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Kaina 75 c. 

Valstybės kontrolė tikrins lėšų 
panaudojimą „Mažeikių naftoje" 

Vilnius, sausio 26 d. (BNS) 
— Seimas neeilinės sesijos pa
baigoje penktadienį priėmė 
protokolinį nutarimą, kuriuo 
pavedė Valstybės kontrolei iki 
balandžio 1 d. patikrinti, kaip 
„Mažeikių naftoje" buvo nau
dojamos valstybės skirtos apy
vartinės lėšos. Nutarimo pro
jektą pateikė Socialdemokra
tinės koalicijos frakcijos seniū
nas Vytenis Andriukaitis. 

33 proc. „Mažeikių naftos" 
akcijų įsigijusiai ir valdytojo 
teises turinčiai JAV bendrovei 
,,Williarr.s Internationai" iki 
šiol nepavyko susitarti su Ru
sijos naftos susivienijimu 
„LUKoil" dėl ilgalaikio naftos 
tiekimo. 

Praėjusią savaitę kadenciją 
baigęs prezidentas Algirdas 
Brazauskas pareiškė, jog, jo 
žiniomis. „Mažeikių nafta" iš
švaistė apie 400 mln. JAV do
lerių apyvartinių lėšų ir nebe
turi už ką pirkti naftos. 

Socialdemokratinę koaliciją 
sudarančios LDDP ir Lietuvos 
socialdemokratų partijos se
niai reiškia protestus dėl JAV 
bendrovės atėjimo į Lietuvos 
naftos ūkį. Tačiau .AVilliams 

International" santykiai su 
dabartine valdančiąja daugu
ma taip pat nėra sklandus. 

Lietuvos Konstituciniam 
teismui (KT) pripažinus įsta
tymus dėl bendrovių „Būtin
gės nafta", „Mažeikių nafta" ir 
„Naftotiekis" reorganizavimo 
bei mokesčių administravimo 
prieštaraujančiais Konstituci
jai, vyriausybė pasamdė anglų 
teisininkus peržiūrėti priva
tizavimo sutartis su JAV ben
drove. 

JAV bendrovės atstovai pa
reikalavo vyriausybės iki šio 
penktadienio pateikti paaški-
nimą, kokių veiksmų vyriau
sybė imsis, kad pašalintų pro
blemas, susijusias su KT 
sprendimu. Tačiau vyriausybė 
nežada skubėti ir savo atsaky
mą ketina pateikti tik gavusi 
teisininkų išvadas. 

Šią savaitę Finansų minist
ras Jonas Lionginas, kalbėda
mas apie „Mažeikių naftą", 
pareiškė, kad „nemokantys 
daryti verslo turi jo atsisaky
ti". 

Vyriausybė teigia, jog tai 
yra asmeninė ministro nuomo
nė. 

„Mažeikių naftos" profsąjunga 
prašo politikų netrukdyti dirbti 

Vilnius-Mažeikiai, sausio 
26 d. (E!ta> — „Mažeikių naf
tos" profsąjunga prašo Lietu
vos poliiikų paramos ir supra
timo, kad viena didžiausių 
valstybės bendrovių galėtų ra
miai dirbti. 

„Valstybei priklauso 60 proc. 
'Mažeikių naftos' akcijų. Jau 
daugiau kaip metai tik dejuo
jama dėl blogo 'Mažeikių naf
tos' valdymo; esant progai 
prisimenama, kad ši įmonė — 
Mažeikių gyvavimo garantas, 
tačiau ne vienas politikas ne
atvyko, nepasidomėjo čia dir
bančių žmonių nuomone, rea
lia situacija", sakoma „Ma
žeikių naftos" profesinės są
jungos komiteto kreipimesi. 

