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JAV Senato pareigūnas žada 
paramą kelyje į NATO 

Seimo vadovai dėkoja parlamento 
gynėjams 

Vi ln ius , sausio 12 d. 
(BNS) — Penktadienį, minint 
tragiškus 1991 m. sausio 13 d. 
įvykius. Seime buvo surengta 
parlamento gynėjų rikiuotė. 

Dėkodami gynėjams už pa
siaukojimą ir ryžtą apginti 
laisvę bei valstybės nepriklau
somybe, į susirinkusiuosius 
kreipėsi dabart inis Seimo pir
mininkas Ar tūras Paulauskas 
ir buvęs Aukščiausiosios tary
bos - Atkuriamojo Seimo pir
mininkas Vytautas Landsber
gis. 

Seimo pirmininkas A. Pau
lauskas į susirinkusiuosius 
kreipėsi žodžiu ..gynėjai", pa
žymėjęs, jog šiuo žodžiu jie vi
sada liks įrašyti istorijoje. 
„Tie, kurie lemtingą naktį sa
vo varganus ginklus atrėmę j 
smėlio maišus budejote parla
mento viduje, tu rbū t puikiai 
žinojote, kad nesugebėsite il
giau pasipriešinti profesiona
liems š turmo grupės 'Alfa' 
smogikams. J u k niekas netu-

I rėjote patirt ies, stovėti prieš 
šarvuočio kulkosvaidį ar auto
mato vamzdį", sakė A. Pau
lauskas. 

1990 m. kovo 1 1 d . Neprik
lausomybę a tkūrusi Lietuvos 
valstybė 1991 m. sausį dar ne
turėjo savo kariuomenės, ta
čiau tarp parlamentą pasiry
žusių ginti savanorių buvo ir 
žmonių, turėjusių šiuolaiki
nės karybos patir t ies. Vienas 
iš tokių buvo dabartinio Seimo 
nario Rimanto Ruzo vadovau
jamas buvusių Afganistano 
karo dalyvių būrys. 

Tačiau parlamento gynė
j ams neteko išmėginti savo jė

gų, nes sovietų kariuomenė, 
užėmusi 1991 m. sausio 13-ąją 
Vilniuje Televizijos bokštą ir 
Lietuvos radijo ir televizijos 
pastatą, neišdrįso pulti tūks
tančių žmonių apsupto Aukš
čiausiosios tarybos pastato. 

.^Artėjančių tankų vikšrų 
žlegėjimas ir šūvių aidas dau
geliui atsiliepė širdyje šaltu 
šiurpu, bet dauguma išlaikė
me šį spaudimą, nes buvome 
kar tu , kad ir prie skirtingų 
objektų ir skirtingose vietose", 
sakė Nepriklausomybę atkū
rusios Lietuvos pirmojo gene
ralinio prokuroro pareigas 
ėjęs A. Paulauskas. 

Buvęs Aukščiausiosios tary
bos - Atkuriamojo Seimo pir
mininkas V. Landsbergis susi
rinkusiesiems sakė, jog 1991 
m. sausio mėnesio įvykiai bu
vo išbandymas ne Sovietų są
jungai , o „mums patiems". J i s 
pažymėjo, jog tuo metu „pa
saulis lūkuriavo, kuo viskas 
baigsis, ar atlaikys". V. Lands
bergis pažymėjo, jog parla
mentą ginti buvo pasirengę ne 
tik vyrai, bet ir moterys, o ši 
tradicija vėliau persikėlė į ku
riamą Lietuvos kariuomenę. 

I Seimą penktadienį buvo 
susir inkę daugiau kaip 500 
buvusių parlamento gynėjų, 
dauguma jų atėjo vilkėdami 
kar ines uniformas ir prisisegę 
apdovanojimus. 

1991 m. sausio mėnesį par
lamente nuolat budėjo apie 
2,000 gynėjų, kurie buvo pasi
rengę pasipriešinti ginklu, jei 
pastatą būtų puolusi sovietų 
kariuomenė. 

Pagalbos Sausio 13-osios byloje 
reikia prašyti iš Rusijos 

Vi ln ius , sausio 12 d. (BNS) bergio pateiktą kreipimąsi į 
— Tragiškųjų 1991 metų sau
sio įvykių 10-mečio išvakarėse 
Seimas ėmėsi svarstyti Tėvy
nės sąjungos - konservatorių 
frakcijos nario Vytauto Lands-

* S e i m o n a r i ų d a r b o g r u 
p ė s Lietuvos radijo ir televizi
jos (LRT) būklei išnagrinėti 
vadovas Vytautas Kvietkaus-
kas suabejojo planais parda
vinėti visuomeninio transliuo
tojo laiką ir pareiškė viltį, kad 
jie neturėsią tęsinio. Parla
mentarą nustebino spaudoje 
pasirodęs pranešimas apie tai . 
kad verslininkas, buvęs „Žal
girio" krepšinio komandos sa
vininkas. Izraelio, Rusijos ir 
Lietuvos pilietis Šabtajus Kal-
manovičius ketina pasirašyti 
su LRT sutartį . Pagal ją. Š. 
Kalmanovičius pats rengtų, 
vestų ir finansuotų valandos 
t rukmės klausimų-atsakymų 
laidą per televiziją kultūros, 
- mokslo temomis. V. Kviet-
kauskas atkreipė dėmesį, kad 
toks projektas būtų akstinas 
„kiekvienam p ū s ų šalies ar 
užsienio piliečiui, turinčiam 
pinigų, pirktis eterio laiką 
savo idėjoms reikšti". „Šiuo 
sandoriu, kuris, LRT generali
nio direktoriaus Vaidoto Žuko 
nuomone, yra naudingas, par
duodama viena valanda televi
zijos programos laiko. Ar tai 
reiškia, kad turint pakanka
mai pinigų, galima nusipirkti 
visą eterio laiką — 12 valandų 
per dieną0 Ar tai nereikštų 
nacionalinės televizijos priva
tizavimo?", klausė V. Kviet-
kauskas. J i s išreiškė viltį, kad 
tokie planai tėra tik LRT ge
neralinio direktoriaus „asme
ninio neapsižiūrėjimo pasek
mė, neturėsianti tęsinio*. 

Rusijos Valstybės Dūmą dėl 
pagalbos tiriant Sausio 13-
osios žudynių bylą. 

Seimas penktadienį neeili
nėje sesijoje po pateikimo pri
ta rė kreipimosi projektui, ta
čiau nusprendė tekstą reda
guoti ir atidėti jo priėmimą ki
tai savaitei. Už tai balsavo 
valdančiosios liberalų ir so
cialliberalų koalicijos ir kairio
sios opozicijos atstovai, kurie 
pareiškė susirūpinimą dėl 
kreipimosi galimų pasekmių 
Lietuvos ir Rusijos valstybi
niams ir ekonominiams santy
kiams. 

Tuo tarpu devyni Seimo 
konservatoriai siūlė priimti šį 
kreipimąsi jau šeštadienį 
įvyksiančiame iškilmingame 
Seimo posėdyje Sausio 13-
osios įvykių 10-mečiui pa
minėti . 

Valdančiosios koalicijos ats
tovai priekaištavo V. Lands
bergiui, jog jis savo kreipimąsi 
pateikė netikėtai, nepasikon
sultavęs prieš tai su Seimo 
Užsienio reikalų komitetu ar 
Užsienio reikalų ministerija. 

Kreipimosi projekte teigia
ma, kad sovietų kariškiai, 
prieš dešimtmetį „žudę ir ža
loję civilius gyventojus, netru
kus buvo apdovanoti ir pa
aukštinti". 

Anot kreipimosi projekto. 
Lietuvos teismas nuteisė kelis 
sąmokslininkus. ,.bet teisingu
mas ligi šiol nepalietė nei tie
sioginių žudikų, nei aukščiau
siųjų agresijos kaltininkų 
Daugelis jų. gyvenančių Rusi
jos Federacijoje, nebuvo leisti 
net apklausti". V. Landsbergis 
pasiūlo Seimui kreiptis i Rusi
jos Durną, kviečiant ją ..imtis 

V a š i n g t o n a s - V i l n i u s , sau
sio 12 d. (BNS) — Ketvirta
dienį kalbėdamas užsienio po
litiką nagrinėjančiame Ameri
kos iniciatyvų insti tute (Ame
rican Enterpr ise Institute) 
Vašingtone, vienu įtakingiau
sių senatorių laikomas Jungti
nių Valstijų Senato Užsienio 
reikalų komiteto pirmininkas, 
respublikonas Jesse Helms 
pareiškė, kad per 2002 metais 
planuojamą NATO viršūnių 
susitikimą Baltijos valstybes 
reikia pakviesti tapti sąjungos 
narėmis. 

„Aš dirbsiu su George W. 
Bush administracija, siekda
mas, kad Baltijos valstybes 
būtų pakviestos prisijungti 
prie savo kaimynių Lenkijos, 
Vengrijos ir Čekijos Respubli
kos kaip sąjungos narės", sakė 
J . Helms. Senatoriaus teigi
mu, „tai reiškia, kad kitas 
žingsnis NATO plėtroje — 
Baltijos valstybių pakvietimas 
į sąjungą ki tame NATO vir

šūnių susitikime, kuris pla
nuojamas 2002 metais". 

J . Helms kalbos, kurioje 
buvo pristatomi JAV užsienio 
politikos tikslai, klausėsi JAV 
užsienio politikos žinovai, už
sienio diplomatų korpuso at
stovai, žurnalistai. 

Tai vienas pirmųjų kar tų , 
kai vieną įtakingiausių postų 
JAV užsienio srityje užiman
tis politikas oficialiai, tiesiai ir 
konkrečiai pasisakė už Balti
jos valstybių pakvietimą į 
NATO 2002 metais. 

Tuo tarpu ketvirtadienį Va
šingtone baigiančios kadenciją 
JAV administracijos gynybos 
ministras VVilliam Cohen savo 
kalboje patvirtino „NATO at
virų durų politikos" nuostatą. 
„Mes aiškiai Rusijai sakėme, 
kad j i neturi veto teisės. Tai 
klausimas, kurį spręs NATO", 
sakė JAV gynybos sekretorius. 

Lietuva yra laikoma viena 
geriausiai pasirengusių narys
tei Aljanse kandidačių. 

Buvęs premjeras kaltina 
buvusią vyriausybę 

Lietuvos laisvės gynėjų dienos — Sausio 13-osios — išvakarėse Vilniuje, prie 
Televizijos bokšto, buvo pagerbtas žmonių, prieš dešimtmetį žuvusių dėl Lie
tuvos laisvės, atminimas, uždegtos žvakelės, padėta gėlių. 

Gedimino &iin*ko (Eltai nuotr 

Prezidentas laisvės gynėjams 
įteikė Sausio 13-osios medalius 
Vilnius, sausio 12 d. (BNS) 

— Kruvinųjų sausio įvykių 
Vilniuje dešimtmečio išvaka
rėse, penktadienį, preziden
tūroje vykusioje ceremonijoje 
Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus beveik 120 Lietuvos 
laisvės gynėjų įteikė Sausio 
13-osios atminimo medalius. 

Sveikindamas susirinku
sius, valstybės vadovas pabrė
žė, kad 1991 metų pradžios 
įvykiai nepaliko abejingų — 
jie sutelkė žmones, leido pasi
justi kaip niekada vieninga ir 
brandžia bendruomene. Pasak 
prezidento, per dešimtmetį is
toriniai faktai tapo vadovėlių 
teiginiais, užaugo nauja, lais
vai mąstanti karta, iškovota 
laisvė ir apginta nepriklauso
mybė iš viltingo siekio tapo 
politine tikrove ir prielaida 
siekti permainų. 

V. Adamkaus nuomone, 
krauju apginta nepriklauso
mybe — tai galimybė siekti is
torinio teisingumo, galimybė 
siekti laimingesnės ateities 

žingsnių, kad iš Rusijos Fede
racijos valstybinių teisinių 
struktūrų pusės nebūtų truk
dymų vykdyti teisingumą Vil
niaus 1991 m. sausio 13-osios 
žudynių byloje". Kreipimesi 
taip pat pažymima, jog „Lie
tuva nepamiršta demokrati
nės Rusijos paramos ir gerbia 
rusų tautą, niekada netapati
no jos su nusikaltėliais". 

Kaip žinoma, dar 1994 m. 
buvo pasirašyta ir vėliau įsi
galiojo Rusijos ir Lietuvos abi
pusės teisinės pagalbos sutar
tis, įpareigojanti abiejų valsty
bių teisėsaugos s t ruktūras 
vykdyti viena kitos teisinės 
pagalbos prašymus." 

Paneigdamas jam mestus 
kaltinimus dėl pareiškimo 
skubotumo. V. Landsbergis 
sakė. kad „tuos priekaištus 
kiekvienas Seimo narys galėtų 
adresuoti sau. O kodėl jis ne
pateikė, o kodėl jam tai nerū-
piT. 

būsimosioms mūsų piliečių 
kartoms. „Tai, kas apginta 
krauju, niekada nenuvertėja", 
pažymėjo prezidentas. 

Sausio 13-osios a tminimo 
medalis įsteigtas 1991 metų 
sausio 13 dienai a tmint i ir ski
riamas pagerbti Lietuvos bei 
užsienio valstybių piliečiams, 
pasižymėjusiems ginant Lie
tuvos laisvę ir nepriklausomy
bę 1991 m. sausio-rugsėjo 
mėnesiais. Kaip rašoma prezi
dentūros tinklalapyje Inter
ne te , tai pats masiškiausias 
Lietuvos apdovanojimas. Pe r 9 
metus juo pagerbti apie 3.000 
Lietuvos bei užsienio piliečių. 

Už tvirtą nuostatą Lietuvos 
atžvilgiu, parodytą 1991 me
tais, medalis prieš keletą 
metų įteiktas ir pirmajam Ru
sijos prezidentui Boris Jelcin. 

1991 metų sausį per nepa
vykusį sovietų kompartijos. 
KGB ir kariuomenės bandymą 
nuversti teisėtai išrinktą Lie
tuvos valdžią žuvo 14 taikių 
gyventojų ir tūkstančiai nu-

Vi ln iu s , sausio 11 d. (Elta) 
— Nuosaikiųjų konservatorių 
sąjungos pirmininko, Seimo 
nario Gedimino Vagnoriaus 
nuomone, už sunkią 2000 
metų valstybės iždo būklę ir 
padidėjusias skolas atsako
mybė tenka buvusiai An
driaus Kubiliaus vyriausybei. 

Ketvirtadienį spaudos kon
ferencijoje jis sakė, kad val
stybės biudžeto pajamų lygis 
pernai katastrofiškai krito ir 
yra penktadaliu mažesnis nei 
1997 metais. Seimo nario nuo
mone, pagal valstybės fak
tines ekonomines išgales val
stybės biudžeto pajamos 2000 
m. turėjo būti 23 proc. dides
nės. „Dėl blogo finansų ir viso 
Lietuvos ūkio valdymo pra
ėjusiais metais buvusi An
driaus Kubiliaus vyriausybė 
prarado net 1 mlrd. 320 mln. 
lt. Litų mokesčių mokėtojų su
mokėtų, bet į valstybės iždą 
nepatekusių pinigų", sakė G. 
Vagnorius. 

Jei buvusi vyriausybė būtų 
nepraradusi t iek pinigų. Lie
tuvos biudžetas, jo nuomone, 
būtų ne tik išvengęs deficito. 
bet ir turėjęs 542 mln. litų 
perviršį. „Tada nebūtų pri
trūkę lėšų nei švietimui, nei 
socialinėms reikmėms ar poli
cijai. Tada ir nedarbo lygis 
nebūtų šoktelėjęs dar trečda
liu", sakė Nuosaikiųjų konser
vatorių sąjungos vadovas. 

Pasak jo. pernai smarkiai kentėjo. 

Valstybinė ligonių kasa 
„Įdomiai" vykdė konkursą 

Vi ln iu s , sausio 12 d. (BNS) 
— Premjeras Rolandas Paksas 
paprašė Vidaus reikalų mi
nisterijos ištirti, ar Valsty
binės ligonių kasos ta rnau to
jai, viešo konkurso būdu pirk
dami vaistus, nepiktnaudžia
vo tarnyba. 

Siekiant geriau panaudoti 
Privalomojo sveikatos draudi
mo lėšas, sveikatos apsaugos 
ministro įsakymu pernai liepą 
buvo paskelbtas vaistų pirki
mo konkursas, kurį organiza
vo ir vykdė Valstybinės ligo
nių kasos. Šiuo įsakymu bu
vo patvir t intas centralizuotai 
perkamų vaistų sąrašas . į 
kurį buvo į t rauktas ir vais tas 
erytropietinas. 

Pasak vyriausybės spaudos 
tarnybos pranešimo. Valsty
bine ligonių kasa vaistų pirki

mo konkurso dokumentuose šį 
vaistą nepagrįstai išskyrė į 
dvi perkamų vaistų pozicijas: 
erytropoietin alfa ir erytro-
poietin beta. kurių kaina yra 
skirtinga. Specialistų teigimu, 
šie vaistai yra vienodi. Iš
skyrus šiuos du preparatus, 
išlaidos medikamentų įsigiji
mui padidėjo daugiau kaip 2 
milijonais litų. 

Pasak pranešimo, premjeras 
taip pat gavo Seimo Sveikatos 
reikalų komiteto pirmininko 
Kęstučio Kuzmicko prašymą 
perduoti šią informaciją teisė
saugos institucijoms. Seimo 
komitetui įtarimą sukėlė ir ki
tas Valstybines ligoniu kasos 
skelbtas viešas konkursas dėl 
vėmimą skatinančių prepa
ratų pirkimo. 

kritus biudžeto pajamoms, la
bai padidėjo valstybės ir jos 
kontroliuojamų fondų skoli
nimasis. Realūs valstybės įsi
skolinimai per metus pa
didėjo, G. Vagnoriaus teigimu, 
net 1.5 mlrd. litų, iš kurių di
desnę dalį sudaro ypač ūkiui 
skausmingos paslėptosios (val
stybės skolos apskaitoje neat
spindėtos) skolos ir įsiparei
gojimai. 

„Ar šiais metais išlipsime iš 
valstybės finansinių įplaukų 
kritimo duobės, a r susilauk
sime naujos finansinės krizės 
ir socialinės griūties, priklau
sys nuo Rolando Pakso vyriau
sybės, kuriai teks atsakomybė 
už 2001 finansinius metus . 
Tai priklausys nuo jos poli
tinės valios sustabdyti biu
džeto pajamų kritimą, nuo to, 
ar ar tė jant prezidento rin
kimų kampanijai pavyks pa
gerinti šalies finansų admini
stravimą bei visos valstybes 
valdymą", sakė G. Vagnorius. 
Tai reikalauja, pasak jo. ryž
tingų, nepopuliarių, bet rei
kalingų valstybės stabilumui 
konkrečių veiksmų. 

Seimo narys sakė. kad šių 
metų biudžeto įstatymu nu
matyta valstybes, taip pat ir 
viso biudžeto įplaukas atstaty
ti bent iki 1999 m. lygio. Tai 
pristabdytų, jo nuomone, iždo 
įplaukų kritimą iki 3 proc. 

Del to G. Vagnorius paragi
no visas parlamentines parti
jas susilaikyti nuo populisti
nio politikavimo, o valstybes 
pajamų atstatymo problemą 
paskelbti bendra valstybine 

* I P a n e v ė ž i o a p y g a r d o s 
p r o k u r a t ū r o s Organizuotų 
nusikaltimų ir korupcijos tyri
mo skyriaus (ONKTS) vyriau
siojo prokuroro Ričardo Juo-
zainio vietą bus paskir tas ki
tas pareigūnas, pranešė gene
ralinis prokuroras Antanas 
Klimavičius. Jis sakė. kad R. 
Juozainio vietoje pageidauja 
matyti jaunesnį ir energinges-
nį vadovą. Vertindamas situa
ciją Panevėžyje, A. Klimavi
čius sake. kad problemų daug 
ir abejoja, ar vien teisėsauga 
jas išspręs. Nedarbas ir žemas 
pragyvenimo lygis, kaip mano
ma, ir toliau turės įtakos nusi
kalstamumui. J stambiais nu
sikaltimais pagarsėjusį miestą 
investuotojai taip pat nesiver
žia. 'BNS 

Iš užsienio 
deportuota keli 

tūkstančiai lietuvių 
Vi ln ius , sausio 12 d. (BNS' 

— Į Lietuvą praėjusiais ma
tais iš užsienio valstybių 
grąžinti 3,498 deportuoti ar 
neįleisti į j a s Lietuvos pi
liečiai. 1999 meta is tokių buvo 
beveik 2,000. 

Kaip pranešė Pasienio poli
cijos depar tamentas , 2000 
metais daugiausiai lietuvių 
grąžinta iš Didžiosios Britani
jos — 1,372 (38 proc. visų 
grąžintųjų). Vokietijos — 717 
(20 proc.), Švedijos — 412 (11 
proc.). 

Iš Didžiosios Britanijos dau
giausiai lietuvių grąžinta už 
nelegalų buvimą valstybėje — 
535 asmenys, už nelegalų 
darbą — 467. Į valstybę nebu
vo įleisti 297 piliečiai. 

Iš Vokietijos dažniausiai lie
tuviai taip pat grąžinami dėl 
nelegalaus buvimo — 262 as
menys, už nelegalų darbą — 
248. 

