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Modernieji krikščionys 
demokratai tikisi dialogo su 

konservatyviaisiais 
Vilnius, vasario 4 d. (Elta) 

— Modernieji krikščionys de
mokratai mano, kad dar gali
ma rasti tinkamą dialogo 
formą tarp dviejų Krikščionių 
demokratų partijos sparnų. 

Atvirame laiške Lietuvos 
krikščionių demokratų parti
jos (LKDP) pirmininkui Zig
mui Zinkevičiui Modernių 
krikščionių demokratų sparno 
(MKDB) organizacinis komite
tas rašo, kad siekiant dialogo, 
naujajai LKDP vadovybei bū
tina suvokti visą prisiimtą at
sakomybę už partiją, atsisaky
ti pasmerkimų retorikos ir 
kitų partiją skaldančių veiks
mų bei ryžtis jam. 

„Vardan krikščioniškosios 
demokratijos klestėjimo toks 
dialogas yra būtinas", pabrė
žiama MKDB laiške Z. Zinke
vičiui. 

Kviesdami dialogui, Moder
nieji krikščionys demokratai 
kartu išsako ir nemažai prie
kaištų naujajam partijos pir
mininkui Z. Zinkevičiui ir vi
sai partijos vadovybei. Laiške 
primenama jo, kaip partijos 
pirmininko, atsakomybė už 
tai, kad „ne viename LKDP 
skyriuje žmonės išstoja iš par
tijos, kad valdyba savo veik
lą slepia nuo partijos narių, 
kad partijos kontroliuojama
me laikraštyje apstu šmeiž
tų bei nepagarbos eiliniams 
krikščionims demokratams". 

„Ar ir toliau manote viena 
ranka kurti fariziejiškas vie
nybės komisijas, skelbti pra

nešimus, kviečiančius taiky
tis, o kita — grūmoti tiems, 
kurie tūri kitokią nuomonę 
nei I. Uždavinys ar P. Gra
žulis?", retoriškai klausiama 
laiške. Jame taip pat prie
kaištaujama, kad, užuot pasi
domėjus Moderniųjų krikščio
nių demokratų veiklos tiks
lais, „naujoji partijos vadovybė 
ėmėsi jį smerkti bei tvirtinti, 
kad blokas kuriamas dėl neva 
nepatenkintų politinių ambi
cijų". „Skaudu, kad politiką 
suvokiate tik kaip ambicijų re
alizavimą", rašoma laiške. 
Jame taip pat primenama, 
kad po partijos ataskaitos ir 
rinkimų konferencijos buvo 
kalbinamas ne vienas Moder
niųjų sparno atstovas „elgtis 
protingai", už tai žadant vietą 
rinkimų sąraše. 

„Norime Jums dar kartą at
sakyti — MKDB buvo sufor
muotas ne galvojant apie vietą 
partijos kandidatų į Seimą 
sąraše, bet rūpinantis tuo, 
kad nė viena politinė jėga Lie
tuvoje neišnaudoja didžiulio 
krikščioniškosios demokratijos 
potencialo. Dėl to labai nu
skursta Lietuvos politinis gy
venimas. Tačiau esame įsiti
kinę, kad krikščioniškoji de
mokratija negali būti statoma 
ant ydingų pamatų. Mūsų 
nuomone, pasyvumas dabar
tinėje situacijoje tolygus krikš
čioniškosios demokratijos iš
davystei", rašoma Moderniųjų 
krikščionių demokratų bloko 
laiške LKDP pirmininkui Z. 
Zinkevičiui. 

Teisėju atlyginimai sukėlė 
stiprias politikų diskusijas 

Vilnius, vasario 3 d. (Elta) 
— Vyriausybės sprendimas 
nepaisyti Konstitucinio teismo 
išvadų ir sumažinti teisėjų at
lyginimus sukėlė stiprią poli
tikų diskusiją. Trečiadienio 
laidoje „Spaudos klubas" atly
ginimų mažinimui nepritarė ir 
teisėjų, ir opozicijos atstovas, 
ir Gedimino Vagnoriaus vy
riausybes pareigūnas. 

„Daugelyje šalių teisėjų atly
ginimai yra 4-5 kartus didesni 
už vidutinį šalies atlyginimą, 
tačiau niekur nėra, kad jie su
darytų 17 vidutinių atlygi
nimų", teigė Seimo kancleris 
Jurgis Razma, palaikydamas 
Andrio Kubiliaus vyriausybės 
sprendimą. 

Tuo tarpu buvęs vyriausy
bės kancleris Kęstutis Čilins-
kas tvirtina, kad dideli teisėjų 
atlyginimai lemia teismų ne
šališkumą, todėl siekiant ak
tyvios kovos su kontrabanda 
ir organizuotu nusikalstamu
mu buvo būtina kelti atlygini
mus teisėjams. Jį palaikantis 
Teisėjų asociacijos pirminin
kas Virgilijus Valančius tiki
no, jog teismai yra viena la
biausiai pažeidžiamų ir la
biausiai įtakojamų sričių, to
dėl visame pasaulyje galioja 
išskirtinė nuostata, kad teisėjų 
atlyginimų mažinti negalima. 

Opozicijos atstovas Juozas 
Bernatonis sako. jog problema 
ne ta, kad teisėjų atlyginimai 
yra per dideli, bet ta, kad gy
dytojų ir mokytojų atlyginimai 
per maži. „Tai bene sėkmin
giausia propagandinė konser
vatorių akcija, nes žmonės pa
laiko teisėjų atlyginimų maži
nimą. Tačiau jie greitai įsi
tikins, kad sumažinus atlygi
nimus teisėjams jiems atlygi-

Lietuva kaltinama kitų 
valstybių sąskaita tapti NATO 

nare 

Nuotr.: „Mažeikių naftos" susivienijimą valdančios verslovės „\Yriliams International" prezidentas John Bum-
garner (antras iš dešinės) Vilniuje susitiko ir „Ida Basar" restorane pietavo su Lietuvos žiniasklaidos vadovais. 
Iš kairės: žurnalistai Algis Budrys („Lietuvos rytas"). Romas Jankauskas (Lietuvos televizija), Arūnas Brazaus
kas („Verslo žinios") ir Jonas Eriksonas (Lietuvos nepriklausoma televizija, LNK). (Elta) 

„Williams" vadovas Rytus 
la iko svarbia naftos žaliavos 

rinka 

nimai nepadidės. Pinigai ati
teks politikams ir biurokra
tams. Ar toks turėtų būti 
atlyginimų balansavimas?", 
klausė Seimo LDDP frakcijos 
narys J. Bernatonis. 

„Mes nemažiname atlygi
nimų, o pirmąkart nustatome 
šiuos atlyginimus įstatymu", 
prieštaravo J. Razma, abejo
damas, ar reikėjo Konstituci
niam teismui taip skubėti su 
išvadomis. 

Tačiau V. Valančius Konsti
tucinio teismo išvadas laiko 
visiškai neprieštaraujančiomis 
privačių tikslų derinimui. Pa
sak jo, niekam nekyla klau
simų, ar etiška politikams nu
sistatyti atlyginimus, o kai 
Konstitucinis teismas pateikia 
išvadas, kažkodėl įžvelgiami 
privačių tikslų derinimo pa
žeidimai. 

„Mes norėjome, kad valsty
binėje tarnyboje dirbtų kvalifi
kuoti tarnautojai, o ne mafijos 
įtakojami teisininkai", gynė 
buvusios vyriausybės spren
dimą G. Vagnoriaus vyriau
sybės kancleris K. Čilinskas. 

Trečiadienio vyriausybės 
posėdyje buvo priimtas projek
tas, kuriame numatyta pu
sei metų teisėjų atlyginimus 
„įšaldyti", o vėliau kas pus
metį darbo užmokestį mažinti 
po 10 proc. Su tokiomis nuo
statomis nesutinkantys teisė
jai tikina, jog jie ir toliau gins 
savo tikslus bei tieks pasiū
lymus Seimui. 

* UAB „LUKoil Baltija" 
praėjusiais metais Lietuvoje 
pastatė 10 degalinių, o per 
pastaruosius penkerius metus 
— 60 degalinių. Visos jos ati
tinka europinius reikalavimus 

i Elta l 

Vilnius, vasario 3-4 d. 
(Elta-BNS) — Amerikiečių 
verslovės „Williams Interna
tional" prezidentas John C. 
Bumgarner Rytus pripažįsta 
svarbiu žaliavos šaltiniu Ma
žeikių naftos perdirbimo įmo
nei, tačiau teigia, kad „Ma
žeikių nafta" nėra labai nuo jų 
priklausoma. 

„Williams International" va
dovas tai sakė susitikės su 
Vilniaus universiteto Tarptau
tinių santykių ir politikos 
mokslų instituto studentais 
bei dėstytojais. Pripažindamas 
Rytų svarbą, J. Bumgarner 
sakė suprantąs, kad naftos 
tiekimą į Lietuvą valdantis 
Rusijos susivienijimas „LUK
oil", be „Mažeikių naftos", turi 
ir kitų taškų naftos produk
tams perdirbti. 

Šiuo metu „Mažeikių nafta" 
dėl ilgalaikio žaliavos tiekimo 
su minėtu Rusijos susivieniji
mu dar nėra susitarusi ir jos 
iš Rusijos gauna pagal atski
ras sutartis bei įsiveža iš Va
karų. Amerikiečių firmos pre
zidentas dar kartą pakartojo, 
jog sieks, kad „Mažeikių naf
ta" dirbtų pelningai, o jos pro
dukcija būtų konkurencinga ir 
padidėtų eksporto apimtys. 

Iki lapkričio mėnesio „Wil-
liams International" tikisi pa
sirašyti sutartį 550 mln. dole
rių paskolai, kuri būtų panau
dota investicijoms į „Mažeikių 
naftą". J. Bumgarner sakė, 

kad šiuo metu verslovė tiria 
tarptautinę finansine rinką ir 
kad geriausiu beicrininku 
išlieka Europos rekonstrukci
jos ir plėtros bankas. Jis neat
metė galimybės, kad projekto 
finansuotoja taip pa: gali būti 
Tarptautinė finansi korpora
cija, be to, privatūs investuo
tojai, "jį 

Neoficialių šaltinių teigimu. 
ERPB nedalyvaus „Mažeikių 
naftos" modernizavimo pro
jekte, kol susivienijimas nesu
sitars dėl ilgalaikio ir stabi
laus žaliavos tiekimo. 

J. Bumgarner tiksliai neat
sakė į klausimą, ar iš vyriau
sybės bus paprašyta garantijų 
tarptautinių finansinių insti
tucijų paskoloms. 

J . Bumgarner palaikys 
glaudų ryši su prokuratūra 

Generalinis prokuroras Ka
zys Pėdnyčia ir _Williams In
ternational" prezidentas John 
Bumgarner, susitikę ketvirta
dienį, nutarė bendradarbiauti, 
tiriant nusikaltimus Lietuvos 
naftos ūkyje. 

K. Pėdnyčia sake, kad susiti
kime buvo prieita prie bendro 
supratimo ir požiūriai į nusi
kalstamumą naftos ūkyje bei 
tyrimo objektus neišsiskyrė. 
„Buvo nuspręsta, kad visa tai 
reikia skaidrinti. Ir jie žino, ir 
mes matome, kad šalies naftos 
ūkyje palikimas yra proble-

Liberalai linki sėkmės 
Williams,, veiklai Lietuvoje 99 

Vilnius, vasario 4 d. (BNS) 
— Populiariausios Lietuvoje 
politinės jėgos Liberalų sąjun
gos (LS) atstovai JAV bendro- . 
vės „Williams International" 
prezidentui John Bumgarner 
pažadėjo laikytis visų ankstes
nių Lietuvos vyriausybių įsi
pareigojimų ir nesiekti sutar
čių su „Williams Internatio
nal" tikrinimo. 

„Mes manome, kad, vyriau
sybei pasikeitus, neturi būti 
nubraukta tai, kas padaryta 
ankstesnių ministrų kabinetų. 
Vyriausybė yra valstybės val
džia, jos įsipareigojimai turi 
būti išlaikomi net ir tais atve
jais, kai jie yra blogi", žurna
listams penktadienį sakė Li
beralų sąjungos vicepirminin
kas Eugenijus Gentvilas po 
susitikimo su JAV verslinin

ku. 
E. Gentvilas pabrėžė, kad 

sutartis keisti ar jas tobulinti 
įmanoma tik šalia susitarimu. 

Komentuodamas susitiki
mą, E. Gentvilas teigė, kad „iš 
esmės" liberalų ir J. Bumgar
ner nuostatos sutampa. ..Te
gul šiai įmonei sekasi, bus vi
siems nuo to geriau. Jei nesi
seks — kils problemų ir Lietu
vai, ir 'Mažeikiu naftai', ir pa
čiam 'Williams' bei užsienio 
investuotojų pasitikėjimui Lie
tuva", kalbėjo vienas LS vado
vų. 

Jis priminė, kad liberalai 
vyriausybės sutarties su „Wil-
liams" „niekaip negali laikyti" 
geriausia Lietuvos siekių po
žiūriu, tačiau pridūrė, jog do
kumentus pasirašius, „mūsų 
bendras interesas, kad Ma-

miškas", sako K. Pėdnyčia. 
Generalinis prokuroras tei

gė informavęs J. Bumgarner 
apie prokuratūros atliekamą 
tyrimą dviejose baudžiamo
siose bylose dėl lėšų grobsty
mo naftos ūkyje. Pasak K 
Pėdnyčios, tiriant šias bylas, 
prokurorams reikalingus do
kumentus tenka rasti labai di
deliame sraute ir todėl pra
randama daug laiko. 

J. Bumgarner pažadėjo, kad 
amerikiečių bendrovės atstovų 
vadovaujama „Mažeikių naf
tos" administracija padės ir 
bendradarbiaus, tiriant šias 
bylas. Trečiadienį susitikęs su 
Seimo konservatorių frakcijos 
nariais, J. Bumgarner teigė, 
kad atleidus 35 senus „Ma
žeikių naftos" įmonės vado
vus, amerikiečiams pavyko su
griauti šiame susivienijime 
veikusią korupcinę sistemą. 
Be to, įmonėje sunaikinti du 
kuro vagysčių kanalai, o ne
trukus gali būti išaiškintas 
trečiasis. 

„Aš asmeniškai apie tai 
nežinojau", pripažino generali
nis prokuroras K Pėdnyčia, 
pridūręs, kad apie tai buvo 
kalbama susitikime su J. 
Bumgarner, tačiau ties kon
krečiais atvejais nebuvo apsi
stota. 

Kai kurių užsienio specia
listų duomenimis, per „Mažei
kių naftą", dalyvaujant Lietu
vos ir Rusijos valdininkams ir 
verslininkams, kasmet buvo 
išplaunama po kelis šimtus 
milijonų litų. 

žeikiai dirbtų". 
Susitikime dalyvavo ir nese

niai liberalu tapęs buvęs ūkio 
ministras Eugenijus Maldei-
kis, kurį J. Bumgarner minėjo 
kaip netiesioginį „Mažeikių 
naftos" ir „LUKoil" derybų da
lyvį. Penktadienį žurnalis
tams E. Maldeikis teigė, kad 
„tai asmeninė J. Bumgarner 
nuomonė ir jo padorumo rei
kalas". „Esu per silpnas žmo
gus ir man per didelė garbė, 
kad aš sugebėčiau tiek įtako
ti", sakė buvęs ministras. 

Rolando Pakso vyriausybės 
ūkio ministras E. Maldeikis 
pernai atsistatydino, kaip jis 
teigė, nepritardamas sutar
tims su strategine investuoto
ja į Lietuvos ūkį „Williams In
ternational". 

J. Bumgarner kvietimu vy
kusiame susitikime taip pat 
dalyvavo liberalų valdybos na
riai — verslininkas Artūras 
Zuokas, politologai Algirdas 
Gricius ir Gintaras Steponavi
čius, buvęs finansų ministras 
Jonas Lionginas. 

Ryga, vasario 4 d. (Reu-
ters-Elta) — Penktadienį La
tvija pareiškė, kad Lietuvos 
mėginimai užsitikrinti narys
tę NATO anksčiau už dvi Bal
tijos kaimynes yra neproduk
tyvūs ir kelia pavojų regiono 
saugumui. 

Latvijos užsienio reikalų 
ministras Indulis Berzinis 
sakė, kad Lietuvos siekis tapti 
NATO numylėtine gali izoliuo
ti Latviją ir Estiją, jeigu šios 
dvi į sąjungą būtų priimtos 
vėliau. 

Latvijos diplomatijos vado
vas taip pat sakė, kad NATO 
plėtra į Baltijos regioną, nesu
teikiant narystės statuso vi
som trims valstybėms iš kar
to, gali bf ti įvairiai vertinama 
Rusijos, kuri nuo pat pradžių 
kategoriškai nepritarė šių val
stybių narystei sąjungoje. 

„Nekritikuočiau Lietuvos, 
jeigu tai būtų tik Baltijos vie
nybės reikalas. Tačiau tai yra 
visiškai kitas, bendros saugu
mo politikos regione reikalas", 
sakė ministras kasmetinėje 

mokslinėje konferencijoje. 
I. Berzinis sakė, kad tas 

pats tinka ir Europos Sąjun
gos (ES) plėtros atveju. „Kol 
mes konkuruojame, kad pri-
lygtumėme visoms likusioms 
valstybėms, yra gerai, tačiau 
jeigu bandome atsiplėšti kitų 
sąskaitų, tai yra blogai ir net
gi pavojinga", teigė ministras. 

1991 m. Estijai, Latvijai ir 
Lietuvai atgavus nepriklau
somybę šių Baltijos valstybių 
santykiai su Rusija geriausiu 
atveju būdavo šalti. Visos trys 
valstybės, manančios, kad na
rystė NATO yra nepriklauso
mybės garantas, po 50 metų 
okupacijos nuo Sovietų Sąjun
gos atsiskyrė su didelėmis ru
sakalbių mažumomis, kurių 
padėtis tapo aštrių konfliktų 
su Rusija pagrindu. Maskva 
kritikavo Baltijos vyriausybių 
nenorą besąlygiškai suteikti 
rusakalbiams pilietybę ir ma
no, kad šiose valstybėse yra 
nemažai rusus diskriminuo
jančių įstatymų. 

Karių psichologinei būsenai 
reikia daugiau dėmesio 

Vilnius, vasario 4 d. (Elta) 
— Lietuvos kariuomenė stoja į 
kovą su karius kankinančio
mis depresijomis bei stresais 
ir mėgina užkirsti kelią savi
žudybėms. 

Kaip sakė Krašto apsaugos 
ministerijoje, pernai kariuo
menėje nusižudė du šaukti-
niai, tadau, palyginti su 1998 
metais, šis skaičius yra dides
nis — tada su gyvenimu atsi
sveikino vienas šauktinis. Lie
tuvos krašto apsaugos siste
moje tuo pačiu metu tarnauja 
apie 4,000 šauktinių. 

Siekdamas išsiaiškinti dep
resijos ir streso priežastis bei 
norėdamas jas pašalinti, ka
riuomenės vadas brigados ge
nerolas Jonas Kronkaitis pa
tvirtino profilaktikos priemo
nių krašto apsaugos sistemoje 
planą. 