Jame nurodoma, kad ben
drovėje šiuo metu dirba apie 
3,500 žmonių. „Tai reiškia, 

kad turime darbą, reguliariai 
gauname atlyginimus, išlai
kome savo šeimas. Bendrevė 
skiria nuolatini dėmesį žmo
nių saugai darbe, žmonių svei
katai, darbuotojų kvalifikaci
jos kėlimui", teigia įmonės 
profsąjungos komitetas. Jis 
teigia negalįs . suprasti, ko 
siekia politikai ir kokių kėslų 
turi atskiros grupės, savo tiks
lais manipuliuodamos pareiš
kimais apie „Mažeikių naftą", 
„kad strategiškai visai šaliai 
svarbi įmonės klestėtų, dirbtų 
ir į biudžetą milijardus mo
kėtų (pernai įmonė šalies 
biudžetui sumokėjo 2 mlrd. 
Lt), ar dar vienos žlugusios 
įmonės, kurios darbuotojai ba
dautų ir piketuotų, dar vieno 
merdinčio miesto, kur būtų 
didžiulis nedarbas?". 

Punsko lietuviai šaukiasi 
Lenkijos prezidento pagalbos 
Varšuva, sausio 26 d. 

(BNS) — Lenkijos lietuvių 
bendruomenė prašo Lenkijos 
prezidentą Aleksander Kwas-
niewski tarpininkauti dery
bose tarp Punsko gyventojų ir 
Lenkijos pasienio apsaugos 
vyriausiojo komendanto. Len
kijos lietuviai prašo prezi
dentą pagalbos sprendžiant 
klausimą dėl pasienio užkar
dos iškeldinimo iš Punsko 
sveikatingumo centro. 

„Punskas yra maža vietovė. 
turinti apie 1.000 gyventojų, 
tačiau kartu jis yra švietimo ir 
kultūros centras ne tik vietos, 
bet ir po visą Lenkiją paskli
dusiai lietuvių bendruome
nei" rašoma bendruomenės 
laiskf* LeolriįjOS vadovui. Laiš
ke pabrėžiama, kad ..punskie
čiams didelį nerimą kelia tai. 
jog Lenkijos pasienio apsau
gos vyriausioji komendantūra 
bei Vid.ius ir administracijos 
reikalų ministerija žongliruoja 
pasienio nusikaltimų statisti
ka, o bandymas priskirti sta
tistini.;' sienos pažeidimus, 
kontrabanda Punsko mieste
liui yra nemoralus ir politiškai 
kenksmingas veiksmas". 

1998 m. lapkriti I^enkijos 
pasienio apsaugos vadovybe 
priėmė sprendimą, kuriuo re

miantis, Punsko sveikatos 
centre buvo įkurdinta pasįenio 
užkarda. Lenkijos pasieniečiai 
teigė, kad Punsko miestelio 
ruože padaroma maždaug 40 
procentų visų Lietuvos ir Len
kijos pasienio pažeidimų. 

Punskiečiai tikina, kad svei
katos centre užkarda įsikūrė 
neteisėtai, nes pastatas stovi 
ant žemės sklypo, kuris nu
pirktas už visuomenės lėšas. 

Šį klausimą Lenkijos žmo
gaus teisių gynėjo prašymu 
nagrinėjo Balstogės adminis
tracinis teismas. Tačiau skun
das buvo atmestas, neradus 
Lenkijoje gyvenančių tautinių 
mažumų teisių pažeidimų. 

Lenkijos lietuvių bendruo
menė laiške prezidentui A. 
Kwasniewski išreiškė nuo
gąstavimą, kad užkarda gre
sia jų tautiškumo išsaugo
jimui ir gali paspartinti su
lenkei i mo procesą 

Punsko viršaitis Vytautas 
Liškauskas sakė, kad užkar
doje dabar yra apie 20 pasie
niečių. Kai kurie jų miestelyje 
gyvena su šeimomis. „Lietuva 
lenkų tautinei mažumai daro 
nemažai nuolaidų, tuo tarpu 
Lenkijoje į mūsų prašymus 
niekas nekreipia jokio dė
mesio. Šiandien kalbėsime 

• 

Baltarusiai Vilniuje mokosi 
„dainuojančios revoliucijos" 

Lietuvos puošmena — Vilniaus senamiestis. 