Tuo tarpu iš Švedijos dau
giausiai asmenų išsiųsta del 
to, kad neturėjo lėšų pragy
venti — 116, už padarytus 
teisės pažeidimus — 98 pi
liečiai. 

Daugiausiai deportuotų a r į 
užsienio valstybes neįleistų 
lietuvių grąžinta per Vilniaus 
oro uosto pasienio kontrolės 
postą (PKP) — 2,584 piliečiai. 
Tarp jų daugiausiai buvo Kau
no miesto ir rajono gyventojų 
— 737 (29 proc. visų grąžintų 
į Vilniaus oro uosto PKPl To
liau — šiauliečiai '271 gyven
tojas arba 11 proc.). klai
pėdiečiai (208 arba 8 proc.). 
vilniečiai (191 arba 7 proc.) 
panevėžiečiai (167 arba 6 
proc.) ir alytiškiai (101 arba 4 
proc.). 

* N a u j a s i s L i e t u v o s am
b a s a d o r i u s V a š i n g t o n e Vy-
gaudas Ušackas papildomai 
pageidauja 2.5 mln. litų. Anot 
jo. turint tiek pinigų, būtų ga
lima įsteigti du naujus diplo
matų, vieną techninio darbuo
tojo etatą, taip pat daugiau lė
šų skirti reprezentacijai. Lie
tuvos ambasados JAV metinis 
biudžetas — 3.8 mln. litų. „2.5 
milijono — milžiniški pinigai 
ir vargu ar sugebėsime su
rinkti tokią sumą. Tačiau, ki
ta vertus. NATO. kaip ir Euro
pos Sąjungos, kryptis yra vie
na pagrindinių, taigi pinigų 
teks ieškoti". „Lietuvos rytui" 
sakė užsienio reikalų minist
ras Antanas Valionis. E:;.T 

* L i e t u v o s v y r i a u s y b ė nu
s p r e n d ė į s t e ig t i gynybos 
atašė pareigybę Rusijoje, taip 
pat ruošiasi skirti gynybos 
ataše j Angliją bei antrąjį gy
nybos atašė JAV. Krašto ap
saugos ministras Linas Linke
vičius sakė, jog šie ir kiti me
tai Lietuvai labai svarbūs eu-
roatlantines integracijos srity
je, todėl reikia da r labiau plė
toti ryšius su valstybėmis, 
. jautriomis" NATO plėtrai. 

* S p ė j a m a , j o g iki š iu 
me tų p a b a i g o s mobiliojo ry
šio paslaugomis naudosis apie 
19 proc. Lietuvos gyventojų. 

F.!: .v 

KALENDORIUS 
Sausio 13 d.: Dargaudas, Hilia-

r.is. Gilvvde. Iveta. Veronika. Vil
mantas Lietuvos Laives gynėją dir-
n.i 

Sausio 14 d.: S\ Hiliaras, Aukse. 
Feliksas. Laimonas Lamus. Lilija. 
Teodozijus 

Sausio 15 d.: Dailius, Ida. Medą. 
Paulius. Skirgaila. Snieguole Martin 
Luter Kmg gimimo diena (JAVi 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest, IL 60045-2660 

MOKSLEIVIŲ KURSAI 
KULAUTUVOJE 

Kauno vietovės moksleivių 
ateitininkų Žiemos kursai (va
dinami ir „mažąja akademija") 
vyko -000 metų gruodžio 26-
28 <*. Jėzuitų namuose, Kulau-
t r /oje. I kursus susirinko dau
giau dvidešimt moksleivių, 
kurie dėl įvairių priežasčių ne
buvo išvykę į MAS akademiją 
Kupiškyje. 

Programos vadovė buvo 
Kauno ateitininkų vietovės 
valdybos narė Virginija Mali
nauskienė. Komendantas — 
jos vyras Vygantas. Vadovai 
buvo dabartinė SAS pirmi
ninkė Irma Kuliavienė, buvęs 
SAS iždininkas Ramūnas Auš
rotas ir studentas Darius Vo
sylius. Visą kursų laiką kartu 
su dalyviais buvo du paskaiti
ninkai: VDU dėstytoja ses. dr. 
Daiva Kuzmickaitė ir Krikš
čioniško socialinio mokymo 
dėstytojas, liuteronų pastorius 
Julius Norvilą (Kauno vysku
po augziliaro Rimanto Norvi-
los brolis). Maistą gamino 
VDU menų fakulteto studentė 
Indrė Steponavičiūtė. Prie 
kursų organizavimo prisidėjo 
Kauno vietovės ateitininkų 
valdyba. Kursus finansavo 
Valstybinė jaunimo reikalų ta
ryba. Patalpomis parėmė Kau
no jėzuitai. 

Kursų programa, kurios 
pagrindinė tema buvo „Ilga
laikiai tikslai modernioje 
trumpalaikių tikslų visuome
nėje", turėjo tris tikslus. 

Kursų dalyviai turėjo išmok
ti: stebėti/pastebėti šiuolaiki
nio pasaulio reiškinius ir prob
lemas, vertinti/suprasti kas 
aplink mus vyksta ir kaip tai 
įtakoja mus pačius, veikti da
rant pozityvią įtaką savo ben
druomenei ir visai visuome
nei. 

J. Norvilą apžvelgė ir siūlė 
diskutuoti kokie turėtų būti 
prioritetai įvairiose gyvenimo 
srityse, būtent versle, politi
koje, šeimoje, ugdyme. Pasak 
jo, svarbu savo veikloje matyti 
ne tik trumpalaikius, bet ir il
galaikius tikslus. Nustatyda
mi savo veiklos prioritetus tu
rime matyti viską iš karto — 
tai, kas mums svarbu šiuo mo
mentu ir tai, ko tikimės atei
tyje. J. Norvilą atkreipė dėme
sį į tai, kad negali save įpras
minti (realizuoti) kaip asme
nybę, jei rūpiniesi tik savo 
siaurais interesais ir trumpa
laike nauda. Pavyzdžiui, vers
las nebus garbingas, jei versli
ninkas rūpinsis tik savimi ir 
savo darbuotojais, tačiau jo 
įmonė terš aplinką, kurioje vi
si gyvena. J. Norvilą taip pat 
aptarė tris teisingumo formas: 
mainų, bendrąjį ir paskirsty
mo teisingumą. Įdomi buvo 
paskaitininko mintis, kad 
mainų teisingumui priklauso 
ne tik teisingas atsilyginimas 
už gauta daiktą .ir patarna
vimą, bet taip pat atsakomybė 
už žodžius, kuriuos vartojame. 
Esame atsakingi už tai. kad 
neiškraipytume >avo kalboje 
žodžių prasmes Tai yra. kad 
mūsų sakomais žodžiais butų 
galima pasitikėti, kadjie batų 
tiesus, teisingi ir suprantami. 

Ses. dr. Daiva Kuzmickaite 
aptarė kas yra moderni visuo
mene, taip pat .šiuolaikinio pa
saulio reiškinius, kaip: globa
lizacija, informacine visuome
ne ir informacinis kapitaliz 
mas ir kokią Įtaką jie daro 

mūsų pačių charakterio ir as
menybės formavimuisi. Pasak 
jos, šiandieninė visuomenė gy
vena trumpalaikiais tikslais. 
Jei žmogus anksčiau visą gy
venimą dirbdavo daugiau ar 
mažiau tą patį darbą, tai šian
dien negali nieko planuoti il
gesniam laikui. Niekada neži
nai, kokias užduotis tau duos 
firma, kurioje dirbi, į kokią 
pasaulio vietą turėsi vykti sa
vaitei ar keliems metams, ko
kių žinių ir įgūdžių reikės 
naujame darbe. Informacinėje 
visuomenėje viskas keičiasi 
greitai. Žmogaus asmenybės 
brandumas ir charakterio tvir
tumas priklauso nuo to ar su
gebi vadovautis savo gyveni
me ilgalaikiais tikslais. Tuo 
tarpu informacinė visuomenė 
spaudžia mus gyventi trumpa
laikiais tikslais. Ses. Daiva 
kursų dalyvių diskusijai pa
teikė klausimą „Kaip galima 
turėti ilgalaikius tikslus trum
palaikių tikslų visuomenėje?" 

Kaip fonas pokalbiams apie 
informacinės visuomenės at
eitį ir jos galimą įtaką mums 
visiems buvo populiarus fil
mas „Matrica", kurį pirmos 
dienos vakarą žiūrėjo kursų 
dalyviai. Filmas, kaip ir buvo 
galima tikėtis, jauniems kur
sų dalyviams nebuvo nuobo
dus. Filmas turėjo pasisekimą 
ir talentų vakare. Jam buvo 
dedikuotas ne vienas dalyvių 
sukurtas eilėraštis, pasirody
mas ir galiausiai visų kursų 
dalyvių gyvas kūrinys „Matri
ca". Nors gyvenome gražiame 
apsnigtame pušyne, lauke 
lakstyti per daug laiko nebu
vo. Juolab, kad užsiėmimai 
vyko jaukiame kambaryje prie 
maloniai spragsinčios židinio 
liepsnos su gražiu vaizdu už 
lango. Programa buvo tiek tu
rininga, kad pasak, kai kurių 
kursų dalyvių, viena diena 
„mažojoje akademijoje" prilygo 
visai savaitei. 

Tiesa, buvo užsiėmimų ir 
lauke. Vyko estafetės, dailiojo 
bėgimo ledu ir bokšto iš malkų 
statymo varžybos. Pastaroji 
rungtis turėjo ypač didelį pa
sisekimą, nors neapsieita be 
nuostolių. Vienas bokštas nu
griuvo bestatant, kitas komisi
jai bematuojant jo aukštį. 

Trečiadienį šv. Mišias auko
jo tėvas Stasys Kazėnas, SJ. 

Kursų pabaigoje vyko Seimo 
posėdis, kuriame buvo svars
tomas biudžetas. Dėl atlie
kamų 100,000,000 litų varžėsi 
dvi partijos. Viena norėjo įti
kinti neapsisprendusius Sei-

Kun Stasio Ylos MAS kuopos nariai Los Angeles ateitininkų agapėje vadovauja susikaupimui. Iš k.: Saulius 
Žemaitaitis. Tomas Mikuckis, Aleksas Newsom, Andrius Mikuckis, Sigita Newsom, Daina Mattis ir Sigita Ga
jauskaitė. Nuotr. A n t a n o P o l i k a i č i o 

LOS ANGELES ATEITININKŲ 
ADVENTO AGAPĖ 

Jau daugiau negu 27 metus 
Los Angeles ateitininkai, nuo 
JAS iki ASS narių, renkamės 
vaišinguose dr. Zigmo Brinkio 
namuose susikaupti, paviešėti 
ir pasidžiaugti jaunųjų narių 
paruošta programėle Advento 
proga. 2000 metų suėjimas 
įvyko gruodžio 17 dieną. 

Pasistiprinę suneštiniais už
kandžiais rinkomės į svetainę 
programai. Pradžioje mokslei
viai ateitininkai mus visus 
kvietė susikaupti, išklausyti 
maldos žodžius ir uždegti po 
vieną Advento žvakę. Pasi«-
ruošti padėjo kun. Stasio Ylos 
MAS moksleivių globėja Ma
rytė Sandanavičiūtė-Newsom. 

JAS narių pasirodymai buvo 
labai įvairūs: lopšinės gimu
siam Kūdikėliui, giesmės, eilė
raščiai ir gražus 5-6 skyriaus 
narių pasirodymas „Meilės 
banga", kurį paruošė mokytoja 
Jūratė Venckienė. Tai atpa
sakojimai kiekvieno dalyvio, 
kaip gali padėti šeimos na
riams ir artimui, o artimas ki
tam, kitas kitam ir taip toliau, 
kol artimo meilės įvairūs dar
beliai nubanguoja per daugelį 
žmonių. Savo meilės darbais 
mes galime patys būti žemėje 

mo narius balsuoti už tai, kad 
šie pinigai būtų skiriami 
aukštajam mokslui remti, kita 
— jaunoms šeimoms. Po karš
tų debatų daugumos neapsis-
prendusiųjų balsai atiteko 
jaunų šeimų naudai. 

Pasak daugumos kursų da
lyvių, pagrindinis kursų trū
kumas — jų trumpumas. O 
patiko ir paskaitos, ir debatai, 
ir židinys, ir talentų vakaras, 
ir muzika, kuri rytais keldavo, 
ir miškas, ir tai, kad paskaiti
ninkai buvo kartu, ir patys 
vieni kitiems patiko... 

Nors laisvo laiko buvo ma
žoka, o kai kurios paskaiti
ninkų mintys sunkiai leidosi 
įkandamos, daugelis mielai 
vėl atvyktų į šitokią „mažąją 
akademiją". Organizatoriai ir 
vadovai tam neliko abejingi ir 
planuoja netolimoje ateityje 
surengti panašius kursus, gal 
tik šiek tiek ilgesnius. V.M. 

gyvenantys angelai. 
„Dangaus ir žemės angelai" 

yra šių metų JAS kuopos tema 
(pagal Šiaurės Amerikos Atei
tininkų tarybos siūlymą „A" 
metams). Kuopos JAS narius 
globoja Aldona Butkienė ir Vi
ta Vilkienė, vadovavusi ir 
bendram giedojimui. 

Pasveikinome valdybos narį 
aktorių/režisierių Algimantą 
Žemaitaitį su „Oskaro" laimė
jimu Čikagos dramos teatro 
festivalyje. Pabaigai išklausė
me kun. Stanislovo Anužio 
minčių. 

Esame labai dėkingi dr. Zig
mui Brinkiui už jo vaišingumą 
ir parodytą nuolatinį nuošir
dumą Los Angeles ateitinin
kams. Ačiū MAS ir JAS kuo
pos narių tėveliams ir sen
draugiams ateitininkams už 
vaišes ir visiems, visiems, ku
rie su mums praleido Advento 
sekmadienio popietę. 

Dalilė Polikait ienė 

ATEITININKAI 
MOKĖSI 

GYVENIMO 
DŽIAUGSMO 

Kupiškyje vykusi Lietuvos 
moksleivių ateitininkų žiemos 
akademija paliko neišdildo
mus įspūdžius ir jos daly
viams, ir vadovams. 

Akademijomis ateitininkai 
vadina tradicinius savo susi
būrimus, kuriuose siekiama 
plėsti akiratį, tobulintis, drau
ge įdomiai leisti laiką. Akade
mijos kaskart rengiamos vis 
kitame mieste, joms paren
kant vis kitas temas. Kupiš
kyje vykusios moksleivių atei
tininkų žiemos akademijos te
ma buvo „Tikras gyvenimo 
džiaugsmas". Kartu praleisti 
kalėdinių atostogų čia buvo 
susirinkę moksleiviai ateiti
ninkai iš Vilniaus, Kauno, 
Alytaus, Mažeikių, Joniškėlio. 
Per akademijos užsiėmimus 
buvo kalbama apie demokra
tines vertybes, nagrinėjamos 
jaunimui aktualios socialinės 
ir kultūrinės problemos. 
Moksleivių diskusijose dalyva
vo ir akademijos dvasios tėvas 
kunigas jėzuitas Aldonas Gu
daitis. 

Pagal iš anksto sudarytą 
programą vyko susitikimai su 
vietos pedagogais, ekskursijos, 
kūrybiniai konkursai, išradin
gumo varžytuvės. 

Kupiškio bažnyčioje ateiti
ninkai dalyvavo pamaldose, 
skaitė Evangeliją, giedojo 
psalmes. Iliustruotą* reportažą 
apie moksleivių ateitininkų 
žiemos akademiją Kupiškyje 
spausdina dienraštis „Panevė
žio rytas" 

(Elta) 

VĖLINIŲ IŠKYLĄ 
PRISIMENANT 

Jaunučių Daumanto-Dieli-
ninkaičio kuopa aplankė Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 
Mūsų globėjos paruošė prog
ramą su daug stočių. Iš pra
džių mes aplankėm seną dalį 
kapinių. Ten buvo palaidota 
daug mažų vaikų. Mes matėm 
net trejų mėnesių amžiaus 
mergaitės kapą. 

Pirma stotis buvo paminklas 
lietuvių kunigų atminimui. 
Kita įdomi stotis buvo šių ka
pinių steigėjų paminklas, šis 
paminklas buvo labai didelis 
ir apačioj buvo surašyta daug 
pirmų lietuvių parapijų Čika
goje vardai. Iš visų kapų man 
įdomiausias buvo kapas kapi
nių pačiame kampe. Tai buvo 
seniausias kapas šiose kapinė
se. Ant to kapo parašyta: 

Jozapas Babonas 
numiri 12 dieno Dec 1904 

isztark umzina 
atilsi už E 

Duszi buvo senas 35 metu 
Dabar, jei mirtum 35 metų 

amžiaus, tai mirtum jaunas. 
Taip pat įdomu, kad parašė 
anglišką E, vietoje Jo" Lanky
dami stotis mes dažnai pali
kom degančias žvakes prie 
kapų ir pasimeldėme. Naujoje 
kapinių dalyje mes pridėjom 
popierių prie paminklo ir tada 
pabraižėm tą popierių spalvu-
ku, norėdami padaryti nuo
spaudą. Ant popieriaus tada 
matėsi kas buvo iškalta pa
minkle. Baigiant iškylą visa 
kuopa sugiedojo giesmę apie 
vėles ir paskui „Kaip grįžtan
čius namo paukščius". 

Nerijus Aleksa 
7 būrelis 

Asta M. Astrauskas, MD 
Vaikų gydytoja 

Palos Pediatrics 
708-923-6300 

Chicago Pediatrics 
773-582-8500 

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

7915 W. 171 St 
Trntay Park, IL 60477 

708-614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia PI., Orland Park, IL 
Tel. 708-349-0887. 

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems. 

DR. DALIA JODWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 
15543 W. 127* Str. 

Suflė 101 
Lemont, IL 

Te). 630-243-1010 
Valandos susitarus 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge. IL 60415 

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

Tel. 773-735-7709 

Ix>pšme Kristui Kuciikfliui dainuoja Los Angeles JAS kuopi* nares Is k 
Liana Banrliiulytė. Karina Joj»aiu» ir Ringailc Barysaite 

Nuntr Antano Polikaičio 
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GEDAS M. GRINIS, MD 
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Aurora Medtcal Center 

10400 75 StKenoeha,WI 53142 
(262) 697 6990 

Ramoną C. Marsh, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630452-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EUGIJUS LELIS 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 Watter SI , Lemont, IL 60439 
1301 Copperftekj Ave., Suite 113, 

JoSet IL 60432 
Tel. 815-723-1854 

DR. RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberte Road 
Hickory Hite 

Tel. 708-596-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDICAL CUNIC 
10811W. 143 StOrtmdPtrk.IL 60467 

Priklauso Palos Commuraty Hosptel 
Savsr Cross Hosprtal 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 708-460-2500 

CmrtŠac Diagnosis, LTD. 
6132 S. KedzieAve. 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773436-7700 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. U NA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

4635 W. 63 St. 
Tel. 773-735-7730 
Valandos susitarus. 

JONAS V.PRUNSKIS. MD 
TERRIDALLAS PRUNSKtS. MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
SCOTT GREENYfALD, MD 

Illinois Pain Treatment Institute 
Nugaros sprando, galvos sąnarių, 
vėžio, sužeidimų daroovieteįe 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. 
www.illinoispain.com 

DR. DANA M.SAUKLIS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
Wertcheeter.IL 60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kedzte Ave. 
Chicago, IL 60652 
Tel. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą. 

DR. V.J. VASAITIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

Dantų gydytojai 
PensJmnkerrsi nuotakia 

4007W S9 8t. Chtoago. H-
T«J. 773-736-5666 

4707 S. OJtMrt, U Orange, H. 
Tai. 706-362-4487 

DR. PETRAS ZLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kab. tel. 773-582-6800 
Namų tel. 847-381 -3772 

MIDVMY CUNIC. S.C. 
4940 S. Cicero Ave. 
Chicago, IL 60638 
Valandos susitarus 

Dr. Rimas Novickis 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

Manualinė fizioterapija, akupunktūros. 
galvos skausmų (ir migrenos), 
sportinių traumų specialistas 

6645VV. Stanley Ave., Berwyn, IL 
60402, tel. 708 - 484-1111. 

Valandos kasdien, savaitgaliais susitarus. 
Kalbame lietuviškai. 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kabėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Tel. 708422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory Hite, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd, Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Te). (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VTŽINAS, MD., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Chicago. IL 60638 
Te). 773-229-9965 

Valandos 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
3235 W. 111 St, Chicago, IL 60855 
773-233-0744 arba 773-489-4441 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-735-4477 

6449 S. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V.KISIEUUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS. PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGUA 
Center tor Health, 

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 
630-941-2609 

BIRUTĖ LPUMPUnS, M.D. 
Fellow: American Academy of 

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320W. BIstAve. 
Hobert, IN 4S342 Fax s 947-5279 

947-6236 

M. VILIJA KiniV/K 
Amber Health Center 

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas. 
chtropraktika.mamialinc terapija, 

akupunktūra. 
7271 S. Harlem, Bridgevte*. I I . 