Pagal šį vyriausiojo kariuo
menės gydytojo majoro Ginta
ro Berkevičiaus parengtą pla
ną psichologijos klausimams 
žadama daugiau dėmesio skir
ti atrenkant jaunuolius į pri
valomąją pradinę karo tarny
bą. Be to, karininkai, puskari
ninkiai ir seržantai bus pasto
viai šviečiami psichologijos ir 
psichiatrijos temomis, dali
niuose bus skaitomos paskai
tos, vyks diskusijos apie dep
resijų ir savižudybių užkardy
mą. Pagal planą turėtų nuolat 
veikti psichologinės pagalbos 
telefonu linija, bus vykdomos 
anonimiškos karių apklausos. 

Krašto apsaugos ministerija 
pranešė, kad taip pat jau yra 
parengtos atmintinės vadams 
ir kariams. Jos turi padėti at
pažinti depresijos bruožus ir 
paaiškinti, kaip į juos reaguo-

* Per sausio mėnesi ne
darbo lygis šoktelėjo dar 0.8 
procento ir vasario 1 d. sudarė 
10.8 proc. Palyginti su tuo 
pačiu praėjusių metų laikotar
piu, nedarbas padidėjo 3.1 
proc. Lietuvos darbo biržos 
duomenimis, per sausį už-
registuota 25,600 bedarbių, 
arba 6,600 daugiau nei gruo
džio mėnesį. Vasario 1 d. Lie
tuvoje buvo 191,600 bedarbių, 
arba beveik 40 proc. daugiau 
nei prieš metus. 

ti. 
, Je i karys užbaigia darbus, 

išdovanoja brangius daiktus, 
išsitaria apie gyvenimo be
prasmybę, beviltiškumą, kal
ba apie savižudybe, tokio ka
rio negalima palikti vieno ir 
reikia kuo greičiau kreiptis 
pagalbos į tiesioginį vadą, ka
pelioną, mediką, draugą, šei
mos narį ar tiesiog kviesti 
greitąją medicinos pagalbą", 
rašoma atmintinėje. 

JAV skiria naują 
ambasadorių 

Lietuvoje 
Vašingtonas-Vilnius, va

sario 4 d. (USIS-BNS) — JAV 
prezidentas Bill Clinton keti
na naujuoju ambasadoriumi 
Lietuvoje paskirti karjeros 
diplomatą John F. Tefft. 

Kaip pranešė Baltųjų rūmų 
spaudos skyrius, J. Tefft dip
lomatinę tarnybą pradėjo 
1972 metais. Jis yra dirbės Je
ruzalėje, Budapešte, Romoje, 
Maskvoje bei Vašingtone. Val
stybės departamente jis dirbo 
Šiaurės Europos reikalų sky
riaus direktoriumi ir Sovietų 
Sąjungos reikalų skyriaus di
rektoriaus pavaduotoju. 

Iki pastarojo meto J. Tefft, 
turintis ministro patarėjo dip
lomatinį rangą, dirbo JAV dip
lomatinės misijos Maskvoje 
vadovo pavaduotoju. 

51 metų J. Tefft dabar mo
kosi lietuvių kalbos. Jis gimė 
Madison, WI. Madison devin
tajame dešimtmetyje pasirašė 
bendradarbiavimo sutartį su 
Vilniumi, ir abu miestai yra 
keletą kartų pasikeitę visuo
menės atstovų vizitais. 

Dabartinis JAV ambasado
rius Keith C. Smith Vilniuje 
dirba nuo 1997 m. rugsėjo. 
Manoma, kad naujasis amba
sadorius jį pakeis šią vasarą. 

KALENDORIUS 
Vasario 5 d.: Šv. Agota; Abrao

mas. Birutė, Gaudvinas. Ilona. 
Vasario 6 d . : Alkis. Darata, Pau

lius, Teofilis, Titas, Živile 
Vasario 7 d.: Jomante, Mozė, Ra

mutis. Ričardas. Romualdas, Vilgau-
das 

http://DRAUGASOEAFfmUNK.NET
file://�/Yriliams
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Dnve 
Lake Forest, IL 60045-2660 

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ 
SUVAŽIAVIMAS VILNIUJE 

Lapkričio 27 d. Vilniuje, Sa
vivaldybės Baltojoje salėje, 
įvyko Ateitininkų sendraugių 
sąjungos (ASS) suvažiavimas. 
Ta proga šv. Mišias Vilniaus 
arkikatedros šv. Kazimiero 
koplyčioje aukojo sendraugių 
dvasios vadovas vysk. J. Boru
ta, SJ. Po šv. Mišių jis skaitė 
pranešimą apie šiandienės 
Bažnyčios problemas ir ateiti
ninkus. Trys sendraugiai davė 
įžodį. 

Suvažiavimą pradėjo ASS 
pirmininkas dr. V. Rastenis. 
Po bendros maldos, kurią pra
dėjo kun. V. Aliulis, MIC, bu
vo perskaitytos sveikinimo te
legramos. Ateitininkų federa
cijos pirmininkas V. Mali
nauskas pasveikino visus susi
rinkusius ir padėkojo sen
draugiams bei ASS pirminin
kui dr. V. Rasteniui už orga
nizacijos atkūrimą ir buvimą 
kartu. Pirmoji suvažiavimo 
dalis buvo skirta Ateitininkų 
federacijos atkūrimo dešimt
mečiui. Prisiminimais apie or

ganizacijos atsikūrimą dalijosi 
dr. V. Rastenis. Vyskupo M. 
Valančiaus blaivybės sąjungos 
pirmininkas J. Kančys ASS 
pirmininkui įteikė padėkos 
raštą, supažindino su „keliau
jančių parapijų" idėja, kvietė 
aktyviai prisidėti prie jų or
ganizuojamos akcijos. Rašyto
jas J. Mikelinskas kalbėjo apie 
ateitininkijos idealus mūsų 
tautoje, atkreipė dėmesį į vi
suomenėje Bažnyčiai meta
mus kaltinimus. Savo mintis 
išsakė ir kiti suvažiavimo da
lyviai. Pabaigoje buvo išrinkta 
nauja ASS centro valdyba, ku
rios dvasios vadovu tapo vysk. 
J. Boruta, SJ, pirmininku — 
P. Plumpa, vicepirmininku — 
L. Serapinas, iždininku — 
prof. L. Maciūnas, sekretore 
— R. Sopranaitė, nariais — N. 
Butkuvienė ir P. Sidagis. Gar
bės pirmininku išrinktas dr. 
V. Rastenis, garbės teismo pir
mininku — P. Vinkleris. 
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ATEITININKŲ 
SAVAITGALIS 

TRAKUOSE 
Visi nepabūgę artėjančio 

uragano gruodžio 4 dieną susi
ruošė vykti į Trakų stovykla
vietę „Slėnis". Jau nuo pat 
ankstaus ryto gąsdino stip
raus vėjo gūsiai. Skubantys į 
tradicinį Ateitininkų savait
galį kelyje buvo sulaikyti nu
virtusių medžių. Didžiulė eglė, 
pakirsta vėjo, atitvėrė kelią ir 
Ateitininkų federacijos pirmi
ninkui. 

Nors ežeras siautėjo, kaip 
jūra, jaukioje ir šiltoje salėje 
buvo labai ramu. Čia susirin
ko beveik 40 organizacijos na
rių, norinčių pabendrauti ne
formalioje aplinkoje, drauge 
pamąstyti apie artėjančus 
2000 jubiliejinius metus ir 
XIII Ateitininkų kongresą, ku
ris įvyks liepos 21-23 dieno
mis. 

Susitikimas prasidėjo malda 
— liturginiu šokiu „Žvaigždė". 
Po trumpo dalyvių prisistaty
mo ir susipažinimo kunigas 
Rolandas Makrickas papasa
kojo apie 2000 jubiliejinių me
tų renginius, padėjo geriau su
prasti Šventųjų metų prasmę. 

Po pietų buvome kviečiami 
susimąstyti apie savo gyveni
mo takelį dideliame ir plačia
me kelyje nuo Kristaus gimi
mo, apie ateitininkijos vietą 
tame kelyje. Kūrėme kiekvie
nas savo bažnyčios ir ateiti
ninkijos simbolius, daug gal
vojome apie savo vietą juose. 
Savo išgyvenimais galėjome 
pasidalinti mažose grupelėse. 

Prieš vakarienę žengtas pir
mas žingsnis ruošiantis XIII 
Ateitininkų kongresui. AF pir
mininkas Vygantas Malinaus
kas drauge su AF tarybos 
vicepirmininku Petru Kumb-
riu parengė nuomonių ir pa
siūlymų anketą. Atsakinė
dami į anketos klausimus, dis
kutavome apie kongreso tiks
lus ir uždavinius, renginio 
programą ir artėjančius rinki
mus. 

Susikaupusias aistras galė-
jame nuplauti pirtyje, atvė
sinti šaltame ežero vandenyje 
ir jaukioje aplinkoje prie židi
nio pavakaroti. 

Po audros išaušo neįtikėti
nai ramus antrasis adventinis 

Seselė Laima Daumanto-Dielininkaičio jaunųjų ateitininkų kuopos lap
kričio mėnesio susirinkime praveda kiekvieno kuopos būrelio sukurtą Ju
biliejinių durų šventinimą. 

VISI GALITE BŪTI 
ŽURNALISTAIS 

Jaunųjų Ateitininkų centro 
valdyba skatina visus jaunuo
sius ateitininkus rašyti į šeš
tadieninį ateitininkų skyrių 
„Drauge". Už kiekvieną kores
pondenciją, yeiklos ar susirin
kimo aprašymą nariai bus 
premijuojami 5 dol. honoraru. 
Raginame jus informuoti visus 
apie jūsų kuopos įdomias iš
kylas, susirinkimus, šventes 
bei labdaros darbelius. Jei tu
rite įdomias nuotraukas, siųs
kite ir jas, tik neužmirškite ki
toje nuotraukos pusėje para
šyti kokia proga ta nuotrauka 
daryta, kada, kur ir kieno. 
Surašykite ir visų dalyvių var
dus bei pavardes. Tad ilgiau 
nedelsdami — sėskit ir rašy
kite. O kai jūsų rašinėliai bus 
išspausdinti, džiaugsitės pa
tys ir kitus pradžiuginsite. 

JASCV 

sekmadienis. Susikaupę ry
tinėje maldoje, skaniai papus
ryčiavę, aptarėme anketų re
zultatus, supratome, kad lau
kia sunkus ir atsakingas dar
bas organizuojant kongresą. 

šį Savaitgalį turėjome progą 
išklausyti pasakojimą apie 
mūsų draugų kelionę į Aust
riją „Katholiche Jungschar" 
organizacijos kvietimu grupė 
studentų ateitininkų svečiavo
si Zalcburge. Jie parvežė ne 
tik dovanėles sąjungoms, bet 
ir metodinės medžiagos, kurią 
galėsime panaudoti ugdydami 
jaunimą. 

Susikrovę į lagaminus tai 
kas buvo gera ir malonu, o vi
sas negandas palikę šiukšlių 
dėžėje, palinkėjome vieni ki
tiems gero kelio. Bendra nuo
trauka ant ežero kranto pri
mins šauniai praleistą laiką. 

Rozvita Vareikienė ir 
Aušra Kazlauskaitė 

ŠIS DABARTINIS 
ATEITININKIŠKAS 

JAUNIMAS YRA 
PAKANKAMAI STIPRUS 

IŠLAIKYTI SAVO 
KARTOS LIETUVYBĘ 

Šis ir panašūs klausimai yra 
labai įdomūs. Mano atsaky
mas į šį klausimą yra „taip" ir 
„ne". Manau, kad mes lietuvy
bę galime išlaikyti įvairiais 
būdais. Mūsų lietuviškame 
pasaulyje yra labai daug įvy
kių ir priemonių, kuriomis ga
lime naudotis išlaikyti lietuvy
bę. 

Pirmiausia, mano gyvenime, 
šeštadieninė mokykla padėjo 
man išlaikyti lietuvybe pasi
didžiavimo jausmą ir žymiai 
praturtino mano lietuvišką 
auklėjimą. Kas šeštadienį su
sirinkdavome, mokytis dau
giau apie mūsų senelių kraš
tą, jo kalbą ir tautybės šaknis. 

Mano didžiausia padėka, ži
noma, lietuvybės išlaikymui, 
skirta tėvams. Jie nuo pat ma
žens mane auklėjo lietuviškoje 
aplinkoje, vertė ir tebeverčia 
lietuviškai kalbėti. Seneliai ir 
plati giminė taip pat padeda 
išlaikyti lietuvybę. Skaitymas 
lietuviškų knygų ir lietuviškos 
spaudos taip pat yra labai 
svarbu lietuvybės išlaikymui. 

Mums, jaunimui, labai svar
bu matyti gerus pavyzdžius 

KODĖL NORIU 
BŪTI ATEITININKĖ 

Man labai patiko dalyvauti 
ateitininkų organizacijoje pra
ėjusiais metais. Kai aš buvau 
maža, aš irgi buvau ateitinin
kė. Bet dabar, kai esu vyres
nė, turiu pagalvoti, kodėl pasi
rinkau ateitininkiją ir ar no
riu tapti moksleive. 

Man labai įdomu dalyvauti 
moksleivių susirinkimuose. 
Mes kartu bendraujame ir 
kalbame apie ateitininkiją. 
Nepaisant apie ką kalbame, 
yra labai įdomu. Todėl man 
įdomu klausytis ir daugiau 
sužinoti ir suprasti. 

Prieš trejus metus, aš ne
daug žinojau apie moksleivius 
ir ateitininkų organizaciją. Aš 
nesupratau koks buvo jų tiks
las ir ką mano draugai susi
rinkimuose darė. Jie tik pa
sakodavo, kad labai smagiai 
praleidžia laiką ir daug iš
moksta. Pagaliau, kai ir aš 
pradėjau lankyti susirinki
mus, buvau labai laiminga, 
nes ten kalbame apie tokius 
dalykus, kuriuos ne dažnai gy
venime diskutuojam. Tie po
kalbiai apšvietė mano protą. 

Man ypač svarbu dalyvauti 
ateitininkų organizacijoje, nes 
galiu prisiartinti prie Kris

taus. Per moksleivių rekolek
cijas, labai gerai pasijuatu, 
nes daug apie savo tikėjimą 
išmokstu ir žymiai daugiau 
apie gyvenimą suprantu. 

Ateitininkai labai draugiški 
ir laisvai kalba apie krikš
čionybę. Esu jau kelis metus 
kandidatė ir vis daugiau su
žinau apie ateitininkų sąjungą 
(red. pastaba: sąjūdį) ir Kris
tų, todėl žadu ir toliau lankyti 
susirinkimus ir rekolekcijas. 

Būti ateitininke yra labai 
svarbus dalykas. Daug žinoti 
apie lietuvybę ir Kristų yra 
gyvenime labai svarbūs daly
kai. Jei daug apie tai nežinai, 
negali ir kitiems paaiškinti. 
Būdama moksleive, turiu pro
gą daugiau kalbėti lietuviškai, 
daugiau apia lietuvybę išmok
ti ir būti geresne lietuvaite. 
Kadangi nebėra lietuviškos 
mokyklos mūsų amžiaus jau
nimui, būna gera proga mums 
kalbėti lietuviškai ir būti lie
tuviškoje aplinkoje. 

Aš labai džiaugiuosi, kad 
duosiu moksleivės įžodį ir 
gausiu juostelę. Man yra labai 
svarbu dalyvauti ateitininkų 
organizacijoje, būti gera ateiti
ninke, rodyti gerą pavyzdį ir 
toliau mokytis apie lietuvybę. 

Saulutė Tamošiūnaitė 

vyresnių žmonių, kurie auko
jasi ir dirba lietuvybės išlai
kymui. Jie mus skatina tą pa
tį daryti. 

Iš kitos pusės, manau, kad 
mes, kaip moksleiviai, nesame 
pakankamai stiprūs išlaikyti 
lietuvybę. Esu pastebėjęs, kad 
metams bėgant vis mažiau ir 
mažiau yra lietuvių mūsų vi
suomenėje. Daug jaunų žmo
nių tuokiasi su kitataučiais ir 
po truputį dingsta iš lietu
viškos veiklos. Kadangi lietu
vių skaičius mažėja, man gai
la, kad mums vis sunkiau ir 
sunkiau susirasti lietuvį ar 
lietuvaitę sukurti šeimą. 

Taip pat, pastebiu, kad ma
no senelių kartos žmonės pra
deda nubyrėti dėl amžiaus ar 
sveikatos. O lietuviškos mo
kyklos mokinių skaičius vis 
mažėja ir mažėja. Mano kla
sėje iš pradžių buvo arti 10 
mokinių, o baigėme tik 4. At
rodo, kad vis daugiau ir dau
giau amerikiečių veikla žmo
nes patraukia ir jie iš lietu
viško gyvenimo dingsta. Nors 
sunku tai sakyti, mūsų meilė 
Lietuvai nebėra tokia stipri ir 
pasišventusi, kaip mūsų sene
lių, nes mes esame gimę 
Amerikoje. 

Aš labai norėčiau tik pozity
viai atsakyti į pateiktą klau
simą, bet tada, mano galvoji
mu, nebūtų tiesa. Skatinčiau 
visą jaunimą nepamiršti savo 
šaknų, kuo daugiau dalyvauti 
lietuviškoje veikloje ir būtinai 
aplankyti tą nuostabią senelių 
žemę — Lietuvą. 

Lukas Laniauskas 

A S Y A S E G A L E N E , M.D. 
Rush University Consuhants in 

Altergy and Immunology 
Konsultacijos suaugusiems ir 
vaikams, sergantiems astma, 

sinusitu, kvėpavimo talju. ir 
imunologinėmis ligomis, 

alergiškiems maistui, vaistams, 
vabzdžių [kandimui bei įvairioms 
aplinkos sukeltoms alergijoms. 

Dr. Segalene sėkmingai suderina 
medicininį išsilavinimą JAV su 

dideliu patyrimu Europoje ir JAV. 
Kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. 

1 7 2 5 VV.Harrison S t - 2 0 7 
Chicago, I L 6 0 6 1 2 
T r t . 312-942-6296 . 

ATEITININKU 
KONGRESUI ARTĖJANT 
Ateitininkų XIII kongresui 

artėjant, prašome siųsti pa
siūlymus dėl dabar galiojan
čių AF įstatų redagavimo, pa
pildymo ir pakeitimo. Turin
tieji galimybę naudotis elek
troniniu paštu, siųskite 
mailto: af@ateitis.lt 

Oro paštu galima siųsti į 
Ateitininkų būstinę adresu: 
Laisvės ai. 13, Kaunas 3000, 
Lietuvos Respublika, LI-
THUANIA. Siūlymus adre
suokite Aušrai Kazlauskaitei, 
Ateitininkų federacijos sekre
torei. 

ŠV. MIŠIOS VAIKAMS 

Sekmadienį, 'vasario 6 d., 
Pal. Jurgio Matulaičio misijoje 
9 vai. r. bus aukojamos šv. 
Mišios vaikams. Visi vaikai ir 
jų tėvai kviečiami dalyvauti. 

JAUNIU IR JAUNUČIU 
SUSIRINKIMAS 

Daumanto — Dielininkaičio 
jaunųjų ateitininkų kuopos 
susirinkimas vyks sekmadie
nį, vasario 6 d. Rinksimės 
Ateitininkų namuose, Lemon-
te, tuoj po Pal. J. Matulaičio 
misijoje vaikams skiriamų šv. 
Mišių. Visi dėvime uniformo
mis. 8-tas būrelis (7 ir 8 skyr. 
berniukai) vyks į Racine ke
pyklą, o 5-tas būrelis (5 ir 6 
skyr. mergaitės) vyks lankyti 
senelių Šv. Šeimos viloje. Tę-
sim šio mėnesio temą .Ati
darykime savo širdis". Daly
vaukime visi! 

