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Lietuva priimta į Pasaulinę 
prekybos organizaciją 

Vilnius, gruodžio 8 d. rystė PPO yra svarbus ir Lie
tuvai stojant į E S . 

Vyriausiojo derybininko dėl 
Lietuvos na rys t ė s Europos Są
jungoje (ES.) Vygaudo Ušacko 
nuomone, na rys tė PPO sutvir-

(BNS) — Lietuva po šešerių 
metų trukusių derybų pr i imta 
į Pasaulinę prekybos organi
zaciją (PPO). Oficialiai jos 
nare Lietuva taps po to, kai 
Seimas patvirtins visus su na
ryste susijusius dokumen tus . 

Ženevoje penktadieni vyks
tančiame PPO Genera l inės ta
rybos posėdyje vals tybės -
narės balsavo už Lietuvos de
rybų dėl narystės pabaigą. 

Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus pasirašė derybų bai
gimo protokolą, kur iuo Lietu
va oficialiai įsipareigojo iki 
kitų metų gegužės 1 d. patvir
tinti visas 28 PPO su ta r t i s , 
ki tus teisinius d o k u m e n t u s 
bei derybų metu pr i s i imtus 
įsipareigojimus. Tačiau t iki
masi, jog tai bus p a d a r y t a 
anksčiau. 

Praėjus 30 dienų po Lietu
vos pranešimo apie dokumen
tų tvirtinimo pabaigą, Lie tuva 
taps PPO nare. 

PPO Generalinės tarybos 
posėdyje dalyvavo užsienio 
reikalų ministras A n t a n a s Va
lionis, derybų dėl na rys t ė s 
PPO vadovas, užsienio reikalų 
viceministras Algimantas Rim-
kūnas, ūkio minis t ras Eugeni 
jus Maldeikis. 

Lietuva bus j au 141-oji P P O 
narė ir paskutinė iš būsimųjų 
Europos Sąjungos valstybių, 
priimtų į šią organizaciją. Na-

tins Lietuvos padėtį kelyje ir į 
Europos ekonomines s t ruktū
ras. Jo teigimu, dabar Lietuva 
tu rės papildomų svertų, gi
nan t savo prekybinius siekius. 

Lietuvai nereikės sudaryti 
dvišalių ekonominių sutarčių 
su šios organizacijos atsto
vėmis, be to, narys te i PPO rei
kalingi teisės ak ta i yra svar
būs ir narys te i ES. Narystė 
šioje organizacijoje a tneša ne 
tik t a rp tau t in į pripažinimą, 
bet suteikia ir labai svarbią il
galaikę naudą — skat ina di
desnį užsienio investuotojų 
srautą, padidina Lietuvos pre
kių ir pas laugų saugumą PPO 
valstybių r inkose, {stojimas į 
PPO Lietuvai ta ip pat leis 
šalies ūkio subjektams leng
viau prekiaut i užsienyje, o 
Lietuvos var totojams naudotis 
vietos ir užsienio gamintojų 
konkurencijos teikiamais pri
valumais . 

Dabar P P O priklauso 140 
pasaulio valstybių, kurios vyk
do 90 proc. pasaulio prekybos. 
Apie 30 valstybių yra pra
dėjusios stojimo į PPO darbus , 
ta rp kurių y ra ir Rusija bei 
Kinija. 

„Mažeikių nafta" nori įsigyti 
Lenkijos naftos milž iną 

Vilnius, gruodžio 8 d. 
(BNS) — Lietuvos naftos su
sivienijimas „Mažeikių nafta" 
rengiasi Lenkijos bendrovės 
„Rafineria Gdanską" pr ivat i 
zavimo konkursui, penk ta 
dienį pranešė „Lietuvos ry
tas". 

Tam, kad „Mažeikių nafta" 
dalyvautų privatizuojant Len
kijos įmonę, tur i pr i ta r t i di
džiausia Lietuvos susivieniji
mo akcininke — Lietuvos vy
riausybė. 

Mažeikių įmonę va ldan t i 
JAV bendrovė „VVilliam Inter
national" jau pateikė pasiūly
mą premjerui Rolandui Pak-
sui dalyvauti Gdansko įmonės 
privatizavime. 

Kai kurie žinovai a t sa rg ia i 
vertina „Mažeikių naftos" ke
t inimus. „Reikia žiūrėt i , a r 
gali apžioti, ar ne, bet princi
pinių ar patriotinių kliūčių ne
matau", dienraščiui s akė Lie
tuvos privatizavimo komisijos 
pirmininkas Edua rdas Vilkas. 

„Mažeikių nafta" per vienuo
lika šių metų mėnesių paty
rė 131 mln. litų nuostolių. 
„Rafineria Gdanską" pernai 
uždirbo 104 min. litų grynojo 
pelno. 

Anot E. Vilko, vyr iausybė 
neturėtų kliudyti „Mažeikių 
naftai" įgyvendinti savo sie
kius, tačiau nors je igu tai 
būtų ir naudingas projektas , 
būtina įvertinti jo riziką. Pri
vatizavimo komisijos vadovas 
neabejojo, jog „Williams" sie
kia apsidrausti , inves tuodama 
ne pati tiesiogiai, o per Ma
žeikių įmonę, kurios pagrin
dinė akcininke tebėra val
stybė. 

Pasak Lietuvoje veikiančios 
„Rafineria Gdanską" valdomos 
įmonės „Baltic Lotos" vadovo 
Rimanto Baltrušaičio, „Wil-
liams" Lenkijos įmonės priva
tizavimu domėjosi j au prieš 
kelerius metus, kai buvo ban
domąją parduoti. 

Pasak dienraščio, Lenkijos 
valdžia tikisi perduoti s t ra te
giniam investuotojui „Rafine
ria Gdanską", kur ia i priklauso 
naftos perdirbimo įmonė ir de
galinių t inklas . 

Lenkijos įmonė patenka į 
didžiausių tos šalies įmonių 
dešimtuką. Jos naftos perdir
bimo gamykla per metus gali 
perdirbti iki 4.5 mln. tonų naf
tos. Žaliavą įmonė perka iš 
Irano ir Š iaurės jūros verslo
vių. „Rafineria Gdanską" turi 
25 proc. Lenkijos degalų ir 35 
proc. — tepimo alyvos rinkų. 
Didžiausia šios bendrovės ak
cininke yra valstybinė naftos 
pramonės įmonių tur to valdy
mo bendrovė „Nafta Polska" 
valdanti 75 proc. akcijų. Vals
tybei pr iklauso 10 proc. akci-
jū-

* L i e t u v o s po l i t in iu kali
n i ų part i ja (LPKP) atsiriboja 
nuo neva šios partijos nariu 
pasirašytų s t raipsnių dienraš
tyje „Lietuvos aidas" (LA). 
Pastaruoju metu LA buvo 
spausdinami keli rašiniai , pa
sirašomi LKPK tarybos ir pre
zidiumo vardu . Tačiau, kaip 
teigiama LKPK pareiškime, 
šie rašiniai buvo pasirašomi 
apsišaukėlių, pašalintųjų iš 
LPKP, va rda i s . „Tai beprece
dentis atvejis, kuomet apsi
šaukėlių pagalba garbingą 
Lietuvos politinių kalinių var
dą panaudoja te savo siau
riems, abejotiniems žinybi
niams in te resams , tuo šiurkš
čiai pažeidžiate Lietuvos poli
tinių partijų ir politinių orga
nizacijų įs ta tymą, darote di
delę moral inę žalą LPKP", sa
koma parti jos pareiškime. 

* T r a g i š k u S a u s i o 13-
o s i o s i v y k i u dešimtųjų meti
nių minėjimas kitais metais 
biudžetui gali kainuoti apie 
pusę milijono litų. Valstybinės 
Sausio 13-osios paminėjimo 
komisijos p i rmininkas . Seimo 
narys Vytau tas Landsbergis 

Baltijos Asamblėjos 17-oje sesijoje Vilniuje kalMtari Bstįjos, Lietuvos ir Latvijos parlamentinių delegacijų vadovai — (iš 
kaires) Trivimi Velliste, Audrius Klišonis ir Romualdas Ražukas. Kęstučio Vanago (Eita> nuotr 

Latviai nesutinka su vienos 
Baltijos valstybe s 
priėmimu į NATO 

Vilnius, gruodžio 8 d. 
(BNS) — Vienos kurios nors 
Baltijos valstybės bandymai 
tapti NATO nare anksčiau už 
kitas gali sukelti pavojų visam 
regionui, nes tuomet Rusija 
galėtų daryti didesnį spaudi
mą likusioms valstybėms, 
penktadienį pareiškė Latvijos 
delegacijos Baltijos Asamblė
joje (BA> vadovas Romualdas 
Ražukas, kalbėdamas Seime 
prasidėjusioje 17-oje BA sesi
joje. 

„Rusija turi gauti aiškų sig
nalą apie visų trijų Baltijos 
valstybių pakvietimą į NA
TO", sakė jis. 

R. Ražuko teigimu, Latvijos 
tikslas yra, kad visos trys Bal
tijos valstybės į NATO per an
trąjį plėtros ratą būtų pa
kviestos kartu. „Nėra jokių 
priežasčių manyti, jog šis tiks
las yra nerealus", sakė jis. 
„,Prisiminkime, jog per pir
mąjį nepriklausomybės laiko
tarpį Baltijos valstybės pralai
mėjo dėl nuolatinio varžymosi. 
Mes neturime šios klaidos pa
kartoti ir vėl", sakė R. Ražu
kas. 

Tuo tarpu Lietuvos delegaci
jos BA vadovas Audrius Kli
šonis, kalbėdamas BA sesijoje, 
pareiškė viltį, kad bus laiko
masi principo, jog „vienos val
stybės sėkmė, yra visų sėk
mė". Tokia formuluotė buvo 
įrašyta ir 1995 m. BA nutari
me. 

R. Ražukas paklaustas , ar 
Latvijos nuostata nepriešta
rauja šiam nutar imui , sakė, 
jog jame nėra minima narystė 
NATO. Latvijos delegacija lai
kosi nuomonės, jog turi būti 
atsižvelgiama į vėlesnį 1998 
m. nutarimą, kur iame ragina
ma į NATO pakviesti Lietuvą. 
Latviją ir Estiją. Toks kvieti
mas buvo pareikštas prieš 
NATO aukščiausiojo lygio su
sitikimą Vašingtone. 

Estijos delegacijos vadovas 
Trivimi Velliste, kalbėdamas 
BA sesijos posėdyje, aiškios 
nuostatos dėl vienos valstybes 
pakvietimo į NATO nepareiš-

šią savaitę kreipėsi į premjerą 
Rolandą Paksą. prašydamas 
papildomai skirti 300,000 litų. 
Visi šie pinigai turėtų būti 
skirti padengti t inkamos tele
vizijos transliavimo įrangos 
atgabenimo iš Norvegijos iš
laidas. Sausio 13-osios dešimt
mečio iškilmės iš Vilniaus bus 
rodomos daugelyje Europos 
valstybių. 'Eim 

kė. Pasak jo. „pageidautina, 
kad į NATO būtų pakviestos 
visos trys Baltijos valstybės 
kartu". Tačiau jis taip pat sa
kė, jog Estija sveikintų Lietu
vos pakvietime į NATO net jei 
ji būtų pakviesta ir viena. 

BA sesijoje Estijos delegaci
ja pasiūlė priimti kreipimąsi į 
Rusijos Federaciją, kaip buvu
sios Soviet; sąjungos teisių 
perėmėją, kad ši formaliai pri
pažintų 1940 metais įvykdytos 
Baltijos valstybių karinės oku
pacijos ir aneksijos faktą. 

„Mūsų kreipimasis į Rusiją 
yra kreipimasis į ateitį. Neiš
siaiškinus praeities, mūsų 
ateitis neturi tvirto pagrindo. 
Labiausiai gaila, kad Maskva 
nepareiškė oficialaus atsipra
šymo Talinui, Rygai ir Vilniui 
už tai, ką ji, kaip buvusios So
vietų sąjungos teisių perėmė
ja, padarė estams, latviams ir 
lietuviams per Antrąjį pasau
linį karą ir po to ėjusius 
dešimtmečius", sakė Estijos 
delegacijos vadovas Trivimi 
Velliste. 

Jis pridūrė, jog Maskva atsi
prašė Varšuvos, Prahos ir Bu
dapešto, ir tai „suteikia vil-

Tačiau estų pasiūlytas krei
pimasis BA Saugumo ir užsie
nio politikos komitete buvo ge
rokai pakoreguotas. 

Lietuvos delegacijos siūlymu 
buvo atsisakyta prašyti, kad 
Rusijos Federacija oficialiai 
pripažintų okupacijos faktą. 
Lietuva mano, jog Maskva ofi
cialiai pripažino SSRS įvyk
dytą okupaciją ir aneksiją 
1992 m. pasirašytoje Rusijos 
ir Lietuvos santykių pagrindų 
sutartyje. Todėl. Lietuvos de
legatų BA teigimu, toks krei
pimosi reikalavimas būtų ne
tikslingas. 

Komiteto suredaguotame 
kreipimosi projekte konstatuo
jami Baltijos valstybių okupa
cijos faktas ir Sovietų sąjun
gos vykdyti nusikaltimai, įs
kaitant masines žudynes ir 
deportacijas. Pabrėžiama, jog 
šie tarptautiniai nusikaltimai 
buvo pasmerkti SSRS liaudies 
deputatų antrajame suvažia
vime 1989 m. bei griežtai 
smerkiami tarptautiniuose fo
rumuose, įskaitant Europos 
Tarybą ir Europos Parlamen
tą. 

Kreipimosi projekte taip pat 
neliko ir Lietuvos delegacijos 
siūlymo paraginti Rusiją pra
dėti su Baltijos valstybėmis 
derybas dėl okupacijos žalos 
atlvginimo. čių . 

„Baltarusijos" grupės steigėjai 
nori padėti kaimyninei valstybei 

Vilnius, gruodžio 8 d. 'BNS) 13-ojo šaukimo Aukščiausiąją 
— Seimo nariai, nusprendę 
įkurti parlamentinių ryšių su 
Baltarusija grupę, teigia no
rintys prisidėti prie tarptau
tinės bendrijos pastangų de
mokratizuoti šią Lietuvos kai
mynę. 

Antradienį paskelbtas Lietu
vos parlamentarų sprendimas 
įkurti parlamentinių ryšių su 
Baltarusija grupę sukėlė 
prieštaringą reakciją Seime. 

Seimo Užsienio reikalų ko
miteto pnmininkar Alvydas 
Medalinskas ketvirtadienį pa
reiškė, jog iš oficialios Lietu
vos valdžios nuostatų tokios 
grupės įkūrimas yra „kompli
kuotas ir nerekomenduoti
nas". Vietoje parlamentinių 
ryšių grupes jis pasiūlė (kurti 
Lietuvos ryšių su Baltarusija 
draugiją, kuri būtų užregi
struota ne Seime, o Teisingu
mo ministerijoje. 

Kaip žinoma. Vakarų val
stybės ir Lietuva nepripažįsta 
spalio mėnesį išrinko Baltaru
sijos Nacionalinio susirinki
mo, o teisėtu parlamentu laiko 
Baltarusijos prezidento Alek-
sandr Lukašenka paleistą 

tarybą, kunos pirmininkas 
Semion Sareckij dabar gyvena 
Lietuvoje. 

Vienas iš parlamentinių ry
šių su Baltarusija grupės kū
rėjų ir jos pirmininkas. Social
demokratinės koalicijos frakci
jos atstovas Bronius Bradaus-
kas ketvirtadieni Seime per
skaitė grupės pareiškimą, ku
riame teigiama, jog grupės 
tikslas — „padėti Lietuvos 
vykdomajai valdžiai efektyviai 
spręsti bendradarbiavimo pro
blemas, o Lietuvos ir Baltaru
sijos piliečiams — aktyviau 
reikštis įvairiose valstybinio 
bendradarbiavimo srityse". 
Taip pat B. Bradnuskas pa
reiškė, jog grupe sieks „pri
sidėti prie tarptautinės ben
drijos pastangų, raginant Bal
tarusijos valdžią imtis kon
krečių priemonių demokrati
zacijos procesų plėtrai šalyje". 

Grupes nuomone. Lietuvos 
ir Baltarusijos santykiai turė
tų būti plėtojami geros kaimy
nystės principais, kurie įtvir
tinti tarpavalstybinėje 1995 
m. sutartyje del geros kaimy
nystės ir bendradarbiavimo. 

(Rf nuants BNS. Reuter, DPA. AP. Interfax, ITAR-TASS, 
be:APAN, R1A j £i.T.-\ Z-.IT.-4 agentūrų p^a .̂ežlJr.alS^ 

Nica, Prancūz i ja . Europos Sąjungos (ES> vadovai penktadienį 
pažadėjo nuo 2002 m. pabaigos pasirengti priimti naujas nares. 
Jie išreiškė viltį, kad pirmos naujosios narės spės įstoti iki 2004 
m. vyksiančių Europos Parlamento (EP) rinkimų Šis pareiškimas 
apie galimą ES plėtros laiką buvo kur kas didesnio užmojo, negu 
spėta. J i s buvo įtrauktas į susitikimo išvadų projektą, išdalytą an
trąją ES viršūnių susitikimo dieną. Prancūzijos Nicos kurorte su
rengtas susitikimas buvo planuojamas trims dienoms. Vis dėlto 
ES vadovai nenurodė konkrečios siektinos stojimo datos, kurią 
pirmaujančios kandidatės nekantravo išgirsti. Minėta projekto 
formuluotė — „tikintis, kad jos 2004 metais galės dalyvauti naujo 
Europos Parlamento rinkimuose" — buvo įtraukta Italijos pasiū
lymu. Išvadų projekte taip pat sakoma, kad vadovai nori suteikti 
„naują postūmį" ES planui priimti 12 kandidačių iš Rytų Europos. 
Lenkija, Čekija, Vengrija, Slovėnija, Estija ir Kipras, derybas dėl 
narystės pradėjusios 1998 metų kovą, tikėjosi, kad ES vadovai Ni
coje paskelbs tikslią nelengvų derybų pabaigos datą. Tačiau dau
gelis ES pareigūnų išreiškė abejones, kad plėtra įvyks anksčiau 
nei 2005 metais. , 

Maskva. Pirmasis Rusijos prezidentas Boris Jelcin interviu 
laikraščiui „Komsomolskaja pravda" pareiškė, kad veltui perkėlė 
atsakomybę būsimajam prezidentui dėl Lenino kūno palaidojimo 
ir Komunistų partijos uždraudimo. „Lenino palaikus išnešti iš 
mauzoliejaus ir palaidoti, be abejo, reikia. Taip, kaip man reikėjo 
uždrausti Komunistų partiją ir tuo priversti jos buvusius narius 
įsteigti naują organizaciją kitu pavadinimu, kuri turėtų kitą pro
gramą", sakė B. Jelcin. J klausimą, kas sutrukdė tai padaryti, pre
zidentas atsakė taip: „Nesubrendo visuomenės psichologinis pasi
rengimas. Kaskart aš atidėliojau sprendimą, kad nesukelčiau di
desnės įtampos, saugojau žmonių ramybę. Galbūt veltui atidėlio
jau, veltui saugojau. Vis viena tai teks padaryti". B. Jelcin sakė, 
kad tarp jo ir dabartinio prezidento Vladimir Putin principinių ne
sutarimų nėra. Paklaustas, ar nenusivylė savo išrinktuoju, B. Jel
cin atsakė: „Ne, visi mano lūkesčiai pasiteisino... Svarbiausia, kad 
jis (V. Putin) pateisino žmonių lūkesčius". 

