ber
niukus, bet ir mergaites, ku
rios caro okupacijos metais tos 
privilegijos neturėjo, nes tuo
met tėvai buvo įsitikinę, kad 
jos „kunigais” nebus ir moks
las joms visai nereikalingas, o 
tik berniukams, iš kurių tikė
josi, kad jie bus kunigai. Mer
gaites skaityti išmokydavo 
motinos namuose iš „Šaltinio” 
ar .Aukso altoriaus”.

Zarasų gimnazija. Zarasų 
gimnazija išsivystė iš „Saulės” 
draugijos progimnazijos. Ji 
buvo įsteigta 1918 m. lapkri
čio 1 d., vokiečių okupacijos 
metu. Nors vokiečių vietinė 
valdžia, kai į ją kreipėsi, buvo 
tam priešinga, bet visgi suti
ko. Jos įkūrėjas buvo dr. Do
mininkas Bukontas, adv. An

tanas Tumėnas ir kiti. Pradė
jo veikti su dviem klasėmis. 
Pirmoji šios progimnazijos di
rektorė buvo Kairiūkštytė-Tu- 
mėnienė, adv. Tumėno žmona, 
o mokytojais — Jonas Karde
lis, gyd. Juozas Buzelis ir kiti. 
Mokytojai algų negaudavo. Už 
mokslą mokiniai mokėjo grū
dais. 1919 m. sausio mėn., kai 
Zarasus užėmė bolševikai, 
progimnazija buvo pavadinta 
„Skola Vtoroi Stepni”. Dėl 
sunkių veikimo sąlygų pro
gimnazija buvo uždaryta. Tu
mėnams išvykus į Kauną, mo
kyklai vadovavo mokytojas 
Kazys Ubeika.

1919 m. spalio 20 d., bol
ševikams pasitraukus iš Lie
tuvos, buvo sudarytas komite
tas, į kurį įėjo gydytojas J. Bu
zelis, Marija Damsaitė, Jonas 
Juodinis, Alfonsas Butkus ir 
Liudvikas Dranga. To komite
to pirmininku buvo gyd. J. Bu- 
zelis.. Iš pradžių pradėjo veikti 
tik trys klasės ir prieklasis. 
Be kitų dėstomų dalykų, dar 
buvo dėstoma ir lotynų kalba. 
Tos mokyklos direktoriumi 
buvo paskirtas gyd. J. Buzelis.

Pirmaisiais jos įsikūrimo 
metais lankė apie 100 moki
nių, daugiausia iš Dusetų, An
tazavės, Salako ir kitų apylin
kių, o iš Zarasų miesto tik ke
lių šeimų vaikai. Labai trūko- 
mokytojų. Joje tuomet moky
tojavo Jonas Kardelis, Marija 
Damsaitė, Nadiežda Valanti- 
navičienė, Petras Brusgulis, 
gyd. J. Buzelis ir Zarasų para
pijos klebonas kun. Jonas Ku
bilius. 1922 m. buvo išleista 
pirmoji progimnazijos laida, 
kuri lietuvių tautai davė poe
tų, mokytojų, karininkų, akto
rių ir kitų profesijų žmonių. 
Ją lankė iš pradžių įvairaus 
amžiaus berniukai ir mergai
tės, jų tarpe net buvo suaugu
sių vyrų ir merginų. Gimnazi
ja veikė tose patalpose, kur 
prieš Pirmąjį pasaulinį karą 
buvo miesto keturklasė mo
kykla.

Gyd. J. Buzelis iš direkto
riaus pareigų atsisakė. Direk
toriumi buvo paskirtas daili
ninkas Vienažinskis. Tas pa
reigas jis ėjo labai trumpai, 
nes išvyko į Kauną ir ten pas
toviai apsigyveno. (B.d.) Aukštaitijos valstybinio parko kelelis. Nuotr. Eltos
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Gydymą Amerikoje 
sulietuvinant

Panevėžio mieste buvo sulai
kyti keli gydytojai už kyšių 
ėmimą. Kilo triukšmas, spau
da barškino pasipiktinimo 
kardais, nors paprastas, mir
tingas Lietuvos pilietis seniai 
žinojo, kad, ką nors pakišus ar 
įleidus į gydytojo kišenę, ap
tarnavimas gali būti geresnis. 
Triukšmui šiek tiek aprimus, 
savaitraštis „Lietuvos sveika
ta” išėjo ginti apkaltintus, ar
gumentuodama, kad gydytojai 
gėlių nevalgo ir tuo pačiu iš
spausdindama pluoštą prak
tiškų patarimų, kokių „dova
nų” gydytojai daugiausia pa
geidauja.

1. Saldainių. Aišku, jeigu 
nieko geresnio pacientas nega
li nupirkti. Pataria patikrinti 
galiojimo laiką, kad gydytojas 
negautų pasenusių saldumy
nų.

2. Kavos arba arbatos.
3. Tortai ir pyragaičiai tinka 

tik jaunesniam medicinos per
sonalui.

4. Gailestingom seserim: ka
va, saldainiai, šampanas ir gė
lės. (Savaitraštis neduoda nu
rodymų, kaip turi elgtis sese
rys, darbo metu susiurbusios 
butelį šampano).

5. Gydytojams galima dova
noti pinigų, alkoholio, kakla
raištį, marškinius, kvepalus, 
krištolą, indus, patalynės 
komplektą, rankšluostį, pres
tižinės firmos rašiklį.

6. Knygos gydytojui netinka.
7. Jei gydytojas turi mažų 

vaikų, galima nupirkti ryškius 
žaislus, vaikiškas knygeles.

8. Gydytojui negalima dova
noti nereikalingų daiktų.

9. Norint išvengti pašalinių 
(dovanojant pinigus), su gydy
toju reikia susitarti telefonu, 
kad norite pakalbėti „prie ke
turių akių”.

10. Pinigus būtinai įdėti į 
voką. Jeigu suma nedidelė ir 
niekaip negalite atsikratyti 
pašalinių žmonių, kupiūrą 
(banknotą) reikia pakišti po 
šokolado popierėliu arba įdėti 
į saldainių dėžę.

Jeigu kas mano, kad tik Mo
zė ant akmeninės lentos pas
kelbė dešimt įsakymų, labai 
klysta. Visą dešimtuką pata
rimų paskelbė ir Lietuvos sa
vaitraštis. Amen.

Turint tokį gražų sąrašą ne
abejotinos išminties, ir ne taip 
jau tobulą mūsiškį aptarna
vimą, galima vaizdžiai paspė
lioti, jeigu tokiom taisyklėm 
besivaduodama, nužygiuočiau 
pas, sakykim, visas virškini
mo ir nevirškinimo negalias 
tvarkantį gydytoją. Pastarojo 
laukiamasis labai padrikas, 
stovi vos kelios, žalia medžia
ga aptrauktos, kėdės ir pa
mesti keli Reagan prezidenta
vimo metais išleisti žurnalai. 
Pats gydytojas nedėvi jokio

Trys snieguoti „nykštukai” Šiaulių miesto parke. Nuotr. V. Kapočiaus
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švarko, tik languotus marš
kinius ir storą laikrodį, kurio 
šone lyg karpos kyšo trys 
užsukimo sraigteliai. Žiūriu į 
marškinius, laikrodį ir ant sie
nos įplėštais kampais kabantį 
plakatą. Iš jo kilpom ir vin
giais krenta žarnos, ilgos juo
dos strėlės iki žvairumo veda į 
žmogiško pilvo periferijoj pri
gimties sudėstytus organus. 
Išporinu problemą, o jis, net 
nebaigęs klausyti, diagnozuo
ja, kad visos problemos pra
džia ir pabaiga yra todėl, kad 
nevalgau pupelių bei kopūstų, 
galvoje kaip laboratorijoje pe
riu netikusias mintis, savo vy
rą, greičiausiai, sutryniau į 
pleiskaną, o pati save žudau 
netikusia aplinka. Va, ir dau
giau nieko.

Sėdžiu prilipusi prie žalia 
medžiaga aptrauktos kėdės ir 
galvoju, kaip gydytojui „atsi
dėkoti”, kad kitą kartą negąs
dintų pupelėm ir kopūstais. 
Niekas nemato — pinigo bank
notą būtų galima įleisti į 
kišenę, bet tos dvi yra kelnėse. 
Juk nesigraibysi po gydytojo 
kelnių kišenes, dievai žino kuo 
dar gali apkaltinti. O gal iš 
pasalų ištraukti buteliuką 
„Mušk OiP’ir pastatyti ant sta
lo, šalia spalvoto, gipsinio 
skrandžio modelio? Bet irgi 
nei šis bei tas. Paklodes? O 
kas ten žino, ant kokio pločio 
lovos miega, ar geriau mėgsta 
gėlytes, ar kvadratus. Saldai
nių? Importuotų? Dėžutė gra
ži, auksinės spalvos, perrišta 
blizgančiu kaspinėliu. Iš ran
kinuko dėžutę būtų galima at
sargiai ištraukti ir slidžiu sta
lo paviršium pastūmėti gy
dytojo link. Pamatęs auksinę 
spalvą, gerbiamas medikas 
gali man mesti ją atgal į ster
blę ir liepti ją gražinti parduo
tuvei, o jų vietoje nusipirkti 
pupelių ir kopūstų. Gydymas 
baigtas, diagnoze nužudyta.

Tarkim, kad ant veido iš
dygo spuogas. Savotiškas, gal 
net gražus, tačiau gydyti rei
kia. Mūsiškiai gydytojų drau
dimai yra tokie, kad gydytojo 
reikia ieškoti specialiose, sto
rose draudimų knygose, laukti 
mėnesiais, kol gerbiamą medi
ciną baigusį pilietį būtų gali
ma pamatyti. Spuogas auga, 
klesti, veisiasi ir visa vaikų 
bei anūkų minia nusėja veidą. 
Pagaliau atsirandu gydytojo 
laukiamajame, nuo sienų lipa 
geltonos ir žalios tapetinės 
gėlės, šone pūpso šilkinių ro
žių puokštė ir groja keltuose 
išgarsėjusi muzika. Laukia
masis didelis, iš kurio į visas 
puses kaip pirštai tiesiasi ko
ridoriai. Ateina mano eilė, per 
garsiakalbį kosėdama, pilietė 
iššaukia mano pavardę ir ma
žam kambarėly esu pasodina
ma ant kėdės su ratukais. 
Laukiu. Muzika groja čyru- 
čyru-čir-vir-bim, o aš vis lau
kiu. Šalia — popierine paklo

de aptempta lova, stalas, nuo 
sienų karo kažkokia aparatū
ra, šiukšlių dėžė ir pacientui 
pritūpti skirta kėdė. Muzika 
vis groja, ant kėdės visai sma
gu sukinėtis. Įeina gydytojas. 
Kaip reikiant: baltas švarkas, 
iš kurio kairės kišenės išsiran
gęs supasi stetoskopas, o iš 
dešinės kyšo gabalas laik
raščio. Spaudą jis paguldo ant 
palangės, o stetoskopą, kaip 
dvišakę gyvatę, ištiesia ant 
stalo. Patalpoj raitosi mažos, 
stiprios daržovės kvapas, o gy
dytojo mažasis pirštelis įky
riai žybsi deimanto akute. Vis 
tupiu, stipriai įsikibusi į są
rašą klausimų. Medicinos ir 
spuogų žinovas pasižiūri į vei
dą, pirštu baksteli į ant sienos 
kabančių didelių nuotraukų 
eilę, ką tai nežmoniškai grei
tai atpila ir prisėdęs priraizgo 
receptą. Pradedu skaityti 
klausimus, o jis, šratinuku pa
barbenęs į stalą ir atbulas 
nusliuogęs, jau kaire ranka 
praveria duris. Ką gi, klau
simų daug, reikės vėl sugrįžti. 
O gal, jei duočiau „dovaną” ar 
kitą, ilgiau prie savo stalo pa
tupėtų? Bet ką gali duoti gy
dytojui, nuo kurio pirštelio lyg 
vienaakė kobra žybčioja dei
mantinė ugnis, o iš kišenės 
dairosi specialus laikraštis? 
Rašiklį? Rankšluosčius? Pak
lodes? Saldainiai galėtų tikti. 
Nuperki dėžutę ir pakloji jam 
ant stalo. Bet gal ką nors 
praktiška? Pavyzdžiui, nuper
ku Pueblo indėnių pintą ilgą, 
baltą česnakų kasą ir, gražiai 
įvyniojusi, padedu garbingam 
specialistui ant rašomo stalo, 
užsimindama, kad tai dovana 
visai šeimai.

Reikia gulti ligoninėn. Lova 
užsakyta, gydytojas pasiruo
šęs, ligoninė laukia, tik ateik, 
užsiregistruok, pakišk riešą, 
kad ant jo būtų galima apvy
nioti ir užspausti metaline 
akute plastikinę apyrankę. 
Taigi, viskas todėl, kad nual
pus ar numirus, ligoninė žino
tų, kas esi ir kodėl toj ar kitoj 
lovoj užpūtei savo žvakelę. Re
gistracija baigta, jaunas ūso- 
tas vyrukas lengvai trinkteli į 
pakinklius ir visa senatve 
žlegteliu į vežiojamą kėdę. Ga
li protestuoti iki susprogimo, 
tvarka yra tvarka. O kas, jei 
jam ant kaklo galėčiau užmes
ti kaklaraištį ar į kišenę įkišti 
storą, žalią kubietišką cigarą? 
Gal tada paliktų kur nors už 
skalbyklos durų ir pati galė
čiau garbingai užkopti iki pa
latos durų. Bet kaip jis pa
siaiškins kompiuteriui, kad 
pacientės nepristatė į 301 
kambarį? Kompiuterių akys 
smeigia aukštus ir žmones, iš 
novelės puslapių išlipa išdidi 
Orwell’io dvasia. Kambary 
šviečia didelis langas, sienos 
ramiai žalios.