GEDAS M. ORINIS, MD 
INKSTU, POSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Aurom Medfcal Center 

10400 75 St, Kanoaha, Wl 53142 
(414) 697 6990 

Asta M. Astrauskas, MD 
Vaikų gydytoja 

naujai prisijungusi prie vienos 
geriausių pietvakarių pusėje dr. 

G . Skarpathiotis pediatrinės 
praktikos. Gydome ir 

konsultuojame įvairiais 
vaikų ligų klausimais. 
Pak* Pediatrics 
708-923-6300 

Chicago Pediatrics 
773-582-8500 

DR. ARVYDAS JDAIUDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. Main St 
Matteaeon, IL 60443 
Tai. 708-7484033 

Vatondoa pagal suartarimą 

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

7915 W. 171 S t 
TMeyPafKH.60477 

708-614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kas. 773-736-4477 

Raz. 706-246-0067 art* 708-245-6581 
6448S.PUa*JRoad 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
JOKŠA 

6441 S. Pulaski Rd, Chicago, IL 
Rez. 708-422-7807 
Kab. 773-562-0221 
Valandos susitarus 

DR. DALIA JODVVAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 
15643 W. 127* S*. 

Su*a l01 
Lamom, K. 

T a i 630-243-1010 
VUanrtnuueHarui 

DR. K. JUČAS 
OOOS UGU SPECIALISTAS 

GYDO OOOS AUGLIUS. 2AIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
6132 8. Kedzie AVA, Chicago 

773-77*6969 arba 773-480-4441 

Dr. RUSSELL MILLER 
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
pereme dr. P. Kisieliaus 

p r a k W v a l . auaftaru*. aitoa 
nei pirmd. 11-7, antrd. 9-5, 

trecd. 106 , panktd 10-4. kas 
I tėtei . 10-2.1443 Š. 50 

Ava., Cicero, IL 
Tai. 706-662-4159. 

M. VILUA KEPtlLm 
Amber Health Cerrter 

Stuburo, sąnarių ir numenu gydymu. 
chiropnktika,manualinė terapija, 

akupunktūra 
7271S.Harkm,BrMseriew,IL 

6*455. Td. 768-S94-6400. Kalbame 
BetvriskaL Valandos • 
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TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems. 

Ramoną C. Marsh, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Dovvners Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EUGIJUS LEUS 
AKIU UGOS IR CHIRURGIJA 

1192 WaJterSL, Lement, IL 60436 
1301 CopparfieM Ava., Suite 113, 

Joiet.IL 60432 
Tel. 815-723-1854 

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberto Road 
HickoryHflIa 

Tel. 706-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR VIUUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDICAL CUNIC 
15505-127 S t , Lamont IL 60439 
PrtMauso Patos Community Hospital 

Silver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. 630-257-2255 

Ca/rfac Diagnoais, LTD 
6132 S. Kedzie Ava. 
Chicago, IL 60829 
Tai. 773-436-7700 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. UNA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8434-A S. Kedzie. CHICAGO. IL 60652 
Tel. 773-434-4440 

Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
Illinois Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
vėžio, sužeidimų darbovietėje 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. Mannhaim Rd. 
VVeatcheater, IL60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą. 

DR. V J. VASAITIENĖ 
DANTŲ J3YDYTOJA 

4817W.83St,Burbank,IL 
Tet 708-423-8114 

Valandos pagal susitarimą 

DR KENNETH J. YERKES 
DR. MAODALEN BEUCKAS 

Dantų gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007W.$9St.CWcaoo,IL 
Tat 773-736-55M 

4707 8. OJbart, La Ofanga. IL 
Tat 700-362-44*7 

DR. PETRAS 2UOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 Wast Ave. 
Orland Park 

708-349-8100 
Valandos kasdien, išskyrus 

savaitgalius 

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

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

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

DR. JOVITAKERBUS 
DANUI GYDYTOJA 

9525 S.79th Ava., 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 Hite, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave. 

Tel. (708) 5984055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V1ŽNAS, MD., SC. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS h.lOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave.. Suite 310 

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

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

UNASSIDRYS.M.D. 
Akrų ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge.IL 60415 

Tel. 708-6388622 
4149W.63rd.St. 

Tel. 773-735-7709 

DR PETRAS V.KISIELIUS 
INKSTŲ. POSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Cffvtorfor l lAflftf i, 

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

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

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320 VV. 61 st Ava. (210) 947-5279 
Hobart. IN 46342 Fa* (21 • ) M7-6236 

NUOLĖSTANKEVlClOTE, M.D. 
Board Certitied, Internal Medicme 

Valandos jūsų patogumui 
Hoty Croaa PrafeMioneJ Pavfton 

311. South 
Utiuarten Ptaa a at CaMbrnla Ava. 

CNcago, IL 6062t 
Tel. 773471-7879 

mailto:af@ateitis.lt
http://Joiet.IL
http://www.illinoispain.com
http://Ridge.IL


• 

Trumpai 
Amerikoje ir pasaulyje 

Paruošė Eglė PmMienė 

•Po 7 metų Clinton-Gore 
vadovavimo, New Hamp-
shire (NH) valstijos prezi
dentūros pirmenybėse bal
suotojai parodė, kad pa
sigedo dorumo, garbingumo. 
Balsavimui daug įtakos turėjo 
valstijoje vis didėjantis skai
čius nepriklausomų balsuo
tojų, kurie paprastai prieš
tarauja „partįjų parinktiems" 
kandidatams (šiuomet Gore ir 
Bush). Nors demokratų tarpe 
viceprez. Al Gore laimėjo, bu
vęs sen. Bill Bradley stipriai 
pasirodė, pralaimėjęs tik ke
liais procentais. Abiejų kandi
datų panaši politinė filosofija 
— abu stiprūs liberalai, ir 
tipiškai viceprezidentas būtų 
išrinktas tęsti vyriausybės 
darbą. Tačiu apklausose ne
mažas skaičius demokratų 
pasisakė, remiantys Bradley, 
nes jiems nusibodo dabartinės 
vyriausybės nuolatiniai skan
dalai, o Bradley yra teisingas 
žmogus. Šie balsuotojai taip 
pat nusivylę viceprezidentu 
Gore, nes jis iškraipo faktus 
arba tiesiog meluoja apie 
Bradley politiką, apie buvu
sius įvykius, pvz., Gore yra 
tvirtinęs, jog „išrado inter-
netą", pirmas iškėlė Love Ca-
nal suteršimo reikalą, kad 
„Love Story" knygos bei filmo 
istorija buvo apie jį ir žmoną 
Tipper Gore, ir t.t. (Tai viskas 
netiesa). Praėjusį savaitgalį 
toks netiesos tvirtinimas vėl 
pasikartojo — vieno Gore ren
ginio metu priėjo Bradley 
rėmėjas, demokratas sen. Bob 
Kerrey. (Kerrey yra abiejų 
partijų narių gerbiamas sena-
torius; jis yra heroizmu pa
sižymėjęs Vietnamo karo vete
ranas, ir karo metu netekęs 
vienos kojos dalies). Kai Sena
torius Kerrey mėgino prieiti 
prie susirinkusių- žurnalistų, 
Gore rėmėjai jį purvu apmetė, 
išjuokė, pavadino luošiu (crip-
ple). Viską tą matė susirinkę 
žurnalistai. Tuo tarpu apie šį 
įvykį paklaustas, Gore spau
dos sekretorius aiškino, kad 
nėra reikalo senatoriaus Ker
rey atsiprašyti, o per MSNBC 
programą viceprez. Gore tvir
tino, kad iš vis niekas taip su 
Kerrey nepasielgė: „Tai netie
sa, taip neįvyko". Pastebimai, 
žiniasklaidoje Clinton-Gore 
vyriausybės stiprūs rėmėjai 
— liberalių pakraipų žurna
listai, yra pradėję vis dažniau 
kritikuoti Gore, minėdami, 
apgailestaudami jo neteisin
gumą, sakydami, kad jis tu
rėtų susiprasti. Šiuo metu dar 
vis vien įtariama, kad Al Gore 

laimės demokratų kandida
tūrą, bet Bradley lieka stipriu 
oponentu ir jis pradėjo smar
kiau pulti viceprez. Gore. 

Iš respublikonų puses NH 
pirmenybes laimėjo Arizona 
senatorius McCain, stipriai 
pasirodydamas prieš Teras 
gubernatorių George W. Bush 
(49%-31%). McCain rėmėjai 
aiškina, kad, nors Tezas val
stijoje gubern. Bush įvesta 
politika patraukli, konserva
tyvi, ir jo pristatyta balsuoto
jams vizija turi pliusų, Bush 
yra per atsargus, atrodo ne
turįs stiprių įsitikinimų, per 
daug kreipia dėmesį į apklau
sas, bijo iškelti Clinton-Gore 
vyriausybės skandalus. Jie 
tvirtina, kad reikia užsidegu
sio, įsitikinusio asmens — 
kaip McCain, kandidatuoti 
prieš Gore (jie spėja, kad 
Bradley pralaimės), nes Gore 
niekuo nesivaržys ir kandida
tuos iš visų jėgų. Įdomu pas
tebėti, kad labiausiai užside
gęs respublikonų kandidatas 
Alan Keyes, debatuose visad 
geriausiai pasirodo ir susilau
kia ovacįjų. Tačiau mažai už 
jį balsuoja, sakydami, kad jis 
neturi užtektinai patyrimo, 
negali laimėti. 

Spėjama, kad būsimos pir
menybės So. Carolina valsti
joje, kur yra mažiau nepri
klausomų balsuotojų negu 
NH, gali būti lemtingos. (Fox-
news, WSJ) 

•Kinija sako, kad JAV el
gesys sustiprina pavojų 
karo tarp Kinijos ir Taivano, 
gal įveliant ir JAV. Šią savai
tę JAV Atstovų rūmai balsavo 
(341-70) paremti Taivaną, pa
rūpinant tiesioginius milita-
rinius susisiekimus tarp Va
šingtono ir Taipei. Kinija tei
gia, kad šis sprendimas remia 
Taivano atsiskyrimą, o Taiva-
nui nepriklausomybė reiškia 
— karas. Prez. Clinton žada 
sprendimui pareikšti veto. 
(Reuters) 

•Rusijos prezidento Pu-
tin sprendimas išsaukti 
20,000 rezervistų rodo Čečė
nijos karo didelę kainą ir ga
limybę, kad karas dar ilgai 
neužsibaigs. Šią savaitę rusų 
kareiviai užkariavo Grozno ir 
abi pusės tvirtina, sunaikinu
sios daug priešo kareivių. 
(WSJ) 

•Įtariama, kad mecha
ninė problema buvo prie-
žastis šia savaitę įvykusios 
Alaska Air linijų lėktuvo ne
laimės, kurios metu žuvo visi 
88 keleiviai ir įgula. (WSJ) 

Dalis kun. Romualdo Ramašausko globojamų vaikų Šv. Mergeles Marijos namuose Krakėse. 
Nuotr. Indrės Tįjūnėlienės. 

•Kubiečio berniuko Eli-
an Gonzalez reikalo spren
dimas darosi labiau sudė
tingas. Prieš dvi savaites abi 
berniuko močiutes atvyko iš 
Kubos į JAV su juo susitikti, o 
tarpininkauti buvo paskirta 
vienuolė, stipriai remianti 
Elian sugrąžinimą atgal į 
Kubą. Tačiau po susitikimo 
tarp Elian ir močiučių, minė
ta vienuolė netikėtai pakeitė 
nuomonę ir dabar tvirtina, 
kad Elian turi pasilikti JAV. 
Vienuolė smulkmenų nedavė, 
bet sakė, kad per susitiką 
kažkas įvyko, bet nenori aiš
kinti, nes tai gali vienai mo
čiutei sudaryti „nemalonu
mų". (Foxnews) 

•Arkansas teismas nagri
nėja, ar atimti prez. Clin
ton pažymėjimą būti teisi
ninku. Valstijos Aukščiausias 
teismas įsakė savo etikos ko
mitetui pradėti sudrausmini-
mo procesą prieš prezidentą, 
jeigu to jau nepadarė, aiškin
damas, kad „Mūsų sistema 
reikalauja, kad etikos komite
tas priimtų ir formaliai įver
tintų mūsų teisėjų pasi
rašytus sprendimus... ir apie 
tai praneštų Mr. Clinton... 
kad jo advokatai galėtų pa
siaiškinti, arba atmesti kalti
nimus". Praėjusį balandžio 
mėn. Arkansas teisėja Susan 
Webber Wright raštu pateikė 
sprendimą, kad prez. Clinton 
yra kaltas teismo negerbimu 
už pakartotinai „tyčiniai ne
teisingus" tvirtinimus po prie
saika Paulą Jonės byloje. Čia 
įtraukti prezidento semanti
niai „lytinių santykių" reikš
mės nagrinėjimai ir Lewins-
ky aferos paneigimas. Savo 
sprendime Wright rašė, kad 
„nėra jokio malonumo kaltinti 
valstybės prezidentą teismo 
negerbimu, bet negalima iš
vengti fakto, kad jis... sužalojo 
juridinės sistemos garbin

gumą". Tai pirmas kartas, kai 
teismas sprendė, jog JAV pre
zidentas kaltas teismo neger
bimu. Už nusikaltimą Clinton 
turėjo sumokėti 90,000 dol. 
pabaudą. Tuo metu teisėja 
VVright savo sprendimo iš
kart nepranešė, palaukdama 
Senato balsavimo Clinton pa
šalinimo byloje; ji aiškino, kad 
nenorėjo savo sprendimu pa
veikti Senato balsų. Jos kriti
kai atkerta, kad būdama pre
zidento gera pažįstama, ji 
sulaikė savo sprendimą, ne
norėdama, kad Clinton būtų 
pašalintas. (Wash. Times) 

•„Viceprezidente Gore, 
Kanadoje sveikatos prie
žiūra nei pigi, nei efektin
ga" — taip JAV spaudoje rašo 
Kanados British Columbia 
provincijos buvęs vyr. patolo
gas dr. W. McArthur, perspė
damas Gore ir JAV Kongresą 
nepertvarkyt JAV sveikatos 
priežiūros pagal Kanados sis
temą. McArthur rašo, kad 
amerikiečiai nesupranta, ne
mato Kanados sistemos rimtų 
trūkumų. (WSJ) 

•JAV ligoninėse, susidū
rę su reikalingų antibio
tikų trūkumais, gydytojai 
prirašo kitokių rūšių antibio
tikus, kurie taip pat išgydys 
ligas, bet gali turėti daugiau 
neigiamų pasekmių. Spėjama, 
kad trūkumai gali būti praė
jusio rudens vaistų sukaupi
mo (belaukiant 2000 m.) pa
sekmės. (VVSJ) 

•JAV laivynas sulaikė ru
sų tanklaivį, sustojusi prie 
Persijos įlankos po to, kai 
buvo nuspręsta, jog tanklaivis 
veža naftą iš Irako. Jungtinių 
Tautų įvestos sankcijos ne
leidžia tokios prekybos su Ira
ku. Rusai tvirtina, kad nafta 
yra iš Irano. Vašingtonas aiš
kina, kad jau kurį laiką stebi 
kontrabandos vežimu įtaria
mus rusų laivus. (WSJ) 

Danutė Bindokienė 

Rinkimai, kandidatai ir 
moterų rūpesčiai 

SEMINARAS 
ATLIKĖJAMS 

Vykdant PHARE Intelekti
nės nuosavybės programą, 
Lietuvos Respublikos kultūros 
ministerija ir Kultūros dar
buotojų tobulinimosi centras 
gruodžio 10 d. surengė semi
narą „Atlikėjų teisės Lietuvoje 
ir Europoje". 

Seminare dalyvavo Europos 
atlikėjų organizacijų asociaci
jos (AEPO) generalinis sekre
torius, PHARE programos ek
spertas Xavier Blanc, AEPO-
PHARE programos atstovai 
Katherine Sand, Jean Vincent 
ir Pal Tomori, kultūros vice
ministras Juozas Širvinskas, 
Kultūros ministerijos Autorių 
teisių skyriaus vadovė Nijolė 
Matulevičienė, Lietuvos at
likėjų asociacijų atstovai. 

Seminare buvo aptartos at
likėjų teisės Lietuvoje, Lietu
vos Respublikos autorių teisių 
ir gretutinių teisių įstatymas, 
atlikėjų teisės 1961 m. Romos 
konvencijoje, 1996 m. Pasau
linės intelektualinės nuosa
vybės organizacijos atlikimų ir 
fonogramų bei Pasaulinės pre
kybos organizacijos Intelektu
alinės nuosavybės (TRIPS) su
tartys, individualūs kontrak
tai ir kolektyvinės sutartys, 
atlikėjų teisių kolektyvinio ad
ministravimo aspektai. 

JC.G.", 1999 m., Nr. 29 

•Alaskoje įvykusios snie
go griūtys, stipriausios per 
kelis dešimtmečius, atsky
rė tūkstančius Kenai pu
siasalio gyventojų. Sniego 
griūtys suvertė 20 pėdų snie
go ant vienintelio kelio, jun
giančio pusiasalį su Anchor-
age, į kur pusiasalio gyven
tojai dažnai nuvažiuoja apsi
pirkti. Kelias užblokuotas jau 
keturias dienas ir neaišku, 
kada jis bus nuvalytas. Pras
tas oras trukdo valymui. (AP) 

Kai neseniai prez. Bill Clin
ton paskutinį kartą savo ka
dencijoje iš televizijos ekrano 
stengėsi įtikinti Ameriką, į 
kokį „aukso amžių" jo vado
vaujama demokratų partija ir 
jis pats per aštuonerius prezi
dentavimo metus atvedė vals
tybę, tarp kol kas nepasiektų 
tikslų priminė ir moterų dis
kriminaciją darbovietėje, kai 
jos už tokį pat darbą gauna 
mažesnį atlyginimą, kaip vy
rai. Nepaisant, kiek kartų 
apie tai buvo kalbėta aukš
čiausiuose valdžios sluoks
niuose, šiandien moters už
darbis yra apie 25 centais į va
landą mažesnis. Tiesa, jau 
1963 m. priimtas „Vienodo at
lyginimo" įstatymas (Eąual 
Pay Act), draudžiantis darb
daviui mokėti moteriai žemes
nį atlyginimą, kaip vyrui, dir
bančiam tokį pat darbą, bet 
retai kur tas įstatymas prak
tiškai vykdomas: nesunkiai 
atrandama įvairių „angų", 
pro kurias darbdavys gali iš
traukti pasiteisinimų. Ypač 
tokia nelygybė ryški sporto 
sferose, kur moterų atlygini
mai niekuomet neprilygsta vy
riškos giminės „sporto žvaigž
džių" gaunamiems. Ši diskri
minacija ypač išryškėjo per
nai, kai liepos mėnesį ameri
kietės, europietiškojo futbolo 
žaidėjos, laimėjo pasaulines 
pirmenybes. 