Vašingtonas. JAV Baltieji Rūmai ketvirtadienį paragino su
griežtinti bausmes Afganistanui, taip siekdami padidinti spaudi
mą įtariamam terorizmo organizatoriui Osama bin Laden. „Jis 
akivaizdžiai yra artimas branduoliui to organizacijų tinklo, kuris 
grasina Jungtinėms Valstijoms", Baltuosiuose rūmuose pareiškė 
JAV valstybinio saugumo patarėjas Sandy Berger. Jis kalbėjo po 
JAV ir Rusijos vieningų raginimų taikyti Afganistaną valdančiam 
Talibanui ginklų uždraudimą ir kitas bausmes dėl prieglobsčio O. 
bin Laden'ui teikimo. O. bin Laden yra vienas labiausiai ieškomų 
Amerikos įtariamųjų. JAV kaltina jį 1998 m. organizavus JAV 
ambasadų sprogdinimus dviejose Rytų Afrikos valstybėse, kurių 
metu žuvo daugiau kaip 220 žmonių. 

Mani la . Filipinų kaltintojai ketvirtadienį pateikė prezidento Jo-
seph Estrada apkaltos teismui maždaug 3 mln. dolerių čekį kaip 
įrodymą, jog jis, eidamas šias pareigas, susikrovęs turtus. Prie Se
nato pastato istorinio teismo pradžioje atėjo dešimtys tūkstančių 
demonstrantų, kurie reikalavo J. Estrada atsistatydinimo. Prasi
dėjus apkaltos teismui, kaltintojas netrukus parodė 146 mln. pesu 
čekį. jo teigimu, pasirašytą paties J. Estrada, tačiau netikru var
du. Tuo tarpu kitas kaltintojas pareiškė, kad J. Estrada iš savo 
prezidentūros vadovavo nusikaltėlių klanui. J. Estrada gresia pa
šalinimas iš posto dėl kyšininkavimo, korupcijos, visuomenės pasi
tikėjimo išdavimo ir baustino konstitucijos pažeidimo. Pats prezi
dentas visus kaltinimus neigia. 

Maskva. Malonės komisija prie Rusijos prezidento prieme 
sprendimą rekomenduoti Rusijos prezidentui Vladimir Putin su
teikti malonę JAV piliečiui Edmond Pope, nuteistam 20 metų ka
lėti už šnipinėjimą. Komisijos pirmininkas pabrėžė, kad. komisijos 
narių nuomone, „teismo sprendimas buvo gana griežtas". Komisi
jos pirmininkas parodė žurnalistams E. Pope laišką Rusijos prezi
dentui, kuriame rašoma: „Prašau Jus suteikti man malonę ir pa
leisti iš kalėjimo, kad galėčiau sugrįžti į savo šeimą Pensilvanijo
je". E. Pope laiške taip pat pažymi, kad blogai jaučiasi ir reikia 
jam gydytojų pagalbos, taip pat kad turi JAV beviltiškai sergantį 
tėvą, kurį nori pamatyti paskutinį kartą. 

Vaš ing tonas . JAV prezidentas Bill Clinton atidėjo federalinio 
kalinio mirties bausmę mažiausiai šešiems mėnesiams. Tai būtų 
buvusi pirmoji federalinė mirties bausme per 37 metus. Dabar nu
žudymu apkaltinto Juan Raul Garza likimą turės nuspręsti būsi
mas prezidentas. Pasak B. Clinton. atidėdamas bausmę iki 2001 
m. birželio, jis norėjo suteikti Teisingumo departamentui daugiau 
laiko surinkti ir deramai išanalizuoti informaciją apie rasinius ir 
geografinius nevienodumus federalinėje mirties bausmių sistemo
je Aš nenusprendžiau, kad mirties bausme neturi būti taiko
ma šiuo atveju, kai buvo įrodytas baisus nusikaltimas Taip pat 
nenusprendžiau sustabdyti visų egzekucijų federalinėje sistemo
je", sakė B. Clinton. 44 metų nuteistasis buvo marihuanos pre
kiautojų vadeiva, kuris Texas buvo pripažintas kaltu del trijų 
žmogžudysčių. 

Maskva . Orbitinė kosminė stotis ,,Mir" bus nuskandinta Ra
miajame vandenyne 2001 metų 
vasario 28-29 dienomis. Numa
toma, kad stotis bus išvesta į 
atmosferą ir nuskandinta už 
1.200-2.000 km nuo Australijos. 
2001 m sausio pabaigoje į Rusi
jos orbitinę kosminę stoti ..Mir" 
numatoma paleisti dar viena 
krovininį palydovą, kuris atliks 
paskutinius uždavinius, kad 
stotis sėkmingai baigtų savo 
darbą. 

KALENDORIUS 
Gruodžio 9 d.: Šv. Juan Diego. 

Delfiną. Gedene, Leokadija, Vakaris, 
Valerija. 

Gruodžio 10 d.: Advento II sek
madienis. Angelina. Eidintas. Eulari-
ja, įima. Loreta. Melchyadas. Spuv 
duole. Žydrė. 

Gruodžio 11 d.: Šv. Da mažas: 
Aistis. Artūras. Dirvone. Dovydas. 
Tautvalde, Valdis. 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest, EL 60045-2660 

ATEITININKŲ FEDERACIJOS XIII KONGRESO 
REZOLIUCIJA 

DĖL VALSTYBINĖS JAUNIMO 
POLITIKOS 

Ateitininkų federacija, bū
dama pasaulėžiūrinė asmeny
bės ugdymo bei auklėjimo ir 
katalikiškos minties bei veik
los puoselėjimo organizacija, 
jungianti lietuvių katalikišką 
jaunimą ir suaugusius orga
nizacijos narius, atsižvelgda
ma į tai, kad Lietuvos Respub
likos Seimas 2000-uosius pa
skelbė Jaunimo metais, kvie
čia valstybines institucijas: 

• laiduoti valstybinės jauni
mo politikos tęstinumą, ypa
tingą dėmesį skiriant jaunimo 
politikos plėtrai; 

• paremti jaunimo organiza
cijų iniciatyvų plėtrą, sutei
kiant galimybes ir garantijas 
jų stabiliai ir ilgalaikei veik
lai; 

• pripažinti krikščionišką 
socialinį jaunimo ugdymą ilga
laikiu valstybinės jaunimo po
litikos prioritetu; 

• kurti ir tobulinti aktualią 
įstatyminę bazę, atkreipiant 
dėmesį į ypač aktualias išsi
laisvinimo, nedarbo, būsto ir 
pilietinio sąmoningumo prob
lemas; 

• garantuoti Valstybinės 
jaunimo reikalų tarybos 
(VJRT) kaip svarbiausios vals
tybinę jaunimo politiką įgy
vendinančios ir koordinuojan
čios institucijos veiklos tęsti
numą. 

Vidas Abraitis 
Ateitininkų federacijos 

pirmininkas 

LAUKTOJI „ATEITIS" 
Lapkričio mėnesio paskuti

nę savaitę Lietuvoje pasirodė 
dar vienas numeris „Ateities" 
žurnalo. Netrukus turėtų atsi
rasti vakarų Atlanto pusėje. 
Žurnalo administracijos Šiau
rės Amerikai bus toliau siun
tinėjama prenumeratoriams 
JAV ir Kanadoje. 

Elektroninio pašto keliu, 
dažnai gaunamos įvairios ži
nutės iš Lietuvos. Šiam žur
nalo numeriui pasirodžius, 
kaip tik tokiu keliu, apie jį 
rašė buvęs Ateitininkų federa
cijos pirmininkas, dabartinis 
AF Tarybos narys, Vygantas 
Malinauskas. Paklaustas čia 
rašančios ar būtų galima jo 
pateiktomis mintimis pasida
linti su „Draugo" ateitininkų 
puslapio skaitytojais, Vygan
tas sutiko. Rašė: „...galite nau
doti savo nuožiūra". 

Kaip Vygantas atsiliepė? 
Rašo: — „Žurnalo dar nespė
jau perskaityti, tad įspūdžiai 
bus apie tai, koks jis atrodo 
pavarčius". 

„Pirmiausiai krito į akis 'gy
vas' ir patrauklus viršelis... 
Atsivertus maloniai nustebino 
saikingai dinamiškas vidaus 
dizainas ir nestatiškos ilius
tracijos. Juodai balti puslapiai 
sumaketuoti gyvai ir išradin
gai, kas gavo ruožtu padėjo 
išvengti nespalvotiems žurna
lams dažnai būdingos monoto
nijos". 

„Beje apie juodai baltus pus
lapius. Pastaruoju metu val
dyboje ir taryboje bei kalban
tis su studentiška ateitinin-
kija dažnai tekdavo girdėti, 
jog 'Ateitis' neturi šansų kon
kuruoti su populiariais jauni
mo žurnalais, nes yra nespal
vota? ir pernelyg nemargas. 
Esu linkęs manyti, jog tai jau 
šiek tiek atgyvenusi pažiūra". 

„Vartant rimtus užsienio 
žurnalus susidaro įspūdis, jog 
Žurnalų leidyboje pastaruoju 
metu įsivyrauja nespalvotų 
pus'.tpių mada. Atrodo, kad 
nespalvota puslapių dizainą 
vis labiau pamėgsta leidiniai 
pretenduojantys i stilingumą 
ir or;į;maUi::.a...~ 

„Šia prasme nespalvotos 
Ateities' trūkumai' gali tapti 

jos privalumais. Įdėjus dar 
pastangų. Ateitis' galėtų tap
ti patraukliu ir stilingu Tci-
tokm' žurnalu Lietuvos jau
nuomenei Manau, kad šis 

naujas 'Ateities' numeris yra 
pastebimas žingsnis link tokio 
Ttitokio' žurnalo". 

„Žinoma dar daug ko trūks
ta. Reikėtų daugiau išraiškin
gų fotografijų ir drąsesnio ma
ketavimo, ne per ilgų, aktua
lių ir intriguojančių straips
nių. Kyla abejonių ar sprendi
mas vidinės viršelio pusės 
užpildyti Lacrimos eilėraščiu 
su Kauno pilimi fone buvo ge
ras sprendimas. Nespalvota 
viršelio fotografija, paliekant 
tik ryškių spalvų užrašus ko 
gero būtų atrodžiusi stilin-
giau. Skaitytojo akims sunku 
išvengti korektūros klaidų". 

„Tačiau prieš kritikuojant 
siūlyčiau atkreipti dėmesį į 
tai, kokiomis sąlygomis ir ko
kiais resursais buvo išleistas 
šis numeris... Beje, visiems 
išeitų į naudą jei Tcritikai' sa
vo idėjomis ir pasiūlymais pa
sidalintų su žurnalo Redak
tore, kuri, kiek aš pažįstu, yra 
atviras idėjoms žmogus. O dar 
geriau būtų, jei patys įsijung
tų į žurnalo kūrimo procesą 
(mano žiniomis, kai kurie 
energingi kritikai taip ir pa
darė"). 

J šitą mūsų ateitininkų žur
nalo kūrimo procesą, kviečia
ma visa ateitininkija prisidėti, 
ne tik toji, kuri Lietuvoje. Juk 
žurnalas yra mūsų visų! Da
linkitės savo mintimis, pa
siūlymais, korespondencijo
mis, nuotraukomis. Siųskite 
pasiūlymus vyriausiai redak
torei Irenai Petraitienei į Atei
tininkų federacijos raštinę: 
Laisvės ai. 13, 3000 Kaunas. 
Jei turite galimybę, galite 
siųsti ir elektroniniu paštu 
adresu; af@ateitis.lt O tie atei
tininkai, kurie dar neužsipre
numeravę, kviečiami prenu
meruoti. 

Vygantas labai teisingai sa
ko, kad reikia prisijungti prie 
darbo. Ne kiekvienas gali vie
nodai prisijungti, bet visi atei
tininkai tikrai gali prenume
ruoti! Turime tik vieną „Atei
tį" — išlaikykime ją vispu
siškai! 

Laima Š. 

• Šypsena — gali prikelti 
naujam gyvenimui, suteikti 
vilties ir drąsos nuliūdusioms 
širdims, pavergtiems, nuvar
gusiems, nelaimingiems arba 
nusivylusiems žmonėms. 

Daumanto -Dielininkaičio jaunųjų ateitininkų kuopos vyriausių berniukų būrelis ir j ų vadovai. Iš k.: Liudas 
Kuliavas, Saulius Čyvas, Adomas Daugirdas. Tomas Quinn, Julius Kasniūnas, Nerijus Aleksa, Marius Poskoči-
mas , Tomas Mačiulis, Aras Narutis, Simas Meištininkas. Andrius Ragas ir Matas Čyvas . 

N'uot.r. R. K a s n i ū n i e n ė s 

IŠ AF VALDYBOS POSĖDŽIO 
Ateitininkų federacijos val

dybos posėdis penktadienį, 
š.m. spalio 13 d., vyko Ateiti
ninkų namuose, Kaune. AF 
tarybos patvirtintas vicepirmi
ninkas Vaidotas Vaičaitis 
pirm. Vido Abraičio buvo pa
kviestas sukalbėti maldą. 

Dalyvavo valdybos nariai: 
pirm. Vidas Abraitis, vicepir
mininkai Laima Šalčiuvienė ir 
Vaidotas Vaičaitis, general. 
sekretorius Kęstutis Bag-
džius, ASS pirm. Petras Plum-
pa, SAS pirm. Irena Kulia-
vienė ir JAS pirm. Rozvita Va
reikienė. Kiti dalyviai: reikalų 
vedėja Laimutė Mikuckienė, 
Federacijos būstinės sekr. 
Aušra Kazlauskaitė, „Ateities" 
žurnalo vyr. redaktorė Irena 
Petraitienė ir Panevėžio vie
tovės v-bos vicepirm. Arūnas 
Raugas. 

Posėdžiui pirmininkavo AF 
gen. sekretorius Kęstutis Bag-
džius. Darbotvarkę sudarė de
vyni punktai: 

1) Praėjusio posėdžio proto
kolo patvirtinimas; 

2) Panevėžio vietovės valdy
bos rūpesčiai; 

3) Lietuvos jaunimo organi
zacijų tarybos asamblėjoje 
ateitininkų atstovavimas; 

4) AF viešųjų ryšių referen
tės patvirtinimas; 

5) Berčiūnų stovyklavietės 
reikalai; 

6) „Ateities" žurnalo redakci
jos rūpesčiai; 

7) Referentė/as globėjų rei
kalams; 

8) Ateitininkams skirtų sti
pendijų nuostatai; 

9) Einamieji reikalai. 
Priimtas praėjusio posėdžio 

protokolas. Taip pat priimtas 
Panevėžio vietovės valdybos 
atsistatydinimas. 

Ateitininkų atstovais į Li-
JOT AF valdyba siūlo Vygan
tą Malinauską ir Darių Pleč
kaitį. Į Asamblėją siūlomi 
Kęstutis Bagdžius, Gediminas 
Plečkaitis ir Sigita Sadzevi-
čiūtė. 

Sigita Sadzevičiūtė patvir
tinta AF viešųjų ryšių referen
te. 

Aptarti Berčiūnų stovykla
vietės rūpesčiai, pagerinimai 
ir vystymas. 

„Ateities" žurnalo vyr. re
daktorės Irenos Petraitienės 
kalbėta apie žurnalą kaip vie
šąją įstaigą, jo savarankišką 
tvarkymąsi, pasirūpinimą ad
ministracija. 

JAS pirmininkė Rozvita Va
reikienė siūlė rasti naują refe
rentę, nes jai pačiai, perėmus 
sąjungos pirmininkės parei
gas, neįmanoma šį darbą to
liau tęsti. 

Nuostatai ateitininkams 
skiriamų stipendijų šiame po
sėdyje nebuvo aptarti. 

Toliau vyko einamieji reika
lai: 

Irena Kuliavienė siūlė, kad 
posėdžiuose būtų mažiau išsi
kalbėjimų, kad dalyviai ateitų 
su atliktų darbų pranešimais, 

konkrečiais siūlymais, kad rei
kalai būtų patvirtinami, pri
imami, atmetami arba atideda
mi. 

Laima Šalčiuvienė iškėlė ke
letą klausimų. Klausė apie 
ateitininkų priklausymą ki
toms jaunime organizacijoms; 
paaiškėjo, kad tai katalikų or
ganizacijos, kitos net Pax Ro
maną padaliniai. Prašė paaiš
kinimų apie Cingų fondą ir 
XIII Kongreso įvertinimą. Siū
lė, kad Jadagonyse vyksiančio 
savaitgalio dr. Adolfo Darnu-
šio pranešimas būtų įrašytas 
juostelėje ir kad savaitgalio 
dalyviai prieš išsiskirstymą 
aplankytų partizano ateitinin
ko Juliaus Būtėno žuvimo vie
tą miške netoli nuo minimos 
stovyklavietės. Pasidalino ži
niomis apie spalio pabaigoje 
Lemonte vyksiančio „Ateities" 
savaitgalio programą; Ateiti
ninkų Šalpos fondo metinę 
vakarienę ir trečiąjį Šiaurės 
Amerikos Ateitininkų tarybos 
posėdį, iškėlė AF valdybos vi
cepirmininkės išeivijos reika
lams pareigų supratimo būti
numą. Pateikė savo tų pareigų 
supratimą ir išvardino savo 
planus tas pareigas atlikti. 
Prašė posėdžio dalyvių papil
dyti jos pačios išvardintus dar
bus. Klausė apie kuopų vėlia
vas ir ateitininkų jaunimo 
uniformas. Aišku, kad vėlia
vas mažai kas turi, o unifor
mos ateitininkų jaunimo tė
vams lyg būtų prabanga. 

Laima Mikuckienė iškėlė 
klausimą apie Federacijos au
tomobilio apdraudą. Bendrai 
sutikta, kad reikia pratęsti. 

Posėdis baigėsi bendra mal
da, kurią sukalbėti buvo pa
kviesta Laima Šalčiuvienė. 

L.Š. 

STUDENTŲ DĖMESIUI 

Tradicinis „Zupersavaitga-
lis" šiuo metu jau planuoja
mas. Jis vyks 2001 metų sau
sio 26-28 d. Dainavoje. Infor
macijai, o taip pat su siūly
mais ir pageidavimais kreip
kitės į Marių Polikaitį tel. 
630-257-2022 arba elektroni
niu paštu: 
J.Polikaitis@us . arthurander-
sen . com 

SAS Centro valdyba 

REGISTRUOKITĖS ! 

Moksleiviai ateitininkai 
registruokitės Žiemos kur
sams š.m. gruodžio 26-30 d. 
vyksiantiems Dainavos sto
vyklavietėje Ideologinius kur
sus organizuoja Birutė Bublie
nė ir dr. Vėjas Liulevičius. Re
gistruokitės elektroniniu paš
tu pas Š. Amerikos Moksleivių 
Ateitininkų centro valdybos 
pirmininkę dr. Onilę Šešto
kienę: plunksna@aol.com.Yra 
jau daug užsiregistravusių. 
Vietos ribotos, todėl nedelsda
mi registruokitės. 

ATEITININKŲ KŪČIOS 
ČIKAGOJE 

Lipniūno-Stulginskio moks
leivių ateitininkų kuopa nuo

širdžiai kviečia visus į tradici
nę Kūčių šventę, sekmadienį, 
gruodžio 17 d., 1 vai. p.p. vyk
siančią Jaunimo centro didžio
joje salėje. Po šv. Mišių šeimy
niškai dalinsimės kalėdaičiais 
ir vaišinsimės Kūčių vakarie
ne, kurią paruoš Ona Norvilie
nė ir jos pasišventusios talki
ninkės. Pasidžiaugsime giedo
dami kalėdines giesmes. Či
kagos moksleiviai ateitininkai 
kviečia kartu švęsti Kristaus 
Gimimo sukaktuves ir tęst šią 
gražią tradiciją. Registruotis 
prašoma tel. 630-792-0616, 
arba elektroniniu paštu mail 
to: liudas@mindspring.com 

Kūčių šventės auka 15 dol. 
suaugusiems, 10 dol. jauni
mui, o vaikučiams iki 8 metų 
— nemokamai. Kviečiame ir 
priimsime visus! 