Vilniečiai pasirengę dalyvauti 
tvarkant Senamiestį 

Vilnius, sausio 26 d. (BNS) 
— Vilniečiai pritaria Sena
miesčio tvarkymo darbų stra
teginėms kryptims, tačiau pa
geidautų geresnės remonto 
darbų kokybės, rodo apklausa. 

Vilniaus senamiesčio atnau
jinimo agentūra (VSAA), siek
dama sužinoti visuomenės 
nuomonę apie Vilniaus sena
miesčio tvarkymo darbus, gy
ventojams išplatino anketą, 
kurioje buvo klausimai apie 
sostines senamiesčio tvarky
mo privalumus ir trūkumus, 
savininkų ketinimus ir gali
mybes prie šių darbų prisidėti 
savo pinigais ir jėgomis. 

Kaip informavo Vilniaus 
miesto savivaldybė, į anketos 
klausimą, „Kokie senamiesčio 
pastatų ir aplinkos gerbūvio 
tvarkymo darbai turėtų būti 
remiami valstybės", dauguma 
gyventojų atsakė, kad tai tu
rėtų būti gatvės, šaligatviai, 
gatvių apšvietimas, pastatų 
fasadai iš gatvės pusės, kultū
ros paminklai. 

Dauguma gyventojų sutin
ka padengti iki 50 proc. fasado 
remonto ar kiemo tvarkymo 
darbų išlaidų, tačiau pagei
dauja Senamiesčio tvarkymo 
darbų programos rengimo ir 
jos įgyvendinimo skaidrumo. 

Anot pranešimo, 2000 m. 
* Vilniaus savivaldybė 

imsis modernizuoti 77 gru
pinius karšto vandens šildytu
vus, kuriais šildomi 894 na
mai Žirmūnuose, Baltupiuose 
ir Antakalnyje. Šių namų gy
ventojai netrukus gali tikėtis 
už šilumą ir karštą vandenį 
mokėti, gaudami 5 proc. nuo
laidą. Šildytuvų atnaujinimas 
kainuos 61.6 mln. litų, tačiau 
šilumos įkainiui ji neatsilieps. 

(BNS) 

apie mūsų lietuviškų mokyklų 
likimą, kurias gali tekti už
daryti, nes savivaldybė jų 
išlaikymui neturi lėšų", skun
dėsi viršaitis. 

Panašios nuomonės yra ir 
Lenkijos lietuvių bendruome
nės valdybos pirmininkė Irena 
Gasperavičiūtė, kuri teigė, jog 
Lenkijos pasienio apsaugos 
vadovybė dėl užkardos iškėli
mo iš Punsko nesileidžia į kal
bas 

Apie pasienio užkardos iškė
limą iš Punsko jau dveji metai 
kalbama įvairiu lygiu. Šį klau
simą svarstė Lietuvos ir Len
kijos prezidentai, premjerai, 
ne kartą apie tai kalbėta 
abiejų valstybių Seimų Asam
blėjos sesijose, tačiau proble
ma liko neišspręsta. 

VSAA vykdyta bendruomenės 
ugdymo programa jau davė 
teigiamų rezultatų. Gyvento
jai prisidėjo savo lėšomis re
montuojant aštuonis sena
miesčio pastatus, įtrauktus į 
Savivaldybės užsakymu vyk
domą Vilniaus senamiesčio 
tvarkymo darbų programą. 
Darbams šiuose ir kituose 
pastatuose savininkai skyrė 
216,000 litų, o -avivaldybė — 
276,000 litų. m 