•0455. Tel. 708-594-6400. Kalbame 
lietuviškai. Valandos susitarus 
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Mes ir pasaulis 
Paruošė Bronius Nainys 

DEŠIMTMETIS SAUSIO TRYLIKTAJAI 
Paskut inis kalėdinių šven

čių sekmadienis — Trys kara
liai. Po pamaldų grįžęs namo, 
nupuošiau eglaites, grįžau į 
kasdieninį gyvenimą. Pirma
dienį, man įprastą penktą va
landą iš ryto, kompiuterį įjun
giau į tarptautinių žinių tink
lą. „Laisvės dienų renginiai 
j au prasidėjo", — skai tau 
„Kauno dienoje*-. Žvelgiu į ka
lendorių, šeštadienį, sausio 
13-ta. ir suvirpa širdis. Iš nau
jo kyla to šiurpaus sekmadie
nio prisiminimai. „Kauno die
na" skelbia jo dešimtmečio mi
nėjimo visos savaitės progra
mą. Vilniaus arkikatedroje 
koncertas „Negrįžusių kapai 
yra tėvyne". Mažvydo bibliote
koje nuotraukų paroda ..1991 
metų sausis Lietuvos širdyje". 
Televizijos bokšto gynėjų žuvi
mo vietų lankymas, preziden
tūroje „Sausio tryliktosios" 
medalių įteikimas. Toliau — 
Televizijos bokšto ir Lietuvos 
radijo bei televizijos pastato 
gynėjų „Atminimo valanda", 
Nepriklausomybes aikštėje 
„Laisves laužai", koncertas 
Televizijos bokšto konferenci-

Taip, įtampa jaučiama, ir ji 
nuolat didėja, bet tuo laiku 
sostinėje buvo ramu. Tačiau 
už poros valandų „prakiuro" 
telefonas. Iš visų pusių: ką ži
nai, ką girdėjai? Vilniuje so
vietų tankai, maurodami gat
vėmis, šaudo į visas puses, lie
jasi kraujas. Ne. negirdėjau 
nieko. Telefonu su Vilnium su
sisiekti jau nebegalėjau. Ta
čiau vieno mano kaimynų 
trumpų bangų radijo priimtu
vu iš Lietuvos pagautos žinios 
visgi buvo tikslios. Netrukus 
jas kartojo amerikiečių radi
jas, o sekmadienio, sausio try
liktosios, rytą — ir televizija. 
Vilniuje, prie Televizijos bokš
to, sovietų tankai traiškė jį ap
stojusius ir bandančius ginti, 
beginklius žmones. Ir tada dar 
daugiau sugėlė širdį. Dygte-
lėjo aštrokas sąžines balsas: 
kodėl aš ne ten, kodėl ne kar
tu su jais? Lietuvių tautos 
patriotai, drąsuoliai, šaltą žie
mos naktį nuogomis rankomis 
prieš tankus kovodami, gina 
ką tik pradedančią žydėti Lie
tuvos nepriklausomybę, o aš, 
patogiai sėdėdamas šiltame 

Barikadom ant Žvėryno uito. .saugančios privažiavimą prie Aukščiausiosios tarybos rūmų 1991 ra. sausio 13 d. V. 
Guieviciaus I Elta) nuotrauka. 

tais . Tačiau tuos minėjimus 
dažniau lankantiems ar spau
doje apie juos skaitantiems, 
televizijoje stebintiems, tik
riausiai lieka, niekad dar vie
šai nekeltų, tad ir neatsakytų 
klausimų. Vienas jų — gal 
nevalyvas, gal net ir kvailas: 
kam tie minėjimai reikalingi? 
Nes kartais atrodo, kad nie
kam daugiau, kaip tik viešam, 
iškilmingam bei patosiškam 

jos salėje. Seime — rūmų gjr- kambaryje, tik gaudau žinias, juose dalyvaujančių vadų pa-
nejų rikiuotė, kieme „Atmini- j> galbūt tik dėl to, kad pir
mo medžio" sodinimas, vėl vi- m a s jas paskelbęs, tapčiau tos 
duje. posėdžių salėje, iškilmin- kovos dalyviu. Panašiai, kaip 
gas posėdis. Po jo —savanorių a n a į s partizanų kovų laikais, 
bėgimas „Gyvybes ir mirties Lietuvių tautos tauriausi šu
kelių" nuo Antakalnio kapinių n ū s ištisą dešimtį metų, tūks-
iki Televizijos bokšto, ir dar tančiais aukodami gyvybes, 
daugiau minėjimo sudėtinių tėvynės miškuose kovojo dėl 
dalių. Lietuvos laisvės, o mes čia, 

Tų dienų patyrimui pasi- taip pat šiltuose kambariuose, 
tikslinti rausiuosi po įvairius posėdžiaudami skelbiamės esą 
dokumentus , asmeninius už- tų kovų vadai, net stiprokai 
ražus, .Vartau 1991 metų „Pa- tarp savęs ginčydamiesi, kuris 
šaulio lietuvio" sausio ir vasa- teisėtas, kuris apsišaukęs „gė
rio mėnesio laidas, Lietuvos nerolas", k.uris turi mandatą 
spaudos iškarpas, JAV LB Vi- jiems atstovauti, o kuris ne. 
suomeninių reikalų tarybos Bent jau iš programos maty-
paruoštą ir išleistą tos dienos ti, kad minėjimas bus iškil-
įvvkių . nuotraukų albumą, mingas. Sausio tryliktąją Lie-
„Pasaulio lietuvyje" mano pa- tuvos nepriklausomybę gynę, 
ties rašyti vedamieji ir apžval
giniai straipsniai, kritiški ir 
pikti. Panašūs rašiniai ir dar 
prieš nepriklausomybės pa
skelbimą cenzūros atsikračiu-

žuvusieji ir gyvieji tų kovų da
lyviai dešimtųjų sukaktuvių 
proga bus tinkamai prisimin
ti, pagerbti, apdovanoti garbės 
žymenimis. Taip pat, kaip ir 

šioje Lietuvos spaudoje. Pra- visi kiti kovotojai ir dėl Lietu-
nešimas pasauliui, o kar tu ir vos kentėję tautiečiai. Bus dar 
šauksmas pagalbos sovietinio kartą kartojami bei įvertinami 
okupanto iš naujo žudomai, jų nuopelnai. Žinom, apie juos 
vos tik prieš dešimt mėnesių jau buvo kalbėta bei rašyta 
paskelbtai, Lietuvos nepri- praėjusių metinių minėjimų 
klausomybei. 

Prisimenu, tą šeštadienį, 
sausio 12-tą d., temstant pa
skambinau į Vilnių. Rūpėjo 
tiksliau patirti apie dar Lietu
voje teberiogsančios sovietų 
kariuomenes naktiniais ma
nevrais brovimąsi į kai ku
riuos, partijai priklausančius, 
pas ta tus , sukeliamą įtampą. 

progomis, tad nei istorikai, nei 
žiniasklaidininkai daug ko 
naujo pasakyti nebeturės. Ap
rašys tik minėjimo programos 
eigą, spausdins nuotraukas — 
daugiausia juose dalyvavusių 
valstybės vadų. skelbs jų kal
bas? Tikriausiai taip viskas ir 
pasibaigs... Iki panašaus eigos 
pakartojimo ateinančiais me-

siblizginimui. Ar jie reiškia ir 
ką nors daugiau? Pvz., kad ir 
šis, sukaktuvinis dešimtasis, 
paskiausių lietuvių tautos did
vyrių minėjimas, ką jis duos? 
Kam daugiau nauda, neskai
čiuojant jame besipuikuojan
čių vadų? Ar minėjimas bent 
paliudys, patvirtins, kad Lie
tuva yra tokia, dėl kurios jos 
tauriausi vaikai ištisą pusę 
šimto metų kovojo? 

Part izanų kovų knygas skai
tydamas, tvirtai įsiminiau vie
noje rastus partizanų motinos, 
laiminančios į miškus kovoti 
išeinančius savo sūnus, pas
kutinius žodžius: „Vaikeliai, 
j ū s einate ir kovosite, bet jūsų 
kovos vaisiais naudosis kiti, 
nekreipdami į jus nė menkiau
sio dėmesio, net ir padėkoti 
užmiršę".* Ir ar šiandieninė 
Lietuvos padėtis nerodo jos 
žodžių tikslumo — net visu 
šimtu nuošimčių? Ar Lietuva 
bent dalele yra tokia, kurios 
dėl jos laisvės kovoję tikėjosi? 
Ir kas iš dabartinių vadų ban
dys, kas išdrįs teigti ir įrodi
nėti, kad jie veda tautą jai 
laisvę iškovojusiųjų nutiestu 
keliu. Pirmiausia žodis — tau
tą. Kaip jie gali ją kur nors 
vesti, kad tos tautos, lietuvių 
tautos, daugumai jau nebėra. 
Tokia, nežinia iš kur įsikvėp
ta, tautos niekinimo, naikini
mo filosofija jau nuo. mažens 
diegiama ir Lietuvos mokyk
lose. Skaitau vienos dvvlik-

tokės užrašytą senelio pasako
jimą apie partizanų kovas. 
Pagal ją, nuolatinė kova vyko 
ne dėl ko kito, bet tik dėl Lie
tuvos vardo išsaugojimo ir „į 
miškus išėjusių partizanų kar
ta buvo išauklėta pilietiškumo 
dvasia". Argi jau taip? Ne. 
mano mieloji, ne taip. Kas tau 
tokią nesąmonę į galvą įgrū
do? J miškus išėjusių parti
zanų kar ta buvo išauklėta 
tautiškumo dvasia. Ji ėjo ginti 
lietuvių tautos, atgauti lietu
vių tautai okupanto pagrobtos 
ir sunaikintos jos valstybinės 
nepriklausomybes ir taip iš
saugoti tautos kalbą, kultūrą, 
papročius, tradicijas ir, svar
biausia, per tūkstančius metų 
išpuoselėtą, jos lietuvišką dva
sią. Ne kažkokį tautas naiki
nantį kosmopolitų išgalvotą 
pilietiškumą, bet lietuvių tau
tos tautiškumą. Čia ir yra vie
nas iš mano užsimintų, ne tik 
neatsakytų, bet ir viešai ne
keliamų klausimų: ar tuo ke
liu Lietuvą dabartiniai jos va
dai veda? 

O kas, pagal čia minėtus 
partizanų sūnų motinos žo
džius, naudojasi jų kovos vai
siais? Žinoma, tik ne jie patys, 
nors kovoje ir išlikę gyvi, Sibi
ro pragarus iškentėję. Val
džios kėdėse sėdi, jas savo as
meniniu pelningu verslu pada
rę, net buvę okupanto pakali
kai, kovotojų kankintojai, dar 
ir ordinais papuošiami, o 
aukščiausiomis mėgaujasi, per 
visas kovas užsienyje šiltuose 
kambariuose patogiai sėdėjo 
kaip tik tos pilietinės visuo
menės kūrėjai. O tas kėdes 
jiems iškovojusių atpildas — 
dešimtmečio proga paties pre
zidento skubiai pasirašytas 
įstatymas, dar šiaip taip kokiu 
nors darbeliu prie vargano 
duonos kąsnelio prisidurian-
tiems per pusę ar dar daugiau 
sumažinantis pensijas. 

Klystu? Galbūt — laukčiau 
klaidą atitaisančių įrodymų. 
Juk valdžios demokratiškai iš
rinktos. Jeigu negeros, tai ko
dėl žmonės už jas balsuoja? 
Čia naujas klausimas. Ta te
ma jų irgi daug. Gal ir j iems 
atsakymų tuose minėjimuose 
būtų galima paieškoti? Ar to
kia kryptimi tuos minėjimus 
pasukus, jie netaptų prasmin
gesni, turiningesni ir naudin
gesni? Ar neverta apie tai 
bent pagalvoti? 

PIRKS KOMPIUTERIUS 
JAV panaikino apribojimus 

aukšto galingumo kompiute
rių eksportui į Lietuvą. Ame
rikos prezidentas Bill Clinton 
trečiadienį pasirašė dekretą, 
kuriuo Lietuva iš trečiosios 
grupės perkeliama į pirmąją 
— aukščiausią — aukšto ga
lingumo kompiuterių eksporto 
iš JAV kontrolės sistemos val
stybių grupavimo pakopą. 

Pasak URM Spaudos sky
riaus pranešimo, praktikoje 
tai reiškia, kad į Lietuvą bus 
galima įvežti visų tipų, taip 
pat ir aukšto galingumo kom
piuterius be jokių apribojimų 
ir individualių leidimų. 

Pagal JAV prezidento pasi
rašytą dekretą, kur iuo ' per
tvarkoma eksporto kontrolės 
sistema, sumažinant pakopų 
skaičių nuo 4 iki 3, Lietuva 
perkeliama į grupę, kuriai 
priskiriamos Vakarų Europos 
valstybės. Japonija. Kanada. 
Australija. Naujoji Zelandija. 
Vengrija, Lenkija, Čekija ir 
kai kurios kitos valstybės. J 
šias valstybes eksportuojant 
kompiuterinę techniką netai
komi jokie apribojimai. 

Dekretu pripažįstama, kad 
Lietuvoje įdiegta pažangi eks
porto kontrolės sistema ir su
darytos palankios sąlygos 
aukšto lygio informacinei 
technologijai plėtoti. (BNS1 
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Danutė Bindokienė 

Šalis, kur miega kapuos 
didvyriai 

Nejaugi j a u dešimt metų? 
Taip! Lietuva š iandien pamini 
tragiškuosius 1991 metų sau
sio 13-osios įvykius . Nepa-
miršome jų ir mes . užsienio 
lietuviai. Tiesa, a n u o baisiu 
metu ma tėme — ir išgy-ve-
nome — tik jų nuot rupas : 
šykščias ž inutes televizoriaus 
ekrane, vieną kitą šurpu su
krečiantį vaizdą. Tik daug 
vėliau, kai tų įvykių kaltininkų 
ir pėdos a tša lo mūsų tėvynės 
žemėje, a ts iskleidė visas vaiz
das. O kaip tuomet mes di-
džiavomės savo tau ta ! Jos 
žmonėmis, kur ie parodė tie
siog viršžmogišką drąsą, ne
palaužiamą tikėjimą tuo, už ką 
išėjo kovoti ' I r ne vien tie, 
kurių gyvybės siūlą nut raukė 
okupanto šūviai a r tankai . Visi 

tūkstančiai jų: susibūrę prie tangų nežinojo. J ie mane. kad 
Televizijos bokšto, p r ie Aukš- palikti vieni, kad pasaulis nie-

soms radijo, televizijos sto
t ims, spaudai, politikams. 
Amer ikos valdžiai . Žmones 
ruošė budėjimo, maldos už 
Lietuvą demonstracijas prie 
bažnyčių, katedrų, valdžios 
rūmų, miestų aikštėse. Tai 
buvo laikas, kada Amerika 
pagal iau išgirdo pavergtų 
tau tų šauksmą — anksčiau 
ta ip pat girdėdavo, bet nesi
klausydavo. Mes rinkome pa
r a šus po peticijomis, rašėm, 
skambinom, baldė į kiekvieno 
įtakingesnio asmens ar pa
reigūno duris, reikalaudami, 
kad ne tik išklausytų, bet sku
biai veiktų. Raudonasis slibi
nas žudo mūsų tautą — gel
bėkit! 

Kaip gaila, kad tuomet mūsų 
tautiečiai Lietuvoje tų pas-

čiausiosios tarybos rūmų. 
aikštėse, už paskubomis su
ręstų barikadų, su daina, lū
pose trispalve rankose ir mal
da širdyse... 

Nejaugi pami r šome? Deja, 
turbūt. Nes kitaip Šiandien ne
drabstytume užgaul ių žodžių į 
atvykstančius iš Lietuvos. Ne-
murmėtume pr ieš visus kas
dienybės n e s k l a n d u m u s — ir 
politinius, ir medžiaginius , ir 
dvasinius — kur iuos matome 
mūsų tėvynės gyvenime: „Lie
tuva ir per deš imtmet į ne
sugebėjo atsistoti an t savų 
kojų, išbristi iš visų negan
dų..." „Lietuvoje klesti nusi
kals tamumas, korupcija, skur
das, alkoholizmas, narkomani 
ja ir dar kitokios blogybės..." 
„Lietuvos valdžia nes i rūpina 
žmonėmis, o žmonės — per 
tingėjimą a r nesugebėjimą — 
atsisako pasirūpinti savimi..." 
ir t.t. — iki begalybės. 

Palaukite! J u k tai ta pati 
tauta, tie patys žmonės, kurie 
anuomet ramiai , lyg niekur 
nieko, dainavo Katedros aikš
tėje, prie Aukščiausiosios ta
rybos rūmų, pr ie Televizijos 
bokšto, kai ap l inkui džeržgė 
raudonųjų t anka i ir ginklais 
žvangino okupanto kar iai . Juk 
niekas nesuvežė minių į Vil
nių. Kauną ir k i tus didžiuosius 
miestus, kur vyko tylus, atkak
lus, bet taikus, pasipriešinimas 
okupantui, kur iš tūkstančių 
krūtinių veržėsi vienas troš
kimas: laisvės! 

Kovojome ir mes . čia. šia
pus Atlanto. Visomis, mums 
prieinamomis. priemonėmis: 
..karštąja susisiekimo linija", 
kurios būstinėje 24 paroje va
landas budėjo j aun imas , rink
damas žinias apie įvykius Lie
tuvoje ir perduodamas j a s vi-

ko negirdi, nemato, todėl ne
kreipia dėmesio į jų pagalbos 
šauksmą. Tik daug vėliau jie 
sužinojo apie savo brolių ir 
sesių pastangas užsienyje. Su
žinojo tie, kur ie norėjo žinoti, 
bet daug buvo tokių, kurie — 
ka ip anksčiau okupacijos, par
t izanų kovų metais Vakarų pa
saul is — užmerkė akis. už
sikimšo ausis ir pasiliko prie 
pusšimtį metų okupanto 
įdiegtos nuomones, kad visi 
užsienio lietuviai iš tėvynes 
pabėgo, nes bijojo bausmes už 
savo nusikal t imus liaudžiai... 

O vis tik mūsų kovos nebūtų 
drąsu palyginti su tuomet vy
kusia tėvynėje. Mūsų gyvybei 
negrėsė pavojus. Tad mes ir 
nemanome savo pastangų, gi
n a n t tau tos laisvę, jos žmonių 
teises, lyginti su tais narsuo
liais lietuviais, tuo metu buvu
siais tėvynėje. Tačiau tikime, 
kad ir tai. ką tuomet nuvei
kėme šiame bei kituose lais
vuose kraštuose, pagreitino 
Kovo vienuoliktosios svajonių 
išsipildymą. 

Lietuva moka pagerbti savo 
tautos didvyrius: skiriami 
j iems ordinai, statomi pamink
lai, padedamos gėlės ant kapų. 
Bet dažniausiai tik kokia ypa
t inga proga. Būtų daug geriau, 
jeigu apie tų didvyrių darbus 
būtų kalbama nuolat: žinia-
sklaidoje, mokyklose, jaunimo 
organizacijose, net bažnyčiose 
iš sakyklų. Tautai , ypač jau
nuoliams, reikia šviesių, taurių 
pavyzdžių. Jeigu jų neranda, 
arba vyresnieji nepasirūpina 
duoti, jaunimas pasirenka to 
vaidmens nevertus. 

Didžiuokimes savo tauta, 
išmokime atleisti, suprasti , pa
milti visus savo tautiečius, ne
paisant kur jie begyventų. 

ATSIMINIMAI 
1941-1962 M. 

DANUTĖ LINARTAITE-PETRAUSKIENE 

Nr.29 Vi
dury stovėjo stalas, dvi lovos ir rusiška krosnis su vi
rykle. Grindys buvo baltos, nedažytos. Stalą ir grindis 
šveisdavome su kirviu ir peiliu. 

Pinigus baigiant, nepatogu buvo gyventi iš Genės ir 
Vinco santaupų, nors Vincas mane ramino ir žadėjo 
padėti. 

Iš pradžių gavau laikiną darbą degtinės gamykloje, 
kuri buvo įsikūrusi buvusioje cerkvėje. Rytais prisi-
s tatydavau ir gaudavau plauti butelius. Pinigus už 
darbą kitą dieną sumokėdavo. Vieną rytą nuėjau į ga
myklą, o darbo jau nebuvo. Parėjusi namo. net apsi
verkiau. Mano pinigai atsivežti iš lagerio visai ėjo j pa
baigą (labai mažai jų atsivežiau>. o gyventi reikėjo. 
Vincas priėjo prie manęs, apkabino ir sako: tu neverk. 
žinok, kad aš tau visada padėsiu. Jau radau darbą, 
tuoj pradėsiu dirbti. Bet geriausia būtų, kad už manęs 
ištekėtum. Man labai malonu būtų turėti tokią jauną 
žmoną. Aš net apstulbau. Man niekada į galvą tokia 
mintis neatėjo, juk jis dvigubai už mane vyresnis. Aš jį 
gerbiau, bet nemylėjau. Todėl ir pasakiau, kad tekėti 
nesiruošiu. Nepaisant mano atsakymo, mes likome 
geri draugai. 