KVIEČIAM STUDENTUS 
ATEITININKUS 

Ieškomi studentai ateitinin
kai būti vadovais moksleivių 
ateitininkų ideologiniams Žie
mos kursams, Dainavoje vyk
siantiems š.m. gruodžio 26-30 
d. Šioms pareigoms kviečiami 
vadovauti galintys studentai 
ateitininkai. Susidomėję pra
šomi kreiptis į kursų organi
zatorius: B. Bublienę ei. paštu 
(Bvbublys@aol.com) ar V. Liu-
levičių (vejas@utk.edu). 

Asta M. Astrauskas, MD 
Vaikų gydytoja 

Palos Pediatncs 
708-923-6300 

Chicago Pediatrics 
773*582-8500 

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

7915 W. 171 S t 
Tinley Park, IL 80477 

706-6144871 
Valandos pagal susitarimą 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems. 

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

Sufte101 
Lemont, IL 

Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland A ve. 
Chicago Ridge, IL 60415 

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

Tel. 773-735-7709 

Dr. RUSSELL MILLER 
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
perėmė dr. P. Kisieliaus 

praktiką. Vai. •ueftarue. arba 
ne: pttmd. 11-7. antrd. 9-6, 

trefid. 10-6. penlctd. 10-4, ke* 
I t e * d 10-2.1443 Š. 60 

Ave., Cicere, IL. 
Tel. 706-662-41SO. 
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GEDAS M. GRIMS, MD 
INKSTŲ, POSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 

Aurora Medfcal Center 
10400 75 SLKenoeha,WI 53142 

(262)697 6990 

Ramoną C. Marsh, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EUGUUS LEUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 VVaKerSt, Lemont, IL 60439 
1301 CopperfieM Ave., Suite 113, 

Joiet.IL 60432 
Tel. 815-723-1854 

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberte Road 
HtekoryHifts 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal Susitarimą 

DR. VIUUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDrCALCUNIC 
10811 W. 143 SL Orland Park. IL 60467 

Priklauso Palos CommunHy Hospttal 
Stver Cross Hospftsl 

Valandos pagal susitarimą 
TeL 708-460-2500 

CtnMac Diagnoais. LTD. 
6132 S. KedzieAve. 
Chicago. IL 60629 
TeL 773-436-7700 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. U NA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

4635 YV. 63 SI 
Tel. 773-735-7730 
Valandos susitarus. 

JONAS V.PRUNSKIS. MD 
TERRIDALLAS PRUNSKtS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
SCOTT GREENWALD, MD 

Illinois Pain Treatment Institute 
Nugaros sprando, galvos, sąnarių, 
vėSo, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo spebaistai 

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.SAUKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd 
VVeetcheeter, IL 60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė • vidaus ligos 

7722 S. Kedzle Ave. 
Chicago, IL 80652 
Tel. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą. 

DR. V J. VASAIT1ENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 VV. 83 St, Burbank, IL 
Tet 706-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J.YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

Denių gydyk** 

4 0 0 7 * . 80 8t . 
TeL 773-7 

4707 8. GJfcert La Orenge. N. 
Tel. 70M62-44S7 

DR. PETRAS ZLIOBA 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

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

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

Dr. Rimas Novickis 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

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

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

Valandos kasdien, savaitgaliais susitarus 
Kalbame lietuviškai. 

EIKSB&CDECKERTDDSP^ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ. GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., HBckory HBIs, 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 
DANTLJ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hite, IL 
1 mylia j vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, MD., SC. 
Specialybe - Vidaus figų gydytojas 

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

Chicago. IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagl susitarimą 

DR. K. JUČAS 
ODOS LK3U SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. 2A1ZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
3235 W. 111 St, Chicago, H. 60665 
773-233-0744 arba 773-489-4441 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-735-4477 

6449 S. Putaskj Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V.KISIEUUS 
INKSTU. POSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
CmMtorHmth, 

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

BIRUTĖ LPUMPUT1S, M.D. 
Fellow American Acadomy of 

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

380 W. Btlt Ava. (219) 9475271 
Hotart g 46342 fsą. glf l j 947-62M 

5 5 VILIJA KER-ELYTE 
Amb#r Health Center 

Stuburo. sąnarig ir raumenų gydymas, 
chiroeraktikajnanuaKne terapija. 

tkupunkfflra 
7271 S. Harlem, Bridgevtew,IL 

40455. Tel. 70M*4-Q400. Kalbame 

I 
•SMS 

mailto:af@ateitis.lt
mailto:plunksna@aol.com.Yra
mailto:liudas@mindspring.com
mailto:Bvbublys@aol.com
mailto:vejas@utk.edu
http://Joiet.IL
http://www.illinoispain.com


Mes ir pasaulis 
Paruošė Bronius Nainys 

EUROPOS SĄJUNGA — SUDĖTINGA 
Nors iš penkiolikos valsty

bių susikūrusi. Europos Są
junga gyvuoja jau daug metų, 
apie ją nemažai kalbama ir 
rašoma, tačiau vargu ar daug 
kas suvokia, kas ji yra, ko 
siekia ir, svarbiausia, kokia 
jos ateitis, kurios, atrodo, ji 
dar tebeieško? O tai ypač svar
bu į jos duris besibeldžian-
čioms. iš sovietijos išsivadavu
sioms, Vidurio ir Rytų Euro
pos valstybėms, tarp jų — ir 
Lietuvai. Toks klausimas stip
riau pradėjo ryškėti Vokieti
joje, socialdemokratams atėjus 
į valdžią. Jos užsienio reikalų 
ministras Joshka Fisher jau 
ne kartą kėlė naujas idėjas, 
ypač puoselėdamas mintį Eu
ropai vienytis JAV pavyzdžiu 
su visomis jos sudėtinėmis da
limis, organizuojant ir savas 
karines jėgas. Tokių kalbų ne
stokoja nė prancūzai. Jų at
garsiai ataidi ir į Ameriką. 
Jau senokai šia mintimi pra
dėjęs domėtis, JAV leidžiamas 
politikos ir ekonomikos savai
tinis žurnalas „The Econo
mist" paruošė glaudaus Euro
pos vienijimosi planą, surašė 
konstituciją ir paskelbė ją spa
lio 28 - rugsėjo 3 d. laidoje. 

Pagal „The Economist", kon
stitucijos pagrindas — 1992 
m. vasario 7 d. Maastricht pa
sirašyta Europos vienijimosi 
sutartis. Narystė savanoriška, 
pagrindiniai jos principai — 
laisvė, demokratija ir įstaty
mais pagrįsta teisė. J sąjungą 
įsijungusių valstybių piliečiai 
kartu taps ir sąjungos pilie
čiai,, kurie gajės tarp narių ne
varžomai judėti ir kur nori gy
venti. Taigi pirkti nuosavybes, 
žemę, verslą, kurti pramonės, 
prekybos įmones — taip pat, 
kaip dabar savoje valstybėje 
jos piliečiai. Sąjungos veiklai 
pripažįstamos trys lygiateisės 
kalbps: anglų, prancūzų ir vo
kiečių. Sąjungos vadovybę su
darys Europos taryba, Parla
mentas, Tautų taryba, Minist
rų taryba, Europos komisija, 
Teismas, Centrinis bankas ir 
Kontrolė. Vyriausia įstaiga — 
Europos taryba, sukviečiama 
iš valstybių — narių vadovų, 
beflt kas pusmetį posėdžiau
janti ir nustatanti gaires vi
soms kitoms įstaigoms. Šimto 
narių Parlamentą penkeriems 
metams rinks valstybių-narių 
piliečiai, proporcingai pagal 
kiekvienos . narės gyventojų 
skaičių. Parlamentas leis įsta
tymus ir nutars sąjungos poli
tiką. Tautų taryba sudaroma 
iš valstybių — narių parla
mentų (seimų) atstovų, taip 

..jai. proporcingai narių gyven
tojų skaičiui, tačiau kiekviena 

narė turės bent du atstovus. 
Tautų tarybos pareigos — 
Konstitucijos vykdymo prie
žiūra. Ji turės teisę keisti 
Teismo sprendimus ir aiškinti 
įvairius, su konstitucija susi
jusius, klausimus. Ministrų 
taryba bus sudaryta iš narių 
ministrų — po vieną nuo kiek
vienos narės. Ji bus visų įsta
tymų, nutarimų vykdytoja, 
net ir tų, kuriuos paruoš narės 
atskirai savo „namuose". Eu
ropos komisija bus sąjungos 
sekretonatas, taigi jau nuolat 
veikianti įstaiga. Ją sudarys 
prezidentas ir dvylika komi-
sionierių. Prezidentą skrrs Eu
ropos taryba, bet komisionie-
rius pasirinks jis pats iš narių 
pasiūlytų kandidatų. Komisija 
bus sudaroma irgi penkeriems 
metams. Jos pareigos — ap
tarnauti sąjungos nares pagal 
jų nusistatytus principus, ta
čiau narės nei prezidentui, nei 
komisionieriams nurodymų 
duoti negalės. Įdomu tada, 
kas ir kam tokioje maišatyje 
įsakys, kas ir ko klausys? 

Kitos trys įstaigos — teis
mas, bankas ir kontrolė — bus 
lyg ir antrinės. Jų pareigos 
atitiks tokioms pačioms vals
tybių — narių įstaigų parei
goms. Vadovus skirs Europos 
taryba, taigi valstybių vado
vai, todėl tik jiems šie parei
gūnai ir bus atsakingi. 

Šalia tų įstaigų „The Econo
mist" siūloma Europos sąjun
gos konstitucija aptaria užsie
nio politikos, gynybos, preky
bos, bendrų pinigų, susitari
mų vykdymų ir iš sąjungos 
išstojimo klausimus. Aišku, 
viską autoritetingai, žinoviš-
kai. Ir tą konstituciją per
skaičiusiam asmeniui, nors ir 
viskas būtų aišku, kaip Salia
monui ant delno, lieka, ir tur
būt ilgai liks, neatsakytas 
klausimas, kas iš to išeis? Ar 
iš tos sąjungos bus daugiau 
naudos, ar daugiau biurokra
tinės painiavos? Jau ir dabar 
kiekvienoje valstybėje savos 
biurokratijos per akis, ir sun
ku, o Lietuvai — net neįmano
ma su ja susidoroti, tai kas 
pasidarys, į dar didesnes, jau 
tarpvalstybines, jos džiungles 
įlindus? Dėl Lietuvos įstojimo 
į dabartinę sąjungą, kuri tur
būt nė trečdaliu nėra tokia 
sudėtinga, kurią „The Econo
mist" siūlo, derybas pradėjęs 
Vygaudas Ušackas patyrė, 
kadjam reikės išnarplioti apie 
tris tūkstančius įvairiausių 
įstatymų, taisyklių, potvarkių, 
priderinti arba suderinti juos 
su Lietuvos atitikmenimis, tai 
kas bus, jeigu jų dar dvigubai 
daugiau prisidės? Lietuvai gal 

DRAUGAS, 2000 m. gruodžio 9 d., šeštadienis 

Danutė Bindokiene 

Ir Lietuva turi tokį 
sovietinį palikimą" 

Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavime buvo gera bei darbinga nuotaika: iš kairės: Eugenijus Bartkus, 
buvęs ALTo pirmininkas; dr. Leonardas Šimutis, Lietuvos Vyčių atstovas; Matilda Marcinkienė, ALTo 
fondo pirmininkė ir Petras Buchas, ALTo vicepirmininkas finansam. Nuotr. Jono Kuprio 

nereikalingų, nenaudingų. To
dėl ir ne juokais atsiranda 
tiek daug euroskeptikų. Ir jau 
nebe Lietuvoje, bet kitose 
valstybėse, kurios ir turtin
gesnės, ir geriau organizuotos, 
daugiau ir geresnių specia
listų turi. Šalia to, kas ir kaip 
užtikrins valstybėms — na
rėms lygiateisiškumą, kad, su
sitarę didžiosios, tarkim, Vo
kietija, Prancūzija ir Anglija, 
mažosioms neprimes savo va
lios? Vokietija ta kryptimi lyg 
ir moja. 

Gal aš čia ko nors ir nesuvo
kiau, bet visgi jau dabar drįs
tu linkėti, kad tie „The Econo
mist" siūlymai tik žurnalo 
puslapiuose ir liktų. Kodėl ta 
ES negali būti sudaryta daug 
paprastesnės, bet nė kiek ne
blogiau veikiančios ir mums 
žymiai naudingesnės, NATO 
pavyzdžiu? 

• Gelbėkit nuo lietuvių 
vagių — šaukia švedai. Pas
tarosiomis savaitėmis Lietu
vos spauda mirgėjo įspūdin
gais pranešimais: „Lietuvos 
mafija siaučia Ispanijoje", 
„Kupiškėnai sukrėtė Daniją", 
„Švedai ginasi nuo vagių iš 
Lietuvos", „Garsėja pogrindi
niai milijonieriai". Prieš dvi 
savaites, lapkričio 25-tą d., 
šioje skiltyje rašiau apie vieną 
Panevėžio gaują, siaučiančią 
Ispanijos apelsinų laukuose ir 
prievartaujančią iš Lietuvos 
ten nuvykusius darbininkus. 
Beje, turiu atitaisyti ir įsibro
vusią korektūros klaidą; apel
sinų skynėjai uždirba ne 5 
dol., (taip ten buvo išspaus
dinta), bet 50 dol. per dieną. 
Šiandien tą vaizdelį galiu pa
pildyti žiniomis ir apie lietu
vių nusikaltimus šiaurinėje 
Europos dalyje. Iš Danijos 
pranešama, kad iš ten sulai
kyto lietuvių vagišių būrio vie
nas asmuo, pavarde Trumpis, 
jau prisipažino nužudęs Dani
jos pilietį Toft Didenksen. Dėl 
tos žmogžudystės suimta ku
piškėnų grupė tebetardoma. O 

LIETUVOS GYNYBOS PAŽANGA 
Postą paliekantis 

JAV gynybos sekretorius Wil-
liam Cohen Briuselyje vyku
siame susitikime su Lietuvos 
krašto apsaugos ministru 
Linu Linkevičiumi, trečiadienį 
pareiškė, jog teigiamai vertina 
Lietuvos gynybos sistemos 
pažangą bei tvirtai tiki, kad 
nauja JAV administracija to
liau plėtos dialogą su Lietuva. 

„W. Cohen išreiškė stiprų 
įsitikimą, kad nauja JAV ad
ministracija toliau plėtos kon-

švedų teisėsauga į Lietuvą net 
delegaciją atsiuntė aiškintis, 
kaip šiam kraštui apsisaugoti 
nuo iš Lietuvos nuolat plūs
tančių vagių. Per pastaruosius 
20 metų Švedijoje užregist
ruoti 1,437 lietuvių nusikalti
mai. Tai beveik pusantro kar
to daugiau negu latvių (182), 
estų (183) ir rusų (615) kartu 
sudėjus. Lietuvių nusikaltimų 
pagausėjo nuo 1998 m. gegu
žės, kai jie dažniau pradėjo at
vykti į Švediją automobiliais 
per Lenkiją. Nuo to laiko Šve
dijos policija kasdien sulaiko 
bent po vieną lietuvių automo
bilį su vogtais daiktais. 

Turbūt neužmiršome, kad 
sovietijoje, šalia pogrindyje vy
kusios politinės veiklos, daug 
metų plačiai veikė ir pogrin
dinė ekonomija, mažiau seka
ma ir mažiau baudžiama. Pa
sirodo, kad ji neišnyko nė da
bar, net nė Lietuvoje. Čia yra 
ir vadinamų pogrindžio milijo
nierių. Prieš pusantrų metų 
vieno jų, bendrovės „ W savi
ninko Vidmanto Vasiliausko, 
biure, po trijų dienų apgulties 
įsiveržęs .Aras" ir mokesčių 
policija rado po grindimis pa
slėptus 729,000 dol., 26,000 
vokiškų markių, 8,000 litų, 2 
milijonų dol. vertės brangiųjų 
metalų. Kratos metu Vasi
liauskas „poilsiavo" Ispanijoje. 
Byla dar nebaigta ir tardymas 
tęsiasi. Garsėjam pasaulyje ir 
tokiu sportu. 

struktyvius ir darbingus, Lie
tuvos ir JAV santykius, tuo 
stengdamasi sudaryti sąlygas 
sėkmingai Lietuvos integraci
jai į euroatlantines struktū
ras", sakoma pranešime spau
dai. 

Bill Clinton administracijoje 
dirbantis W. Cohen savo postą 
paliks po naujojo JAV prezi
dento inauguracijos kitų metų 
sausio pabaigoje. 

Nuo antradienio Briuselyje 
viešintis L. Linkevičius daly
vauja Euroatlantinio bendra
darbiavimo tarybos gynybos 
ministrų sesijoje, kur per
skaitė pranešimą apie Lietu
vos dalyvavimą Taikos ben
dradarbiavimo programoje bei 
pasirengimą narystei NATO. 
Ministras padėkojo sąjungos 
valstybėms už Lietuvos teikia
mus įvertinimus bei patari
mus, kaip toliau spartinti jos 
pasirengimą praktiškai ren
giantis narystei NATO. 

KA ministras pažymėjo, kad 
Lietuva yra pasirengusi daly
vauti kuriamose Europos Są
jungos (ES) krizių valdymo 
pajėgose. Jis drauge atkreipė 
dėmesį, kad Lietuva, kaip 
būsima ES ir NATO narė, 
mato didžiulę svarbą politi
niame ir praktiniame dviejų 
organizacijų bendradarbiavi
me. „Europos krizių valdymo 
pajėgumų kūrimo projektas 
gali būti sėkmingas tik tuo at
veju, jei NATO patirtis ir 
procedūros pajėgų planavimo 
srityje bus tinkamai panaudo
tos ir abi organizacijos aiškiai 
susitars dėl abipusio bendra
darbiavimo principu", kalbėjo 
ministras. 

Prieš tarybos sesiją L. Lin
kevičius dalyvavo devynių val
stybių — kandidačių gynybos 
ministrų susitikime, kuriame 
buvo aptarti šių valstybių ben
dradarbiavimas, pasikeista in
formacija apie' tarptautinius 
įvvkius. 

(BNS) 

f? 
Šios savaitės trečiadienį dėl 

atsiradusių sutrikimų buvo 
skubiai išjungtas paskutinysis 
Černobylio branduolinės elek
tros jėgainės reaktorius. Tai 
nėra retas reiškinys šių reak
torių istorijoje — neseniai ir 
Lietuvos Ignalinos AE reikėjo 
laikinai sustabdyti. Tačiau 
skirtumas tas, kad Černobylio 
jėgainė tikriausiai niekuomet 
daugiau nebeveiks. Kitos- sa
vaites penktadienį, gruodžio 
15 d., ji bus visam laikui su
stabdyta, todėl, be abejo, ne
verta taisyti ir įjungti dėl ke
lių dienų. Žinoma, šis įvykis 
kiek „išmetė iš rikiuotės" 
elektrines uždarymo iškilmes, 
kuriose planavo dalyvauti ir 
Ukrainos prez. Leonid Kučma. 