Trys šimtai pirmas kamba
rys, tai tikrai šio besibaigian
čio šimtmečio magika. Prie lo
vos lempa sukasi šen bei ten, 
staliukas, kuriame nepataria 
laikyti asmeniškų daiktų ir 
ant ilgos vielos prijungtas 
skambutis, kuriuo galima 
naudotis tik didelei bėdai už
klupus. Jei nusikalsi, skam
butį atims ir plačia limpančia 
juosta priklijuos prie sienos. 
Nieko čia nepapirksi rank
šluosčiais, vaikiškom knyge
lėm ar rašikliais. Viskas vie
lom prijungta prie centro, ek
ranuose plaka širdys, pulsuoja 
gyvybės. Būtų puiku, jei su 
puokšte gėlių galėčiau paša
linti šalia siaubingai knar
kiančią kolegę.

Atsidususi lovoje laukiu gy
dytojo. Pirmadienį nėra. Ant
radienį gal bus. Trečiadienį, 
lyg tai prašvilpia pro palatos 
duris, bet nesu tikra. Akinių 
rėmai lyg tie patys, bet gal ir 
ne. Ketvirtadienį jau šypso
damasis man spaudžia ranką, 
klausia, kaip jaučiuos, užsi
mena, kad dieną prieš tai bu
vo įdomios futbolo rungtynės, 
kad sūnus išmoko vairuoti ir

Lietuvos Respublikos prezidento 
Valdo Adamkaus pasirašytu dekre
tu patvirtintas Kaišiadorių rajono 
Žiežmarių miesto herbas.

Nuotr. Eltos

kad žmona yra labai patenkin
ta labdaros darbais. Ach, kad 
taip būtų galima pakišti kokią 
„dovaną”. Pavyzdžiui... ir pri
trūksta minčių. Gavęs dova
nėlę, gal ilgiau pastovėtų prie 
lovos. O dabar, paploja lovū- 
galį ir kambarį palieka tik 
trumpai matyta gydytojo vizi
ja. Negaliu prisiekti, kad ties 
mano lovūgaliu neįvyko medi
ciniškas apsireiškimas. Užsi
traukiu paklodę iki smakro ir 
stebiu televizijos ekrane, kaip 
iš didelės meilės Jerry progra
moje svečiai vienas kitam kė- 
dėm galvose sodina guzus. 
Šiandien, kaip kokią gyvybės 
giją, mano kaimynė valdo tele
vizijos mygtuką.

Po gydytojų ir ligoninės į 
pašto dėžutę sistemingai pra
deda kristi ilguose vokuose su
slėptos sąskaitos. Jas perskai
čius, ima kvailas juokas, žiūri 
pro langą ir nieko nebematai. 
Auga medis, striksi voverė, 
nuo storiausios šakos būtų 
galima nuleisti virvę. Už tai, 
kad nevalgau žirnių ir ko
pūstų, sąskaitoje pūpso graži, 
apvali suma. Gėlsvam voke su 
mėlynom raidėm dar įdomiau. 
Už profesinį patarnavimą, re
ceptą ir turbūt laukimą, taip 
pat išspausdinta nešykšti su
ma. Įdomiausias yra ligoninės 
atsiskaitymas. Ateina jis su
spaustas, kaip sumuštinis 
tarp trijų sulipusių puslapių. 
Lupi vieną puslapį — nieko, 
lupi kitą — kalkė, tik trečia
me, lyg hieroglifų jūroje, ba- 
luoja skaičiai, skaitelyčiai. Tiek 
ir tiek už gydytojų vizitus, se
seles, valytojas, kompiuterius, 
ūsotą vežimėlio stūmiką, raiš
čius, tepalus ir plastikinį ąso
tėlį su padėkliuku. Kratyk 
galvos nekratęs, vis tiek ne
bus aiškiau, kodėl kompiute
ris tiek daug kartų mano gy
dytoją matė, o aš ne. Visas 
numatytas „dovanėles” ramiai 
ranka sušluoju į krūvelę, nu
sijuokiu daugiau nekabančiai 
virvei ant medžio šakos ir, 
neskaičiuodama kalorijų, su
tvarkau dėžutę „Godiva” šoko
ladukų.

Liuda Germanienė

Trumpai
Amerikoje ir pasaulyje

Paruošė Eglė Paulikienė
Balandžio 1 d. - birželio 10 d. 

Rugsėjo 1 d. - rugsėjo 30 d.
Gruodžio 12 d. - gruodžio 24 d.

•JAV Senatas nustatė tai
sykles prez. pašalinimo 
teismui. Nors demokratai 
priešinosi, respublikonai nu
balsavo smulkiau apklausinėti 
tris liudininkus. Kol kas nu
matyta užbaigti visą reikalą 
vasario 12 d., tačiau bus lei
džiama senatoriams nubal
suoti teismą pratęsti. (AP)

•Popiežius Jonas Paulius 
II sugrįžo į Romą, aplankęs 
Meksiką ir St. Louis, MO. 
Didelės minios buvo susirin
kusios pasveikinti popiežių - 
Mexico City atnašautose mi
šiose dalyvavo milijonas ti
kinčiųjų; St. Louis susirinko 
Der 100,000. Popiežius kalbėjo

PATVIRTINO
ŽIEŽMARIŲ IR SIESIKŲ 

HERBUS

Gruodžio 29 d. prezidento 
Valdo Adamkaus pasirašytais 
dekretais patvirtinti Kaišia
dorių rajono Žiežmarių miesto 
ir Ukmergės rajono Siesikų 
miestelio herbai.

Žiežmariai savivaldą arba 
laisvojo miesto teises gavo 
XVIII amžiaus pabaigoje. 
1792 metų vasario 14 dieną 
pasirašyta Lietuvos ir Lenki
jos valdovo Stanislovo Augus
to privilegija šiam miestui su
teiktas herbas — šv. Stanis
lovo atvaizdas, virš jo — kara- 
liškioji karūna ir Dievo Ap
vaizdos akis.

Šv. Stanislovas ir karūna 
turėjo simbolizuoti laisvojo 
miesto statuso suteikėją — 
valdovą Stanislovą Augustą, 
Dievo Apvaizdos akis — Aukš
čiausiojo valia vykdomus dar
bus.

Po to, kai 1795 metais Lietu
va atiteko Rusijai, Žiežmarių 
savivalda buvo panaikinta, 
herbas užmirštas.

Prieš Antrąjį pasaulinį karą 
lenkų tyrinėtojas Marijan Gu- 
mowski paskelbė kiek kitokį 
Žiežmarių herbą. Jame buvo 
pavaizduotas šv. Stanislovas, 
prikeliantis iš kapo Piotro- 
viną.

Atkuriant herbą panaudota 
visa turima ikonografinė me
džiaga.

Dailininko Rolando Rimkū- 
no atkurto herbo mėlyname 
lauke vaizduojamas purpurinę 
kapą, mitrą bei sidabrinius 
marškinius dėvintis ir laikan
tis auksinę pastoralą šv. Sta
nislovas. Prieš jį iš kapo kelia
si Piotrovinas. Skydo galvoje 
spinduliuoja auksinė Dievo 
Apvaizdos akis, papėdėje — 
du medeliai, išaugantys iš 
apatinių kraštų. Virš skydo — 
auksinė karališkoji karūna.

Siesikai istoriniuose šalti
niuose minimi nuo XVI am
žiaus antrosios pusės. Tačiau 
šioje vietovėje jau gerokai 
anksčiau buvo pastatyta pilis, 
priklausanti didikams Dau
mantams Siesickiams. Vėliau 
jie pastatė Siesikuose puikius 
renesanso rūmus.

XVIII amžiaus pirmojoje pu
sėje Siesikų dvaras atiteko 
Radviloms, iš kurių XIX am
žiuje jie buvo nupirkti Dau
gėlų.

Nors Siesikuose jau 1441 
metais buvo pastatyta bažny
čia, o XVIII amžiuje jam su
teikta turgaus ir mugių privi
legija, Siesikai niekada į mies
tą neišaugo ir praeityje herbo 
neturėjo.

Ieškant herbui simbolikos, 
nutarta miestelio herbe pa
vaizduoti hipocentaurą (žmo
gų — žirgą), šaunantį iš lanko 
į uodegą su žalčio galva. Pa
našią būtybę savo heraldikoje 
vartojo Siesikų dvaro savinin
kai Daumantai Siesickiai.

(Elta)

apie žmogaus gyvybės svarbą, 
ir stipriai pasisakė prieš 
abortą ir mirties bausmę. Rea
guodamas į popiežiaus žo
džius, Missouri gubernatorius 
pakeitė nuteisto žmogžudžio 
D. Mease mirties bausmę į 
kalėjimą iki gyvos galvos. D. 
Mease buvo nuteistas už trijų 
žmonių nužudymą ir mirties 
bausmės įvykdymas buvo nu
matytas š.m. vasario 10 d. 
(NYT, WSJ)

•Vatikanas išleido naujas 
eksorcizmo taisykles. Nors 
yra duotas perspėjimas ne
maišyti psichiatrinių ligų su 
šėtono apsėdimu, tačiau yra 
skeptikams priminta, jog pa

saulyje yra šėtonas. Vatikano 
pareigūnas kardinolas Este- 
vez pristatė naujus Vatikano 
nurodymus ir pridūrė, kad 
šiais laikais velnio galia 
aiškiai matoma, nes žmonės 
plačiai priima „melą ir apga
vystę .... pinigo garbinimą
...sekso garbinimą”. 1982 m. 
pop. Jonas Paulius II yra atli
kęs eksorcisto vaidmenį. (AP)

•Interior Secretary Bab- 
bitt ir Treasury Secretary 
Rubin laukia teisėjo R. Lam- 
berth sprendimo, ar juos ap
kaltins „teismo negerbimu” už 
pareikalautų dokumentų pris
tatymo uždelsimą. Abiejų ka
bineto ministrų agentūros 
įveltos į bylą, susijusią su jų 
tvarkomu Amerikos indėnų 
fondu. Kelių metų bėgyje, 
fonde dingo dalis pinigų iš 
500,000 taupymo sąskaitų tu
rinčių 300 milijonų dol. (WSJ)

•Apeliavimo teismas pa
tvirtino (2-1) buvusio teisės 
departamento pareigūno ir 
prezidento draugo Webster 
Hubbell apkaltinimą mokes
čių apgavyste. (WSJ)

•Septyni žmonės prisi
pažino kalti mafijos sugal
votoje biržų rinkos apgavys
tėje. Apkaltinti prisipažino 
kad, mafijos grasinami, jie su
tiko nelegaliai išpūsti vienos 
sveikatos firmos kainą. (WSJ)

•Reikalaujančių valdžios 
pašalpos gyventojų skaičius 
žymiai sumažėjo. 1994 metais 
14.3 milijonai žmonių buvo 
įtraukti į „vvelfare” sąrašus; 
1998 m. rudenį, buvo tik 8 
milijonai. (WSJ)

•AMA Journal praneša, 
kad „Parkinson’s” ligos 
priežastys nėra genetinės. Ty
rinėjimas 17,000 dvynių rodo, 
jog aplinka nulemia ligos 
išsivystymą. (WSJ)

•Alan Guttmacher Insti
tute praneša, kad kasmet pa
saulyje įvyksta maždaug 46 
milijonai abortų - 22% visų 
nėštumų. (WSJ)

•NATO sąjungininkai 
perspėjo, kad naudos ka
rines priemones sustabdyti 
Kosove smurtą, jeigu puolimai 
nesiliaus. Britanija ir Prancū
ziją sutiko siųsti kariuomenę. 
(NYT)

•JAV Persijos įlankos ka
riuomenės pareigūnas pra
nešė Senatui, kad nėra Irake 
opozijos grupių, kurios galėtų 
nuversti Saddam Hussein. 
(WSJ)

•Amerikai ilgo nuotolio 
raketų puolimo grėsmė yra
labai aktuali, tačiau apsaugos

AMERICAN TRAVEL SERVICE
ŽEMIAUSIOS ŽIEMOS KAINOS Į VILNIŲ 

CHICAGO $399.00 
NEWARK $350.00

SPECIALIOS KAINOS Į VILNIŲ
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Dėl bilietų užsakymo ir kitos informacįjos 
prašome kreiptis į mūsų raštinę.
Maloniai Jums patarnausime.
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sistema atidėta dvejiems me
tams. JAV Apsaugos minis
tras Cohen pranešė spaudai, 
kad, nors Pentagonas skiria 
10 mlj. dol. (amer. bilijonų) 
statyti apsaugos sistemą, 
sprendimas tą apsaugą naudo
ti atidėtas iki 2000 m. birželio 
mėn. Tuomet bus galima šią 
apsaugos sistemą įvesti tik 
2005 metais. (Wash. Times)

•Smarkus žemės drebėji
mas Kolumbijoje, (6.0 Rich- 
ter scale), sunaikino du tuzi
nus miestų ir kaimų; jų tarpe 
Kolumbijos du didmiesčius. 
Žuvo beveik 1,000 žmonių, 
liko tūkstančiai sužeistų. Ko
lumbijos prezidentas iššaukė 
2,700 kareivių ir policijos pa
laikyti tvarką. (WSJ)

•Jordano karalius Hus
sein sugrįžo būtinam gydy
mui į Mayo Clinic JAV-ėse, 
kur jis šešis mėnesius gydėsi 
nuo vėžio. Jo vyriausiam sū
nui yra pavestos krašto valdy
mo pareigos. (WSJ)

•Vokietijos Chancellor 
Schroeder pakeitė numaty
tus planus uždrausti branduo
linių atliekų siuntimą į užsie
nį. Taip pat buvo padarytas 
sprendimas nebeuždaryti 
branduolinių jėgainių. Žalieji 
koalicijos nariai sprendimu 
pasipiktino. (WSJ)

•Buvusio Meksikos prezi
dento brolis Raul Šalinas 
buvo nuteistas kalėti 50 metų 
už 1994 m. valdžios pareigūno 
nužudymą.

