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Seimo opozicijai suteikta teisė 
kontroliuoti vyriausybę 

Vilnius, sausio 19 d. (BNS) 
— Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas išleido potvarkį, 
kuriuo Česlovui Juršėnui, vie
nam Seimo kairiosios opozici
jos vadovų, pavedė kontroliuo
ti Rolando Pakso vyriausybes 
darbą. 

Kaip pranešė „Lietuvos ži
nios", opozicija jau pareiškė 
norą dalyvauti ir slaptuose vy
riausybes posėdžiuose. 

Vyriausybes „prievaizdo" pa
reigos Seimo pirmininko pava
duotojui Č. Juršėnui atiteko, 
vadovaujantis Seimo Statutu. 
Kitiems A. Paulausko pava
duotojams kliuvo ne tokios 
įtakingos darbo sritys. 

Socialliberalas Artūras Skar
džius prižiūrės Seimo kance
liarijos darbą. Valstiečių par
tijos pirmininkas Ramūnas 
Karbauskis — Seimo komitetų 
ir komisijų darbą, o liberalas 
Gintaras Steponavičius rengs 
parlamento posėdžių darbų 
programas ir darbotvarkes. 
Seimo pirmininko potvarkyje 
rašoma, kad Č. Juršėnas „or
ganizuos Seimo priežiūrinę 
veiklą", tačiau LDDP vadas 
neslepia, jog daugiausia reikės 
prižiūrėti vyriausybes darbą. 

Paklaustas, kodėl A. Pau
lauskas prižiūrėti vyriausybės 
veiklą pavedė opozicijos atsto
vui, o ne kuriam nors savo 
pavaduotojų liberalų ar social
liberalų, Č. Juršėnas teigė 
pats norėjęs tikrinti šią sritį. 
Be to, jis iš visų Seimo pirmi
ninkų pavaduotojų turįs 
didžiausią patirtį. Jo many

mu, demokratinėje valstybėje 
labai normalu, kai kontro
liuoti vyriausybės darbą pa
vedama opozicijos atstovui. 

Kaip žinoma, Seimo pirmi
ninkas A. Paulauskas laiko
mas vienu pagrindinių mini
stro pirmininko Rolando Pak
so varžovų būsimuosiuose pre
zidento rinkimuose po dvejų 
metų. Pastaruoju metu Seimo 
opozicija labai sugriežtino vy
riausybės darbo kontrolę. \ 
trečiadieniais vykstančius vy
riausybės posėdžius pradėjo 
vaikščioti LDDP ir Socialde
mokratų partijoms atstovau
jantys Seimo nariai. Kol kas į 
posėdžius pasikeisdami vaikš
to naujieji parlamentarai, dar 
gerai nežinantys vyriausybės 
darbo užkulisių. 

Seimo Socialdemokratinės 
koalicijos frakcijos informaci
nio centro vadovas Gediminas 
Kirkilas apgailestavo, kad šios 
vyriausybės posėdžiai gerokai 
sutrumpėjo, o sprendimai pri
imami vienbalsiai. „Konser
vatorių ir LDDP valdymo lai
kais vyriausybės posėdžiuose 
virdavo diskusijos, o liberalai 
su socialliberalais tariasi prieš 
posėdį slaptai, tad trečiadienį 
tik vieningai nubalsuoja", tei
gė G. Kirkilas. Jo manymu, to
kie slapti susitikimai liudija, 
kad šios vyriausybės ketini
mai nėra skaidrūs. 

Premjero atstovas spaudai 
Rimvydas Paleckis neigia, kad 
ministrų susitikimai, vykstan
tys vyriausybės posėdžio išva
karėse, yra slapti. 

Žiniasklaida jaučia įtampą tarp 
prezidentūros ir vyriausybės 

Vilnius, sausio 19 d. (BNS) 
— Valdančiosios Naujosios 
politikos koalicijos partijų va
dovai ir kairioji opozicija tei
gia neįžvelgia prezidentūros ir 
vyriausybės santykių paaš
trėjimo. Pastarosiomis dieno
mis žiniasklaidos dėmesio cen
tre atsidūrė Rolando Pakso 
koalicinės vyriausybės ūkio 
ministras Eugenijus Maldei-
kis. Šią savaitę jis su darbo vi
zitu lankėsi Rusijoje, kur su
sitiko su vyriausybės na
riais, bendrovių „Gazprom" ir 
„LUKoil" vadovais. 

Žiniasklaidoje daug disku
tuota apie E. Maldeikio vizito į 
Rusiją aplinkybes ir rezulta
tus bei ministro susitikimuose 
su „Gazprom" vadovybe daly
vavusius asmenis, kurie turi 
savo siekių „Lietuvos dujų" 
privatizavime. Be to, žinia-
sklaidoje diskutuota apie ūkio 
ministro pasiūlytus vadovų 
pasikeitimus bendrovėse „Lie
tuvos energija" ir „Lietuvos 
dujos" bei teistumą nuslėpusio 
asmens paskyrimą vyriau
sybės atstovu bendrovėje „Ma
žeikių nafta", kurį vėliau teko 
atšaukti. 

Nepasitenkinimą minėtomis 
ūkio ministro veiklos krypti
mis žimasklaidai reiškė anoni
miški šaltiniai, susiję su prezi
dentūra, nors oficialiai prezi
dento atstovai nekritikavo mi
nistro veiklos. Prezidento at
stove spaudai Violeta Gai
žauskaitė sakė, kad preziden
tas Valdas Adamkus kitą sa
vaitę priims ministrą E. Mal-
deikį ir išklausys informaciją 
apie jo vizitą į Maskvą. Iki 
šios informacijos pateikimo, 
pasak atstovės spaudai, prezi
dentas nckonientuoja vizito 
aplinkybių ir rezultatų. 

Koalicijos bendrės Naujo

sios sąjungos (NS, sociallibe
ralų: pirmininko pavaduotojas 
Gediminas Jakavonis. pak
laustas, ar įžvelgia įtampą 
tarp prezidentūros ir vyriau
sybės, pareiškė „neturįs to
kios informacijos". Paklaustas 
ar pastebi, jog E. Maldeikis 
pakliuvo į prezidentūros ne
malonę, G. Jakavonis teigė, 
jog „taip netraktuotų". „Tai. 
ką žmogus daro gerai, pasaky
kime, kad gerai, jeigu darbe 
kažkas nepasisekė, o prezi
dentūra mato trūkumą ir jam 
tai parodė, to įvardyti kaip 
didelį konfliktą negalima", 
sakė G. Jakavonis. Anot Nau
josios sąjungos atstovo, „vi
siškai normalu, kad prezi
dentūra E. Maldeikiui turėjo 
kažkokių pastabų", ir socialli
beralai „taip pat kai kuriuose 
jo veiksmuose mato (trūkumų) 
ir baksteli pirštu". „Manau, 
kad konstruktyvi kritika nėra 
konfliktas", sakė G. Jakavo
nis. 

Opozicinės Socialdemokra
tinės koalicijos frakcijos Seime 
narys. LDDP pirmininko pa
vaduotojas' Juozas Bernatonis 
sakė nepastebįs jokios įtam
pos, o tik dalykinius santy
kius" tarp premjero ir prezi
dento. Anot J. Bematonio, ne
sutarimų „ir negali būti", nes 
vyriausybė suformuota prezi
dento Valdo Adamkaus 

Tėvynės sąjungos — konser
vatorių frakcijos Seime narys, 
vienas šios partijos vadorų 
Jurgis Razma teigė, kad V. 
Adamkus negali objektyviai 
įvertinti R. Pakso kabineto ir 
atskirų jo narių veiklos. Anot 
J. Razmos, „prezidentui teko 
dukart krikštatėvio misija", 
nes V. Adamkus yra ir 
„naujosios politikos" krypties 
autorius, ir R. Pakso vyriau-

Kauno savivaldybėje vyksta 
vadovu „šaltasis karas" 

Sausio 18-ąją Vilniuje. A Smetonos gatvėje, atidarytas Lietuvos .-kautijos Vilniau-, skautu centrą- Tai - trečiasis 
Lietuvos skautijos mokymo ir informacijos centras Patalpas centru suuike sostines savivaldybe 

Nuotr.: Skautų centro atidarymo metu pirmuosius Įžadus iave jaunieji Vilniaus skautai. Gedimino Vanago Elta.nuotr. 

Kariuomenė pertvarkoma pagal 
NATO reikalavimus 

Vilnius, sausio 19 d. (BNS) 
— Penktadienį Vilniuje su
rengtoje spaudos konferenci
joje Gynybos štabo viršininkas 
pulkininkas Antanas Jurgai
tis pristatė Danijos remiamą 
projektą LITBAT. Spaudos 
konferencijoje taip pat dalyva
vo Danijos ,.Prince's Life" pul
ko vadas, pulkininkas Jens 
Chriotian Lund. 

Projektas numato Rukloje 
dislokuotą Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Algirdo motori
zuotąjį pėstininkų batalioną 
pertvarkyti pagal NATO rei
kalavimus. Projektas turėtų 
būti baigtas iki 2005 metų. 

Dabar Algirdo bataliono ka
riai dalyvauja bendro Baltijos 
valstybių bataliono BALTBAT 
veikloje, tačiau netrukus Bal
tijos valstybės pradės kurti 
valstybinius karinius vienetus 
— LITBAT. LATBAT, EST-
BAT. 

A. Jurgaičio teigimu, su 
šiais valstybiniais batalionais 
BALTBAT pereina į naują lyg
menį — bendrą Baltijos vals
tybių karinį junginį sudarys 
nebe valstybinės kuopos, o di
desni ir savarankiškesni vie
netai — batalionai. 

Pasak A. Jurgaičio, LITBAT 
projekto įgyvendinimas pra
sidėjo pernai rudenį, kuomet 
buvo sudaryta darbo grupė, 
nustačiusi būsimojo bataliono 
struktūrą, ginkluote, tikslus. 
Jau nuspręsta, kad batalionas 
gins valstybę ir dalyvaus tai
kos operacijose. 

Gynybos štabo viršininkas 
sakė, kad dabar Algirdo bata
lione yra trys motorizuotos 
kuopos, po vieną rezervo, šta
bo, aprūpinimo bei sunkiųjų 
ginklų kuopą. Pertvarkant ba
talioną, bus įkurtos trys mech
anizuotos kuopos, kurių pa
grindas — iš Vokietijos gauti 
šarvuočiai ,,M 113", po vieną 
motorizuotą (pagrindas — au
tomobiliai), štabo, sunkiųjų 
ginklų ir aprūpinimo kuopą. 

„Panašią struktūrą turės vi
si Lietuvos batalionai, gal 
skirsis tik karių skaičius", pa
žymėjo A. Jurgaitis. Jo teigi
mu, bataliono kariai bus gink
luoti NATO kalibro ginklais. 

sybės „krikštatėvis". „Prezi
dentas yra savaip suvaržytas. 
Jeigu jis nebūtų buvęs šio 
Naujosios politikos bloko 
rėmėjas, jam būtų lengviau 
kategoriškai įvertinti vy
riausybės veiksmus", sakė J. 
Razma. 

Dabar Krašto apsaugos minis
terijoje dirbama ir su artimojo 
nuotolio raketų „žemė-oras" 
bei prieštankiniu valdomų sis
temų projektais, kuriais irgi 
gali būti ginkluotas batalio
nas. Tokios ginkluotės Lietu
vos kariuomenė dar neturi. 

Algirdo bataliono išlaiky
mas per metus kainuoja 12 
mln. litų. Jo pertvarkymui nu
matoma šiais metais skirti 
dar 4 mln. litų. Už šias lėšas 
batalionui bus perkama ryšio 
įranga, ginkluotė. 

Dabar Lietuvos kariuome
nėje yra dvi brigados, kuriose 
yra 7 batalionai. Batalioną pa
prastai sudaro apie 500 karių. 

Kaunas, sausio 19 d. (BNS) 
— Kauno miesto meras, Lietu
vos laisvės sąjungos narys 
Gediminas Budnikas pripa
žįsta turįs nesutarimų dėl dar
bo su savo pirmuoju pavaduo
toju konservatoriumi Kazimie
ru Starkevičiumi. „Kai kurie 
vicemero sprendimai viršijo 
įgaliojimus ir turėjo būti deri
nami su meru", penktadienį 
per pirmąją savo spaudos kon
ferenciją po jo išrinkimo pra
ėjusių metų spalį teigė G. 
Budnikas. 

Pagrįsdamas savo teiginius, 
G. Budnikas teigė, kad jam 
esant komandiruotėje, per sa
vaitę buvo surengtas konkur
sas į Savivaldybės pastatų 
grąžinimo ir butų privatizavi
mo tarnybos viršininko parei
gas, į kurias paskirtas Alfre
das Stasiulevičius. „Buvęs 
Seimo narys konservatorius, 
atsižvelgiant į amžių, negali 
užimti šių pareigų", teigė me
ras. A. Stasiulevičiui yra 63 
metai. 

Tačiau konservatorius K. 
Starkevičius teigė, kad A. Sta
siulevičiaus paskyrimas buvo 
suderintas su meru. Pasak K. 
Starkevičiaus, jeigu jis pada
ręs nusižengimų, tai gali įver
tinti savivaldybės tarybos eti
kos komisija. 

Europos Komisijos pasiūlymai 
Rusijai džiugina Vilnių 

Vilnius, sausio 19 d. (BNS) 
— Užsienio reikalų ministeri
ja (URM) ir Lietuvos politolo
gai palankiai įvertino Europos 
Komisijos pranešimą, kuriame 
pateikiami pasiūlymai, kaip 
Rusija ir Europos Sąjunga 
(ES) galėtų bendradarbiauti, 
spręsdamos pagrindines Kara
liaučiaus problemas. 

„Tai svarbus dokumentas, 
kuris atspindi ES ir Lietuvos 
pozityvų požiūrį į Kaliningra
do srities vystymosi perspek
tyvas ES plėtros kontekste", 
sakė URM Informacijos ir 
kultūros departamento direk
torius Petras Zapolskas. Anot 

jo, svarbu, kad šiame doku
mente Lietuva minima kaip 
būsima ES narė ir nurodoma. 
ES projektuose, skirtuose Ka
raliaučiaus sričiai. 

„Galima drąsiai pritarti ofi
cialiajai Lietuvos pozicijai dėl 
ką tik paskelbto Europos 
Komisijos pranešimo, kuriame 
pateikiami pasiūlymai, kaip 
Rusija ir ES galėtų bendra
darbiauti, spręsdamos pagrin
dines Kaliningrado proble
mas", sakė Vilniaus univer
siteto Tarptautinių santykių 
ir Politikos mokslų instituto 
direktorius Raimundas Lopa
ta. Anot jo, daugelis Europos 
Komisijos pranešime minimų 
idėjų ir projektų, taip pat ir 
pati nuostata — Karaliau
čiaus problemą paversti priva
lumu — buvo parengtos bū
tent Vilniuje. Politologas 
drauge pareiškė susirūpinimą, 
kad, Briuseliui užmezgus tie
sioginį dialogą su Maskva, iš 
jo gali būti išstumtas Vilnius, 
taip pat ir Varšuva. 

„Europos Komisijos prane-

* Socialinės apsaugos ir 
darbo ministrė Vilija Blinke-
vičiūtė jau rado kandidatą į 
„Sodros" direktoriaus postą. 
Šios pareigos siūlomos „Sod
ros" Klaipėdos teritorinio sky
riaus vedėjui Viktorui Valce-
riui. Jis yra baigęs Šiaulių pe
dagoginį institutą, kur įgijo 
defektologo specialybę. <EIU> 

G. Budnikas vylėsi, kad ga
lės tęsti darbą su vicemeru 
konservatoriumi, o K. Starke
vičius sakė, jog „laikas paro
dys, ar galėsime dirbti kartu". 
Be to, G. Budnikas teigė ma
nąs, kad gandai apie savival
dybės vadovų blogą darbą 
skleidžiami sąmoningai, no
rint sutrukdyti darbą. 

Kauno miesto tarybos nario, 
buvusio socialliberalo Gedimi
no Žemaičio nuomone, „gan
dus apie blogą tarybos narių 
darbą skleidžia Naujosios są
jungos atstovai, vis dar norin
tys daugiau postų valdžioje". 

Šiuo metu Kauno miesto ta
ryboje Lietuvos laisvės sąjun
gos deleguotą merą remia kon
servatorių ir jaunalietuvių 
frakcijos. Tarybos veiklos pro
gramą taip pat pasirašė so
cialdemokratai, tačiau jie tei
gia remia programą, o ne kon
krečias politines jėgas. 

Kauno miesto tarybos opo
zicijoje yra socialliberalai, li
beralai ir centristai. 

Šią savaitę žiniasklaida pra
nešė apie Kauno taryboje di
dėjantį nepasitenkinimą mero 
veikla. Anot spaudos, G. Bud
niku nepatenkinti konservato
riai ir opozicijoje esantys so
cialliberalai. 

Kalbininkai vis dar ginčijasi 
dėl svetimvardžių rašybos 

šimas neišsklaidė nerimo, kad 
Briuselis gali pasiduoti Mask
vos spaudimui paversti Kali
ningrado sritį specialiu įran
kiu, leidžiančiu ignoruoti part
nerius regione, pirmiausia — 
Lietuvą bei Varšuvą, ir derėtis 
be tarpininkų", sako R. Lopa
ta. Anot jo. tokia tendencija 
Rusijos ir Europos Sąjungos 
santykiuose, kai Lietuva taps 
ES nare. galbūt sustiprins Vil
niaus pozicijas dialoge su 
Maskva Karaliaučiaus klausi
mais. Tačiau, kaip mano R. 
Lopata, iki Lietuvai tampant 
ES nare, praktinis minėtos 
problemos įgyvendinimas gali 
mažinti ir net eliminuoti Lie
tuvos įtaką Karaliaučiaus sri
tyje. 

Lietuvos įmonėms 
nenaudinga dirbti 

Karaliaučiuj e 
Klaipėda, sausio 18 d. 

(BNS) — Klaipėdos apskrities 
valdžia susirūpino Lietuvos 
įmonių, dirbančių Karaliau
čiaus srityje, likimu. 

Šios savaitės pradžioje ten 
lankėsi Klaipėdos apskrities 
viršininkė Virginija Lukošie
nė, kuri po to teigė, kad Rusi
joje įsigaliojus naujajam Mui
tų kodeksui. Karaliaučiaus 
sritis prarado patrauklumą 
tarp užsienio investuotojų, ne
teko prasmės srities ypatingo
sios ekonomines zonos statu
sas. 

Ketvirtadienį išplatintame 
apskrities pranešime spaudai 
sakoma, kad Karaliaučiaus 
srityje dirbančioms firmoms 
teks mokėti mokesčius, kurių 
lengvatomis iki šiol naudojosi. 
Mokant 25 proc. pridėtosios 
vertės mokestį, automatiškai 
pabrangsta į sritį tiekiamos 
prekės. 

Anot V Lukošienės, srityje 
yra apie 300 lietuviškojo kapi
talo arba bendrųjų įmonių, 
kurios nebegalės dirbti. Pra
randama lietuviškos produkci
jos, ypač žemės ūkio, rinka. 

Vilnius sausio 19 d. (Elta) 
— Nerimsta inteligentų disku
sija dėl svetimvardžių rašy
bos. Į dvi stovyklas pasidaliję 
žinomi kultūros ir mokslo vei
kėjai šiuo klausimu ginčijasi 

* I Šiaulių vyriausiąjį 
policijos komisariatą krei
pėsi 11 žmonių, kurie pareiš
kė tapę sukčių aukomis. Pa
reiškėjai nurodė, kad dviem 
šiauliečiams už įdarbinimą Is
panijoje sumokėjo po 300 JAV 
dolerių, bet buvo palikti liki
mo valiai vos įvažiavę į Lenki
ją, i Elta. 