Prezidento Clinton atsargi 
prielaida, kad ši nelygybė tarp 
vyrų ir moterų atlyginimo 
būtų panaikinta, jeigu Baltuo
siuose rūmuose vėl atsirastų 
demokratas prezidentas — 
šiuo atveju, žinoma, Al Gore 
— vargiai teikia paguodą, 
panašiai, kaip ir 1994 m. Kon
greso patvirtintas — „Violen-
ce Against Women Act" (smur
to prieš moteris) įstatymas. 
Pagal šį įstatymą, moteris turi 
teisę paduoti į teismą savo 
užpuolėją ir laimėti piniginį 
atlyginimą, įrodžius, kad 
smurto veiksmas įvykdytas 
moteriškos lyties pagrindu. 
Rodos, tai labai aiškus reika
las, bet vis tik rastas „kab
liukas", dėl kurio įstatymo 
įgyvendinimas susipainiojo: ar 
įstatymas yra kiekvienos vals
tijos atskirai, ar federalinio 
teismo veikimo ribose? 

Ta pati opera, tik kita arija 
— tai kandidatai, besirun-
giantys dėl pirmenybių būsi
muose prezidento rinkimuose. 
Kiekvienas jų yra ne kartą už
siminęs moterų teises. Tai la
bai parankus arkliukas, nes, 
moteris balsuotojas prisivilio
jus savo pusėn, atsiranda 

daug daugiau galimybių lai
mėti. Tačiau visi kandidatai 
užsikabina už tos pačios — ir 
beveik vienintelės — temos, 
būtent, abortų. Ar jis yra už 
moters teisę nužudyti savo 
negimusį kūdikį ir dar su 
valdžios pagalba, apmokant 
gydytojui už šį „procesą", ar 
prieš? Tuo maždaug ir už
sibaigia kalbos, tarytum mote
rims tik tas vienintelis klausi
mas svarbus ir pagal kandida
to pažiūras į abortus jos 
vertins jo tinkamumą prezi
dento vietai. 

Gaila, kad nuo „neatmena
mų laikų" į Amerikos prezi
dentus nepretendavo nei vie
na moteris (tiesa, buvo pasi
taikę, bet kandidatės „pabėgo 
iš mūšio lauko", net nespė
jusios apšilti). Mėginama aiš
kinti, kad dar „nepribrendo 
laikas" moteriai valdyti šį 
kraštą, nors niekas nedrįsta 
prasitarti, kada jis „pribręs". 
Vis tik Amerikos politiniame 
gyvenime ir atsakingose val
džios pareigose yra daug ga
bių, sumanių, labai gerai tas 
pareigas atliekančių, moterų 
(tik prisiminkime Valstybės 
sekretorę, Vyriausiąją proku
rorę Aukščiausiojo teismo 
teisėją Sandra Day O'Connor 
ir nemažai kitų). Vyrai kandi
datai galėtų bet kurios jų pa
siklausti, kas iš tikrųjų šiuo 
metu moterims daugiausia 
rūpi, kas svarbu. 

Visų pirma būtų paminėtas 
vienodo atlyginimo už vyrų ir 
moterų atliekamą tą patį 
darbą reikalingumas. Diskri
minacija darbovietėse šiame 
krašte dar labai ryški ir nuo
latinė tema lygių moterų teisių 
diskusijose. Moterime-teaip pat 
svarbu, kad būtų daugiau lėšų 
skirta kovai su krūtų vėžiu, 
kuris įgijęs epidemines pro
porcijas. Jaunos dirbančios 
motinos norėtų, kad valdžia 
susirūpintų jų mažamečių 
vaikų priežiūra ir būtų rasta 
priemonių šią problemą kiek 
galima greičiau išspręsti. Mo
terys būtų labai laimingos, jei
gu galėtų po gimdymo iš dar
bovietės gauti atlyginimą il
gesnį laiką ir pasilikti namie 
su savo kūdikiu pačiu svar
biausiu jo vystymuisi metu. 
Moterims svarbu „Sočiai Se-
curity" ateities užtikrinimas, 
aplinkosauga, medicininė 
priežiūra, senelių globa, smur
to prieš moteris sutramdymas, 
diskriminacija darbovietėje, 
sveikatos apdrauda ir daug 
kitų dalykų. Kandidatams lai
kas atsibusti ir į tuos rū
pesčius atkreipti dėmesį. 

Tęsinys 
Nr.ll 

MIRTIS ATĖJO IŠ 
MURAVOS 

ČESLOVAS SPIRGEVIČIUS 

1940 spalio 28. Pirmadienis 
Iš ryto padėjau mamai, paskui mokiausi. Buvo teta 

Stefanįja. Aš džiaugiuosi, kad Aleksas VI klasėje. Jis 
mokytis nori, bet dirbti ir mokytis sunkoka. 

Taip puikiai mokėjau biologiją, norėjau, kad šauktų, 
bet nešaukė. 

Grįžusi namo, radau lenką Henriką. Aš susijaudi
nau. Vargšas, liūdnas buvo visą laiką, man jo labai 
gaila. Neseniai gavo laišką, kad sunkiai serga tėvai, 
sesuo viena. Ji rašė, kad jau negali gyventi, geriau 
mirti. Jis iš čia negali išvažiuoti, nes vokiečiai ten 
sušaudytų. Jis ko neverkia. Kiek dabar yra tokių al
kanų, ligotų, kurių širdys suraižytos akmenimis. Die
ve, kodėl taip yra? Dieve, padėk, palengvink kančią, 
juk tu viską gali. Lenkijoj dabar žmonės serga šiltine, 
valgyti nėra ko. Reginys labai baisus. Jis pasakojo, 
kaip buvo Vokietijoj internuotas: duonos gaudavo 400 
g. keturiems, ir tai turi pakakti rytui ir vakarui, kavos 
daug gaudavo, bet vienas vanduo ir miežiai deginti. 
Pietums bulvės ir vandens sriuba. Kuris prašydavo 
daugiau, tai nužudydavo. Jis iš ten pabėgo, rizikavo — 
mirtis arba laisvė. Čia jie dirba Vilniuje. Pirko paltą. 
Dabar Kaune reikia gauti darbo. Jei uždirbtų apie 
tūkstantį, tai žiemą pragyventų. 

Nuėjome aplankyti Stasę. Ji dirbo skarą. Norėjau 
eiti pas Vandą paimti albumą, bet pas ją buvo rusas. 
Girdėjau, kaip Vanda cypė kažką rusiškai. Kvaila 
mergytė. Dabar negali nuo jo atsikabinti. Greit grį
žome namo. Vargšas, man jo labai gaila! 

1940 spalio 29. Antradienis 
Negaliu dovanoti savo elgesio: po pusryčių reikėjo 

man ruošti pamokas, o aš sėdėjau ir plepėjau su tuo 
lenku. Nors aš nieko nekalbėjau, beveik tylėjau. Bet 
kam to reikėjo, juk jis man ne kavalierius ir ne pas 
mane atėjo. Vargšas, vargšas, prisiglausti. 

Nieko, kitą kartą taip nepasielgsiu. Jis išėjo apie 12 
vai. 

Gavome rusų rašomąjį. Pas mane tik viena klaida ir 
4+. Man absurdas: kodėl kitos išrašė ir gavo 4+, o aš 
savistoviai dirbau ir tokia menka klaidelė. Nieko, kitą 
kartą turi būti 5. Per geografiją drebėjau, kad ne
šauktų. Pamokos nemokėjau ne iš blogos valios. Kny
gos neturėjau. Kai turėsiu pinigų, nusipirksiu ir viską 
žinosiu. Iš mergaičių išgirdau, kad per revoliucijos 
šventę su treningu reikės eiti per miestą. Bet jos sako, 
kad žemoms treningas netinka. Reiškia, ir man netin
ka, net labai netinka... Kūno kultūros nebuvo. 

Po pamokų nuėjau į Jėzuitų bažnyčią religiniam 
pamokymui. Susirinko būrelis mokinių. Pamokymą 
vedė tėvas Kipras. Jis, matyt, ne lietuvis, nes kitoks 
akcentas. Jis man labai patinka, plaukai balti kaip 
sniegas, veidas ir akys tokios malonios, geros. Laimin
gas žop», kuris myli Kristų. Koks jis tada gražus! 
Tikroji žmogaus laimė yra Kristus. Jei visi Jį mylėtų, 

nebūtų nelaimingųjų. Paskui priėjau išpažinties. Ža
dėjau prieiti ir Komuniją už Narcizą, nes jos vardadie
nis. Eidama į bažnyčią, išgirdau kažką bėgant, atsi
gręžusi pamačiau lenką. Jis mane pasivijo. Ėjo Za-
liakalnin į svečius, žadėjo ryt užeiti. Atsisveikinom. 

Namo grįžau laiminga, nes susitaikiau su Kristumi. 
Kuo žemėje daugiau kentėsi ir verksi už Kristų, tuo 
aname pasaulyje būsi laimingesnė su Kristumi. 

1940 spalio 30. Trečiadienis 
Į bažnyčią keletą minučių pavėlavau. Buvo dar tam

su. Mišias laikė už mirusius. Aš priėmiau Šv. Komu
niją už Narcizą. Mišiose beveik tik senutės ir keletas 
vyrų. 

Po pusryčių ruošiau pamokas, paskui išploviau grin
dis. Grąžino prancūzų rašomuosius, gavau 5-, buvau 
patenkinta. Per matematiką iššaukė, bet pažymio ne
rašė. Sutikau Meilutytę. Ji siuvosi naują suknelę. Na
muose tikėjausi rasti lenkus, bet jų nebuvo. Padėjau 
Sabutei spręsti uždavinius ir nuėjau miegoti. 

1940 spalio 31. Ketvirtadienis 

Nuėjau Mišioms ir prie Šv. Komunijos. Jaučiaus be 
galo laiminga, kad galiu prieiti prie Dieviškojo stalo ir 
dieną pradėti su Jėzumi. Komuniją paaukojau už tė
velius. Bažnyčioje stovėjo karstas. Aš noriu būti dora, 
gera, tokiai būti galima tik per maldą ir Sakramentus. 
Iš mokytojos sužinojau, kad rytoj bus darbo diena, o 
juk tai Visų Šventųjų šventė. Dieve, kada grįš tos die
nos, kada mes laisvai švęsime savo šventes? Ką pada
rysi, reikės mokytis, tik eisiu Mišioms ir Komunijos. 

Fizikos nebuvo, todėl atėjo inspektorius. Jis šią sa
vaitę paskelbė drausmės ir gero mokymosi konkursą 
tarp klasių... Mes buvome labai drausmingi ir mokyto
jai įrašė „labai gerai". Pradžioj visi geri, bet, pažiū
rėsim, kas iki galo ištesės. Kriminalinė policija suėmė 
mokinį iš 8a kl. Sako, kad žada iš tos klasės išvežti vi
sus berniukus. 

Apie 9 vai. nuėjau gulti. 
„Laimę žmogus randa tik Dievuje". 
„Pasiekti dorą ir teisingumą galima tik per maldą ir 

Sakramentus". 

1940 lapkričio 9. Šeštadienis 
Mamytė anksti pažadino. Pažiūrim pro langą, tam

su, žemė baltuoja, dangus niūrus. Aš išsiimu iš stal
čiaus maldaknygę, apsivelku ir pro kapines į bažnyčią. 

Jau ir Vanda yra. Narcizą neatėjo, pažado neišlaikė. 
Mišios už mirusius. Aš atsiklaupiau prie Dangiškosios 
Gėlės Marijos, pakeliu džiaugsmingas akis ir su šyps
niu lūpose tariu gražiausius mano širdy žodžius. Prisi
menu savo vaizdavimą — aš prie Marijos altoriaus 
baltuose rūbuose kaip sniegas, aplink mane lelijos ir 
rožės, o rankutes ištiesiu į Mariją, su šypsniu mel
džiuos, tokia laiminga, kilni, su švelnia siela. Aš jos 
maldauju gerumo, skaistybės ir švelnumo. Ji man su
teiks, nes mane myli... Išpažintis. Paskui Jėzaus pus
ryčiai. Kokia laimė mano širdžiai ir sielai! Aš laiminga 
tik Tavyje, Jėzau. Ši Komunija už Helę N. Skaičiau 
„Trys rožės lapeliai". Apie nelaimingą Joaną. Kaip ji 
mylėjo gėles ir kokia skaisti buvo. Ir aš per Mariją, 
Jėzų ir gėles tapsiu gera ir skaisti. (B.d.) 
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MŪSŲ ŠEIMOSE 
JONUI DAINAUSKUI JAU 96-RI 

IR SUMAINĖ AUKSO ŽIEDUS 

Nemažai ėikajiiečių. be abe
jo, jau spėjo pasigesti Jono 
Uainausko. kurį nepaisant di
džios metų naštos, dažnai ma
tydavome įvairiuose lietuviš
kuose renginiuose — kaip pas
kaitininką ar jų dalyvį. Šiam. 
dar žvaliam ir kūrybingam. į 
duris sausio 21-ąja pasibeldė 
96-sis gimtadienis, kuris šie
met jį užtiko Kalifornijoje, ne
toli nuo Los Angeles esan
čiame Torrence miestelyje. 

I Kaliforniją J . Dainauskas 
savo metiniam vizitui buvo iš
vykęs dar prieš Kalėdas ir šį 
kartą nusprendė pasilikti kiek 
ilgėliau. Apsistojęs pas savo 
dukrą ir žentą. J ū r a t ę ir Juo
zą Jakubonius-Jakubs. jų na
muose buvo pagerbtas didele 
gimtadienio puota. 

Sausio 22 d. (vykusioje neei
linėje šventėje dalyvavo apie 
pusšimtis žmonių, jų tarpe 
trisdešimt Los Angeles ir apy
linkėse gyvenančių skautų 
akademikų, nes. kaip žinome, 
sukaktuvininkas buvo vienas 
šios organizacijos steigėjų Lie
tuvoje. 

Po penkių šiltuose kraštuose 
praleistų savaičių į šaltą ir 
snieguotą Čikagą J . Dainaus
kas sugrįžo sausio 26 d. J a m 
pradžioje nelabai buvo lengva 
susigyventi su čionykščio oro 
sąlygomis, nes jos nuo Kalifor
nijoje patirtųjų skiriasi, kaip 
diena nuo nakties. 

„Per visą ten praleistą laiką 
švietė saule, tik viena rvta 

šiek tiek palijo. — kalbėjo J. 
Dainauskas . — o apie sniegą 
ir šaltį, jau buvau pamiršęs". 
Tačiau Čikagoje vėl tenka 
grįžti į realybę ne tik klimato 
sferoje. Čia jau laukia ne vie
nas nebaigtas darbas, o per 
penketą savaičių — jų ir dau
giau prisirinko. 

..Bandysiu prisivyti laiką, — 
teigė šis pasižymėjęs istori
kas, publicistas, teisininkas, 
bibliografas, mokytojas ir dau
gelio kitų specialybių bei po
mėgių žmogus. — Dabar rei
kės baigti versti knygą iš len
kų kalbos. Kokia ji, tuo tarpu 
dar viešai neskelbkime". 

Jo darbo stalas, kaip papras
tai, apkrautas įvairiomis kny
gomis ir leidiniais iš viso pa
saulio, nes stengiasi gauti vis
ką, jeigu ten rašoma lietuviš
ka tematika. Žinoma, arti šir
dies yra Lietuvoje leidžiama 
literatūra: knygos, laikraščiai, 
žurnalai, ypač naujais pava
dinimais. 

J. Dainauskui 96 metų na£-
ta. atrodo, nėra dar tokia sun
ki. J is Čikagoje gyvena nuo 
1961 m. ir nuo tų laikų mažai 
kas pasikeitė — visada pilnas 
energijos, didelių polėkių, su 
visais bendrauti mokantis 
žmogus. 

Reikia manyti, kad ir pasie
kęs savo amžiaus šimtmetį, jis 
dar vis toks bus. Norisi pa
linkėti jam geros sveikatos bei 
stiprybės. 

E. Šulait is 

Jonas Dainauskas prie savo darbo stalo. 

Lidija (Viržintaitė) ir Linas Žukauskai. 

Jeruzalėje prie II 
.Jėzus mirc ir bu' 
N'nrušienė 

. - • • ; > >•' D r < a/nvc-io-. j..įstatytos tojo vietoje, kur 
š kaire- Nbirvte Hanretty ir Refrina 

Nuostabus likimo ratas 
suka mūs dienas verpetais... 
Taip ir mūsų dienos kartais 
būna gražios, pasitaiko audrų 
ir liūties, o kartais ir saulutės 
spindulių. 

Prieš metus kun. A. Palio
kas palaimino Angelės ir 
Tomo Žukauskų jungtuves. Ir 
maždaug tuomet Linas, Tomo 
vyresnis brolis padovanojo su
žieduotuvių žiedą Lidijai Vir-
žintaitei. 

Šiek tiek apie jaunuosius: 
Lidija yra pradžios mokyklos 
mokytoja valdiškoje mokyk
loje. Linas dirba Computer 
Science Corporation Naper-
ville, IL. Laikas skuba. Paga
liau atėjo ta laukta didžioji 
1999 m. lapkričio 27 diena. 
Diena pasitaikė graži. Svečių 
prisirinko pilna Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos koplyčia. 
Prie altoriaus susimastęs lau
kė kun. A. Paliokas. Pamažu 
įėjo palyda, kurią sudarė: vyr. 
pamergė Lina Viržintaitė ir 
vyr. pabrolys Tomas Žukaus
kas, Inga Balzaraitė ir Au
drius Rūbas, Arista Strungytė 
ir Andrius Tamulis, Loreta 
Viržintaitė ir Daniel Jantz, 
Angelė Žukauskienė ir Joshua 
Nichols, gėlių nešėja Aleah 
Rimkutė. Tėveliai, Regina ir 
Marius Viržintai, lydėjo besi
šypsančią Lidiją. Jungtuvių 
apeigos buvo iškilmingos. 
Kun. A. Paliokas aukojo šv. 
Mišias, pasakė pamokslą, pa
laimino jų priesaiką. Gražiai 
giedojo misijos choras, diriguo
jamas B. Mockaitienės. Solo 
giedojo Dana Stankaitytė. 
Įspūdingai skambėjo naujieji 
vargonai, muz. Fausto Strolios 
grojami. Tikiu, kad ir Lino 
tėvelis a.a. Jonas Žukauskas, 
buvęs misijos choro narys, iš 
aukštybių stebėjo ir laimino 
savo vyriausią sūnų naujam 
gyvenimui. 

Po apeigų jaunieji priėjo prie 
Dievo Motinos Marijos paveik
slo, giedant solistei, prašyda
mi palaimos naujuose žings
niuose. Gražiai ir prasmingai 
atrodė, kai po to jiedu priėjo ir 
pne savo motinų ir įteikėjoms 
po raudoną rožę, kaip padėkos 
simbolį. Svečiams plojant, lai
mingi, su šypsena ir viltim 
žengė naujam gyvenimui. 

Vestuvių puota vyko Le-
monte. Pasaulio lietuvių cen
tro didžiojoje salėje. Prie sko
ningai paruoštų stalų susi
rinkus daugiau negu 350 sve
čių, muzikai skambant, pro 
lietuviškų juostų skliautą įžy
giavo jaunieji su savo vestu
vine palyda. Jaunavedžius su 
duona ir druska sutiko Lidijos 
tėveliai, Regina ir Marius 
Viržintai ir Lino mama Irena 
Žukauskienė. 

Jaunuosius sveikino Irena 
Žukauskienė, Lidijos mama 
Regina, vyr. pabrolys Tomas. 