Vakarų spaudoje džiaugia
masi, kad pagaliau ši pavojin
ga sovietinė liekana bus iš
imta iš apyvartos. Po 1986 m. 
balandžio 26 d. įvykusio spro
gimo, kuris laikomas pačia 
didžiausia visų laikų atomines 
elektrinės avarija, Černobylis 
buvo aštri rakštis po nagu ir 
Ukrainoje, ir kitose, ypač kai
myninėse, Europos valstybėse. 
Nuo radiacinėmis medžiago
mis užkrėtimo iki šiol jau 
mirė daugiau kaip 6,000 
žmonių, ne tik Ukrainoje, bet 
ir kituose kraštuose. Manoma, 
kad tai dar ne viskas, kad tik
rasis Černobylio nelaimės au
kų skaičius pasireikš net ir 
tolimesnėje ateityje. 

Vis tik ne visi džiaugiasi 
jėgainės uždarymu. Nepaisant 
aukšto radiacijos kiekio ir dėl 
to kylančio pavojaus, jėgainėje 
dirba keli tūkstančiai žmo
nių. Jų uždarbis, palyginti su 
dirbančiųjų kitur, yra labai 
didelis, be to. darbininkai gy
vena naujuose, moderniuose 
nameliuose, aprūpinti sveika
tos priežiūra, mokyklomis vai
kams. Esant tokioms geroms 
gyvenimo sąlygoms, tai vie
nintelė vieta Ukrainoje, kur 
gimstamumas gausus, žmo
nės nesiskundžia kasdieni
niais nepritekliais. Darbinin
kai kasdien į darbą nuvežami 
specialiu traukinėliu, kiekvie
nas yra stropiai patikrinamas, 
prieš įeidamas į uždraustąją 
zoną. kiekvienas po darbo vėl 
tikrinamas dėl radiacijos kie
kio, kurį per dieną „sugėrė". 
Bet žmonės yra pasiruošę rizi
kuoti savo sveikata ir net gy
vybe dėl savo ir šeimos ge
rovės, todėl ir rūpinasi, kas 
atsitiks, kai visa tai pasibaigs 
su branduolinės elektros jė
gainės uždarymu. Darbti pasi
liks tik nedidelis žmonių skai
čius, turintis išmontuoti elek
trinę. 

O kas atsitiks su vadina
muoju ..sarkofagu", už kurio 
jau irstančių mūrų slypi pavo
jinga pabaisa — su dar^ labai 
daug žalos galinčiu padaryti 
išsprogusiu reaktoriumi? Ma
noma, kad šiuo metu tame 
..sarkofage" yra apie 200 tonų 
radioaktyvios medžiagos, ga
linčios apnuodyti ir Ukrainą, 
ir Baltarusiją, ir Rusiją, ir, be 
abejo, Lietuvą, kuri nemažą 
kiekį radiacijos gavo 1986 m. 
avarijos metu. 

Šaipomasi, kad galbūt 
Černobylį saugoti pasiliks tik 
Lenino skulptūra, tebestovinti 
prie pagrindinio įėjimo į pas
tatą. Tai. atrodo, visai logiška, 
prisimenant, kad sovietijos 
era okupuotuose kraštuose 
pristatė šių pavojingų, prastai 
suplanuotų, tad ir nesaugių, 
atominių elektros jėgainių. 
Šiuo metu apie tuzinas Čer
nobylio tipo elektrinių tebe
veikia Rusijoje, viena, kaip 
žinome, yra Lietuvoje — Ig
nalinoje. Tai viena, tarp kitų, 
kliūtis Lietuvai įsijungti į Eu
ropos Sąjungą.. Tačiau toks 
spaudimas uždaryti atominė 
elektrinę, kokį iš užsienio pa
tyrė Ukraina, kol kas Lietuvai 
netaikomas. Galbūt daugiau
sia dėl to, kad Černobylis už
sirekomendavo, kaip labiau
siai nesaugus ir pavojingas. 
Ukraina jau anksčiau uždarė 
dvi kitas jėgaines, o dabar 
atėjo eilė ir Černobyliui. 

Šiais metais, tarytum „pa-
sispardydama prieš galą", 
Černobylio elektrinė veikė 
ypač gerai — maždaug 82 
proc. savo pajėgumo/ -Ją už
darius, juo labiau žiemos me
tu, Ukraina ne tik praras 
nemažą dalį elektros energi
jos, bet keli tūkstančiai žmo
nių neteks darbo, kurio stoką 
jaučia visos, iš sovietų imperi
jos išsilaisvinusios valstybės, 
ir pati Rusija. Susidariusias 
Ukrainoje ekonomines spra
gas bus nelengva užkamšyti. 
Vakarai prižadėjo ne tik gau
sią finansinę paramą, bet ir 
padėti surasti naujus elektros 
srovės šaltinius, kad kompen
suotų Černobylio eletrinės 
produkciją. Tačiau kol kas Eu
ropos Plėtros ir pertvarkymo 
bankas nubalsavo skirti tik 
215 milijonų dolerių paskolą. 
Daugelis Ukrainoje tiki. kad 
Černobylio uždarymas v r a n e 

saugumo, bet iš esmės „po
litikos reikalas". O Rusija jau 
griežtai pareiškė nesiruošianti 
savo jėgainių uždaryti. Dabar, 
be abejo, daugiau dėmesio 
bus skirta Lietuvai, kad ir Ig
nalinos AE būtu uždarvta. 

ATSIMINIMAI 
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Kai reikėjo kūrenti 
krosnį, žiūrėdavau iš kur rūksta dūmai ir ten eidavau 
atsinešti žarijų. 

Onutė Borisaitė gyveno geriau už visus. Ji vogė mil
tus iš elevatoriaus. Onutė mane šnekino, kad jai 
padėčiau, ramino, kad nepilnamečių į kalėjimą nesodi
na, bet mamytė man griežtai uždraudė veltis į va
gystes. Onutė išvažiuodavo naktį su rogutėmis, o žiū
rėk — ryte ji jau turi miltus. Visa laimė, kad su ja ne
prasidėjau, nors jai ir nepatiko, kad nebendra
darbiauju" todėl niekada manęs nepavaišindavo, kai 
matydavo, kad aš pusiau alkana. Kartą, kai ji sirgo ir 
gulėjo ligoninėje, atėjo į namus milicininkas. Apžiū
rėjo kambarį, pakilnojo maišelį su miltais. Paklausė 
manęs, iš kur tie miltai. Apžiūrėjęs išėjo. Tada aš nu
ėjau pas Onutę į ligoninę ir jai papasakojau. Ji liepė 
man miltus išpilti į dėžę, o maišą užkasti sniege. 
Žadėjo maišą man atiduoti, kad pasisiūčiau sijoną. 
Kieme buvo labai daug sniego. Tą maišą aš užkasiau. 
Naktį buvo pūga, sniegą supustė, jokio ženklo neliko. 
Po kelių dienų atėjo jau kiti milicininkai. Jie ieškojo 
maišo, išbadė sniegą, bet nerado. Kartą per pamokas 
milicininkas mane iš klases tiesiog nuvežė į miliciją. 

Tardė iki vidurnakčio. Paryčiais paleido namo. Kaip 
Onutė išsisuko ir jos nepasodino, aš nesužinojau, bet 
to maišo ji man neatidavė. Po to įvykio mane priėmė 
gyventi Kalnėnienė, Giedrės mama. Gyvenome aklųjų 
kombinato raštinėje. Kalnėnienė turėjo labai mažą 
kambariuką, kur tilpo tik siaura lova, staliukas ir 
krosnelė valgiui virti. Mes su Giedre miegojome rašti
nėje ant rašomųjų stalų. Šalia stovėjo barakas, kur gy
veno aklieji. Buvo įdomu su jais bendrauti. Jie mus vi
sus pažindavo. 

Kartą pavasarį, pasibaigus mokslui, mes, visos trys 
mergaitės, iš rusų kalbos gavome pataisą, išsiruošiau 
pas mamytę. Per Obę persikėliau keltu. Keltas buvo 
didelis. Stovėjo ant kelto sunkvežimiai, daug vežimų 
su arkliais ir jaučiais. Reikėdavo ilgai laukti, kol kel
tas bus pilnas; tik tada išplaukdavo. Bilietas buvo ne
brangus. Galima būdavo persikelti ir laivu (po 10 
žmonių), bet brangiau ir pavojinga, kai Obėje būdavo 
didelės bangos. Kartą naktį mūsų pažįstami saloje ir 
nakvojo, nes laivas dėl didelių bangų negalėjo plaukti. 

Persikėlus keltu, einu Obės pakrante į akmens kar
jerą, o pakrantėje žydi tokios gražios gėlės, kurios Lie
tuvoje tik darželiuose žydi. Pakelėje stabteliu, nes ma
tau aukštai iškeltą šautuvą. Atsargiai prieinu artyn. 
Žiūriu, kad mano mama sėdi su šautuvu rankose. Ji 
saugojo dinamitą. Per karines pamokas mokykloje 
mums dėstė, kaip reikia elgtis su šautuvu. Aš tuoj jį 
apžiūrėjau ir pamačiau, kad jis senas ir surūdijęs. Kai 
mamytė nusilpo ir nebegalėjo dirbti, ją pasodino su 

šautuvu prie dinamito saugyklos. Pas mamytę pa
dažnėjo maliarijos priepuoliai ir ji labai suvargo. Lais
valaikiu ji nueidavo į valgyklą padėti skusti bulves. 
be to, atnešdavo su naščiais iš Obės vandens (nešti 
buvo labai sunku, nes Obės pakrantė stati). Už tai jai 
duodavo pavalgyti, o vėliau priėmė dirbti į virtuvę. 

Pasikalbėjome abi. kad labai gerai būtų pasisodinti 
bulvių. Žemės, kiek tik nori, nedirbama, stepių juod
žemis. Davė man katiliuką bulvių. Pirmiausia sudegi
nau smilgas, sausą žolę ir pradėjau kasti žemę. Labai 
sunkiai kasiau, bet pasodinau. Bet tai buvo labai 
mažai. Tada mama davė man truputį pinigų ir liepė 
eiti per žmones kaime pirkti bulvių. Vieni gyveno la
bai mažose bakūžėlėse (kad mažiau reiktų kūrenti 
žiemą), o kiti tiesiog žeminėse. Visas namas žemėje, 
tik stogas ir langas matyti. Aš daug apvaikščiojau, bet 
bulvių man niekas nepardavė. Tada pasisiūliau išbur-
ti kortomis. Buvau atsivežusi naujas Birutės N. pa
dovanotas kortas. Mieste burti bijojau, kad nesužinotų 
mokytojai. Nespėjau parodyti kortas, kai tuoj atsirado 
bulvės. Moterys tempė iš rūsių kibirais. Bulvės buvo 
mažytes, suvytusios, su didžiausiais daigais. Galvojau. 
kad iš tokių bulvių niekas neužaugs. Be to, buvo 
vėlyvas pavasaris. Kitų bulvės jau žaliavo, o aš tik so
dinau. Bet man dirbti nieko nereikėjo. Ir žemę sukasė, 
ir bulves pasodino, o aš tik būriau. Net valgyti man 
atnešė. Mamytė buvo labai patenkinta. Pasodinome 
10 kibirų bulvių. Tik aš vakare labai verkiau, nes kaž
kas sugebėjo iš manęs pavogti kortas. Vėliau bandžiau 

pati pasidaryti kortas, bet toms mano kortoms jau 
nebetikėjo ir aš mečiau burti. 

Valgykloje darbininkus maitino labai prastai. Dirbo 
čia daugiausia vokiečiai ir rusai, kuriais nepasitikėjo, 
neėmė į kariuomenę. Man buvo baisu žiūrėti, kaip per
traukos metu nusikamavę darbininkai miegodavo ant 
žoles Obės pakrantėje, jų veidai ir rankos tirštai aplip
davo uodais. Jie iš nuovargio nieko nejausdavo. Be to, 
žmones labai kankino „maški". labai smulkios mu
sytės. 

Mamytė valgykloje pradėjo dirbti virėjos padėjėja. O 
pati virėja buvo dar jauna, energinga moteris. Žiemą 
sužinojome, kad ji buvo „kačių gaujoje". Jie užmu-
šinėjo žmones. O išaiškino taip. Kartą virėja su 2 vy
rais žiemos metu. naktį pasibeldė i savo draugės duris 
ir paprašė atidaryti. Moteris, pažinusi draugės balsą, 
atidarė. Ją tuoj užmušę padėjo ant rogučių ir išvežė. 
Pasiėmė duonos korteles, kurias ji turėjo. Netrukus 
milicija pagal rogių vėžes atrado nusikaltėlius. Buvo 
viešas teismas. O aš dar su ja miegodavau viename 
kambaryje! 

Mamytė tą vasarą labai sirgo maliarija. Aš padėjau 
jai dirbti virtuvėje. Buvo labai sunku: maisto porcijos 
mažos, žmonės alkani, o 6 vai. jau turėjo būti gatavi 
pusryčiai. Bet gaudavau pavalgyti, o tai buvo svar
biausia. Apie mokslą, kad reikės laikyti rusų kalbos 
pataisą, nebuvo kada net galvoti. Man nepratusiai 
buvo labai sunku išdalyti darbininkams vienodas sriu
bos porcijas. (B.d.) 



DRAUGAS, 2000 m. gruodžio 9 d., šeštadienis 

J A V L B K r a š t o v a l d y b o s 

S o c i a l i n i ų R e i k a l ų T a r v b a 

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

Tel. (773) 476-2653: Fax (773) 436-6906 

DAR YRA LAIKO ŠIAIS METAIS 
SUSTIPRINTI SAVO FINANSINĘ 

PADĖTĮ 
Visi stengiamės, kiek gali

ma mažiau mokėti federalinių 
mokesčių. Dabar artėja metų 
pabaiga — tik keliolika sa
vaičių beliko, bet dar yra pa
kankamai laiko sutvarkyt i 
savo finansus ir sutaupyti pi
nigų. Čia 6 patar imai , kuriuos 
duoda finansų specialistai: 

1. K u o d a u g i a u p a s i n a u 
d o k i t e m o k e s č i u n u r a š y m o 
nuolaidomis — „tax breaks", 
g a l i m o m s d i r b a n t i e m s . Tai 
galite padaryt i šitaip: 

a. Apskaičiuokite, kiek yra 
likę pinigų jūsų „flexible spen-
ding account — FSA". Tai yra 
savanoriška sąskaita (ac
count), kurią suteikia darbda
vys, leidžiant jums atidėti į 
šalį „pretax" dolerių, kuriais 
galite mokėti už sveikatos 
priežiūros išlaidas, nedengia
mas jūsų sveikatos apdraudos. 
(Kai kuriais atvejais tai apima 
ir vaiko ar kito išlaikomo as
mens sveikatos priežiūros iš
laidas). Je i jūs tų pinigų ne
išnaudosite, metų gale jų li
kutį toje sąskaitoje praras i te . 
Už tai sudaryki te planą, kaip 
tuos pinigus sunaudoti . Jei 
pats nežinote, paklauskite sa
vo darbovietės „benefits coor-
dinator", kad jums paaiškintų 
detales. 

b . Susi tarki te su savo dakta
ru ir dan t i s tu dėl vizitų pas 
juos sau ir savo šeimai, kad 
išnaudotumėte tuos jūsų visus 
FSA pinigus ar gautumėte 
kiek galima didžiausią pri-
mokėjimą. 

c. Kiek galima daugiau padi
dinkite įnašus į jūsų 401(k) 
pensijos planą, kad galėtu
mėte gaut i iš darbovietės di
desnius „matehing funds". Jei 
šiais metais įnešėte per mažai 
į 401(k), pasikalbėkite su savo 
darbovietės „payroll office", 
kad galėtumėte padidinti savo 
įnašus nuo dabar iki metu 
galo. 

e. Jei dirbate pats sau — 
turi te savo verslą, pagalvokite 
apie „Keogh tax-deferred" — 
nuo mokesčių nurašomą pen
sijos planą. „Keogh" nuo mo
kesčių nurašomas pensijai 
taupymo planas turi būti su
darytas iki gruodžio 31 d.. 
nors pinigus į jį įnešti galima 
ir vėliau. 

2. Perž iūrėk i t e ir įvert in
kite savo i n v e s t a v i m u s . Ka
dangi birža dabar svyruoja, 
tai yra t inkamas laikas per
galvoti ir įvertinti savo inves
tavimų strategiją. 

a. Atidėkite naujų įnašų-
pinigų siuntimą „mutual 
funds", nuo dabar iki gruodžio 
mėn. Tai yra laikas, kada 
..mutual funds" sudaro „ca-
pital gains" ir dividendų pa
skirstymą. Kitu atveju, kada 
paskirstymai yra daromi 
(„when distnbutions are ma-
de"), j ums bus grąžinta dalis 
jūsų pinigų kartu su mokesčių 
sąskaita ftax bill). Sužinokite 
kiekvieno ..mutual fund" pelno 
! capital gains ir dividens) pa
skirstymo (distribution I datas. 

b. Pagalvokite apie parda
vimą tokių investavimų, kurių 
verte nukrito, kad galėtumėte 
nurašyti nuostolius. Jei jūsų 
nuostoliai 'capital losses) yra 
didesni, negu pelnas (capital 
gains), jūs galite nurašyt i nuo 
mokesčių iki 3,000 dolerių. 

c. Venkite padaryti klaidų. 
Vadinamoji „wash sale" tai
syklė, kuri nepripažįsta nuo
stolių — „capital loss" nura

šymų, t.y.. jei jūs parduodate 
akciją ar kitą vertybių popie
rių su nuostoliais ir perkate jų 
vėl atgal per 30 dienų. Je i jūs 
norite turėti tas akcijas ar 
vertybių popierius, kuriuos 
pardavėte nuostolingai, pa
laukite bent 31 dieną, prieš 
juos vėl pirkdami. 

d. Būkite atsargūs. Žinokite, 
kad pinigai, kurie jums gali 
būti reikaiingti 5 metų bėgyje, 
pvz.. mokėti už vaikų mokslą 
ar padaryti įmokėjimą. per
kant namą, neturėtų būti ak
cijų biržoje, nes jų vertė gali 
nukristi ir jums gali ne
beužtekti laiko išlyginti nuo
stolius. Tokie pinigai, kurie 
jums gali būti reikalingi, 
turėtų būti laikomi banke 
CD forma, ar ..money market 
fund". 

3. Aukos labdarai . Šiais 
laikais labai priimtina aukoti 
pinigais, bet yra ir kitų būdų 
aukoti labdarai. 

a. Padovanokite pakilusias 
akcijas, kurias jūs turėjote 
mažiausiai vienerius metus. 
Tokiu būdu išvengsite mokes
čių mokėjimo už pelną — 
„capital gain" ir pardavimo 
mokesčių — „sales fees". To
kiu būdu labdaringa organiza
cija turės daugiau pinigu, 
negu jūs būtumėte pardavę 
tas akcijas, užmokėję mokes
čius ir mokestį biržos makle
riui, o likusius pinigus pasiun
tę labdaringai organizacijai. 

b. Naudotą automobili ati
duokite labdarai, užuot jį 
pardavę. Jo vertę nustatykite, 
naudodami ..Kelley Blue 
Book" knygą, kurią galite ras
ti bibliotekoje, ar kompiute
ryje www.kbb.com. Galutinę 
automobilio vertę tada nusta
tysite pagal tai. kiek mylių 
išvažinėta, kokioje padėtyje 
yra padangos ir kiti dalykai, 
koks mašinos vidus ir kokioje 
būklėje yra išorė. Gaukite 
raštą, numatantį automobilio 
dabartinę vertę. Tai gali pada
ryti ir auto mechanikas, už
mokant jam 100 doleriu. Pa
darykite automobilio nuo
trauką. Ji gali būti reikalinga, 
jeigu pasitaikytų taip. kad 
jūsų pajamų mokesčiu formos 
būtų tikrinamos. 

c. Labdarai galima skirti ir 
už dažnas lėktuvų keliones 
gaunamas nemokamas my
lias, ar panašias dovanas, ku
rias gaunate, bet negalite pa
naudoti. Daugiausia tokių do
vanų atveju reikia jas pa
naudoti, arba jos praranda 
savo vertę. Už tokias dovanas 
labdarai nieko negalite nusi
rašyti nuo mokesčių, bet lab
daros organizacijos bus dė
kingos už jūsų dovanas. 

d. Tapkite savanoriu legaliai 
labdaros organizacijai. Jūs ne
galėsite nusirašyti nuo mokes
čių, kiek paaukotas laikas 
jums kainavo, bet galėsite 
nurašyti važinėjimo ir auto
mobilio pastatymo išlaidas, o 
taip paL galite nurašyti ir 
įvairias gerybes, kurias jūs tai 
labdarai teikėte. 

e. Perduokite ir savo vai
kams ar vaikaičiams tą pa
siaukojimo jausmą, kad kam 
ką nors gera galėjote padary
ti, ir kad tai yra didelis 
džiaugsmas. Padekite jiems 
parinkti vieną kitą jų turimą 
žaislą, kad jie galėtų padova
noti našlaičiams, ligoninėms 
ar neturtingiems. 

f. Jei norite sužinoti daugiau 

VIŠTYČIUI 

Čia žilas ežeras išsiropščia į krantą, t 
Sebylios pušys skendi bangose, 
Viščiukas seka senąją legendą 
Ir velnio kerštas tvyro laukuose 

Čia visko būta, viskas išgyventa: 
Senoles juosta — prakaitu austa, 
Ir knygnešiai, ir pirmosios mokyklos, 
Ir ateitis — jaunoms kartoms skirta. 