* Šiaulių mieste ir rajo
ne „Lietuvos ryto" atliktas 
tyrimas parodė, kad nesąži
ningų veterinarijos gydytojų 
padedami prekeiviai turguje 
sugeba parduoti ir tuberku
lioze sirgusių gyvulių mėsą, ir 
dvėselieną. Nudvėsusių gyvu
lių mėsa panaudojama deš
roms ir kitiems kulinariniams 
mėsos gaminiams. Eitai 
* Lietuvė krepšininkė Jur
gita Štreimikytė italų dien
raščio „La Gazzetta dello 
Sport" geriausios 2000 metų 
Europos krepšininkės rinki
muose užėmė III vietą. 'Eita 

* Atlantos olimpiniu žai
dynių prizininkas, buvęs il
gametis „Žalgirio" krepšinin
kas Darius Lukminas paliko 
Vengrijos „Atomeromu" klubą 
ir grįžo į Lietuvą. Eita' 

* Dabartinius Seimo na
rius tiesiog užplūdo įvairių 
firmų, bendrovių ir verslovių 
pasiūlymai gauti didesnes ar 
mažesnes nuolaidas savo pro
dukcijai. 'Eltai 

* Baltarusiu psichiatras 
Dmitrij Ščigelskij, ilgai 
tyręs Baltarusijos prezidento 
Aleksandr Lukašenka elgesį, 
nustatė, kad jis serga „viduti
nio ryškumo mozaikine psi
chopatija su periodine parano
jine asmenybės disociacija". D. 
Ščigelskij savo išvadas suderi
no su dar keliais psichiatrais. 
Tokia diagnozė buvo nustaty
ta Hitleriui, Stalinui ir Musso-
l ini Eiui 

daugiau kaip dešimtmetį. 
Praėjusių metų pabaigoje 

pakeistos svetimvardžių rašy
bos šalininkai viešu laišku vėl 
kreipėsi į Valstybinę lietuvių 
kalbos komisiją, ragindami 
„sugrįžti prie transkribuotos 
rašybos, protingai plėtoti bei 
derinti savas ir europietiškas 
tradicijas". 

Reaguodami į šį kreipimąsi, 
priešingos nuomonės palaiky
tojai savaitraštyje „Septynios 
meno dienos" paskelbė viešą 
pareiškimą, paremdami galio
jančias Kalbos komisijos nuo
statas. Pareiškimo autorių tei
gimu. ..transkribavimo šali
ninkų laiškas mus grąžina į 
Sovietų sąjungos laikus ir toli
na nuo šimtmečiais Lietuvoje 
puoselėtos Vakarų kultūros. 
Transkribavimo šalininkų už
sispyrimas ir noras primesti 
savo valią visiems stebina dar 
ir todėl, kad šiuo metu iš tik
rųjų tebėra Kalbos komisijos 
įteisinta dvejopa praktika: 
kultūrinė ir kita rimtesnė 
spauda vartoja originalias as
menvardžių formas, o kaimui 
skirta, na. ir bulvarinė spauda 
dažniausiai transkribuoja: pa
naši padėtis ir knygų leidybo

je; be to, svetimvardžiai lietu-
vinami vaikams skirtuose va
dovėliuose", rašoma pareiški
me. 

Jį pasirašę kultūros veikė
jai, kurių daugumą sudaro li
teratūros kūrėjai ir kultūrinės 
spaudos atstovai, išreiškia ti
kėjimą, kad ..dižioji dalis mū
sų šviesuomenės, bent jau mo
kanti ne vien rusų kalbą, ypač 
jaunoji karta, šios problemos 
nebekels, ir Lietuva galutinai 
grįš prie savos ir kartu euro-
pietiškos tradicijos". 

KALENDORIUS 
Sausio 20 d.: Sv Fabijonas ir Se

bastijonas; Daugvydas, Jurgūnas. 
Vaide 

Sausio 21 d.: Sv Agniete. Agne. 
Epifanas. Galiginas. Garse. Rungaile 

Sausio 22 d.: Sv Vincentas kanki
nys; Anastazas. Aušrius, Aušrys, 
Džiugas. Gadentas, Skaiste, Vincas 

http://EARTHUNK.NET
http://WWW.DRAUGAS.ORG


DRAUGAS, 2001 m. sausio 20 d„ žežtadienis 

IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest, IL 60045-2660 

ŠEŠTADIENIO POPIETĖ 
PHILADELPHIJOJE 

Tą gruodžio popietę lijo ir li
jo, ir lijo... Lietus tai sustiprė
davo, pereidamas į liūtį, tai 
susilpnėdavo ir tik purškė. 
Automobilio priekinis stiklas 
visą laiką buvo šlapias — juo 
visą laiką tekėjo ir tekėjo van
duo, ir valytuvai dirbo be pa
liovos. Tokią dieną, mes Lietu
voje sakytume, geras šeimi
ninkas šuns laukan nevarytų. 
Tokią dieną be didelio reikalo 
žmogus nosies iš namų nekiš
tų, sėdėtų sau šiltai prie tele
vizoriaus. Dauguma amerikie
čių tą, tikiu ir darė. Bet ne 
Philadelphia, Washington ir 
Baltimore apylinkių ateitinin
kai. Nepaisydami blogo oro, jie 
— ištisos šeimos: ir tėvai, ir 
vyresnieji vaikai, ir mažiukai 
— keliavo į Jūratės ir Riman
to Stirbių namus Philadelphi-
ja miesto pakraštyje, į pasku
tinį šiais metais minėtų apy
linkių ateitininkų susitikimą. 

Ramioje gatvelėje, gražioje 
vietoje suradome Stirbių na
mus — iš išores pažiūrėti, ne 
tokį jau didelį jaukų namą po 
žemu šlaitiniu stogu kaip ke
purė. Nuo stogo varvėjo van
duo, nuo medžių be paliovos 
kapsėjo, o viduje buvo šilta, 
sausa ir — neįtikėtinai erdvu 
ir jauku, jauku dar ir nuo sve
tingos atmosferos ir šypsnių 
seniai pažįstamų žmonių. Tuo
se erdviuose svetinguose na
muose tą popiete susirinkom 
ar ne per trisdešimt asmenų 
— suaugę ir vaikai, šeimos ir 
viengungiai, tėvai ir jų atža
los, seneliai ir anūkai, jaunu
čiai, jauniai ir sendraugiai, 
pasauliečiai ir du jauni kuni
gai; čia buvo ir Amerikos, ir 
Lietuvos lietuvių. 

Vienas šio susirinkimo tiks
lų buvo pakalbėti tėveliams ir 
jaunimui aktualia tema — 
apie mūsų jaunimo aprangą. 
Kol mažiukai, dar „nepriaugę" 
iki tų problemų, laimingi mo
kėsi naujų rankdarbių kitame 
kambaryje, jaunimas ir tėve
liai įdėmiai klausėsi temos va
dovo išsakomų mindų. _Jauni-
mas, ypač merginos, turėtų 
būti ir išlikti kuklūs savo elge
siu ir apranga visada ir visur" 
— sakė temos vadovas. Aklas 
sekimas jaunimo mada, dik
tuojama pelno siekiančių rūbų 
pramonės magnatų, ir estra
dos žvaigždžių aprėdais nėra 
tas kelias, kuriuo turėtų eiti 
mūsų ateitininkai, jaunimas. 
Reikėtų išaiškinti savo atža
loms, kad nebūtina priklausy
ti „bandai", elgtis ir rengtis 
kaip „visi" ir sekti masinės 
kultūros peršamomis vertybė
mis. Pavyzdžiui, jauna mergi
na neturėtų būti apsinuoginu
si, neturėtų rodyti nuogos 
bambos ir nepuošti kaklo šuns 
pavadėlį primenančiomis juos
telėmis. Mergina neturėtų bū
ti sekso objektu. Ką reiktų da
ryti, tai, užuot kreipus dėmesį 
į išvaizdą, kreipti dėmesį į vi
dinį turinį; reikėtų padėti jau
nam žmogui išsiugdyti savo 
vertybių sistemą ir jos laiky
tis. Mintys buvo pailiustruotos 
nuotraukomis, piešiniais. 

Diskusijoms klausiusiųjų 
grupė pasidalino į dvi: tėvelių 
ir jaunimo. 

Tėvelių diskusijų kambaryje 
nuomonės nesutapo: vieni su
tiko su jau išsakytomis temos 
vadovo mintimis, kiti buvo lin
kę joms prieštarauti. „Pati bu
vau paauglė, — sakė viena 

mama, — ir dėvėjau trumputį 
sijonėlį, ir nuoga bamba vaikš
čiojau — visi mano jaunystėje 
taip rengėsi, ir buvo smagu (ir 
saugu). Kitas, rimtesnis, ap
rangos stilius atėjo su amžiu
mi". „Ar taipjau blogai, jei pa
naši istorija pasikartos su 
mūsų vaikais?" — klausė ma
ma. „Jaunimas žiūri ir vertina 
vienas kitą kitomis akimis ne
gu juos ir jų aprangą verti
name mes, jų tėvai" — pritarė 
kitas solidus tėtis. „Jaunimas 
dažnai nemato sekso ir gundy
mo ten, kur mes, suaugusieji, 
jį įžvelgiame". „Jauni žmonės 
rengiasi taip, kaip jiems pato
gu ir gražu. Kodėl tą drausti?" 
— klausė jis. Po diskusijų tė
veliai priėjo nuomonės, kad 
jaunuolio ar jaunuolės išvaiz
da — tai tik ledkalnio vir
šūnė, vienas nedidelis ir toli 
gražu ne svarbiausias jauno 
žmogaus auklėjimo aspektas. 
Kas tikrai svarbu, tai suprasti 
vaiką, būti su juo, išlaikyti 
tarpusavio pagarbą, pasitikė
jimą ir vidinį ryšį; kai reikia, 
subtiliai, neprikišamai patar
ti, padėti vaikui susiorientuoti 
gyvenimo aplinkybėse, atski
rais atvejais — padėti pasi
rinkti draugus, o kartu patarti 
ir dėl išvaizdos, dėl aprangos. 

Jaunimo diskusijų kamba
ryje prieita nuomonės, kad sa
vo išvaizda ir apranga dau
giausia rūpinasi merginos, o 
vaikinams tas nėra labai svar
bu. 

Po diskusijos pagalvojome, 
jog gerai, kad nuomonės nesu
tampa. Tokiu atveju diskusija 
yra gyvesne, išsakoma dau
giau minčių, ir problema pa
matoma platesnėje plotmėje. 
Mes, tėvai, pasidalinam ben
drais rūpesčiais, surandam 
vieną tiesą, ir, išklausę kitų 
tėvų, būna, apsiraminam, — 
kaip vyko ir šį kartą. 

Svetainėje, didžiajame kam
baryje, buvo aukojamos šven
tos Mišios. Kaip visada, kai 
jos aukojamos namuose, jos 
ypatingos — mes visi taip arti 
mūsų „altoriaus" — kryžiaus; 
namuose kitaip negu bažny
čioje išgyvenamas Dievo artu
mas ir jo palaima; kitaip — 
turbūt įtaigiau, asmeniškiau 
— skamba Mišias aukojančio 
kunigo žodžiai... Galvoju, kur 
kitur, jei ne per Mišias, auko
jamas namuose, gali taip aiš
kiai pajusti, kad Dievas yra ir 
garbinti Jį galima ne tik di
delėje bažnyčioje su aukštu 
paauksuotu altoriumi, bet ir 
kiekvieno mūsų namuose. 

Gavus dvasinio peno, gera 
gauti ir žemiško — pavalgyti 
gardžių salotų su mėsos vynio-
tiniu ir paragauti mamų iš
keptų saldumynų!.. 

Kai atlieki visą „programą" 
(ir minčiai duota peno, ir Die
vas pagarbintas, ir pilvas pa
malonintas), norisi dar pratęs
ti gerą buvimą jaukiuose na
muose, ypač, kada lauke vis 
dar lyja ir lyja... Jaunimas su
randa savo užsiėmimų — žiūri 
vaizdajuostes, mažiukai pra
deda savo judrius žaidimus co-
koliniame aukšte. O suaugu
siems, žinia, tai metas susėsti 
jį ratelį ir pradėti neplanuotus 
pokalbius laisva tema. 

Žodis po žodžio, išsivysto po
kalbis apie Lietuvą ir Ame
riką. Vyresnieji dalinasi savo 
prisiminimais apie prieškario 
Lietuvą, prisimena pirmuo-
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Stirbių namuose , Philadelphijos priemiestyje 2000 m. gruodžio men. vykusio Vašingtono, Baltimores ir Philadel-
phijos a te i t in inkų susirinkimo dalis dalyvių diskutuoja aktualias temas. N'uotr. K a z i o Razgaič io 

ATSISVEIKINIMAS SU 
RASA ŽEMAITIENE 

Praėjusių metų gruodžio „Mano mama. Rasa Žemai-
mėnesio pradžioje, Kaune mi- tienė, gimė 1949 metų lapkri-
rė Rasa Žemaitienė, Jakšto-
Dambrausko ateitininkų kuo
pos globėja. Norėdama šio 
puslapio skaitytojus supažin
dinti su buvusia energinga, 
kūrybinga ir veiklia ateitinin-
kiško jaunimo globėja, papra
šiau a.a. Rasos dukrelės Jur
gos, parašyti trumpą savo ma
mytės biografiją. (L.Š.) 

sius nelengvus kūrimosi sveti
mame krašte metus. Kalbame 
apie pastangas — tada ir da
bar — išlaikyti lietuvybę Ame
rikoje, angliškai kalbančiame 
krašte. Girdime jaunesniųjų 
Amerikos lietuvių įspūdžius iš 
vasarą lankytos Lietuvos. 
Nors miestai atrodo gražiai, 
nors žmonės, pažiūrėti, pasi
puošę, nelinksma šiandien 
Lietuvoj. Daug lietuvių palie
ka Tėvynę. Kodėl? — nemyli 
gimtojo krašto? — tai, atrodo, 
klausimas Lietuvos lietu
viams. O ar gali vien meile 
būti gyvas? — klausimu atsa
koma į klausimą. Nėra lengvo 
ir vieno teisingo atsakymo į 
tokius ir panašius klausimus. 
Dar sunkiau — neįmanoma — 
įlįsti į vienokį ar kitokį spren
dimą darančio žmogaus kailį 
ir suvokti visus jo poelgio mo
tyvus. Ar mes, žmonės, veda
mi savo netobulos žmogiškos 
prigimties, nesam linkę per
nelyg greitai spręsti — gerai 
apie save, blogiau apie kitus, 
užuot bandę suprasti ir patei
sinti? 

Pokalbio tikslas nebuvo su
rasti atsakymus į visus iškel
tus klausimus. Nežinau, ar to 
pokalbio tikslas buvo geriau 
suprasti vieniems kitus: vy
resniajai kartai —jaunesniąją 
ir išeivijos lietuviams — jų 
brolius iš Lietuvos, — bet ma
nau, kad tai įvyko, nuomonės 
suartėjo. Tokie pokalbiai, rim
ti, ne lėkšti saloniniai (kaip: 
„Kaip Tamsta gyveni?", „O, 
kuo puikiausiai! O kaip ponas 
laikotės?"), priverčia susimąs
tyti, pažvelgti į reiškinius kito 
akimis ir kartais — matyti 
esmę. Tokie pokalbiai suarti
na žmones. Geras tas jausmas 
— suvokimas, kad, nors visi 
esame skirtingi — su skirtin
ga gyvenimo patirtimi, skir
tingų aplinkybių skirtingai su
formuoti, gal skirtingai mąs
tantys, tačiau savo esmėje 
kiekvienas esame toks pat 
žmogus, Dievo vaikas, einan
tis Kūrėjo jam skirtu keliu. 

Važiuodama namo, per tam
sy, per lietu, nebemačiau sro
velėmis sruvenančio šalto van
dens per mano automobilio 
langą. Mintyse vežiausi mielų 
žmonių ir jaukių namų vaiz
dą, permąstinejau visą tą va
karą patirtą ir girdėtą, ir švie
si vakaro nuotaika buvo su 
manimi. 

Dalia Ka i r iūk i t i enė 
dkair@hotmail.com 

čio mėnesio 25 dieną Kaune 
Mokėsi Naujalio vidurinėje 
mokykloje, kontraboso klasėje. 
Vėliau baigė Kauno politech
nikumą, o dar vėliau — ekono
miką. Dirbo Kaune Prampro-
jekte, Kauno rajono kelių val
dyboje. 

Atsikūrus Lietuvos nepri
klausomybei, ji baigė tikybos 
mokytojų kursus ir 1990 me
tais pradėjo dėstyti tikybą 
Kauno Sargėnų vidurinėje mo
kykloje, kur dirbo iki 2000 
metų. Vėliau baigė Aukštes
niąją Katechetikų mokyklą, 
VDU pedagogikos magistran-
tūrą. Dirbdama mokykloje 
nuolat tobulinosi ir tapo vyr. 
mokytoja, paskui mokytoja 
metodininke ir 2000 metų pa
vasarį pirmaja*Lietuvos tiky
bos mokytoja-eksperte. Pernai 
(1999) su kitais autoriais pa
rašė tikybos vadovėlį 7-tai kla
sei, o 2000 tikybos vadovėlį 8-
tai klasei. Taip pat ji dirbo 
Lietuvos katechetikos centre, 
dėstė Aukštesniojoje kateche
tų mokykloje, rašė į periodinę 
spaudą. 

Mokykloje dirbo su ateiti
ninkais ir buvo A. Jakšto-
Dambrausko kuopos įkūrėja ir 
globėja. Vėliau dar subūrė mo
kytojų ateitininkų korporaciją 
„Šviesą". 

Mūsų šeima gyvena soviet
mečiu įkurtoje gyvenvietėje 
prie Kauno, Domeikavoje. Ar
timiausia bažnyčia buvo Vili
jampolės, kuri turėjo keliolika 
tūkstančių parapijiečių ir bu
vo gana toli. Dėl to buvo reika
linga kurti naują parapiją. 
Mano mama buvo viena inicia
torių šios naujos parapijos kū
rime. Ji surado patalpas kop
lyčiai, įkūrė Domeikavos 
krikščionių demokratų kuope
lę, „Caritas". 

Su mano tėčiu Juozu sukū
rusi šeimą užaugino mus tris: 
mano sesę projektuotoją Liną, 
mane ir jauniausią brolį Gedi
miną, kuris yra Kauno Tech
nologijos universiteto pirma
kursis. 

Prieš ketverius su puse me
tų, prieš Velykas, jai diagno
zavo vėžį. Ji mirė 2000 m. 
gruodžio 7 d. be galo iškan
kinta skausmo, savo negalios, 
pusę metų negalėjusi vaikš
čioti, keletą mėnesių matyti 
viena akimi, paskutinį mėnesį 
sunkiai galėjo ryti, o paskuti
nėmis dienomis sunkiai kal
bėti ir t.t. Mano mama mirė 
sąmoningai — prieš tai pa
prašiusi įžiebti žvakę. 