PASTABA: Prieš pasaulis 
pirm išgirdo apie Monicą Le- 
winsky, „Newsweek” žurnalis
tas Michael Isikoff surinko 
medžiagą, ištyrinėjo faktus ir 
paruošė 1’affaire Lewinsky 
aprašymą. Tačiau žurnalo re
dakcija paskutinę minutę, nu
sprendė straipsnio neiš
spausdinti ir visą reikalą nu
tylėti. Įsikišo Matt Drudge. 
Jis savo „website” internete 
aprašė žurnalo ‘sprendimą. Iš 
karto „Newsweek” pakeitė 
nuomonę, išspausdindami Isi- 
koff straipsnį su Monikos 
nuotrauka viršelyje'. Toliau, 
žinome, kas atsitiko.

Istorija kartojasi. NBC 
žurnalistė Lisa Myers įrašė į 
vaizdajuostę paruoštą interviu 
su Arkansas gyventoja J.B., 
vadinamąja Jane Doe #5. Bal
tieji rūmai stipriai pasi
priešino, ir NBC nutarė inter
viu nerodyti. Matt Drudge ir 
politiniai komentatoriai jau 
kalba apie NBC nusprendimą. 
Įdomu, kuo baigsis?

Birželio 11 d.- 
rugpjūčio 31 d.



SUSIPAŽINKIME MUSU ŠEIMOSE
„ LIETUVOS DIPLOMATAMS PATARČIAU 

NEBŪTI TOKIEMS KUKLIEMS”

„Draugo” redakcijoje lankėsi Čika
goje viešėjęs Amerikos diplomatas 
Viktoras Sidabras.

1992 metais į Nepriklauso
mos Lietuvos Amerikos amba
sadą Vilniuje dirbti atvyko 
jaunas, gerai lietuviškai kal
bantis lietuvių kilmės diplo
matas Viktoras Sidabras. Gi
męs ir užaugęs Hammond 
miestelyje netoli Čikagos, jis, 
kaip ir daugelis Amerikos lie
tuvių, užaugo, namie kalbė
damas lietuviškai, lankyda
mas lituanistinę mokyklą. Vil
niuje V. Sidabras tapo Ame
rikos ambasados spaudos 
kultūros atašė ir tris su puse 
metų rūpinosi JAV ambasados 
ryšiais su lietuviškąja visuo
mene.

Svarbiausi projektai

„Jei JAV ambasadorius ir 
kiti mano kolegos tvarkė Ame
rikos ir Lietuvos valstybinius 
ryšius, - pasakojo V. Sidabras,
- tai aš buvau atsakingas už 
ryšius su spauda, už ryšius su 
kultūros veikėjais bei tvar
kiau mokslinių mainų progra
mas”.

JAV amb įsada turėjo savo 
pastatą Vilniuje, tačiau buvo 
nutarta, kad jis - ne per di
džiausias. Jaunojo diplomato 
dėka Vilniaus senamiestyje, 
Pranciškonų gatvėje, buvo su
rastas labai gražus buvęs XIV 
a. vienuolynas, kuriame ir įsi
kūrė Amerikos kultūrinis cen
tras. Šio centro atidarymas 
įvyko 1994 m. liepos mėnesį, 
ir jis tapo didžiausiu Ameri
kos atstovybių centru Baltijos 
šalyse. „Buvo malonu vėliau 
girdėti, - pasakojo V.Sidabras,
- kad Prancūzijos ambasado
rius Lietuvoje, kurdamas sa
vąjį kultūros centrą Vilniuje, 
naudojosi mūsų centru kaip 
pavyzdžiu”.

Antrasis didelis projektas, 
kuriuo rūpinosi Amerikos lie
tuvaitis Lietuvoje, buvo Full- 
bright akademinių mainų pro
grama. Tai - žymiausia oficia
li Amerikos vyriausybės aka
deminių mainų programa, ku
rios dėka per metus į JAV pa
sitobulinti buvo išsiunčiama 
apie šimtas moksleivių, stu
dentų, mokslininkų. Jie išvyk
davo arba 2-3 savaitėms, arba 
metams. Ambasada šiuos 
žmones išsiųsdavo konkursų 
keliu tam, kad jie gautų nau
jų žinių, pasitobulintų savo 
srityje ir, toliau grižę, tęstų 
savo darbą. V. Sidabras pažy
mėjo, jog dirbti Lietuvoje tuo 
metu buvo labai įdomu, nes jie 
buvo pirmieji, kurie viską pra
dėjo.

Lietuva keičiasi

„Taip pat buvo labai įdomu 
stebėti ir Lietuvos keitimąsi”,
- sakė Amerikos diplomatas. 
Pirmą kartą jam Lietuva pa
sirodė labai pilka šalis, visur 
dar jautėsi sovietinė įtaka. 
Tačiau V. Sidabras pažymėjo,

kad metams bėgant, Lietuvoje 
įvyko dramatinių pasikeitimų. 
Ypač išgražėjo Vilniaus sena
miestis, jaunimas jau beveik 
niekuo nesiskiria nuo Vakarų: 
gražiai apsirengęs, profesiona
liai dirba, kalba angliškai. 
Aišku, išvykus iš miesto, tie 
pasikeitimai mažiau jaučiasi.

Sunkiausia - pakeisti 
mąstymą

„Daugiausiai reikės dirbti ir 
ilgiausiai reikės laukti, - 
pabrėžė Lietuvoje dirbęs Ame
rikos diplomatas,- kol pakis 
žmonių galvosena”. Sunkiau
sia bus tai taip vadinamai 
prarastajai kartai - žmonėms, 
kuriems dabar 30-60 metų. 
Žmonės ilgai buvo izoliuoti 
nuo pasaulio ir dabar turėtų 
stengtis būti atviri naujoms 
įtakoms. Žinoma, ne viskas, 
kas plaukia iš Vakarų, yra 
gera. „O Vakarams ir mums, 
Amerikos lietuviams, - pabrė
žė diplomatas, - reikia supras
ti, kad žmonės dar ilgai ne
pasikeis, ir gal tik toji karta, 
kuri gimsta dabar, bus tikrai 
vakarietiška - ir gerąja, ir 
blogąja prasme”.

Patarimai Lietuvos 
diplomatams

Į klausimą, ką savo darbe 
galėtų keisti Lietuvos diplo
matai, ar ko pasimokyti, V. Si
dabras atsakė, jog, jo many
mu, Lietuvos diplomatija žen
gia pirmyn. Po darbo Lietu
voje JAV diplomatas tris me
tus dirbo Vašingtone United 
States Information Agency. 
„Per tuos metus turėjau ga
limybę susipažinti su Lietuvos 
ambasada Vašingtone, ir, ma
nau, kad ji gražiai atstovauja 
Lietuvai, - teigė V. Sidabras. 
- Esame kalbėjęsi su amba
sadoriumi S. Sakalausku, jam 
esu išsakęs keletą minčių, 
idėjų bei psichologinių pata
rimų”.

V. Sidabras sakė, kad diplo
matai dažnai vartoja žodį 
„outreach”, norėdami apibū
dinti veiksmą, kaip visuomenė 
galėtų būti aktyviai pasiekia
ma, sudominama. Jis pateikė 
pavyzdį - jei, sakysime, orga
nizuojama paroda, neužtenka 
tik išspausdinti skelbimo, bet 
reikia ir paskambinti 3-4 tik
rai įtakingiems žurnalistams, 
pranešti jiems, kad vyks tikrai 
fantastiška paroda ir papra
šyti, jog ji būtų aprašyta. „O 
jei galėčiau duoti kokių nors 
patarimų, - pridūrė V. Sidab
ras, - tai norėčiau patarti, kad 
Lietuvos diplomatai nebūtų 
tokie kuklūs. Amerikiečiai 
dažnai tai sako tiek Rytų, 
tiek Vakarų ' europiečiams, 
ypač tas taikytina, jei gyveni 
ir dirbi Amerikoje. Čia, Ameri
koje, žmonės jau žino savo ter
pę, ir nereikia kuklintis, jeį 
nori su kuo nors pasikalbėti, 
reikia tik ieškoti ryšių ir vi
suomet galima tikėtis, kad tau 
pasiseks”.

Dabar dirba Švedijoje

Tris metus praleidęs Va
šingtone, V. Sidabras praėju
sių metų rudenį buvo paskir
tas į Amerikos ambasadą 
Stokholme. Šis Amerikos dip
lomatas sakė, kad Skandina
vijos valstybės visas šalis, 
esančias aplink Baltijos jūrą, 
dabar stengiasi integruoti į 
vieną bendrą rinką, norėda
mos, kad šalys suprastų, jog 
negalima gyventi vienoms be 
kitų nei ekonomiškai, nei poli
tiškai, nei ekologiškai.

JAV ambasada Švedijoje jau 
treti metai Baltijos šalims or
ganizuoja didžiulę Saugumo

Ir miSrios Šeimos išaugina lietuviškai kalbančius vaikus. Iš k. Bernadeta 
Birutė ir Caleb Peter Harris su jų lietuviškai kalbančiomis dukrelėmis 
Onyte ir Rožyte.

KAI PASIRYŽTAMA — VISOS KLIŪTYS 
ĮVEIKIAMOS

Bernadeta Birutė Miliaus
kaitė ir Caleb Peter Harris 
džiaugiasi darniu šeimos gy
venimu. Jie augina dvi mo- 
kyklino amžiaus dukrytes. 
Onytė trečiame pradžios mo
kyklos skyriuje ir mokosi 
skambinti pianinu. Rožytė — 
pirmame. Abi priklauso ame
rikiečių Skautų organizacijai 
— „Brownies”.

Labai, labai gaila, kad ilgus 
metus taip Worcesteryje akty-

konferenciją. Paskutinioji vy
ko visai neseniai - 1998 m. 
lapkričio mėnesį.

Ambasada yra taip pat su
organizavusi ir pirmąją Inter
national Visitors programą, 
kurios dėka į Ameriką 2-3 sa
vaitėms išvyksta specialistai, 
jų stažuotę vienija tam tikra 
tema. Lietuva jau seniai šioje 
programoje dalyvauja. Dabar 
organizuojama ir pirmoji In
ternational Visitors programa, 
kuri bus skirta tik Baltijos ša
lių regionui. Konkurso keliu 
Amerikos ambasados įvairiose 
Baltijos šalyse atrinks 12-15 
profesionalų, besidominčių šio 
regiono klausimais ir kovo 
mėnesį išsiųs juos į JAV, gal
būt net į Čikagą. Tikimasi, jog 
jie parvažiuos ne tik pasisėmę 
žinių apie JAV, įgiję bendros 
patirties, bet ir toliau ben
dradarbiaus, gyvendami savo 
šalyse.

Kaip tapo diplomatu

Ne tik Švedijoje, Vašingtone 
ir Lietuvoje yra dirbęs šis 
Amerikos diplomatas’. Prieš 
tai savo diplomatinę misiją jis 
dar atliko Belgijoje, Vakarų 
Vokietijoje, Norvegijoje ir Afri
koje - Liberijoje. „Tapti diplo
matu nusprendžiau 1982 me
tais, - pasakojo V. Sidabras, - 
tada, baigęs istorijo mokslus 
Dominican University, dirbau 
vyriausybinį socialinį darbą, 
kuris teikė pagalbą vargšams, 
daug keliavau. Tuomet ir 
dingtelėjo mintis - kodėl gi 
netapus diplomatu? Juk visa
da mėgau istoriją, kalbas, be 
anglų mokėjau ir lietuvių, ir 
vokiečių, man patiko keliau
ti”.

Taip nusprendęs, V. Sidab
ras išlaikė specialius egzami
nus ir 1984 m. buvo pakvies
tas tapti Amerikos diplomatu. 
„Jei nebūčiau išsirinkęs dip
lomatijos, manau, kad ji būtų 
mane išsirinkusi. Gal tik keis
ta, kad praėjo keleri metai, 
kol supratau, koks yra mano 
pašaukimas”.

Emilija Andrulytė

viai veikusi lietuvių skau
tiškoji veikla išsisėmė. Turime 
vadovų ir vadovių, bet jie ne
siima iniciatyvos suburti ma
žuosius lietuviukus į „vil
kiukus” ir „paukštytes”. Netu
rime tautinių šokių šokėjų, 
nei lietuviškos šeštadieninės 
mokyklėlės, kuriomis per dau
gelį metų rūpinosi Worceste- 
rio Lietuvių Bendruomenės 
apylinkės -valdyba, bet ir ji 
tapo nugyventa, atidavus va
dovavimą į jaunų žmonių ran
kas.

Bernadeta Harris nepaisy
dama šių sunkumų, iš tėvų 
paveldėjusi religinę ir patrioti
nę dvasią, ryžtasi ją perduoti 
ir savo dukrelėms. Namuose 
pradėjo dukrelėms lietuvių 
kalbos pamokas. Užmezgė ry
šius su LB Švietimo tarybos 
pirm. R. Kučiene, kurios, dėka 
mergaitės buvo įjungtos į li
tuanistinių mokyklų mokinių 
piešimo konkursus. Onytė tre
jus iš eilės metus laimėjo pre
mijas. Mamytė jas išmokė ne 
tik kalbėti, bet ir skaityti, 
rašyti, eilėraščius deklamuoti, 
nepaisant, kad tėvelis ne lie
tuvių kilmės ir su juo kalbama 
angliškai. Dukrelės bando ir jį 
mokyti lietuvių kalbos, bet 
dažnai skundžiasi mamytei, 
kad „tėvelis blogas mokinys, 
ne taip gerai skaito ir taria 
žodžius”.