Grįžus iš lagerio, man labai sukosi galva, buvo di

delė mažakraujystė, bet, laikui bėgant, praėjo. 
Iš pat pirmų dienų apioėgau visus lietuvius, kurie 

gyveno Kamniuje. Ojų buvo nemažai, apie 60 žmonių. 
Daugiausia draugavau su Šarkauskų. Vilimų. Zulonų 
šeimomis, taip pat su Sliesoraitiene su sūnumi Jurgiu 
ir dukra Nijole. Arūniene. Kalveiiene su dukromis. Ei-
dukaitiene (ji ištekėjo už Voščino). Skimundrione su 
sūnum Jul ium (ji ištekėjo už Tauterioi. Kiliene su 
dukromis. Mikolaitiene su dukra Aida. Arminiene su 
sūnum Antanuku ir dukra Ramute: vyresnioji dukra 
Danutė pabėgo ir į Kamnių nebesugrįžo, dar buvo 
Baltrušaitienė ir Urbonavičienė. Vasiliauskienė su 
mama ir kitos. 

Sekmadieniais susiburdavome. tai pas Zuionus. tai 
pas Šarkauskus, tai kitur. Nereikėjo nei ypatingų vai
šių, nei svaigalų. Susibūrę lietuviai labai mėgo dai
nuoti lietuviškas dainas, pašokti. Zulonas ir jo dukra 
Ramutė turėjo labai stiprius gražius balsus, taip pat 
Rasevičiene. Kiti pritardavo. Ir jaunimo buvo nema
žai, tik daugelis už mane jaunesni. Vyresnes drauges 
išbėgo į Lietuvą, daugeliui pasisekė, daugiau į Kam
nių nebesugrįžo. Iš jaunimo buvo: Jurgis Sliesoraitis, 
Nijolė Sliesoraity •'*. Julius Skimundris, Stasė Vili
maitė, Teresė Juod\iršytė. Alius Juodviršis, Zenonas 
Juodviršis, Lene Sarkauskaitc. Rimantas Sarkauskas. 
Roma Arminaite. Antanukas Arminas. Vytautas Pūgž-
lys. Aušra ir Dalia Skučaitės. Gražina Krivickaitė. Vy
tautas Kasevičius. Janina Kilaite. jos sesutes Antose. 
Onutė ir kiti. 

Lietuvių jaunimas laikėsi kartu. Kartu šokdavo, 
kartu eidavo namo. Kas toliau gyvendavo, palydėdavo. 

Aš niekaip negalėjau gauti darbo. Visa beda buvo ta. 
kad baigiau tik vidurine mokyklą, o specialybės jokios 
neturėjau. Darbą padėjo man gauti Jonaitienė ir Eidu-
kaitienė. Jos man pasakė, kad Leningrado geologų 
ekspedicijos laboratorijai reikalinga laborantė. Kai 
nuėjau, laboratorijos vedėja Nina Viktorovna sutiko 
mane labai maloniai. Paklausinėjo ką aš baigusi, pa
klausė, ar moku skaičiuoti su skaitliukais ir sverti su 
analitinėmis svarstyklėmis, atsakiau, kaci ne. Paža
dėjo mane išmokyti. Kaip vėliau man sake. jai padare 
įspūdį mano kasos ir švari, suadyta nugaroje mano pa
laidinukė. Nusiuntė pas ekspedicijos viršininką ir 
liepė uždėti rezoliuciją, kad galiu dirbti. Ir čia jau 
prasidėjo mano vargai. Viršininkas liepė parašyti 
trumpą autobiografiją. Aš nerašiau, kad buvau lagery, 
bet jis suprato. Trumpai man pasakė: „Čia darbas la
bai atsakingas ir aš į darbą tavęs priimti negaliu". Ga
li pakenkti komunistinei statybai. (Jie ruošėsi Kam
niuje ant Obės statyti hidroelektrinę). Aš tuoj pat nu
skubėjau pas kalėjimo viršininką, kuris žadėjo man 
padėti. Tas man pasakė: ..Eik ir pasakyk, kad aš lie
piau priimti tave j darbą' 

Bet ekspedicijos viršininkas pareiškė, kad nieko ne
bus, nepriims. Aš tris kartus ėjau pas kalėjimo vir
šininką, kol pagaliau ekspedicijos viršininkas labai 
nepatenkintas mane priėmė. Ir tarp kitko, man bedir
bant laboratorijoje antrus metus, jį pasodino j kalėji
mą už išeikvojimus. 

Aš buvau labai laiminga, kad gavau švaru, nesunkų 
darbą, palyginus ir alga buvo nebloga. Visus grunto 
analizus mane išmokė darvti Berta Isakovna. Labora

torijoje dirbome trise: vedėja Nina Ivanovna. vyresnio
ji laborantė Berta Isakovna ir aš . 

Liepos men. grįžo iš lagerio mama. Kai ją paleido iš 
kalėjimo, aš dirbau, tode! jos pasitikti nuėjo Gene 
Opulskiene. Mamą rado sėdinčią prie kalėjimo tvoros. 
Ji buvo labai nusilpusi, viena bijojo eiti, kad nenu
griūtų. Gene ją parvedė namo. Mama ilgai negalėjo at
sigauti . Gyvenome iš mano algos. Badauti nereikėjo: 
bulvėms, mi l tams , kruopoms, svogūnams, duonai pi
nigų užteko, o nuo mėsos tuos metus buvome atpratę . 
Kar ta is gaudavome pas žvejus nusipirkti žuvies. Tik 
labai norėjosi pieno. Kai 1941 m. mus atvežė i Kam
nių. beveik kiekvienoje troboje laike karvę. Kadangi 
aplinkui s tepe — pašaras menkas, karvės duodavo 
daugiausia 5-6 litrus pieną O kai grįžau 1953 m. į 
Kamnių. karvių mieste beveik nebuvo. Žmones ne
turėjo kur karvių ganyti, aplink viskas buvo užsėta 
kviečiais ir kukurūzais . 

Rudeni aš pradėjau mokytis naujoje, tik atsidariu
sioje medicinos mokykloje-, po darbo. Mokiausi 2 metus 
vakarinėje grupėje. Kartu mokėsi Stase Vilimaitė. 
Lione Šarkauska i t e . J a n e Kilaite. Reikėjo įsigyti spe
cialybę, nes laboratorijoje darbas buvo laikinas Juk 
per keletą metų ištirs gamtą ir važiuos toliau. Sąjunga 
didele. Vincas Čėsna su žmona taip ir nesusitaikė. Po 
metų vedė Gene Opulskiene *ji buvo n a š l e ir dar 
Kamniuje susi laukė dukrelės Ritos. Kai jie apsivedė, 
mums su mama reikėjo išeiti, nes viename kambaryje 
gyventi buvo nepatogu. Suradome kambarį pas se
nukus ant Obės kranto. Ten gyvendama, daug mau
džiausi, plaukiojau iki vėlyvo rudens. (B.d i 

. 
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MŪSŲ ŠEIMOSE 

Agnės ir Domininkas Yociai 

AUKSINIS VEDYBŲ 
JUBILIEJUS 

Istorijoje 50 metų. skaičiuo
jančioje tūkstantmečius, gal 
nėra labai didelis skaičius. 
Žmogaus gyvenime jau yra la
bai daug, nes ta i jau daugiau 
negu pusė jų gyvenimo am
žiaus. Tačiau vedybinio gyve
nimo 50 metų sukaktis yra 
nepaprastas įvykis, nes šiais 
laikais j au retas dalykas. Prie
žasčių labai daug, bet, manau, 
pagrindinės yra: meilė, pagar
ba vienas kitam, tolerantiš
kumas , viltis i r meile Dievui. 

Tokią šeimą sutikome, jai 
švenčiant vedybų auksinį jubi
liejų, 20O0 m. spalio 21 dieną. 
Tai Agnės ir Domininkas Yo
ciai. Labai religingi ir Dievą 
mylintys, savo šventę pradėjo 
Mišiomis, Švč. Mergelės Mari
jos Gimimo bažnyčioje, Mar-
ąuet te Parke, dalyvaujant 
gaus iam giminių ir draugų 
būriui . Čia j ie buvo sutuokti 
prieš 50 metų. 

Šv. Mišias aukojo 5 kunigai, 
tai šeimos artimi dvasininkai: 
kun . Tony Puchenski, dirban
tis St. Julie Biliart parapijoje, 
kun . Michael Yakaitis, STD, 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos klebonas, kun. Bill Hay-
ward, MIC, kun. Anthony 
Kelpšas, MIC, abu dirba Tai
kos Karalienės parapijoje, ir 
kun. Vito Mikolaitis Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos vi
karas . Pamokslą sakė kun. 
Tony Puchenski, skaitinius 
skai tė duktė kazimierietė ses. 
Elizabeth, Ann ir sūnus Do-
minic Paul. Mišių metu labai 
gražiai giedojo Švč. Mergeles 
Marijos Gimimo mokyklos 
choras. 

Bažnyčioje meldėsi daug gi
minių, seselių, draugų, kurie 
kar tu su Agnės ir Domininku 
dėkojo Dievui už gražų bendrą 
gyvenimą, prašydami ir toliau 
juos globoti. 

Po iškilmingų šv. Mišių da
lyviai sveikino solenizantus. 
l inkėdami jiems sveikų ir sėk
mingų metų. Taip pat visi bu
vo pakviesti pietums į Polonia 
pokylių salę. Po pietų Domi
ninkas dėkojo kunigams ir vi
siems svečiams, dalyvavu
siems jų ypatingoje šventėje, o 
muzikai grojant, jie su Agnės 
sušoko valsą. 

Domininkas gimęs West-
ville, IL. angliakasių miestely
je, kur tuo metu gyveno daug 
lietuvių. Ten priklausė Šv. Pet
ro ir Povilo parapijai buvo 
šv. Mišių patarnautoju. Ka
dangi parapija neturėjo savo 
mokyklos, tai Domininkas bai
gė valdišką Central pradžios 
mokyklą ir VVestville gimna
ziją. 

Nenorėdamas dirbti kasyk
lose, o kitu darbų nebuvo, per
sikėle Čikagon 1937 m ir dir
bo Western Electric įmonėje. 
Nors gyveno kitur bet lanke 
Švč. Mergeles Marijos Gimimo 
bažnyčia Marqtiette Parke 
1938 m. tapo saos pa ramios 

nariu, priklausė Švento Vardo 
draugijai. 1942 m. tarnavo ka
riuomenėje — jūrininku „USS 
Essex" laive iki baigėsi Antra
sis pasaulinis karas. 1946 m. 
persikraustė į Marąuette Par
ką, tapo bažnyčios tvarkdarys 
lusher), priklausė Lietuvos 
Vyčių organizacijai ir gavo 3-
čio laipsnio ordiną. 

Vieną dieną, po šv. Mišių, 
susipažino su savo būsima 
žmona. Agnės Sauciūnaite ir 
1950 metais sukūrė su ja šei
mą Švč. Mergelės Marijos Gi
mimo bažnyčioje. 

Agnės gimė Town of Lake 
apylinkėje ir priklausė Šv. 
Kryžiaus parapijai kur buvo 
pakrikštyta. Vėliau persikėlė į 
Brighton Park ir čia baigė Ne
kalto Prasidėjimo Mergelės 
Marijos pradžios mokyklą ir 
Šv. Kazimiero akademiją (vė
liau Maria Highschool). Nors 
Agnės buvo gavusi universite
to stipendiją, bet, tėvui susir
gus, turėjo eiti dirbti, kad 
padėtų šeimai. Dirbdama va
karais lankė DePaul ir Loyola 
universitetą. Turėjo gerą dar
bą, daug keliavo atostogų me
tu. Aktyviai dalyvavo sodalie-
čių ir vyčių organizacijose ir 
gavo vyčių 4-to laipsnio or
diną. 

Yocių šeimoje augo 4 vaikai: 
3 dukros ir sūnus. Visi vaikai 
baigė katalikiškas pradžios 
mokyklas ir gimnazijas. Ju-
dith baigė Rosary kolegiją, iš
tekėjo už Walter Lukas ir au
gina sūnų David. 

Elizabeth Ann — sesele ka
zimierietė baigė DePaul u-tą 
BS. Taip pat MS gavo iš St. 
Charles seminarijos Philadel-
phija, PA, ir pažymėjimą iš Il
linois State mokytojos namų 
ruošai. Dirbo St. Anthony mo
kykloje, Cicero, St. Mary"s mo
kykloje, Plano IL, Villa Joseph 
Marie gimnazijoje Holland. 
PA, Maria gimnazijoje. Šiuo 
metu lanko gimnazijas, pasa
koja apie Šv. Kazimiero vie
nuolyną ir rodo filmus. Sava
nore dirba Šv. Kryžiaus ligo
nines vaikų skyriuje. 

Duktė Christine baigė Ro
sary kolegiją ir ištekėjo už 
Walter Moskal. augina sūnų 
John ir dukrą Mary. 

Sūnus Dominick baigė Notre 
Dame universitetą, vedė Mary 
Patek, augina sūnus Michael 
ir Danny, dukras Maggie ir 
Jackie. 

Visi vaikai aktyviai dalyva
vo Vyčių organizacijoje, šoko 
.Ateities atžalynas" tautinių 
šokių grupėje. 

Labai senais laikais vienas 
karalius, j ausdamas amžiaus 
galą. kreipėsi į žmones, žadė
damas visus savo tur tus ir ka
ralystę, jeigu kas' sustabdys 
gyvenimo laikrodį. Deja, tokio 
žmogaus neatsirado. Agnės ir 
Domininkas tokių reikalavi
mų niekad nekele, bet gyveno 
ir džiaugėsi bendru gyvenimu. 

KAKTUSAI IR VARNALĖŠOS 

000 m. spalio 21 d. 

P R E L A T O G I M T A D I E N I S 

Prel. dr. Juozas P runsk i s , 
kuris dabar gyvena Holy Fa
mily Villa slaugos namuose , 
neseniai artimųjų t a rpe šven
tė savo 93-ąjį gimtadienį. 

Gimtadienį suorganizavo 
Prelato sesuo dr. Ona 
Garūnienė. Dalyvavo dr. Albi
nas Garūnas . jų duktė dr. Da
lia Garūnai te-Sadauskiene su 
savo vaikučiais, kurie atliko 
įdomią programėlę: viena gro
jo smuiku, kitas pūtė dūdą, 
kiti deklamavo eilėraščius ar 
ba padainavo. Dalyvavo ir 
pusseserė iš Lietuvos. Aldona 
Uloziene, kuri dabar čia sve
čiuojasi. 

Kartu pris imintas ir dr. Da
lytės gimtadienis, gimusios tą 
patį mėnesį ir tą pačią dieną, 
kaip jos dėdė Prela tas . 

Kūčios švęstos gruodžio 24 
d. prel. Juozo Prunskio kam
baryje. Suvažiavo kele tas ar
timųjų, pasidalinta kalėdai
čiais, pasivaišinta ats ivežtais 
kūčių valgiais. Prei ir. o. rrunsK;? suptai jaunųjų jo gimtadienio šventes dalyvių. 

Uteniškė Ksavera Marcin
kevičiene mėgsta pavaikščioti 
miesto pakraščiais ir prisi
rinkti kelis maišelius kibirų 
varnalėšų žiedų. Šaipydamasi 
pati iš savęs, galvoja: juoktųsi 
protingi žmonės tokią „kontra
bandą" krepšyje radę... 

Iš lipšnių, švelniai alyvine 
spalva žydinčių varnalėšų žie
delių Ksavera „išaugina" tikrą 
kaktusą. Pa ima plastmasinį 
butelį, apmauna jį sena kojine 
ir aplipina varnalėšoms. Pas
kui „pasodina" tą keistą au
galą į vazoną, numezga jam 
žiedą — ir norėdamas neat
skirsi, ar tai t ikras kaktusas, 
ar iš prabangios gėlių par
duotuvės. 

Ne tik kak tusus ar nematy
tas gėles šitaip sukuria išra
dinga moteriškė. Iš meldų, au
gusių prie Dauniškio ežerėlio, 
padarė egzotišką palmę — 
išsišakojusiom šaknim, išpla
tėjusiom šakom, su lapų 
kuokštais. Kamienas — pilkš
vai žalias, lyg iš paslaptingų 
atogrąžų miškų toji palmė 
būtų atkel ta į kuklų K. Mar
cinkevičienės butą Utenoje... 

Kambario sienos nukabinė
tos originaliais paveikslėliais. 
Ant lino drobės, aprėmintos 
nerimo krašteliu, iš seno kel
mo, paparčių, šiaudų, medžio 
šakaliukų ir sausų augalų su
klijuotos meniškos kompozici
jos — žydi nematytos gėlės, 
veši paslaptingi krūmai... 

Daug tokių savo kūrinėlių 
Ksavera y ra padovanojusi 
draugams, net savo gydyto
jams. Utenos rajono socialinės 
rūpybos ir slaugos centre besi
lankiusiems norvegams labai 
patiko darbščiosios uteniškės 
darbeliai — net į Norvegiją 
išsivežė. Aktyviai dalyvauda
ma Lietuvos invalidų draugi
jos Utenos skyriaus veikloje, 
Ksavera šoka, dainuoja, lanko 
darbščiųjų rankų būrelį... 

Augau didelėje šei

moje, net pradėjusi eiti į mo
kyklą neturėjau kur knygų 
susidėti . Iš mamytes austos 
medžiagos visai dar vaikas 
siuvau maišelį, dailiai išsi-
siuvinėjau ir buvau pagirta 
mokytojos, — pasakoja Ksave
ra. — Paskui verpiau, mez
giau, audžiau, pyniau pyni-
kus , net krosnį pati sugebėjau 
permūryti ir perkelti į kitą 
trobos vietą..." 

Mirus vyrui. K. Marcinke
vičienė išgyveno kelias sun
kias operacijas, bet niekada 
neverkė. Ji įsitikinusi, kad pa
saulį valdo Dievo valia ir to. 
kas žmogui Aukščiausiojo 
skir ta, niekas pakeisti negali. 

^Aš tiesiog gyvenu. Einu. 
dainuoju, šoku. kalbu, mezgu, 
veriu šiaudų sodus, auginu ke
letą retų vaistingųjų auga
lų (jūros svogūną, kambarinį 
ženšenį dichorizandrą). pra
dėjau rišti užuolaidą iš stikio 
šukelių. Darbų begalės... Kad 
sąnariai nesustingtų, per vir
vutę šokinėju. Tik gydytoja už 
tai pabara", — sako Ksavera, 
mėgstanti užrašyti netikėtas 
mintis sąsiuvinyje. Ji moka 
džiaugtis tuo. kas yra. Moka 
padėti ir būti reikalinga ki
tiems — negalios prispaustam 
kaimynui, kuris pats nebe
nueina į parduotuvę, draugei, 
užbėgusiai pasiguosti bėdo
mis. 
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micijų šventė tėviškėje" — Šv. Antano 
parapijoje, vyksta šiandien, sausio 13 d. E Šulaičio nuotrauka 

MYKOLO VANSAUSKO 
92-SIS GIMTADIENIS 

Lyons miestelyje, šalia Čika
gos, gyvenančiam Mykolui 
Vansauskui gruodžio 18-ji bu
vo neeiline diena. Tada j is pa
minėjo savo 92-jį gimtadienį. 

Tačiau iš tikrųjų ši garbingo 
amžiaus sukaktis Mykolo ir 
Laimos Vansauskų namuose 
buvo pažymėta trimis savai
tėmis anksčiau, kadangi Padė
kos šventes dienomis į jų pa
stogę Lyons. IL. buvo ats i lan
kę tolimi svečiai net iš Alias
kos. Iš Chugiak miestelio buvo 
atskridusi dukra Svaja Wor-
thington. o iš Anchorage — 
anūkas Aras su savo žmona ir 
trimis dukrelėmis. Tokio gau
saus artimųjų būrio j au seniai 
Mykolas su Laima buvo susi
laukė. Ypatingai garbingą sa-

Dievo jiems leistu laiku, užau
gino gražią šeimą, ta rnavo 
bažnyčiai ir artimui ir sulaukė 
tokio gražaus 50 metų — auk
sinio vedybų jubiliejaus. 

Linkime jiems dar daug 
sveikų ir prasmingų metų! 

Karol ina Kubi l i enė 

vo 92-jį gimtadienį švenčiantį 
Mykolą čia l inksmino dar tik 6 
mėnesių amžiaus mažoji Emi
lija. 

Šiandien Mvkolas Vansaus-
kas daug gali pasipasakoti 
apie savo praeitį, jaunystes 
dienas . O jos yra išmargintos 

nemažais įvykiais, retesnio 
pobūdžio faktais. Pats Myko
las, galima sakyti, yra tikras 
..amerikonas", nes gimė jau 
praėjusio šimtmečio pradžioje 
Dėdės Šamo žemėje. Trumpai 
prieš I pasaulinį karą — 1912-
siais — kartu su tėvais grįžęs 
į Lietuvą, joje gyveno iki to 
laiko, kuomet reikėjo bėgti 
nuo artėjančių rusų. 

92-ąjj gimtadienį šventęs Mvkolas Vansauskos su i* Aliaskos atvykusiais 
— produkraite Emilija ir vaikaičiu Aru E Sulaicio nuotrauka. 

Per tą laiką tėvynėje Myko
las irgi nemažai patyrė. Jis 
baigė Dotnuvos žemės ūkio 
akademiją ir, kaip žemdirbys
tės specialistas, 1934 m. buvo 
pasamdytas ūkvedžiu į Lietu
vos teisingumo ministro Sta
sio Šilingo dvarą Misiūnuose. 
Čia j is isimylėjo Šilingų vy
riausiąją dukrą Laimą, kurią 
vedė 1937-siais metais. 