Truputį išjos užrašų. Spa
lio 18 d. ji rašė: „Mirtis — pas
kutines krikščionio Velykos. 
Skambu, bot teisinga. Kaip 
parodyti savo meilę tame lai
ke, kuris dar liko, visiems ap
linkiniams, labiausia namiš
kiams". O apie savo ligą prieš
paskutiniame man rašytame 
laiške, lapkričio 18 d. ji rašė: 

„Ir Dievulis tikrai leidžia man 
gražiai numirti — duoda laiko 
susitaikyti su visais, pergalvo
ti viską, atsiunčia tokių naujų 
puikių žmonių, patalpina į tin
kamą vietą". Jurga 

STUDENTŲ ATEITININKU 
„ZUPER SAVAITGALIS" 
Šiaurės Amerikos studentų 

ateitininkų Centro valdyba 
kviečia visus studentus daly
vauti tradiciniame „Zupersa-
vaitgalyje, š.m. sausio 26 ir 27 
d. vyksiančiame Dainavos sto
vykloje, Michigan valstijoje. 
„Zupersavaitgalis" yra stu
dentų ateitininkų sąjungos 
veiklos metų pagrindinis įvy
kis. Laukiame visų narių. 
Kvieskite ir savo draugus, 
ypač jaunuosius studentus. 
Atvykite ir susipažinkite su 
studentų ateitininkų veikla. 
Bus puiki proga pasidžiaugti 
gražia Dainavos žiemos gam
ta, atsipalaidoti nuo mokslo ir 
rūpesčių. Savaitgalio progra
ma prasidės šeštadienio, sau
sio 27 d. rytą. Dalyvavimo mo
kestis 45 dol. asmeniui. Regis
truokitės pas L. Landsbergį ei. 
paštu liudas@mindspring.com 
arba tel.708-533-2022. Drau
gai, gamta ir Dainava jūsų 
laukia. 

ATEITININKU RENGINIAI 

Sausio 26-27 d — Studen
tų ateitininkų tradicinis „Zu
persavaitgalis" Dainavos sto
vyklavietėje. 

Birželio 3 d.— Čikagos 
ateitininkų Šeimos šventė ir 
Ateitininkų namų gegužinė. 

Asta M. Astrauskas, MD 
Vaikų gydytoja 

Palos Pediatrics 
708-923-6300 

Chicągo Pediatrics 
773P582-8500 

DR. ARVYDAS J.DAIUDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. MainSt 
Mattesaon, IL 60443 
TeJ. 708-748-0033 

Valandos pagal auatarimą 

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

7915 W. 171 St 
TWeyPaik. IL 80477 

708-814-6871 
Valandos pagal susitarimą. 

TERESĖ KAZLAUSKAS. M.D. 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems. 

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

Šuto 101 
Lemont, IL 

Tat. 630-243-1010 
Valandos turtams 
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S 
GEDAS M. GRINIS, MD 

INKSTU. PŪSLĖS IR PROSTATOS 
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 

Aurora Medical Center 
10400 75 St, Kenoeha, Wl 53142 

(262)697 6990 

Ramoną C. Marsh, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

382S Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EUGUUS LEUS 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 WalterSt.Lemont.lL 60439 
1301 Copperfiekj Ava., Suite 113, 

Joiet, IL 60432 
Tel. 815-723-1854 

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robertą Road 
Hickory HMe 

Tai. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAIT1S 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDICAL CUNIC 
10611 w. 143 StOrtana Park. IL 80467 

PriMauso Pito« Community Hosprtal 
S*~f Coss Mosortal 

Valandos pagal susitarimą 
Tat 70S-460-2S00 

Carduc Diagnosia, LTD. 
6417W.87Str. 

OakLawn.IL 80453 
T « | T73 436 7700 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

D R UNA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLAS PftUNSKIS, MD 

GREGORYSUELZLE, MD 
SCOTTGREENWALD, MD 

lIRnois Pafn Treatment Institute 

vietų.skausmo gydymo spooHMaJ 
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 8. MarmneaT) Rd. 
Weatehaatar.IL 60154 

Tai. 708-344-1604 
Valandos pagal susitarimą 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą. 

UNASSIDRYS.M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

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

Tel. 773-735-7709 

DR. V J. VASAITIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 SL, Burbei*. IL 
Tat 708-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAODALEN BEUCKAS 

Darau gydyto)*) 
Panalnlnkami nuotakia 

4007 W. M 8t , CMoago. L 
Tat 773-736-8661 

4707 8. Oavart, La dranga. IL 
Tat 70M68-44B7 

DR. PETRAS ZLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

MIDWAYCLINIClS.C. 
4940 S. Cicero Ava. 
Chicago, IL 60638 
Valandos susitarus 

Dr. Rimas Novickis 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

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

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

Valandos kasdien, savaitgaliais susitarus 
Kalbame lietuviškai. 

EUGENE C. DECKER. DOS. P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

4647 W. 1 0 3 St.. Oak. Lawn. IL 
Tel . 708-422-8260 

D R JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory Hills, IL 
Tel. C708) 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 

D R L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory HiHs, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Te l . (706) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS vTŽJNAS, MJD., SC. 
Specialybė ~ Vidaus ligų gydytojas 

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

Chicago. IL 60638 
Tel. 773.229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
3235 W. 111 St Chicago. IL 60655 
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 

D R E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-735-4477 

6449 S. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

D R PETRAS V.KISIEUUS 
INKSTU. POSLĖS. PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
^ _ _ , ^ _ _ . __M - Į Į ___, 

s*mWm fuf nMRn, 
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 

630-941-2609 

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

Family Practice 
Š E I M O S GYDYTOJA 

320 W. 61 et Ave. 
Hofaart. IN 46342 Fax m 947-5279 

947-0236 

M. VILUA KERE-LVTE I 
Amber Health Center 

Stuburo, sąnarių ir numeni) gydymas. 
chiropraktika,manualinė terapija, 

akupunktūra. 
7271 S. Harlem, BrtdftTtcw, IL 

60455. Tel. 708-S94-O4O0. Kalbame 
tteturWul Valandos susitarus 

i 1 < ' 
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Mes ir pasaulis 
Paruošė Bronius Nainys 

KĄ AMERIKA GINA? 
Prie NATO slenksčio artėda

ma, Lietuva vis uoliau prade
da ieškoti atsakymų į daugelį 
jai rupimų klausimų. Svar
biausias jų — ką iš tikrųjų ši 
Šiaurės Atlanto sąjunga jai 
duos? Ar ji bus tik popierine, 
ar gins Lietuvą nuo trečios ru
sų okupacijos? Kai kurie vi
suomenininkai, t a rp jų — ir 
žymūs mokslininkai, politikai, 
žurnalistai Lietuvos apgyni
mu mažai tiki. Gausėja abejo
jančių, ar Lietuvai apsimoka į 
NATO jungtis. Pagal Lietuvos 
„SIC rinkos tyrimo bendrovės" 
lapkričio 13-19 d. atliktos ap
klausos duomenis. Lietuvos į 
NATO įstojimui pri tarė tik 
26.2 nuoš. apklaustųjų, „grei
čiau pritaria negu nepritaria 
— 12.7 nuoš., „greičiau nepri
taria negu pritaria" 13.6 
nuoš., nepritarė — 22.4 nuoš. 
ir 25.1 nuoš. atsakymo nežino
jo. Pritariančius ir „linkstan
čius pritarti" sudėjus, Lietuva 
NATO naudai turi tik 39 
nuoš.. taigi mažiau negu pusę 
krašto gyventojų. Estijoje už 
NATO pasisakė 59 nuoš. o 
Latvijoje — 55 nuoš. gyvento
jų. „Kauno dienoje" sausio 13-
tą socialinių mokslų daktaras , 
universiteto docentas Juozas 
Petruškevičius įrodinėja, kad 
Lietuva būtų taip pat saugi ir 
žymiai daugiau laimėtų eko
nomiškai, likdama neutrali . 
J is remia Seimo nario Jul iaus 
Veselkos siūlymą Seimui pri
imti Lietuvos neutralumo 
įstatymą. Veselka tikina, kad 
Lietuvos gyventojai, jeigu bū
tų referendumu atsiklausti , 
besąlygiškam įstojimui į 
NATO nepritartų. Todėl ir 
kritikuoja prezidentą, vyriau
sybę ir dalį Seimo narių, sie
kiančių įtraukti Lietuvą į 
NATO be tautos nuomonės at-
siklausimo. Dr. Petruškevi
čius irgi abejoja, ar Vakarų 
pasaulis, užpuolimo atveju, 
bendras tarptaut ines gaires. 
Jo nuomone, vidaus reikalų 
atveju, į kuriuos paprastai ki
tai valstybei net nepadoru kiš
tis, jokios didvalstybės gyven
tojai nepritars siuntimui ka
riuomenės sudrausti kokį nors 
diktatorių, jeigu j is . pvz., 
draudžia spaudą ar neleidžia 
streikuoti. Tačiau, jeigu tas 
diktatorius demonstruojan
čius pradės šaudyti arba ma
siškai žudyti jo valdomoje 
valstybėje gyvenančius kitos 
tautybės piliečius, tada gink
luotų pajėgų siuntimui gyven
tojai neturėtų priešintis. Tarp
valstybiniais atvejais karinė 
jėga turėtų būti naudojama 
ginti valstybę nuo užpuoliko 

dalinės a r visuotinės okupaci
jos. Tokiam didvalstybės įsiki
šimui tu rė tų pritarti ir kitos 
valstybės bei jų sąjungos, pvz., 
JT , NATO ar ES. Karinės jė
gos panaudojimo logikai pa
grįsti „The Economist" nurodo 
kelis būdingus pavyzdžius, 
siūlo sudaryt i tokių karinių 
įsikišimų (YVars of Interven-
tion) atvejų sąrašą ir per JT. 
NATO. E S paruošti šioms or
ganizacijoms privalomas įsiki
šimo (Intervention) taisykles. 
Pagr įs ta is įsikišimais žurna
las laiko karus Balkanuose ir 
I rake. Pirmuoju atveju Jugos
lavijos diktatorius Slobodan 
Miloševič tiesiog skerdė jo va
dovaujamos valstybės teritori
joje gyvenančius neserbų tau
tybės žmones, o antruoju — 
Irako dikta tor ius Sadam Hus-
sein ka r ine jėga buvo okupa
vęs svet imą valstybę Kuveitą. 
Abu įsikišimai buvo sėkmingi. 
Vietines bėdas šalinti JAV ka
rines jėgos, taip pat pagrįstai, 
padėjo Indonezijos pakraštyje 
esančiam East Timor (labai 
sėkingai), Sierra Leone. Soma-
lijoje ir k i tur . 

Turbū t niekas nesiginčys, 
kad šie „The Economist" sam-
Lietuvą nuo Rusijon gintų. Pa
gal jį. buvęs Didžiosios Brita
nijos užsienio reikalų 'minist
ras Douglas Herd teigia, kad 
JAV ir Didžioji Britanija ne
bus pasirengusios ginti, pvz., 
Estijos, jeigu reikėtų panaudo
ti atominį ginklą. Nujautimas 
ir mums sako, kad taip būti 
gali. Kažin ar šios dvi didvals
tybės NATO narės ryžtųsi pa
naudoti bet "kokį ginklą. Grei
čiausiai — nė šūvio į orą. To
kią nuomonę paremia visiškai 
neseniai , prieš pat JAV prezi
dento rinkimus, dabar išrink
to prezidento Bush ir jo vy
riausios patarėjos saugumo 
re ika lams Condoleezza Rice 
bendra užuomina, kad JAV 
turėtų a t i t raukt i savo karines 
pajėgas iš Kosovo, o gal ir iš 
Europos. Atrodo, kad į tą pusę 
l inksta ir naujas Valstybės 
sekretor ius Colin Povvell. Nes 
sena Amerikos politika yra 
ginti t ik savo krašto, užsienyje 
— savo piliečių saugumą, savo 
siekius, tikslus, verslą. Čia 
amerikiečiai —jau tikri nacio
nalistai . 

Ką Amerika gintų ir ko ne
gintų, šalia politikuojančių lie
tuvių šiuo laiku klausimą 
svarsto ir kiti pasaulio politi
kos žinovai. Jį nagrinėja ir 
žymus Anglijos politikos-kul-
tūros-ekonomikos žurnaias 
„The Economist" sausio 6-12 
d. laidoje. Pirmiausia žurnalas 
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Danutė Bindokieaė 

Kad nebūtų nebylių 
šauksmas kurtiems 

Žiemiškai... Algio Jakšto nuotrauka. 

mano. kad Bush į „izoliacinę" 
politiką Amerikos negrąžins, 
taip pat ir kariuomenės iš Eu
ropos neišves, tačiau labai at
sargiai spręs, į kokius kitų 
valstybių reikalus, vidinius ar 
ginčų su kaimynais atvejus, 
ginkluotomis jėgomis maišy
tis, į kokius ne. Pagal „The 
Economist" iš praeities pavyz
džių kokios nors bendros išva
dos susidaryti ar „bendros li
nijos" išsivesti neįmanoma, 
todėl ir JAV veiksmų iš anks
to numatyti niekas negalės. 
Žurnalas siūlo tokiems reika
lams sukurti kokias nors 
protavimai logiški, siūlymai 
geri, tačiau visgi daug klau
simų kils del jų įgyvendinimo. 
Popieriuje jie švies skaisčiai, 
bet niūrioje tikrovėje gali grei
ta i aptemti. Tokių tamsokų 
pavyzdžių yra ir šiandien. 
Juos mini ir pats „The Econo
mist". Amerika, J T remiama, 
nuo svetimos valstybės okupa
cijos Apgynė Kuveito karalys
tę, bet ji nieko nedaro iš Kini
jos okupacijos išvaduoti Tibe
tą. Brangiu, vos ne tris mėne
sius trukusių, bombų karu 
JAV apgynė serbų žudomus 
kosovarus, bet visgi nė piršto 
nepajudino rusų žudomiems 
čečėnams apsaugoti. Supran
tama, aukščiausių pasaulyje 
kalnų viršūnėse išsimėčiusį 
Tibetą išvaduoti gal ir fiziškai 
neįmanoma, bent be milžiniš
kų aukų, bet čečėnams padėti 
savo nepriklausomybę apginti, 
kur tikslui pasiekti pakaktų 
tik kietesnės diplomatijos bei 
stipresnio žodžio Rusijai, truk
do tik paprastas nenoras arba 

•duok. Dieve, kad klysčiau) 
tyčine JAV politika. J u k be
veik tikra. kad. Čečėnijai išsi

vadavus, laisves siekiančių 
tautų Rusijos teritorijoje atsi
ras daugiau. O nei Amerika, 
nei kitas Vakarų pasaulis to
kių „triukų" nenori. Bet a r 
JAV ir tas kitas Vakarų pa
saulis norės ginti jau prieš 10 
metų įvykusį „triuką" — išsi
laisvinusias Baltijos t au ta s , 
irgi klausimas? Savo išvedžio
jimais „The Economist" į jį vis
gi neatsako. Ar galime atsaky
ti mes patys? 

Jeigu reikėtų man į tą klau
simą atsakyti šiandien, saky
čiau — ne, karine jėga niekas 
mūsų negins. Tai liudija ir 
praėjusio šimtmečio istorijos 
pavyzdžiai. Niekas negynė 
Lietuvos, sovietams ją oku
puojant 1940 metais. Antra
jam pasauliniam karui bai
giantis JAV prezidentas Roo-
sevelt Teherane Stalinui tie
siai į akis pasakė, kad dėl Bal
tijos valstybių jis su Rusija ne
kariaus. Bush Lietuvos ne
priklausomybę pripažino, tik 
Rusijai ją pripažinus. Todėl. 
ar Lietuva bus NATO narė, ar 
ne — rezultatas tas pats. Tad 
ar ver ta Lietuvai į šią organi
zaciją stoti, juo labiau, bet ko
kia kaina veržtis? Ar ne ge
riau paklausyti docento dr. 
Juozo Petruškevičiaus ir likti 
neutraliai? 

Ne. Negeriau. Lietuvos ne
utra lumas nieko nereikš. Ru
sijai t ikrai nieko, nes netu
rėsim pakankamai jėgos jį ap
ginti, o pasauliui — tik dau
giau popieriaus ir rašalo, oku
pacijai įvykus, protestams pa
rašyti. Sakoma: skęstantis ir 
už šiaudo griebiasi. Vis tiek 
kokia nors viltis. J NATO įsto
jusi, Lietuva bent „šiaudą" ša
lia turės . O .ikusi neutrali — 

tik vienos Rusijos malonę. 
Kas, šalia Veselkos, Petruš
kevičiaus, jos Lietuvoje beno
rėtų? Tad klausimas lieka jau 
nebe „ar Lietuvai stoti į 
NATO", bet „ar ją ten priims?" 
Britų buvęs ministras Douglas 
Herd jos ten įsileisti nenori. 
Melskimės tik kad tokių ne
būtų daugiau. Ypač ta rp esa
mų NATO narių — prezidentų 
bei ministrų. 

* Lenkija skir ia 300,000 
eurų '.1.128 mln. litų) Ma
rijampolės vandens valymo 
įrenginių modernizavimui. 
Minėtosios lėšos bus skiria
mos Marijampolės vandens 
valymo įrenginių azoto ir fos
foro šalinimo įrangai sumon
tuoti. Susitarimą dėl šio pro
jekto prieš kelerius metus 
pasirašė tuometinis aplinkos 
apsaugos ministras Algis 
Čaplikas ir jo kolega iš Lenki
jos. Lėšas skirs Lenkijos val
stybinis aplinkos apsaugos ir 
vandens tausojimo fondas. Tai 
bus pirmasis šio 11 metų vei
kiančio fondo paramos užsie
niui projektas. Nauji nute
kamųjų vandenų valymo įren
gimai Marijampolėje suma
žins Šešupės vandenų taršą. 

* „Lietuvos draudimas" 
pradės mokėti kompensaci
jas žmonėms, netekusiems pa
stogės per namo sprogimą Jo
navos rajono Upninkų gyven
vietėje. 72.000 litų gyvento
jams bus sumokėti už namo 
sprogimo metu sunaikintą 
turtą. 68,000 litų turi būti su
mokėta Jonavos rajono savi
valdybei už nukentėjusiems 
gyventojams suteiktas nepro-
centines paskolas būstui įsigy
ti. BH8 

Praėjusių metų rudenį 
..Drauge" buvo išspausdintas 
neseniai į šį kraštą atvykusių 
lietuvių laiškas, kuriame nu
aidėjo skundas del j iems daro
mos neteisybes Lietuvos pilie
tybes atžvilgiu. Pagal netru
kus po Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo priimtą įsta
tymą, visi, išvykusieji į už
sienį, priimdami gyvenamojo 
krašto pilietybę, automatiškai 
praranda turėtąją Lietuvos. 

Pradžioje galbūt mūsų tau
tiečiai per daug sau nesuko 
galvos, bet, ilgiau pagyvenę 
Amerikoje ar kurioje kitoje 
šalyje, atėjus metui gauti gy
venamojo krašto pilietybę, pa
juto turėtosios Lietuvos pilie
tybės netektį. Juo labiau, kad 
jų paaugliams vaikams gyven
amojo krašto pilietybe, pagal 
tėvus, yra suteikiama automa
tiškai. Ne vienas toks lietuviu
kas pareiškė nepasitenkinimą, 
kad jo net neatsiklausta, ar 
nori gauti gyvenamojo krašto 
pilietybę, ypač kai tuo praran
damas lietuviškas pasas. 

Galbūt kelis dešimtmečius, 
sakykime, Amerikoje gyve
nantiems ir daugumai jau tu
rintiems Šios šalies pilietybę, 
toks nepasitenkinimas atrodo 
nelabai pateisinamas: dėl ko 
jie paliko savo tėvynę ir iš
kriko po platų pasaulį lyg tos 
patarlės „Samuolio bitės"? 
Juk Lietuva laisva, jai reikia 
tvirtų, jaunų, išsimokslinusių 
žmonių, tad dėl ko savo jėgas 
eikovoja toli už jos ribų? 