Bernadeta B. Miliauskaitė 
yra a.a. Juozo, mirusio prieš 
11 metų, ir Janinos Miliauskų 
duktė, gimusi Worcesteryje. 
Čia augo ir mokėsi. Lankė Sv. 
Kazimiero parapijos pradžios 
mokyklą, Holy Name gimna
ziją. Priklausė St. Šalkauskio 
ateitininkų kuopai, buvo net 
kuopos valdybos sekretorė. 
Priklausė tautinių šokių šo
kėjų „Žaibas” grupei. Baigė 
Aušros Vartų lituanistinę mo
kyklą, kurioje vėliau jai teko 
mokytojauti. Keletą metų 
buvo Worcesterio Lietuvių or
ganizacijų tarybos sekretorė.

Baigė Assumption kolegiją 
ir Worcester State kolegijoje 
įsigijo magistrės laipsnį. De
šimtį metų dėstė ispanų kalbą 
Natick miestelio gimnazijoje. 
Visas savo jėgas ir energiją 
pašventė jaunimo auklėjimui. 
Dažnai pasilikdavo po pa
mokų padėti silpnesniems mo
kiniams.

Ištekėjus už Caleb Harris, 
Bernadeta turėjo atsisakyti 
mokytojos darbo ir auginti 
šeimą, bet nenutraukė ryšių 
su lietuviška veikla. Priklauso 
Amerikos Lietuvių Romos ka
talikių moterų sąjungos 5-tai 
kuopai, kurios valdyboje vyk

do iždininkės pareigas. Yra 
narė Nekalto Marijos Pra
sidėjimo vienuolijos Putname, 
Worcesterio Rėmėjų skyriaus. 
Kasmet vadovauja programai 
to skyriaus ruošiamų renginių 
programai Vienuolijos dar
bams remti. Bernadeta yra ir 
Lietuvių Labdaros draugijos 
narių eilėse.

Sekmadieniais Šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčioje skaito 
skaitinius lietuviškose/šv. Mi
šiose.

Lengvai valdo plunksną. 
Dažnai rašo „Laiškai Lietu
viams” ir „Bridges” žurna
lams. Skaito mėgiamiausią 
dienraštį „Draugas”, kurio ne
kantriai laukia Onytė ir 
Rožytė, kada jo puslapiuose 
vaikų skyrelyje sužibės „Tė
vynės žvaigždutė”. Laukiama 
ir „Eglutė”. Bernadeta sa
vanoriškai talkina bibliotekoje 
mokyklos, kurią lanko jos 
dukrelės.

Bernadetos vyras Caleb Pe
ter yra John ir Dorothy Har
ris sūnus. Gimė Whitinsville 
miestelyje, keliolika mylių 
nuo Worcesterio. Ten ir,moky
tis pradėjo. Vėliau lankė Wor- 
cester State ir Holy Cross ko
legijas. Caleb Harris yra Wor- 
cesterio Pašto įstaigos tarnau
tojas, sekretorius finansų sky
riuje. Labai sąžiningai atlieka 
savo pareigas ir turi virši
ninkų gilų pasitikėjimą. Geras 
vyras žmonai, o dukrelėms — 
tėvas. Sporto mėgėjas. Kelis 
metus bėgo Bostono maratone. 
Su malonumu dirba įvairius 
medžio dirbinius, bet mėgia
miausias užsiėmimas auginti 
daržoves ir gėles. Darže auga 
įvairių rūšių daržovės. Nuo 
pavasario iki rudens aplink 
namą žydi gėlės. Jų viduryje 
Švenčiausios Jėzaus Širdies 
statula — šeimos globėja. Ją 
padovanojo Bernadetos ma
mytė. Gėlių grožiu žavisi ne 
tik jie patys labai jas my
lėdami, bet ir praeiviai. Caleb 
padirbo inkilėlius ir pakabino 
ant medžių šakų paukšte
liams, kuriais jie labai paten
kinti. Čiulbėdami sudaro gra
žią harmoniją, džiugindami 
darnų Harris šeimos gyve
nimą, kurį lydi meilė, nuo
širdumas ir tarpusavė pagar
ba.

A.Š.

Gabus jaunas matematikas Tomas 
Sirgedas.

Į MATEMATIKOS 
AUKŠTUMAS

Michigano Matematikos ly
ga oficialiai paskelbė, kad To
mas Sirgėdas laimėjo indivi
dualų garbės žymenį, per 
praėjusius metus tiksliausiai 
surinkęs 36 taškus iš 36 ga
limų atsakymų vykdytose še
šiose varžybose. Jis yra vie
nintelis iš Michigano valstijos 
moksleivių iš daugiau negu 70 
gimnazijų, dalyvavusių spren
džiant duotus uždavinius. To
mas per paskutinius kelerius 
metus surinkdavo daugiausiai 
taškų. Jau 1997 metais Tomas 
laimėjo pirmą vietą — 35 
taškus iš galimų 36. Tomas 
yra labai talentingas bei su
manus ir kitose matematikos 
šakose. Jis visada labai stro
piai dirbo Catholic Central 
gimnazijoje, tą patį darys ir
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kolegijoje. Sveikinimai Tomui!
Toje pačioje Catholic Cen

tral informacijoje, pavadintoje 
„C.C. (gimnazija) geriausia 
matematikoje”, pateiktoje pla
čiajai žiniasklaidai, rašoma, 
kad tos gimnazijos moksleiviai 
Tomas Sirgėdas ir Jeff Bra
ziūnas, gyveną Novi mieste, 
JAV matematikos dr-jos Mi
chigano skyriaus buvo išrinkti 
premijų laimėtojais, geriau
siais šimtinėje iš 15,750 gim
nazijos moksleivių, dalyvavu
sių 41-ame metiniame Mi
chigano valstijos matematikos 
konkurse. Tie moksleiviai bu
vo pagerbti „Premijų progra
mos” metu Michigano valsty
biniame universitete. Jeff ga
vo garbės pažymėjimą ir To
mas, kuris buvo geriausias 50- 
tuke, gavo bronzos medalį ir 
450 dol. kolegijos studijoms.

Ši katalikų gimnazija daly
vavo ir .1997/98 metų visos 
Amerikos matematikos varžy
bose, laimėdama 189 taškus.

Visa, čia pateikta informaci
ja paskelbta gimnazijos me
traštyje ir JAV spaudoje, iš- 
spaudinta ir Tomo Sirgėdų 
nuotrauka.

Tomas yra Danutės (Su- 
šinskaitės) ir Vyto Sirgedų 
sūnus.

V.R.

UŽ INDĖLĮ l KARO 
ISTORIJĄ

Gruodžio mėnesį Vilniaus 
karininkų Ramovėje vyku
siame Lietuvos Kariuomenės 
kūrėjų savanorių sąjungos vi
suotiniame atstovų suvažia
vime tarp kitų gražiai pagerb
ta Vilkaviškio krašto muzie
jaus bendradarbė Danutė Ar- 
dzijauskaitė. Jai įteiktas gar
bingas Lietuvos Kariuomenės

GARBES KONSULĖ — ĮTAKINGOS AMERIKIEČIŲ 
ORGANIZACIJOS NARĖ

Ingrida Bublienė, IB Com- 
munication firmos prezidentė 
ir Lietuvos Respublikos gar
bės konsule Ohio valstijai, 
sausio 10, Columbus mieste 
(šios valstijos sostinėje) iškil
mingo banketo metu buvo 
įvesta į prestižinės šios valsti
jos — Ohio Commodores Asso- 
ciation — organizaciją.

Ši organizacįja buvo įsteigta 
gubernatoriaus James Rhodes 
1966 metais iš įvairių valstijos 
firmų vadovų. Tuoj buvo suor
ganizuota pirmoji verslininkų 
išvyka į Europą užmegzti 
ryšius su Europos firmomis. 
Misija buvo sėkminga ir jos 
dalyviai, susirinkę Erie ežero 
Put-in Bay saloje, kur stovi 
Commodore Oliver Hazard 
Perry statula, buvo guberna
toriaus apdovanoti „The Exe- 
cutive Order of the Ohio Com
modore” garbės pažymėjimais. 
Tai buvo pats aukščiausias ir 
garbingiausias žymuo šioje 
valstijoje. (Oliver Hazard Per
ry buvo laivyno kapitonas — 
vadovas, 1812 metais laimėjęs 
Erie ežero paskutinį Revoliu
cijos karo mūšį.)

Ohio Commodore pokylyje. 18 k.: vyriausias Commodore Al Covelle, Lietu
vos Respublikos garbės konsulė Ingrida Bublienė or laikinoji Ohio valsti
jos gubernatorė (tarp išrinkimo ir inauguracijos) Nancy Hollister.

Danutė Ardzįjauskaitė

kūrėjų savanorių sąjungos pa
dėkos raštas „Už pasiaukoja
mą veiklą Lietuvos labui”.

Muziejininkė per keletą me
tų iš archyvų bylų, gyvų liudi
ninkų atsiminimų surinko 
1918-1920 metų Lietuvos ka
riuomenės savanorių, karių, 
taip pat Nepriklausomos Lie
tuvos kariuomenės karininkų, 
kilusių iš Vilkaviškio krašto 
pavardes, aprašė jų kovų už 
laisvę epizodus bei skaudžius 
likimus Sovietų okupacijos 
metais. Krašto muziejų pa
pildė naujais dokumentais, 
faktais, asmeniniais savano
rių daiktais, kuriuos atnešė 
gyvi likę jų artimieji. Kruopšti 
muziejininkė sutvarkė šio lai
kotarpio kovotojų vardų karto
teką. Šis savanorių karių 
sąrašas toliau tęsiamas ir pa
pildomas. Remiantis turima 
medžiaga rengiamos parodos, 
kuriose atskleidžiamos pa
mirštos didvyriškų kovų daly
vių gyvenimo istorijos ir Lie
tuvos istorijos puslapiai.

Romas Eidukevičius

Ši pirmoji verslininkų va
dovų grupė nutarė įsteigti 
tvirtą organizacinį vienetą — 
Ohio Commodores Associa- 
tion, kurios pagrindinis tiks
las — būti patarėjais guberna
toriui įvairiais tarptautinio 
verslo ir prekybos klausimais 
bei jo garbės sargais. Organi
zacija turi daugiau negu 300 
narių, kasmet papildydama 
savo gretas keliais naujais 
nariais. Šiemet buvo įvesdinti 
dešimt nauju narių, jų tarpe ir 
Ingrida Bublienė, pirmoji lie
tuvė šioje organizacijoje. Jai 
įteikta didžiulė plaketė, tokios 
pat formos, kaip ir pirmosios, 
įteiktos iniciatorių grupės na
riams.

Tos iškilmės vyko naujojo 
Ohio gubernatoriaus Bob Taft 
inauguracijos išvakarėse. Or
ganizacijos nariai, kaip garbės 
sargyba, sekančią dieną daly
vavo gubernatoriaus Bob Taft 
inauguracijoje ir specialiame 
priėmime su naujuoju guber-. 
natoriumi. Gubernatorius R. 
Taft pakeitė gub. George Voi- 
novich, išrinktą JAV senato
riumi. V.R.
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LIETUVIAI NĖRA TURTINGI
Šveicarijos ir Lietuvos gy
ventojų vidutinės pąjamos ski
riasi net 40 kartų. Tai paiškė- 
jo Pasaulio bankui paskelbus 
turtingiausias pasaulio valsty
bes. Turtingiausia yra Šveica
rija. Vidutinės vieno šios ša
lies gyventojo metų pąjamos 
pernai siekė 44,3 tūkst. JAV 
dolerių. Antroje vietoje yra Ja
ponija — vienam gyventojui 
per metus tenka 37,8 tūkst. 
dolerių. Trečioje vietoje — 
Norvegija — po 36 tūkst. dole
rių.

Lietuvos statistikos departa
mentas teigia: vienas Lietuvos 
gyventojas pernai gavo viduti
niškai po 4,4 tūkst. litų. Tad 
nuo pasaulio turtingųjų lietu
vių pąjamos yra apie 40 kartų 
mažesnės. Ekspertų nuomone, 
toks didelis skirtumas atsira
do ne tik dėl to, kad Lietuva 
nėra turtinga šalis, bet ir dėl 
pajamų apskaičiavimo ypatu
mų. Netikslumai galimi dėl to, 
kad Lietuvos namų ūkio biu
džeto tyrimuose dalyvauja 
skurdžiausių sluoksnių atsto
vai, o turtingi žmonės daly
vauti tyrime beveik visada at
sisako. Viena atsisakymo prie
žasčių — nelegali veikla. Tur
tuoliai nemažą dalį pąjamų 
gauna nelegaliai, nesumoka 
mokesčių ir neteikia apie tai 
žinių.

Tai, kad namų ūkio tyrimai 
neatspindi tikrųjų pajamų, 
įrodo išlaidų statistika. Vidu
tinės metų išlaidos pernai bu
vo apie 200 litų didesnės už 
vidutines lietuvio metų pąja- 
mas.

Darbo ir socialinių tyrimų 
instituto direktoriaus prof. Al
gio Šileikos nuomone, viena 
svarbiausių priežasčių, dėl ku
rių Lietuva atsilieka pagal 
vidutinių gyventojų pąjamų 
rodiklį, yra mažas gamybos 
efektyvumas ir pigi darbo jė
ga. „Neretai mokame už pre
kes, šilumą Vakarų kainomis, 
o darbo jėga kainuoja kaip 
Etiopijoje ar Mozambike”.

• Panevėžys. Lapkričio 17 
d. Panevėžio katedroje šv. 
Mišias koncelebravo vysk. J. 
Žemaitis, MIC, vysk. J. Tu
naitis, kun. V. Aliulis, Lenki
jos vysk. W. Ziemba ir vysk. 
A. Dydycz. Po šv. Mišių gar
bingi svečiai, lydimi Pane
vėžio vyskupo J. Preiško, lan
kėsi Panevėžio vyskupuos ku
rioje, katechetikos centre, K. 
Paltaroko katalikiškoje vidu
rinėje ir Katalikiškoje mer
gaičių žemės ūkio mokyklose.