Su savo žmona susilaukė 
trijų vaikų — Rimantės (1938 
m.). Svajos (1942 m.) ir 
Ramūno (1945 m.). Pirmosios 
dvi gimė da r Lietuvoje, o jau
niausias Ramūnas — jau pa
bėgus j Vakarus . Karo metu 
Mykolas su šeima gyveno Su
detų kraš te , o tada Rebdorfo ir 
Schvveinfurto stovyklose. 

Kaip JAV pilietis, Mykolas 
galėjo į Ameriką išvykti anks
čiau. J i s tai padarė 1948-siais, 
kuomet su vyriausiąja dukra 
pasiekė jo gimtojo krašto — 
Amerikos kran tus . Mykolas 
pradžioje įsidarbino New Jer-
sey valstijos ūkyje. Kuomet 
1950 m. į Ameriką su jaunes
niaisiais vaikais atvažiavo 
žmona Laima, visi persikėlė 
gyventi pas Mykolo dedo i 

Čikagą. Kurį laiką buvo apsis
toję Cicero, kol nusipirko nuo
savą namelį Lyons miestelyje. 
Mykolas čia dirbo dažų fab
rike iki išėjimo į pensiją. 

Šiuo metu. kartu su Mykolu 
ir jo žmona Laima, Lyons gy
vena jauniausias sūnus Ra
mūnas . Dukra Rimantė yra 
įsikūrusi netoli Amerikos sos
tinės Vašingtono, o Svaja — 
tolimoje Aliaskoje. 

Tai tokia trumpa ekskursija, 
į garbingo amžiaus sulauku
sio, Mykolo Vansausko praei
tį. Nepaisant savo nemažos 
metų naštos, Mykolas dar vis 
juda. vairuoja automobilį, 
daug skaito — mėgsta ..Drau
gą" ir kitą lietuvišką spaudą. 
Priklauso Šakiečių klubui bei 
kitoms lietuviškoms organi
zacijoms. Prieš pusantrų me
tų, kuomet Ilguvoje <Šakių 
apskrityje) vyko S. Šilingo, jo 
žmonos Emilijos ir vienos jų 
dukros palaikų perlaidojimo 
iškilmės, visur ir Mvkolas da
lyvavo. 

Linkime mūsų tautiečiui — 
Mykolui Vansauskui dar daug 
sveikų ir laimingu metu' 

Ed. Šu la i t i s 

: . 



SAUSIO 13-TĄ PRISIMENANT 
LIGIJA TAUTKUVIENĖ 

Pirmoji auka ant Laisvės 
aukuro. Vasario 6-ąją Tau bū
tų 29-eri... Būtų... 

Tu gimei, kai Tavo tėtis Po
vilas Masiulis, Baltijos bangų 
paglemžtas, jau pusmetį ilsė
josi Petrašiūnų kapinese.Tavo 
mamą. mano seserį Vitaliją. 
vos dvidešimt dvejų sulauku
sią, aplanke pirmasis skaus
mas. Vedybinio gyvenimo 
džiaugsmas truko tik pusant
rų metų — ant rankų liko per 
pusmetį persiritusi Rimutė, o 
po širdim — Didysis Lauki
mas. 

Visi ligi vieno patarė negim
dyti. Vitalija nedvejodama 
lauke Ateinančiojo. Gimei Tu. 
Berniukas su marškinėliais. 
Žmonės kalbėjo, jog tai ženk
las, nešantis laimę... 

Po kiek laiko į jūsų namus 
atėjo Juozas Krivickas. Anyta 
Antanina Mašiotienė pirmoji 
patarė: ..Neatstumk gero žmo
gaus..." Ir senoji neapsiriko. 
Tau ir Rimutei Juozas Krivic
kas tapo tikruoju Tėvu — 
ropštėtes ant jo kelių, prašetes 
panešiojami. 

Netrukus gimė sesute Vilija. 
Gyvendami nepritekliuje, bu
vote pavydėtinai draugiška ir 
darni šeima. Tėvų darbštumo, 
išradingumo dėka jūs . vaikai, 
niekad neišsiskyrete iš kitų. 
Gal drabužėlį ilgiau nešiojote, 
nevisada jis buvo naujas, daž
niau taisomas ir pertaisomas. 
O jau Tau. Titai, per metus 
kelios poros batų, kelnių nu-
dryždavo — vis tie supuvę siū
lai, prastos odos: teisindavais.. 

Kaip mokslai ėjosi? Ogi vi
dutiniškai. Labiausiai patiko 
piešimas, braižyba, matemati
ka. Dar iš darželio Tavo pie
šinukai iškeliavo į Japoniją, į 
vaikų piešinių parodą. Mokyk
loje pamėgai tautinius šokius 
ir plaukimą. Gal toji ankstyva 
meile šokiui, dainai vėliau 
traukdavo Tave Kernavėn Jo
ninių švęsti. 
;Iš kitų vaikų išsiskyrei ne

paprasta meile paukšteliams, 
gyvūnėliams — vaikai Tau 
nešdavo ligotus žvėrelius, va
balus. Gaivinai apšalusią ku
rapką ir bandei sugrąžinti gy-
vBniman. Tu. jau politechni
kų mo moksleivis, bėgai namo 
pamaitinti kanarėlių ir gavai 
pylos nuo praktikos vadovo... 

;Mėgai eksperimentuoti, vis
ką padarytį pats. Ne visada 
lydėjo sėkmė: naujametines 
raketos nudegino rankas ir 
pTakiurdė megztinį. 

iSakydavai — įdomu. O pas
kutinę vasarą vienas pats iš
kasei dvylikos rentinių šulinį. 
kad vandens užtektų ir kai
mynams... 
•Tavo gyvenimą būtų galima 

perskirti į dvi dalis — iki ka
riuomenės ir po. Armijoje gau
ta stuburo trauma, vėl atsi
naujinusi pernai, ko gero, už
grūdino ne tik fiziškai, bet ir 
morališkai. Kas ir kaip ten 
buvo. tėvai jau niekad nesu
žinos. Viename laiške rašei: 
„Džiaugiuos, jog turiu sveikas 
kojas, rankas ir galvą". Rašy
davai apie gamtą ir nė žodžio, 
apie tarnybą. Stebėjaisi vadų 
nemokšiškumu — ir už ką 
valstybė jiem# pinigus moka? 
{gijai -radijo metristo" specia
lybę. Tiesa, tris dienas buvai 
duonos kepėju — per audrą 
laivas negalėjo grįžti uostan ir 
pritrūko duonos. Vadas atnešė 
instrukciją ir pasakė: ..Tu lie-
tąvis. padarysi". 

Sugrįžęs namo sudeginai vi
sus mamos saugomus laiškus 
sakydamas: juk aš gyvas ir 
e$u čia! 

iN'iekad nebuvai komjaunuo
liu. Tiesa, karinis komisaria
tas persistengė — keliaujant į 
paskyrimo vietą išraše Tau 
komjaunuoliškus popierius, 
kuriuos suplėšei ir paleidai 
vėjais. Kartkartėmis paskam
bindavai iš dalinio namo: visi 

išėjo komjaunimo susir inki-
man. o aš galiu ramiai pasi
kalbėti su j umi s . 

Tavo šeima — papras ta re
ligingų lietuvių šeima, kurios 
dvasia kupina tarpusavio dė
mesio ir meilės. Mažame jūsų 
butelyje buvo ankš ta , bet j au 
ku ir gera. 

Tau ėjo šešiolikti, kai gimė 
pagrandukas — Giedre. J a u 
mokeisi poli technikume ir 
kurį laiką negavai stipendijos. 
Mama siūle išsiimti našlaičio 
pažymą, ir stipendija būtų bu
vusi. Vis šioks toks past ipr ini
mas kukl iam šeimos biudže
tui. J a u t ada Tavo vidinė nuo
stata buvo aiški: „Jokiu būdu. 
Aš tur iu tėtį"'. 

Po kar iuomenės nesibodejai 
jokio, kad ir juodžiausio, dar
bo. Buvai be galo darbš tus ir 
nepapras ta i tvarkingas . „Ką 
darai , daryk gerai!" Duoną 
pelnei dorai. Tėvui sunkiai su
sirgus tapai t ikru šeimos rū
pintojėliu, ėmeisi visų vyriškų 
darbų. 

Vasarą mėgai daug kel iaut i . 
Kaip tur i s tas , a lpinistas , su 
šauniaisiais kurso draugais ir 
bendraminčiais išmaišei Fanų 
kalnus. Pažinimo troškulys 
t raukė jus , kad ir pasiklydu
sius, sulytus belstis į Paberžės 
Tėvo Stanislovo dur is , lankyti , 
klausytis Kaišiadorių keistuo
lio filosofo L. Skebėros. 

Gaivus Atgimimo vejas Tau 
nebuvo net ikėtas , o tarsi lauk
tas ženklas . Jūs pirmieji, de
šimt draugų, rašote Gorbačio
vui raštą ir a ts isakote SSSR 
pilietybės. Pirmieji nume ta t e 
karinius bilietus. 

Visi Sąjūdžio mitingai, vė
liavos pakėl imas Vilniuje ir 
Kaune, Ignalinos, Baltijos, 
Europos kelio akcijos — visur 
visa šeima. Gorbačiovui teleg
ramas siųsdavo mama, teks
tus kurdavai Tu. Pasirašy-
davot „Daugiavaikė Krivickų 
šeima". Savo ir tėvų aukų Pri
sikėlimo bažnyčios, Laisvės, 
Vytauto paminklo a t s ta tymui 
nelaikei geru darbu, a t rodė 
— na tūra lu , ki taip nė būti ne
gali. 

Tau nepakako tradicinio 
bažnyčios lankymo, poterių 
kalbėjimo. Norėjai supras t i , 
pažinti. Gal todėl prieš metus 
su jaunyle Giedre nukeliauji į 
Dievo žodžio mokyklą. Ilgai 
studijuoji Naująjį Tes tamentą 
ir aiškini namiškiams, jog 
skaityti reikia ligi tol, kol pa
jusi Dievą širdyje. O štai ir vėl 
ženklas. 1990 m. pavasarį mo
kyklos pastor ius išvyksta Šve-
dįjon. Ten sapnuoja, jog Die
vas prašo palaiminti ketur is 
jaunuolius. Sugrįžęs palaimi
na. J ų ta rpe ir Tave. O, jei 
mes mokėtume skaityti Visa
tos s iunčiamus ženklus! 

Ska i tydamas Naująjį Testa
mentą a t randi šv. Povilo laiš
ką sūnui Titui . Tarsi didžiuo
jiesi prieš namiškius — laiš
kas man ski r tas! J a u po Ne
tekties laišką perskaičiau. 
'Tavo ranka išryškintas 494 
psl.) O, Dieve, juk gyvenai 
taip, tarsi visi priesakai Titui 
Tau buvo žinomi nuo Gimimo. 
O gal tai vel ženklas? J u k kai 
Tu gimei, visi vienu balsu 
sakėm Vitalijai — vadink Po
vilu — tėvo a tminimui . O j i . 
tarsi paukš tė nuo negandos 
gindamasi, bijodama tragiškos 
lemties pasikartojimo, krikš
tijo Tave Titu. vardu, kurį at
sinešei g imdamas . Titas — Po
vilo sunūs. . . 

Mcgai fotografuoti. Pasku
tinės šv. Kalėdos jūsų namuo
se ilgai išliks a tminty. Kaž
kieno prašymu pradėjai rodyti 
skaidres. Tarsi visą Tavo gy
venimą pris iminėm. J u k ko 
vertos vien skaidres iš Fanų 
kalnų ar Kernavės! J a u t r u s 
gamtos suvokimas, pastabu
mas, meile net mažiausiai gė
lytei, išsiveržusiai iš akmenų 
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FOTOMENININKAS Z. KAZĖNAS 
LIETUVOJE RODO ČIKAGĄ 

Sausio 13-osios aukų kapai Antakalnio kapinėse Vilniuje. Onos Gintautienes nuotrauka 

glėbio, k a l n a m s ir lietuviško 
kaimo kertelei . Visa tai užfik
suota rūpest ingu žvilgsniu ir 
galėtų varžytis su pripažintų 
meistrų darbais . Visus foto
grafuodamas, save pamiršda-
vai. 

Iš jūsų ketur ių vaikų dėl Ta
vęs vienintelio daugiausia ne
rimavo mama. Kiek nemigo 
naktų praleido, kai tarnavai 
Sovietų laivyne. Jei ilgėliau 
už t rukdavai a r ku r išvažiuo
davai, nerasdavo sau vietos. 
Kiek ka r tų Vitalijai sakyda
vau, na, ko ta ip jaudinies — 
juk nemažas , suaugęs . O ji vis 
savo — neramu. Ir tik tą pir
madienį, kai Tu toks jaunas , 
toks gražus ir toks atšalęs gu
lėjai kars te gre ta kitų kritu
siųjų, sužinojom beveik dvide
šimt devynerius metus nuty
lėtą nerimo paslaptį... Prieš 
pat Tau išvystant šį pasaulį, 
Vitalija susapnuoja, jog j na
mus sugrįžta Tavo tėvas Povi
las. Su džiaugsmu sutikdama 
ir dėkodama, kad atėjo jai pa
gelbėti, išgirsta: „Nusiramink, 
aš pasirūpinsiu savo vaiku..." 
Lemties ženklas. Visą Tavo 
gyvenimą šildęs ir šaldęs mo
tinos širdį. 

Tu visur skubėjai, nes buvai 

visiems reikalingas, visų lau
kiamas. Tavo dosnios širdies 
šilumą j au tė ne tik šeima, 
draugai , bet ir mažieji sesių 
vaikai, kurie vis dar klausi
nėja: kada pareis Titas. Ir tą 
kartą, kai atvažiavote į Vilnių 
saugoti Aukščiausiosios Tary
bos (jau buvo antra naktis). 
vos išgirdęs raginimą burtis 
prie bokšto, skubėjai, lenkda
mas važiuojančius mirties 
t ankus . Sunegalavus; tėtį 
įprašei važiuoti su Giedre na
mo, o pats su draugais nu-
dūmei prie bokšto, tarsi Ten 
spręstųsi likimas. Stovėjote 
prieš tankus beginkliai, išdi
dūs, st iprūs savąja dvasia ir 
meile Tėvynei... Kai tankas 
pradėjo traiškyti žmones, šo
kai prieš, bandydamas stabdy
ti... 

Viešpatie, nušovė... Ąžuole 
Tu mūsų, j au niekada nenu
sišypsosi, neištiesi rankos 
vargstant iems, nepriglausi 
mylinčių... 

Būdamas Sąjūdyje Tu žino
jai , jog Laisvė turi savo kainą. 
Deja, tokia žiauri ji, ta kaina. 

Ilgas ir skausmingas mūsų 
kelias į Laisvę. Kad tik ne
palūžtume, nepasimestume. 
kad tik nepavargtume. 

SAVO AKIMIS MATĖME... 
Tą vakarą, budėdamas prie 

Aukščiausiosios Tarybos, aš 
jaučiausi nuostabiai puikiai. 
Sirguliavau, bet valdė drau
giškumo, vienas kito meilės, 
vienybės dvasia, žinojimas, 
kad esame vieningi su rū
muose dirbančia Lietuvai 
Aukščiausiąja Taryba, kad 
mes juos palaikome, jie palai
ko mus. visi ka r tu kovojame 
už Lietuvą. Buvo nuostabiai 
malonu. 

Dabar, praėjus penkeriems 
metams, slegia apmaudas . 
Aukščiausioji Taryba susi

skaldę į grupuotes, Lietuva su
siskaldę į partijas, šeiminin
kauja joje „išrinktieji". Ne to
kios Lietuvos tada norėjome 
ir tikėjomės, ne už tokią Lie
tuvą aukojosi ir žuvo tada 
žmonės, žuvo mano Titas. 

Sausio 13-osios tragedijos 
prisiminimas turėtų atgaivinti 
žmones, išlaisvinti iš juos 
apėmusio ištižimo, suburti, 
sugrąžinti anų dienų vienybės 
ir pasiaukojimo dvasią, kad 
per artimiausius rinkimus 
išsir inktume tokią valdžią, 
kuri mums padėtų gyventi. 
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Rusu tankai prie Spaudos romu Vilniuje 1991 m sausio 13 d Eltos miotr 

sudaryti sąlygas normaliai 
dirbti ir uždirbti, o ne iš pas
kolų maitintis, kad neberei
kėtų bijoti vakarais išeiti į 
gatvę, kad mokyklose ugdytų 
vaikų patriotizmą ne išvers-
taskūriai. veidmainiai, o mo
kytojai — piliečiai. 

J u o z a s Kr iv ickas 

Lietuvos Nepriklausomybės 
ir Laisvės troškimas į mūsų 
širdis atėjo iš tėvų. kurie gyve
no laisvoje Lietuvoje, gyveno 
neblogai ir dažnai mums apie 
tai pasakodavo. Mūsų karta 
nepatyrė karų, tačiau patyrė 
sunkią priespaudos ranką. 
Lietuviai — kantr i tauta, bet
gi ir didžiausia kantrybe vieną 
kartą baigiasi. 

Susikūrė Sąjūdis, pakilo 
tauta, visi gyvenome tikėjimu, 
kad galima išsikovoti Nepri
klausomybę. „Baltijos kelias". 
vėliavos pakėlimas Gedimino 
pilies bokšte, Kaune. „Europos 
kelias" — visur visur dalyvavo 
mūsų šeima, o vadovavo Titas. 
Titas pirmasis atiduoda karinį 
bilietą, pirmasis atsisako so
vietinės pilietybės... 

0 pavojai tykojo. Lietuviai 
budėjo ir saugojo tuometinę 
Aukščiausiąją Tarybą. Titas 
pats ten ne kar tą važiavo ir 
ragino draugus. Tą dieną mū
sų šeima išvyko: Titas, vyras 
Juozas, dvylikametė dukra 
Giedrė, žentas Mindaugas — į 
Vilnių, kitas žentas Vilius — į 
Sitkūnus. Tik aš po persirgto 
bronchito iikau namuose. 

Mane slėgė baisus nerimas, 
nuojauta kažko blogo, nors ne
galvojau, kad ta i galėtų būti 
mirtis. Maniau, kad tokia ma
sė žmonių, kokią mačiau per 
televizorių, gali sutrypti mano 
jauniausiąją dukrą Giedrę. 

Kai išgirdau visuotinį nuo
dėmių atleidimą ir aiškinimą, 
kad pralietas kraujas — 
šventas kraujas, supratau, 
kad padėtis jau labai rimta. 
Nuo to momento televizorių 
žiūrėjau atsiklaupusi, melsda
masi ir verkdama. Mačiau 
tanko vamzdį, mačiau žmo
nes, pasiryžusius nesitraukti 
nuo televizijos bokšto, mačiau 
sužvėrėjusiu* okupantus, buo
žėmis mušančius žmones. 

Lūpomis meldžiausi, o min
timis ieškojau atsakymų: kas 
išaugino tokius žiaurius žmo
nes, kodėl tokia baisi komu
nizmo dvasia, gal jų nemylėjo 
tėvai, gal jų nebučiavo ma
mos, gal jie neturėjo brolių, 
seserų, draugų... 

Apie pusę keturių grįžo na
mo vyras, duktė. 

- K u r Titas0 

— A. Titas... Dar nulėke 
prie bokšto, sako pasivys, bet 
nepasivijo. Pasivijo... po de
šimties minučių žinia iš Vil
niaus, kad Tito jau nebėra. 0 
Dieve, ką jie padare! už ką? Ar 
už tai. kad mylėjo Lietuvą'? 

Sunku, baisu gyventi šalia 
žudikų... 

Anksčiau sakydavo, kad rei
kia užauginti ne mažiau kaip 
tris vaikus: vieną už save vie
ną už vvtą. vieną tėvynei. Ti-

..Esu buvęs visuose didžiuo
siuose Amerikos miestuose. 
Tačiau Čikaga — ypatinga. 
Ten lankiausi ir pavasarį, ir 
vasarą, ir rudenį. Mano many
mu, kiekvienu metų laiku ji 
vis kitokia. Tą žiemą nuo 
Michigan ežero davė vejai, 
t r aukė skersvėjai, griuvo pū
gos. Negalėjau atsistebėti, kad 
vos iškri tęs sniegas gulė į ne
pakartojamą grafinį vaizdą". 

Lietuvos Respublikos Signa
tarų namuose Vilniuje at ida
rytos keturios fotografo, žur
nalisto ir dailininko Žino Ka
zėno parodos. Pirmame aukš te 
gražiai sumontuota fotografijų 
paroda .,Lietuva 1988-1991 
metais". Įspūdingiausia paro
dos nuotrauka, plačiai žino
mas Žino Kazėno plakatas , ta
pęs tų dienų simboliu — virš 
milicininku šalmų iškilusi 
mergaitė su taut ine vėliava 
rankose. Antrame aukš te — 
fotogvafijų parodos „Viena va
landa Čikagoje" ir „Islandija" 
bei tapybos parodos „Žuvys" ir 
„Mičigano ežeras". 