Manome, kad tokie klausi
mai vis rečiau ir rečiau kyla, 
nes tik nenorintis susipažinti 
su dabartine Lietuvos kasdie
nybe, arba apskritai blogos va
lios, tautietis drįstų priekaiš
tauti išvykstantiems į užsienį 
geresnio gyvenimo sau ir savo 
šeimai paieškoti. Nejaugi iš is
torijos nežinome, kad ir po 
Pirmojo pasaulinio karo (arba 
ir prieš tai) daug lietuvių vyko 
į Ameriką dėl lygiai tų pačių 
priežasčių. Daugelis net iš sa
vo giminaičių girdėjo, kaip jie 
ten sunkiai dirbo, gyveno, tau
pė, centus siuntė pasiliku
siems Lietuvoje, o kai kurie 
vėliau ir patys sugrįžo. įsigijo 
žemės ar verslą ir sėkmingai 
gyveno. Nėra abejonės, kad jų 
finansinis ir kultūrinis indėlis 
Lietuvos valstybei buvo labai 
svarbus. Deja, lietuvių tautos 
valstybingumo giją nukirto 
bolševikų okupacija, tad tega
lime spėlioti, kaip valstybė 
būtų tvarkiusi vėlesnių emi
grantų pilietybės ir kitus rei
kalus. 

Visgi dabartinių imigrantų 

iš Lietuvos rūpestis y ra 'nuo
širdus ir tikras. Po aukščiau 
minėto laiško paskelbimo, 
ypač jo išsiuntinėjimo įvai
riems įtakingiems Lietuvos 
vyriausybės, seimo, valdžios 
nariams, atgarsio nesusilauk
ta. Iš esmes, nebuvo nei vieno 
atsakymo, išskyrus piktą laiš
ką ,,Lietuvos ryte", kur visi 
išvykusieji aštriai puolami, 
kad išsižadėjo savo tėvynes 
„dėl trupinio aukso, gardaus 
valgio šaukšto" ipagal V. Ku
dirką) svetimuose kraštuose. 
Ar tas laiškas tikrai buvo ei
linės lietuves, ar galbūt kaž
kieno „surežisuotas", nelabai 
svarbu, bet jo įžeidžiantis to
nas visiems paliko nemažą 
kartėlį. 

Tad labai malonu matyti, 
kad nei atsiliepimų stoka, nei 
pikti užsipuolimai Lietuvos 
spaudoje neužgniaužė nese
niai atvykusiųjų lietuvių ryžto 
„ieškoti teisybės" — klibinti 
visas įmanomas duris, kad to 
nelogiško Lietuvos pilietybes 
praradimo įstatymo žala būtų 
atitaisyta, jis pirmąja pasitai
kiusia proga pakeistas palan
kesniu visiems išeiviams ' iš 
Lietuvos. Verta atkreipti dė
mesį, kad būdas, kuriuo sie
kiama tikslo, yra jau vakarie
tiškas, arba — amerikietiškas: 
tiesiogis laiškų siuntimas įvai
riems pareigūnams. 

Norime nuoširdžiai palin
kėti, kad kaip galima daugiau 
mūsų tautiečių — ir neseniai 
atvykusių, ir seniau čia gyve
nančių — įsijungtų į šią ak
ciją, užpiltų laiškais seimūnu5, 
vyriausybės ponus, prezidentą 
ir visus kitus, kas tik gali šiuo 
reikalu padėti. Taip pat pata
riame gavusiems laiškus. į 
juos bent atsiliepti ' taip daro
ma visame vakarietiškame pa
saulyje, kur politikai- .labai 
vertina savo rinkėjų nuomo
nes). Jeigu atsitiks, kaip pir
mą kartą ir visa laiškų ra
šymo akcija bus tik nebylių 
šauksmas kurtiems, prižada
me šiame dienraštyje, tai ko
mentuoti ir skelbti „tyjinčių-
jų" pavardes. 

Iš tiesų, kokia čia- logika. 
kad vieni lietuviu tatifos" pi
liečiai gali turėti dvigubą pi
lietybę 'net ju vaikai ir vai
kaičiai1, o kiti — ne° Kodėl 
Lietuva nesielgia su savo vai
kais kaip motina, o kaip pa
motė? Jeigu teigiama, kad per 
10 nepriklausomybes metų į 
užsienį išvyko apie 25 proc. 
Lietuvos piliečių, kodėl net ne
sistengiama juos prie savo 
tautos kamieno palaikyti'' 

ATSIMINIMAI 
1941-1962 M. 

DANUTĖ LINARTAITĖ-PETRAUSKIENĖ 

Nr.34 T. . . . , . 
Is pradžių gyveno pas mus. o, kai 

ištekėjau, išsinuomavo kambarį. Mes su Zene likome 
draugės visam gyvenimui. 

Paskui iš Kamniaus atvažiavo mano draugė Nijolė 
Sliesoraitytė. Ji gyveno pas mus neilgai. Atvažiavus iš 
Kamniaus O. Kasevičienei su sūnumi Vytu. ji greit už 
Vyto ištekėjo ir perėjo gyventi pas vyrą. 

Vieną dieną pas mus atėjo susijaudinusi J ane Ki-
laite ir pranešė, kad pas ją atvažiuoja baigęs tarnybą 
armijoje Julius Sapežinskas. J ie susipažino dar Kam-
niuje. kai buvo atsiųsti lietuviai kareiviai padėti tvar
kyti kviečių derlių. J is tada žadėjo pas J a n e sugrįžti, 
bet ji netikėjo. J u k jis buvo laisvas ir galėjo važiuoti į 
Lietuvą. 

Tiesa, reikia pripažinti, kad J a n e nuo Jul iaus gau
davo į savaitę 1-2 laiškus. Mes abi kar tu skaitėme ir 
girdavome. kad labai gražiai rašo. Tuo laiku į Bar-
naulą buvo atvažiavęs Šakalys Jane i pasipiršti, bet 
J ane dėl gražių Jul iaus laiškų teketi ats isako. 

Ir štai dabar Jul ius atvažiuoja, o J a n e negali jo pasi
tikti, nes tuo laiku dirba. J stotį pasitikti Ju l iaus nuėjo 
mano mama. Jul iaus nuotraukos neturėjo Kai atėjo 
nurodytas telegramoje traukinys, mama e|o prie \i>u 
vienišu, gražiu vyru. bet Juliaus nebuvo. M a n u _ . i k ' 

jo. kad Jap.ė labai graži, tai ir Jul ius bus gražus. Nesu
tikusi grįžo viena namo. O J a n e su Juliumi atėjo tik 
kitos dienos pavakary. Jul ius atvažiavo tik kitą diena. 
Man j is nepatiko, nei iš išvaizdos. n«i iš bendravime. 
Labai greit Jane pranešė, kad už Juliaus išteka. At
kalbinėjau, bet manęs nepaklausė, paskui gailėjosi. 
Janei vestuves iškėlė jos bendradarbės. Nesižavėjau. 
nes vestuvės buvo grynai rusiškos. J ie išsinuomavo 
tokį mažą kambariuką, kad vos buvo vietos apsisukti. 

O pas mane dažnai atvažiuodavo Juozas ir eidavome 
į kiną. 

1957 m. pavasarį su Jane buvome pakviestos pas 
Onutę ir Boleslovą Aleknavičius. Ten susitikome ne
pažįstamą jaunuolį. Mus supažindino. Vidutinio'ūgio. 
plačių pečių, labai gražiai sukosi šviesūs plaukai. Tai 
buvo Antanas Petrauskas, tik ką atvažiavęs iš Lietu
vos. J i s . tarnaudamas kariuomenėje, susipažino su Bo
leslovu, dažnai pas juos lankydavosi. Boleslovas man 
apie jį pasakojo, kad tai labai geras, draugiškas, pas
laugus žmogus. Pakalbėjome, pašokome. Antanas pra
dėjo pas mane labai dažnai lankytis. Vis eidavome 
pasivaikščioti. Kai atvažiuodavo Juozas, eidavau su 
juo į kiną. kol Antanas nesužinojo, kad toks Juozas iš 
viso egzistuoja. Kai eilinį kartą grįžau su Juozu iš 
kino. Antanas pakėlė didelį triukšmą, ir man reikėjo 
apsispręsti, su kuo draugauti. Išsirinkau Antaną. 

Prieš man išvažiuojant dirbti su vaikų darželiu į 
pušyną, vieną sekmadienį atėjo pas mus Antanas su 
Boleslovu pagal senovės paprotį piršlyboms. Atsinešė 
butelį vyno. saldainių. Boleslovas buvo linksmų plau
čių žmogus. Suvaidino tikra piršlį. 

Aš sutikau tekėti už Antano. Vestuves atidėjome ru
deniui. 

Pavasarį su darželiu išvažiavau dirbti į pušyną. An
tanas sekmadieniais pas mane atvažiuodavo. Kartą 
atsivežė saldainių, likerio. Pakviečiau Ekateriną Pet-
rovną ir palikau juos abu pakalbėti. Antanas jai pa
sakė, kad rimtai su manimi draugauja, nori vesti. 
Ekateriną Petrovna toms vedyboms pritarė. Antanas 
jai patiko. 

Grįžusi iš stovyklos, gavau valdišką laišką, kuriame 
buvau kviečiama į vidaus reikalų skyrių. Kai nuėjusi 
prisistačiau, mane priėmė jaunas civiliais rūbais vy
riškis. Ilgai kalbėjo, suko ratu. kol supratau, ko jis iš 
manęs nori. Kalbėjo, kad aš kaip tremtine turiu pasi
tikėjimo bendradarbių tarpe ir turiu labai gerą cha
rakteristiką. J ie sugalvojo mane užverbuoti. Mat buvo 
įdomu, ką medikai kalba apie politiką. Sako. žmones 
manęs nebijos, kalbės viską, nes aš tremtine. O be to. 

jiems įdomu, ką kalba tautiečiai, nors jie ir taip viską 
žino. Šnekino, kad man prasidės labai įdomus gyveni
mas. Dažnai slapta susitikinėsime. Ir apie Antaną jie 
jau žinojo, net ir tai, kad ruošiuosi ištekėti. Įspėjo, kad 
vyrui reikės nieko nesakyti. 

Aš iš pradžių tik klausiausi, ką jis kalba ir nieko ne
sakiau. Kalbėjo labai mandagiai, pataikaujančiai. O 
kai atnešė popierių pasirašyti, tada aš pradėjau kal
bėti. Visų pirma pasakiau, kad aš tokiam darbui ne
tinku. Konsultacijoje niekas nepolitikuoja, dirba be
veik vienos moterys ir kalbama tik apie ligonius ir 
buitį. O lietiniai irgi politika nesidomi Visi gyvena 
savo gyvenimą Pasakiau, kad ones vahižu .i- nieko 

neturiu, tik jau agente nedirbsiu. Sveikata mano silp
na, o be to, neturiu laiko. 

Mano verbuotojo elgesys iškart pasikeitė. Pradėjo 
ant manęs šaukti. Sake. kodėl iš karto neatsisakiau^ o 
laukiau, kol jis viską man pasakys. Dabar gali mane 
visą nakt} laikyti, kol nepasirašysiu. Bet aš jau buvau 
gyvenimo užgrūdinta ir nieko nebijojau. Sakiau, kad 
jau 3 metus kalėjime sėdėjau, galiu dar pasėdėtu jei 
yra už ką. Aš nieko nesu bloga padariusi. Užtrenkė 
duris. Ilgai neatėjo. Pagalvojau, gal tikrai mane čia 
visą naktį laikys, bet grįžo ir atnešė raštą pasirašyti, 
kad aš privalau visą gyvenimą likti Altajaus krašte ir 
neturiu teises važiuoti j Lietuva. Raštą aš pasirašiau, 
o jam atkirtau, kad man čia labai gera gyventi ir nie
kur nesiruošiu važiuoti. Ir išėjau. 

Rugsėjo mėnesį pasiėmiau atostogas už dvejus Me
tus ir su mama nuvažiavome aplankyti tetos Hales 
Mickonienes šeimos Jie gyveno Gorno-Aitaiske. Iki 
Byjsko važiavome traukiniu, o \ Gorno-Altaiską auto
busu. 

Aplink Kamnių ir Barnaulą buvo plati stepe. o. 
važiuojant nuo Byjsko iki Gorno-Altaisko, prasidėjo 
kalnai. Iš pradžių tik kaivos. Aš dar gyvenime nebu ' 
vau kalnų mačiusi. Tiesa, mačiau Uralo kainus. t;k la
bai mažai pro traukinio langus. Dabar žiūrėjau iš
plėtusi akis. Čia dar nebuvo aukšti kalnai, buvo tik jų 
pradžia. 

Pats Gorno-Altaiskas pasirodė labai įdomus. Jis 
buvo lyg duobėje. Iš visų pusių supo kalnai. Mano teta 
su dėde gyveno nuosavame name. kuri sunūs pastate 
iš rąstų. B.d 
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skaitytojai 

1MUSU ŠEIMOSE 
PAGERBTAS DR. ANTANAS G. RAZMA 

Mes, trečiosios lietuvių emi
grantų bangos JAV atstovai, 
kreipiamės į J u s , prašydami 
prisidėti prie mūsų veiksmų, 
raginant Lietuvos Seimą ir vy
riausybę, priimti įstatymų pa
taisas, kuriomis remiantis, 
mes ir mūsų vaikai, gavę JAV 
pilietybe, neprarastumėme 
Lietuvos pilietybės! 

Pagal dabar galiojantį įsta
tymą, Lietuvos pilietis, gauda
mas bet kurios kitos valstybės 
pilietybę, automatiškai neten
ka Lietuvos pilietybės. 

Susimąstykime sekundei, 
gal dabar mums tai ir nelabai 
rūpi, ne tiek daug esame gavę 
JAV pilietybę, tačiau, laikui 
bėgant, mūsų daugės, daugės 
beteisių Lietuvos gyventojų, 
dėl ekonominių sunkumų pali
kusių Tėvynę. 

Pagalvokime, ar bus malonu 
vykti į Lietuvą kaip turis
tams? Prašyti tėvynės vizos? 
Gyventi savo namuose tik už
sienio svečiui leidžiamą dienų 
skaičių? 

Kviečiame visus, kurie, pri
ėmę JAV pilietybę, nori išlikti 
Lietuvos piliečiais, ir tuos, ku
rie neabejingi šiai problemai, 
rašyti laiškus Lietuvos parei
gūnams, raginant juos pakeis
ti minėtą įstatymą. Užverski-
me Juos mūsų laiškais, gal ta
da problemos sprendimas pa
judės iš vietos? 

Pateikiame elektroninio 
pašto adresus asmenų, kurie 
gali tai padaryti: 

l . a r a b r a @ p r e s i d e n t J t (Ar-
manas Abramavičius, Lietu
vos prezidento patarėjas tei
siniais klausimais). 

2. arturas.pa ula uskas@lrs. 
lt (Artūras Paulauskas , Seimo 
pirmininkas). 

3.arturas.skardzius@lrs.lt 
(Artūras Skardžius, Seimo 
vicepirmininkas). 

4.gintaras.steponavicius 
@lrs.lt (Gintaras Steponavi
čius, Seimo vicepirmininkas). 

5. vytenis.andriukaitis@ 
lrs.lt (Vytenis Andriukaitis, 

Seimo vicepirmininkas). 
6. r.paksas@lrvk.lt (Rolan

das Paksas, ministras pirmi
ninkas). 

7 .rugieniu@flash.net 
(Liuda Rugienienė. Lietuvos 
Seimo ir JAV LB komisijos at
stovė). 

8. ceslovasJursenas@lrs.lt 
(Česlovas Juršėnas, komisijos 
narys). 

9jurgis.razma@lrs.lt (Jur
gis Razma, komisijos narys). 

10. aloyzas.sakalas@lrs.lt 
(Aloyzas Sakalas, komisijos 
narys). 

11. gazemk@rc.lrs.lt (Gab
rielius Žemkalnis, Pasaulio 
lietuvių bendruomenės atsto
vas Lietuvos Seime). 

12. info@gitic.lt (Lietuvių 
grįžimo į tėvynę informacijos 
centras). 

13.admin@ltembassyus. 
org (Lietuvos ambasada 

JAV). 
Galima rašyti ir šiais adre

sais: 
L i e t u v o s R e s p u b l i k o s 

p r e z i d e n t ū r a , S. Daukanto 
3/8, 2001 Vilnius; 

L i e t u v o s R e s p u b l i k o s 
S e i m a s , Gedimino pr. 53, 
2002 Vilnius; 

L i e t u v o s R e s p u b l i k o s vy
r i a u s y b ė , Gedimino pr. 11, 
2039 Vilnius. 

Dr. Antanas Gintaras Raz
ma jau keleri metai iš eiles 
išrinktas vienu geriausių gy
dytojų Čikagoje ir jos apylin
kių miesteliuose specialios or
ganizacijos „Castle Connoly 
Medical Ltd.", kuri per pasku
tinį dešimt»etį atlieka gy
dytojų parinkimą į sąrašą 
„Chicago Top Doctors". 

Tūkstančiai daktarų, gai
lestingųjų seserų ir adminis
tratorių gauna užklausimus, 
kuriuose prašoma pasisakyti, 
kokius gydytojus pasirinktų 

Siūlome laiško pavyzdį, kurį taip pat galima rasti „Draugo" 
internetinėje svetainejewww.drauga8.org: 

Su didele viltimi ir nerimu laukėme Lietuvos Seimo rinkimų, 
tikėdami, jog pagaliau prie mūsų Tėvynės valdžios vairo stos ryžtingoms 
permainoms pasirengė, naujoviško mąstymo politikai. Mūsų viltys pasi
teisino, praradusiems pasitikėjimą teko pasitraukti. Džiaugiamės tuo ir 
tikime, jog Jos padėsite Lietuvai pasveikti nuo apgaulės, abejingumo, 
skurdo ir nepriteklių. Tikime, jog ateis diena, kai pagaliau atsigaus val
stybės ekonomika, žemės ūkis, kai nebegirdėsime savo artimųjų nusi
skundimų blogėjančiu gyvenimu, kai neliks norinčių palikti savo gimtąjį 
kraštą ir vykti ieškoti duonos svetur. 

Visa tai bus. Tačiau šiandien mus, po pasaulį išsibarsčiusius Lietuvos 
piliečius, neramina tai, kad dėl netobulų įstatymų mūsų valstybėje gali 
ženkliai sumažėti lietuvių, nes, priėmus kitos valstybės pilietybe, mes 
ir mūsų vaikai automatiškai, nepaliekant apsisprendimo teisės, praran
dame Lietuvos pilietybe. Ar ne per lengvai Lietuva „nurašo" savo 
žmones? Ar po kokių penkerių metų, atėjus naujai valdžiai, nereikės tai
syti įstatymų, už mokesčių mokėtojų pinigus steigti naujų tarnybų, ku
rios dirbs Lietuvos pilietybės atstatymo darbus. Lietuvai vis plačiau at
veriant vartus į Vakarus, rengiantis tapti Europos Sąjungos bei NATO 
nare, mūsų tautiečių pasaulinis „maisymasis" dar pagyvės. 

Mes, vadinamosios trečiosios lietuvių imigracijos į JAV bangos, atsto
vai, kartais save vadiname „prarastąja karta". Gimė ir augę melu ir 
skambiais žodžiais vainikuotame „raudonajame tarybiniame rojuje". 
džiaugėmės, kad Lietuva atgavo nepriklausomybe, didžiavomės, kad 
esame laisvos valstybės piliečiai, kaip ir mūsų senoliai, pasakojome savo 
vaikams, kas yra Tėvynė. Deja, Lietuvos ekonominė situacija privertė 
trauktis. Įsikūrus Amerikoje, nei akimirkai neapleido mintis, kad grįšim, 
vis tiek kada nors grįšim. Tą žino ir mūsų vaikai, mielai leidžiantys va
saras Lietuvoje ir svajojantys, pabaigę mokslus, sugrįžti (juk išvykstant 
iš Lietuvos, jų neklausėme, nori jie to, ar ne), kuriantys ateities planus, 
kuriuose Lietuva — ne paskutinėje vietoje. Džiugu ir neramu dėl to. 
Kaip jiems turėsime paaiškinti, kad Tėvynė, kuria jie pabrėžtinai di
džiavosi, jų nebenori? 