Reikalingas vairuotojas, 
turintis A-CDL-H. Darbas 

Čikagoje ir aplinkinėse 
valstijose.Tel. 708-220-4797

Vyr amžiaus moteris ieško darbo. Gali skaniai 
pagaminti lietuviškus 

patiekalus.Tel. 773-735-1104
Ieškome subrendusios lietuvės moters vaikų priežiūrai 
Detroit, MI. Turėtų mokėti 
vairuoti mašiną ir sugebėti 
susikalbėti angliškai.

Tel.: 773-434-0298.

Remontuoju automobilius savo namuose. 
Reikalui esant, galiu 

tai padaryti ir jūsų namuose. Tel.773-737-5972, 
Albertas.

Pigūs telefoniniai pokalbiai su Lietuva! 29< už minutę!
Kodėl mokėti brangiau - 

taupykite pinigus kalbėdami! Tel. 815-730-9365 773-230-0138
Moteris ieško mažo 

buto.
Skambinti 7 v.v. arba 

palikti žinutę,
tel. 773-581-1108.

Savininkas parduoda Day
tona Beach, FL, 2-jų miega
mųjų „Condominium” su 
atogumais. Kaina žemiau
60,000.Tel.: (904) 322-1954.

4MTĄ
americaąt sBROAD»INC-

MAIN OFFICE
(CLOSED ON SUNDAYS)

4801 W. PETERSON A VE., SUITE 618, 
CHICAGO, IL 60646. TEL. 773-725-9500.

RUBiBNS KAINOS
ten ir atgal į vieną pusę$509 $380

Kijevas $489 $338
Lvovas $489 nėra
Minskas $489 $305
Vilnius $469 $380
Maskva $453 $354
St. Peterburgas $438 $352

BELMONT/LARAMIE 
5150 W. BELMONT AVĖ., 

CHICAGO.IL 60641. 
TEL. 773-685-2020.

OUTOF STATE 
TEL. 1-800-342-5315

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

5316 N. MELWAUKEE 
AVĖ., CHICAGO, IL 60630. 

TEL. 773-467-0700.

3000 N.M3LWAUKEE 
AVĖ., CHICAGO, IL 60618. 

TEL. 773-489-4

VVashington, D.C. lietuvio savininko
„landscaping” kompanija ieško 2 
darbininkų. Pradinė alga $6.00 į vai. 
Vieta gyventi bus parūpinta už $130 į 
mėn. vienam asmeniui. Reikia turėti 
darbo leidimą. Kreiptis: Alex, tel. 202- 
244-2373.

Galiu prižiūrėti vaikus
savo namuose. 

Skambinti Astai: tel. 1-773-847-2448
Home Health Care Intl. Agency

ieško asmenų prižiūrėti vyr. 
amžiaus žmones. Anglų L 

reikalinga. Vairuotojo leidimas ir 
rekomendacijos pageidaujamos. 
$75 iki $120 į dieną. Skambinti 

Phil arba Janusz, tel. 414-763-2615.

Prlvate rm., tel. & all meals in 
exlusive Chicago suburb. In ex- 
change you prepare dinner; light 
duries for a widow. No personai 
care or cleaning; very rlexible. 
Tel. 708-366-1000.
Kalbėti angliškai.

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

NILES
9509 N.MILWAUKEE 

AVĖ., NILES.IL 60714. 
TEL. 847-581-9800.TIKRAS KAIMIETIŠKAS SŪRIS PAGAMINTASTRADICINIU BŪD

ANDRULIO šeima Michigan valstijoje
nuo 1940 m. senovišku tradiciniu bodu gamina sūrius. Turime jų 
įvairiausių, paragaukite: sūriai be priedų, be druskos, sūriai su 
kmynais, su „chives”, Pešto, su krapais, su česnaku ir 
svogūnais ir Feta sūriai. Šituos sūrius rasite
maisto parduotuvėse, „deli” skyriuje. Galite 
užsisakyti ir telefonu: 616-462-3301 
arba per world wide web: 
www.andrulischeese.com

Michigan Farm Cheese Dairy, Ine. 
4295 Mlllerton, Fountain, MI 49410

Parduodami baldai:
salono, miegamojo ir 3 raštinei 

tinkamos kėdės. Skambinti 
nuo 7 v.r. iki 10 v.r. ir 3 v.p.p. 
iki 9 v.v. Tel. 708-424-5686.

Experienced carpenters
with tools and transportation needed. Also laborers. 

Call: 847-699-7971.

SKELBI M A I
ĮVAIRŪS
ELEKTROS

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

garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOBILIO. NAMU. SVEIKATOS,

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapoiis ir Off. Mgr. Auksė 

S. Kane kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOLIS

3208 1/2 VVest 95th Street 
Tel. (708) 424-8654 

(773)581-8654

RIVERDALE AUTOMOTIVE 
Padėsime parduoti, suremontuoti arba 

pigiai nupirkti automobili mOsų aikštelėje 
arba auto-varžytinėse. Padėsime persiųsti 
automobili, motociklą ar komercinę siuntą 
Į Lietuvą. Reikalingas skardininkas.

Tel. 708-201-0586.

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240 N. PULASKI RD.

CHICAGO, IL 
Ieškote automobilio?

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių;

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui;

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema!

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis.

Kreiptis:
Arūnas, tel. 773-205-7702.

NEKILNOJAMO TURTO

GREIT PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS

(773)586-5959(708)425-7160
RIMAS L.STANKUS

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

UtIECIK REALTORS 
7922 S.Pulaski Rd. 
4365 S.Archer Avė.

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danutą Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui.

Realmart gj feį 
Realty Group Ine. 

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629

BALYS BUDRAITIS
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 
BUDRAIČIUI

Bus. 773-585-6100 Pager 312-308-0307 
Fax 773-585-3997

Ontuo^

* Vyriausybė nutarė skirti I laipsnio valstybines 
pensijas penkiems kultūros ir 
visuomenės veikėjams — ar
chitektui Petrui Deltuvai, dai
nininkui Eduardui Kaniavai, 
Nepriklausomybės akto signa
tarui Albertui Miškiniui, kine
matografui Algimantui Moc
kui ir buvusiam švietimo ir 
mokslo ministrui akademikui 
Zigmui Zinkevičiui. Dabar pir
mojo laipsnio valstybinė pen
sija yra 552 litai. (bns>

Mokena Auto Body
Kokybiškai, nebrangiai 

atliekame visus automobilio 
remonto darbus. Skambinti

Tomui arba Rimui,tel. 708-478-3813 arba 630-774-6191
G.L.Quality Body Shop 

Automobiliai 
Ieškote - nupirksime. 

Patekote į avariją ar 
sugedo auto. - suremontuosime. 

Norite išsiųsti į Lietuvą 
- išsiųsime.

Reikalingi skardininkai. 
Skambinkite 815-723-7650.

INCOME TAX SERVICE
Dabartiniai pajamų mokesčių 
įstatymai žymiai apsunkino ir 

ateityje apsunkins metinį 
mokesčių formų užpildymą. 

Profesionaliam, sąžini įgam ir 
konfidencialiam patarnavimui 

kreipkitės:PRANAS G. MEILĖ, CPA 4931 W. 95 th St.,
Oak Lawn, IL

sekmadieniais, nuo sausio 31 d. 
Pasaulio lietuvių centre, Lemont 

Tel. raštinė 708-424-4425

29c per/min 
į LIETUVĄ

*

Perkate automobilį?
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe?
Ką tik atvykot į JAV?

Ne problema!
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst už vairo šiandien! 

(630) 207 2748

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

Pusiaukelyje į Floridą, Georgia 
valstijoje, labai gražiame name 
išnuomojami kambariai nakčiai 
arba visai savaitei; pusryčiai ir 
vakarienė. Tel. 706-639-2032. 
Kalbame lietuviškai.

per minute
■ Anytime

to LITHUANIA

Med. seselės padėjėja gali slaugyti ir prižiūrėti senelius bei vaikus. Turi 
rekomendacijas. 

Kreiptis tel. 630-655-4965.

GLOBAL'

Accent
Homefinders

9201 S. Cicero 
Oak Lawn, Illinois 60453 
Business (708) 423-9111 
Votce Mail (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Res. 708-423-0143

ASTA T.MIKUNAS

Low Rates (Contl.USA):
• Such as, IL 7ę, MI 8.4, Wi 9.9, 

CA 5.9 & to other statės 8.9$
•To other countries
• From most countries toANYWHERE

6 second bllling 
Friendly Service

VISO GERO

MARKETEL
Toll-Free

1-888-734-1910
310-395-5578 • Fax 310-395-4449 

828-11th St.. #3 
Santa Monica, CA 90403 
marketel@ix.netcom.com

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

Skambinti:
Vladui, tel. 630-243-9385

Išnuomojamas apšildomas 4 kamb.
1 mieg. butas 67 & Kedzie apyl. 

$355 į mėn. + „security”
Tel. 773-778-1451

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 
[vairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose
—i ■ u

VIDAS POSKŲS
HOME CENTER 

Marketing Consultant 
Tel. 773-297-2013 
708-886-9386 V.M.

• perkant ar parduodant nekilno
jamą turtą;

• „foreclosure” ir, ,handyman-spe- 
cial” nuosavybės;
• nekilnojamo turto įvertinimas.

ŽEMIAUSIOS 
KAINOS Į VILNIŲ

ii New York, Chicago, Florida, 
Los Angeles, Detroit, Cleveland 

ir kitų JAV miestu.

Prašykite mūsų lankstinuko -1999 
metų kelionės į Lietuvą ir kitus kraštus

VYTIS TRAVEL 
40-24-235 St.

Douglaston NY 11363

Tel. 718-423-6161 
1-800-77-VYTIS

E-MAIL: vyttours@earthlink.net 
WEB SITE: www.vytistours.com

PKfPAlO
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Užsakymo Paštu Forma

Value Amount Totai

$3 X

$10 X

$20 X

Send check or money 
order to: L. Žukas 
P.O.Box 811361 
Chicago JL 60681

SubtoUI

Hmdling Free

Totai

NAME_______________________________________
ADDRESS___________________________________
CITY_______________________________________

STATE_______________ ZIP_____________________
PHONE______________________________________

$10 kortelė veltui Iperkant už $100 sumą
TEL: 773-251-5822

a

to LITHUANIA 
____ $0.42 per/min

Great rates to the ręst of the world - any day, any time.
We also offer prepaid Calling Cards: calls to Lithuania 37 c/min.

For Information call AOF International:

Gm 1-800-449-0445

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

ALL CARE 
Employment Agency 
Tel. 773-736-7900

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBĖ

2346 W 69th Street 
Tel.: 773-776-1486

Veikla nuo 
1921 m.

8900 South Archer Road, Willow Springs, Illinois Tel 708.839.1000

Šešios pokylių salės - tinka įvairioms prosams
Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas

MOVING
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

GEDIMINAS 
773- 925-4331

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

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

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

35 iki 40 svečių
100 iki 135 svečių

fordeawcJtom

40 iki 60 svečių

AtioiTbOM 
60 iki 10Q svečių

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną;
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos)

O
sejimi

125 iki 175 svečių

Kamilam
225 iki 550 svečių

Atidaryta.7 dienas savaitėje

KAVINĖ
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta

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

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

V

CHICAGO.IL
CHICAGO.IL
NILES.IL
http://www.andrulischeese.com
mailto:marketel%40ix.netcom.com
mailto:vyttours%40earthlink.net
http://www.vytistours.com


JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba

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

Tel. (773) 476-2655; Fax (773) 436-6909

VYRESNIEJI IR JŲ SĄSKAITOS

Niekam nepatinka mokėti 
mėnesines sąskaitas: reikia 
jas surinkti, surūšiuoti, žinoti, 
kiek ir kam mokėti, o juo la
biau tai vargina kai kuriuos 
vyresniuosius, kurie, ligos ar 
didelės metų naštos prislėgti, 
nebenori į sąskaitas net pa
žiūrėti, o ką bekalbėti jas 
išrūšiuoti ir čekius parašyti. 
Kol vyresnysis -asmuo yra pa
jėgus pats tai padaryti, jokiu 
būdu nereikia iš jo tos atsa
komybės atimti, bet reikia 
sekti, ar tas asmuo, t.y. tėvas, 
mama, senelis, senelė paslepia 
paštą, kai pas jį atsilanko vai
kai ar anūkai. Jei taip yra, tai 
gali būti ženklas, kad sąskaitų 
mokėjimas jį vargina ir jis ne
nori, kad apie tai vaikai ži
notų.

Daugelis vyresnio amžiaus 
žmonių nori gyventi savo na
muose ar butuose, nori būti 
savarankiški tol, kol tik gali 
ir, kad palengvinus vyresniųjų 
amžiaus naštos slėgį, vaikai 
ar kiti giminės perima atsa
komybę mokėti vyresniojo 
žmogaus sąskaitas. Tas gali 
pradžioje būti sunku, nes vy
resnieji kartais nenori leistis į 
kalbas apie piniginius reika
lus. Vaikai turėtų atminti, 
kad jų tėvai yra pergyvenę 
daug sunkumų ir yra atsargūs 
su pinigais. Norint padėti vy
resniajam mokėti sąskaitas, 
reikia jį išklausyti ir taktiškai 
iškelti klausimą apie pagalbos 
pasiūlymą. Pvz., jei vyresnis 
žmogus yra perdėtai taupus, 
nors ir turi gerą finansinį 
užnugarį, vaikai neturėtų dėl 
to juokauti, nes tai gali jį 
Užgauti. Sąskaitų mokėjimo 
perėmimas yra pirmas žings
nis į tolimesnį, sudėtingesnį 
vyresnio žmogaus finansų 
tvarkymą.