E. Dereškev ič ienė 

Geriausia kalėdine dovana — lietuviška knyga. Iš Lietuvos turime didžiausią siuntą naujų lietuviškų knygų 
Jų yra įvairiausių. Turime naujų romanų, istorinių ir rr.eno knygų, o taip pat dideli rinkinį gražiausių knygų 
vaikams. Ateikite į ,,Draugą" ir pamatysite daugybe Lietuvoje išleistų kr.ygų. Jei negalite ateiti — už 3 dol. 
atsiųsime naujų knygų sąrašą. Kodėl lietuviška knyga — geriausia dovana? Knygos atspindi mūsų gyvenimą 
ar supažindina su istorija. Tai tikrai puiki dovana! Pirkdami dovanų lietuvišką knygą, padėsite Lietuvos rašytojams 
ir leidėjams, o gyvenantiems Amerikoje padėsime išlaikyti lietuviškumą. Valentinas Krumplis 

MŪSŲ NAIVIAI — VIŠTYTIS 
Žemė. Kokia ji maža, jei pa

matuotum žmonių susitiki
mais, ir kokia ji didelė — jei 
bandytum apskrieti svajonė
mis. Kas ji — mūsų Žemė? Tai 
žydintis gyvybės sodas, tai 
paukščio trelė, tai mažas že
mės lopinėlis — Lietuva, tai 
tu ir aš. tai viskas, kuo alsuo
jame ir dėl ko gyvename. Ir 
čia. tame lopinėlyje, atrasime 
mažą taškelį — Vištytį. Jis 
žemėlapyje ryškus, nes ežero 
mėlynė lydi ištisus amžius: 
nuo senovės iki dabarties. Jo 
negali nepastebėti, nes čia, 
šėlstančių bangų ošime ar se
nelio ežero raukšlėse, praside-

apie specifines labdaros orga
nizacijas Guide Star database 
kompiuteryje: 
www.guidestar.org/learn/ 
search.html. 

4. D o v a n o s še imos na 
r i a m s a r d r a u g a m s . Jūs ga
lite dovanoti iki 10,000 dol. 
per metus (vedusieji 20,000 
dol.) ir už tas dovanas nerei
kia mokėti dovanų mokesčių. 
Jei atiduodate tokias dovanas, 
kol esate gyvas, nėra „pro-
bate" — teismo, nes jūsų dos
numas yra privatus reikalas. 

Jūsų dovana gali daug gera 
padaryti tam asmeniui, ku
riam dovanojate: o taip pat jūs 
galite matyti, kaip gavėjas 
tvarko pinigus, ir galite nu
spręsti, ar jiems reikėtų profe
sionalaus patarimo, kaip tvar
kyti dovanas, kurias gautų 
ateityje. Dovanų čekiai turi 
būti iškeisti iki gruodžio 3 1 d . 
Jei metų galas artėja, duokite 
„certified cheeks". 

5. P e r ž i ū r ė k i t e p r a ė j u s i u 
me tų savo mokesč ių mokė
jimo fo rmas . Pažiūrėkite, ar 
pakankamai jums išskaitoma 
mokesčiu 2000 metams. Kom
piuteryje The Internal Reve-
nue Services Web s i te yra: 
www.irs.gov 

Pasitikrinkite kaip numa
tomu — ..estimated" mokesčių 
taisykles gali būti taikomos 
jūsų atveju. 

6. P a g a l v o k i t e ap ie dides
nius pirkinius. Patartina di
desnius pirkinius pirkti ne se
zono metu. 

a. Lapkričio ir gruodžio 
mėnesiai yra lėti namų parda
vimui. Parduodantieji namus 
tokiu laiku yra aplinkybių 
verčiami tai daryti. Ir todėl 
jūs galėsite lengviau susitarti 
dėl kainos. 

b Pirkite naują automobilį 
vėlai gruodžio mėn. Mažai 
žmonių dovanoja automobilį 
kaip kalėdinę dovaną, o tuo 
pačiu metu automobilių par
davėjai turi peržiūrėti metų 
galo kvotas ir tada gal jūs 
galėsite nusipirkti automobilį 
pigiau 

Naudotasi įvairia spauda. 

da vištytiečių gyvenimo godos. 
Čia gyvena jie nuo senų s?no-
vės, suka girgždantį istorijos 
ratą. augina vaikus ir patys 
tampa dalele tos istorijos. 

Vištytis. Tai mažas pasienio 
miestelis, kurį kas rytą žadina 
trijų valstybių gaidžiai: Lietu
vos, Lenkijos ir Rusijos. Čia 
nėra gamyklų, nėra fabrikų, 
bet jis Lietuvoje — žinomas. 
Tai kurortinis miestelis, prisi
glaudęs prie žilojo ežero ir pu
šelių šakomis įsikibęs į dangų. 
Jis mums brangus, kaip ir 
kiekvienam žmogui savas 
kraštas, nes čia — mūsų šak
nys, mūsų namai, mūsų istori
ja. O ji dar gyva, gyva žmonių 
prisiminimuose, knygose. Dar 
taip neseniai mes njeko neži

nojome apie šio krašto mokslo 
vyrus: P. Mikolainį — knyg
nešį, Lietuvos šviesuolį 'jo gi
minės gyvena Amerikoje, buvo 
atvykę ir į mūsų kraštą, ap
lankė mokyklą, susipažino su 
medžiaga, nušviečiančia Petro 
Mikolainio gyvenimo kelią ir 
atsidavimą Lietuvai), P. 
Kriaučiūną, kurio kūrybinės 
šaknys taip įsišaknijo Vištyčio 
krašto kalvelėse ir daugelį ki
tų. P. Kriaučiūnas nėra pa
prasta asmenybė. Tai didis 
žmogus, žymus pedagogas, 
knygnešys, tautos švietėjas, 
atgimimo šauklys, kurio nu
veikti darbai ir puoselėtos 
svajonės dabar teberusena 
žmonių širdyse. 

Šie mokslo vyrai žinomi 
kiekvienam vištytiečiui. Jų 
vardai — nemirštanti tautos 

istorija, simbolizuojanti Lais
vę, Šviesą, Tėvynę ir Kalbą. 
Todėl ir mūsų vidurinei mo
kyklai suteiktas P. Kriaučiūno 
vardas, nes iš čia, iš šių mažų 
šviesos namų, kiekvienais me
tais išleidžiama mokinių kar
ta, norinti žinoti, mokėti, pa
žinti. J ie. kaip ir daugelis pa
saulio vaikų, džiaugiasi taika, 
džiaugiasi nepriklausomybe, 
svajoja apie ateitį ir iš mažų 
švieselių lipdo Laimės žiburį. 
Jų vienų sukurtą, išnešiotą 
Laimės žiburį. Kaip gerai, kad 
jaunos rankos tiesiasi į šviesą, 
grožį, gėrį, kad jų širdyse yra 
vietos gerumui ir meilei. 

Mūsų mokykla — nedidelė. 
Čia mokosi 270 mokinių, juos 
moko 25 mokytojai. Tai darni 
šeima, kuri kartu išgyvena 
džiaugsmus ir vargus, laimę ir 
skausmą. Kaip gerai, kad že
mėje gerumo daugiau negu 
blogio, kad šviesusis, Angelas 
neapleidžia Dievo vaikų, o lai
mina ir saugo juos. Artėja Ka
lėdos. Ir taip norisi, kad visi 
jas sutiktų su švaria siela ir 
didele meile. Meile, kuri nerei
kalauja atpildo ir šlovės. Tai 
mes pajutome ir iš Jūsų kraš
to žmonių, o ypač iš A. Rama
nauskienės ir BALFo kolekty
vo. Mes esame dėkingi už visa 
tai. ką mums padėjo. Žemė 
juoda tiems, kurių siela tamsi, 
bet ji šviesi ir gera, kurių šir
dis atvira gėriui ir meilei. Ne
svarbu, kur gyventai, kokią 

duoną valgytai, svarbu, kad ji 
būtų tavo. Taip ir mes, višty-
tiečiai, mylime savo kraštą, 
paprastus šio krašto žmones, 
bet niekad nepamiršime ir tų, 
kurie išgarsino jį. Ir, jeigu 
svarbios Tau Tavo šaknys, jei 
įdomi pradžių pradžia — atsi
liepk. Mes, P. Kriaučiūno var
do puoselėtojai, žinome tik 
tiek, kad jie gyvena JAV, o no
rėtųsi su jais pabendraut i , pa
pasakoti, koks garsus buvo šis 
Lietuvos šviesulys. Daug ne
kalbėsime, nes už jį kalbės nu
veikti darbai. Gera, kai gali 
pažvelgti į nueitą gyvenimą ir 
pasakyti: „Aš tikrai gyve
nau..." 

Elena D e r e š k e v i č i e n ė 
Vištyčio P. Kriaučiūno vid. 

mokyklos mokytoja 

• Spec ia l i s ta i ne tur i duo
menų, kad per Lietuvą gali 
būti pervežamos branduolinės 
medžiagos, tačiau pripažįsta, 
kad šalyje nepakankamai reg
lamentuota institucijų, atsa
kingų už kovą su branduoline 
kontrabanda, veikla. Tai buvo 
konstatuota Vilniuje pasibai
gusiame dviejų dienų semina
re apie nelegalią veiklą, susi
jusią su branduolinėmis me
džiagomis. Seminare buvo 
konstatuota, kad Lietuva yra 
pakankamai pat ikimas part
neris branduolinių medžiagų 
kontrolėje. (BNS) 
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LOT skrydžiai žymiai priartino Centrinė ir Rykų Europa. 
Naujas tvarkaraštis įgalina keliauti greičiau ir maloniau. 

Persėdimas - tarsi langva mankšta kojoms, 
pačios žemiausios, taigi, skrisdami LOT. nenuskriausta savo piniginės. 

Lenkijos Avialinija LOT nuskraidins jus ten, kur reikia, be to, aptarnaus aukščiausiu lygiu. Neveltui jau 
eile metų LOT pelno geriausios Centrines ir Rytų Europos avialinijos vardą. Mes garsėjame mindagiomis 

stiuardesėmis, svetingumu, kokybišku aptarnavimu ir nepralenkiama virtuve. Naujausi, moderniausi lėktuvai 
iŠ Niujorko, Niuarko, Čikagos*, Toronto nuskraidins jus tiesiai j Varšuvą. Lengvas, malonus persėdimas 

Šiuolaikiniame Varšuvos aerouoste, ir... po lėktuvo sparnais jau matosi Vilniaus boksui. 
Su LOT - ir arčiau, ir pigiau. 

/ *lOT bandroujo tu Amartcon Artln»i. »cHgl. golit« patogiai tuUtMMi m dar 14 JAV m»»»t\i 
Skambinkit* mum* arba tavo k*li«niu agentūrai. • kai* pat aplankykit* a i m WUrn*tfcM tvatamai w r w lot com 

POLIS H AIRLINES 

Informacija ir rezervacijos: 
1-800-223-0593 TICKETSONUNE* 

www.lot.com 

http://www.kbb.com
http://www.guidestar.org/learn/
http://www.irs.gov
http://www.lot.com


IEŠKO VILTIES SPINDULĖLIŲ 

„Saulutė". Lietuvos vaikų globos būrelis, kviečia atverti 
širdis vaikučiams, kuriems reikia paramos. Per „Saulutes" 
konkretaus vaiko rėmimo programą galima specifinį vaiką pa
remti, paaukojant tik 20 dolerių per mėnesį it.y. 240 dol. me
tams). Rėmėjas gauna vaiko nuotrauką, apibūdinimą, adresą 
ir. metams baigiantis, paramą gali nutraukti, arba tęsti. 

Norintys ištiesti pagalbos ranką, prašomi užrašyti savo 
vardą, pavardę, adresą, telefoną, išsirinktą šelpimui vaiką ir 
su auka siųsti ?iuo adresu: „Saulutė". Buffalo Grove. IL 60089. 
Aukos nurašomos nuo mokesčių. 

Artėja Kalėdos, suteikime šiems vaikučiams Lietuvoje pačią 
vertingiausią dovaną — žinojimą, kad kažkas tolimame krašte 
jais rūpinasi, stengiasi padėti. 

Indrė Tijūnėlienė 
„Saulutės" pirmininke 

HORIZONTAS EUROPOS 
PIETUOSE LIETUVAI 

SKAIDRĖJA 
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Ieva gimė 1991 m. Lanko mokyklą. 
Jai patinka matematikos pamokos, 
mėgsta piešti, sportuoti, maloni, ty
li, draugiška, tvarkinga. 

1999 m. lapkričio 23 d. Vy
tautas A. Dambrava pradėjo 
dirbti Madride kaip Lietuvos 
nepaprastas ir įgaliotas am
basadorius Ispanijai. Jis atvy
ko iš Caracas. kur tas pačias 
pareigas ėjo Venezueloje ir 
veik visose kitose Pietų Ame
rikos valstybėse. 

Ispanijoje Lietuva regis ir 
prieš tai turėjo savo ambasa
dorių, bet apie jo veiklą vargu 
kas girdėjo, išskyrus užsienio 
reikalų ministeriją. Bet taip 
yra su daugeliu Lietuvos dip
lomatinių postų kitose vals
tybėse — tradicinės diplomati
jos metodais vykdom; tiesiogi
niai Užsienio reikalų ministe
rijos pavedimai. O komunika-

B i r u t ė gimusi 1991 m. Lanko mo
kyklą, gabi matematike, mėgsta 
sportuoti, muziką. Veikli, judri, vis
kuo domisi. 

L a u r y n a s gimė 1997 m. Yra ne
drąsus, geraširdis, draugiškas vai
kutis. 

cijos revoliucija atvėrė diplo
matams neribotas galimybes, 
kuriomis nedaugelis sugeba 
pasinaudoti. 

Ispanijoje viskas pasikeitė, 
atsiradus ten patyrusiam di
namiškos dvasios diplomatui 
Dambravai. Jis visa energija 
Ispanijoje, kaip anksčiau Ve
nezueloje, ėmė vykdyti tradi
cinės ir viešosios diplomatijos 
uždavinius. Šalia konfidencia
lios vyriausybių lygyje diplo
matijos jis išvystė intensyvius 
ryšius su spauda, universite
tais, bažnytine hierarchija, ne-
valdinemis organizacijomis — 
tai viešosios diplomatijos sri
tis, kurią pats ambasadorius 
studijoje „Viešoji diplomatija" 

Deiman tė gimė 1998 m. Jai patin
ka piešti, klausytis muzikos, šokti. 
Yra švelni, maloni, linksma. 

Donatas, gimęs 1993 m. Mėgsta 
piešti, žaisti su mašinėlėmis, svie
diniu. Linksmas, švelnus, gerašir
dis berniukas, tačiau silpnos svei
katos. 
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Amrita gimusi 1990 m. Lanko gim
naziją, yra labai veikli — šoka ba
letą, plaukia, mokosi mene. Sava
rankiška, paslaugi mergaitė, kupi
na aukštų siekių. 

Vi ta l i jus gimęs 1986 m. Lanko mo
kyklą, daug spor.uoja, ypač mėgsta 
žaisti futbolą. Jam patinka dainuo
ti, yra tvarkingas, paslaugus, ra
mus, bet turi problemų su akimis. 

Rasa gimusi 1992 m. Lanko pra
džios mokyklą Jai sekasi matema
tika, mėgsta skaityti, piešti. Labai 
tvarkinga, tyli ir draugiška. Turi 
sveikatos problemų. 

Marius -::•].<• ;."»<•_' -r. -,' ::•: patinka 
piešti, statyti, žaisti su draugais. 
Tai geraširdis, jautrus, malonus 
her:";iuka.-

Anastazija gimusi 1988 m. Gyve
na mokyklos bendrabutyje, tyli, 
geraširdė, turi daug draugų. Mėgs
tamiausia pamoka — lietuvių kal-

La ima gimė 1997 m. Jai pa:: aka 
skambinti pianinu, vartyti knygas, 
yra maloni, rami 

Tadas nmi-s 1992 m L ir ko vaikų 
darželi, turi daug sveikatos prob
lemų. Jam patinka sportuoti, j pa
žaisti krep^im I^abai meilus, 
geraširdis. 

Aleksandras gimęs 1990 m. Lan
ko 2 klasę. Mėgstamiausios pamo
kos — piešimo ir kūno kultūros. 
Tai ramus, draugiškas, malonus 
berniukas, bet yra užsikrėtęs TB ir 
jam reikia medicininės pagalbos. 

aptarė kaip valstybes idealų ir 
interesų propagavimo priemo
nę. Toje pačioje studijoje jis 
nurudo du gyvybiškai svarbius 
Lietuvai valstybinius intere
sus: „tikroji naryste Europos 
sąjungoje (ES) ir nacionalinio 
saugumo užtikrinimas bei su
stiprinimas integruojantis į 
Šiaurės Atlanto sutarties or
ganizaciją — NATO". Viešo
sios diplomatijos sėkmė prik
lauso nuo diplomatinio posto 
vadovo kūrybinės iniciatyvos, 
patirties, ištvermės ir tikėjimo 
siekiamo tikslo svarba. 

Lapkričio pabaigoje Lietu
vos televizijos darbuotojų gru
pė nuvyko į Madridą ir padarė 
dvylika įrašų — pareiškimų 
bei pasikalbėjimų su valdžios 
institucijų ir nevaldinių orga
nizacijų vadovais. Visi pareiš
kimai palankūs Lietuvai, ypač 
svarbiaisiais klausimais. 

Prakalbintas Ispanijos Kraš
to apsaugos ministerijos gen. 
direktoriaus pavaduotojas gy
nybos planavimui ir tarptau
tiniams gynybos ryšiams ge
nerolas Felix Sanz Roldan pa
reiškė, kad Ispanija skirianti 
Lietuvai svarbią vietą Euro
pos gynybos struktūroje ir mi
nisterijos vardu pasisakė už 
Lietuvos narystę NATO. Šis jo 
pasisakymas ypač svarbus, 
nes Ispanijos užsienio reikalų 
ministerija rodo nepasitenki
nimą tariama per didele Ame
rikos įtaka NATO ir siekia su
artėjimo su Rusija. 