Mes, vyresnieji, užgrūdinti. Vieno tėvuko žodžiais: „pergyvenome vo
kiečius, pergyvenome rusus, pergyvensime ir lietuvius". Ką daryti su 
miisų atžalomis, kuriems šventas žodis Tėvyne gali virsti tik žodžiu, ar 
jie ateityje nevadins savęs „prarastąja karta", išduota ne tarybinių 
„draugų", o savų — lietuvių? Ar jiems taip pat bus atimta pasirinkimo 
laisvė?.. 

Pernai rudenį, prieš Seimo rinkimus, mes išsiuntėme panašų nerimo 
laišką dėl dvigubos pilietybes vyriausybei, prezidentūrai, visiems par
lamento nariams, gal 80 organizacijų, kurios nors kiek susiję su šiuo 
klausimu Atsakymo, deja, nesulaukėme! Viliamės, kad naujasis Seimas 
ir vyriausybė išgirs mus, kad netapsime saujelė po pasaulį pasklidusių 
lietuvių (neoficiali statistika sako, kad per 10 metų iš Lietuvos į užsienį 
išvyko per 25 proc piliečių), kad mums (teigiamai ar neigiamai) bus bent 
atsakyta. 

Pagarbiai, 

savo ir šeimų gydymui. Iš 
daug tūkstančių gydytojų yra 
išrenkami tik 500 iš 39 specia
lybių. Šis geriausių gydytojų 
sąrašas yra išspausdinamas 
Xhicago" žurnale, po antrašte 
— „Chicagoans Of The Year — 
Our Heroes". 

Dr. Antanas dirba kartu su 
broliu dr. Edžiu Petru ir kitais 
dviem gydytojais, sudarydami 
plaučių specialybės grupę, 
kuri priklauso Christ ligo
nines gydytojų štabui, Oak 
Lavvn. IL. 

JoseDh (Joe) Gulbinas savo parduotuvėje „Benvyn Finer Foods", prie len
tynų su produktais iš Lietuvos. Ed. Šulaičio nuotrauka. 

BEVEIK PUSŠIMTIS METŲ SU MAISTO 
PRODUKTAIS 

jos nieko bendro nebeturi), Mūsų tautietis Juozas — Jo-
seph Gulbinas (bet žmonės jį 
vadina — Joe) jau beveik pus
šimtis metų „bendrauja" su 
maisto produktais, f Ameriką 
atvykęs 1949-siais, j is netru
kus pradėjo dirbti A&P krau
tuvių tinklo parduotuvėje, ku
rios tada buvo populiarios 
Čikagoje ir apylinkėse. 

Čia bendraudamas, j is iš
moko viską, kas tik reikalinga 
žinoti apie maisto prekybą. 
Po kiek laiko tapo ir „bosu". 
Kuomet A&P parduotuves Či
kagoje likvidavo, J. Gulbinas 
trumpai (1985-1987) buvo iš
vykęs dirbti į Floridą. 

Tačiau jį t raukė Čikaga. To
dėl, čia sugrįžęs, nusipirko 
savo krautuvę, kurią kartu su 
partneriu John Michell valdo 
ir šiandien. Parduotuvė vadi
nasi „Benvyn Finer Foods", 
6323 Cermak RD.. visai netoli 
Cicero, kur dar vis gyvena 
nemažas būrys tautiečių. Tad 
į šią parduotuvę ir jie dažnai 
užsuka, ypač dabar, kai čia 
pardavinėjami importuoti pro
duktai iš Lietuvos. Taip pat 
daugeliui, patinka čia gauna
ma ir įvairi. ..Baltic Bakery" 
kepyklos kepama, juoda duo
na. 

Reikia pasakyti, jog Cermak 
Rd. įsikūrusi „Benvyn Finer 
Foods" parduotuvė (dar viena 
tokiu pavadinimu yra ir krau
tuve Oak Park Avenue, tačiau 

yra viena didžiausiųjų priva
čių krautuvių ne tik Benvyne, 
bet Ciceroje ir kituose prie
miesčiuose. J i turi ir šviežios 
mėsos skyrių, dirba 37 žmo
nės. 

Pats J . Gulbinas gyvena ne
toli esančiame North River-
side miestelyje. J is su žmona 
užaugino dvi jau ištekėjusias 
dukras — Jenet te Beatty ir 
Mariją Wozniak. J . Gulbinas 
yra veiklus amerikiečių tar
pe. Jis yra tarptautinės Rota-
ry organizacijos Cicero sky
riaus prezidentas ir jo nuo
trauka, grupėje kar tu su dar 
dviem žmonėmis šių metų 
pradžioje išspausdinta Čika
gos priemiesčių „Life" laik
raščių pirmame puslapyje. 

Tad verta labiau susidomė
ti šia maisto parduotuve. 
Ypač mėgstantys produktus 
iš Lietuvos ir juodą ruginę 
duoną. Be abejo, daugumas 
mūsų tautiečių iki šiol net 
nežinojo, kad šios parduotu
vės savininkas yra lietuvis. 
Dabar, atvykę į šią parduotu
vę ir norėdami ką nors pa
siaiškinti lietuviškai, teirau-
kimės Joe (tariasi Džio). O tie, 
kurie ieško darbo, čia irgi 
galėtų pasiteirauti. Pasitai
kius progai, be abejo, atsiras
tų galimybe čia įsidarbinti. 

Ed . Šu la i t i s 

Dr. Antanas G. Razma su žmona Asta, dukrele Alexa ir sūnum Andriumi. 

M. K. Č I U R L I O N I S 
PARYŽIAUS M U Z I E J U J E 

Orsay muziejuje Paryžiuje 
vyksta M. K. Čiurlionio dailės 
paroda, a t idary ta 2000 m. lap
kričio 8 d., ir tęsis iki š.m. va
sario 4 d. Iš le is tas 208 psl. 
katalogas su 197 iliustracijo
mis. „L'oeil" žurnalo lapkričio 
numeryje F rank Claus t ra t iš
spausdino straipsnį, pavadintą 
„Čiurlionio mažoji muzika", 
iliustruotą 7 paveikslais bei 
Čiurlionio ir jo žmonos Sofijos 
fotografija. 

S a u l i u s S i m o l i ū n a s 

PAKVIESTAS Į I Š K I L M E S 

Vytautas Vidugiris, XVI 
JAV LB tarybos ir X PLB sei
mo narys, aktyviai besireiš
kiantis respublikonų ir prez. 
George W. Bush rinkiminiame 
komitete, yra oficialiai Respub
likonų partijos pakviestas 
dalyvauti prezidento inaugu
racijos iškilmėse š.m. sausio 
21 d. VVashington, DC. 

VYKS Į VAŠINGTONĄ 

JAV LB tarybos narė, Va
karų apygardos pirm. Ameri
kos Baltų laisvės lygos direk
torė Angelė Nelsienė su savo 
vyru Romu gavo kvietimą da
lyvauti JAV prezidento George 
W. Bush inauguracijos iškil
mėse, vyksiančiose šį sekma
dienį Washington, DC. 

• L a p k r i č i o 17 d. i s to r i 
n i a m e S. Dar iaus ir S. Girėno 
oro uoste buvo at idengtas Lie
tuvos karo aviacijos memoria
las. 

* V a i k a m s k a u l u č i u l p u 
p e r s o d i n i m a i bus atliekami 
Lietuvoje, šiai investicinei 
programai sk i r ta 400,000 litų. 
Kaulų čiulpų persodinimai 
suaugusiems nuo 1999 m. at
liekamos Vilniaus universite
tinėje ligoninėje ..Santariškių 
klinikos". Sergant iems Lietu
vos vaikams kaulų čiulpų ope
racijos iki šiol būdavo atlieka
mos tik užsienyje. BNS 

(Parašas) 

Du draugai. Indrės Tijunelienes nuotrauka. 

Lina Guobiene su dukrele Julyte dalyvavo ..Pipirų ratelio" ruoštoie 
Kalėdų eglutėje 

•J'i's/.n (i-.ilhini) parduotuve ..Bervvyn Finer Foods". F Sulaicio nuotr 

Tfvisk.i.- p.itimmas.o gal „daktariška" konsultacija0 Dr Petras Kisielius 
'stoM kažką rinitai aiškina sunui dr Petrui Vv. t • k'M-i- -ikrai 
atid/.iaijn 7(«l/ių klauseisi F. bulaičio nimlr.iuk.i 

i ' 

mailto:3.arturas.skardzius@lrs.lt
http://lrs.lt
mailto:r.paksas@lrvk.lt
mailto:rugieniu@flash.net
mailto:ceslovasJursenas@lrs.lt
mailto:9jurgis.razma@lrs.lt
mailto:aloyzas.sakalas@lrs.lt
mailto:gazemk@rc.lrs.lt
mailto:info@gitic.lt
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Stefanija Stasienė. Lino Johansono nuotrauka. 

„KVIEČIU VAIŠINTIS" 

Knyga visiems ir visur 

2000 m. gruodžio 10 d. Die
vo Motinos parapijos sve
tainėje Clevelande gausiai su
sirinkę su.dėmesiu ir džiaugs
mu dalyvavome šio telkinio 
plačiu darbų talkininkės, li
tuanistinio švietimo direk
torės ir mokytojos, spaudos 
bendradarbės Stefanijos Sta-
sienės seniai lauktos knygos 
„Kviečiu vaišintis" sutiktuvė
se. Tai. sakyčiau, trumpa ku
linarijos enciklopedija lietuvių 
kalba. J a naudosis tautiečiai 
ne tik Lietuvoje, JAV-se, bet ir 
po platųjį pasaulį išblaškyti, 
nes ir visų matų palyginimai 
pateikiami ir anglų, ir metrine 
sistema. 

Nedaug terasime taip ele
gantiškai, stipriai ir prak
tiškai išleistų knygų lietuvių 
kalba. „Kviečiu vaišintis" — 
260 psl.. kietais viršeliais, 
iliustruota daugybe įspūdingų 
fotografijų, išleista 2000-siais 
metais. UAB „Sapnų sala" lei
dyklos Vilniuje, 3.000 egz. 
tiražu. 

Knygos „Pratarmėje" autorė 
teigia: „Keliaudama po sveti
mus kraštus, taip pat do
mėjausi tų kraštų kulinarija. 
Kai kurie svetimu tautų re
ceptai pateko į šią knygą... 
Stengiausi parinkti tik tokius 
receptus, kurie atitiktų mūsų 
skonį ir būtų nesunkiai pa
gaminami, nes šių laikų 
šeimininkės daug laiko virtu
vei nenori skirti. Čia rasite ir 
tradicinių, ir naujų valgių. 
Manau, kad valgio gaminimas 

yra lyg dovana, kuria norisi 
dalintis su kitais, šeima ar 
svečiais. Skiriu šią knygą 
tiems, kurie vertina gerą 
sveiką maistą, tiems, kurie 
mėgsta virti, gėrėtis maistu ir 
juo vaišinti svečius". 

Šioje S. Stasienes kulinari
jos knygoje šeimininkės ras ir 
papildys savo talentus — kaip 
vaišintis ir svečius vaišinti: 
užkandėliais ir užkandžiais, 
silkėmis, sumuštiniais, saloto
mis, padažais, sriubomis, sul
tiniais, burokėliais, įvairiais 
bulviniais, daržovių ir vaisių 
patiekalais, pikantiškais gry
bais, kisieliais, mėsos — jau
tienos, kiaulienos, veršienos, 
avienos, triušienos, paukštie
nos, žuvies patiekalais, kepi
niais, susainiais, sūriais, pun
šais, prieskoniais ir t.t. Visų 
patiekalų sąrašas užpilo dau
giau kaip 14 psl. 

Knygos autorė ilgų metų 
darbą skiria savo dukroms: 
Ingridai, Teresei, Matildai ir 
Ugnelei. Autorė dėkoja knygos 
rėmėjui Benediktui Karkliui 
— didžiajam Clevelando mece
natui, inž. Algirdui Giedrai
čiui už kompiuterinę pagalbą. 
Viršelis — dukters Teresės 
Stasaitės. Redaktorė — Kristi
na Pečiukonienė. 

Kulinarijos knyga jau pla
tinama Amerikoje ir Lietu
voje. Ją galima užsisakyti ir 
paštu pasiunčiant 15 dol. ir 4 
dol. už persiuntimą šiuo adre

su: S. Stasas, 18112 Wind-
ward Rd. Cleveland, OH 
44119. 

Truputis apie autorę 

Stefanija Stasienė knygos 
paskutiniame viršelyje kukliai 
prisimena ir save, sakydama, 
kad nuo savo vaikystės mėgu
si gamtą, domėjosi miško ir 
sodo gėrybėmis, padėdavo ma
mytei ką ruošiant, dėmesingai 
klausėsi kulinarijos ir namų 
ruošos pamokų Šiaulių moky
tojų seminarijoje. „Mano este
tiniam išsiauklėjimui ir pamė
gimui kulinarijos daug įtakos 
turėjo Janavičių-Aleksandri-
jos dvaras". Jaunystės me
tams prabėgus ir politinėms 
aplinkybėms pasikeitus, Stasų 
šeima buvo priversta palikti 
Lietuvą ir pasitraukti Vokieti
joj, o iš ten į JAV, kur Cleve
lande įsijungė į plačią, visuo
meninę veiklą ir lituanistinį 
švietimą, spaudos bendradar
bių eiles. 1951-1975 metų lai
kotarpyje buvo nuolatinė dien
raščio „Draugas" moterų sky
riaus bendradarbė, rašė ir ku
linarijos temomis. Savo kuli
narijos talentus papildė ir to
bulino net 28 metus, dirbda
ma garsioje „Stouffer" resto
ranų ir viešbučių bendrovėje, 
kur už studijinį rašinį „Kaip 
pakelti bendrovės veiklą" buvo 
apdovanota premija. Vėliau 
daug žinių apie įvairių tautų 
virtuvę įsigijo, keliaudama su 
vyru po pasaulio kraštus. 
1981 m. Paryžiuje klausėsi 
garsiojo Chares Marsen pa
skaitų ir atliko praktiką Cor-
don Bleu kulinarijos mokyk
loje. 1989 m. Turkijoje, lanky
dama folkloro seminarą, su
sipažino su turkų virtuve. 
Thailande ir Kong Konge susi
pažino su tailandiečių ir kinų 
virtuve. Clevelande lankė Lo
retos Paganini kulinarijos mo
kyklą, kur pažino italų virtu
vę. 

Šventinė popietė 

Nedažnai į knygų sutiktuves 
Clevelande susirenka tiek 
daug svečių, kaip į „Kviečiu 
vaišintis". Dar prieš prade
dant oficialų knygos prista
tymą, svetainėje prie stalo, 
kur autorė davė autografus, 
susidarė ilga eilė su jau 
įsigytomis knygomis. Neviena 
laukiančiųjų turėjo net po ke
lias — artėjančių Kalėdų do

vanoms. Vien tą popietę kny
gos tiražas sumažėjo 135 kny
gomis. 

„Tai yra šeimos meilės šven
tė", pradėdama knygos prista
tymą, tarė autorės dukra In
grida Bublienė, LR garbės 
konsule Clevelande. Sveikin
dama savo motiną ir di
džiuodamasi jos kūriniu — 
knyga „Kviečiu vaišintis" ti
kiuosi, kad ja su dėkingumu 
naudosis ir Lietuva, ir pasauly 
išsisklaidę lietuviai. Duktė ir 
anūkė įteikė autorei gėlių. 
Visi susirinkusieji džiaugs
mingai stipriais plojimais pa
lydėjo linkėjimo žodžius. 

Dievo Motinos parapijos il
gametis vadovas kun. G. Ki-
jauskas, SJ, kur knygos au
torė nuoširdžiai talkino ir 
talkina įvairiuose parapijos 
darbuose, sveikindams Stefa
niją bei Henriką Stasus, 
džiaugėsi šia gražia šeimų 
meilės puota — agape. Gerai 
susipažinę ir ją naudodamiesi, 
atras ir kūno, ir dvasios atgai
vos momentų, kaip ir Henriko 
Staso knyga „Kelionių vynas". 

Autorė savo trumpame žo
dyje, tarusi, kad čia buvo pa
kviesti neklausytis kalbų, bet 
pabendrauti ir padėkoti vi
siems, kurie kokiu nors būdu 
prisidėjo, kad ši knyga galėjo 
išvysti pasaulį, padėkojo kle
bonui ir pakvietė prie turtin
go, skanių užkandžių stalo. 

Linkėtina, kad JKviečiu vai
šintis" atsirastų visų gerų 
šeimininkių virtuvių bibliote
kose. 

Vacys Rociūnas 

BEVARDŽIAI GAVO 
VARDUS 

Bevardėms Vilniaus mokyk
loms, darželiams ir gatvėms 
sausio 17 d. Vilniaus miesto 
taryba suteikė pavadinimus. 
5-oji vidurinė mokykla Anta-

..Kviečiu vaišinti.*" autore- S 
Bucmienci. (ieveland ..Aušros" a 
Nuotrauka Lino Johansono 

kalnyje pavadinta Joakimo 
Lelevelio vidurine mokykla; 2-
oji muzikos mokykla gavo 
Naujosios Vilnios muzikos mo
kyklos vardą; 48-asis lopšelis-
darželis — pavadintas Vil
niaus lopšelių-darželiu „Kri
vūlė", o 64-asis specialusis 
darželis — Vilniaus specia
liuoju vaikų darželiu „Aidas". 

Pašilaičiuose gatvei nuo 
Laisvės prospekto iki susikir
timo su apvažiuojamuoju ke
liu Šeškinėje suteiktas Jurgio 
Baltrušaičio pavadinimas. 
tarp Oslo ir Šiltnamių gatvių 
— Eugenijos Šimkūnaitės, 
tarp Salininkų ir Liepkalnio 
gatvių — Katiliškių... 

Kaip pranešė Vilniaus mies
to savivaldybė, taip pat nu
spręsta pratęsti Liepkalnio ir 
Katiliškių gatves iki miesto ri
bos. Seniūnai per mėnesį įpa
reigoti sutvarkyti namų nu
meraciją ir apie tai informuoti 
gyventojus. Šiems sprendi
mams pritarė Valstybinė lie
tuvių kalbos komisija. Elta 

VALSTYBINIŲ PREMIJŲ 
LAIMĖTOJAI 

Gruodžio 11 d. Nacionali
nių kultūros ir meno premijų 
komitetas paskelbė 2000 m. 
laureatus. Nacionalines kul
tūros ir meno premijos teikia
mos kasmet už reikšmin
giausius pastarųjų penkerių 
metų Lietuvos ir pasaulio lie
tuvių bendruomenės meni
ninkų sukurtus kūrinius. Šie
met premijų laureatais tapo: 

Dailininkas Eugenijus Cu-
kermanas už tapybos kū
rinius: .Arsenalas" (1997), 
„Riva" (1998), „Magma" (1998), 
„Juoda-Žaiia" (1999), „Indian 
summer" (1999), „Zonos XXI" 
(1999), „Zonos XXII" (1999), 
„Kolona" (1999), „Klodai" (2000). 

Dailininkė Dalia Kasčiū
naitė už tapybos kūrinių cik-
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lus: „Geltonas kambarys.Lyja" 
(1998), „Šilkinė suknelė" 
f 1998-2000), „Mėlyna. Mano 
paslaptis" (2000), „Tobula for
ma +" (2000). „Ten" (1998-
2000). 

Rašytojas Romualdas Gra
nauskas už naujus prozos 
rinkinius Gyvulėlių dainavi
mas i 1998), Raudonas ant bal
to v2000), novelių rinktinę 
Raudoni miškai (1997). 