Mokytoja Danute Prasauskaite-Cline, gyvenanti toli nuo lietuviškų telkinių, kiekviena pasitaikiusia proga sten
giasi vietinius gyventojus supažindinti su Lietuva, jos papročiais, kultūra, menu ir kt. Prieš Kalėdas ji paruošė 
lietuviška parodėlę Tennessee valstijos Johnson City St. Mary katalikų parapijos šventėje, pavadintoje „Kalė
dos plačiame pasaulyje". Nuotraukoje — Danute prie savo parodėlės su parapijos klebonu Fr. Bill Gahegan. 

Nuotr. Kenneth Cline 

Man įstrigo jo pasakyti žo
džiai, kad: „vestuvėse yra 
jprasta dainuoti karti degtinė 
karti', kad pasibučiuotų"... 
Kiek daug reikšmės ir tiesos 
yra tame; po kokio nesusipra
timo ar ginčo bučkis sutaiko, 
suartina, o tas kasdieniniam 
gyvenime yra svarbu. Sveiki
no Lino senelis Klemensas Lu-
kauskas, sakydamas, kad jis 
yra seniausias Žukauskų ir Li
nas yra vyriausias iš jo anūkų; 
su linkėjimais prašė pirmąjį 
sūnų krikštyti Jono vardu, 
prisimenant a.a. Joną. 

Lidijos teta Genė Rimkienė 
pristatė dalyvavusius jauno
sios ir jaunojo gimines. Buvo 
keliami tostai, reiškiami svei
kinimai, bu»o ir telegrama iš 
Lietuvos M. *N. Krejerių (jiedu 
turėjo dalyvauti vestuvėse, 
turėjo ir leidimą ir bilietus, 
tik, sunegalavus Nijolei, tu
rėjo atidėti kelionę). 

Prieš vaišes Vladas Žu
kauskas perskaitė maldą, ku
rios prasmingus ir gražius 
žodžius parašė kun. Paliokas, 
pats negalėdamas puotoje da
lyvauti. Pyragų stalas puika
vosi vestuviniu tortu, šako
čiais, tortais ir kt. Padėkos 
žodį tarė Linas ir Lidija 
(angį.) Po to buvo šokiai, ku
riuos pradėjo jaunieji, paskui 
įsijungė palyda, tėvai ir sve
čiai. 

Turiu pirmiausiai pasakyti, 
kad esame labai dėkingi kun. 
A. Paliokui. Labai jaudino-

Šventkelionės metu (spalio 24 d.) Jeruzalėje Bernardas ir Regina Narušiai paminėjo savo vedybų 40-ąją su
kaktį. "~ :~ 

mės, kad po sunkios operaci
jos, neseniai grįžęs iš ligo
ninės galėtų atlikti sutuoktu
vių apeigas. Kun. A. Paliokas 
mūsų šeimoje yra daug pa
dėjęs tiek skaudžioje, tiek 
džiaugsmingoje gyvenimo va
landoje. Dėkojame choristams, 
dirigentei B. Mockienei, solis
tei Danai Stankaitytei, muz. 
Faustui Stroliai, maldų skai
tytojoms Elytei ir Indrei 
Žukauskaitėms bei visiems, 
dalyvavusiems mūsų šeimos 
šventėje. 

Džiaugiamės visi, o ypač 
mes, seneliai, kad jaunieji su
daro lietuvišką šeimą. Tiki
mės ir linkime, kad tikėjimas, 
lietuvių kalba bei papročiai 
bus tęsiami jų šeimoje. Iš
lydime juos su džiaugsmu ir 
meile į naują šeimyninį gyve
nimą. 

Močiutė R. Sabal iūnienė 

VERTA PASIDŽIAUGTI 
IR PASVEIKINTI 

Vieną ypatingai šaltą vasa
rio mėnesio dieną prieš 60 
metų ' Prisikėlimo bažnyčioje 
Kaune kanauninkas Feliksas 
Kapočius moterystės ryšiais 

sujungė Sofiją Kanišauskaitę 
ir Vytenį Statkų. Tai buvo 
1940 m. vasario 3 d. Šiuo 
metu Sofija ir Vytenis Sta.tkai 
gyvena North Riverside,. IL. 
tad juos nuoširdžiai sveiki
name brandžios vedybų su
kakties proga. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
SIŪLOME ŽEMIAUSIAS KAINAS 

SKRYDŽIAMS Į VILNIŲ 
š. m. sausio 29 d. — kovo 31d. 

IŠ: 
CfflCAGO $449 
NEW YORK $405 
SEATTLE $559 
WASHINGTON $469 
BOSTON $409 
TAMPA $529 
DETROIT $489 
LOS ANGELES $609 
DENVER $569 

Prie visų kainų reikia pridėti mokesčius. 
Taip pat turime specialias kainas skrydžiams 

j Vilnių iš kitų JAV miestų. 

Bilietus reikia išpirkti iki 2000 m. balandžio 18 d. 
* * * 

Dėl bilietų užsakymo ir kitos informacijos 
prašome kreiptis į mūsų raštinę. 

Maloniai Jums patarnausime. 

American Travel Service 
9439 S.Kedzie, Evergreen Park, IL 60805-2325 

Tel. 708-422-3000; 800-422-3190 
Fax 708-422-3163 

E-mail: ATSVL@worldnet.att.net 
Web:www.americantravelservice.com 
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Pusiaužiemis: dieną teška, naktį braška... Nuotr. Kazio Ambrazaičio 

PUSIAUŽIEMIS: MEŠKA JAU 
VERČIASI ANT KITO ŠONO 

DR. LIBERTAS KLIMKA 
Prailgdavo kaimo žmonėms 

šaltasis pusmetis. Tad kuo 
atidžiausiai stebėdavo gamtą, 
laukdami pirmųjų išsiilgtojo 
pavasario požymių. Šie, pra
džioje labai nežymūs, būdavo 
ryškiai pastebimi sausio mė
nesio pabaigoje. Tas momen
tas gamtoje palaipsniui imtas 
pažymėti kaip šventė, vadina
ma Pusiaužiemiu. Mat, antroji 
.žiemos pusė jau nebe tokia 
žvarbi ir niūri; nors dar gali 
pasitaikyti pūgų, kai dangus 
su žeme maišosi, arba speigų, 
kai tvoros pokšti, bet saulutė 
vĮgaukščiau pakyla,,o tamsa 
traukiasi. Pavyzdžiui, šian
dien paros trukmė nuo Kalėdų 
pailgėjo visa valanda ir septy
niomis minutėmis. Ir vėjas 
greit pakeis kryptį, vis daž
niau ims pūsti iš pietvakarių. 
Iš čia ir ateinančio mėnesio 
pavadinimas — vasaris. Sako
ma, kad Pusiaužiemis esąs 
apie sausio 25-ąją. Ši data pa
gal katalikišką kalendorių yra 
šv. Pauliaus (Povilo) atsiverti
mo paminėjimo diena. Aršus 
krikščionių persekiotojas Sau
lius stebuklingai tapo uoliu 
Kristaus mokslo skleidėju 
Pauliumi. Įdomi ši diena ir 
tradiciniame lietuviškųjų pa
pročių kalendoriuje, atėjusia
me iš amžių glūdumos. 

Kaime sakoma, kad Pusiau
žiemiu meška savo irštvoje 
ant kito šono apsiverčia ir pra
deda žįsti kitą leteną. Vai
kams pasakodavo, kad dėl sal
dumo į letenos gaurus privel-
davo vėlyvųjų aviečių ir mė
lynių. Šis tikėjimas — iš pir
mykščio, dar gentinės ben
druomenės medžiotojų kalendo
riaus, kai žmonės skirdavo tik 
du metų laikus, vasarą ir 
žiemą, šiltąjį pusmetį miške 
karaliaudavo Meška, snie
guotąjį — Briedis. Nuostabu, 
kad mūsų tautos tradicinėje 
kultūroje iki šiol dar žymūs 
tokie proistoriniai žvėrių kulto 
pėdsakai. 

Labai svarbūs yra šios die
nos orų spėjimai. Sakoma, kad 
per Pusiaužiemį nubunda ir 
barsukas, iškiša galvą apsi
dairyti. Jei šviečia saulė, jis 
išsigąsta savo šešėlio: kas čia 
toks juodas šalia? Ir atbulas 
šmurkšt į olą slėptis. Gulasi 
ant to paties šono. Ilgai ant 
nugulėto nemiegos; vadinasi, 
sniegas jau greit prasmegs, 
pavasaris bus ankstyvas. Jei 
apsiniaukę, barsukas pavaikš
to po mišką, visur pripėduoja. 
Grįžęs kietai įminga ant kito 
šono — tada pavasario teks 
dar ilgai laukti. Dar sakydavo 
žmonės, kad lietus ar sniegas 
per Pusiaužiemį atneša brang-
mėtį — javai supus. Koks oras 

tądien popiet, tokia būsianti ir 
antroji žiemos pusė. Greitas 
oro permainas žiemą spėdavo 
iš tokių požymių: aplink mė
nulį didelis ratas (drignis), — 
oras keisis už trijų dienų. Iš 
eketės ežere vanduo išsilieja, 
— prieš šaltį. Vakare žarijos 
krosnyje įsiplieskia, ima žė
ruoti kaip vilko akys, — prieš 
šaltį. Langinės pačios kartas 
nuo karto keistai sugirgžda, 
— prieš šaltį... 

Ūkininkai Pusiaužiemio ry
tą turi pasižiūrėti, kiek likę 
pašaro, ar nesušėrė gyvuliams 
daugiau kaip pusę „Sėringės" 
— prisiruošto šieno. 

Būdavę įvairių draudimų, 
kurių reikėdavę paisyti, kad 
būsimajam derliui kirmėlės, 
vikšrai žalos nepridarytų. Pa
vyzdžiui, dzūkai per Pusiau
žiemį bulvių nevalgydavo, kad 
vasarą jos nekirmytų. Že
maičiai vilnų neverpė, jų ne-
karšdavo — antraip kandys 
drabužius išvarpys. Ir su kir
viu nieko nedirbdavo — gami

nio medieną kirvarpos išva
gos. Labai reikšmingas toks 
paprotys: negalima per Pu
siaužiemį iš miško malkų par
sivežti, — vasarą į kiemą gy
vačių prišliauš. Statyboms 
rąstų irgi negalima gabentis, 
— nuolat iš balkių vabzdžių 
vikšrai į dubenį kris. Iš
vardytieji draudimai gali būti 
susiję su tuo, kad apie šį lai
ką, pagal mėnulio kalendorių, 
būdavo pažymima Kirmių die
na arba Krikštai. XVI a. auto
rius Jonas Lasickis rašė, kaip 
būdavo žadinami dūminėse 
pirkiose žiemojantys žalčiai, 
kad lininiu rankšluosčiu už-
sliuogę ant stalo, dvišakiu lie
žuvėliu paliestų — „pakrikš
tytų" apeiginius valgius. Ir ki
taip tądien žadinama gyvastis 
gamtoje: papurtomos žiemos 
šaltyje sustingusios obelys, 
pabeldžiama į apsnigtus avi
lius. Manyta, kad bitelės per 
Pusiaužiemį visu kamuoliu 
persiritančios ant kito korio. 

Pusiaužiemis — tik viena 
tradicinio kalendoriaus šven
čių. O kokios mūsų tautos is
torinės patirties gelmės prasi
veria, įsigilinus į jos papro
čius! 

Pavasaris tuomet buvo sau
lėtas, šiltas. Retkarčiais už
klydęs pilkas debesėlis neiš
laikydavo susikaupusios drėg
mės ir smulkūs sidabriniai la
šeliai purkšdavo iš aukštybių. 
Pakirdę ii žiemos miego, ank
sti subrandino pumpurus krū
mai ir medžiai. Lyg skubė
dami greičiau išvysti pasaulį, 
išsiskleidė gležni lapeliai. 
Kaip nuotakos baltai pasipuo
šę, sodybose lingavo kriaušės, 
vyšnios, obelys, įvairus krū
mai ir krūmeliai. Aukščiau
siojo ranka palytėta, gamta 
žadino kaimo žmonėse nenu
sakomą sielos virpulį. 

Apaugusi medžiais Janulių 
Petro sodyba slėpėsi netoli gi
rios. Siaura juosta 14 ha že
mės buvo nutįsusi į kaimo vi
durį. 

Kiekvienais metais šeimi
ninkas nustebęs žiūrėdavo į 
naujai išdygusias pušeles ir 
jam atrodydavo, kad miškas 
vis artyn žingsniuoja prie jo 
sodybos. 

O kartais, nusitraukęs nuo 
galvos kepurę, lyg melsdama
sis gamtos didybei, pakrapšty-
davo pakaušį, įsižiūrėdavo ir 
sodiečiui atrodydavo, kad jo 
rankomis išpuoselėta sodyba 
ištiesusi sodo šakas, kaip sve
čius šaukia į glėbį savo gimi
naičius: puseles, eglaites, ber
želius, uosius... 

Apankydavo Petras su šei
ma, dar saulei netekėjus, miš
ko šaltinį, kurį kadaise jo tė
vas parodė, gerdavo skaidrų, 
dantis geliantį vandenį, gėrė
davosi pro medžių šakas pra
siveržiančiais pirmaisiais ryto 
saulės spinduliais, kurie mir
guliuodavo šaltinėlyje. Pasa
kodavo vaikams, kur' kiškių 
šeimyna gyvena, ant kurio 
kelmo blynelius kepa, duonelę 
minko. Kur lemai veisiasi, 
lapės kiauksi, vilkai ne
rimsta... 

O paskui vaikai traukdavo į 
mokyklą. Tėvas su motina 
triūsė per dienas ūkyje. Ir, 
nors dažnai suskirsdavo ran
kas, geidavo nugarą nuo nepa
baigiamų darbų, šeima buvo 
laiminga. 

Karas praūžė, pradundėjo, 
nors ir daug širdgėlos palikęs 
čia, Šiame kaime, išlikęs gyvas 

iš visų jėgų kabinosi į dirvą, 
pureno, sėjo ir džiaugėsi paki
lusiais javais. Turės pilnus 
aruodus. 

Vieną rytą, lyg audra rauda
ma medžius, po kaimą žaibu 
pasklido žinia: Veža!. 

— Kur? Kas veža? — klausė 
skubiai užbėgusį kaimyną 
Petras. 

— Į Rusiją, į Sibirą, — tiek 
mestelėjo kaimynas ir, net su
die nepasakęs, dingo. 

Baisi žinia sukrėtė, sudarkė 
šeimos galvai mintis ir jaus
mus, bet Janulienė, paėmusi 
vyro ranką, tvirtai suspaudė, 
prisiglaudė, o vaikai lyg išgąs
dinti kiškiukai, puolė prie tė
vų. Tėvas susitvardęs pratarė: 

— Mūsų tai tikrai niekas ne
lies. Mes gi kasmet vos galą 
su galu suduriame. 

Pamažu visa šeima nurimo. 
Bet tėvo aštrus žvilgsnis ir 
įtempta klausa klaidžiojo po 
trobą ir kiemą. Vis galvjojo, gal 
ką išgirs ar pamatys. 

Nors motina patiekė sočius 
pusryčius, šeima valgė kaip 
atšipusiais dantimis. 

Staugiantis Sargio lojimas 
neleido nuryti paskutinio kąs
nio. Pribėgęs prie lango, Pet
ras pamatė ir išgirdo artė
jantį sunkvežimį, kurio ūžesį 
lyg norėdamas perrėkti, rau
dojo jau vežamos galukaimio 
Jankaus moterys ir vaikai. 

Šaukštas iškrito Janutienei 
iš rankų, o vyras lyg suakme
nėjo. Iš stingulio pažadino ru
siškas keiksmažodis ir patai
kūno lietuvio balsas: 

— Skubiai rengtis! Daug 
mantos neimti! 

Ant grandinės plėšėsi Sar
gis, bet kerziniu batu paspir
tas, cypdamas nulindo į būdą. 

Prapliupo širdį šiurpinančiu 
riksmu Janulienė, o paskui ją 
ir vaikai. Septinto mėnesio 
mažasis plyšojo visa gerkle, 
nenorėjo nurimti, net motinai 
įkišus į burnytę drobiniame 
skudurėlyje įvyniotą duonos 
gabalėlį su cukrumi. 

Ir reikia to, ir ano, o viską, 
ką drebančiomis rankomis ri
ša į ryšulėlius, patikrina šalia 
stovįs stribas. Vestuvinį žiedą, 
atseit, kad kas nepavogtų ar 
neatimtų, žada pasaugoti. Ir 
šis dingsta išdaviko kišenėje... 

KRYŽIAŽODIS 
Redakcijos pastaba: su šiuo šeštadieniu „Drauge" prade

dame spausdinti kryžiažodžius, ratažodžius ir panašius pra
moginio pobūdžio užsiėmimus. Tiek Amerikos laikraščiuose, 
tiek Lietuvoje jie yra labai populiarūs, tad tikime, kad ir mūsų 
skaitytojai susidomės, pamiklins mintį.ir savo lietuvių kalbos 
žodyną. Atsakymus spausdinsime po dviejų savaičių, kai 
„Draugas" jau bus pasiekęs pačius toliausius savo skaitytojus. 

RELIGIJOS ATSPINDŽIAI 

Vertikaliai: 
1. Šventasis, popiežiaus pirmtakas, kuriam pats Kristus 

buvo pažadėjęs Dangaus karalystės raktus. 2. Lietuvių mitinė 
būtybė, įasmeninanti žmogaus sėkmę. 3. Ventės.... 4. Tėviškės 
miestelis, kuriame 1612 metais pasirodė švenčiausioji Marija 
su kūdikėliu ant rankų. 7. Katalikų kunigo liturginis drabužis, 
panašus į albą. 8. Vytimasis, tikėjimas, kad įvyks, kas laukia
ma, gera. 10. Senovės graikų mitologijoje — viršutinis skaid
riausias oro sluoksnis, dievų buveinė. 13. Slėnys Nemuno 
dešiniajame krante ir to paties pavadinimo draustinis Varėnos 
rajone. 14. Teokratinė monarchija, valdoma kardinolo kolegijos 
iki gyvos galvos renkamo popiežiaus. 15. Mėnuo, adventinio 
susikaupimo laikas. 17. Krikščionių mirusiųjų minėjimo šven
tė. 22. Daugelyje religijų — dievų, gerųjų dvasių, išganytojų 
sielų buvimo vieta. 23. Svarbiausios krikščionių pamaldos. 27. 
Viena iš stichinių nelaimių. 28. Tėviškės miškų dovanos — vie
nas tradicinių Kūčių stalo valgių Dzūkijoje. 29. Namai, pa
stogė. 31. Vienas iš dvylikos apaštalų (pasak NT), jauniausias 
ir mylimiausias Jėzaus mokinys. 32. Dvasininkų ar vienuolių 
prievardis. 