Aukšto rango Ispanijos ka
rinė delegacija, vadovaujama 
minėto generolo Roland, gruo
džio 18 d. atvyks į Vilnių ir at
siveš Ispanijos-Lietuvos kari
nio bendradarbiavimo sutar
ties projektą ir keletą pasiū
lymų kitais klausimais. 

Palankius pareiškimus dėl 
Lietuvos įstojimo į Europos 
Sąjungą padarė Europos Są
jungos pirmininkas Ispanijoje 
Miguel Molto Calvo, gen. di
rektorius Enriąue Viguera ir 
Ispanijos užs. reikalų ministe
rijos sekretorius užsienio poli
tikai ambasadorius Ramon 
Miguel y Egea. Ispanijos sena
to pirmininkė Esperanza 
Aguirre, kuriai ruošiamas vi
zitas į Lietuvą, šiltais žodžiais 
sveikina Lietuvos Seimą ir jo 
pirmininką Artūrą Paulauską. 

Pareiškimą taip pat padarė 
Ispanijos generalinis krimina
linės policijos komisaras ir IN-
TERPOL direktorius Jesus 

Espigadis. Sužinome, kad bai
giamas ruošti dvišalis Ispani
jos-Lietuvos kriminalinės poli
cijos bendradarbiavimo pro
jektas. 

Lietuvos ambasadorius 
Madride labai intensyviai 
bendradarbiauja su Vokietijos 
ambasadoriumi Joachim Bit-
teriich. Jų abiejų iniciatyva 
vykdomi Lenkijos. Baltijos ir 
Skandinavijos valstybių am
basadorių pokalbiai ir sudari
nėjami planai pagreitinti Bal
tijos valstybių įstojimą į 
NATO bei Europos Sąjungą. 
Ambasadorius Bitterlich yra 
paruošęs ir vykdo planą Balti
jos valstybes surišti su Schen-
geno valstybių grupe, kuriai 
priklauso Austrija. Belgija. 
Graikija. Ispanija. Italija. 
Lenkija. Luksenburgas. Olan
dija, Portugalija. Prancūzija ir 
Vokietija. Jis yra nuomonės, 
kad Schengeno valstybių gru
pės bendradarbiavimas yra 
lemtingas veiksnys Europos 
apsijungimo procese. Šiose pa
stangose Lietuvos ambasado
rius yra artimiausias Vokieti' 
jos ambasadoriaus talkinin
kas. 

Lietuvos televizija įrašė Lie
tuvos ambasadoriaus oficialų 
vizitą pas Complutense uni
versiteto rektorių dr. Rafael 
Pujol. Šis universitetas po
piežiaus įkurtas 1499 m. ir pa
vestas Jėzuitų ordinui. Vil
niaus universitetas, kiek jau
nesnis už Complutense, irgi 
buvo popiežiaus įkurtas ir pa
vestas vadovauti jėzuitams, 
netgi ispanas buvo pirmuoju 
rektoriumi. Apie tai vizito me
tu kalbėjo ambasadorius 
Dambrava ir pakvietė rekto
rių Pujol apsilankyti Vilniuje. 
Rektorius kvietimą priėmė ir 
šiuo metu ruošiamas tų uni
versitetų bendravimo projeK-
tas. 

Ambasadorius Dambrava 
spėjo įkelti koją ir į Ispanijos 
spaudą. Jis pats parašė ir jo 
pastangų dėka pasirodė keli 
straipsniai apie Lietuvą ispa
nų laikraščiuos. Šiuo metu jau 
paruošta ir netrukus svarbia
me gynybos žurnale pasirodys 
30 puslapių dokumentuota ir 
iliustruota studija „Lietuva 
Europos širdyje". 

Būtų labai naudinga, jei Lie
tuvos televizija apsilankytų ir 

' kitose Lietuvos ambasadose. 

Juozas Kojelis 

Audrė gimė 1993 m. Lanko mo
kyklą, labai paslaugi, džiugi, ram 
mergytė. 

^ " • f r 

Ernes ta gimusi IT'97 m. Mėgsta 
klausytis muzikos, žaisti, draugiš
ka, miela mergvte. 

Ieva, gimusi 1987 m. Lanko mo
kyklą Kaune. Mėgstamiausios pa
mokos: piešimas ir matematika; 
mokosi skambinti pianinu, sportuo
ja, priklauso rankdarbių klubui. 
Labai draugiška, pareiginga, malo
naus budo. 

Evel ina gimusi 1989 m. įkinko mo
kyklą. Mėgstamiausia pamoka — 
literatūra. Jai patinka skaityti, 
piešti, muzika, šoka savo mokyklos 
tautinių šokių grupėje, yra judri, 
draugiška, pareiginga mergaitė. 

Povi las gimęs 1997 m Jis — kan
trus, optimistiškas, draugiškas, ra
maus budo. 

Gytis gimė 1996 m 
giškas berniukas, bf 
laringitu — tėvai 
vaistams. 

Malonus, drau-
•t dažnai serga 
neturi pinigų 

lt makes a wor!d of diff 
to Lithuania. 

.rence when you fly SAS 

No one makes round-tnp trav<N to Lithuania eas>er and more convenient thar: SAS 
From Chicago. we offer daiiy service to Vilnius with a hassie-free connection via 
Stocknolm. When you're ready to return. you'ii enjoy same-day travei back to 
Chicago through our Copenhagen hub Find out wr>a? a wor!cJ of diffcence SAS 
can make for your next tnp. Just cail your Travei Agent or SAS at l-800-221?350 
or vtsrt our website at wwwsc3ndmaviar- net. 
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T I N K A M I A U S I A S L A I K A S P I R K T I A U T O M O B I L Į : 

G r u o d ž i o m ė n . 8 — 3 1 d i e n o m i s 
N a u d o t ų a u t o m o b i l i ų 

K A L Ė D I N I S I Š P A R D A V I M A S 

Laukiame Jūsų adresu: 14525 S. HALSTED. RIVERDALE 

D a r b o d i e n o m i s 8 a .m. — 6 p .m. 
Šeštadienį 8 a .m. — 2 p .m. 

R e i k a l i n g a sekretorė , gerai 
kalbanti angliškai, dirbti 

rytais arba pilną darbo dieną. 
Te l . 630-816-7114 . 

D ė l l igos i r senatvės negal inčius 
gyventi savarankiškai, kviečiu į 
savo namus gyventi prie šeimos. 

Labai geras maistas, atskiras 
kambarys ir nepriekaištinga 

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

tel. 708-387-2067. 

Nebrangiai atlieku namų 
vidaus ir išorės dažymo bei 

remonto darbus. 
Skambinti tel. 630-325-1852, 

kviesti Rimą. 

Suteikiu darbą. 
Skambinti 

tel. 708-257-7501. 

Elena gali prižiūrėti 
pagyvenusius žmones. Kalba 
lietuviškai ir rusiškai. Galima 

siūlyti ir kitus variantus. 
Skambinti tel. 708-598-0473. 

At l iekame v isus stal iaus ir 
smulkaus r e m o n t o d a r b u s . 
Aukšta darbų kokybė, didelė 
praktika JAV. Tikrai žemos darbų 
kainos. Tel . 773 -254 -0759 , 
mob. 847-525-9275, Žilvinas. 

For un iąue L i t h u a n i a n 
A r t s and c r a f t s , 

p l e a s e v i s i t 
wn».maridana.com 

Firma „Lithuanian Press" 
užprenumeruoja jvairius laikraš
čius ir žurnalus. Prenumeruojamac 
visame pasaulyje. Tel. 708-345-1 
2309. Adresas: 1501 N. 17th A ve., 2 
Melrose Park, IL 60160. E-mail: 
LithuanianPress@hotmail.com. 

Salone „Miražas" kirpėja 
SKIRMANTĖ tvarko plaukus f 
vyrams ir moterims. Susitarus, ~ 

atvyksta j kliento namus. Salono 
„Miražas" tel. 708-598-8802; 

namų tel. 708-612-9526. 

Need two care givers: 
Female care giver needed to care 
for quadriplegic in Milwaukee Wis-
consin. Also a malė care giver to 
care for ąuadriplegic in Green Bay 
Wisconsin. Qualificahons: mušt 
speak good English, have driver li-
cense and able to drive van, be le-
gal, have experience. Pay $120-
$150 per day. Please call: Home 
Health Care International, Inc. 
TeL 262-763-2615. 

Alternative Home Care looking 
for responsible come-and-go, live 
in care givers and CN'As. Mušt be 

able to speak, read and write 
English. Mušt drive and be able to 
lift. References and „green card" 

required. Tel. 708-784-1088. 

Kviečiame visus į Naujųjų metų 
sutikimą gruodžio 31 d. PLC. 

Lemonte. Lietuvių fondo salėje. 
Vakaro pradžia 8 vai. Vakariene 9 

vai. Švente tęsis iki 3 vai. ryto. 
Jums dainuos ir gros broliai 

Virginijus ir Eimantas Svabai, taip 
pat programoje dalyvaus Audra 
Simanonyte ir Daiva Guzelyte. 
Bus loterija. Bilieto kaina $75 

vienam asmeniui. Į bilieto kainą 
įeina maistas ir gėrimai. 

Informacija 
tel. vakare 815-407-1077. 

dieną 708-267-1645. 

* N o r s L i e t u v o s m o k s l e i 
v i ų ž i n i o s matematikos ir 
gamtos mokslų srityje paly
ginti su 1995 m. pagerėjo, ta
čiau Lietuvos aštuntokai te
bėra ..vidutiniokai" tarp 37 ki
tų valstybių. 1999 m. rudenį 
Tarptautinė mokslo pažangos 
įvertinimo asociacija tikrino 
aštuntųjų klasių moksleivių 
žinias matematikos ir gamtos 
mokslų srityse. Remiantis ty
rimo duomenimis , lietuviai 
matematikos srityje užėmė 
22-ąją. o gamtos mokslų — 23-
ąją vietas. Geriausiai pasirodė 
Australijos, Belgijos bei Kana
dos aštuntokai . BNS> 

* F i n a n s ų m i n i s t r a s J o 
n a s L i o n g i n a s siūlys Seimui 
šiemet Lietuvos nacionaliniam 
radijui ir televizijai (LRT) 
skirti ne 2 mln. litų, kaip buvo 
planuota, o 3.9 mln. litų. Šiuo 
metu LRT įvairiems kredito
riams skolinga apie 15 mln. li
tų. Dėl skolų elektros tink
lams šią savaitę buvo grasinta 
išjungti elektrą LRT pasta
tuose. Kaip s a k ė vyriausybės 
kancleris Robertas Dargis, be
veik 4 mln.. litų nebus atiduo
ti LRT savarankiškai naudoti. 
LRT turės pateikti Finansų 
ministerijai sąskaitas , kurias 
norėtų skubiai apmokėti. LRT 
generalinis direktorius Vaido
tas Žukas yra įpareigotas iki 
kitų metų saus io 15 d. pateikti 
LRT verslo planą. (BNS> 

R e i k a l i n g a s vairuotojas , 
turintis C D L darbui Čikagoje 

ir apyl inkėse . Skambint i 
te l . 7 0 8 - 2 6 7 - 8 5 4 5 . 

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

daiktus, šiukšles ir kt. 
Tel. 630-816-7114. 

Pasirinkimas...Pasirinkimas...Pasirinkimas 

Laurel Automotive Group 
„Luxury Cars — Luxury Care" 

'<£& 
Laure l B M W 

430 E. Ogden Ave. • NVestmont 
Autos (630)654-5400 

. 

Didžiausią pasirinkimą naujų 
ir naudotų BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volvo, 

Jaguar galite surasti, apsilanką 
LAUREL BMW, Inc. parduotuvėje, adresu: 

430 E. Ogden St, VVestmont, ll_ 
arba paskambiną tel. 630-654-5400. 

Su kiekvienu pirkiniu jūsų laukia dovana iš mūsų 
dovanų kolekcijos. 

: 

. Kreipkitės į Vigą Pilipavičių. 
Let Us Show Yoų The Way. The Laurel Way. 

..:;,..::;;.:.;-;;::::.;..:: -• • • - « • - * ' • fili • > - • " " • • • • 

SODYTOS SILKĖS IŠ KANADOS! 

Užsisakykite šventėms jau dabar! 

20 svarų statinaitė - $34 
8 svarų statinaitė — $20 

Skambinkite: 7 0 8 - 6 8 7 - 5 6 2 7 . 
Pr i s ta tome U P S . 

AVIS. 
W e Try H a r d e r ! 

SHUTTLf; DRIVERS 
Position involves transportine rentai cars between Avis locations throughout the locat 
arca Idcal for r«jrees and tnose lookine for additional income. We require a valid 
driver's license and a gcod drivmg record. along with the flexibility to work various 
shifts induding days. evenings. weekends and holidays. 

Apply in person at 

AVIS. 
6015 S. Cicero Avenue. Chicago. 1L 

eoe m/f/d/v 
u u v\ ,i\ is t on 

5lls to LITHUANIA 
frorru$0.21 

GrMt rato* te th* nMt oftn« wond • Mtr tfw any tire*. 
F<wi*form*HoncattLa>tgDi3ttincePo*t: 

7->Mrt-4*l-fM45 

M O V I N G 
Ilgametis profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir 

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

Mickie's Hair Salon, 
5742 S. Archer Ave., Chicago. 

Vvrų ir moterų kirpėja! 
Madingi kirpimai, šukavimai. 

dažymai, cheminiai sušukavimai, 
manikiūras, pedikiūras, soliarumas. 

Skambint i Va lda i . 
tel. 773-284-1011. 

Egidijus Construction 
Narnu vidaus ir išorės 
dažymo, aliuminio darbai, 
visu rūšių stogai, staliaus 
paslaugos. Pigu, g re i ta , 
patikima. 

Tel. 815 S77 1797. 

STASYS ŠAKINIS 
Dažytojas iš vidaus ir iš lauko. 

popieriuoja kambarių sienas. 
Darbas garantuotas. 

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

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

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BAKE 

KAVINE 
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

£S m omon 
Vinto nuo 

1921 m. 

8900 SOLIU AKCHKK RCA:>. WIU.OW SURINKS, ILLINOIS TEL 708.839.1000 

Šešina pokylių italės - tinka įvairioms progoms 

t Ji i 

3 5 Ja 40 svečių 

BudeoKbm 

W 
40 ik. 63 svačių 

na;, 
60 iki '00 svečiu 

Puikus maišias, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 

100 iki 135 svečių 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

w 
m*: v;m 

125 iKi 175 svečių 

225 iki 550 svečių 

I 
T 

4738 W. 103 r d S T 
O A K LAWN, IL 60453 

708-422-7900 
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA 

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

4315 W. 6 3 rd St, C H I C A G O , IL 60629 
773-735-3400 

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

DRAUDIMO AGENTAI 

B & B 
Važiuojate Lietuvon? Sustosite 
Jurbarke? Pabūkite pas ASTĄ. 

Jos namas naujas, gražus, 
puikiai įrengtas. Susitarus, 

ASTA galės patiekti pietus, | 
vakarienę jums ir jūsų s 

draugams. Parveš nuo stoties ir 
galės nuvežti kur tik 

pageidausite. 
ASTA GUDAITIENĖ 

Paparčių gatvė 6, Jurbarkas 
Tel. 611-370-48-53462. 

Caregivers needed during the 
holiday season. Available work 
from 3 days to 30 days during De-
cember 2,2000; including Christ-
mas and New Years e ve. $100 
minimum per day, bonus on 
Christmas and New Years eve. 
Mušt speak English. have expe-
rience. Will turn into full time 
placement if care giver does ex-
cellent job of care giving. Please 
call: Home Health Care Inter
national. Inc. Tel. 262-763-2615. 

773-585-9500 

KALĖDINE D O V A N A 
„INDUSTRINĖS PARAMOS SĄJUNGA AMERIKOJE'1 

IPSA INTERNATIONAL 
siūlo Jūsų giminėms ir draugams Lietuvoje 
rūkytos kiaulienos mėsos produktų rinkini. 

1. Jautienos išpjova 
2. Kiaulienos kumpis 
3. Kiaulienos šoninė 
4. Kiaulienos išpjova 
5. Lašiniai „Naminiai" 
6. Dešros: Šalto rūkymo 

$110.00 
12A-12 kg 

2kg 
2 kg 
I k g 
Ikg 
Ikg 
3kg 

7. Dešrele*: Karšto rūkymo 2 kg 
12 kg 

26.4 lbs 

$97.00 
10A-10 kg 

2kg 
Ikg 
Ikg 
Ikg 
Ikg 
2kg 
2kg 
10 kg 
22 lbs 

$80.00 
8A-8kg 

Ikg 
Ikg 
Ikg 

Ikg 
2kg 
2kg 
8 kg 

17.6 lbs 
.VĖTRŲ AINIAI" - bendra Lietuvos - JAV mėsos perdirbimo įmonė 
Šiauliuose, naudoja vokiškos gamybos masinas, produktus gamina ii 
aukščiausios kokybes mėsos, patikrintos Veterinarijos tarnybos skyriaus. 

Siuntinys bus pristatytas į namus laike dviejų savaičių nuo užsakymo datos. 
Čekius rašyti: DS Engineering, Inc. Užsakymai priimami 
telefonu.faksu arba paltu. 

D 9 ENGINEERING, INC. 
1*421 ARCHER AVE., LEMONT, IL 60439 

TeL 630-257-2034 
Faz. 630-257-5852 

ELEKTROS 
IVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALTTOMOeiJO.NAMUSVOCATOŠ; 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tol. (708) 424-8654 
(773) 581-8654 

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

•sorfrts", "decks", "gutters", plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

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

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

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

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

G.L.Quality Body Shop 
Remontuojame, patekusį į 

avariją atstatome, dažome ir 
poliruojame, taip pat 

parduodame automobilius. 
Reikalingas skardininkas. 

Skambinkite 815-723-7650. 

Išnuomojamas 
apšildomas 4 k a m b . 

1 mieg. butas 67 & Whipple apyl. 
$375 j mėn. + „security" 
Tel . 7 7 3 - 4 3 4 - 4 5 4 3 

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. I 

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

Window vVashers Needed"! 
40,000 per year. We need 100 crcws. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver's license and trans-
portation. Mušt be fluent in English. 
L. A. McMabon Window VVashing. 
Tel. 800-820-6155. 

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

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

Vyrų ir moterų kirpėja. 
15 metų patyrimas. Greitas, 

malonus patarnavimas. 
Skambinti Vandai , 

tel. 708-422-6558. 

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

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

7,50. Reikalingi: mašinų 
operatoriai, suvirintojai, virėjai 

profesionalai, kandidatai 
įvairiems įstaigos darbams. _ 
Būtini legalūs dokumentai. | 
Skambinti: 630-920-0238; 5 

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

Kalbame angliškai, lenkiškai, 
rusiškai, ispaniškai. 

Kreipkitės į Haliną arba Marek. 

Perkate automobil i? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Ką tik atvykote į JAV? 
Ne problema! 

Žemos automobilių kainos! 
Žemiausi finansavimo %! 

Maži mėnesiniai mokesčiai! 
Nėra pradinio mokesčio! 

Galite sėsti už vairo šiandien! 
TeL 630-841-6527. 

ATTENTIONIMM1GRANTS! 
Canadi and Australia 

are accepting applicants for 
Permanent ResMence! 

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

GTS concentraling in immigration 
w-fwJmmigration-senrke.com 

GREIT PARDUODA 

IjjjJL RE/MAX 
yREALT0RS 
0f FC.(77 J) SK - S959 

HOME (70UI 42S • 7160 
MOSL {7731 590-020$ 

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

•feSS- ms 
Vkvandcr J. Mockus, 

L T D 
Realtors 

,BUD" BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime. 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

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

Fax T73-767-9618 

Cartuy, 
21. 