Rašytojas Tomas Venclova 
už eilėraščių rinkinį Reginys 
iš alėjos (1998). poezijos Rink
tinę (1999), pokalbių knygą 
Manau, kad... (2000), kitose 
šalyse 1996-2000 m. išleistas 
poezijos (anglų, švedų, vo
kiečių k.) ir straipsnių bei 
studijų knygas (anglų, lenkų, 
rusų k.). 

Rašytoja Nijolė Miliaus
kaitė už poezijos rinktinę Sie
los labirintas (1999) su naujų 
eilėraščių skyriumi. 

Operos soliste Irena Milke
vičiūtė už 1996-2000 metais 
parengtus ir atliktus pagrin
dinius operų vaidmenis, ora
torijų, kantatų solines parti
jas bei Lietuvos vokalinio 
meno reprezentavimą didžio
siose pasaulio scenose. 

Lietuvos nacionalinio sim
foninio orkestro meno vadovas 
ir vyr. dirigentas Juozas Do
markas už 1996-2000 m. kon
certines programas. 

Aktorius Vladas Bagdonas 
už sukurtus vaidmenis spek
takliuose: V. Šekspyro „Meilė 
ir mirtis Veronoje" (1996), 
„Hamletas" 11997), „Otelas" 
'2000), M. Koleno „Ana Veis" 
(1999), I. Kandero „Graikas 
Zorba"(1999). 

Dailininkas Adomas Ja
covskis už scenografiją spek
takliams: M. Lermontovo 
„Maskaradas" (1997), D. 
Verdžio Aida" (1997), Sofok

lio „Edipas karalius" (1998), 
I. Stravinskio „Šventasis pa
vasaris" (2000). 

Valstybinės premijos dydis 
— 42,500 Lt. 

Kultūros gyvenimas, 2000 m. Nr. 
9(631 

TARPTAUTINIS 
ELEKTRONINIS 

BIULETENIS 

EUCLID — 1993 m. įsteigta 
nepriklausoma agentūra, tei
kianti informaciją kultūros 
sektoriui. EUCLID šiuo metu 
įkurtas kaip oficialus kultūros 
kontaktų vienetas, aprūpina
mas Europos Komisijos ir 
Jungtinės Karalystės vyriau
sybės. 

Ši agentūra pradėjo leisti 
pirmą tarptautinį elektroninį 
tiesioginį kultūros mainų biu
letenį DICE (Direct Interna
tional Cultural Exchange) še
šiomis kalbomis (anglų, pran
cūzų, vokiečių, italų, ispanų ir 
portugalų), kuriame kultūros 
vadybininkai, administrato
riai, tyrinėtojai, praktikai ir 
teoretikai turės galimybę gau
ti įvairiapusę informaciją, ap
žvalgas, duomenų analizę, to
bulinimosi projektus, pasikeis
ti naujausiomis žiniomis ir ini
ciatyvomis, susirasti partne
rius, bendradarbiauti, gauti 
pakvietimus į tarptautinius 
seminarus, konferencijas, 
naujų knygų, žurnalų, straips
nių anotacijas, taip pat suži
noti, kaip juos gauti. 

Gauti daugiau informacijos 
apie šį biuletenį, taip pat su
žinoti, kaip jį užsiprenume-. 
ruoti, galite internete svetai
nėje: www.euclid.co.uk/dice. 
Pirmą biuletenio numeri gali
ma perskaityti nemokamai 
adresu: 

www .euclid.co.uk/dice/ 
IssueNol.htm 

LOT'o papi « _ « savaite: i Lietuvą 

visoms kainoms į Vilnių 

Tiktai mūsų 
interneto svetainėje! 

Stasienė autografuoja knyga Vidai 
ukštesniosios lit mokyklos direktorei. 

> < - . . . . 

Č i k a g a ^ 

Niuarkas 
Niujorkas ^ 

5& Sankt-Peterburgas 

m "*"\- > 
-Vi te iu ir^MaskVa , 

Kijevas 

/ 

> 

Petras ir Stefanija Stasai. apsupti gerbėjų V Rociuno nuotrauka. 

Tiktai iii|in«b| sausio 22-28 dienomis bilietai parduodami su 307. nuolaida 
Nėra jokiu apribojimu, kelionės dienai, 

ledelsdami apsilankykite mūsų interneto svetainėje 
y www.lot.com ir pasinaudokite šiuo pasiūlymu. 

Lenkų Avialinija LOT nuskraidins jus ten, kur reikia, be to, aptarnaus aukščiausiu lygiu. Neveltui jau 
eilę metų LdT pelno geriausios Centrines ir Rytu Europos avialinijos vardą. Mes garsėjame mandagiomis 

stiuardesėmis, svetingumu, kokybišku aptarnavimu ir nepralenkiama virtuve. Naujausi, moderniausi lėktuvai 
i i Niujorko, Nluarko, Čikagos, Toronto nuskraidins jus tiesiai j VarSuvą. Lengvas, malonus persėdimas 

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

POLIS H A (R U NBS 

www.lot.com LOT. 
TICKETSONLINE * 

• 

http://www.euclid.co.uk/dice
http://euclid.co.uk/dice/
http://www.lot.com
http://www.lot.com
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VILNIUS 
v 

Žiemos kainos 

Iš New Yorko $275 
Iš New Yorko $375 
Iš Čikagos $317 
Iš Čikagos $435 

viena kryptimi 
ten ir atgal 
viena kryptimi 
ten ir atgal 

Plius mokesčiai 
Nuolaidos galioja ir iš kitų JAV miestų 

VYTIS TRAVEL 
40-24 — 235 St. 

Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

E-MAIL: 
VYTTOURS@EARTHLINK.NET 

WEB.SITE: 
WWW.VYTISTOURS.COM 

šk o d a r b o 

50 metų moteris ieško bet 
kokio darbo. Gali prižiūrėti 

senelius, tvarkyti namus. 
Skambinti 

tel. 708-237-1252. 

Žvali, energinga ir švelnaus būdo 
moteris, turinti patirti ligonių slau
gyme ir puikias rekomendacijas, 
nori prižiūrėti pagyvenusius žmo
nes ir gyventi kartu. Kalba lietu
viškai, rusiškai, lenkiškai ir truputį 
angliškai Tel. 630-289-8062. 

I v a i r u s 

NAUJIENA! 
Ar gali mūsų seimininkė apseiti be lietuviškų produktų ant savo 

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

Čikagoje ir priemiesčiuose: 
Čikagoje — Lithuanian Plaza Bakery and Deli. Racine Bakery. Talman 
Delicatessen. Baltic Bakery.Garden Fresh, GilMart, Ukrainian Village 

Groceries, Gene's Sausage Shop and Deli, Joe and Frank's, Three 
Sisters, Healthy Foods; Lemonte — Chipain's and Totura's Finer 

Foods, AWL European Deli; Darien — Brookhaven Foods; Evergreen 
Park — A-J Meats; Berwyn — Benvyn Foods, Bervvyn Fruit and 

Vegetable Market, Long Grove — Amberland Artisants; Palatine — 
Eurofresh; Des Plaines — Sun Harvest and Greenwood Fruit Market. 

Morton Grove — Produce World; Skokie — European Style Deli; 
Mundelein — ALEF Sausage and Deli and Garden Fresh; 

Lincohiwood — Lincolnwood Produce; VVood Dale — Georgetown 
Foods; VVheeling — Garden Fresh; Bloommgdale — Springbrook 

Market; Melrose Park — Caputo Foods; Hinsdale — VVild Oats Market ir kt. 
Maisto produktai taip pat parduodami 

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

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

Mūsų telefonas: 847-327-9000. 
Food Depot International 

Ieško darbo 
44 m. moteris ieško darbo 

prižiūrėti senukus. Geros 
rekomendacijos. Vairuoja 

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

Siūlo darbą 
SIŪLOME DARBUS! 

Gail. seserų padėjėjoms kom
panionėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 
kartu arba atvykti į darbą ir 
išvyKti. Kreiptis; 

ALLCARE 
Employment Agency 

Te l . 773-736-7900 . 

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

Medicinos įstaigai VVheeling, 
IL, reikalingas masažistas. 

Privalo turėti Amerikoje 
išduotą leidimą. Skambinti 

tel. 847-392-8080. 

Samdome (už paslaugą mokėti 
nereikia) [vairiems darbams 
Dovvners Grove, IL — puiki 

aplinka. 3 pamainos, daug 
viršvalandžių. Alga pradžiai S7-

7.50. Reikalingi: mašinų 
operatoriai, suvirintojai, virėjai 

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

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

Kalbame angliškai, lenkiškai, 
rusiškai, ispaniškai. 

Kreipkitės į Haliną arba Marek. 

Great Lakęs Home Care, Inc. 
Įdarbinimo agentūra 

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

amžiaus žmones. 
Tel. 708-425-0538. 

Reikalingi taksi 
vairuotojai. Pats apmokau. 

Skambinti 
tel. 847-774-6643. 

A newly formed Conununity 
Bank located in the southwestern 

suburbs is offering excellent career 
opportunities forpart time Ac

count Executives. These positions 
reąuire prior New Accts. and 

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

benefits and a team-oriented 
approach call or send resume to: 
Conununity Bank of Lemont 

1237 State St 
Lemont, IL 60439 

630-257-1900 

lt makes a vvcyid of difference vvhen you fiy SAS 
to Lithuania. 

No one makes round-tnp travei to Lithuania easier and rnore corvenient than SAS 
From Chicago. we oVer daily service to Vilnius with a hassie-free connection via 
Stockholm. When you're ready to return. you'll enjoy same-day travei bark to 
Cnicago through ov Cooenhagen hub F>nd out vvhat a worid of difference SAS 
can make for your next tnp. Just call your Travei Agent or SAS at 1-800-221-2350 
or visit ou- website at www.scandmavian.net. 
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MOVING 
Ilgametis profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir 

į kitas valstijas. 
GEDIMINAS 
773-925-4331. 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

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

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

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

AinOMOBUO. NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapots ir Off. Mgr. Auksė 
S. Kar.e kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

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

Egidijus Const ruc t ion 
N a m u v i d a u s i r i š o r ė s 
dažymo, a l i umin io da rba i , 
visų rus iu s toga i , sta l iaus 
p a s l a u g o s . P i g u , g r e i t a , 
p a t i k i m a . 

Tel. 815 577 1797. 

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

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

dažymas Turiu darbo draudimą. 
i S.Benet:s, 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. 

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

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

Patikimai darome vizas į 
JAV. Skambinti 

teL 773-778-2569; 
773-580-5388. 

Vyrų ir moterų kirpėja. 
15 metų patyrimas. Greitas, 

malonus patarnavimas. 
Skambinti Vandai, 
teL 708-422-6558. 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

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

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

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

Salone „Miražas" kirpėja 
SKIRMANTĖ tvarko plaukus | 
vyrams ir moterims. Susitarus, S 

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

namų tel. 708-612-9526. 

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

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

Tel. 773-927-9107. 

Atliekame visus staliaus ir 
smulkaus remonto darbus. 
Aukšta darbų kokybė, didelė 
praktika JAV. Tikrai žemos darbų 
kainos. Tel. 773-254-0759, 
mob. 847-525-9275, ŽUvinas. 

Dėl ligos ir senatvės negalinčius 
gyventi savarankiškai, kviečiu i 
savo namus gyvenu prie šeimos. 

Labai geras maistas, atskiras 
kambarys ir nepriekaištinga 

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

tel. 708-387-2067. 

Plaukų dizainierė iš Lietuvos, 
mokanti daug naujovių iš Europos, 

kerpa vyrus, moteris ir vaikus. 
Janie Makris Hair Salon, 

Riverside, IL. Prašome apsilankyti. 
Mūsų adresas: 1 Riverside Road. 
Tel. 708-442-0660, kviesti Leną. 

PRISTATOME l LIETUVA BALTARUSIJĄ, 
LATVUA. ESTUĄ. RUSUA IR UKRAINĄ 
2779 Wat 71 Suta, Chicago, IL, 60629 

TeL (800)-77S-7363, (773H34-7919 
12301 S. NewAvt, *D, Lemont, IL 60439 
TeL (888)-615-2148, (630)-257-6822 
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Šešias pokvlių salės - tinka įvairioms proęoms 

J l/M 

35 iki 4 0 svečių 

BoTuinpcJwfn 

"V 
40 iki 80 avacių 

A i l O f t 1 0 0 M 
60 iki lūOtvecių 

Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 

100 iki 135 svečių 

Ar mėgstate šokti? 
Šėkiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

9 
nuKtiicoi 

125iKJ175svČių 

įmintai 
225 iu 550 Svo6ų 

NeklinoĮamasis turtas 

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
VdceMf* 773*4-7820 
Fax: 708-361-9618 

DANUTĖ 
MAYER 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui 

5315.* MIS 
Alexander J . Mockus. 

LTD 
Realtors 

,BUD" BALYS BUDRAITIS 
B roke r 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 

Fa* 773-767-9618 

GREIT PARDUODA 

j!JJ|L RE/MAX 
^REALTORS 
OFFC.I773) 586 - S95S 

HOME (7081 42S • 71(0 
MOBIL (773) S9O-O205 

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

GrMJ-21. 
Accent 

Homefinders 
9201 S. Cicero 
Oak Lawn. Illinois 60453 
ūu r tm t (708) 423-9111 
Voice Mail (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Res. 708-423-0443 

ASTA T.MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
miestą ir priemiesčiuose 

SALAMANCA 
Voicemail 

773-650-6878 
Pager 

773-260-3404 
CeU. tet. 

630-660-5988 
AUDRIUS MIKULIS 

Sprendimai! Sprendimai! 
Sprendimai! 

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

sąžiningai patarnaus 
AUDRIUS MIKULIS 

Butų nuoma 
Išnuomojamas 

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

S375 į mėn. + „security" 
Tel. 773-434-4543 

(vairus 
ATTENTIONIMMIGRANTS! 

Canada and Australu 
are accepung applicants for 
Permanent Residence! 

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

GTS concentrating in immigration 
wwwimmigration-service.com 

For Rent 
2 bedroom. 2 floor, appliances, 

heat and Utilities included. 
No pets. no smokers. 
Tel. 773-585-6395. 

Dovvners Grove rajone 
išnuomojame namą arba 
kambarį jame. Skambinti 

tel. 630-816-7114, Arvydas. 

Ieško 
Paslaugos 

Nebrangiai atlieku elektros. 
„plumbing", dažymo, staliaus 

bei kitus vidaus ir lauko 
darbus. Skambinti 

tel. 708-205-1046, Vytenis. 

Ieškau kambario su 
maitinimu. Esu 

pensininkas. Skambinti 
tel. 773-472-1249. 

Parduoda 
Jei esate vienišas, pavargote 
nuo kasdieninės buities, o į 

senelių namus nesinori, 
kviečiu gyventi pas save. 

Skambinti tel. 773-581-8982. 

Parduodamas žemės sklypas 
namui statyti (10,000sq/f) labai 
geroje vietoje Floridoje, netoli 
Orlando Tel. 310-721-7348, 
Kalifornijoje. 

Kaune parduodamas 2 a. gerai 
įrengtas namas. 5 miegamieji. 3 

balkonai. 2 garažai, pirtis, 
židinys. Visur parketas, mediena 
ir marmuras. Pusės akro žemėje 

stovi 2 pastatai, yra sodas, 
daržas, šiltnamis. Visa teritorija 

apsodinta tujomis. Kaina 
S! 30,000. Tel. 773-202-9329 

arba 773-805-5520. 

| v a i r u s 
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 

BUCE 

KAVINE 
350 N. Clark, Chicago, H 6O610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

4738 VV. 103 rdST 
OAK LAWN, DL 60453 

708-422-7900 
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA 

WWW.MAZEIKA.COM 
* • « » # » * * * » • » » * • * * * » * * • » » * * » * * * * * * * * * # * * * * * * * » « * * * * * * * * * 

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

4738 W. 103 rd ST., OAK LAWN, IL 60453 
708-422-3922 

DRAUDIMO AGENTAI 

\ i 

mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
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http://www.scandmavian.net
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http://WWW.MAZEIKA.COM


JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

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

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

NENORIMI TELEFONO SKAMBUČIAI 
Nereikia eiti į krautuvę, 

tau skambina žmonės, siūly
dami pirkti viską, įvairias 
prekes. Vieni tų skambintojų 
— „telemarketers" yra teisėti, 
kiti apgaulingi. Pareini namo 
iš darbo, valgai vakarienę ir 
skamba skambutis, tau siūlo 
kažką, ko tau visai nerei-

remove me from your list". Tai 
darykite nepykdamas, manda
giai ir ramiai. Tokiu būdu pa
sieksite geresnių rezultatų. 
Tai ypatingai svarbu turėti 
mintyje, nes kai kurie skam
bintojai žino jūsų telefono 
numerį, namų adresą ir J5oc. 
Sec." numerį- Kad jie tokią in-

kia. Tokie skambinimai labai formaciją turi, nėra nieko 
įgrįsta, bandai jiems pasakyti nuostabaus, nes daugelis įmo-
„Thank you! I am not interes-
ted!" Tačiau praktiškame 
gyvenime tokio atsakymo 
neužtenka, kai nori atsi
kratyti įvairių pasiūlų. Skam
bintojas mano, kad tik šiuo 
metu tu nesidomim tuo ar 

nių perka klientų sąrašus iš 
įvairių kredito firmų. Visa eilė 
sąrašų yra sudaroma iš duo
menų, gautų iš įvairių preky
bos namų, arba iš bendrovių, 
kurios naudoja informacines 
formas įvairiems konkursams. 

kitu dalyku, tai po kiek laiko- Geriausias būdas nesusilaukti 
ir vėl skambina. O kartais 
būna ir taip, kad skambinto
jas net pasako grasinimų, 
bauginimų, naudoja nemanda
gius žodžius, visaip tave spau
džia, kad jo siūlomą prekę 
užsisakytum, įsigytum. „The 
Federal Trade Commission's 
Telemarketing Sales Rule" 
sako, kad pakartotini skambi
nimai asmeniui, kuris atsisa
ko siūlomos prekės, yra žmo
nių piknaudojimas. Nuo 2000 
.m. sausio mėnesio, Federal 
Communications Commission" 
yra gyvusi per 1,700 nusi
skundimų iš žmonių, kuriuos 
telefonu atakuoja įvairūs „te
lemarketers". O kiek žmonių 
numoja ranka, pakabina tele
foną, nepraneša ir vėl pyksta, 

.kai tas pats ar kitas asmuo 
vėl skambina, bandydamas 
parduoti nereikalingą prekę. 

„Telephone Consumer Pro-
tection Act of 1991" yra įsta
tymas, kuris turi išbalansuo
ti teisėtą verslo pasiūlymą, 
skambinant į namus ir siūlant 
prekes, tarp tokio, kuris bau-

-gina ir naudoja nemandagius 
žodžius. Tai įstatymas priim
tas, kad apsaugotų žmones 
nuo išnaudojimų. Kai kurie 
„telemarketers" už skambi
nimų suvaržymą ėmė keršyti 
— skambindami žmonėms 
dažnai, įkyriai, palikdami 
klaidinančią informaciją tele
fono atsakove. Kodėl jie taip 
daro? Atsakymas būtų, kad 
kai kurie jų nežino apie 1991 
metų įstatymą, kuris reika
lauja, kad žmonių pageidavi
mas jiems daugiau neskam
binti būtų respektuojamas. 
Kiti „telemarketers" neinfor
muoja savo tarnautojų, ką jie 
gali ir ko negali daryti. 