Horizontaliai: 
5. Lenkijos miestelis, kurio katedroje palaidotas mūsų dai

nius Antanas Baranauskas. 6. Katalikų Bažnyčios veikėjas, 
1988 metais įšventintas arkivyskupu. 9. Katalikų dvasininkas, 
atliekantis įvairaus rango padėjėjo funkcijas. 11. Miestas, 
įsikūręs prie Apaščios ir Agluonos upių santakos. 12. Diena, 
skirta kurio nors religinio įvykio arba šventojo atminimui. 16. 
Iš valstiečių kilęs istorikas, švietėjas, kuriam Papilėje pastaty
tas paminklas. 18. Apeiginė popiežiaus kepurė. 19. Gerumas. 
20. Mindaugo žmona, 1253 metais vainikuota karaliene. 21. 
Kaip menturis išsišakojusia kūgiška laja spygliuotas parkų 
medis. 24. Sąmoningas siekimas ar nusistatymas. 25. Kraigo 
galo puošybos lentelė. 26. Vienas gražiausių Vilniaus prie
miesčių (apjuostas Vilnelės kaspinu). 30. Romėnų aušros deivė. 
33. Iškilminga religinio pobūdžio vakarienė Kalėdų išvakarėse. 
34. Tradicinė trumpiausios metų nakties šventė. 35. Romėnų 
laukų, kalnų ir miškų dievas, piemenų ir kaimenių globėjas, 
siuntęs vaisingumą. 36. Vienas svarbiausių ir pagrindinių Jo
ninių šventės atributų. 

Sudarė Laukų vėjas 

Geležinkelio stotis. Januliai 
išskiriami. Motina su vaikais 
įstumiama į vieną gyvulinį va
goną, o vyras nežinia kur į 
kitą. 

Vargana sekinanti kelionė 
atrodė nesibaigs. Retkarčiais 
sustojus traukiniui kokioje 
nors šlykščioje, purvu apteku
sioje stotyje atnešdavo drumz
lino vandens, o kartais sriuba 
vadinamo dvokiančio skysčio, 
kuriame plaukiodavo keli la
pai ir šiek tiek apipuvusių 
bulvių. 

Janulienė, krūtimis maiti
nanti kūdikį, visiškai išseko, o 
vaikelis, tik pasiekus amžino 
poilsio įšalo vietą, kuri buvo 
nauji namai, užmerkė ake
les... 

Motina su kitais vaikais vos 
bepajėgė iškirsti ledą ir, susu
kusi į savo mergautinę skarą, 
palaidojo mažylį. 

Sunkus, alinantis darbas ir 
nepakeliamos gyvenimo sąly
gos vos neatėmė gyvybės liku
siems vaikams ir jai pačiai. 
Graužė begalinis tėvynės ilge
sys. Tačiau, kiek galėjo mel
dės, mokė vaikus, neleido pa
miršti gimtosios kalbos, pa
pročių. 

Vyras, iškentęs atskirai di
džiulį pragarą, pagaliau buvo 
atvežtas ten, kur vargo šei
ma. Bet netrukus ir jis, kirs
damas medžius, išleido dva
sią. 

Mirus Stalinui, po kelerių 
metų Janulienei pavyko iš
trūkti iš pragaro mašinos ir 
pasiekti Lietuvą. Čia niekas 
nelaukė išskėstomis ranko
mis, bet savam krašte „ir dū
mai kvepia". 

Skaudu buvo prisiminti sve
tur paliktą vyrą ir jauniau-
siąjį... 

Pagaliau Atgimimas. Su 
didžiuliu džiaugsmu Janulių 
sutinkama laisvė. Motina su 
vyriausiuoju sūnumi leidžiasi 
į skaudžią kelionę: parvežti 
vyro ir mažojo į tėvynę. Jie 
nepaliks savo kūno dalelės 
svetimoje žemėje. Vežasi du 
karstus: vieną didelį, kitą — 
mažytį. 

Atkasę kūdikėlį, randa 
įšalusį, tarsi tik ką mirusį. 

Motina visą kelią traukinyje 
nuo rankų nenuleidžia bran
giausio nešulėlio — karstelio. 

Paskutinį kartą, lyg glaus
dama prie krūtinės sūnelį, 
širdimi niūniuoja ne lopšinę, 
bet graudžią lietuvišką rau
dą... 

Dabar visa šeima vėl savo 
tėvynėje. Vieni — kapuose, ki
ti — namuose. 

Er ika Č m u k a i t ė 
Leipalingis 

• Savąją gyvenimo taurę vi
si išgeriame iki dugno, tik jos 
talpa kiekvienam skirtinga. 

TARP MŪSŲ KALBANT 

KUR DINGO MAIKIS? 
Skaitant Pasaulio lietuvių 

archyve užtiktas 1938-tųjų 
metų „Turizmo žinias", atgijo 
vaikystės prisiminimai. Tais 
1938-taisiais metais gyveno
me Klaipėdos mieste. Gyve
nome kuone pačioje miesto 
širdyje — uosto apylinkėje. 
Mūsų namuose girdėdavome 
laivų sirenas ir jūros ūžesį. 

Kur buvę, kur nebuvę, 
traukdavome į uostą. Būdavo 
įdomu stebėti uoste vykstantį 
judėjimą. Klaipėdos uoste lan
kydavosi ir keleiviniai laivai. 
Mus nelabai domino Vokieti
jos laivai, o Švedijos keleivinių 
laivų atplaukimas dažnai pri-
lygdavo šventei. Mat Švedijos 
laivais („Gripsholiu" ir „Marie-
holiu") atplaukdavo Amerikoje 
gyvenantys tautiečiai. Mes 
stengdavomės su jais susipa
žinti, kai kurie nekreipdavo 
dėmesio į mūsų pastangas. Ki
ti, ypač moterys, mus vaišin
davo saldainiais, kramtoma 
guma, o kartais net delnan 
įsprausdavo amerikietišką pi
nigėlį. Pamenu viena Ameri
kos lietuvė labai gėrėjosi mū
sų kalba. 

„Tik paklausykite, — sakė 
bendrakeleivei, kaip jie gra
žiai kalba lietuviškai". 

Kai kurie atvykėliai apsisto
davo „Viktorijos" viešbutyje. 
Mes ir čia pasimaišydavome. 
Nesunku būdavo amerikiečius 
atpažinti. Jie skirdavosi ap
ranga, išvaizda ir laikysena. 
Mes juos kviesdavome pasi
vaikščioti ir susipažinti su 
miestu. 

Gerai prisimena vienas 
Amerikoje gimęs ir ten užau
gęs tautietis. Jis, nors ir keis
tokai tardamas žodžius, gana 
gerai kalbėjo lietuviškai. 

Mes (aš ir porą metų už ma
ne vyresnis Viadukas) su juo 
pirmą kartą susitikome uoste 
prieplaukoje. Jo vardas buvo 
Mykalojus, nors pasak jo, jis 
visada buvo vadinamas Mai-
kiu. Jo prašomi, ir mes jį vadi
nome Maikio vardu. Jis, pa
viešėjęs Klaipėdoje, ketino sa
vo lagaminus pasiųsti trauki
niu, o pats nusipirkęs dviratį, 
keliauti į Kauną. Taipgi jis 
planavo dviračiu pasiekti gi
minaičius Obelių apylinkėje ir 
paskui, kirtęs Latvijos sieną, 
susitikti su Daugpilio (jis sa

kydavo Dvinsko) apylinkėse 
gyvenančiais giminaičiais. Jis 
tokiu būdu tikėjosi geriau su
sipažinti su savo mirusiųjų 
tėvų gimtuoju kraštu. 

Mes stebėjomės ir gėrėjomės 
jo sumanyta kelione. Tąsyk 
mums atrodė, kad tik Ameri
kos lietuviai gali atlikti tokio 
masto kelionę. Nors kartais 
imdavome ir pagalvodavome, 
kad jam, tikriausiai turtingam 
žmogui, gal ir nevertėtų tran
kytis dulkėtais keliais. 

Bene trečią kartą susitikus, 
buvome pakviesti į Pieno cent
ro užkandinę. Mudu su Viadu
ku buvome pavaišinti vaisių 
sriuba, o Maikis gardžiavosi 
rūgščiu pienu ir keptomis bul
vėmis. Tuo kartu jis daug kal
bėjo apie Ameriką. Taipgi išsi
tarė, jog kažkokie ponai iš Tu
rizmo draugijos jį įtikino atsi
sakyti kelionės dviračiu. Jis, 
nutarė nebepirkti dviračio, o 
važiuojant traukiniu, pasiekti 
Kauną ir vėliau savo tėvų 
gimtines. 

Tą pačią dieną mus nuvedęs 
į netoliese veikiančią parduo
tuvę, apdovanojo piniginėmis. 
Mūsų dkimis, tos piniginės, 
buvo nepaprastos. Jose buvo 
įrašas: JLinksma, kad mano 
kelnės pilnos pinigų". Kad 
mudviem būtų dar linksmiau, 
pinigines praturtino grynais 
pinigais. Mudu labai dėkojo
me. Maikis kitą dieną trauki
niu išvyko į Kauną. 

Mums, deja, nebeteko dau
giau susitikti. 1939 m. vokie
čiai užėmė Klaipėdą, o kitais 
metais sovietai užplūdo Lie
tuvą. Nežinia, kas nutiko vai
kystės dienomis sutiktam 
Amerikos lietuviui. Paieško
mas — neatsiliepė. Gal jis liko 
Lietuvoje, o gal jam teko prie
vartos keliu iškeliauti, poeto 
žodžiais, už Uralo žemės galo? 

Švedų Amerikos linijos „Tu
rizmo žiniose" rašoma, kad 
1939 m. gegužės 31 d. ir tų pa
čių metų liepos 1 d. lietuvių 
ekskursijos „Gripsholiu" laivu, 
iš New Yorko išplauks į Klai
pėdą. Gal. ko gero ir išplaukė? 
Tik. deja. laivui nebeteko pa
siekti Klaipėdos. Tuo metu 
Klaipėdoje jau šeimininkavo 
vokiečiai. 

P e t r a s Pe t ru t i s 
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Norite kokybiškai atnaujinti 
savo namo išorę ar vidų ir 
neišleisti daugybes pinigų! 

Skambinkite 
tel. 708.728-9545 Egidijui. 

Moteris ieško bet kokio darbo 
lietuvių šeimoje. Gali patikrinti 
kraujo spaudimą ir padaryti 
lengvą masažą. Gali gyventi 
kartu. TeL 708-447-6476. 

Išnuomojamas naujai 
atremontuotas 2 miegamųjų 

butas Archer ir Harlem. $550 į 
mėnesi + „security". Kreiptis 

tel. 708-594-1472. 

Moteris ieško darbo . Gali 
prižiūrėti vaikus, sene l ius , 
ligonius ir gyventi kartu. Turi 2 
m. dukrą, leidimą dirbti. Kalba 
angliškai. Tel. 708-974-2327. 

32 metų moteris ieško darbo. 
Gali atlikti namų ruošą ir 

prižiūrėti vaikus nuo 8 v.r. iki 
8 v.v. kasdien. Tel. 773-776-

7809. Kviesti Viliją. 

Lietuvišku metodu dažau 
antakius ir blakstienas, darau 
manikiūrus, kerpu ir dažau plaukus 
ir atlieku kt. plaukų paslaugas. 
Nuimu su vašku nuo veido plaukus. 
Skambinti po 6 vai. p.p. tel. 773-
476-0513. 

Nebrangiai atliekame visus namų 
vidaus remonto darbus. Dides
niems darbams taikomos didelės 
nuolaidos. 4 metų darbo patirtis. 
Skambinti: 773-972-9556; 773-778-
3180. Kviesti Saulių. 

Išnuomojamas 3 mieg. 
namas Bevcrly apylinkėje 
Kreiptis: Aušra Padalino, 

tel. 773-767-2400. 

AMERIC^v-p^SS^ ^BROAD, INC. 
MAIN OFFICE 

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

ten ir atgal įvienąpusę 
Ryga 
Kijevas 
Lvovas 
Minskas 
Vilnius 
Maskva 

$409 
$409 
$509 
$409 
$409 
$409 

$385 
$385 
$385 

<GįP Goal Training Ine. 
Į E-eomnerce devclopment Į 

Comprehensrve course/orprogrammers and beginners. 
The program covera courses providing exposure to 

all major tootsfor markei 

All courses and ttachers approved by 
Illinois State Board cfEducatton 

Financial Aid and Payment Plan&#re available. 

We provides advanced skilia in English, and Russian 
Umguages 

St Peterburgas $409 
Ten ir atpl išvykstant iki 04.06.00 
l^SBipuK į į į į g j j 03-3L06 

$365 
$385 
$385 

OUTOF STATE 
TEL. 1-800-342-5315 

3000N.MILWAUKEE 
AVE., CHICAGO, IL 60618. 

TEL. 77^489-4999 

5150 W. BELMONT AVE., 
CHICAGO, IL 60641. 
TEL. 773^85-2020. 

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

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

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

NILES OFFICE 
9509 N.MILVVAUKEE 

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

RICCS 
BARBER 
SHOP 

9330 Robertą Rd. 

niCKory rUBS, 
IL 6 0 4 5 7 

TeL 708-596-9680 

AskforJonas 
Kaladauskas 

7 montks and you 're 
computer progrnmmer! 

4728 Oakton, Skokie, IL 60077 
847-56S-1560 

Pagyvenęs, sąžiningas ir paslaugus 
vyriškis ieško darbo. Norėtų 
prižiūrėti vyr. amžiaus žmogų ar ligo
nį 7 dienas į savaitę. Gali dirbti staty
bos ar remonto darbus. Moka lenkų, 
rusų k. ir susikalba angliškai. Turi re
komendacijas. Skambinti Algiui tel. 
708-443-5668. 

AKUPUNKTŪRA 
Gydymas adatų pagalba be vaistų 
galvos*menstniacijų*strem)*artnto*su-
" mušimų ir it; skausmų numalšinimas 

Gydymas vaistažolėmis 
Danutė Daydodge, R. N., Dipl. Ac. 

Board Cerjfied Acupuncturist 
Tel. 312-563-1501 

Palikių žinutę lietuvių arba anglų kalba. 
Appotntments available on Tuesdays 9 a.m.-

2 p m.and Thursdavs 4p.m.-7 p.m. 
32l6 S. HalsiedSt, Chicago. IL. 

ATTENTIONIMMIGRANTS! 
Canada is accepting applicants for 

Permanent Residence! 
For free information call: 

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

Canada 
www.immigration-service com 

773-935-0472 
708-901-9343 pgr. 

Pransee@aoi.com E-mail 

G E D I M I N A S 
PRANSKEVIČIUS 

užpildo pajamų mokesčių 
formas. (Accounting Tax 
Services). Pageidaujant, 

atvyksta į namus. 

Statybos korporacijai EURO 
Construction, Inc. reikalingi 

staliai gyvenamųjų namų vidaus 
ir išorės apdailos darbams. Darbai 

vykdomi ištisus metus South 
Carolina valstijoje. Hilton Head 

saloje. Informacija telefoną: 843-
298-0823 nuo 7 v.r. - 5 v.p.p. 
arba 843-836-3912 po 6 v.v. 

(kviesti Valdą). 

\v\vw .tlazcika.com 

r s-*<»» u-»*. 

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

No one makes rojnd-
trip travel to Lithuania 
easier and more convervent 
than SAS. From Chicaco, we 
offer daily service to Vilnius uttfi 
just one hassle-free comection 
through Stockholm. Our 4:30 D.rr, 
departure g«es you a reiaxecJ mom-
ing amvai for busmess or pleasure 
VVhen you're ready to return. you "H 
enjoy same-day travel back to 
Chicago through our Copenhagen 

hub- And whether 
you fly Business Oass 
Economy Class. you can be 

sure our service wili be wcrld-class. 
and wiii al'-cw you to arnve rested and 
ttetnsshed - ai for a reasonable fare. 
Fmd out «riat a wor'd of difference 
SAS can make for ycur next 'rip. 
Just cai1 yout Raugi Agent or SAS 
at 1-800-221-2350 For more m'or-
mation and speciai offers. vsi? 
our webs>te a; www.flysas.com 

FHoht 0 
SK946 
SK744 
SK743 
SK<M3 

rrom 
Chcago 
Stockholm 
Vintus 
Copenhag^ 

To 
Stockholm 
Vilmu*; 
Cooer.harje'-
Cnjcagc 

M p n t M Time 
a 30 y 
9 20 m• 1 
1245 or. 
3 40 Of 

A/rivjl Time 
740 am-1 
10-50am-i 

zBm 
5 40om 

y J j J 
wwv6imo£ 

Veido nuo 
192 J m. 

8900 SOUTH ARCHF.R ROAIJ. "Wlu/>x SMHNGs, l u n o i s T a 708.839.1000 

pokyliu šoks - tinto įvairiom* progom 

3 5 Iki 4 0 svečių 

DOfOmWCJV0nf 

Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 

IL m 

40 M 60 svsčių 

60 iki 100 svečių 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

100 iki 135 svečių 

RW*clltt*i 

125 iki 175 svečių 

maustu* 
225 Ja 550 svečių 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 VV. Archer A v e . , C h i c a g o , IL 60638 

Te l . 773-581-8500 
• Lietuviška d u o n a ir raguoliai 
• Vestuviniai ir į va i rūs tortai 
• Lietuviškas mais tas—"catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

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

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

TIKRAS KAIMIETIŠKAS 
SŪRIS PAGAMINTAS 
TRADICINIU BŪDU! 

A N D R U L I O šeima Michigan valstijoje 
nuo 1940 m. senovišku tradiciniu būdu gamina sūrius. 
Turime jų įvairiausių, paragaukite: sūriai b e priedų, be druskos, 
sūriai su kmynais, su „chives". Pešto , su krapais, su česnaku ir 
svogūnais ir Feta sūriai. Šituos sūrius rasite ^^ 
maisto parduotuvėse, „deli" skyriuje. SV^Ly^* 
Galite užsisakyti ir telefonu: 
616-462-3301 
arba p e r WOrld Wlde Web: Michigan Farm Cheese Dairy.Inc 

www.andmlischeese.com 429$ Miiienon. r-ounum. MI 49410 

Dėl ligos savininkas parduoda 2 
miegamųjų" butų su baldais ant 
jūr» kranto. Daytona Beach. FL. 
Pro virtuvės langą matosi jūra, 
durys iš virtuvės ir salono taip pat 
veda į jūrą ir balkoną. Miegamųjų 
stiklinės durys žvelgia į Halifax 
upe; atsidaro į balkoną. Puikus 
vaizdas iš abiejų pusių. Skambin
kite: 1-904-761-2968 arba 1-904-
756-4971 arba 1-904-677-6944. 

ATTENTION! 
Ladies, Pamper Yorselves! 

Enjoy a relaxing, refreshing, 
revitalizing massage at: 
The New Millennium 

Salon & Spa 
15144 LaGrange Rd. 

Orland Park, IL 60432 
Tel. 708-638-9600. 

SIUNČIAME m PRISTATOME SIUNTINIUS 
LABDAROS IR KOMERCINES SIUNTAS 

SIUNČIAME LAIVU IR AIR CARGO 
I LIETUVA. LATVUA. ESTIJA. UKRAINA. 
BALTARUSIJA. KARALIAUČIAUS SR1T|. 

RUSIJA MASKVA IR PETERBURGĄ, 
PARUOŠIAME IŠKVIETIMUS IR 

VIZOS PRATESIMO DOKUMENTUS 
VERČIAME IR NOTARIZUOJAME 

DOKUMENTUS 
PARDUODAMI DIRBINIAI 

IS MOLIO. STIKLO. KERAMIKOS 
12301 S NEW AVE,STE D. LEMON1 II nttil 

2719WESTV STR.CHICAGO.II.M»i2«» 
—įggj^įL^įjJįJ^įJįįTy^j^ 

INCOME TAX SERVICE 
Dabartiniai pajamų mokesčių 
įstatymai žymiai apsunkino ir 

ateityje apsunkins metini 
mokesčių formų užpildymą 

Profesionaliam, sąžiningam ir 
konfidencialiam patarnavimui 

kreipkitės: 
P R A N A S G. M E I L Ė , C P A 

5 5 1 6 VV. 95 St., 
O a k Lawn, IL 60453. 