Accent 
Homefinders 

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

ASTA T.MIKUNAS 
Profesionaliai ir sažin.ngai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose 

New Vision 
12932 S. LaGrange 
Pakš Park, DL 60464 
Bus.: 708-361-0800 
Voice Mai: 773-854-7820 
Pager: 708-892-2573 
Fax: 708-361-%18 

DANUTĖ i j n p t 
Dirba naujoje įstlljpjjervi nonte par

duoti ar pirkti namus mieste ar 
priemiesčiuose, kreipkitės į DANUTĘ 

MAYER. Ji profesionaliai, 
sąžiningai ir asmeniškai patarnaus. 

Nuosavybių įkainavimas veltui. 

Q£%L 
;MLAMANCA 

^•icemail 
7*7^659^878 

Pager 
773-2*0-3404 

on. w. 
630-660-5988 

AUDRIUS MIKULIS 
Sprendimai! Sprendimai! 

Sprendimai' 
Ketinate pirkti, parduoti ar įkainoti 

nekilnojamą turtą?Turite sunkumų su 
paskola? Jums profesionaliai patars ir 

sąžiningai patarnaus 
AUDRIUS MIKULIS 

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

ALLCARE 
Employvcnt Agency 
Tel. 773-736-/7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

2346 W 681h Street 
Tel.: 773-776-1466 

MARQUFTTE 
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 S v.r.-6 v.v.; 
ieitd, 8 v.r.-i. v.p.p.; sekmd. 
uždaryta. Antrad. ir įreld. su-
sikalbėf ite lictuviikai. 

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

f 

mailto:LithuanianPress@hotmail.com
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http://w-fwJmmigration-senrke.com


'- LIETUVOS DĖSTYTOJAI 
: IR STUDENTAI 

DALYVAVO 
SIMPOZIUME ROMOJE 

: Rugsėjo 6-11 d. Romoje vyko 
Jubiliejinis krikščionių dėsty
tojų ir studentų simpoziumas 
„Universitetas naujam huma
nizmui". Jame dalyvavo ir 43 
atstovai iš Lietuvos: 33 aukš
tųjų ir aukštesniųjų mokyklų 
dėstytojai ir 10 studentų. Ke
lionę organizavo Vilniaus ar
kivyskupijos akademinės sie
lovados darbo grupė ir Lietu
vos Vyskupų konferencijos 
jubiliejaus komitetas. Lietu
viai dėstytojai turėjo galimybę 
"dalyvauti ir konferencijoje 
. „Žmogaus teisės bioetinėje 
perspektyvoje", studentai — 
pasaulio krikščionių studentų 
simpoziume. Visiems piligri
mams įspūdingiausias kelio
nės momentas buvo susitiki
mas su Šventuoju Tėvu, kuris 
apibendrino simpoziumo „Uni
versitetas naujam humaniz
mui" mintis bei nurodė uni
versiteto įkrikščioninimo gai
res. Piligrimystės metu taip 
pat aplankytos Romos, Padu

jo s ir Venecijos įžymybes. 

DVYLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. t A. 
LIUDAS 

BIKNEVIČIUS 

Mano mylimas Vyras, buvęs Lietuvos policijos 
nuovados viršininkas, baigė tremtinio kelią 1988 m. 
gruodžio 10 d. Skausmo ir kančių iškankinta širdis 
nutilo. Amžinybėn jis iškeliavo ramiai ir kilniai. Dabar 
velionis regi dangų Lietuvos tėvynės, kurios visą laiką 
troško. Tesuteikia jam Viešpats Amžiną Ramybę! 
Už a.a. Liudo sielą Šv. Mišios bus aukojamos Tėvų 
Marijonų koplyčioje. 
Velionio giminės, draugai ir pažįstami maloniai 
prašomi už jį pasimelsti. 
Su liūdesiu ir meile 

Žmona Kazė 

A t. A. 
PETRONĖLĖ ORINTAITĖ 

JANUTIENĖ 
mirė 1999 m. gruodžio 16 d. Los Angeles, California. 
Palaidota 2000 m. birželio 10 d. Kudirkos Naumiesčio 
kapinėse. 
Minint mirties metines, šv. Mišios bus aukojamos: 
gruodžio 15 d. 19 vai. Kudirkos Naumiesčio Šv. 
Kryžiaus Atradimo bažnyčioje (šeimos prašymu); 
gruodžio 16 d. 8 vai. Los Angeles Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje (šeimos prašymu); gruodžio 16 
d. 8:30 vai. Kaune, Šv. Juozapo bažnyčioje (Irenos 
Janutaitės prašymu); gruodžio 17 d. 13 va!. Suma 
Kudirkos Naumiesčio Šv. Kryžiaus Atradimo 
bažnyčioje (Keturnaujienos, mokytojos Angelės 
Jasaitienės prašymu). 
Maloniai kviečiame, kas gali, dalyvauti šv. Mišiose ir 
prisiminti velionę rašytoją Petronėlę Orintaitę 
Janutienę. 
Paminklo atidengimas ir pašventinimas kapinėse 
numatomas 2001 m. birželio mėn. 

Vyras Kazys Janu ta ir sūnus Donatas su 
šeima. 

DRAUGAS, 2000 m. gruodžio 9 d., šeštadienis 

Siųskite pinigus per VVestem Union®* 
ir gausite piniginę nemokamai ir taip pat galite... 

Su kiekvienu pinigų persiuntimu 
esate įtraukti į „Laimingos 
Piniginės" loteriją ir turite 
galimybę laimėti iki $10,000. 

Wallet či 
Fortune 

Reikiant daugiau informacijos, kreipkitės 

l-800-325-6000 
Informacija perduota anglų kalba. 

www.westernunion.com 

A, T A.. 
MILDA PIKELYTĖ 

VOLODKIENĖ 
mirė 2000 m. gruodžio 6 d., sulaukus: 54 metų. 
Gyveno Downers Grove, IL. Gimė Vokietijoje, 

Nurtingen. 
Nuliūdę liko: vyras Liudas, vaikai Alina, Karina, 

Daina ir Aras, motina Viktorija ir seserys Sylvia ir 
Aldona. 

A.a. Milda bus pašarvota pirmadienį, gruodžio 11 d., 
nuo 3 iki 9 vai. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 
12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. 
Laidotuvės įvyks antradienį, gruodžio 12 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto velione bus atlydėta į Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto 
bus aukojams gedulingos šv. Mišios užjos sielą. Po Mišių 
a.a. Milda bus palaidota Tautinėse Lietuvių kapinėse, 
8201 S. Kean Ave., Justice, IL. 

Vietoje gėlių prašome aukoti „Lietuvos Vaikų vilties" 
komitetui, 2711 W. 71 Str.. Chicago, IL, arba kitoms 
vaikų organizacijoms. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: vyras , vaikai, motina ir seserys. 

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

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ*. 
„DRAUGĄ" atminkime savo testamente. 

* 

ALVVAYS W 1 T H FLOVVERS! 
* Skintos ir vazoninės gėlės 
* Vainikai, krepšeliai CS, 
* Vestuvinės ir proginės puokštės 
* Pristatome Čikagoje ir priemiesčiuose bei 

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

8015 W. 79 St., Justice, IL 

UETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

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

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

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

5 2 0 0 W . 9 5 S t . 
OakLawn, IL 

9900 W. 143 St. 
Or l and Pa rk , IL 

12401 S. Archer Ave. 
(& Derby Rd.) 

A L L P H O N E S 
1-773-523-0440 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. 

ALLPHONES 

1-708-430-5700 

lįftV; 

.Vi.-'. 

VVESTERN MONEY 
U N I O N TRANSFER 

The fastest way to send money worldwidė SM 
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PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA 
MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST. 

CICERO 5940 W. 35 ST. 
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE (& DERBY RD.) 

EVERGREEN PARK, 2929 W 87 ST 
TTNLEY PARK, 16600 S, OAK PARK AVE 

ALL PHONES 
CmCAGO 1-773-476-2345 

NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800994-7600 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

ALL PHONES 
1-708 652 5245 

http://www.westernunion.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

ATVYKITE I ŠV. ANTANO PARAPIJOS 
CHORO ŠVENTĘ 

J a u keletas metų, kaip Cice- vaičių. Ypatingai esam dekin-
ro ir aplinkinių miestų lietu
viai stengiasi išsilaikyti savo 
parapijoje, keičiantis gyven
tojų sudėčiai. Choras ska t ina 
anksčiau a r vėliau atvykusius 
pr iklausyt i lietuvių taut inei 
parapijai , nepaisant , kur iame 
mieste j ie begyventų. 

Prieš 20 metų norinčių lietu
viškai giedoti šv. Mišių metu 
buvo 29 choristai, nors dėl 
bažnytinių apeigų pertvarkos 
choras turėjo pasidalinti į du 
— lietuvių ir anglų kalbos 
chorus. 

Energingosios choro pirmi
ninkės Jonės Bobinienės pas
tangomis choras talkino lietu
vių organizacijoms, ruošiant 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo, Tautos naikini
mo, Tautos šventės , Pal . arki 
vyskupo Jurg io Matulaičio mi
nėjimuose bei kituose rengi
niuose. Suruošė du religinius 
koncer tus su atlikėjais iš Lie
tuvos. P e r Šv. Velykų ir Ka
lėdų šventes chorui ta lkino 
vietiniai ir Lietuvos solistai, 
chorvedžiai ir vargonininkai . 

Dabar choro eilės žymiai 
praretėjusios, ypač t rūks ta vy
rų. Anksčiau vadovavęs chorui 
Marijus Prapuolenis sakė: 
„Mūsų mažas chorelis, bet 
s tengiasi teisingai giedoti". 
Džiaugiamės , jog į pagalbą 
atėjo ke le tas naujųjų lietu-

gi Dievui, kad davė mums 
naują vargonininkę ir choro 
vadovę muz. Giedrę Nedvec-
kienę, kuri taip nuoširdžiai 
dirba su choru, kaip ir M. Pra
puolenis, kuris dažnai ateina 
chorui padėti. 

Vėlinių sekmadienį šv. Mi
šiose buvo prisiminti mirusieji 
choro vadovai: vargonininkas 
muz. Adolfas Mondeika. varg. 
Bernardas Prapuolenis ir cho
ristai: Juozas Arštikys, Ignas 
Ruginis. Antanas Ragauskas, 
Gvidas Valantinas. Nijolė Ma-
lyševienė. 

Šiuo metu choro kasa yra vi
sai ištuštėjusi. Jo veiklai tęsti 
būtinai reikalinga visų lietu
vių, gyvenančių ne tik Cicero, 
bet ir kituose miestuose para
ma. Todėl choro valdyba, ku
rią sudaro J. Bobinienė — 
pirm., Mėta Gabalienė ir Na
talija Sodeikienė, prašo visus 
buvusius ir esamus giesmi
ninkus bei dainos mylėtojus šį 
sekmadienį, gruodžio 10 d., 
dalyvauti choro parėmimo pie
tuose ir laimikių traukime. 
Šis įdomus pobūvis vyks para
pijos salėje (50th Ave ir 15th 
S t j , po lietuviškų 9 vai. r. šv. 
Mišių Šv. Antano bažnyčioje. 
Bus galimybė susipažinti ir 
pasikalbėti, o gal ir ateiti cho
rui į pagalbą. „Laukiame", — 
sako choristai. V. Motuš i s 

Jfa DRAUGO F O N D A S 
4 5 4 5 V V E S T 6 3 r d S T R E E T 

C H I C A G O , I L 6 0 6 2 9 

TEl..:773-;i85-9500 

NAUJOJI BANGA DRAUGO FONDE 

H o n o l u l u , Havajuose, gyve
nan t i ku l tū r in inkė ir visuo
menės veikėja Bronė J ame i -
kienė po plaučių operacijos 
guli Queen 's ligoninėje ir 
»xeiksta. Ligoninės adresas 
negau tas . 

T r a d i c i n ė s K ū č i o s Pasau
lio lietuvių centro didžiojoje 
salėje vyks gruodžio 17 d., 
sekmadienį , 12 vai. Bus ruo
š i amas tradicinis Kūčių mais
t a s , t r u m p a programėlė, žva
kelių uždegimas. S ta lus a rba 
vietas reikia užsisakyti skam
b inan t Aldonai Palekienei tel. 
708-448-7436. Kūčias rengia 
ir visus dalyvaut i kviečia PLC 
renginių komitetas . 

Šv . O n o s b a ž n y č i o j e , Be-
verly Shores, IN, gruodžio 17 
d. ateinančių Kalėdų proga 
bus laikomos lietuviškos pa
maldos. Šv. Mišias aukos kun. 
Viktoras Rimšelis, prie var 
gonų bus muz. Vytau tas Gu
t auskas . Po Mišių Beverly 
Shores Lietuvių k lubas ruošia 
Kalėdų eglutę . 

P e d a g o g i n i o l i t u a n i s t i 
k o s i n s t i t u t o K ū č i o s vyks 
gruodžio 16 d., šeštadienį, 1 
vai.p.p. J a u n i m o centro kavi
nėje. Norintieji dalyvauti iki 
gruodžio 14 d. prašomi pra
nešti tel. 773-847-1693. Buvę 
Pedagoginio lituanistikos in
st i tuto s tudentai kviečiami 
registruotis , skambindami Ri
tai Račkauskai te i tel. 708-425-
4266. 

Visi v a i k u č i a i sva jo ja pa
sėdėti Kalėdų seneliui an t ke
lių ir pašnibždėti į ausį savo 
kalėdinį norą. Kaip smagu tą 
jaudinančią akimirką įamžin
ti! I r tai įmanoma! Kalėdų se
nelis apsi lankys Firs t Perso
nai Banko Čikagos įstaigoje. 
6162 S. Archer Ave, penkta
dienį, gruodžio 15 d., nuo 3 
vai.p.p. iki 7 vai.v. Šį kar tą 
Kalėdų senelį lydės ir Kalėdų 
senelė. Visi vaikučiai tu rės 
progą įgyvendinti savo norą ir 
nemokamai įsigyti nuotrauką. 
Be to, va ikams bus kalėdinis 
laimikių t r auk imas . Du vaiku
čiai išloš 25 dol. taupomosios 
sąskaitos laimėjimą. Laime-
fojai bus paskelbti tą pačią 
dieną. 7 vai v. Norėdami dau-
giau informacijos, skambin
kite tel 773-767-5188 

Dabar Darius Polikaitis ruošia vai
kų chorą gruodžio 10 d. Pal. J. Ma
tulaičio musijoje vyksiančiam kon
certui, dar kitą koncertą Darius 
planuoja 2001 metais - sausio 14 d. 
Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje 
Marąuette Parke bus minimos de
šimtosios Sausio 13-osios metinės 
ir „Dainavos" ansamblis atliks reli
ginės muzikos koncertą ..Ir šviesa, 
ir tiesa". 

Kiekvieną t r e č i a d i e n į 7 
val.v. „Seklyčioje" (2711 W. 71 
st Street) renkasi asmenys, 
kuriems rūpi alkoholio proble
mos. Jeigu negalite atvykti ar 
norite informacijos šiuo reika
lu, skambinkite Jurgiui tel. 
773-881-1451. Konfidencialu
mas garantuotas . 

Vyresn ių jų l i e t u v i ų cent
r e „Sek lyč io j e" gruodžio 13 
d., trečiadienį, 2 vai.p.p. bus 
tradicinės Kalėdų eglutės puo
šimas. Dalyvaus ir muzikas 
Faustas Strolia. Atsilankys ir 
tėvas Algis Baniulis. SJ. kuris 
svečiuojasi Čikagoje. Maloniai 
kviečiame visus atvykti ir 
šventiškai nusiteikus kartu 
papuošti eglutę. Bus ir bendri 
pietūs. 

r « - r»<r /# r»# 
„Kel ionė į B e t H e j u " - vai 

dinimas vaikams ir suaugu
siems, kuriame dalyvaus kalė
dinių giesmių giedotojai ir net 
tikri gyvulėliai, vyks gruodžio 
15 ir 16 d. Christ Lutheran 
Church. 14700 S 94th Ave., 
Orland Park. Abu vakarus 
rengiama po du vaidmimu.-
7 ir B:30 vai v. Vaidinimai -
nemokami. Daugiau įntnrmn-
n.i'i*. tei 70S-349-0431 

Neseniai JDraugo" straips
nyje „Naujoji banga užliejo 
„Draugą" (2000.08.25 laidoje; 
buvo aprašytas gausus (gal 80 
nuošimčių a r daugiau > naujų
jų ateivių iš Lietuvos įsijun
gimas į „Draugo" redakcijos, 
administracijos ir spaustuves 
tarnautojų eile. Be abejo, ateis 
metai, ateis diena, kai naujoji 
banga perims visus „Draugo" 
leidybos darbus. 

Nežinia, kiek naujosios ban
gos ateivių skaito „Draugą", 
kiek jį prenumeruoja. Apytik
riais duomenimis, 99 nuošim
čiai dabartinių „Draugo" pre
numeratorių yra „dypukai" bei 
čia gimę lietuvaičiai. Naujoji 
lietuvių banga leidžia savo sa
vaitraštį „Amerikos lietuvis". 
Šiam naujam 2000 m. „kūdi
kiui" pradžia yra sunki. Jam 
paremti pradėtame vajuje pir
mieji pasirodė „dypukai". nors 
jis taikomas naujai atvyku
siems lietuviams. 

Ar tur ime naująją bangą 
Draugo fonde? Šiuo metu tu
rime porą rėmėjų iš naujosios 
bangos. Su penkiais, su de
šimčia dolerių. Ačiū ir už tai. 
„Lašas prie lašo ir akmenį 
tašo" — sako priežodis. Aišku, 
galėtų būti žymiai daugiau. Ar 
negalėtų naujoji banga kitą 
dešimtmetį „užlieti" Draugo 
fondą, kaip paskutiniais de
šimtmečio metais „užliejo" 
Draugo redakciją, administra
ciją ir spaustuvę? Ar kitame 
šimtmetyje ne jiems liks 
„Draugas", Draugo fondas su 
milijonu ar dviem dolerių, ku
riuos iki šiol sudėjo „dypukai''? 

Tų „dypukų" amžius — jau 
antroje šimtmečio pusėje. Vis 
daugiau jų iškeliauja į Kazi-
mierines a r Tautines kapines 
Čikagoje bei visur kitur JAV 
ir Kanadoje. Kapinėms nei 
„Draugo", nei Draugo fondas 
nereikalingi. Jie reikalingi 
naujajai bangai, jos prieaug
liui bei senosios bangos at
žaloms išeivijoje. 

Naujosios bangos nepatenki
na „Draugo" turinys? Būtinai 
perskaitykite iš Lietuvos ra
šančios Audronės V. škiu-
daitės straipsnį „Tautai trūks
ta dvasios vadų" — 2000.12.05 
„Draugo" laidoje, trečiajame 
puslapyje. Kiek daug tiesos 
ten pasakyta naujajai ir sena
jai „bangai". Juk mūsų gyveni
mo ir spaudos turiniai pri
klauso nuo mūsų pačių. Pir
miausia nuo mūsų. 

Draugo fondo milijoninį ka
pitalą sudėjo ir deda „dypu
kai" ir jų atžalos, suprasdami 
lietuvybės, lietuviškos spau
dos išlaikymą išeivijoje. Tie 
„dypukai" sudėjo daugiau kaip 
dešimt milijonų dolerių Lietu
vių fonde. Milijonus dolerių 
išsiuntė i Lietuvą bei Sibirą 
sovietinės okupacijos ir atsta
tytos nepriklausomybės metu, 
per BALFą, Lietuvos Vaikų 
viltį, Našlaičių šalpą. Mercy 
Lift „Saulutę", Almos fondą, 
kitus fondus ir daug, daug as
meniškai savo giminėms bei 
artimiesiems. Lietuvių kata
likų religinės šalpos „Žinios" 
rudens-žiemos laida skelbia, 
kad LKRŠ finansinės paramos 
per paskutinius 5 mėnesius iš 
JAV į Lietuvą pervesta netoli 
250,000 dolerių. 