Jei pasakote „telemarketer" 
jums daugiau neskambinti, 
bet jie skambina ir toliau, jie 
pažeidžia federalinį įstatymą. 
Jei tai kartojasi dažnai, jūs 
galite tą įmonę paduoti į mažų 
paieškų teismą, o tai jiems 
gali kainuoti iki 10,000 dol. 
baudos. 

Jei iki šiol atsakydavote 
jums skambinančiam „tele
marketer", kad jums daugiau 
nebeskambintų, dabar atsa
kykite, kad jūsų telefoną iš
imtų iš savo sąrašų — „Please 

DRAUGAS, 2001 m. sausio 20 d., šeštadienis 

Viešnios „Seklyčioje". Iš kairės: Salomėja Januškienė, Janina Gaigalienė, Lietuvos prezidento žmona Alma 
Adamkienė, „Seklyčios" renginių vadovė Elena Sirutienė. 

„telemarketer" keršto — daž
no ir įkyraus skambinimo — 
yra būti mandagiam, su juo 
kalbant. Atminkite, kad tas 
skambinantis asmuo nenu
sprendė pats, ar jums skam
binti. Tai nusprendė įstaigos, 
kurioje jis dirba, kompiuteris. 
Ir jis gauna tik 6 dol. į vai., 
sėdėdamas prie to kompiute^ 
rio, kalbėdamas su žmogumi, 
kuris atsako telefonu. 

Jei „telemarketer" nenustoja 
skambinęs jums į namus, jei 
naudoja grasinimus ar įžei
džiančius žodžius, ar spaudžia 
įsigyti siūlomą prekę, jūs tu
rėtumėte paprašyti „sales re-
presentative" jūsų telefono 
numerį įdėti į sąrašą, vadi
namą „do not call". Jūs taip 
pat galite 'pats parašyti „The 
Direct Marketing Association" 
ir prašyti jų, kad jūsų pavardę 
išimtų iš visų firmų, kurios 
yra jų narės, sąrašų. O jei 
skambinimai vis tiek tęsiasi, 
sekite juos. Užrašykite laiką 
ir įstaigos vardą, ir tada pa
duokite skundą FTC (Federal 
Trade Commission) ar FCC 
Federal Communication Com-
missions ir valstijos prokuroro 
įstaigai (statė attorney gene-
ral's office). 

Jei norite pasiskųsti, kad 
esate užpulti „telemarketiers", 
skambinkite ar rašykite: 

1. Federal Trade Commis
sion, Public Reference Branch. 
6th street and Pennsylvania 
Avenue, NW. Washington 
D.C. 20580. Telef. 1-877-FTC-
HELP arba 202-326-2222, 
kompiuteryje: www.ftc.gov. 

2. Federal Communications 
Commission, 445 12 th. St. 
SW, Washington DC 20554 
Telef. 202-418-0190 Kompiu
teryje: www.fcc.gov. 

3. Telefone Preference Ser
vice c/o The Direct Marketing 
Association P.O. Box 9014, 
Farmingdale, NY 11735-9014 
Kompiuteryje: www.the-dma, org. 

4. Junkbusters Corp., P.O. 
Box 7034. Green Brook. NJ 
08812 Kompiuteryje 
www.junkbusters.com. 

Nesileiskite būti išnaudoja
mi ar verčiami ką nors pirkti, 
ar net ir klausyti pasiūlymų, 
jei jų nenorite. 

Naudotasi įvairia spauda. 

PATARIMAI VAIRUOTOJAMS, 
NAUDOJANTIEMS BEVIELIUS 

TELEFONUS 
Paskutiniu laiku girdime, 

kad atsitinka daug nelaimių, 
kadangi žmonės, vairuodami 
automobilį, kalba telefonu. 

Todėl užtikrinkite savo ir 
kitų saugumą: 

1. visada vairuodami užsi
sekite apsaugos diržą; 

2. laikykite rankas ant vai
ro, o akis nukreiptas į kelią; 

3. Neleiskite, kad skambini
mas telefonu trukdytų jums 

saugiai vairuoti. 
Gerai pagalvokite, ar rei

kalinga jums naudoti be
vieli telefoną vairuojant. 

Saugus vairavimas priklau
so nuo vairuotojo gero vairavi
mo ir patirties, savo automobi
lio pažinimo ir eismo bei oro 
sąlygų. 

1. Leiskite „voice mail" atsa
kyti jūsų skambučius vairuo
jant, ir juos patys atsakykite, 

kai jums bus patogu — su
grįžus namo. 

2. Pasukite mašiną į šali
kelę, jei tai padaryti yra sau
gu ir legalu, ir tada kalbėkite 
telefonu. 

3. Paprašykite, kad ben
drakeleivis atsilieptų telefonu, 
arba paskambintų, jei reikia, 
už jus. 

J e i naudojate bevieli te
lefoną vairuojant, gerai ap
galvokite, ką darote. 

1. Pasakykite skambintojui, 
kad dabar vairuojate ir jums 
gali tekti nutraukti pokalbį. 

2. Žiūrėkite, kad telefonas 
būtų lengvai pasiekiamas. 

3. Naudokite tokį telefoną, 
kuriam nereikia rankų (hands-
free device). 

4. Naudokite „memory dial" 
ir „automatic redial". 

5. Žinokite atmintinai savo 
„keypad". 

6. Spauskite numerius, kada 
nevažiuojate. 

7. Kada vairuojate, neįsi
leiskite į jausmingus, jaudi
nančius, įtampos pilnus pokal
bius. 

8. Niekada neužsirašinėkite, 
ar ieškokite telefono numerių, 
kai vairuojate. 

9. Niekada nenaudokite 
„data functions" ar „web brow-
sing", kai vairuojate. 

10. Prisilaikykite visų įsta
tymų, dėl bevielių telefonų 
vartojimo vairuojant. 

Kai kurios valstijos ar mies
tai gali neleisti naudoti „ear-
buds" ar „headsets", ar reika
laujamo „hands-free" telefono 
naudojimo. Tėvai turi supa
žindinti savo vaikus, naujus 
vairuotojus su atsakingu be
vielio telefono naudojimu ir 
nuspręsti, ar jie gali jį naudoti 
vairuojant, ar ne. 

Emergency 911. Nelaimės 
atveju skambinkite 911. Jei to 
padaryti toje apylinkėje nega
lite, jūs turite susipažinti su 
apylinkės pagalbos numeriu, 
kad, reikalui esant, galėtu
mėte prisišaukti pagalbą. 

Svarbu žinoti: 
Jei esate tokioje vietoje, kur 

jūsų bevielis telefonas ieško 
signalo, arba jei iš viso nepa
siekia signalo, labai galimas 
dalykas, kad negalėsite pri
sišaukti 911. Jei su bevieliu 
telefonu negalite prisišaukti 
911, tai suraskite artimiausią 
reguliarų telefoną ir paskam
binkite juo, prašydami pagal
bos. Taip pat TTYs (text tele
phone devices) šiuo metu 
nesiderina — nesikalba (is not 
compatible) su „digital wire-
less phone" ir negali būti nau
dojami pasiekti 911 numerį-

Bevieliu telefonu skambini
mai 911 numeriu, automa
tiškai nesuteikia 911 tarnau
tojams nei jūsų vardo, nei 
telefono numerio, nei vietos, 
kurioje esate. Reikia pačiam 
pateikti šiuos duomenis: 

1. pavardę, bevielio telefono 
numerį su „area code", 

2. kokia nelaimėjus ištiko; 
3. kokios pagalbos reikia — 

policijos, ugniagesių, ar medi
cininės pagalbos; 

4. tiksliai nurodyti vietą, 
kur nelaimė įvyko — pasa

kant gatvę ir kitus vietos 
atpažinimo duomenis. 

Naudotasi AT&T informaci
jos brošiūra. 

• Gruodžio 1-3 d. Vilniuje 
ir Palangoje vyko Baltarusijos 
kino dienos, kurių metu buvo 
demonstruojamas šiuo metu 
žymiausio baltarusių režisie
riaus Michailo Ptašuko filmas 
„Tiesos momentas". Šį filmą 
pagal rašytojo V. Bogomolovo 
romaną „Keturiasdešimt ket
virtųjų rugpjūtis" 1975 m. jau 
buvo pradėjęs kurti lietuvių 
režisierius Vytautas Žalakevi-
čius. Tuo metu filmas vadinosi 
kaip ir romanas — „Keturias

dešimt ketvirtųjų rugpjūtis". 
Režisierius dabartinį filmą 

apibūdino kaip psichologinį 
trilerį, skirtą jaunimui. Jo 
nuomone, tik jauni žmonės 
eina į kiną. Filme vadina rusų 
kino žvaigždės, žymūs lenkų 
aktoriai, taip pat aktoriai iš 
Gruzijos. 

Filmo „Tiesos momentas" 
premjera buvo parodyta nese
niai Baltarusijoje vykusiame 
kino festivalyje „Listapad". 

Lietuvių režisieriaus Algi
manto Puipos filmas „Elzė iš 
Gilijos" šiame festivalyje pelnė 
prizus už režisūrą ir geriausią 
muziką, kurią sukūrė kompo
zitorius Juozas Širvinskas. 

L 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. t A. 
JONAS 

KRIŠČIŪNAS 

Prieš metus mirė mūsų Tėvelis a.a. Jonas Kriščiūnas, 
agronomas ir miškininkas, nepaprasto darbštumo ir 
sugebėjimų žmogus. 

Velionis gimė 1904 m. birželio 11d. Pakalniškių kaime, 
Gelgaudiškio valsčiuje, Šakių apskrityje. Jau nuo mažens 
mokėsi skaityti ir rašyti pas keliaujantį kaimo 
,,daraktorių". 1917 m. baigė Gelgaudiškio pradinę 
mokyklą. Vėliau įstojo į Dotnuvos Žemės ūkio technikumo 
miškininkystės skyrių, kurį sėkmingai baigė 1927 m. A.a. 
Jonas Kriščiūnas buvo paskirtas Balbieriškio girininkijoje 
Prienų Marijampolės urėdijos vyr. eiguliu. 1928 m. dirbo 
girininku Kėdainių miškų urėdijoje. Eidamas girininko 
pareigas, Jonas Kriščiūnas įstojo į Dotnuvos Žemės ūkio 
akademijos agronomijos skyrių. 1937 m. baigęs studijas, 
gavo agronomo laipsnį ir vėliau sukūrė šeimą su Janina 
Kožėnauskaite. 1941 m. rusams okupavus Lietuvą, buvo 
paskirtas Ariogalos miškų urėdo pavaduotoju ir tose 
pareigose išbuvo iki 1944 m. Traukiantis vokiečiams ir 
gresiant rusų okupacijai, su šeima pasitraukė į Vakarus. 
Tuo metu šeimoje buvo 3 berniukai ir mergaitė, kuri 
neišlaikiusi kelionės sunkumų, mirė. Beveik 5 metus 
šeimai teko glaustis lietuvių pabėgėlių stovykloje 
Vokietijoje. Čia gimė dar vienas sūnus — Mindaugas 
Povilas. 1949 m. Jonas Kriščiūnas su žmona Janina bei 
savo sūnumis Algirdu, Kęstučiu, Vytautu ir Povilu 
emigravo į JAV. Čia gimė dukrelė Aušra. Sunkiai dirbdami 
Jonas ir jo žmona Janina sugebėjo išleisti į mokslus visus 
savo vaikus. Algirdas — medicinos daktaras, Kęstutis ir 
Povilas inžinieriai. Vytautas specializavosi 
elektrotechnikos srityje. Tėveliui patarus, dukra Aušra 
pasuko į nekilnojamo turto prekybos sritį. Meilė Lietuvai, 
šeimai ir sąžiningas darbas buvo pagrindiniai Jono 
Kriščiūno asmenybės bruožai. J is aktyviai dalyvavo 
išeivijos kultūrinėse bei taut inėse organizacijose, 
Agronomų ir Miškininkų sąjungoje, nevengdamas 
organizacinių pareigų. Jonas dirbo nekilnojamo turto 
srityje. 1983 m. rugsėjo 20 d. mirė žmona Janina. Dukters 
globojamas, sūnų lankomas ir prižiūrimas, Jonas 
Kriščiūnas sulaukė gražaus amžiaus — 95 metų. 2000 m. 
sausio 17 d. Viešpaties pašauktas iškeliavo į Amžinybę. 

Velionio šeima su gilia pagarba prisimena kunigą 
Antaną Zakarauską, miškininką Joną Žebrauską, Rytį ir 
Audrą Januškas, Modestą Saukaitį, Dalią Gedvilienę, 
Algirdą Brazį, Vyčių organizaciją, Miškininkų ir Agronomų 
sąjungą, visus gimines ir draugus, padėjusius sunkią 
netekties valandą. 

Šv. Mišios už a.a. Jono Kriščiūno sielą bus aukojamos 
2001 m. kovo 3 d. 10 vai. ryto Tėvų Marijonų koplyčioje, 
6336 S. Kilbourne Ave. 

Visus maloniai prašome prisiminti a.a. Joną Kriščiūną 
savo maldose. 

Aušra Kriščiūnaitė Padal ino, Algirdas, 
Kęstutis ir Povilas Kriščiūnai su šeimomis. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

ELENA TRUŠKAUSKIENĖ 
Mūsų mylima Mamytė, Uošvė, Močiutė ir PromoČiutė, 
šiame pasaulyje išgyvenusi 99 metus. Viešpaties Dievo 
buvo pašaukta Amžinybėn 2000 m. sausio 18 d. 
Šioje liūdnoje sukaktyje malda primindami Velionę, 
nuoširdžiai prisimename ir visus draugus, bendradarbius 
bei organizacijas, užjautusius mus skaudžioje netektyje, 
dalyvavusius šermenyse, gedulingose šv. Mišiose ir 
palydėjusiems ją į Amžino poilsio vietą Forest Lawn 
kapinėse, Glendale, Kalifornijoje. 
Dėkingi esame Velionės vardu aukojusiems labdarai, šv. 
Mišioms bei kitais būdais suteikusiems jai paskutinį 
patarnavimą. 
Šiose liūdnose metinėse Viešpaties malonės meldžiame 
a.a. Velionei ir palaimos visiems ją prisimenantiems. 

Regių ir Bandžiulių šeimos. 

„DRAUGAS" lietuvybės švyturys ir sargas! 

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

ALVVAYS W I T H FLOVVERS! 
* Skintos ir vazoninės gėlės 
* Vainikai, krepšeliai © i 
* Vestuvinės ir proginės puokštės ^ 
* Pristatome Čikagoje ir priemiesčiuose bei 
Lietuvoje 

Tel. 1-888-594-6604 (nemokamas) 
8015W.79St.,Justice, IL 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

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

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

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

5200 W. 95 St. 
Oak Lawn, IL 

9900 W. 143 St. 
Orland Park, IL 

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

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

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA 
MARO.UETTE PARK 2533 W. 71 ST. 

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

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

ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-476-2345 

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

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICACO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

ALL PHONES 
1 708 652 5245 

o 

http://www.ftc.gov
http://www.fcc.gov
http://www.the-dma
http://www.junkbusters.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Pati seniausia Amerikoje 
lietuviška radijo laida „Mar
gutis II" ruošia metinę vaka
rienę, kuri vyks kovo 10 d., 
šeštadienį, 6 val.v. Jaunimo 
centre. Vakarienės metu sve
čius linksmins Stasės Jagmi-
nienes vadovaujama „Tėviš
kės" kapela. Bilietus jau gali
te įsigyti „Seklyčioje". 

Dr. Gediminas Balukas, 
gydytojas ir visuomenininkas, 
apžvelgs Eglės Juodvalkės 
knygą „Cukraus kalnas" kaip 
pasakojimą apie nuo vaikystės 
prasidėjusią cukrinę ligą ir 
autores pastangas nepasiduoti 
šiai sunkiai, nepagydomai ne
galiai. Sunkūs hipoglikemijos 
priepuoliai daug kartų autorę 
priversdavo atsidurti ligoninė
je. Visuomenė kviečiama daly
vauti šioje įdomioje ir medici
ninės informacijos gausioje li
teratūrinėje popietėje. Knygos 
„Cukraus kalnas" sutiktuvės 
įvyks vasario 4 d., sekmadie
nį, 12:30 vai. Lietuvių dailės 
muziejuje, PLC, Lemonte, kur 
bus galima įsigyti knygą. Sve
čiai bus vaišinami kavute su 
pyragais. Rengia JAV LB Kul
tūros taryba. 

Jei siunčiate mirties pra
nešimus ar užuojautas į 
„Draugą" elektroniniu paštu, 
nepamirškite parašyti savo 
telefono, kad galėtumėme su 
jumis pasitarti, jei kas neaiš
ku. Dažniausiai iškyla neaiš
kumų dėl pavardžių ar vieto
vardžių rašymo, nes tekstas 
elektroniniu paštu ateina be 
lietuviško šrifto. 

MOKYKITĖS 
PRANCŪZIŠKAI 

Šeštadieniais nuo vasario 3 
d. iki kovo 10 d., nuo 10:30 
vai. ryto iki 12 vai. Balzeko 
lietuvių kultūros muziejuje 
vyks prancūzų kalbos pamo
kos suaugusiems. Prancūzų 
kalbos mokys Genė Višomirs-
kienė — Vilniaus universitetą 
baigusi patyrusi dėstytoja. 

Jei dar nesate lankęsi Bal
zeko lietuvių kultūros muzie
juje, puiki proga tai padaryti 
dabar. Muziejus įsikūręs pa
togioje vietoje — pietinėje Či
kagos pusėje, netoli Marąuet-
te Parko. Nereikia sukti gal
vos dėl automobilio pastatymo 
— už muziejaus pastato yra 
didelė nemokama aikštelė. 
Ateikite ir susipažinkite su 
muziejaus ekspozicija ir veik
la. Jūsų paslaugoms — pa
rodų ir ekspozicijų salės, bib
lioteka, foto ir muzikos archy
vai, geneologijos skyrius, jūsų 
vaikams — vaikų muziejus. 

Informacija ir išankstinė 
registracija prancūzų kalbos 
pamokoms skambinant telefo
nu 773-582-6500. Muziejus 
veikia kasdien, taip pat ir sa
vaitgaliais nuo 10 vai. ryto iki 
4 vai. popiet. 

Autizmas, genetiškai pavel
dėta ortopedinė negale bei po
puliariai vadinama Lou Ghe-
rig liga — šios ir kitos ligos, jų 
atpažinimo požymiai, su jomis 
susiejamos kliūtys bei apdrau-
dos ribos ir naujųjų tyrimų 
žinios bus aptariamos .Atviro 
žodžio" forume. Tema — ..Mū
sų neįgaliųjų poreikiai". Kal
bės Sigitas Vaznelis, Vita An-
narino ir Nijolė Maskaliūnie-
nė. „Saulutė". Lietuvos Vaikų 
globos būrelis, visus kviečia \ 
pokalbį sekmadienį, sausio 21 
d., po 11 vai. šv. Mišių, \ Lie
tuvių Dailės muziejų PLC. Le
monte. Bus kavutė. 

Marąuette Parko Lietu
viu namu savininku susirin
kimas šaukiamas š.m. vasario 
16 d., penktadienį, 6:30 vai. 
vak., Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje. Sausio mė
nesį susirinkimo nebus. 

Vyresniųjų lietuvių cen
tre „Seklyčioje" sausio 24 d., 
trečiadienį, 2 val.p.p. atsilan
kys kun. Antanas Saulaitis. 
jėzuitų provincijolas, kuris 
nuo 1998 m. gyvena Lietuvoje 
ir, be kitų pareigų, rūpinasi 
Vilniaus ir Kauno jėzuitų gim
nazijos reikalais. Prieš kelias 
dienas sugrįžęs iš Jaunimo 
kongreso Australijoje, jis dar 
surado laiko aplankyti ir vy
resniuosius. Kviečiame atvyk
ti ir pasiklausyti apie Austra
lijos lietuvių veiklą, bei gyveni
mą Lietuvoje. Pabendrausime 
ir papietausime. Atvykite! 