* Vilniaus meras, Lietu
vos liberalu sąjungos pir
mininko pavaduotojas Artūras 
Zuokas susitikime su JAV am
basadoriumi Lietuvoje John F. 
Tefft aptarė Lietuvos vidaus 
politikos svarbą užsienio poli
tikos-kontekste, Vilniaus plėt
ros klausimus. J. F. Tefft pa
stebėjo teigiamus poslinkius 
Lietuvos politikoje, valstybės 
institucijų veikloje, Vilniaus 
mieste. JAV ambasadorių A. 
Zuokas pakvietė bendradar
biauti sostinės ekonominės 
plėtros srityje. J. F. Tefft siūlė 
pagalbą pritraukiant investici
jas į Lietuvos sostinę. JAV 
ambasadorius taip pat buvo 
supažindintas su Vilniaus sa
vivaldybės ketinimais pri
statyti Lietuvos sostinę pasau
liui per JAV bendrovės CNN 
televizijos kanalą. <BNS> 

* Išskyrus kai kurias iš
imtis, Kaune išrinkti ir iš 
šio miesto kilę Seimo nariai 
nėra labai aktyvus parlamen
tarai. Jie nedaug kalba visuo
tinių posėdžių metu, mažokai 
parengia ir registruoja teisės 
aktų projektų, beveik neteikia 
oficialių pasiūlymų. Statistika 
rodo, kad savo neaktyvumu 
ypač išsiskiria buvęs Kauno 
meras Vytautas Šustauskas, 
per 3 mėnesius sugebėjęs tik 
vieną kartą užduoti klausimą 
ministrui. mui 

* Vyriausybė neribotam 
laikui atidėjo Viktoro Valce-
rio paskyrimą Valstybinio so
cialinio draudimo fondo („Sod
ros") Valdybos direktoriumi. 
Vidaus reikalų ministerijai 
pavesta išsiaiškinti, ar šį pa
reigūną reikia skirti vadovau
jantis Valstybinio socialinio 
draudimo, ar Valstybės tarny
bos įstatymu. Pagal pastarąjį 
šioms pareigoms būtina skelb
ti konkursą. MM 

* Kauno apskrities ad
ministracijoje įkūrus Sporto 
darbuotojų profesinę sąjungą, 
pradėta formuoti naujo tipo 
organizacija. Ateityje ji gali 
tapti Generaline profsąjungų 
organizacija. IEIUI 

Gedimino Žilins*-. 'El ta ; nuotr 

Tačiau, savivaldybes parei
gūnų teigimu, ne visi savinin
kai skuba laiku atsiskaityti su 
rangovais. Už praėjusius me
tus gyventojai dar yra skolingi 
daugiau kaip 20,000 litų. 

Šiuo metu jau gautos 38 gy
ventojų, sutinkančių dalyvauti 
bendruomenės ugdymo prog
ramoje ir prašančių įtraukti jų 
pastatus į 2001 m. Vilniaus 
senamiesčio tvarkymo darbų 
programą, paraiškos. 

VSAA vykdoma bendruome
nės ugdymo programa atitin
ka ir tarptautinius Lietuvos 
įsipareigojimus, apiorezius 
1992 m. priimtoje UNESCO 
Pasaulio kultūros ir gamtos 
paveldo globos konvencijoje, 
kuri įpareigoja „kultūros ir 
gamtos paveldui suteikti tin
kamą vaidmenį bendruome
nės gyvenime ir to paveldo 
globą integruoti į bendras pla
navimo programas". 

Gintė Damušytė — 
Lietuvos 

ambasadorė NATO 

Vilnius, sausio 26 d. (BNS) 
— Naująja Lietuvos ambasa
dore misijoje prie NATO ir Va
karų Europos Sąjungos (VES) 
paskirta Gintė Bernadeta Da
mušytė. Naująsias pareigas ji 
pradės eiti pirmadienį. 

Po praėjusių metų spalį įvy
kusių Seimo rinkimų buvęs 
misijos vadovas Linas Linke
vičius paskirtas Krašto apsau
gos ministru. 

1979 m. G. Damušytė baigė 
Wayne universitetą Detroite. 
Ji dirbo Lietuvos misijoje Jun
gtinių Tautų organizacijoje, 
1992 m. buvo priimta į Lietu
vos diplomatinę tarnybą. 
1996-1999 m. dirbo Lietuvos 
nuolatinės delegacijos prie Eu
ropos Saugumo ir bendradar
biavimo organizacijos vadove 
Vienoje. 