Parodos a t idaryme kalbėjęs, 
autorius pasakė: ,A'isos ketu
rios eksponuojamos parodos 
tarp savęs rišasi. Štai j au 
praėjo dešimt metų. kai Islan
dija pirmoji pripažino Nepri
klausomybės ats tatymą Lietu
voje. Čikaga ir jos lietuviai pu
sę amžiaus laukė Lietuvos ne
priklausomybės. Bet kar ta is 
norai ir lieka tik norais, ypač 
gyvenant svetur — ne viskas 
nuojų priklauso". 

Tapybos salėje JŽuvys" sim
bolizuoja Islandiją, nes dar vi
sai neseniai Islanijos pavadi
nimas mums siejosi su riebia 
islandiška silke arba islandiš-
ka silke raudono vyno padaže. 
Septyni abs t rak tūs mėlyni 

darbai — „Michigano ežeras 
mano vaizduotėje". „Ne kartą 
teko būti prie Mičigano ežero, 
bet ežere nemačiau jokios gy
vos būtybes. Nors vanduo itin 
švarus. Pakrantės restorane 
ragaudami nuostabiai paskru
dintus ešeriukus, spėliojome, 
ar tik nebus jie nuo Kanados 
pakrančių". 

Kalbant apie Žino Kazėno 
parodas, norėčiau pasakyti, 
kad „Islandija" — tikrai nepa
kartojamo grožio vaizdų eks
pozicija. Šioje saloje dar daug 
vietų, kuriose nebuvo įžengusi 
žmogaus koja. Čikaga — vi
siška priešingybė. Tai meta
las, cementas, akmuo. t.y. ne
rasime colio, kurio nebūtų lie
tęs žmogus. Šiaip ar taip ma
tyti, kad autoriui įdomu ir vie
nur, ir kitur. 

Zinas Kazėnas ne kartą sa
kė: „Kur bebūtum, norėdamas 
visada atrasi įdomių ir gražių 
dalykų, kuriuos nufotografa
vęs, gali parodyti kitiems". Fo-
toparoda „Čikaga" — tai per 
vieną valandą pamatyta ir 
užfiksuota didmiesčio kasdie
nybė. Tokios momentines pa
rodėlės visuomet turi sudaryti 
vieningą visumą. Autoriui tai 
pavyko. Šešiolikoje skydų mo
derniai sumontuotos 48 fotog
rafijos parodo miesto vidur
dienį Šv. Valentino dienos iš
vakarėse. 

Apie autoriaus tapybą ..Žu
vys" ir „Mičigano ežeras" — 
pasakyčiau, kad tai yra anks
tesnių vienos temos parodų tę
sinys. Prieš porą metų Žino 
Kazėno tapybos darbų ciklai 
„Drugeliai". „Vabalai" buvo 
eksponuoti Čikagoje, Cleve-
lande. Los Angeles ir kituose. 
Amerikos miestuose. 

Eglė J a š k ū n i e n ė 

Iš kaires: Algimantas Kezys ir Zinas Kazėnas 

PAILGĖJO KULTŪROS 
VERTYBIŲ SĄRAŠAS 

l nekilnojamųjų kultūros 
vertybių registro mitologinių 
vietų sąrašą lapkričio men. 
į traukta 10 objektų. Iš jų ypač 
pažymėtini yra Raguvos kal
nas Kauno rajone. Alkos kai
nas Skuodo rajono valstybi
niame parke. Plungės rajone 
esantis akmuo su ,,karvės pė
da". 

J paminklų sąrašą. Valsty
bines paminklosaugos komisi
jos pr i tar imu. įrašyta 11 ob
jektų, tarp jų 6 koplytėlės ir 5 
koplytstulpiai. Jų tarpe yra 
koplytėlė su šv. Marijos Malo
ningosios skulptūra Klaipėdos 
rajone, taip pat koplytėlė su 
šv Marijos, pamynusios žaltį, 
.-kulptūra. ir kt. BNS' 

tui. žuvus, labai aiški tapo šių 
žodžių prasme. Reikėjo Tėvy
nei aukos' Tik kodėl Tito'.'! Bet 
ar tik kitos motinos turi auko
ti savo vaikus?' 

Laikui bėgant žaizda man 
negyja. Gal todėl, kad Tito au
kos vaisiais naudojasi ne Lie
tuva, ne tie. už ka buvo auko-
tasi. o grobuonys, del kurių 
veiklos gyvenimas vis blogėja. 

V i 1 i j a K r i v i c k i e n ė 

• Vi ln ius . Gruodžio 20 d. 
Taikomosios dailės muziejuje 
vyko spaudos konferencija. 
kurioje buvo pristatytos paro
dą „Krikščionybė Lietuvos me
ne" atnaujinančios ir papil
dančios sakralines dailės ko
lekcijos bei supažindinta su 
liaudies meno salėje įrengta 
paroda „Lietuviškos prakar-
telės". Antrą kartą atnaujin
toje ir papildytoje parodoje 
naujai eksponuojama apie 200 
kūrinių. 

• Šiauliai. Lapkričio 16-17 
d. Šiauliuose vyko seminaras 
tiKybos mokytojams „Gyveni
mas — tikėjimas — naujas gy
venimas: katecheze kaip gy
vasis vanduo' trečiajam tūks
tantmečiui". Seminarą vedė 
Bostono kolegijos absolvente. 
pastoracinės tarnystes ma
gistre ses. Shelly Barlou Aus
trija . Be tikybos mokytoju po
pietinėje sesijoje dalyvavo tė
vai, pastoracines veiklos vado
vai. Seminaro metu buvo krei
piamas dėmesys j asmenišką 
ir bendruomenini gyvenime 
patirti, kartu buvo bandoma 
apžvelgti, kaip Bažnyčios mo
kymas skatina gyvą tikėjimą 
ir veiklia katalikišką pozicija. 
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SEMINARAS „KĄ BIBLIJA KALBA APIE 
PINIGUS?" 

Siūlo darbą P a s t a u g o Nekilnojamasis turtas 

Lapkrič io 2 8 - 3 0 d. ka ta l ikų 
b e n d r u o m e n e „Gyvieji a k m e 
nys" K a u n o arkivyskupi jos 
konferenci jų sa lė je s u r e n g ė 
trijų d i e n ų Biblijos studijų se 
m i n a r ą „Ką Biblija kalba apie 
pinigus?". S e m i n a r ą vedė dr. 
P e t e r W i l l i a m s o n iš J u n g t i n i ų 
Val s t i jų . 

P i r m ą dieną pre l egentas , 
r e m d a m a s i s P s a l m y n u . Pra
n a š ų . I š m i n t i e s ir k i tomis 
k n y g o m i s , apžve lgė e s m i n e s 
Senojo T e s t a m e n t o mint i s 
ap ie t u r t u s ir p in igus . Anot 
dr. P. \V i l l i amson . j a u pirmieji 
Š v e n t o j o Rašto t e k s t a i a tsk
le idž ia , j o g D i e v a s yra tas , ku
ris v i s u s v i s k u o aprūp ina ir 
nori te ikt i m a t e r i a l i n e s gėry
bes ž m o n ė m s per j ų darbą, pa
r e m t ą k ū r y b i š k u m u ir i šmin
t imi . A k c e n t u o d a m a s deš imt i 
n e s mokėj imo p r a s m ę , prele
g e n t a s s a k e . kad ž m o n e s au
kojo įvair ias m a t e r i a l i n e s ver
t y b e s D i e v u i ka ip pagarbos ir 
š l o v i n i m o ženklą , pripažinda
mi , jog v i sa iš jo kyla ir v i sa 
j a m prik lauso . N a t ū r a l u s ir 
p i rmin i s Dievo s i ek i s — palai
m i n t i savo ž m o n e s ir at lygint i 
j i e m s už i š t ik imybe bei pklus-
n u m ą k les tė j imu. Kai kuriose 
p s a l m ė s e m i n i m i išt ikimi 
V i e š p a č i u i ž m o n ė s , g y v e n a n 
t y s varge ir pr iespaudoje . Die
v a s le idžia t a m įvykti , kad 
j u o s i š b a n d y t ų , apva ly tų ir 
i šge lbė tų , n e s yra j ų gynėjas . 
S e n a j a m e T e s t a m e n t e D ievas 
į spėja apie d ide l ius turtų gar
b i n i m o pavojus pas i t ik in t v ien 
s a v i m i ir nurodo universa l ią 
g ė r y b i ų paskirt į — dal i j imąsi 
s u v a r g š a i s ir s tokojanč ia i s . 

Antrąją d i e n ą pre l egentas , 
r e m d a m a s i s evange l i jų t e k s 
t a i s , nagr inėjo , ką apie pini
g u s kalba J ė z u s . J ė z u s mokė 
a p i e a t lyg io ir p a l a i m o s pi lnat
v e po mir t i e s . P a s a k pre legen
to, tai nere i šk ia , kad J ė z a u s 
m o k y m e visi D i e v o pala imini 
ma i ž m o g a u s laukia tik po 
mir t i e s . Iš t ikrųjų J ė z u s dar 
lab iau pagi l ino mint į apie Die
vo tėviškąjį rūp in imąs i savo 

mokin ia i s jų kasdienybėje . Ki
ta ver tus . Jėzus griežtai at
m e t ė bandymą suderint i ma
ter ia l in ių vertybių troškimą 
su krikščioniškuoju vadovavi
mu. Kviesdamas mokinius vi
s i škai j a m atsiduoti . J ė z u s ne
pal iko j i e m s gal imybes bandy
ti derint i mokinystę su meile 
p in ig a ms . Prelegentas t ikino, 
kad dang i škas i s Tėvas vertas 
v i s i š k o pasit ikėjimo dėl mūsų 
k a s d i e n i n i ų reikmių ir atei
t ies : „Kai mes rūpinamės jo 
re ika la i s , j is pas irūpina mū
sų". — sakė pranešėjas. 

Trečiąją dieną dr. P. VYil-
i iamson apžvelgė svarbiausius 
t e k s t u s apie pinigus ankstyvo
s ios Bažnyčios praktikoje. 
R e m d a m a s i s Naujuoju Testa
m e n t u , j i s pasidalijo mint imis , 
su kuo ir kaip krikščionys turi 
da ly t i s . Seminare taip pat bu
vo apžvelgt i patarimai pasitu
r in t i ems krikščionims, at
kre iptas dėmesys į apašta lų 
m o k y m ą krauti lobį danguje, 
ta ip pat į skol inimą bei skoli
n imąs i ir kitus dalykus re
m i a n t i s socialiniu Bažnyčios 
m o k y m u . 
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L I E T U V I A I 
E L E K T R O C H E M I N Ė S 

D R A U G I J O S 
S U V A Ž I A V I M E 

199- tame Elektrocheminės 
draugijos suvaž iav ime Wa-
s h i n g t o n , DC, kovo 25-29 d. D. 
K u č i a u s k a s iš Kalifornijos 
technologijos inst i tuto, pada
rys praneš imą apie fotovoltai-
n e s s a u l ė s celes, o H. Bal trus-
c h a t iš Bonn univers i te to pra
n e š apie e lektrokatal izę ir mo
l e k u l i n e s s truktūras . 

S a u l i u s Š i m o l i ū n a s 

• Klaipėda. Lapkričio 10-
11 d. Klaipėdos P. Mašioto 
mokykloje susit iko Lietuvos 
kata l ik iškųjų mokyklų moky
tojai ir vyresniųjų klasių moks
le iv iai pasikeist i patirtimi, 
pabendraut i . 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms kom

panionėms ir namų ruošos 

darbininkėms. Galima gyventi 

kartu arba atvykti į darbą ir 

išvykti. Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 
Tel. 773-736-7900 

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo trans
portą ir važinėti greitkeliais į 
vakarinius priemiesčius. Skam
binti po 6 v.v., tel. 708-652-2110. 

Reikalinga auklė dviem 4 ir S 
metų vaikams. Reikia gyventi 

kartu 6 dienas savaitėje. 
Atlyginimas $200 į savaitę. 

SkambinU tel. 847-334-9475. 

Samdome (už paslaugą mokėti 
nereikia) įvairiems darbams 
Downers Grove, IL — puiki 

aplinka. 3 pamainos, daug 
viršvalandžių. Alga pradžiai $7-

7.50. Reikalingi: mašinų 
operatoriai, suvirintojai, virėjai 

profesionalai, kandidatai 
įvairiems įstaigos darbams. _ 
Būtini legalūs dokumentai. | 
Skambinti: 630-920-0238; s 

fax: 630-920-0157; web page: 
www.carlislestaffing.com 

Kalbame angliškai, lenkiškai. 
rusiškai, ispaniškai. 

Kreipkitės į Haliną arba Marek. 

Reikalingi taksi 
vairuotojai. Pats apmokau. 

Skambinti 
tel. 847-774-6643. 

Great Lakęs Home Care, Inc. 
Įdarbinimo agentūra 

Reikalingi moterys ir vyrai. 
kalbantys angliškai ir turintys 
rekomendacijas prižiūrėti vyr. 

amžiaus žmones. 
Tel. 708-425-0538. 

Ieško darbo Parduoda 

A newly fonned Communitv 
Bank located in the southwestern 

suburbs is offering excellent career 
opportunities for part time Ac

count Executives. These positions 
reąuire prior New Accts. and 

Teller experience. If you desire to 
be a part of a company with great 

benefits and a team-oriented 
approach call or send resume to: 
Communitv Bank of LemoRt 

1237 State St. 
Lemont, IL 60439 

630-257-1900 

44 m . mo te r i s ieško d a r b o 
prižiūrėti senukus. Geros 
rekomendacijos. Vairuoja 

automobilį, kalba angliškai. 
lenkiškai, rusiškai. 
Tel. 630-325-3063. 

Parduodu tautinį kostiumą už 
$50. dvi pūkines antklodes. 
siuvamą mašiną ir daug kitų 

daiktų. Skambinti 
tel. 773-737-6688. 

„Top Flight Restaurant" 
reikalingi du vyrai dirbti 

padavėjo padėjėjais. Skambinti 
tel. 773-581-1770, Niek. 

lt makes a wor!d of difference when you fly SAS 
to Lithuania. 
No one manės 'ound-tnp travei to LAhuana easier and more cenvenent than SAS 
From Crucago. we cffer daily service to Vilnius with a ^assie-free connection via 
Stockholm. When you're ready to retum, you'li en;cy sa~ie-day favei back to 
Oicago trrough our Cooenhagen hufc. RnrJ out what a wortd o* d r - fwce SAS 
can make 'or your next tnp. Just rali your Travei Age-t or SAS ai 1-80O-221-235O 
c visit our website at wmmscfwtnamiin.net 
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M O V I N G 
Ilgametis profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir 

j kitas valstijas. 
G E D I M I N A S 
773-925-4331 . 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - P A T A I S Y M A I 

Tur iu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Lietuvišku metodu dažau 
antakius ir blakstienas, darau 
manikiūrą ir pedikiūrą, kerpu ir 
dažau plaukus ir atlieku kt. 
kirpyklines paslaugas; su vašku 
nuimu plaukus nuo veido ir kojų. 
Parduodu rusiškas telefoninių 
pokalbių korteles. Tel. namų 773-
476-0513, mobilus 773-317-6965. 

Kalame visų rūšių „sidings", 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

AUTOMOBILIO. NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė 
S. Kane kaba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
32061/2 West 95th Street 

Tel. (706) 424-6654 
(773)581-8654 

E g i d i j u s C o n s t r u c t i o n 
N a m u v i d a u s i r i š o r ė s 
d a ž y m o , a l i u m i n i o d a r b a i , 
v i s u r ū š i ų s t o g a i , s t a l i a u s 
p a s l a u g o s . P i g u , g r e i t a , 
p a t i k i m a . 

T e l . 8 1 5 5 7 7 1 7 9 7 . 

5 TAS V S CONS TRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings", 

"soffits", "decks", "gutters", plokšti 
ir "sningle" stogai; cementas, 

dažymas Turiu darbo draudimą. 

i S.Benetis, tel. 690-241-1912., 

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

kiti namų remonto darbai. 
„Licensed. insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

G.L.Quality Body Shop 
Remontuojame, patekusį į 

avariją atstatome, dažome ir 
poliruojame, taip pat 

parduodame automobilius. 
Reikalingas skardininkas. 

Skambinkite 815-723-7650. 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
G E / R C A A T S T O V Y B Ė 

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

Moving! Profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir už 
jos ribų. Paruošiame namus 
pardavimui, išvežame senus 

daiktus, šiukšles ir kt. 
Tel. 630-816V7114. 

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 S t 
Tel. 773-776-8998 

^ Telegroup 
UETUVASSt, VOKIETIJA 9e. KANADA 8e, USA SC. 

IŠSAME$*Ė NFOfiMACUA P, UŽSAKYMAI 
TEL1-88M15-2148,1-630-257-6822 

KVESfiER90\ 
PARDUODAME TELEFONINES KORTELES. 

STASYS ŠAKINIS 
Dažytojas iš vidaus ir iš lauko. 

popieriuoja kambarių sienas. 
Darbas garantuotas. 

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

Dėl ligortr senatvės negalinčius 
gyventi savarankiškai, kviečiu į 
savo namus gyventi prie šeimos. 

Labai geras maistas, atskiras 
kambarys ir nepriekaištinga 

priežiūra 24 vai. per parą. Kaina 
žema. Skambinti Apolonijai, 

tek 708-387-2067. 
n 

Vyrų ir moterų kirpėja. 
15 metų patyrimas. Greitas, 

malonus patarnavimas. 
Skambinti Vandai , 

tel. 708-422-6558. 

I šnuomoju A m e r i c a n Taxi 
(Mini venas). 

Tel . 6 3 0 - 6 7 5 - 0 5 8 3 ; 
773 -778 -4576 . 

Pat ik imai d a r o m e vizas į 
J A V . S k a m b i n t i 

tel. 7 7 3 - 7 7 8 - 2 5 6 9 : 
773 -580-5388 . 

Plaukų dizainierė iš Lietuvos, 
mokanti daug naujovių iš Europos, 

kerpa vyrus, moteris ir vaikus. 
Janie Makris H ai r Salon, 

Riverside, IL. Prašome apsilankyti 
Mūsų adresas: 1 Riverside Road. 
Tel. 708-442-0660, kviesti Leną. 
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Šešios pokylių salės - tinka įvairioms progoms 

35 ii<i 40 svečių 

T 
40 fci 60 svačių 

A t l O R k O O M 

60 iki 100 svečių 

Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos 

*Š*$Š 
100 iki 135 svečių 

9 
Km 

xs, 

MfgiKl 

125 iki 175 svečių 

PPS iki 550 svečių 

m 
New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Voks MA 773851-7820 
Fax: 708-361-9618 

DANUTĖ 
MAYER 

Jei nonte parduoti ar pirkti namui 
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui 

m. MIS 
AIexander J. Mockus. 

LTD 
Realtors 

3 U D " BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus. 773-767-6655 Pg. 312-308-0307 

Fax 773-767-9618 

GREIT PARDUODA 

-JJL RE/MAX 
y REALTORS 
OffC.1773) SK • S959 
HOME (708) 42S - 7160 
H0B1L (773) 590-0205 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 

• Nuosavybių įkainavimas veltui 

• Perkame ir parduodame namus 

• Pensininkams nuolaida 

Ggrfajy Accent 
- j=n-ZI. Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn, Illinois 60453 
Business (708) 423-9111 
Voice Maa (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Ras. 708-423-0443 

A S T A T . M I K U N A S 

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 
įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose 

SALAMANCA 
Voicemail 

773-650-6878 
Pager 

773-260-3404 
Cell. tel. 

630-660-5988 
AUDRIUS MIKULIS 

Sprendimai! Sprendimai! 
Sprendimai! 

Ketinate pirkti, parduoti ar įkainoti 
nekilnojamą turtą? Tunte sunkumų su 
paskola? Jums profesionaliai patars ir 

sąžiningai patarnaus 
AUDRIUS MIKULIS 

Butų nuoma 
Išnuomojamas 

apšildomas 4 kamb. 
1 mieg. butas 67 & Whipple apyl. 

$375 į mėn. + „security" 
Tel. 773-434-4543 

{vairus 
ATTENTIONIMMIGRANTS! 

Canada and Australia 
are accepting applicants for 
Permanent Residence! 

For free information call: 
1-773-282-9500. 

GTS concentrating in immigration 
www.iminigratlon-service.coni 

Oak Lawn išnuomojamas butas — 
$600 | mėn. su šiluma ir elektra. 
Beverly išnuomojamas 4 miega
mųjų namas, yra 2 mašinų garažas. 
Vakarinėje Oak Lawn dalyje, ramio
je vietoje parduodamas „townhou-
se" — 4 miegamieji, 2 vonios. Yra 
didelis dviejų mašinų garažas. Arti 
golfo laukas, baseinas, parkas. 
Skambinti: 773-767-2400, First 
Rate Real Estate, Aušra Padalino. 