„Draugystės vakarą" su 
vakariene ir šokiais š. m. va
sario 3 d., šeštadienį, Camelot 
restorano pokylių salėje, 8624 
West 95 St, Hickory Hills, IL, 
ruošia Akademikai skautai. 
Neolituanai ir Ateitininkai. 
Visi kviečiami. Pradėsime 6 
v.v.-susipažinimo valanda; 7 
v.v. - vakarienė; 9 v.v. - šokiai, 
grojant Barniškio orkestrui. 
Apie dalyvavimą pranešama 
Ramonai Kaveckaitei. tel. 
708-499-0687, arba Daivai 
Meilienei, tel, 708-636-5347. 
Skambinkit 7-10 v.v. 

Skaniais mieliniais bly
nais ir obuoline koše galėsite 
pasivaišinti sausio 28 d., sek
madienį, nuo 8 vai.r. Jaunimo 
centro kavinėje. Visus kviečia 
JC moterų klubo narės. Savo 
apsilankymu paremsite Jauni
mo centrą. 

Informacijos ir diskusijų 
klubas „Gija" praneša, jog 
besikraustantiems iš vienos 
vietos į kitą žmonėms (net ir 
nesikraustant įdomu pasisem
ti žinių) verta užmesti akį į šį 
intemetinį puslapį: http:// 
www.monstermoving.com/ 

Jei norėtumėte pirkti meno 
kūrinių, juvelyrikos. kerami
kos, pagamintos Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje, pažvelki
te į: 

http://www.bestart.shop.com 

fy - > DRAUGO FONDAS 
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NAUJUS METUS PRADEDANT 
Baigiant senuosius ir prade

dant naujuosius — 2001 me
tus. 12 valandą salėje skam
bėjo „Ilgiausių metų" daina, 
linkint laimingų, sveikų ir 
turtingų metų. Tas turtingu
mo linkėjimas labai tinka ne 
tik asmenims, bet ir Draugo 
fondui, kad per šiuos metus 
toiiau augtų Draugo fondo ka
pitalas, kad jis augintų inves
tavimų dividendus, kad tie di
videndai dar stipriau remtų 
„Draugo'' leidybą. 

— Sugedo popieriaus pjaus
tymo presas, — skundžiasi 
vieną naujų metų rytą „Drau
go" administratorius Valenti
nas Krumplis. 

— Taisyk, broleli, taisyk, — 
jam sakau. 

— Taisymui reikia naujų da
lių, o jų iš viso nebėra tokiam 
senam presui, — purto galvą. 

— Pirk naują. Juk be preso 
spaustu%-e nebus. 

— Pirki Kuo pirkti? Nėra at
liekamo dolerio. Ir taip trūks
ta pinigų. Ar iš fondo duosi 
kokį šimtą tūkstančių? 

— Vargiai. Tik apie pusę 
šimto uždirbom per 2000 me
tus. Birža nusmuko. Reikia 
papildomo kapitalo, — aiški
nu. — Reikia kopti į antrąjį 
milijoną! 

— Tai ir rink tą papildomąjį 
kapitalą, — sako. 

— Renkam, kaip matai, ren
kam! Rinksim per naujuosius 

2001 metus. Be vajų ir su va
jais! ..Draugo' skaitytojai, 
Draugo fondo nariai supras, 
kad reikia, labai reikia papil
domu įnašų. Prisidės. Gal ir 
birža pagerės. 

Pradedame ne tik naujus 
metus, bet ir naują šimtmetį, 
naują tūkstantmetį. Daugiau 
tokių progų nebesulauksime. 
Tą naują sukaktį pažymėkime 
naujų šimtinių įnašais į Drau
go fondą. Kopdami į naująjį 
šimtmetį. 

Naujo šimtmečio įnašai 

Su 100 doleriu: 
Vytautas ir Liuda Germa

nai, iš viso 800 dol., Lisle, IL. 
N.N. (pavardes prašė ne

skelbti), iš viso 100 dol., Da-
rien, IL. 

Su 50 doleriu: 
Dr. Gedas ir Aldona Griniai, 

iš viso 550 dol., St. Pete 
Beach, FL. 

Chicago Lithuanian VVomen 
Club, per B. Zalatorienę, iš vi
so 150 dol. 

Faustas Strolia (40 dol.) iš 
viso 450 dol., Oak Forest, IL. 

Danguolė Banevičius (38.70 
dol. Maching Fund), iš viso 
163,70 dol., Hartford, CT. 

Su 20-25 doleriais: 
Vytautas Baltrušaitis, iš vi

so 85 dol, Grand Rapids, MI. 
Visiems nuoširdžiai dėkoja

me. 
Fondo iždininkas 

„Žiburėlio", Montessori 
mokyklėlės, metinė Madų pa
roda įvyks sekmadienį, kovo 
18 d.. Pasaulio lietuvių centre. 
Kviečiame visus atvykti, pa
bendrauti, pasižiūrėti naujau
sių madų. Informaciją teikia 
Indrė Jeske (tel. 630-545-
^705) ir Audra Daulienė (tel. 
847-328-9459). 

Akademinio Skautų sąjū
džio ir Filisteriu skautų s-
gos Čikagos skyriaus suei
ga ir vakarienė penktadienį, 
sausio 26 d.. 6:30 v.v. vyks 
Camelot restorane, 824 W. 95 
St., Hickory Hills, IL. Visi 
kviečiami. Apie dalyvavimą iš 
anksto praneškite fil. Ramo
nai Kaveckaitei, te! 708-499-
0687 'vakarais nuo 7-10 v.v.i. 

Katalikai, evangelikai 
liuteronai ir reformatai da
lyvaus lietuviškose ekumeni
nėse pamaldose, kurios vyks 
sausio 21 d., šį sekmadienį, 3 
vai.p.p. Švč. M. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje, Brighton Parke. 
Jei atvykusiems nebūtų vietos 
pasistatyti mašinų, tai len
kiškos parapijos klebonas da
vė sutikimą, jog mašinos būtų 
statomos 1 bloką į vakarus 
nuo California Ave. 

..Spindulio" tautinių Šokių frrupe, vadovaujama Rasos Poskofimif nes. švpni"in - c.-<. <\w<\*-smitĮniktuosius dart>o 
metus Norėdami pažymėti Si įvykį, Šokėjai ruoSia jubiliejini pokyli ..šoks Him.na -ūkini k'.nis ->ks vasario 'l\ 
d fi vai v Pasaulio lietuvių centre. Lemonte Šokiams frros l>rohų Šv.ibų orkos t MK. šeimininkaus Aldona Soliu-
nienė. o programą atliks „Spindulio" sokėrjai Informacija skambinant R Poski* unn'iiei tel 7i<8-.10]-44.'W 

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

JAV LB Brighton Parko 
apylinkės narių metinis susi
rinkimas vyks sausio 28 d., 
sekmadienį, Švč. M. Marijos 
Nekalto prasidėjimo mokyklos 
salėje, 4420 S. Fairfield Ave, 
tuoj po 10:30 vai.r. lietuviškų 
Mišių. Bus renkamas nario so
lidarumo įnašas bei aukos LB 
veiklai paremti. Po susirinki
mo - pabendravimas prie ka
vutės. 

Šv. Onos bažnyčioje (Be-
verly Shores, IN) lietuviškos 
pamaldos bus laikomos vasa
rio 4 d. 1 val.p.p. Šv. Mišias 
aukos kun. Viktoras Rimšelis, 
prie vargonų bus muz. V. Gu
tauskas. Po Mišių (apie 2:30 
val.p.p.) Fortune House resto
rane, Michigan City, IN, ren
giami pietūs ir Beverly Shores 
Lietuvių klubo susirinkimas. 
Programoje - tema „Žemaiti
jos kryžiai". Kviečiame paben
drauti. 

Kas naujo 
,,Draugo" knygynėlyje 

Antrojoje „Pažintis su 
Lietuva" knygoje - žinios, 
skirtos Lietuvos verslo pasau
liui. Žinoma, čia atrasite ir 
trumpų pagrindinių žinių apie 
mūsų šalies administracinę 
struktūrą ir kultūros pamink
lus, tačiau didžioji dalis kny
gos skirta informacijai apie 
atskirų miestų, apskričių ir 
rajonų verslo bei pramonės 
įmones. Išskiriama tai, kas 
galėtų sudominti Lietuvos 
svečią arba verslo žmogų, gy
venanti pačiame tolimiausia
me planetos pakraštyje. 
Trumpai apibūdinamos įmo
nes, jau pasirengusios bend
rauti ar net kartu su užsienio 
partneriais gaminti, prekiauti, 
aptarnauti, plėtoti mokslą, 
meną, sportą, saugoti gyve
namąją aplinką, gamtos bei 
kultūros vertybes, žmogaus 
teises. Knygos kaina - 35 dol., 
su persiuntimu - 38.95 dol. 

• Almos fondas 
„Lietuvos Našlaičių glo

bos" komite tas a t s iprašo . 
2000 m. rugsėjo mėn. viduryje 
gavo laišką ir $100 čekį, per 
neapsižiūrėjimą tam laiškui 
nebuvo duota eiga: nebuvo 
viešai paskelbtas ir nebuvo 
pranešta sukaktuvininkams 
Laiško t eks ta s buvo: „Lin
kėdami viso geriausio Geno
vaitės ir Kazio Trečiokų, Union, 
NJ, 60 metų vedybinio gyve
nimo sukakties proga, Jonas ir 
Marija Šimoniai, Santa Bar
bara, CA, Almos fondui aukoja 
$100". Pasirašė Marija ir Jonas 
Šimoniai. Nors ir pavėluotai, 
Almos ir komiteto vardu svei
kiname sukaktuvininkus, o 
aukotojams dėkojame ir atsi
prašome! „Lietuvos Našlaičių 
g lobos" k o m i t e t a s , 2711 
West 71 Str., Ch icago , IL 
60629. 

Li thuan ian Mercy Lift 
dėkoja už a u k a s , sk i r tas 
šelpti sunkia i se rganč ius 
l igonius Lietuvoje . Po $250 
atsiuntė Aloyzas ir Birutė Pet
rikas, Wilton, CT. Po $200 at
siuntė Dalia ir Jurgis Anysas, 
Chicago, IL. James Kaskin, 
San Francisco, CA ir Bernard 
Colalesky, Randolph, NY. Po 
$150 atsiuntė Geert Gevaert, 
Los Angeles, CA, Rūta ir Mar
tin Buntinas, Niles, IL. Po 
$120 atsiuntė Helen Welsh, 
Taylorville, IL. Po $100 at
siuntė A. ir V. Valavičius, Chi
cago, IL, Robert Simon, Brock-
ton, MA, Marie ir Gintaras 
Dargis, Barrington, IL, Joan 
Bruce, La Grange, IL, Gedimi
nas Balanda, Paul Raymunt, 
New Preston, CT, Victor Ka-
raitis, Union Pier, MI, Irena ir 
Paul Čade, Amherst, MA, 
Amanda ir Algirdas Muliolis, 
Euclid, OH, Alex Gurauskas, 
Orland Park, IL, Albert Sa-
plys, Warren, MI, Anna 
Snoich. Shenandoah, PA, Ja
nina Marks, Chicago. IL, Isa-
bel Šmulkštys, Lakeside. MI, 
Viktoras Raslanas, VVingdale, 
NY, Elke & Stanley Baraus
kas, Diamond Bar, CA, Mid
land Federal & Loan Associa-
tion, Bridgeview, IL, ir Leoka
dija ir Victor Milukas, Plain-
view, NY. Labai ačiū! Lithu
anian Mercy Lift, P. O. Box 
88, Palos Heights, IL 60403. 
Tel. 708-448-6173. I. D. #36-
3810893. 

• L ie tuvos v a i k a m s au
koja: $100 Irena Valaitienė, 
Lemont, IL; $75 Edward Zuna-
ris, Wollaston, MA; $25 aukoja 
Audrey Trachtenberg, Cente-
reach, NY, už Renatą Alinskas, 
Ridgev/ood, NY; $20 Vladas 
Kybartas, Lockport, IL. Lietu
vos vaikų vardu dėkojame au
kotojams! „Lietuvos Našlai
čių globos" komitetas, 2711 
Weat 71 Str. , Ch icago , IL 
60629. 

• Almos fondas 
A-a. Norberto ir a.a. Filo

m e n o s T a r u l i ų a t m i n i m ą 
pagerbdama, Halina Bagdo
nienė, Oak Lawn, IL, siunčia 
Almos fondui $100 . Almos 
vardu dėkojame! Aukos nura
šomos nuo mokesčių. Tax ID 36-
4124191. Čekius rašyti „Lithu
anian O r p h a n Care", pa
žymint , kad sk ir ta Almos 
fondui. Siųsti: 2711 West 71 
Str., Chicago, IL 60629. 

•DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 
3533 S. Archer Ave. , Chi
cago, IL 60629. Tel. 773-927-
9091. Sav. Petras Bernotas. 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

Kun. dr. Arvydą 2ygą per jo primicijų šventę Sv Antano parapijoje sveiki
no jo buvęs klasės draugas Ramūnas Venclovas su šeima. 

J o n o Kuprio nuotr. 

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

L i thuan ian Mercy Lift 
dėkoja už aukas , skirtas 
šelpti sunkia i sergančius 
l igonius Lietuvoje. Po 
$1000 atsiuntė Irene Deni-
kan, Manhasset, NY. Po $500 
atsiuntė Dolores ir Raymond 
Petkus. Glen Ellyn, IL. Mes-
sick Construction per Audronę 
Messick, Fort Meyers, FL, Al-
bin Milukas. Tiverton, RI, 
Palmira ir Vytautas Janušo
nis, Dousman, VVT. Labai 
dėkojame! Lithuanian Mer
cy Lift, P. O. Box 88, Palos 
Heights, IL 60403. Tel. 708-
448-6173. Tax L D. #36-
3810893. 

• A. a. Vlado Abramiko, 
gyvenusio Springfield, IL, mi
rusio 2000 m. gruodžio 29 d. 
atminimą pagerbdami, aukojo 
Lietuvos vaikams per „Lietuvos 
Našlaičių globos" komitetą: 
Algis ir Rūta Abramikai, Laima 
Mikaitis, Oak Lawn, IL; James 
Kappel, Springfield, IL; Della 
Giegor, Springfield, IL; Charlie. 
James, Megan ir Charlie Crovv-
ley, Springfield, IL; Della Gre-
gor, Springfield, IL; Benediktas 
ir Vita Žemaičiai, Chatham. IL, 
Central Bureau ofLand Acqui-
sition per David E. Schinneer. 
Springfield, IL; Dolores Dee 
Harmony, Springfield, IL; Step-
hen ir Karen Ettelbrick, Spring
field, IL; Alberta Lucas, Spring
field, IL; Mike ir Romualda 
Cprenica, Springfield, IL; Mar-
garet ir Charles Baughman, 
Springfield, IL; Joseph A Franz 
III, Springfield, IL. Iš viso šia 
liūdna proga suaukota Lietuvos 
vaikams $455 . Komiteto ir 
Lietuvos vaikų vardu reiškiame 
užuojautą velionio artimie
siems, o aukotojams dėkojame; 
„Lietuvos Našlaičių globa", 
2711 West 71 Str., Chicago, 
IL 60629. 

• Bernadine ir Anthony 
B o l i n s k y , Frackville, PA, 
globoja Lietuvoje 9 vaikus. 
Pratęsdami paramą kitiems 
metams, atsiuntė $1,350. John 
ir Diana Savickai, Carson City, 
NV, globoja Lietuvoje 3 vaikus. 
Pratęsdami paramą kitiems 
metams , a t s iun tė $525. Po 
vieną vaiką Lietuvoje globoja 
Antanas ir Vanda Brazdžiūnai, 
Palos Park, IL, ir Kostas bei 
Karolina Bružai, Homewood, 
IL. Pratęsdami paramą kitiems 
metams, jie kiekvienas atsiuntė 
po $150. Lietuvos vaikų vardu 
dėkojame geriesiems Amerikos 
lietuviams! „Lietuvos Našlai
čiu globos" komitetas, 2711 
West 71 Str. , Chicago, IL 
60629. 

• P r i e i užsisakydami 
paminklą aplankykite St. 
Casimir Memorialą, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydj ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal 
jūsų pageidavimą, brėžinius. 
Prieš pastatant paminklą, ga
lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
jis padarytas, kaip jau buvo 
jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir 
Vilimas Nelsonai. Tel. 773-
233-6335. 

• „Saulutė", Lietuvos vai
kų globos būrelis, dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, be
globiams vaikams, daugia
vaikėms šeimoms, vaikams su 
negalia bei studentams Lie
tuvoje. Aukojo: Sigita ir Gedi
minas Damašius $100, Davė 
Moeller $200, Robert Ralis 
$240 tęsia mergaitės metinę 
paramą, Laima Plioplienė $120 
tęsti mergaitės metinę paramą, 
Sofija Jelioniene $25 a.a. Ele
nos Trumpienes atm., Alma ir 
Valdas Adamkus $480 tęsia 
berniuko paramą dvejiems 
metams, Aušra ir Algirdas 
Saulis $50 a.a. Ievos Devei
kienės atm. bei $240 tęsti 
berniuko metinę pararrfą, Biru
tė Petrušaitis $240 metams 
paremti mergaitę, Emily ir 
Linas Regis $25 pradeda me
tams remti mergaitę. Labai 
ačiū! „Sau lu t ė " (Sunl ight 
Orphan Aid), 419 Weidner 
Rd., Buffalo Grove, IL 60089. 
Tel. 847-537-7949arba fax. 
847541-3702. Tax ID#36-
3003339. 

• A.a. V e r o n i k o s Kriš-
čiūnienės Kuniutytės atmi
nimo pagarbai, žemiau išvar
dintų asmenų paaukoti $320 
velionės šeimos skiriami šalpos 
darbui: $160 BALFui, $160 
„Tremtinių Grįžimo fondui". 
Aukotojai: Antanas ir Dalia 
Bartkai, Lee, Milda ir Mildutė 
Harris, Vida Jesewitz, Vytas ir 
Vilė Kriščiūnai, Kazys Ku-
niutis, Giedrė Mareckienė, 
Charles ir Vida Murray, Algis 
ir Irena Putnai, Raimundas ir 
Genė Rimkai, Jonas ir Irena 
Valaičiai, Marius ir Regina 
Viržintai, Dalia Viržintaitė. 
BALFas re iškia užuojautą 
velionės šeimai i r nuošir
džiai dėkoja aukotojams už 
aukas ir parodytą dėmesį 
lietuvių šalpai. 

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

Lithuanian Mercy Lift 
dėkoja už aukas, skirtas 
šelpti tuberkulioze (TB) 
sergančius ligonius Lietu
voje. Po $200 atsiuntė Vincas 
Skladaitis, VVaterbury, CT. Po 
$100 atsiuntė Anne Fellovvs, 
Walnut Creek. CA, Kazimie
ras Rimkus, Chicago, IL, An
thony Rusilas. Hagaman. NY, 
Laima ir Algis Stepaitis, Ar-
lington Heights, IL. Elden Ge-
nitis, Chicago, IL, V. Kupcike-
vičius, Oak Lawn, IL, Sophie 
Dameika, Rockford, IL, bei 
Irena ir Algis Regis, Chicago, 
IL. Dėkojame! Lithuanian 
Mercy Lift, P. O. Box 88, 
Palos Heights, IL 60403. 
Tel. 708-448-6173. Tax I. D. 
#36-3810893. 

• Automobilio, namu ir 
l igos draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 9439 S. 
Kedzie Ave., Evergreen Pk., 
IL 60805-2325. Tel. 708-422-
3455. 
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