Bet kuriai „bangai" įsikūri
mas naujame krašte, esant 
naujai kalbai, naujiems reika
lavimams nėra lengvas. Ta
čiau pagal pasakojimus, apra
šymus ir skelbimus „Amerikos 
lietuvyje" bei kitur naujini 
banga sėkmingai įsikuria, su
randa darbus, steigia įmones 
ar prekybas, netgi lengviau, 
negu senoji banga prieš 50 
metų. 

Ne ra aheinne^. kari • u-o-

sios bangos artimieji, gimines 
Lietuvoje labai laukia siunti
nių, dolerių iš Amerikos. Juos, 
be abejo naujoji banga nuolat 
siunčia, šiuo metu daugiau 
negu „dypukai". „Dypukų" 
skaičiui mažėjant, o naujai at
vykusiųjų daugėjant mūsų 
bendruomenėje vis daugiau 
tautinių įsipareigojimų kris 
ant naujo.MOS bangos pečių. 
Įsipareigojimai lietuviškos spau
dos išlaikymui išeivijoje, įsipa
reigojimai lietuviško dienraš
čio išlaikymui skirtam Draugo 
fondui ateityje priklausys 
naujajai bangai, jei ji nenorės 
paskęsti konglomerato vande
nyse. 

Naujajai bangai nebūtina iš 
karto pasidaryti Draugo fondo 
garbės nariais su tūkstan
tinių įnašais, tačiau labai 
svarbu dalyvauti Draugo fon
de nors ir su mažesne auka. 
Tuomet ji parodys visų 
„bangų" tautinį solidarumą, 
pastangas išlikti tuo. kuo esa
me, pastangas sutelkti lėšas, 
kaip santaupas naujosios ban
gos ir visų lietuviškų „bangų" 
bei jų atžalų laimingesniam 
gyvenimui dėdės Šamo že
mėje. 

Ateinančios šv. Kalėdų ir 
pirmųjų naujo šimtmečio me
tų šventės yra labai gera pro
ga naujajai bangai ir senosios 
„bangos" .Draugo" skaityto
jams įsilieti į Draugo fondo 
narių bei rėmėjų eiles su nau
ju ar papildomu įnašu. Tel
kiant antrąjį milijoną Draugo 
fonde svarbus yra įnašo dydis, 
bet dar svarbesnis yra mūsų 
visų „bangų" dalyvavimas šia
me lietuviškos spaudos iš
laikyme išeivijoje 

B r o n i u s J u o d e l i s , 
DF Direktorių tarybos, 

pirmininkas 

Skelbimai ~ 
•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 I N T E R - V I D E O 
3533 S. A r c h e r Ave . , C h i 
cago, IL 60629. Tel . 773-927-
9091. Sav. P e t r a s B e r n o t a s . 

• Dr. J o r g e i r Sofija Ga
lan te , Cinton, WI, globoja du 
vaikus Lietuvoje ir a t s iun tė 
$300. Po $300 dviejų vaikų 
metinei oaramai a ts iuntė Al-
bert Mik itis, Philadelphia, PA; 
Joana A Stoškus, Palos Park, 
IL. Dėkojame visiems dosnie
siems Amerikos l ie tuviams ! 
„L i thuan ian O r p h a n Care" , 
2711 West 71 Street , Chicago. 
IL 60629. 

• „Sau lu tė" , Lietuvos vai
kų globos būrel is , dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, inva
l idams va ikams , daugiava i 
kėms šeimoms bei studentams 
Lietuvoje. Aukojo: Irena ir dr. 
Arūnas Draugeliai $300; ano
niminiai $5 ,000; B e r n a r d a s 
Slančauskas $60: Pamela Fe-
derlein $200; dr. Romualdas ir 
Gražina Kriaučiūnai $1,000 
(dovano^ iŠ sūnų švenčių pro
ga); Gražina Mačiuikinė $240: 
dr. Kęstutis Keblys $240 tęsia 
berniuko metinę paramą; dr. 
Birutė Preikštiene $960 tęsia 4 
vaikų metinę paramą; Pranas 
Jakaitis $100; Marytė Heslin 
(Liet. Mot. Fed. Gr. Ct.) $5,500 
Alytaus kūdikių namų langams 
ir Šiaulių kūdikių namų stogo 
remontui; Rita Ivanauskai tė 
$20: Aurelija Kriaučiūnienė 
$410 gimtadienio proga ganias 
pinigines dovanas skiria stu
dentės iš Šilalės stipendiiai . 
Labai ačiū' . . S a u l u t ė " . 419 
Weidner Rd.. Ruffaln Grovr , 
II. 600*9. Tel. X47-537-7H49. 
Tax m»36-3n()3339. 

Skelbimai 
ALMOS FONDUI AUKOJO: 
• R i c h a r d R. Aust in , Short 

HUls, NJ, aukoja $400. 
Gražina Kenter, Danbury, 

CT. aukoja $100. 
Almos ir Lie tuvos vaikų 

vardu dėkojame aukotojams! 
Aukos n u r a š o m o s nuo mo
kesčių. T a x ID# 36-4124191 
Čekius r a š y t i , , L i t h u a n i a n 
O r p h a n C a r e " , p a ž y m i n t , 
k a d s k i r t a A l m o s f o n d u i . 
S i u s t i : 2 7 1 1 W e s t 71 S t r . , 
C h i c a g o , I L 60629. 

• D a l i a i r J u r g i s Anysa i , 
Chicago, IL, atsiuntė $300 — 
dviejų Lietuvos našlaičių me
tinį mokestį. Tai jų šv. Kalėdų 
dovana Audronei ir Ša rūnu i 
Užgiriams, Highland Park, IL. 
Tai graži švenčių dovana, ku
rios dėka du nuskriausti Lietu
vos vaikai turės lengvesnį gy
venimą. Dėkojame! „L ie tuvos 
N a š l a i č i u g l o b a " - , , L i t h u -
n i a n O r p h a n C a r e " , 2711 
West 71 Street, Chicago, EL 60629. 

• A . a . S t a s i o P a t l a b o s 
atminimą pagerbiant, Regina 
Patlabienė ats iuntė „Saulutei", 
Lietuvos vaikų globos būreliui 
$110, ku r iuos suaukojo I. J . 
Pabedinskai, A. Mickus, P. M. 
Skruodys, G.J. Končiai, S. B. 
Lazdauska i ir R. Pat labienė. 
.Saulutė" dėkoja už auką pa
dėti va rg inga i gyvenantiems 
Lietuvos vaikučiams ir reiškia 
nuoširdžią užuojautą a.a. Stasio 
Patlabos artimiesiems. 

• 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 a p l a n k y k i t e S t . 
C a s i m i r Memor i a l s , 3914 W. 
l l l t h S t . Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal 
jūsų pageidavimą, brėžinius. 
Prieš pas ta tan t paminklą, ga
lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
j is pada ry t a s , kaip j au buvo 
jūsų pageidauta. Sav. Lil i ja i r 
V i l imas N e l s o n a i . Te l . 773-
233-6335. 

• BALTTC MONUMENTS, 
1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. Tel . 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi-
minas K a z ė n a i . Visų rūš ių 
paminklai, žemiausios kainos, 
ger iaus iomis sąlygomis. Pa
geidaujant a tvyks tame į na
mus. 

• „PENSININKO" ž u r n a 
lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba , red. Karolis 
Milkovait is , galima užsipre
numeruoti adresu: 2711 W. 71 
St. , C h i c a g o , I L 60629, t e l . 
773-476-2655 . P r e n u m e r a t a 
metams: JAV-bėse, $15, kitur 
$25. Išeina 8 kar tus per metus. 
Tai vertinga dovana įvairiomis 
progomis. 

• T a l m a n D e l i c a t e s s e n , 
2624 W. 69 S t r . , Ch icago , IL, 
p r i i m a u ž s a k y m u s Kūčių-
Kalėdų s ta lu i , {vairūs mėsos 
pa t i eka l a i , žuvys — lydeka, 
kelių rūšių silkės, koldūnai su 
mėsa, g ryba i s ir varške, ku
gelis, mišrainės. Saldumynai — 
tortai, napaleonas, sausainiai ir 
kiti patiekalai. S k a m b i n t i t e l . 
773-434-9766, n u o 8 v.r . ik i 5 
v .p .p . 

• A u t o m o b i l i o , n a m u i r 
l i g o s d r a u d i m a s a t v y k u 
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 9439 S. 
Kedzie Ave., E v e r g r e e n P k . , 
IL 60805-2325. Tel . 708-422-
3455. 

• P u i k i o s d o v a n o s š v e n 
č ių p r o g a : Juozo Končiaus 
knyga „Kelionė į paslapčių šalį" 
$10; „Saulutės" labdaros kon
certų vaizdajuostės po $25 — 
„Už aukš tų jų kalnelių " (V. 
Juozapaitis, N. Ralytė), „Aukso 
gija" (V. Noreika, A. Gaižiū-
nienė, P. Ja raminas) , „Šypse
nėlė" (N. Nekraš iūtė , L. Lap-
kauskaitė, D. Gedvilienės vaikų 
choras), „Lieka tik meilė" (V. 
Kochanskytė, R. Preikšaitė, M. 
D i a m a n d i d i Kupr ienė) . Įs i 
gyjant prasmingą dovaną, šven
čių proga paremsime vargingai 

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

• A. a. R i m o s S k o r u p s -
k a i t ė s T a m o š i ū n i e n ė s a tmi
n imą p a g e r b d a m i , g i m i n ė s , 
draugai ir pažįstami ir bendra
darbiai aukoja nuskr iaus t iems 
Lietuvos vaikams: Sutemos bū
relis AV/K Skaučių t u n t a s c/o 
Ozers ir Baukus , VVbodridge, 
IL; R iman ta s ir D a n u t ė Dir-
von ia i , Wi lowbrook, IL; Ri
čardas ir Gina Mačiuliai, Palos 
P a r k , IL; R imas ir P r a n u t ė 
Domanskiai, VVestern Springs, 
IL; Arvydas ir Audronė Vana-
gūnai, Oak Park, IL; Mindau
gas ir Olimpija Baukai , Cicero, 
IL; Sally Narey, Chicago, IL; 

gyvenančius Lietuvos vaikučius Regina ir Bohdan Janczyszyn, 
bei s t u d e n t u s . Aukos s i u n 
čiamos „ S a u l u t ė " a r b a „ S u n -
l i g h t O r p h a n A i d " , 4 1 9 
W e i d n e r Rd. , Buffa lo Grove , 
IL 60089. Te l . 847-537-7949. 

Riverside, IL; Antanas ir Asta 
R a z m a i , P a l o s P a r k , IL ; 
Vytautas ir Alė Namikai , Elm-
h u r s t , IL ; Fel ic i ja J a u n i u s , 
VVestmont, IL; Rimas ir Nijolė 

T a x ID#36-3003339 . A u k o s Baniai . Burr Ridge, IL; Vladas 

ADVOKATAS 
GINTARAS P . Č E P i N A S 
6436 S.Pulasla Rd. Chidgo, IL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
V y t e n i s L i e t u v n i n k a s 

4536 W 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 63O-M7-O2O0, Lemont, IL 

Advoka ta s 
J o n a s Giba i t i s 

Civuinesir 
kriminalines bylos 

6247 S. Kedaie Avenoe 
Chicago, IL 606X1 
TeL 778-7764700 

E-mail: Gibsdtia4J)aoLeom 
Toli foee 24 k r . M8-77M74S 

Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.v. 
Sefttad. 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

n u r a š o m o s n u o m o k e s č i u . 
• D a u g A m e r i k o s l ie tuviu 

p a d e d a nelaimingiems, apleis
t iems Lietuvos vaikams, mo
kėdami po $150 į metus. Metinį 
vaikų globos mokestį atsiuntė: 
Dalia ir Rimas Jaka i , Norris-
town, PA; Barba ra Pl ikai t is , 
Arlington Heights, IL; Frank ir 
Mary Radis, Hot Springs, AR; 
Virginia ir Rūta Lukas, Cla-
rendon Hills, IL; Bernice Mika-
tavage, Minersville, PA; Mary 
Ann Polansky, Minersville, PA; 
Viktoras ir K r i s t i n a N a k a i , 
Falls Church, VA; Bernard M. 
Terway, Hous ton , TX; J ū r a 
Str imait is , Swampscott, MA: 
P r a n a s ir J u l i j a Z a r a n k a i , 
Redford, MI; Anna ir Peter We-
reschak, Chuluota, FL; F r a n k 
ir Patricia Bobbin, Springfield, 
MA; A n t a n a s ir Diana Kiz-
lauskai, Hinsdale, IL; Matilda 
Kierteles, Seltzer, PA. Lietuvos 
vaikų vardu dėkojame visiems 
aukotojams vaikų globėjams. 
„L ie tuvos N a š l a i č i u g lobos" 
k o m i t e t a s , 2 7 1 1 W e s t 71 
S t r e e t , C h i cago , I L 60629. 

• A.a. V y t a u t o G e š t a u t o 
atminimą pagerbdami, gimi
nės, draugai ir pažįstami auko
j a n u s k r i a u s t i e m s Lie tuvos 
vaikams - našlaičiams: Lucille 
Ewer, Evansville, IN; jo duk
ters Sally Uthe bendradarbiai 
iš Raytheon North, Texas EHS; 
Rosie V. Smith, Chicago, IL; 
Raytheon Tucson Employees' 
Association Membership, Tuc
son, AZ; The Hart igan Family, 
Plover, WI; Agostino ir Lucille 
Alagna. Chicago, IL; Nemira 
Šumskienė, Chicago, IL; John 
Williams, Chicago, IL; Agnės 
Rainis, Chicago, IL; Marilyn 
Grayhack, Chicago, IL; Jean M. 
Bruozis, Chicago, IL; Virginia 
Short, Orland Park, IL; Della 
Mcarthy, Chicago, IL; Eugenia 
A. S lakis , Or land Park , IL; 
Jonas ir Laura Januliai, Orland 
Park, IL; Rosemary ,ir Ar thur 
Corcoran, Elmhurst, LL; Marino 
ir Jacąuelynn Micchicich, Chi
cago, IL; Gvendolyn Durkin, 
Chicago, IL; J o e M. V i t e k , 
Chicago, IL; John i r Rosaria 
Pratapas, Chicago, IL; Franklin 
R. St. Lawnrence, Chicago, IL; 
Peter Paul Zansitis, Chicago, 
IL; Bernard ir Mary Alice Brice, 
Chicago, IL; Mary Kay Suba-
ramanian, Darien, IL; Aldona 
Gapshis, Chicago, IL; Robert 
Olson, Chicago, IL; Maureen M. 
Tess, Elmhurs t , IL; Isabel ir 
Stanley Schapals, Chicago, IL; 
Donna ir Bernard Uthe, Tuc
son, AZ; g a u t a iš Lore t tos 
Gestautienės $815. Iš viso šia 
liūdna proga nelaimingiems 
Lietuvos va ikams suaukota 
$1,700. Lietuvos vaikų vardu 
reiškiame užuojautą velionio 
žmonai Loretai ir kitiems šei
mos n a r i a m s , o aukoto jams 
dėkojame! „ L i e t u v o s Naš la i 
č iu globos'* k o m i t e t a s , 2711 
W e s t 71 S t r . , C h i c a g o , IL 
60629. 

i r J u l y t ė Ž u k a u s k a i , R i v e r 
Forest, IL; Tim Graham, Lisle, 
IL; L i u d a s ir A.lbina R a m a 
nauskai , Oak Lawn, IL; Vacys 
ir Augusta Šauliai, Chicago, IL; 
J u r g i s i r R i t a R i š k a i , B u r r 
Ridge, IL; R a m ū n a s ir R ū t a 
Venclovai, VVestern Springs, IL; 
R i m a s i r Viktor i ja S i l i ū n a i . 
Riverside, IL; P ranas ir Žibute 
P r a n c k e v i č i a i , L e m o n t . IL; 
Regina Gailešiūtė, Chicago. IL: 
Juozas , Eleonora ir Pe t ras Šal-
č iūna i , Bever ly S h o r e s , I N ; 
Vytenis ir Elzytė Lietuvninkai , 
Lemont, IL; Mar tynas ir Dalia 
Trakiai , Palos Hills, IL; I rena 
Paliulis, Darien, IL; Vytau tas 
J a u n u l a i t i s , Oak L a w n , IL; 
Valent inas ir Krist ina Genčiai. 
C h i c a g o , IL: M i n d a u g a s i r 
Lydia Grauzdės, Riverside, IL; 
Thomas ir Dainė Quinn, Orland 
Park , IL; Vacys ir Cecilia Mit-
kai , Tinley Park , IL; Henr ikas 
ir Ilona Laučiai, Paterson, N J : 
K a s t y t i s ir Ri ta Giedra ič ia i , 
Livonia , MI; Office for Civil 
R igh t s -Team 3 , Chicago. IL; 
L i n a s i r R ū t a M i k u l i o n i a i , 
Northville, MI; Algis ir Violeta 
Strikai , La Grange, IL; Robert 
Crowell , CNA G u a r a n t y and 
Credit, Westfield, NJ ; dr. Žibutė 
Zaparackas, Chicago, IL; Office 
for Civil Rights - Jud i th Levitt, 
Wilmet te , IL; SCPIE Manag-
ment Company, Los Angeles . 
CA; Zita ir Pau l ius Sodeikai . 
Willard, OH; Corporate Liti-
gation Division Law Depa r t 
ment 43S - Diana Reed Daniel, 
Kris Bulian, Linda Karno, Chi
cago, IL; Karen H. VierneisieJ. 
Chicago, IL; Eglė ir Marius La-
n iauska i , Mentor, OH; Jona t -
han ir Susan Nolan, Downers 
Grove, IL; Anna L. Tobin, Chi
cago, IL; Thomas ir Kathleen 
S t i l lman , Chicago, IL; S t a s ė 
L a n i a u s k i e n ė , E u c l i d , O H ; 
Regina ir Eugenijus Šilgaliai, 
Euc l id , O H ; M a r y T o l i u š i s , 
Oakbrook Terrace, IL; Judi th A. 
K o r u b a , Ch i cago , IL : E l l e n 
To l iuš i s D o k t e r s ir A n d r i s 
Dokters, Oakbrook Terrace, IL; 
V i k t o r i j a i r V a c y s Š a u l i a i , 
Lemont , IL; Vida Braza i ty tė , 
Oak L a w n , IL; Riek E h l e r s , 
Chicago. IL. Nancy Single-
ton, Ogden D u n e s , IN; Ra i 
m u n d a s ir D a n u t ė Korzonai , 
Palos Hills, IL; Danguolė Biels-
kus, Hinsdale, IL; Jadvyga Po-
vilaitienė, Omaha, NE; J u d y ir 
Jono Sidr ių Šeima, D o w n e r s 
Grove, IL; Filomena Luna, Chi
cago, IL; Mary Seisser-CNA Health 
Pro , Ch icago , IL; J a m e s i r 
Linda Heffernan, Oak Park, IL; 
Tom R. Okawana, Evanston, EL; 
Alvida Bankus. Wilow Springs, IL. 
$ia liūdna proga Lietuvos vai
kams buvo suauko ta $3 ,380 . 
Lie tuvos va ikų ir k o m i t e t o 
va rdu r e i š k i a m e u ž u o j a u t ą 
veliones vyrui, r.ūnui, ar t imie
siems, o aukotojams dėkojame! 
„ L i e t u v o s N a š l a i č i u g l o b o s " 
k o m i t e t a s , 2711 Wes t 71 S t r . , 
C h i c a g o , IL 60629. 
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