Pasirenkant būdą, kaip vy
resniajam padėti mokėti są
skaitas, reikia atsižvelgti į jo 
sveikatos stovį ir kiek pagal
bos jam reikia. Čia yra keletą 
būdų kaip padėti.

1. Tiems, kurie dar nepasi
ruošę savarankiškumo atsisa
kyti, nereikia jo iš jų atimti. 
Tol, kol vyresnio amžiaus 
žmogus gali pasirašyti savo 
pavardę ir supranta, ką jis pa
sirašo, supranta savo finansi
nę padėtį, tokiam žmogui rei
kia padėti tik tiek, kiek 
būtinai reikalinga: sekti atei
nančias sąskaitas ir išrašyti 
čekius, bet duoti peržiūrėti ir 
pasirašyti.

2. „Joint-account” valdytojai 
turi tą pačią atsakomybę. Ne 
visada yra paranku paruoštus 
čekius pristatyti vyresnie
siems, kad jie juos pasirašytų 
ir, kai vyresnieji nebegali pa
sirašyti, vaikai ar giminės gali 
paprašyti, kad leistų jiems 
prisirašyti savo pavardę prie 
jo banko einamosios sąskaitos 
(checking acc.). Tai yra lengva 
padaryti. Vyresnysis ir jo vai
kas ar giminė užpildo naują 
parašo kortelę (signature 
card) bankui. Prie tokios są
skaitos gali prisirašyti ir dau
giau, negu vienas vaikas. Jei 
vienas vaikas apsiima mokėti 
sąskaitas, tai jis apie išlaidas 
turi pranešti ir kitiems są
skaitoje atsakingiems savo 
broliams/seserims.

3. „Povver of attorney” (įga
liojimas). Kitas būdas padėti 
vyresniajam žmogui tvarkyti 
jo finansinius reikalus, yra 
įgaliojimo (Povver of attorney) 
gavimas. Bet tai yra jau dras
tiškesnis žingsnis, negu Joint 
acc. holder”. „Povver of attor
ney” įgaliojimas suteikia teisę

jį turinčiam tvarkyti visą vy
resnio žmogaus turtą. Duo
dant tokį įgaliojimą vyresny
sis žmogus, turi pasitikėti to 
asmens teisingumu ir sprendi
mais. Tokį įgaliojimą turįs, as
muo turi naudoti vyresniojo 
lėšas — santaupas jo gerovei, 
bet, žiūrint iš teisinio taško, 
jis gali lėšas naudoti, vado
vaudamasis savo nuospren
džiu. Kadangi, suteikiant „Po
vver of attorney” įgaliojimą, 
prarandama kontrolė savo 
turtui, įstatymas reikalauja, 
kad asmuo, duodantis tokį 
įgaliojimą, žinotų, ką jis daro 
— būtų psichologiškai pajė
gus. Šis įstatymas dažnai pas
tato vaikus į keblią padėtį, 
nes jiems — vaikams — tokį 
įgaliojimą gauti reikia, kol tė
vai yra dar protingai pajėgūs. 
Daugelis vaikų delsia tai dary
ti, nenori tėvų užgauti, nenori 
iš tėvų prieš laiką atimti jų 
savarankiškumą — nepriklau
somumą.

Daugumai vyresniųjų, ypač 
tiems, kurie turi nemažai tur
to, geriausia išeitis yra suda
ryti „trust” ir leisti bankui, ar 
patikėtiniui (trustee) mokėti 
sąskaitas, tvarkyti visas kitas 
išlaidas, pagal nustatytas są
lygas. Bet jei vaikai norėtų 
turėti „Povver of attorney”, ek
spertai sako, kad nereikia eiti 
pas advokatą ir už tai mokėti, 
nes „Povver of attorney” yra 
standartinis dokumentas, pa
prasta forma. Jį užpildžius ir 
pasirašius, reikia tik notaro 
patvirtinimo. Vietiniai vyres
niųjų centrai turi tokių formų 
„Seklyčioje”, Socialinių patar
navimų skyriuje, galite tai pa
daryti.

4. Automatinis sąskaitų mo
kėjimo būdas. Nuolatinis vy
resniųjų sąskaitų mokėjimas 
gali užimti daug laiko, už tai 
daug įmonių, pvz., elektros, 
vandens, dujų, siūlo lengvesnį 
būdą mokėti sąskaitas. Kai 
kurios bendrovės automatiš
kai gali, jei susitarta, išimti 
kiekvieną mėnesį sąskaitos 
sumą iš banko sąskaitos. Jie 
taip pat, jei susitariama, gali 
nusiųsti tėvų sąskaitas vaikų 
adresu. Kai kurios firmos turi 
įvedę sąskaitų mokėjimo būdą 
internete. Daugelis bankų taip 
pat siūlo telefoninį sąskaitų 
mokėjimo būdą. Tokio sąskai
tų mokėjimo būdo norintis as
muo, duoda bankui dujų, elek
tros, vandens, kredito kortelės 
ir kitus adresus. Kada asmuo 
paskambina bankui, kad rei
kia mokėti sąskaitas, jis pasa
ko slaptažodį ir išspaudžia ko
dus, kurie parodo, kokią sumą 
ir kam reikia mokėti. Žmonės, 
kurie turi kompiuterį ir 
„modem”, gali prašyti iš banko 
specialios programos — „sofit- 
vvare” ir tada sąskaitas galės 
mokėti kompiuteriu.

5. Specialios sąskaitų mokė
jimų patarnavimo įstaigos. 
Yra įstaigų, kurios paruošia 
čekius ir nusiunčia vyresniojo 
suaugusiam vaikui pasirašyti, 
arba tuos čekius nuveža vyres
niajam žmogui, kad jis pats 
pasirašytų. Tokios įstaigos su
daro galimybes mokėti sąskai
tas automatiškai. Bet tai kai
nuoja. Užmokestis yra apie 25 
doleriai į valandą paprastam 
tarnautojui, o jei reikia „cer
tified public accountant”, tada 
mokestis dar didesnis. Vyres
nieji, kurių pajamos ribotos, 
gali gauti nemokamai pagal
bos iš savanorių, kurie dirba 
daugelyje vyresniųjų centrų.

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne”, 1/11/99.

NETIKRI LAIMĖJIMAI

Šiandien Amerikoje labai 
siūlomi įvairūs laimėjimai, 
taip vadinami „svveepstakes”. 
Retas amerikietis negauna to
kių pasiūlymų. Atidarai pašto 
dėžutę ir randi didelį voką, o 
ten parašyta, kad laimėjai 
tiek ir tiek dolerių, bet... Tų 
„bet” yra daug ir įvairių. Retas 
kas perskaito tuos „bet”, sura
šytus mažomis raidėmis, ir, 
tikėdamas lengvu laimėjimu, 
nukenčia. Atrodo, kad jau ir 
valdžios žmonės atkreipė dė
mesį į tas apgavystes. Spau
doje jau rašoma, kad JAV se
natorius Diek Durbin kalba, 
jog stengsis kovoti su žmones 
užplūstančiais „svveepstakes” 
pasiūlymais. Jis įspėja, kad 
žmonės kritiškai žiūrėtų į tas 
pasiūlas ir netikėtų, kad jie 
laimėjo milijoną dolerių. Daug 
žmonių vienaip ar kitaip susi
gundo tais pasiūlymais ir, 
užuot laimėję, praranda daug 
pinigų. JAV senatorius Diek 
Durbin kitais metais planuoja 
prisidėti prie federalinio įsta
tymo išleidimo, kontroliuojan
čio „svveepstakes” kompanijas.

„Svveepstakes” pranešimuo
se pilna smulkių raidelių, ku
rias retas perskaito; Smulkus 
tekstas žmones perspėja, tuo 
būdu pranešimai lyg ir teisėti, 
bet kartu ir labai žmones klai
dinantys. Daugeliu atvejų 
smulkus šriftas skelbia, kad 
žmonėms nieko nereikia pirk
ti, kad patektų į milijoną ga
linčių laimėti žmonių skaičių. 
Bet šie pranešimai suklaidina 
žmones sakydami, kad žmo
nės turi geresnę galimybę lai
mėti, jei perka tos kompanijos 
siūlomas prekes.

Senatorius D. Durbin su sa
vo kolegomis Senate dirba, no
rėdamas išleisti įstatymą, ku
ris turėtų padidinti bausmes 
toms kompanijoms, kurios nu
sižengia įstatymams, kurios 
įvairiai apgaudinėja žmones, 
kurios žmonėms siuntinėja 
pranešimus, atrodančių labai 
panašiai į valdžios praneši
mus. Turėtų būti sudarytas 
tokių netikrų, suktų kompa
nijų ir jų darbų sąrašas, kad 
tomis žiniomis galėtų dalintis 
visų Amerikos valstijų gene
raliniai prokurorai ir teisėsau
gos įstaigos i

Naudotasi „Chicago Tribū
ne” laikraščio medžiaga (1998 
m. gruodžio 12 d.).

BANKO SĄSKAITŲ 
APDRAUDA

Yra žmonių, kurie turi ke
lias dideles sąskaitas viename 
banke. Ar jūs žinote, ar tos 
sąskaitos yra apdraustos? 
Apie jūsų sąskaitų apdraudas 
galite sužinoti iš bankuose 
gaunamų brošiūrų, kurias iš
leidžia, The Federal Insuran
ce Corporation” (FDIC). Jei 
norite gauti daugiau informa
cijos, skambinkite FDIC tele
fonu 800-934-3342, nuo 8 vai. 
ryto iki 4 vai. p.p. darbo dieno
mis. Jei norite informacijos 
raštu, rašykite FDIC Consu- 
mer Affairs, 550 17th St. N.W. 
Washington, D.C. 20429.

Žmonės, turintys tame pa
čiame banke keliolika sąskai
tų (accounts) ir norintys su
žinoti, ar visos sąskaitos yra 
tikrai apdraustos, gali apie tai 
sužinoti ir kompiuteryje. 
FDIC neseniai įvedė į kom
piuterį „Electronic Deposit In
surance Estimator” (Edie), jo 
adresas internete yra: www.- 
2.fdic.gov/edie.

„Edie” veikia taip: jis patei
kia eilę klausimų apie jūsų tu
rimas sąskaitas banke ir, re
miantis suteikta informacija, 
duoda greitą atsakymą, kiek 
apdraudos galite turėti — 
gauti. Ši sistema teikia pa
grindinę informaciją klien
tams apdraudą bendrom 
sąskaitoms — joint ac
counts”, „payable-on-death ac
counts”, IRA, Keogh. Šią infor

maciją galima naudoti ir 
verslo sąskaitoms, „living 
trust”, „family trust” ar tar
nautojų apdraudai.

Jei turite kelias sąskaitas 
viename banke, pasitikrin
kite, ar jos visos yra tikrai ap
draustos.

DĖL JAV NEPILIEČIŲ 
GRĮŽIMO Į LIETUVĄ

Mūsų informacijos centras, 
patenkindamas užsienio lietu
vių užklausas, gavo nusiskun
dimų dėl kai kurių tarpvalsty
binių susitarimų trūkumo.

Jungtinėse Amerikos Valsti
jose yra ilgai pragyvenusių lie
tuvių, kurie nepriėmė Ameri
kos pilietybės, bet gauna so
cialinio draudimo (Sočiai Se

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A.fA.

EDMUNDAS
BINKIS

Menu tave, kai spindi marių plynė 
Nuo saulės spindulių...
Matau tave, vos dulkės tik pakyla 
Važiuojant kam keliu...
Girdžiu tave toli, kai vilnys ūžia, 
Žaviuos tuo ošimu...
Aš su tavim, ir kas gi ta tolybė,
Arti esi man tu!
Tuoj leisis saulė, žvaigždės degs sužibę. 
Kad būtum čia kartu!“

Goethe

Šių metų vasario 3 d. sueina penkeri metai nuo mūsų 
brangaus Vyro, Tėvelio, Uošvio, Senelio ir Prosenelio mirties. 
Prisimenam jo gilų tikėjimą, išmintį, švelnumą ir meilę mums.

Kviečiame gimines ir draugus su mumis prisiminti jo sielą 
maldoje.

Žmona Anastazija, dukros Raimonda ir Nijolė, 
žentai Ričardas Kontrimas ir George Fox, anūkai 
Andrius, Paulius, Audra, Rasa ir Vincas su šeimomis, 
Lina, Vilija, Lisa.

„AS eihu keliu, kurį. Dievas man skyrė.
Kai išgirdau Jo balsą, padaviau Jam savo ranką
Palikdu nebaigtus savo darbus, bet 
radau tikrąją ramybę.

PADĖKA
A.tA.

STASYS BRIEDIS
Mūsų brangus Vyras, Tėvelis, Uošvis ir Dėdukas 

netikėtai mirė 1998 m. lapkričio 20 d. Puerta Vallarta, 
Meksikoje.

Norėtumėm išreikšti didelę padėką jaunystės drau
gei Onai ir jos vyrui Stasiui Budėjams, kurie, atosto
gaudami kartu su juo, turėjo išgyventi tokią skaudžią 
nelaimę. Ačiū už Jūsų neišapasakojimą rūpestį mūsų 
pirmose skausmo valandose.

Nuoširdžiai dėkojame kun. Algirdui Paliokui, SJ, už 
sukalbėtas maldas koplyčioje, šv. Mišių auką Palaimin
tojo Jurgio Matulaičio bažnyčioje ir maldas kapinėse.

Didelis ačiū dr. Romui Povilaičiui už jo padarytą 
gintarinį kryžių.

Esame dėkingi Adolfui Ruibiui, kad taip prasmingai 
pravedė atsisveikinimo vakarą.

Dėkojame P. Bučui už tartą žodį Amerikos Lietuvių 
tautinės sąjungos vardu, O Kremeriui už tartą žodj 
Liet. Kultūros fondo vardu, M. Marcinkienei už tartą 
žodį Liet. tautinių namų vardu, dr. J. Račkauskui už 
tartą žodį Amerikos Lietuvių tarybos vardu.