R&klaiaiiQliitfe& 

( v a i r u s 

N A U J I E N A ! 
Ar gali mūsų šeimininkė apseiti be lietuviškų produktų ant savo 

stalo? Švieži, natūralūs ir skanūs grybai, konservuotų daržovių bei 
grybų mišraines, salotos bei padažai iš Lietuvos jau parduodami 

Čikagoje ir priemiesčiuose: 
Čikagoje — Lithuanian Plaza Bakery and Deli. Racine Bakery. Talman 
Delicatessen, Baltic Bakery, Three Sisters. Healthy Foods; Lemonte — 

Chipain's and Totura's Finer Foods. AWL European Deli: Darien — 
Brookhaven Foods; Evergreen Park — A-J Meats: Bemvyn — Berwyn 

Foods and Berwyn Fruit and Vegetable Market. Long Grove — 
Amberland Artisants; Palatine — Eurofresh; Niles — Sun-Vievi 

Market; Des Plaines — Greenwood Fruit Market: Morton Grove — 
Produce World; Skokie — European Style Deli: Mundelein — ALEF 

Sausage and Deli and Garden Fresh: Lincolnwood — Lincolnwood 
Produce; VVood Dale — Georgetovvn Foods; 

VVheeling — Garden Fresh ir t.t. 
Maisto produktai taip pat parduodami 

Milwaukee, Detroit, Cleveland, New York ir Miami. 
Jei norėtumėte nusipirkti lietuviško maisto šalia jūsų esančiose 

parduotuvėse , paskambinkite mums ir mes 
pristatysime produktus į jūsų siūlomas parduotuves. 

M ū s ų te l e fonas : 8 4 7 - 3 2 7 - 9 0 0 0 . 
F o o d D e p o t I n t e r n a t i o n a l 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 VV. Archer Ave. , Ch icago , IL 60638 

Tel . 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Lietuviškas maistas—"catcred" 
• Siunčiame m ū s ų produktus U P S 

At idary ta 7 dienas savaitėje 

BAKE 

K A V I N E 
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel . 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžia i 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta * 

4738 W. 103 rd S T 
OAK LAWN, IL 60453 

708-422-7900 
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA 

W W W . M A Z E I K A . C O M 
******************************************************* 

4315 W. 63 rd St, CHICAGO, IL 60629 
773-735-3400 

4738 W. 103 rd ST., OAK L A W N , IL 60453 
708-422-3922 

DRAUDIMO AGENTAI 

file:///Villiamson
http://www.carlislestaffing.com
http://wmmscfwtnamiin.net
http://www.iminigratlon-service.coni
http://WWW.MAZEIKA.COM


JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

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

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

NAMAI, ŽIEMOS ŠALČIAI IR VANDENS 
VAMZDŽIAI 

Kai žiema yra labai šalta, 
gali ir dažnai užšąla vandens 
vamzdžiai namuose. Jie tada 
gali sprogti ir vanduo gali 
padaryti daug žalos: sugadinti 
sienas, grindis, baldus ir pan. 
Kad apsisaugotume nuo namo 
sugadinimo, sprogus tiems 
vandens vamzdžiams, būtina 
žinoti, kur yra pagrindinis 
vandens vamzdžio' užsuktu-
vas, kuris uždaro visą vandens 
tekėjimą į namą. Jei paste
bite, kad vanduo kur nors ver
čiasi, tuojau užsukite pagrin
dinį vandens vamzdį, einantį į 
namą. Namų, kurie turi rū
sius, pagrindinis vandens 
vamzdis į namą yra rūsyje, o 
namuose be rūsio toks vamz
dis ir jo užsukimas dažnai yra 
po virtuvės kriaukle, ar pa
našioje vietoje. Jei patys ne
galite surasti pagrindinio van
dens vamzdžio ir jo užsuk-
tuvo, paprašykite santechniko 
(„plumber"), kad jis parodytų 
jums, kur tai yra. Kuomet su
rasite tą pagrindinį vandens 
uždarymo užsuktuvą, paban
dykite kaip jis veikia, atidary
dami ir uždarydami jį ke
lis kartus. Jeigu jis atidaro ir 
užsidaro sunkiai, galite pa-
purkšti specialiu tepalu 
WD-40, ir tai palengvins van
dens užsukimą. Kaip nors 
pažymėkite tą vandens atsuki
mo ir užsukimo vietą, kad visi 
namo gyventojai žinotų, ir rei
kalui esant, užšalus vandens 
vamzdžiams ar jiems sprogus, 
galėtų užsukti vandenį. 

Taip pat labai svarbu, ap
saugant nuo vandens vamz
džių užšalimo, yra užsukti vi
sus vandens čiaupus, esančius 
lauke, prieš prasidedant šal
tam orui. Kiekvienas išorinis 
vandens čiaupas paprastai 
turi uždarymo čiaupą viduje 
namo ir lauke. Kai užsukate 
kraną viduje namo, išeikite į 
lauką ir atidarykite laukinį 
čiaupą, kad vanduo išbėgtų 
neužšaltų ir nesusprogdintų 
vamzdžio. Namų savininkai 
turėtų patikrinti neapšildo
mus garažus, „crawl spaces", 
palėpes ir kitas panašias vie
tas, kur gali būti vandens 
vamzdžių. Jei įmanoma, van
dens tekėjimas tokiuose vamz
džiuose turėtų uždarytas žie
mai ir iš tų vamzdžių išleistas 
ten likęs vanduo. Jei tokiose 
vietose vandens tekėjimas rei
kalingas žiemą, vamzdžius ga
lima apsaugoti nuo užšalimo 
specialiais, elektra šildomais 
kabeliais, kuriuos galima nu
sipirkti didesnėse geležies 
krautuvėse. Reikia labai rū
pestingai sekti duotas instruk
cijas, kaip juos įvesti. Jei jūsų 
elektra šildomi kabeliai yra 
senesni, patikrinkite, ar jų 
izoliacija kur nors nėra trūku
si, ar nėra kokių kitų defektų. 
Jei reikia, pakeiskite naujais. 
Negerai įdėti elektriniai kabe
liai arba jei jie pasenę, ap
trupėjusi izoliacija, gali būti 
pavojingi. Neseniai teko gir
dėti apdraudos atstovą, kal
bantį per radiją apie apledė
jusius stogus. Jis nepatarė 
naudoti tokių šildomų elektri
nių kabelių ant stogų, nes gali 
būti gaisro pavojus. 

Namų rūsiuose, kuriuose 
yra vandens vamzdžiai, reikia 
patikrinti, ar jie yra apsaugo-
ti-izoliuoti, ar gali prie ne
šildomos sienos užšalti. Jei 
vandens vamzdžiai yra arti 
sienos, kur šaltis gali juos 
užšaldyti, ar prie langų, ar 
virtuves spintelėse, kur ne
prieina Šiluma, juos reikia izo
liuoti, kitaip jie gali užšalti ir 

daug jums nuostolių padaryti. 
Šiam reikalui naudojama va
dinamoji rankovinė vamzdžio 
izoliacijos medžiaga, kurią 
galima pirkti namų reikmenų 
krautuvėse. Rūsyje langai taip 
pat turėtų būti apsaugoti nuo 
šalto oro prasiveržimo pro 
rėmų plyšius. Tam reikalui 
galima naudoti ir plastiką, 
kuris tada tarnauja kaip an
tras langas. 

Po virtuvės kriaukle esantys 
vamzdžiai gali būti sušildomi, 
atidarius spintelės dureles, 
arba labai šaltom naktim arti 
tų vamzdžių pakabinus 100 
vatų elektros lemputę. Bet su 
elektros lempute būkite at
sargūs, kad nuo tos lempos 
neįkaistų kokia šalia esanti 
degama medžiaga. Kitas bū
das apsisaugoti nuo vandens 
vamzdžių užšalimo, leisti van
deniui varvėti iš čiaupo kiek
viename namo aukšte. Tekan
tis vanduo neužšąla. Kartais 
namų savininkai bando patys 
atšildyti užšalusius vamz
džius, bet tai daryti reikia la
bai atsargiai, nes netinkamas 
būdas gali sugadinti vamz
džius ar net sužeisti patį 
šildytoją. Kai kada žmonės 
atšildyti užšalusius vandens 
vamzdžius naudoja „propane 
torches", arba „elektrical heat 
gun". kuris yra naudojamas 
nuimti dažus. Plaukų džio
vintuvas tam reikalui tinka. 
Bet svarbiausia yra atidaryti 
tą čiaupą, kurį užšalęs vamz
dis aptarnauja, ir pradėti 
šildyti nuo jo, einant tolyn. 
Atidarytas čiaupas leidžia 
karštiems garams ir ištirpu
siam vandeniui išeiti, kada 
vamzdis šildomas. O jei čiau
pas neatsuktas, karšti garai, 
kurie negali išsiveržti, gali 
vamzdį susprogdinti. Jei per 
užšalusio vamzdžio mažą sky
lutę teka vanduo, vadinasi, 
yra mažas vandens vamzdžio 
sprogimas. Kartais tą galima 
laikinai sutvarkyti. Tai daro
ma su „pipe-repair device", 
kurį galima pirkti namų reik
menų krautuvėse. Jei pas jus 
namuose yra galimybė, kad 
gali užšalti vamzdžiai, gerai 
tokių sutaisymo priemonių 
turėti atsargoje. „Pipe repair 
device" yra apvalus vamzdžiui 
gaubtas su gumos pamušalu. 
Jis uždedamas ir suveržiamas 
ant suskilusios vamzdžio vie
tos, kad vanduo negalėtų per 
tą vietą bėgti. Bet toks sutai-
symas yra tik laikinas, ir kaip 
galima greičiau būtinai reikia 
įdėti naują vamzdį. Žiemos 
šalti orai ne tik kainuoja, 
šildant namus, bet taip pat 
gali sugadinti ir mūsų namus. 
Todėl imkimės įvairių priemo
nių apsisaugoti nuo nemalo
nių ir brangių netikėtumų, 
pvz., vandens vamzdžių spro
gimo namuose. 

Naudotasi įvairia spauda. 

„SOCIAL SECURITY" 
PADIDINS MOKĖJIMUS 
Kai kurie invalidai darbinin

kai ir žemų įplaukų studentai 
gaus didesnius mokėjimus pa
gal naujas „Soc. Sec." admi
nistracijos taisykles, kurios 
įsigaliojo sausio 1 d. 

Galimo uždarbio riba yra 
pakeliama kas metai, remian
tis padidėjusiu valstybinio už
darbio vidurkio indeksu. Pra
eitais metais tie asmenys ga
lėjo uždirbti 700 dol. per mė
nesį ir gauti pašalpą, šiais 
metais suma pakeliama iki 
740 dolerių per mėnesį asme
niui. Kita priimta taisykle 

leidžia invalidams paramos 
gavėjams ilgiau pasilikti J5oc. 
Sec." skatinamo darbo dirbti 
programoje. Ta programa lei
džia invalidus paramos ga
vėjus gauti visą paramą, kol 
jie bando savo pajėgumą dirbti 
9 mėnesius. 200 dolerių už
darbis per mėnesį buvo laiko
mas, bandomojo darbo mė
nesio uždarbiu, dabar tas yra 
pakelta iki 530 dolerių. Taip 
pat bus leidžiami metiniai 
pakėlimai. 

Nauji pakeitimai leis dau
giau uždirbti ir pašalpas gauti 
studentams, kurie yra jaunes
ni negu 22 metų. 

NETAPKITE PYKČIO 
AUKA KELYJE 

Dažnai girdime atvejus, kai 
vairuotojas netenka kantrybės 
ir nesuvaldo savo pykčio. 
„AAA Foundation for Traffic 
Safety" išstudijavo daugiau 
negu 10,000 nelaimingų atsiti
kimų, padarytų agresyvių ir 
įtūžusių vairuotojų tarp 1990 
ir 1996 metų. Atrasta, kad 
mažiausiai 218 žmonių žuvo ir 
kiti 12,610 buvo sužeisti, kai 
vairuotojai buvo supykę. Šie 
tyrimai rodo, kad daugelis vai
ruotojų, kurie buvo tose 
pykčio sukeltose nelaimėse, 
buvo tarp 18 ir 26 metų. 
Tačiau bet kuris žmogus gali 
supykti ir tapti agresyvus, jei 
jis yra blogoje nuotaikoje ir 
blogose aplinkybėse. 

Venkite kritikuoti, pajuokti 
ar daryti nešvankius gestus, 
nukreiptus į kitą vairuotoją. 

Kaip išvengti kito vairuotojo 
įžeidimų ar tapti agresyvaus 
vairuotojo auka? Čia keletas 
pasiūlymų, kurie galėtų pa
dėti pačiam apsisaugoti ir ki
tus nuo pykčio išpuolių kelyje 
apsaugoti: 

1. Nevažiuokite per arti ki
tos mašinos — „nelipkite ant 
kulnų". Jei kas jums „lipa ant 
kulnų", pasukite į šoną ir pra
leiskite pravažiuoti. Juo la
biau neerzinkite kito vairuoto
jo, dar labiau pristabdydamas 
savo mašiną. 

2. Neblokuokite prasilenki
mo linijos. 

3. Signalizuokite, prieš kei
čiant liniją, ir žiūrėkite, kad 
neužvažiuotumėte prieš nosį 
kitam vairuotojui, kai keičiate 
liniją. 

4. Kai pastatote mašiną, 
neužimkite daugiau, negu vie
nos mašinos vietos ir žiūrėki
te, kad jūsų mašinos durys, 
kai jas atidarote, neliestų 
šalia pastatytos mašinos. 

5. Venkite kritikos, pajuokos 
ar nešvankių gestų, nukreiptų 
į kitą vairuotoją. 

6. Jei kitas vairuotojas jus 

erzina, nekreipkite į jį dė
mesio. 

7. Išlaikykite šaltus nervus 
ir negalvokite, kad kito vai
ruotojo klaidos yra padarytos, 
jus asmeniškai ar tyčia erzin
ti. 

8. Numatykite pakankamai 
laiko nuvykti ten, kur vyks
tate, kad nereiktų skubėti, 
nervintis ir pykti. 

9. Nevairuokite, kai esate 
supykęs, susierzinęs ar pavar
gęs. 

10. Visada atsiminkite — 
jūs negalite kontroliuoti eis
mo, bet galite kontroliuoti 
savo reagavimą į tą eismą. 

Naudotasi įvairia spauda. 

SAUGŪS NAMAI 
VAIKAMS 

Nėra lengva apsisaugoti nuo 
visokių, namuose galinčių 

įvykti, nelaimių, ypač kai 
šeimoje yra kūdikių ar mažų 
vaikų, kurie mėgsta viską pa
liesti, visur kišti savo mažus 
pirščiukus. 

Pagal The National Safe 
Kids Campaign, maždaug 4.5 
milijonai vaikų iki 14 metų 
susižeidžia namuose kiekvie
nais metais, iš jų 2,700 
miršta. Daug nelaimių atsitin
ka vietose, kur tėvai ma
žiausiai tikisi, kad gali kas at
sitikti. Kai kurie tų nema
tomų pavojų yra elektros nu-
trenkimai, kada elektros įjun
gimai nėra specialiai apsaugo
ti nuo vaikų, mažais daiktais 
užspringimo pavojai įvairiais 
atsitiktiniai apsinuodijimai 
kiekvieną dieną naudojamo
mis namų valymo priemonė
mis ir įsipjovimai ir nusi-
mušimai nuo aštrių baldų 
kampų. 

Bet yra apsisaugojimo prie
monių, kurias tėvai gali pa
naudoti savo namuose, kad 
neįvyktų netikėtos nelaimės. 
Čia keletas jų: 

1. Uždėkite apsaugos varte
lius vaiko kambario duryse, 
kad jis negalėtų pasiekti ir lip
ti laiptais. 

2. Niekada nepalikite kūdi
kio vieno ant vystyklų keitimo 
stalelio ar vonioje. 

3. Uždarykite visų kambarių 
duris, į kuriuos kūdikis/vaikas 
neturėtų eiti. 

4. Uždėkite apsauginius už
raktus ant visų spintelių, ku
riose laikomi nuodingi chemi
kalai — valymo priemonės. 

5. Puodų rankenas ant vi
ryklės pasukite į viriklės vi
dų, kad apsaugotumėt vaikus 
nuo nusideginimo / nusipliki-
nimo. 

6. Minkšta uždanga apsau
gokite aštrius baldų ir židinių 
kampus. 

Kiekvieni tėvai ar seneliai, 
pas kuriuos lankosi maži 
anūkai, turėtų pritaikyti savo 
namus „.mažiems žmonėms". 
Kartais truputis atsargumo 
gali apsaugoti nuo didelės ne
laimės. 

Naudotasi įvairia spauda. 

DRAUGAS, 2001 m. sausio 13 d . šeštadienis 

PADĖKA 
A. t A. 

STASYS PATLABA 
Mirė 2000 m. spalio 26 d. Palaidotas spalio 30 d. Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Dėkojame Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčios kapelionui kun. A. Paliokui ir kun. J. 
Kuzinskui už maldas koplyčioje, šv. Mišių auką ir 
palydėjimą i kapines. 
Esame dėkingi prelatui kun. I. Urbonui ir kun. J. 
Kelpšai, aukojusiems gedulingas 5v. Mišias. Dėkojame 
prel. kun. A. Bertašiui, kun. J. Znotinui, aukojusiems 
šv. Mišias savose parapijose u i a.a. Stasį ir 
pareiškusiems mums užuojautas. 
Mūsų nuoširdžiausia padėka visiems, prisidėjusiems 
prie velionio Stasio laidotuvių: solistei Elenutei 
Blandytei, taip gražiai giedojusiai, vargonininkui F. 
Stroliai, karsto nešėjams anūkams Elytei, Linui, 
Andriui, Dariui ir žentui dr. R. Šliažui, sūnėnui A. 
Stasiuliui. Dėkojame visiems, kurie aukojo šv. 
Mišioms, atsiuntė gėlių, pareiškė užuojautas 
asmeniškai, per spaudą, laiškais, visoms labdaringoms 
organizacijoms ir visiems, palydėjusiems velionį į 
kapines. 

Nuliūdusi žmona Regina, dukros Regina ir 
Irena tu šeimomis. 

A L W A Y S W I T H FLOWERS! 
* Skintos ir vazoninės gėlės 
* Vainikai, krepšeliai ($H 
* Vestuvinės ir proginės puokštės ^ 
* Pristatome Čikagoje ir priemiesčiuose bei 

Lietuvoje 
Tel. 1-888-594-6604 (nemokamas) 

8015W.79St.f Justtce, IL 

A. f A. 
ANTANUI GEDRIMUI 

mirus, gilią ir nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai 
JADVYGAI bei dukroms ALDONAI ir KRISTINAI, 
sūnums VYTAUTUI ir ALOYZUI su šeimomis ir kartu 
liūdime. 

Rima ir Vytautas Gedrimai 

A. f A. 
KAZIMIERUI NORVILUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame gilaus liūdesio 
valandoje motiną ONĄ NORVILIENĘ, i lgametę 
Jaunimo centro darbuotoją bei rėmėją ir Moterų klubo 
narę, jo šeimą bei artimuosius. 

Jaunimo centro taryba ir valdyba 

Moterų klubas 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ' 
..DRAUGĄ" a t m i n k i m e savo testamente. 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

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

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

4330 So. California 10727 S. Pulaski Rd. 
5948 S. Archer Ave. 

5200 W. 95 St. 
Oak Lawn, IL 

9900 W. 143 St. 
Or l and P a r k , IL 

12401 S. A r c h e r Ave. 
(& D e r b y Rd. ) 

A L L P H O N E S 
1 - 7 7 3 - 5 2 3 - 0 4 4 0 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBF-RTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK. 9900 W. l43 St 

ALL P H O N E S 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA 
MARQUETTE PARK 2333 W 71 ST. 

CICERO 5940 W. 35 ST 
LEMONT. 12401 S. ARCHER AVE. & DERBY RD.; 

EVERGREEN PARK. 2929 W. 87 ST 
TINLEY PARK. 16600 S OAK PARK AVE 

ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-476-2343 

NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 5645 W. 35 Street 
WESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 
CHICAGO, 5858 W. ROOSEVELT Rd. 

ALL PHONES 
1 7 0 8 6 5 2 5 2 4 5 

PALOS - GAIDAS 
FUNERAL HOME 

• Patogioje vietoje 
tarp Čikagos ir Lemonto 

• 10 minučių nuo Šv,Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. S o u t h w e s t H w y . 
Paio«» Ha*, IT. 
708-974-4410 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

„Seklyčiai" reikalingas tar
nautojas/a. Turi gerai kalbėti 
lietuviškai ir angliškai, mokė
ti dirbti kompiuteriu. Kreip
kitės tel. 773-476-2655. 

Vyresn iųjų l ietuvių cent
re „Seklyčioje" sausio 17 d., 
trečiadienį, 2 vai.p.p. atsilan
kys kun . dr. Arvydas Žygas, 
kuris visada suranda laiko pa
draugaut i su vyresniaisiais. 
SveCias kalbės tema „Gerųjų 
darbų sužydėjimas Lietuvoje". 
Nuoširdžiai kviečiame visus 
atvykti pasimatyti, pasveikin
ti ir pasidžiaugti nauju kuni
gu Arvydu. Bus ir bendri pie
tūs. 

JAV LB Brighton Parko 
a p y l i n k ė s narių metinis susi
r inkimas vyks sausio 28 d., 
sekmadienį, Švč. M. Marijos 
Nekalto prasidėjimo mokyklos 
salėje, 4420 S. Fairfield Ave, 
tuoj po 11:30 val.r. lietuviškų 
Mišių. Bus renkamas nario so
l idarumo įnašas bei aukos LB 
veiklai paremti. Po susirinki
mo - pabendravimas prie ka
vutės. 