1998 m. paskirta nepapras
tąja ir įgaliotąja ambasadore 
Austrijoje, 1999 m. — Slovc-

Vilnius. sausio 26 d. (BNS) 
— 40 baltarusių Vilniuje 
penktadienį pradėjo mokytis 
kaip be prievartos kovoti savo 
valstybėje su diktatoriniu re
žimu. Kaip pranešė „Lietuvos 
rytas", į Lietuvos sostinę savo 
atstovus atsiuntė beveik visi 
Baltarusijos opoziciniai judėji
mai ir partijos. Trys baltaru
siai atvyko iš JAV. Tarp jų — 
vienas opozicijos vadovų Zeno
nas Pozniakas. 

Kiekvienas, išklausęs visą 
paskaitų ciklą, Baltarusijoje 
taps instruktoriumi, sugeban
čiu mokyti neprievartinio pa
sipriešinimo metodų ir kitus 
opozicijos dalyvius. 

Penkių dienų seminaras 
vadinasi „Neprievartinė demo
kratijos kova ir Baltarusijos 
demokratijos procesas". Moky
mus Baltarusijos opozicijos at
stovams Vilniuje surengė Pi
liečių gynybos paramos fon
das, vadovaujamas žmogaus 
teisių gynėjo Stasio Kaušini^. 
ir buvęs Seimo narys Audrius 
Butkevičius. 

Mokyti baltarusių į Lietuvą 
atvyko ir JAV Einšteino insti
tuto vadovas, garsus nesmur
tinio pasipriešinimo teoretikas 
profesorius Gene Sharpe, dau
giau kaip prieš dešimtmetį 
konsultavęs ir Baltijos valsty
bių nepriklausomybės judėji
mus, JAV institutas yra su-
rcigę*- r;c;tr4?'-ostinės gynybos 
seminarus opozicijoje buvu
siems Birmos demokratams, 
Indijoje buvo suorganizuoti 
kursai tibetiečiams tremti
niams. Nuo 1991 m. institutas 
konsultavo Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos karines struktūras. 
Buvo rengiami kursai apie ne
prievartinės gynybos panau
dojimą, išversti vadovėliai. 
1992 m. Lietuvoje buvo iš
leista G. Sharpe'o knyga „Pi
lietinė gynyba". 

Anot A. Butkevičiaus, Vil
niuje tikrai nebus mokoma, 
kaip sprogdinti geležinkelio 

tiltus ar gaminti sprogmenis. 
„Tačiau galima išmokyti, kaip 
padaryti, kad kuo daugiau 
žmonių pradėtų nepasitikėti 
valdžia arba kad strateginių 
sričių specialistai (gydytojai, 
finansininkai, teisininkai) or
ganizuotai atsisakytų bendra
darbiauti su diktatoriumi", 
sakė A. Butkevičius. 

Baltarusiai taip pat moky-
1 sis, kaip visuomenėje kilusio 
konflikto metu rengti strei
kus, demonstracijas ir kitus, 
valdžią paralyžiuojančus ren
ginius. Darbas-su žiniasklaida 
mitų kūrimas bei jų skleidi
mas — irgi svarbi tokios kovos 
dalis. 

A. Butkevičius pasakojo ga
na dažnai taikęs G. Sharpe 
metodus, organizuojant Sąjū
džio renginius, „dainuojančią 
revoliuciją". Lietuvis pusę 
metų tobulinosi Bostono insti
tute, dirbo Taiwane, Indijoje 
(su tibetiečiais), Kaukaze (su 
čečėnais). Su neprievartinio 
pasipriešinimo strategija A. 
Butkevičius teigia supažin
dinęs ir būsimąjį Kongo prezi
dentą Laurent Kabila, pneš 
savaitę tapus} pasikėsinimo 
auka, bei jo šalininkų būrį. 