Nuoširdžiausia padėka Dariui Polikaičiui ir kiekvie
nam „Dainavos” ansamblio choristui, kurie mūsų širdis 
užtvindė savo nuostabiai atliktomis giesmėmis koply
čioje.

Nuoširdi padėka Rimai Polikaitytei, kuri taip gra
žiai praturtino atsisveikinimo vakarą fleitos muzika.

Dėkojame karsto nešėjams, a.a. Stasio artimiems 
bičiuliams ir bendradarbiams: G. Biskiui, P. Brizgiui, S. 
Budėjui, V. Čepėnui, dr. G. Misevičiui ir A. Ruibiui.

Mūsų padėką skiriame Palaiminto Jurgio ' Matu
laičio misijos chorui, dirigentei Birutei Mockienei ir 
vargonininkui F. Stroliai už muziką ir pritaikytas gies
mes, ir ypatinga padėka solistei Danai Stankaitytei už 
gražų giedojimą bažnyčioje.

Dėkojame mūsų mielam sūnėnui Erikui Mikaičiui 
už smuiku grojimą koplyčioje ir kapinėse.

Dėkojame laidotuvių direktoriui D. M. Petkui už 
rūpestingą patarnavimą.

Mūsų šeimos nuoširdi padėka visiems draugams ir 
pažįstamiems, kurie išreiškė mums užuojautą asmeniš
kai, laiškais, spaudoj, atsiuntė gėles į namus ir į kop
lyčią, aukojo a.a. Stasio vardu Almos našlaičių fondui, 
Partizanų globos fondui, partizanams statomam pa
minklui prie'Pasaulio lietuvių centro ir už -'žprašytas 
šv. Mišias už jo sielą. Ilsėkis ramybėje Dievulio globoj.

Žmona Alė, duktė Violeta, žentas Vilius, anū
kės Tania ir Kristina.

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto .
apylinkėse ir priemiesčiuose -tnrt»tv

Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS — DAIMID
FUNERAL DIRECTORS

Directors of Eudeikis Funeral Home (ĖST 1908)'- '"

GERALD F. DAIMID
4330 So. California 4605 So. Hermitage
10727 S. Pulaski Rd. 5948 S. Archer Avė.

ALL PHONES 
1-773-523-0440

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS

PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO LITHUANIA

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

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

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

TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVĖ 
ALL PHONES 

CHICAGO 1-773-476-2345
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamus) Tel. 1-800-994-7600

curity) pensijas. Jų tarpe yra 
norinčių sugrįžti gyventi į Lie
tuvą. Tačiau jiems iškyla 
kliūtis, nes nepiliečiai pensiją 
praranda, jeigu negyvena šioje 
šalyje ilgiau kaip 6 mėnesius. 
Dėl senyvo amžiaus jie nebe
norėtų du kartus per metus 
keliauti iš Lietuvos. Jų teigi
mu, tai galima būtų išspręsti 
atitinkamomis tarpvalstybi
nėmis sutartimis.

Užsienio reikalų ministerija 
mus informavo, kad tokios su
tarties tikrai stinga, o jos pasi
rašymą galėtų inicijuoti So
cialinės apsaugos ir darbo 
ministerija. Šiomis dienomis 
mes į ją ir kreipėmės, pra
šydami imtis atitinkamų žings-

Žilvinas Beliauskas
Direktorius

DRAUGAS, 1999 m. sausio 30 d., šeštadienis 7

A.tA.
PATRICIA POCUS

Gyveno Aurora, IL. Mirė 1999 m. sausio 27 d. sulau
kusi 77 metų.

Gimė Čikagoje.
Nuliūdę liko: broliai Charles, Albert ir jo žmona 

Nina, sesuo Stella McCarthy; dukterėčios ir sūnėnai; 
Patricia Blakesley, Kenneth Pocus, Maryann Candelo- 
ro, Kathy Pocus, Melanie Derrick, Donald Blakesley, 
Shelley Blakesley, Ashley Blakesley, Shannon Derrick, 
Cecilia Blakesley, Jessica Rendon, Marcos Blakesley ir 
Vincent Candeloro. Taip pat liūdi artima draugė Emily 
Butkus.

A.a. Patricia buvo duktė a.a. Louis ir Petronella Na
vickaitės ir sesuo a.a. Louis.

Velionė buvo pašarvota sausio 29 d. Pomierski & 
Son laidojimo namuose. Laidotuvės sausio 30 d., šeš
tadienį. Iš laidojimo namų 9:30 vai. ryto a.a. Patricia 
bus atlydėta į St. Mary of Perpetual Help bažnyčią, 
1039 W. 32 St., kurioje 10 vai. ryto bus aukojamos šv. 
Mišios už jos sielą. Po Mišių Velionė bus palaidota Tau
tinėse lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimi
nes, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: broliai, sesuo, dukterėčios ir sūnėnai.
Laidotuvių direkt. Pomierski & Son, Ltd. Funeral 

Home. Tel. 773-927-6424.

A.TA.
BRONIUI BAUKIUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai AL
DONAI, dukroms JAZMINAI ir RAMINTAI su šei
momis ir visiems kitiems giminėms.

f
Genovaitė Baltaragienė 
Dalia Baltaragytė-Padgurskienė■■ i -H»» V

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVĖ. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS

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

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES

1-708-652-5245

.1

2.fdic.gov/edie
2.fdic.gov/edie
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Lemont Township High- 
way Commissioner Sigito 
Vaznelio laiškas redakcijai 
buvo išspausdintas š.m. sau
sio 20 d., trečiadienį, „Lemont 
Reporter” laikraštyje. Laiške 
S. Vaznelis padėkojo savo 
miesto štabui už praėjusių sa
vaičių puikiai atliktų gatvių 
nuvalymą, nekreipiant dėme
sio į ilgas valandas, stoką mie
go, sniego pūgas. Laiške buvo 
paminėti John Earnest, Al 
Vaznelis, Dan Fielding, ir kt.

Jaunimo centro taryba ir 
valdyba praneša, kad Vasa
rio 16 dienos paminėjimas 
vyks tradiciškai Jaunimo 
centro kavinėje antradienį, 
vasario 16 dieną, 7 vai. vaka
re. Kalbės Vaclovas Kleiza, 
meninę dalį atliks muzikas iš 
Klaipėdos Algis Zaboras, o vi
sus vaišins Jaunimo centro 
Moterų klubas.

Nenuostabu, kad praeitų 
metų gale spauda plačiai
rašė apie visuomenininkę ir 
Čikagos lietuviams gerai pa
žįstamą gydytoją dr. Albiną 
Prunskienę, jai iškeliavus 
Amžinybėn. Tačiau įdomu, 
kad ir Čikagos miesto parei
gūnai atkreipė dėmesį. „Al- 
derman” Edward M. Burke 
pasiuntė velionės sūnui dr. Jo
nui Prunskiui užuojautos 
laišką, pranešdamas, jog Či
kagos miestas priėmė ypa
tingą rezoliuciją pagerbti a.a. 
dr. A. Prunskienę. Rezoliuci- 
jqje buvo sąrašas velionės 
įvairių pasižymėjimų, Pruns- 
kių šeimai pareikšta užuo
jauta, pranešimas, kad Čika
gos miestas dr. Prunskienę 
oficialiai prisiminė 1998 m. 
lapkričio 18 d. Rezoliuciją pa
sirašė Čikagos meras Richard 
M. Daley.

Dr. Albina Prunskienė.

BUKIME PAŽĮSTAMI
MES ESAME JŪSŲ DRAUGAS

Susipažinimui vieną mėnesį siusime jums ar jūsų 
pažįstamiems DRAUGĄ nemokamai.

□ Aš noriu susipažinti su DRAUGO dienraščiu.

□ Aš siūlau susipažinimui siųsti nemokamai DRAUGĄ 
vienam mėnesiui šiam asmeniui:

Vardas/pavardė

Adresas______

Zip

Telefonas:

Skaitytojai, pasiūlykite DRAUGĄ savo vaikams, drau
gams, ir pažįstamiems, kurie dar jo neskaito.

DRAUGAS 
4545 W 63 STREET 
CHICAGO, IL 60629

Administratorius 
Valentinas Krumplis

Mokyklų vedėjoms pagei
daujant, tradicinės JAV LB 
Švietimo tarybos ruošiamos 
mokytojų studijų savaitės da
ta pakeista. Šiemetinė moky
tojų studijų savaitė vyks Dai
navoje rugpjūčio 1-8 d.

Sekmadienį, sausio 31 
dieną, po šv. Mišių tėvų Jė
zuitų koplyčioje, Jaunimo 
centro valdyba kviečia visus į 
JC kavinę, kur galėsite paval
gyti šiltus pusryčius ir 11:30 
pamatyti dokumentinį video 
filmą — „Lietuvos bažnyčių 
medinis barokas”. Filmą rodys 
A. Plėnys. Pusryčius gamins 
R. Šakenienė. Visus maloniai 
kviečiame apsilankyti!

Seniausi lietuvių laidoji
mo namai — Eudeikis F.H., 
buvusieji 4705 S. Hermitage 
(skersai gatvės nuo Šv. 
Kryžiaus bažnyčios) šiemet 
sausio 24 d. buvo gaisro su
naikinti. Apylinkės lietuviai 
rūpinasi, kurie laidojimo na
mai dabar jiems, reikalui 
esant, suteiks geriausią patar
navimą. G. F. Daimid, laidoji
mo namų savininkas, dėkoja 
visiems už užuojautą dėl gais
ro ir praneša, kad visiems 
žadėjo patarnauti Gaidas- 
Daimid laidotuvių namai, 
4310 S. California Avė. Gai- 
das-Daimid turi ir užmiestyje 
laidojimo namus. Jų adresai 
ir telefonai skelbiami „Drau
ge” ir kitoje ąpaudoje.

Paminklo statybai siųs
dami savo auką, žmonės pa
rašo įdomių, paskatinančių, o 
kartais ir jaudinančių laiškų. 
Pensininkė iš Jurbarko rajo
no, Lietuvos, atsiuntė 20 litų 
iš savo kuklios pensijos. Ji ra
šo, kad savo kuklia auka nori 
prisidėti prie paminklo pasta
tymo ir šią auką skiria už bu
vusį Raseinių mokytoją. Tokie 
žodžiai palengvina tą mūsų 
pasiimtą sunkų aukų rinkimo 
darbą. Norime jai pasakyti, 
kad paminklas tikrai stovės 
Pasaulio lietuvių centro sode
lyje jau šį pavasarį. Jis mums 
ir ateinančioms kartoms pri
mins, kad Lietuvoje didvyrių 
niekada netrūko. Šiuo pa
minklu pagerbsime juos.

Prašome ir kitus, kurie dar 
neprisidėjo, parašyti čekį Li
thuanian World Center vardu 
ir pasiųsti ižd. Vytautui Čepė
nui 3181 Grandview PI., Da
rien, IL 60561. Aukotojų sąra
šai, labai gražiai išrašyti (ačiū 
Gediminui Kazėnui), yra iška
binti Pasaulio lietuvių centre.

T
I
I
I
I
I

JAV LB Švietimo taryba 
išsiuntinėjo lit. mokyklų ve
dėjams Švietimo tarybos skir
tą paramą Vasario 16-osios 
proga. Taip pat pagerbti mo
kyklose dirbantys 25 ar dau
giau metų mokytojai. Jiems 
įteikti padėkos lapai ir kukli 
parama.

JAV LB Kultūros taryba 
primena, kad susirinkimas 
teatro steigimo Čikagoje rei
kalu kviečiamas vasario 3 d., 
trečiadienį, 7 vai. vak., Jauni
mo centro kavinėje. Kviečiami 
visi, galintys prisidėti talen
tais, darbu, patarimais.

Prieš kiek laiko rašy
tame nekrologe apie a.a. 
Aldoną Jankauskaitę buvo 
užsimintos jos lietuviškos kny
gos ir susirūpinta, ar jos kur 
nedingo. Dr. Jonas Adoma
vičius praneša, kad Aldona 
Jankauskaitė prieš mirtį savo 
lietuviškas knygas įdavė 
grįžtančiam Lietuvon mokyto
jui Jonui Grigui, kuris jas ten 
išdalino mokyklom.

Žemė L productions pra
neša, kad nuo pirmadienio, 
vasario 1 d., „Studija R” bus 
perduodama darbo dienomis 
nuo 4 iki 5:30 v.p.p. WNWI 
1080 AM galima puikiai gir
dėti Illinois, Indiana, Michi
gan bei Wisconsin valstijose. 
Red. tel. (708) 386 - 0556.

Vyresniųjų lietuvių cent
re, „Seklyčioje”, vasario 3 d., 
trečiadienį, 2 vai. p.p., bus 
sveikatingumo paskaita „Šeši 
būdai pagerinti žmogaus svei
katą”. Kalbės dr. M. Cohen. 
Vertėja — Socialinių reikalų 
tarybos narė Aldona Šmulkš- 
tienė. Visi maloniai kviečiami 
ir laukiami pasiklausyti, įsi
gyti daugiau žinių sveikatos 
reikalais. Atvykite!

ALMOS FONDAS

V. ir I. Virkau, Downers 
Grove, IL — aukojo 100 dol.

Savo tėvų a.a. Sofijos ir 
Anrtano Steikūnų atmini
mui Ramutė Bergstrom, Bay 
Harbor Islands, FL, aukojo 
100 dol.

Dr. Julius ir Lydia Rin
gai, Lemont, IL, aukojo 100 
dol.

A.a. Genutės Diržienės 
atminimą pagerbdama, Elena 
Santvaras, South Boston, MA, 
aukojo 50 dol.

Mokyt. a.a. Aldonos Jan
kauskaitės atminimą pagerb
dama, Alė Namikienė, Elm
hurst, IL, aukojo 25 dol.