Pal . Jurg io Matulaič io 
mirties metinių proga (dabar 
per jo oficialią šventę) sausio 
27 d. bus laikoma šv. Mišių 
novena sausio 18-16 d. 7 vai. 
ryto tėvų marijonų vienuoly
ne, prie „Draugo". Prašoma 
jungtis savo maldomis, kad 
greičiau susilauktume jo pas
kelbimo šventuoju. Tam reikia 
tik vieno stebuklo. 

Pagr ind inėse pasaul io ra
dijo s totyse nuolatos girdi
mos pianistės Mūzos Rubac-
kytės atliekamos ištraukos iš 
net aštuonių jos kompaktinių 
albumų, kuriuos išleido žino
mos „Lyrinx" ir „Marco Polo" 
leidyklos. Pianistė, dabar gy
venanti Paryžiuje, - dažnai 
sugrįžta į Lietuvą koncertuoti, 
ji - Lietuvos Muzikos Akade
mijos profesorė. Neseniai mu
zikantei buvo suteiktas aukš
čiausias Lietuvos valstybinis 
apdovanojimas - Gedimino or
dinas. Mūza Rubackytė praė
jusį savaitgalį jau debiutavo 
Nashville filharmonijoje, o 
šiandien, šeštadienį, 7:30 vai. 
v. koncertuos Čikagoje - Ma
ria aukštesniosios mokyklos 

' koncertų salėje f6727 S. Cali-
fornia). Skambės L. Beetho-
ven ir M. K. Čiurlionio kūri
niai. Informacija telefonu 708-
386-0556. Bilietus galite įsigy
ti prieš koncertą nuo 6 val.v. 
Maria mokyklos bilietų ka
soje. Koncerto rengėja - infor
macinė radijo laida „Studija 
R", transliuojama 1080' AM 
banga. 

Jungt in i s choras , vado
vaujamas muziko Ričardo Šo
ko, giedos ekumeninėse lietu
viškose pamaldose sausio 21 
d., sekmadienį, 3 vai.p.p. Švč. 
M. Marijos Nekalto Prasidėji
mo bažnyčioje Brighton Parke. 
Čia dalyvaus katalikai, liute
ronai ir reformatai. Pamokslą 
sakys kun. dr. Kęstutis Trima
kas. Taip pat dalyvaus kun. 
Rimantas Gudelis iš katali
kiškos Marąuette Parko lietu
viškos bažnyčios, iš ..Tėviš
kes" evangelikų liuteronų pa
rapijos - vyskupas Hansas 
Dumpys, reformatų parapijos 
diakone Erika Brooks, taip 
pat liuteronų bažnyčios kuni
gas iš Lietuvos Valdas Aušra. 

Stasė Vanagaitė-Peterso-
nienė, Pedagoginio instituto 
direktorė, bus pagerbta ..Lie
tuvos prisiminimų" pokylyje, 
kurį ruošia Lietuvos Vyčių Vi
durio Amerikos apygarda. Po
kylis vyks vasario 4 d., sekma
dienį, 5 val.p.p. Martiniąue 
pokylių salėje. Užsisakykite 
vietas, skambindami komiteto 
nariams: Evelinai Oželienei 
tel. 773-254-7553 arba Algir
dui Braziui tel. 708-361-5594. 

„Dainavos" ansamblis vi
sus kviečia į religinį koncertą 
„Ir šviesa, ir tiesa", kuris vyks 
šį sekmadienį, sausio 14 d., 3 
val.p.p. Marąuette Parko baž
nyčioje. Bilietų bus galima 
įsigyti Drieš koncertą bažny
čios prieangyje nuo 1:30 vai. 
p.p. Automobilius bus galima 
statyti ne tik bažnyčios aikštė
je, bet ir Maria aukštesniosios 
mokyklos salėje. 

Nijolė Maskal iūnienė, Rū
ta Vaznelienė ir Vita Annari-
no kalbės ,Atviro žodžio" fo
rume sekmadienį, sausio 21 
d., 12:30 val.p.p. (t. y. po 11 
val.r. šv. Mišių) Lietuvių dai
lės muziejuje, PLC. Lemonte. 
Tema - „Mūsų neįgaliųjų po
reikiai". Į pokalbį, vyksiantį 
jaukiame dailės muziejuje 
prie kavutės ir užkandėlių, 
visus maloniai kviečia „Sau
lutė", Lietuvos Vaikų globos 
būrelis. 

Sausio 20 d., šeštadieni. 
Švč. M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo bažnyčios lietuvių cho
ras rengia šaunų linksmava-
karį parapijos mokyklos salė
je, 4420 S. Fairfield Ave, 
Brighton Parke. 6 val.v. - va
karienė, baras, 7 val.v. - prog
rama, dainos, šokiai. Gros Al
gimantas Barniškis. Choras 
kviečia ir laukia visų. Atvyki
te! Dalis peino bus skiriama 
bažnyčios vitražų atnaujini
mui. 

Maironio 
kiniai. 

lituanistines mokyklos vaidinime ..Kalėdų stebuklas" prakartėles paveikslą įkūnijo LK lb ir Lh.2 ino-

KALĖDŲ STEBUKLAS MAIRONIO 
MOKYKLOJE 

Pn-nuMirliai dainavo 
Viktoraitr 

1 skyriaus mokines Nora Sadau.-k.' ir Alicija 

Mielas Dieve. 
Ačiū už mano pasaulį. 
Ačiū, kad Tu mane 

nusiuntei į žemę 
ir mano šeimą. 
Ačiū, kad padarei Jėzų, 
kuris kentėjo dėl mūsų 

nuodėmių. 
Ačiū, kad nusiuntei Jėzų, 
kad atidarytų mums dangų. 
Prašau padaryti , kad 

nebūtų karų, 
bent kad karai sustotų, 

kur Tu gimei. 
Palaimink mus ir šias 

dovanas ir 
prašau palaimink 

prezidentą Bush 
ir prašau palaimink visą 

pasaulį. Amen. 
„Kūčių maldą" 
parašė Marius G. Aleksa, 
5-to sk. mokinys 
Šv. Kalėdų proga didelė pa

saulio dalis įvairiais būdais 
garbina gimusį Kristų Kūdi
kėlį. Džiaugiasi, meldžiasi, 
puošia namus, dalinasi dova
nomis ir ruošia koncertus bei 
vaidinimus, sveikindami Jėzu-
lį jo gimimo dienos proga. 

Maironio l i tuanist inė mo
kykla taip pat kiekvienais 
metais švenčia šv. Kalėdas, 
rengdama tradicinę Kalėdų 
eglute, kurioje dalyvauja mo
kiniai nuo priešmokyklinio 
amžiaus iki 6-to skyr iaus , tai 
yra maždaug 200 vaikų. Gal ir 
už tai šių metų vaidinimo pa
vadinimas „Kalėdų s tebuklas" 
labai tiko, nes buvo t ik ras ste
buklas, kad tiek daug vaikų 
dalyvavo pasirodyme! 

Šeštam skyriui teko atlikti 
žymiuosius spektakliuko vaid
menis, kadangi šie metai jau 
paskutiniai šešto skyr iaus me
tai Kalėdų eglutėje — vyresni 
nebedalyvauja. Angelas Gin
tarė Radvilaitė baltai ir sidab
riniai pasipuošusi puikiai atli
ko pasakotojos vaidmenį. Na
mus vaizduojanti, še ima susė
dusi netoli scenos a n t laipte
lių, širdingai aiškino publikai , 
kas iš tikrųjų yra „Kalėdų ste
buklas"'. Motina — Sigita Pos-
kočimaitė —- pasidabinusi 
suktukais susuktais p laukais 
ir skarele, kartu su drąsiu tė
veliu Matu Tamošiūnu gražiai 
pasakojo apie šv. Kalėdų 
reikšmę savo paklusniems ir 
geriems vaikučiams, kur ių ro
les atliko: Daina Annar ino. 
Kristina Bacevičiūtė, Daiva 
Gylyte, Julija Ozers. Andrija 
Radick, Lilija Rudyte, Ramū
nas Stanriauskas. Jus t ina 
Stukaitė. 

Per vaidinimą vienas po kito 
pasirodė vaikai, skai tydami 
įvairius kalėdinius eilėraščius. 
Dalis 3 skyriaus padeklamavo 
„Šalčiui šaltanosiui". o kita 3 
skyriaus dalis — eilėraštį 
„Sniego senis", kur iame vaidi
no ju'>k:ni_r.'i - ;r IIOMIU- -niii 'h 
-e::;- I.' . :">v.,i - '-''anci. :- ' . . i-
Po jų pasipylė antro skyriaus 

snaigės ir nykštukai iš eilėraš
čio ..Žiemos vaizdelis". Prieš
mokyklinio ir LK l a darželio 
dangiškos žvaigždutės, nusi
leidusios iš aukštų padangių, 
taip drąsiai ir garsiai padekla
mavo „Kaip gražu", kad tur
būt visas Lemontas girdėjo ir 
pri tarė joms „kaip gražu"!! 
Tuomet suėjo margaspalviai 
piemenėliai. 1-mojo B ir S sky
riaus mokinukai, atkeliavę iš 
tolimų kraštų perduoti savo 
žinią apie „Kalėdų giesmę". 
Kaip galėjome apsieiti be pul
ko angeliukų, baltų, blizgu
čiais mamyčių padabintų, su 
sparneliais, o kar ta is su spar
nais, už juos pačius dides
niais? Tai buvo vaikų darželio 
vaikučiai, kurie „išpylė" savo 
eilėraštį „Kalėdos" labai drą
siai. Žiūrovų šypsniai ir šilti 
piojimai liudijo vaikučių pa
stangas kuo skambiau ir 
linksmiau, ir gražiau atlikti 
savo roles. Pagaliau ties pa
baiga paaiškėjo viso vaidinimo 
tikslas ir džiaugsmo priežas
tis: ..Sveikas, Jėzau, gimusis. 
šventas Dievo kūdiki, brangia 
diena švęsdami, užgimimo 
Viešpaties... ' LKlb ir. LK2 
klasių mokiniai tapo gyvu pra
kartėles paveikslu, atlikdami 
..Kalėdų giesmę". 

Talentingų muzikos mokyto
ju Rasos Poskočimienės ir Jū
ratės Fisher paruoštas. 4-to, 
o-to ir 6-to skyriaus choras 
šventiškai sugiedojo Simučio 
,.0 greičiau, greičiau" ir Vytės 
Nemunėlio „Kalėdų giesmę". 
Po to ir tėveliams, seneliams 
ir svečiams teko įsijungti į 
bendra giedojimą, atliekant 
„Sveikas Jėzau gimusis" ir 
„Linksma giesme". Ilgai dar 
skambėjo lietuviams gerai ži
nomas ir mylimas giesmes 
priedainis „Muškim būgnais, 
trimituokim. Jėzui garbę ati-
duokim. šiandien mums užgi
musiam". 

Ruošiantis bet kokiam pas
tatymui, vaidinimui, koncer
tui ar spektakliui, daug žmo-

Kalėdų senelis-Martynas Matutis 

nių įdeda laiko, darbo, pastan
gų ir talento. Viena iš mūsų 
mokyklos pažibų yra šių metų 
Kalėdų eglutės režisierė, mo
kytoja Rima Polikaitytė. Iš 
tikrųjų, ji įvykdė ..Kalėdų ste
buklą" vaizdžiai ir įspūdingai. 
O mažiesiems vaikučiams tur
būt didžiausia programos 
staigmena buvo Kalėdų sene
lio apsilankymas su dovano
mis, kurias jo nykštukai gami
no visus metus: užkandžių 
maišiukas su Maironio mokyk
los antspaudu. 

Po programos visi rinkosi į 
šventiškai papuoštą valgyklą 
užkandžiauti mamyčių suneš
tais skanėstais. Ačiū visam 
tėvų komitetui už nuotaikingą 
salės paruošimą, ačiū tėve
liams už suneštas vaišes ir 
mamytėms už vaikų kostiumų 
paruošimą. Linkimo visiems 
laimingų Naujųjų Metų ir pa
simatysime mokyklos meti
niame „Žvaigždžių vakaro" po
kylyje, vyksiančiame vasario 3 
d. Bus proga pagerbti ne tik 
šių metų abiturientus, bet ir 
direktorę Eglę Novak. kuri 
šįmet po daugelio sėkmingų ir 
darbingų metų pasitrauks iš 
savo pareigų. 

• BALTIC MONUMENTS, 
1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. Tel. 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Pageidaujant 
atvykstame į namus. 

• Automobi l io , n a m ų ir 
l i g o s d r a u d i m a s atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. & 
L. Insurance Ag'ency, 9439 S. 
Kedzie Ave., E v e r g r e e n Pk., 
IL 60805-2325. Tel . 708-422-
3455. 

• P r i e š u ž s i s a k y d a m i 
p a m i n k l ą ap lankyki te S t . 
Casimir Memorialą, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal 
jūsų pageidavimą, brėžinius. 
Prieš pastatant paminklą, ga
lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
jis padarytas, kaip jau buvo 
jūsų pageidauta. Sav . Lilija ir 
Vilimas N e l s o n a i . Tel. 773-
233-6335. 

• L i thuanian Mercy Lift 
dėkoja už aukas padėti šelpti 
tuberkulioze (TB) sergančiuo
sius Lietuvoje. Aukojo: $250 
Dalia ir Martynas Trakis, Palos 
Hills, IL. $100 atsiuntė Mary 
Ellen Biell, Huntley, IL; Walter 
Klosis, Glendale, NY; Petras 
Vėbra, Chicago, IL, Meilutė O. 
Kusak, Burr Ridge, IL. $50 dr. 
Rozalija Somkaitė, S. Orange, 
NJ; Konstancija Stasiulis, Oak 
Lawn, IL. $25 Mečys ir Vale
rija Javas, Western Springs, IL; 
Aldona Zotovas, Burbank, IL; 
Eugenia Budelskis , Schiller 
Park, IL; Antanas Pešys, Dear-
born Heights, MI. $15 Jadvyga 
Tamaševičius, Chicago, IL; 
Petras ir Irena Beinarauskas, 
Chicago, IL; Rimvydas ir Vero
nika Miliūnas, Downers Grove, 
IL; Aleksas Smilga, Chicago, 
IL; Sylvia M. Chepulis, Spring-
field, IL. Labai ačiū! Lithua
nian Mercy Lift, P.O. Boz 88, 
Palos Heights, IL 60463. Tel. 
708-448-6173. Tax ID#36-
3810893. 

• L i thuanian Mercy Lift 
dėkoja už aukas šelpti sunkiai 
sergantiems ligoniams Lietu
voje. Aukojo: $ 2 0 0 Sophia 
Dameika, Rockford, IL; $100 
Julius Matonis, Burbank, IL; 
Carl ir Eve Kazakauskas, Phi-
ladelphia, PA. $50 Gražina ir 
Mamertas Erčius, Little Neck, 
NY; Daina Kojelis, Villa Park, 
IL; Stasys ir Birutė Alsius, 
Westchester, IL; $35 Ann ir 
Richard Balconis , Maspeth, 
NY. $ 2 5 Bruno Jase l sk i s , 
Evanston, IL; Kenneth ir Rūta 
Dudzik, Monett, MO; Ray Gri
galiūnas, Forest Park, IL; Peter 
ir Marie Lykos, Oak Park, IL; 
Joseph Adomaitis, Worth, IL; 
Zigmas ir Aldona Urba, Lock-
port, IL; $20 atsiuntė Stanley 
ir Jean Rymas, Chicago, IL; $15 
L.A. Galvanauskas, Frankfort, 
IL; Algis ir Jura Norvilas, Oak 
Lawn, IL, J u r g i s ir Gerda 
Leskauskas, Naperville, IL; 
Nola ir Paul Gurinąs, Oak 
Brook Terrace, IL; Lithuanian 
American Radio, Chicago, IL; 
Leon Daukus , Chicago, IL; 
Natalie Petkevičius, Oak Lawn, 
IL. $10 Stanley ir Anna Ruibis, 
Chicago, IL. Dėkojame! Lit
huanian Mercy Lift, P.O. Boz 
88, Palos Heights , IL 60463. 
Tel. 708-448-6173. Tax ID#36-
3810893. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4636 W. 63 Strakt 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvė* nuo .Draugo") 
TeL 773-384-0100. 

TeL 630-387-0200, Lemont, IL 

- • L I I L ' - M I I C i r n v k > p i k ; i i s i 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 

Civiline* ir 
kriminaHnea byloa 

9347 & Kedaie A 
ChJeago, IL «M2fl 
TeL 773-776-8700 

E-mail: Gibaitia6Jaol.com 
ToO free 24 hr. 8*B>776-674S 

Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 6 v.v. 
Seitad. 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

• N a m a m s pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 W e s t C e r m a k R o a d . 
Tel. (773) 847-7747. 

•DĖMESIO! VDOEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-V1DEO 
3533 S. A r c h e r A v e . , Chi 
cago, DL 60629. Tel. 773-927-
9091. S a v . P e t r a s Bernotas . 

• A l g i s Š irvai t i s & Asso
c i a t e s i e š k o l i e t u v a i t ė s , 
mokančios anglų ir l ietuvių 
kalbas. Pageidaujamas kom
piuterio ir bendro įstaigos darbo 
supratimas. Kandidatę išmo
kysime atlikti te is inės as is
tentės pareigas. Valandos pagal 
sus i tar imą. Įprasti apdrau
dimai ir t.t. mūsų apmokami. 
S k a m b i n t i tel . 216-692-1222 
a r b a r a š y k i t e a d v . A l g i u i 
Š i r v a i č i u i , 880 E a s t 185th 
S t r e e t , C l e v e l a n d , O h i o 
44119. 

• A.a . R i m o s T a m o š i ū 
n i e n ė s a t m i n i m ą p a g e r b 
d a m i , aukojo Lietuvos vai
kams: $ 5 0 Dana ir J u o z a s 
Kapačinskai, Riverside, IL; po 
$25 Mary K Ellis, Deerfield, IL; 
Dennis Norton. Komiteto ir 
Lietuvos vaikų vardu reiškiame 
užuojautą vel ionės artimie
siems, o aukotojams dėkojame! 
„Lie tuvos Naš la ič iu g lobos" 
k o m i t e t a s , 2711 West 71 Str., 
Chicago, IL 60629. 

• A m e r i k o s l i e t u v i a i 
r e m i a v a i k u s - n a š l a i č i u s 
Lietuvoje. Pratęsdami paramą 
kitiems metams, po $150 au
koja: GYegory ir Cather ine 
Cierpial, Linden, NJ; Jonas 
Kavaliūnas, Beverly Shores, 
IN; Augustinas ir Dalia Oren-
tai, Chicago, DL,; Julius Pakal-
ka, Beverly Shores, EN; Jolanta 
Mikunas, Palos Heights, IL; 
Irena Virkau, Downers Grove, 
IL; Raymond ir Olga Scheel, 
Las Vegas, NV; Algimantas ir 
Teresė Gečiai , Hunt ingdon 
Val l ey , PA; $ 1 6 0 a t s i u n t ė 
Frank Jomantas, Fennville, MI. 
Po du vaikus globoja ir atsiuntė 
$300 Violeta Juodakis, Tucson, 
AZ; Nemira Šumskienė, Chica
go, IL; Richard Dean Mulhern, 
Boca Raton, FL; Vytautas ir 
Aldona Šarkai, Cashiers, NC. 
Lietuvos vaikų vardu dėkojame 
visiems geriesiems Amerikos 
l ietuviams-vaikų rėmėjams! 
„Lie tuvos Naš la ič iu g lobos" 
k o m i t e t a s , 2711 West 71 Str., 
Chicago, IL 60629. 

• A.a. Vyto Gestauto at
m i n i m ą p a g e r b d a m i , Lie
tuvos vaikams aukoja $25 Roc-
co ir Jacąueline Bruno, Chi
cago, IL. Reiškiame užuojautą 
velionio artimiesiems, o au
kotojams dėkojame! „ L i e t u 
v o s N a š l a i č i ų g l o b o s " k o 
m i t e t a s , 2711 West 71 Str., 
Chicago, IL 60629. 

• „Saulutė", Lietuvos vai
kų globos būrelis, dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, be
g l o b i a m s v a i k a m s , daugia
vaikėms šeimoms, vaikams su 
negal ia bei s tudentams Lie
tuvoje. Aukojo: Gintautas Tao-
rams $240, pratęsti mergaitės 
metinę paramą, Ina Kasiene 
$500 (t.y. $480 paremti 2 vai
kučius ir $20 auka „Saulutės" 
labdarai); Birutė Gyliene $240 
m e t a m s paremti mergai tę ; 
Jurgis Riškus $50; Yadvviga K. 
Giedraitis $240 tęsti mergaitės 
met inę paramą; anoniminiai 
$480 dviejų mergaičių metinei 
paramai . Labai ačiū! „ S a u 
lutė" (Sunl ight Orphan Aid), 
4 1 9 W e i d n e r Rd. , B u f f a l o 
G r o v e , IL 60089 . Te l . 847-
5 3 7 - 7 9 4 9 a r b a fax. 8 4 7 5 4 1 -
3702. Tax ID«36-3003339. 

ADVOKATAS 
CJHTAJtAS P. ČEFtNAS 
6436 SPUIMH Rd . Chicago. H. «0S29 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pigai susitarimą 

http://Gibaitia6Jaol.com