Tel . RaStinė 708-424-4425. 

S K E L B I M A I 
ELEKTROS 

ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

A^JTOM0BJU>^iAI^ŽVBKATOS. 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapots v Off. Mgr. Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
32061/2 Wa«t 95th Street 

Tel. (708) 4 2 4 4 6 5 4 
(773)581-0654 

STASYS' CONS TRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings", 

•softits*, 'decks", "gulters", plokšti 
ir "shingie" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
• S.Benetis, tel. 630-241-1912., 

AMBER CONSTRUCTION Co. 
Dengiami stogai, kalamas „siding", 
atliekami cemento, ,4>lumbing" bei 

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

Skambinti Sigitui, 
td. 773-767-1929. 

G.L.QuaIity Body Shop 
Automobiliai 

Ieškote - nupirksime. 
Patekote į avariją ar 

sugedo auto. - suremontuosime. 
Norite išsiųsti į Lietuvą 

- išsiųsime. 

Skambinkite 815-723-7650. 

Išnuomojamas 
apšildomas 4 kamb. 

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

CARE GIVERS NEEDED! 
English is reouuired, experi-

ence and medical background. 
Salary $85-$ 150 per day. Jobs 

are in South Wisconsin, Pls. 
Call 262-763-2615. 

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. 

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

ALL CARE 
Employment Agency 
TeL 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

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

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

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

Perkate automobili? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Ką tik atvykot į JAV? 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst u i vairo šiandien! 

(630) 207 2748 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

0HCJ773I iftt - MM 
• O K t 7 M ) 4 a - 7 W 

Htaammmt 

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

KMIECIK REALTORS 

2 1 . 4365 S Archer A M 
7922 S.Piiaski Rd 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

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

Realmart ft <•» 
Realty Groap Inc. 

6602 S. Pateški Rd. 
Chicago, IL 60629 

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 
B<if.773-5tMlM Piftr 312-3eM3t7 
F u 773-585-39*7 

GnMfc, Acoont 
HOfTMffndOlB 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn. Ifcnois 60453 
Bumnmm (708)423-9111 
Voice Mal (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Res. 708-423-0443 

ASTA T.MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir Dilernies&uose 

Čikagos Suu«ė)e tf iiauniuuou pncnuodaoM 
perkam ar p»duod«i>i nuouvybm. kreipblct 

COLOU/Cil 

Greitas, 
profesionalus 
ir sąžiningas 
patarnavimas 

A U D R A 
KUBILIUS 

1508 Shermsn Ave 
Evansui. 0.60201 
Business (847) 864-2600 
Fix (847) 475-5567 
Voice mal 
(847)465-4397 
E-mail 
akubilius0aol.com 

SALAMANCA 
Voicemail 

773-65M878 
Pafer 

773-260-3404 
CdLteL 

630-660-S9M 
A U D R I U S MIKULIS 

Sprendimai! Sprendimai! 
Sprendimai! 

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

sąžiningai patarnaus 
A U D R I U S MIKULIS 

Perkraustome, 
išvežame senus daiktus, 

statybinių medžiagų atliekas 
ir šiukšles į sąvartyną. 

TeL 690-964-5898. 

STASYS ŠAKINIS 
Dažytojas iš vidaus ir iš lauko, 
popieriuoja kambarių sienas. 

Darbas garantuotas. 
4612 S. Paulina, Chicago, IL. 

Tel. 773.927.9107. 

Kokybiškai atliekame mažus ir 
didelius namų vidaus darbus: 
dedame gipso seneles, dažome. 

klojame plyteles. įrengiame 
rūsius. Skambinti Vladui, 

tel.63Q.243.93gJ. 

MOVING 
Ilgametis profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir 

į kitas valstijas. 
GEDIMINAS 
7 7 3 - 1 ^ 4 3 3 1 . 

http://www.immigration-service
mailto:Pransee@aoi.com
file:///v/vw
http://tlazcika.com
http://www.flysas.com
http://www.andmlischeese.com
http://akubilius0aol.com
http://tel.63Q.243.93gJ


IV' JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

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

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

NAUJŲ METŲ PAŽADAI 
IR JŲ LAIKYMASIS 

Esame įpratę per Naujus 
metus daryti įvairius pažadus 
— pasiryžimus, bet paskui 
juos pamirštame ir jų nesilai
kome. O tačiau keleto tų pa
žadų turėtumėme laikytis — 
tai būtų labai gerai mūsų „fi
nansinei sveikatai". Tokių pa
žadų — pasiryžimų yra siū
loma „Financial Planners" — 
finansinių planuotojų profesio
nalios organizacijos. Šiuos pa
siryžimus galima pradėti vyk
dyti bet kada, nereikia laukti 
Naujų metų. Ir juo greičiau 
pradėsime tai vykdyti, tuo 
mums bus geriau. 

Štai tie pažadai, kuriuos 
mes kiekvienas turbūt daug 
kartų pasižadėjome vykdyti, 
bet ar vykdome? 

1. Patikrinkite savo fi
nansinį stovį. Vieną vakarą 
atsisėskite ir pažiūrėkite į 
savo finansinį stovį, taip pat 
pagalvokite, kur norėtumėte 
būti metų gale, po penkerių 
metų, po dešimt metų ir t.t. 
Planuodami ateitį turėkite 
galvoje savo vyrą, žmoną, 
vaikus, senstančius tėvus ir 
vteus asmenis, kurie priklauso 
nuo jūsų finansinės būklės. 
Tačiau tai darydami, nedary
kite kažkokio didelio projekto 
—.pereiti visus stalčius, per
žiūrėti visus, su finansais su
rištus, popierėlius — sąskai
tas. Jūs žinote, koks yra jūsų 
finansinis stovis. Pergalvoki
te, ką norite pasiekti ateityje, 
kiek^aT jums gali kainuoti. Į 
ateities planavimą įjunkite ir 
savo šeimos narius, kad 
žinotumėte ir jų ateities pla
nus bei tikslus. Svarbiausia, 
pradėti galvoti apie ateitį. 

2. Išleiskite mažiau, negu 
uždirbate. Šį posakį jau daug 
kartų esate girdėję, bet ar pa
galvojate, kad tai pirmas 
žingsnis į geresnį finansinės 
ateities kūrimą. Surašykite 
mėnesines pajamas ir išlaidas. 
Jei jūsų išlaidos viršija paja
mas vadinasi, kažkas negerai. 
Pasižiūrėkite, kas šiandieną 
darosi Amerikoje — kredito 
kortelių gadynė. Kredito kor
telės daugumai žmonių su
griovė gyvenimą. Žmonės iš
leidžia daugiau negu uždirba, 
arba net nežino, kiek išleidžia, 
tol, kol nebepajėgia užmokėti 
skolų. Žmogui pragyventi rei
kia labai mažai, tačiau pa
gundų yra labai daug ir nerei

kalingiems dalykams galima 
daug išleisti. 

3. Taupykite ir regulia
riai investuokite. Nebijo
kite, jei birža šokinėja, ne
sirūpinkite, jei nežinote, kur 
jūsų investuotas doleris yra 
šiandien ir kur bus rytoj. Bet 
pradėkite taupyti ir investuo
ti. Jei negalite daug, tai da
rykite mažomis sumomis, bet 
darykite. Taupymas ir inves
tavimas yra įprotis, kurį, rei
kia puoselėti. Kai kas kalba 
apie investavimą, bet nežino, 
nuo ko pradėti ir kaip tai da
ryti. Jeigu neturite draugų, 
kurie gali jums patarti, kreip
kitės į patikimą finansinį pla
nuotoją. Jis padės jums inves
tuoti, supažindins su birža, 
akcijomis ir t.t. 

4. Pradėkite savo pensi
jos fondą, arba, jei jį turite, 
pridėkite į jį. Įsijunkite į 
pensijos planą darbovietėje, o 
jei tokio nėra, atidarykite 
banke IRA sąskaitą (indivi-
dual retirement aecount). 
Praktiškai jūs galite turėti 
abi. Jei dirbate pats sau (self 
employed), sudarykite sau nuo 
mokesčių nurašomą Keogh 
pensijos planą (tax deferred 
Keogh planą). Jei jau tokį tu
rite, dėkite į jį daugiau pinigų. 

5. Sudarykite testamentą, 
arba, jei jį turite, peržiū
rėkite ir, jei reikia papil
dykite. Žinoma, nebūtinai 
testamentu galite tvarkyti sa
vo paliekamą turtą, yra ir kitų 
būdų, pvz., įvairūs „trust's". 
Bet, nepaisant, koks jūsų tur
tas — yra didelis ar mažas 
pirmas žingsnis, tvarkant tur
tą, jį paliekant kitiems, yra 
testamentas. Nesvarbu, kiek 
kalbama apie testamentų rei
kalingumą, dar maždaug 2/3 
amerikiečių testamentų netu
ri. O tai reiškia, kad mirties 
atveju valstijos, kurioje jūs gy
venate, įstatymai nuspręs, 
kas, ką ir kada gaus iš jūsų 
palikimo. 

6. Peržiūrėkite savo ap
draudas. Peržiūrėkite ne tik 
gyvybės apdraudas, bet ir 
sveikatos, invalidumo, namų, 
automobilio ir ligos sveika
tos priežiūros apdraudas. Nes 
sunki liga, nelaimė gali atsi
tikti bet kada ir tai gali suda
ryti didelių finansinių sun
kumų, iš kurių atsigauti gali 
užtrukti ilgus metus, neturint 
tinkamų apdraudų. 

Šie šeši punktai yra būtini 
kiekvienam Amerikoje gyve

nančiam perskaityti ir jų lai
kytis, ar juos įgyvendinti. 
Cažnas, kol jaunas, nekreipia 
į tuos reikalus dėmesio, o kai 
pasensta ar suserga, tada jau 
būną sunku, ar ir per vėlu ką 
nors susitvarkyti. 

Naudotasi medžiaga iš įvai
rios spaudos. 

VANDENS TEIKIMO 
SISTEMA ŽIEMA 

Vandens teikimo departa
mentas praneša, kad vandens 
vamzdžiai prie namo ir namo 
viduryje yra namo savininko 
nuosavybė, taip pat ir atsako
mybė už jų veikimą yra namo 
savininko. Už tai patikrinkite 
juos ir, jei reikia, pataisykite. 

Apsaugokite rūsio duris ir 
langus nuo šaltų skersvėjų ir 
apsaugokite vamzdžius, esan
čius arti sienų, kad jie neuž
šaltų. 

Jei vanduo veržiasi iš gatvės 
grindinio ar kitoje pusėje jūsų 
šaligatvio, vadinasi, kad yra 
sprogę vandens teikimo vamz
džiai. Skambinkite ir praneš
kite tai jūsų vandens teikimo 
departamentui. Jei jūsų na
muose užšąla vandens vamz
džiai, šaukitės vandens teiki
mo departmento pagalbos. Kai 
bus sutaisyta, laikykitės van
dens teikimo departamento 
darbininkų duotų nurodymų, 
kad vanduo ir vėl neužšaltų. 

Niekada nenaudokite lieps
nos atšildyti užšalusius van
dens teikimo vamzdžius! 

Iš vandens departamento 
pranešimų. 

* Vyriausybės nutarimu, 
Lietuvoje veikiantiems bei 
steigiamiems atliekų tvarky-. 
mo objektams bus suteiktas 
valstybinės reikšmės objektų 
statusas. Tai padės gauti pa
lankiausią finansavimą iš Eu
ropos Sąjungos struktūrų. (Eita) 

• • 
• 

Į VILNIŲ 
Iš Čikagos ir atgal $450 
Iš New Yorko ir atgal $400 

iki kovo 3 1 d . Plius mokesčiai. 

FINNAIR ir kitomis oro linijomis. 
Nuolaidos galioja ir iš kitų miestų. 

Prašykite mūsų 2000 metų 
lankstinuko. 

VYTIS TRAVEL 
40-24 —235 St 

Douglaston, N Y 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

E-MAIL: 
VYTTOURS@EARTHLINK.NET 
WEB. SITE: VYTIS TOURS.COM 

A. t A. 
Dr. DALIA MARIJA 

KUČĖNIENĖ NOREIKAITĖ 
Mirė 2000 m vasario 4 d., 3 vai. ryto, sulaukusi 60 metų. 
Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. Gimė 

Kaune. . 
Nuliūdę liko: motina Antanina Noreikienė, vyras Jonas 

Kutenąs, duktė Silvija Kučėnaitė-Foti, žentas Francisco, 
sūnus Rimas Kučėnas, marti Lori: anūkai: Alessandra ir 
Gabrielius Foti, Andrius Kučėnas; taip pat a.a. Dalios 
krikšto motina teta Antanina Misiūnienė. 

Velionė Dalia buvo duktė a.a. gen. Jono Noreikos-
Vėtros, pasižymėjusio Lietuvos partizanų vado. 

Aa. Dalia buvo ilgametė solistė-dainininkė, dalyvavo 
daugelyje Uetuviškų scenos pastatymų; taip pat buvo LB 
Kultūros tarybos pirmininkė, KorpIGiedra pirmininkė; 
priklausė Lietuvių fondui bei kitoms lietuvių orga
nizacijoms. 1994 m. University of Illinois at Chicago Cam-
pus įsigijo literatūro's daktaro laipsnį už disertaciją 
„Žemaitė Amerikoje". 

Velionės lankymas sekmadienį, vasario 6 d. nuo 3 iki 8 
v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 Str. 
Atsisveikinimas 6:30 vai. vakaro. 

Pirmadienį, vasario 7 d. 10 vai. ryto a.a. Dalia bus 
atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 
10:30 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. 
Laidotuvės privačios. Velionės palaikai bus laidojami 
Lietuvoje. Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvių fondui. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti atsisveikinime ir šv. Mišiose. 

Nuliūdę: motina, vyras, duktė, sūnus, teta, 
anūkai ir kiti giminės. 

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

A.tJL 
j.v.s. dr. KĘSTUČIUI 

AGLINSKUI, 
didžiam buriuotojui bei jūros minties puoselėtojui 
Amžinybėn išplaukus, gilią užuojautą reiškiame mielai 
dr. JUZEI, sūnui j .ps . dr. ANDRIUI ir jo šeimai, 
giminėms bei artimiesiems. 

j.ps. Stepas Lukauskas 

j.ps. Julius Butkus su šeima 

rK6rp!Gintaras senjorai 

• i 

„13" — JOSŲ LAIMINGASIS NUMERIS! 

Atidarę 13-kos mėnesių sertifikatą First Personai Banke, 
Jūs laimėsite dvigubai! 

* Gausite aukštą nuošimtį, garantuotą 13-kai mėnesių — 6.15% APY 
*Jei bendrai palūkanų nuošimčiai kils, galėsite vieną kartą padidinti 
savo sertifikato nuošimtį. 

,LAIMINGASIS TRYLIKTASIS" užtikrins Jums S 

«9 
trylika pelningų mėnesių! 

«9 

S1 

Dėl platesnės informacijos skambinkite 
Rūtai Staniulienei arba Editai Ziurinskienei. 

\ / . 

r-irsi —Personai Bank 
/ \ 

Building Personai Banking Relationships** 
LOBEft 
15014 S. LaGrange Rd. 
Orland Park, IL 
(in the Orland Grcens Shopping Centcr) 
(708) 226-2727 

DRIVEUP: 
15255 S. 94th Ave. 
Orland Park, IL 
(in the InTrust building) 

Member 
FDIC 

Annual percentage Yield (APY) is effective as of January 18,2000 and »ubject to change vvithout notiee. 
Minimum deposit of $250 is reauired to obtain the APY. !nt«re$t rate may be inereased once during term, 
bas«l upon First Personai Banks published rate on 12-trtorrth certificate. Penalty may be imposed for early 
withdrawals 

DRAUGAS, 2000 m. vasario 5 d., šeštadienis 

TRISDEŠIMT TREJŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS 

A. t A. 
LEOPOLDAS 
KRUMPLIS 

1967 m. sausio 25 d. staiga mirė mūsų brangus ir 
mylimas Tėvas. Jo brangus atminimas visada su 
mumis. 
A.a. Leopoldą Krumplį pažinusieji ir prisimenantieji 
prašomi už jį pasimelsti. 

Sūnus Valentinas su šeima ir giminės 
Lietuvoje. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. tA . 

Dr. BRONIUS ANDRAŠIŪNAS 
Šią liūdną sukaktį minint, šv. Mišios už jo sielą bus 
atnašaujamos Tėvų Marijonų koplyčioje vasario 13 d., 
sekmadienį, 9 vai. ryto. 
Šv. Mišios bus atnašaujamos ir Lietuvoje, Kaune, Šv. 
Kryžiaus Karmelitų bažnyčioje vasario 20 d. 12:30 vai. 
p.p. 
Maloniai prašome gimines ir pažįstamus prisiminti a.a. 
Bronių maldose. 

Liūdinti žmona ir giminės. 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 va). 

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. Caltfornia 10727 S. Pulaski Rd. 

5948 S. Archer Ave. 
Now in Oak Lawn & Orland Park 

ALL PHONES 
1-773-523-0440 

SERVICES AVAILABLEAT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

PROVIDING BURIALSAND SHIPMENT TO LfTHUANIA 

} 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 
HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE. 
ALL PHONES 

CHICAGO 1-773-476-2346 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

CHICAGO, 5801 BELMONT 
ALL PHONES 

1 708 6 5 2 5245 

mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
http://TOURS.COM


8 DRAUGAS, 2000 m. vasario 5 d., šeštadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAS 

ALTo Čikagos skyriaus val
dyba pagrindinį Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimą ren
gia Š. m. vasario 13 d., sekma
dienį. 

Minėjimas prasidės 10 vai. 
ryto vėliavų pakėlimu Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčios aikštėje. Iškilmėm 
vadovaus Vytauto Didžiojo 
šaulių rinktinės vadovybė: 
Justinas Šidlauskas ir Juozas 
Gurevičius. Dalyvauja ir gen. 
Daukanto kuopos šauliai, va
dovaujami Edmundo Ven-
giansko, Cicero Klaipėdos jū
rų šauliai, vadovaujami Juozo 
Mikulio ir ramovėnai. Po vė
liavų pakėlimo visi vyksta į 
10:30 ryto iškilmingas pamal
das, kurias aukos šios. parapi
jos klebono asistentas kun. Ri
mantas Gudelis. Giedos galin
gas parapijos choras, vadovau
jamas muz. Ričardo Šoko. Ga
lima tikėtis, kad įsiterps ir 
mūsų solistai Margarita ir 
Vaclovas Momkai. 

Pamaldos vyks ir kitose baž
nyčiose. 10:30 vai. ryto — pa
maldos lietuvių evangelikų 
liuteronų Tėviškės bažnyčio
je. Pamaldas laikys vysk. 
Hansas Dumpys. 11 vai. ryto 
— pamaldos Ziono lietuvių 
evangelikų liuteronų bažny
čioje. Pamaldas laiko kun. Jo
nas Juozupaitis. 

Akademinė Vasario 16-osios 
minėjimo dalis vyks 2 vai. po 
pietų Maria aukštesniosios 
mokyklos auditorijoje. 