A.a. dr. J. Gliaudelienės 
atminimui Janina Cukurienė, 
Chicago, IL, aukojo 20 dol.

Almos Adamkienės ir Lietu
vos vaikų vardu dėkojame! 
Aukos nurašomos nuo mokes
čių, Tax. I.D. 36-4124191. Če
kius prašome rašyti „Lietu
vos Našlaičių globa”, pažy
mint, kad skiriama Almos fon
dui, ir siųsti „Lietuvos Naš
laičių globos” komitetui, 2711 
West 71st Str., Chicago, IL 
60629.

Birutė Jasaitienė

| Per Žilvino Žvagulio koncerto pertrauką vaikus kalbina Rytis Januška.
Nuotr. Indrės Tijūnėlienės

Julia Zakarka, Vyčių 112 kuopos 
narė, per Vyčių „Lietuvos prisimi
nimų” pokylį vas. 7 d., Martiniąue 
pokylių salėje, 2500 W. 95th St., 
išduos paskutinę stipendiją, kurią 
mirusi kuopos narė Eleanor Lau- 
rin paliko išdalinti lietuvių kilmės 
moksleiviams.

Į§ ARTĮ ĮR ToU
Dailia Mackialienė praei

tą rudenį lankėsi Los Angeles, 
Calif., atlikdama meninę- 
literatūrinę programą „ Lietu
vos Dukterų” 25 m. veiklos su
kakčiai paminėti. Dalila Mac
kialienė - ne vien režisierė, 
bet ir gera skaitovė: deklama
vo Bern. Braždžionio, J. Ais
čio, St. Santvaro ir kitų klasi
kų (taip pat, ne klasikų, bet 
populiarių) kūrybą. „Lietuvos 
Dukterys”-Los Angeles yra 
veiklios, atlikusios daugelį 
labdaros darbų, padėjusios 
Lietuvai.

Giedrė Dovydaitytė, los- 
angeliečių Emos ir afa Vinco 
Dovydaičių, žinomų aktorių, 
duktė yra menininkė, ypač pa
sižymėjusi amerikiečių (ir lie
tuvių) tarpe puikia gėlių puo
šimo kūryba. Jos telefonas: 
(323) 666 - 6212. Giedrė - veik
li lietuvaitė tarp skautų ir ki
tur.

Marija Jankauskai tė- 
Gliaudienė, rašytojo Jurgio 
Gliaudos našlė, mirė sausio 5 
d., 1999 m., ir sausio 8 d. pri
vačiai (šeimos ir artimiausių) 
palaidota Forest Lawn, Glen- 
dale, California, kapinėse gre
ta prieš kelis metus mirusio 
jos vyro. Marija buvo šviesi 
moteris, Lietuvoj - valdininkė, 
išeivijoje - dirbusi įvairius 
darbus, kad padėtų vyrui, ta
lentingam rašytojui, daugelio 
premijų laureatui. Likęs su 
šeima jų sūnus Jurgis, kurio 
adresas: 1532 Maplegrove St., 
West Covina, CA, 91792.

Gitą Kupčinskienė, Bosto
no etnografinio ansamblio ve
dėja ir radijo valandos „Lais
vės varpas” angliškos dalies 
redaktorė, kalbės Brocktone 
per Vasario 16 minėjimą, va
sario 14 d. 11:30 vai. ryte, Šv. 
Kazimiero parapijos salėje.

Brocktono Šv. Kazimiero
mokyklos vaikų choras, vado
vaujamas Marytės Bizinkaus- 
kaitės, atliks programą Brock
tone per Vasario 16 minėjimą, 
vasario 14 d. 11:30 vai. ryte, 
Šv. Kazimiero parapijos salė
je.

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

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

• Greitai persiunčiame
ir pristatome siuntinius Lietu
voje. Persiunčiame automo
bilius ir komercinius krovinius. 
Verčiame ir notarizuojame, 
paruošiame dokumentus JAV 
vizų pratęsimui ir iškvietimus. 
Smulkesnė informacija tel. 
773-434-7919, 630-257-6822, 1-888-615-2147 Atlantic 
Express Corp. (sk)

• Nemokama konsulta- 
... cija telefonu. Patarsime, kaip

sutaupyti ir sumažinti telefonų 
sąskaitas kiekvieną mėnesį. 
Atlantic Express Corp. tel. 
630-257-8652, nemokamas 1- 
888-615-2148. (sk.)

• DĖMESIO! Legaliai iš
rūpinu vairavimo teises 
(Driver’s Lic.), Illinois I.D., vizų 
pratęsimą — pirmą, antrą, 
trečią kartą. Ed. Šumanas 
1-708-720-2651 (sk.)

• A.a. Teresės Vede-
gienės atminimui, Nijolė Pa- 
lubinskienė atsiuntė „Sau
lutei”, Lietuvos vaikų globos 
būreliui, laidotuvių metu 
suaukotus $550, kuriuos šeima 
skyrė „Saulutei”. „Saulutė”, dė
koja už auką padėti vargingai 
gyvenantiems Lietuvos vaiku
čiams ir nuoširdžiai užjaučia 
a.a. Teresės Vedegienės šeimą 
ir artimuosius. (sk.)

Sausio 17 d., keturių prie
miesčių gyventojų iškyla 
lengvu lėktuvu laimingai bai
gėsi, kada lėktuvas sėkmingai 
nusileido Kane County ku
kurūzų laukuose. Lemontiš- 
kiai Valdemaras Bylaitis, jo 
žmona Karen, sūnus Gedimi
nas ir Gedimino sužadėtinė 
Brenda Jankowski iš Wood- 
ridge išskrido V. Bylaičio še
šių vietų Piper lėktuvu iš 
Romeoville į Mount Vemon. 
Tačiau netrukus smarkus lie
tus ir migla sutrukdė mato
mumą, ir pilotas V. Bylaitis 
pasuko atgal. Lėktuvo varyk- 
liui pradėjus užsikirsti, V. By
laitis nusileido kukurūzų lau
kuose prie North Avė., į vaka
rus nuo St. Charles. Nors 
lėktuvo priekinių ratų prietai
sai lūžo nusileidimo metu, pi
lotas ir keleiviai liko nesu
žeisti.

• Legaliai dar galimaišrūpinti „Sočiai Security” . 
E.Šumanas, tel. 1-708-720- 2651. (sk.)

• Automobilio, namų ir ligos draudimas atvyku- 
siems iš Lietuvos ir kitų 
kraštų. Kreipkitės pas A.Lau- 
raitį, A. & L. Insurance Agen- 
cy, 9439 S. Kedzie Avė., Evergreen Pk., IL 60805- 
2325. Tel. 708-422-3455 (ak.)

• Namams pirkti paskolos duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į Mutual Federal Savings, 2212 West Cermak Road. Tel. (773) 847-7747. (sk.)

• Pranas G. Meilė, CPA 
sąžiningai užpildo Income Tax 
formas. Dabartiniai pajamų 
mokesčių įstatymai žymiai 
apsunkino ir ateityje apsun
kins metinį mokesčių formų 
užpildymą. Skambinkite: 708- 424-4425, adresas: 4931 W. 95 St., Oak Lawn, IL. (sk.)

• Juozas Bacevičius užpildo pajamų mokesčių
(Income Tax) formas. Skam
binti tel.708-403-7334 (sk.)

• Lietuvos Dukterų dr-jos narių metinis susirinkimas šaukiamas sekmadienį, vasario 7 d. Jaunimo centre; 10 vai. ryto šv. Mišios 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje kun. F. 
Gurecko, kun. J. Juozevičiaus 
bei kitų mirusių narių ir 
rėmėjų intencija; 11 vai. ryto 
Jaunimo centro mažojoje salėje 
vyks visuotinis dr-jos susi
rinkimas. Narės ir viešnios 
kviečiamos. (sk.)

• „Spindulio” tautiniųšokių grupės metinis pokylis 
rengiamas vasario 13 d., 
šeštadienį, Pasaulio lietuvių 
centre 6:30 vai. vakaro. Pro
grama, Aldonos Šoliūnienės 
skani vakarienė ir šokiai. 
Rezervacijoms skambinti Audrai Lintakienei, tel. 708- 387-9180. (sk.)

• Jadvyga Ilendienė,
Cleveland OH, Jonas ir Rūta 
Juodkiai, Palos Hills IL, Ona 
Girnius, South Boston MA, 
Marija Ročkuvienė, Chicago 
IL, Mr. & Mrs. Algi Vaitonis, 
Gloucester MA, Albertas ir 
Genovaitė Čižauskai, Falls 
Church VA, Sigutė K Mikrut, 
Lake BlufT, IL, Jonas ir Angelą 
Puodžiūnai, Philadelphįja PA, 
Algimantas ir Teresė Gečiai, 
Huntingdon Valley PA, Julija 
Dantienė, Exton PA, Edwardas 
ir Danutė Skopai, Menifee CA; 
Lietuvos Vyčiai Maspeth 
Counsil — 110 — Mrs. A. 
Morrisey, Garden City, NY, 
Šarūnas ir Audronė Užgiriai, 
Highland Park IL, Birutė 
Prapuolenienė, Oak IL, visi 
globoja po našlaitį Lietuvoje. 
Pratęsdami globą kitiems 
metams, visi atsiuntė po $150 
— metinį vieno našlaičio 
mokestį. Dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos” komitetas, 2711 We8t 71st St, 
Chicago, IL 60629. (sk.)

• „Saulutė”, Lietuvos
vaikų globos būrelis, dėkoja už 
paramą našlaičiams, invali
dams vaikams ir' daugia
vaikėms šeimoms Lietuvoje. 
Aukojo: Regina ir John Con- 
nolly $50 a.a. Joannos Kirvai- 
tienės atm.; Algis Strimaitis 
$250 tęsia berniuko metinę 
paramą; Romualdas Gruodis 
$240; Nijolė Kersnauskaitė 
$20; Clevelando LB Soc. 
skyrius (O. Šilėnienė) $120 
tęsia dviejų vaikučių metinę 
paramą. Labai ačiū! „Sau
lutė”, 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove, IL 60089. 
Tel. (847) 537-7949 arba tel. 
su atsakovu arba faksu 
(847) 541-3702. TAX ID #36- 
3003339. (sk.)

• A.a. Genovaitės Diržys atminimui, Ona Barauskienė 
atsiuntė „Saulutei”, Lietuvos 
vaikų globos būreliui, $100, 
kuriuos suaukojo A. Ruzgas, V. 
I. Alksniniai, M. R. Shalins, O. 
Barauskienė. „Saulutė” nuo
širdžiai dėkoja už auką ir 
reiškia užuojautą a.a. Genovai
tės Diržys artimiesiems, (sk.)

• Audrey ir MartinGruss, New York, globojo 33 
našlaičius, o dabar atsiuntė 
$10,000 ir globos 66 Lietuvos 
našlaičius! Stebimės jų dosnu
mu, dėkojame jiems Lietuvos 
nelaimingų vaikų vardu ir 
tikime, kad jų pagalba Lietuvos 
vaikams atneš gerų vaisių — 
padės jiems užaugti gerais 
lietuviais, gerais žmonėmis. 
Gąooffrey S. Park ir Riek 
Mulhern, Boca Raton, FL, 
sužinoję apie našlaičių gy
venimą Lietuvoje iš ponų 
Gross, jų vardu, atsiuntė $200 
tiems našlaičiams. Lietuvos 
vaikų vardu dėkojame geriems 
ir dosniems! „Lietuvos Našlaičių globos komitetas, 2711 West 71st St., Chicago, IL 60629. (sk.)

• BALTIJA. Penkta
dieniais — diskoteka, šešta
dieniais —-groja Arūnas ir Ar
tūras. Vasario 13 d. — Valen
tino vakaras. Programa, vai
šės, Vietos — iš anksto. Gali
ma švęsti asmenines šventes. 
Pradžia 8 vai. vakaro, tel. 847- 342-1512. Adresas; 2417 W. 43rd St. Šaulių namai, (sk.)

• Prieš užsisakydami paminklą aplankykite St. Casimir Memorials, 3914 W. 
lllth St. Turime didelį-pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus m£sų dirbtuvėje 
pagal jūsų pajgeidavimą, brė
žinius. Prieš pastatant pamin
klą, galėsite apžiūrėti ir įsiti
kinti, kad jis padarytas, kaip 
jau buvo jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir Vilimas Nelsonai. Tel. 773-233-6335. (sk.)

TĖVIŠKĖS EV. LIUTERONŲ 
BAŽNYČIA 

6641 S. Troy St., 
Chicago, IL 60629

sekmadieniais 10:30 vai. ryto 
lietuviškos pamaldos 

ir sekmadieninė mokykla
Vyskupas Hansas Dumpys 

Tel. 708-386-3269

ADVOKATAS
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą

Advokatas Jonas Gibaitis
Civilinės ir kriminalinės bylos 6247 S .Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 Tel. 773-776-8700Toli free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

Šeštad. 9 v.r. iki 1 v.p.p.

ADVOKATAS Vytenis Lietuvninkas
4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
TeL 773-284-0100.

TeL 630-257-0200, Lemont, IL

ADVOKATŲ
e. Būdvyčio, j. Civilio

ir partnerių 
kontora Vilniuje

• nekilnojamo turto ir 
• paveldėjimo tvarkymas

Rožių alėja 4,2009 Vilnius, Lietuva 
TeL (370 2) 62 14 56 
Fax (370 2) 22 24 86

ADVOKATAI
L.Rane & UPeyman

40 metų patirtis ir profesio
nalumas automobilių avarijų, 

asmeniškų sužeidimų ir kt. bylosi 
6213 ^Archer Avė., Chicago, 
DL 60632. Tel. 847-361-7636 

(kalbame lietuviškai). Mes jūsų 
paslaugoms 7 dienas per savaitę.