Minėjimą pradės skyriaus 
pirmininke Evelina Oželiene. 
Vėliavų įnešimą tvarko Don 
Varno bei Dariaus \r Girėno 
postai. JAV ir Lietuvos him
nus giedos solistai Margarita 
ir Vaclovas Momkai. Bus pa
gerbti žuvusieji .už Lietuvos 
laisvę. Invokaciją sakys vysk. 
Hansas Dumpys. Nepriklauso
mybės paskelbimo ir valstybės 
atstatymo aktus skaitys Litu
anistinio pedagoginio institu
to studentai. Išgirsime Lietu
vos generalinio konsulo Gie
driaus Apuoko žodį, Čikagos 
mero Richard J. Daley ir Illi
nois gubernatoriaus H. George 
Ryan proklamacijas. Pagrin
dinis minėjimo kalbėtojas — 
dr. Jonas Valaitis. Bus skaito
mi valdžios pareigūnų sveiki
nimai. Rezoliucijas skaitys Eve
lina Oželiene. Bus renkamos 
aukos. Pabaigoje — vėliavų iš
nešimas. Programą ves Vida 
Sakevičiūtė. Meninę progra
mą atliks Algimantas Barniš-
kis ir Lietuvos Vyčių tautinių 
šokių grupė. 

Organizacijos su vėliavomis, 
moterys ir mergaitės tauti
niais drabužiais ir visa lietu
viškoji visuomenė maloniai 
kviečiama minėjime dalyvau
ti: vėliavų pakėlime, pamal
dose ir minėjime salėje. Jus vi
sus kviečia seniausia politinė 
organizacija — ALTas. 

Algimantas Mogenis, 
Quincy, IL, savo dosnumu tik
rai pradžiugino visus , .Drau
go" darbuotojus — prie prenu
meratos pridėdamas net 1,000 
dol. auką! Esame dėkingi! 

Koncertas „If Music be 
the Food of Love.." — tai 
dainos ir arijos apie meilę Va
lentino dienos išvakarėse. Va
sario 11 dieną, penktadienį. 
7:30 vai. vakaro Lietuvių dai
lės muziejuje, Lemonte. sopra
nas Angel Petro, fortepijonu 
pritariant Rokui Zubovui, dai
nuos Mozart, Purcel. Copland. 
Brahms, Strauss ir kitų kom
pozitorių dainas ir arijas. Visi 
maloniai kviečiami apsilanky
ti. 

JAV LB išleido 2000 m. ju
biliejinį kalendorių. Tas ka
lendorius yra skirtingas nuo 
kitų kalendorių. Jame yra 
daug vertingos istorinės ir in
formacinės medžiagos, lietu
viškų bažnyčių nuotraukų. 
dar veikiančių čia, Amerikoje. 
Jo kaina — 5 dol. ir persiunti
mas — 1.25 dol. Kalendorius 
gaunamas „Drauge". 

Algis ir Stasė Damijo
naičiai, Elmhurst, E,, siųs
dami prenumeratos mokestį, 
dar pridėjo 100 dol. auką. Ačiū 
— tik tokių dosnių skaitytojų 
dėka „Draugas" gali gyvuoti. 

Justina Ravinskaitė iš Lietuvos dalyvavo tarptautiniame vaikų piešinių konkurse „Mano pasaulis 2000 metais" 
ir laimėjo diplomą. Jos ir kitų vaikų darbelius galite išvysti Lietuvių dailės muziejuje, Lemonte. 

Lietuvos vaikų pieš inių 
paroda „Mano pasaulis 2000 
metais" — tai savotiškas rak
tas į mūsų kasdienybę. Ši įdo
mi vaikų piešinių paroda buvo 
rodoma Lietuvoje. Vašingtone, 
Kanadoje, o dabar bus meno 
galerijoje, Lemonte. Parodos 
atidarymas — vasario 5 d., 
šeštadienį, 7:30 vai. v. parodą 
rengia Dalia Šlenienė — meno 
galerijos direktorė ir JAV LB 
Kultūros tarvbos narė. 

Ona Venclovienė (dešinėje), veikli Cicero lietuvių telkinio darbuotoja, 
kalbėjo sausio 2 d. Cicero lietuvių susirinkime.Nuotr. Edvardo Sulaičio 

Mokytoja Zita Dubaus-
kaitė skaitys paskaitą „Įdo
mios klasės pamokos, skirtos 
įvairiarūšių protinių gabumų 
Cmultiple intelligence") moki
niams" vasario 27 d. vyksian
čioje kasmetinėje darbo konfe
rencijoje, kurią ruošia JAV LB 
Švietimo taryba. Konferencija 
prasidės 9 val.r. šv. Mišiomis 
Pal. J. Matulaičio misijos baž
nyčioje už gyvus ir mirusius 
mokytojus. Nuo 10 val.r. iki 
4:30 val.p.p. bus skaitomi mo
kytojų pranešimai ir dalyvau
jama diskusijose. Apie dalyva
vimą konferencijoje prašome 
pranešti Švietimo tarybos pir
mininkei Reginai Kučienei 
telifaksu 708-301-6410 ne vė
liau kaip iki vasario 23 d. 

ALTas taip pat praneša, kad 
vėliavų pakėlimas vyks ir va
sario 12 d., šeštadienį, 10:30 
val.r. Jaunimo centro sodelyje 
prie žuvusiems dėl Lietuvos 
laisvės paminklo. 

Balandžio 9 dieną, sekma
dienį, paskirkite „Margučiui 
II"! Sekmadienio popietę ren
giama vakarienė „Margučio 
IF radijo programai paremti. 
Meninę programą atliks „Žalt
vykslės"' teatro kolektyvas. 
Stalu? užsisakyti ar pavienius 
bilietus įsigyti prašoma „Sek
lyčioje". 

Jaunimo centro ruošia
mas Tradicinis Lietuvos 
Nepriklausomybės paskel
bimo — Vasario 16-tos mi
nėjimas trečiadienį, vasario 
16 d., 7 v.v. vyks JC kavinėje. 
Paskaitą skaitys Jūratė Bud
rienė, JAV LB Krašto valdy
bos vicepirmininkė informaci
jos reikalams. Programą at
liks vaikų ansamblis „Lakštu
tė", vadovaujamas mok. Da
lios Gedvilienės ir Akademinio 
Skautų sambūrio Čikagos sky
riaus nariai. Visi kviečiami 
dalyvauti ir kartu švęsti šią 
mums brangią šventę. 

Vyresniųjų lietuvių cent
re, „Seklyčioje", vasario 9 d., 
trečiadienį, 2 vai. p:p. bus įdo
mi talentų popietė. Išgirsime 
poezijos, dainų ir muzikos mė
gėjus, kurie atliks popietės 
programą ir nustebins savo 
bendraamžius bei draugus. 
Turėsime progos pasigrožėti 
meniškais paveikslais. Visi 
maloniai kviečiami ir laukia
mi įdomiai praleisti šaltos žie
mužės popietę, papietauti ir 
padraugauti. 

Vasar io 16 d. minėjimas, 
rengiamas lietuviškų Lake 
County Indiana organizacijų, 
įvyks vasario 13 d. 12:30 vai. 
p.p. VFW salėje (6880 Hen-
dricks, Merrillville). Progra
moje - vaišės, paskaita, me
ninė dalis ir šokiai. Maloniai 
kviečiame apylinkės lietuvius 
dalyvauti. 

Alma ir Paulius Jankai , 
Sterling Heights, MI, ne tik 
pratęsė „Draugo* prenumera
tą, bet už atvirukus ir kalen
dorių pridėjo 100 dol. auką, 
kurią širdingai įvertiname! 

JAV L B Waukegan/Lake 
County apyl inkės ruošia
mas Vasario 16-tos minėjimas 
sekmadieni, vasario 13 d., 3 
val.p.p. vyks Libertyville Civic 
Center, 135 W. Church Rd. 
Street, Libertyville, IL. 

Vasario 16 d. proga First 
Personai Banke vyksta a.a. 
dailininkės Antaninos Jony-
nienės darbų paroda — pa
veikslai iš šiaudinukų ir gin
taro. Šeštadienį, vasario 12 d., 
nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. p. p. 
galėsite pasivaišinti kava ir 
lietuviškomis bandelėmis su 
lašinukais. Visi nuoširdžiai 
kviečiami atsilankyti. First 
Personai Bankas yra Orland 
Greens prekybos centre Or
land Parke, 151-os gatvės ir 
LaGrange Road sankryžoje, 
netoli Dominick's maisto par
duotuvės. Norėdami platesnės 
informacijos, skambinkite Rū
tai Staniulienei arba Editai 
Žiurinskienei: 708-226-2727 

Irena Kairytė, Oak Lawn, 
IL, apdovanojo mūsų dienraštį 
„Draugą" 100 dol. auka. Esa
me dėkingi! 

Bi l ietai i iškil ių so l i s tų — 
Juditos Leitaitės ir Vladimiro 
Prudnikovo koncertą, kuris 
įvyks Čikagoje kovo 26 d., sek
madienį, Jaunimo centre, kai
nuoja 15, 10 ir 8 dol., o jauni
mui — 5 ir 3 dol. Juos galite 
įsigyti „Seklyčioje". 

Danutė ir Kazys Paško-
niai , Eastlake, OH, parodė 
savo dosnią širdį ir parėmė 
lietuvišką dienraštį 100 dol. 
auka. Labai džiaugiamės ir 
dėkojame. 

Per „Dainavos" okteto koncertą naująsias okteto plokšteles ir kasetes 
pardavinėjo didtiojo „Dainavos" ansamblio valdybos nares Aldona Urbie
nė (kairėje) ir Danguole Ilginyte. Naujuosius įrašus taip pat galite įsigyti 
„Draugo" knygynėlyje. Kompaktinės plokštelės kaina - 15 dol., kasetes -
10 dol.. persiuntimo mokestis - 3.95 dol. Nuotr. 8. Krumplienea 
Antradieni prasidės 55- Brighton Parko apylin-

ojo (Stevenson) greitkelio pert- k ė s Lietuvių Bendruome-

Balzeko muziejaus moterų gildijos narės planuoja naujus renginius Balzeko lietuvių kultūros muziejuje. Is 
kairės: moterų gildijos pirmininkė Frances Simanonis, Kwain. Kleanor Zapolis ir F.lii Katausk.is 

varkymas. Bus uždarytos D%-
men Avenue įvažiavimo ir iš
važiavimo linuos bei Ashland 
Avenue įvažiavimas. Šios juos
tos bus nugriautos ir pastaty
tos iš naujo. Dar kiti sunku
mai prasidės kovo 4 d., kai 
bus pradėtos statyti kraštuti
nės linijos ir tiltai «arp Canal 
ir Kedzie gatvių ir konstruoja
ma 42 colių siena bei keičiama 
asfalto danga tarp Kedzie 
Avenue ir Des Plaines upės. 
Kraštinės greitkelio linijos 
bus užtvertos. Vairuotojai ra
ginami pasirinkti kitus marš
rutus: važiuoti Joliet Road va
karuose, o Siaurinėje ir pieti
nėje Čikagos pusėje keliauti 
Ogden ir Archer Avenue. 

n e s valdyba per pirmininkę 
Salomėją Daulienę atsiuntė 
100 dol. auką. Dėkui! 

LB Lemonto apyl inkės 
valdybos ruošiamas Vasario 
16-tosios minėjimas sekmadie
nį, vasario 13 d., 12 vai. vyks 
PLC Lemonte. 

„Afrika", spalvinga paroda, 
atskleidžianti įvairialype Afri
kos kultūrą; ekspozicija ..Se
novės Egipte"; „Kelionė" po že
me ir divožemį; „Kaukės -
kultūros atspindys" - šios ir 
kitos 35 stulbinančios parodos 
veikia The Field Museum 
(1400 S. Lake Shore Drive, 
Chicago; tel. 1-800-FIELD-54). 

S K E L B I M A I 
• Almos fondui aukojo: A. 

a. Elena Antanait ienę, miru
sią Kanadoje, pagerbdami, 
Almos fondui aukoja: Jeffrey P. 
Beaty, Chicago, IL, $500; Ona 
ir Vytautas Gutauskai, Michi-
gan City, IN, $75; Jovita Stri
kas, Indian Head Park, IL, $20. 
I š v i s o $ 5 9 5 . A. a. J u o z ą 
Vado palą, mirusį š. m. sausio 
13 d., pagerbdama jo atminimą, 
pusseserė Irena Vebrienė auko
ja Pasvalio vargstantiems vai
kams $100. Almos vardu reiš
kiame užuojautą velionių arti
miesiems, o aukotojams dėko
jame! Aukos nurašomos nuo 
mokesčių. Tax ID 36-4124191. 
čekius rašyti „Lietuvos Naš
la ič ių globa", pažymint, kad 
skirta Almos fondui. Siųsti: 
2711 West 71 Str., Chicago, 
BL 60629. 

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

• „PENSININKO" žurna
lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629, tel . 
773-476-2655. Prenumerata 
metams: JAV-bėse, $15, kitur 
$25. Išeina 8 kartus per metus. 
Tai vertinga dovana įvairiomis 
progomis. (sk.) 

• Namams 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 Cermak Road . 
TeL (773) 847-7747. vvua 

• Pranas G. Meilė, CPA 
sąžiningai užpildo Income Tax 
formas. Dabartiniai pajamų 
mokesčių įstatymai žymiai 
apsunkino ir ateityje apsunkins 
metinį mokesčių formų užpil
dymą. Skambinkite: 708-424-
4425. Naujas adresas: 5516 W. 
95 St., Oak Lawn, IL 60453. 
Sekmadieniais nuo vasario 6 d. 
Pasaulio lietuvių centre, Le
mont, IL, 8 v.r. — 2 v.p.p. 

• K l a i d o s a t i t a i s y m a s ! 
Vasario 2 d. „Draugo" dien
raščio laidoje, dėkojant auko
tojams už auką Lietuvos vai
kams, buvo padaryta klaida. 
Buvo parašyta, kad $300 au
koja Elena Žiobrienė. Turėjo 
būt i — Ema Žiobrienė. Už 
padarytą klaidą atsiprašome! 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas, 2711 West 71 Str., 
Chicago, IL 60629. 

• J o n a s B a č a n s k a s , 
Hillsboro Beach, FL, prisi
mindamas savo a.a. Mamą, 
mirusią prieš du metus, siunčia 
$750 - tai parama penkiems 
Lietuvos vaikams vieniems 
metams. Prisimename ponią 
Bačanskienę, kuri dosniai rėmė 
Lietuvos vaikus, reiškiame 
užuojautą sūnui ir artimie
siems jos netekus, ir sūnui už 
didelę auką Lietuvos vaikų 
vardu dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos" komitetas, 
2711 West 71 Str., Chicago, 
IL 60629. 

•„Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis, dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, daugia
vaikėms šeimoms ir invalidams 
Lietuvoje. Aukojo: darbuotojai 
„Crete-Monee School District's 
Pupil Personnel services De
partment $35 a.a. Giedrė Au
gustinas atm., Alexandra Ka-
zickienė $5,000 konkrečių vai
kučių paramai, „Gap Founda
tion" $60, „Matching Ginf Lino 
Johansono aukai, dr. Juozas 
Kazickas $5,000, West Towns 
Visiting Nursing Services, Inc. 
(per Mildą ir Viktorą Šatus) 
$30,000. Labai ačiū' „Saulutė" 
(Sunl ight Orphan Aid for 
L i t h u a n i a ) , 419 W e i d n e r 
Rd., Buffalo Grove, IL 60089. 
tel. 847-537-7949. 

•DĖMESIO! VIDEO 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-VIDEO 
3533 S. Archer Ave., Chica
go, IL 60629. TeL 773-927-
9091. Sav. Petras B e r n o t a s . 

• A. a. dr. Kęstučio Agl ins
ko atminimą pagerbdami, au
koja Lietuvos našlaičiams: $25 
- Gediminas P. Ambraziejus, 
North Falmouth, MA, $ 2 0 -
Dana Saliklis, M. ir V. Salik-
liai. Reiškiame užuojautą 
velionių artimiesiems, o auko
tojams dėkojame!„Lietuvo8 
Našlaič ių globos" komi te tas , 
2711 West 71 Str., Ch icago , 
IL 60629. 

• Dr . V a c l o v a s Š a u l y s , 
Chicago, IL, jo gimtinės Švėkš
nos vaikams padėti aukoja 
$2000. Dėkojame!„Lietuvos 
Našlaič ių globos" komi te tas , 
2711 West 71 Str., C h i c a g o , 
IL 60629. 

• Ba l zeko l i e t u v i ų ku l 
tūros muziejui Čikagoje rei
kalingi darbuotojai įvairiems 
darbams. Turi mokėti spaus
dinti ir bent minimaliai dirbti 
kompiuteriu. Gali būti įvairaus 
amžiaus. Raštinės darbo patir
ties gali turėti, bet nebūtinai. 
Skambinti Karilei muziejaus 
telefonu 773-582-6500. 

• A. a. Birutės Skorubs -
k i e n ė s atminimą pagerbdami, 
Jonathan ir dr. Tobi Klar Kan-
ton siunčia Lietuvos v a i k ų 
paramai $75. Reiškiame užuo
jautą velionės artimiesiems, o 
aukotojams dėkojame!„Lie-
tuvos Naš la ič ių g lobos" ko
mite tas , 2711 West 7 1 Str. , 
Chicago, IL 60629. 

• Automobil io, n a m ų ir 
l i g o s d r a u d i m a s a tvyku
s iems iš Lietuvos ir k i tų 
kraštų. Kreipkitės pas A.Lau-
raitį, A. & L Insurance Agen-
cy, 9 4 3 9 S. K e d z i e A v e . , 
E v e r g r e e n Pk. , I L 6 0 8 0 5 -
2325. Tel. 708-422-3455 (sk.) 

• 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 aplankykite S t . 
Casimir Memorialą, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matys i te grani to 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminkius mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, brė
žinius. Prieš pastatant pamin
klą, galėsite apžiūrėti ir įsiti
kinti, kad jis padarytas, kaip 
jau buvo jūsų pageidauta. Sav. 
Lilija ir Vi l imas N e l s o n a i . 
Tel. 773-233-6335. (sk.) 

TĖVIŠKĖS EV. LIUTERONV 
BAŽNYČIA 

6641 S. Troy St., 
Chicago, IL 60629 

sekmadieniais 10.30 vai. ryto 
lietuviškos pamaldos 

ir sekmadieninė mokykla 
Vyskupas Hansas Dumpys 

Tel. 708-386-3209 
ADVOKATAS 

GINTARAS P . Č E P t N A S 
6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

8247 8.Kedxie Avenue 
Chicago, IL 60639 
TeL 773-776-8700 

Ton free 24 hr. 868-776-6742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.v. 

SeAtad. 9 v.r. iki 1 v.p.p. 
L_ 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatves nuo .Draugo*) 
TeL 773-284-0100. 

TeL 630-267-0200, Lemont, IL 

ADVOKATAI 
L J U n e & LFeyman 

40 metų patirtis ir profesio
nalumas automobilių avarijų, 

asmeniškų sužeidimų ir kt. bylose. 
5213 S-Archrr Ave, Chicago, 
n. «0B32. Tel. S47-3S1-7S36 

'kalbame lietuviškai) Mes jūsų 
paslaugoms 7 dienas per savaite. 