* Baltarusijos ambasada 
Vilniuje pasipikt ino sosti
nėje surengtu seminaru, ku
riame Baltarusijos opozicijos 
atstovai mokomi, kaip savo 
valstybėje be prievartos kovoti 
su autoritariniu režimu. Kaip 
sakoma Baltarusijos ambasa
dos išplatintame pranešime 
spaudai, ambasada „viliasi. 
kad Lietuvos oficialioji valdžia 
yra nesusijusi su minėtuoju 
renginiu, nes tokie 'mokymai' 
nepadeda stiprinti mūsų šalių 
santykių". Anot pareiškimo, 
Baltarusijos ambasada „reiš
kia nepasitenkinimą" dėl ren
ginio, kurį organizavo Piliečių 
gynybos paramos fondas, va
dovaujamas žmogaus teisių 
gynėjo Stasio Kaušinio. BNS 

Lietuvis krepšininkas paleistas 
i š JAV kalėjimo, tačiau sekamas 

Vilnius, sausio 26 d. (BNS) 
— Kriminaliniu nusikaltimu 
kaitinamas krepšininkas iš 
Lietuvos Marius Janišius tre
čiadienį buvo paleistas iš JAV 
kalėjimo. 

Kaip pranešė „Lietuvos ry
tas", New Yorko valstijos 
Paughkeepsie miesto teismo 
sprendimu Maristo kolegijo
je studijuojančiam ir vietos 
krepšinio komandai lig šiol at
stovavusiam M. Janišiui nuo 
50,000 iki 25,000 dolerių buvo 
sumažintas užstatas. Jį su
mokėjus, studentas laikinai 
atsidūrė laisvėje. Tačiau lygti
nio nusikaltėlių paleidimo de
partamentas nuo šiol kontro
liuos kriminaliniu nusikalti
mu kaltinamo lietuvio judė
jimą. Prie jo kojos yra pritaisy
ta sintetinė plokštelė, elektro
niniu būdu prijungta prie gy
venamosios vietos telefono. 

Teismo sprendimu M. Jani
šius turėjo persikraustyti iš 
studentų miestelio pas drau
gus. Pats krepšininkas atsi
sakė komentuoti teismo pa
keistą kardomąją priemonę — 
tai jam uždraudė advokatas 
„Man leista pasakyti tik du 
žodžius: aš nekaltas", sake 
krepšininkas. 

23 metų 203 cm ūgio 
krepšininką iš Lietuvos JAV 

nijai ir Slovakijai, o 2000 m. 
Kroatijai 

policijos pareigūnai sulaikė 
ankstyvą sausio 17-osios rytą. 
Prieš tai policijai buvo pra
nešta, jog Maristo kolegijos 
teritorijoje buvo įvykdytas pa
sikėsinimas. Atvykę policinin
kai aptiko dviem dūriais pei
liu į sėdmenis sužalotą kolegi
jos studentą, kuris netrukus 
buvo nuvežtas į ligoninę. 

Po įvykio vietoje atliko tyri
mo policijos pareigūnai su
laikė M. Janišių. kuris buvo 
apkaltintas padaręs krimina
linį nusikaltimą — antrojo 
laipsnio pasikėsinimą. Lietu
vis buvo suimtas, iš jo paimtas 
pasas. Kolegijos vadovybe su
stabdė studento veiklą aukš
tojoje mokykloje. 

M. Janišius teigė, jog šiek 
tiek anksčiau tą pačią naktį 
netoli kolegijos miestelio 
esančios bibliotekos jį sumušė 
trys vyriškiai. 

Pagal vieną policijos prie
laidų. M. Janišiaus ir kitų as
menų konfliktas galėjo kilti 
netoli esančiame bare. 

KALENDORIUS 
Sausio 27 d.: Šv. Angele Merici; 

Auksuolis, Ilona, Jogundas, Jor.as. 
Natalis. Vėjūne. Vytenis. 

Sausio 28 d.: Šv. Tomas Akvinie-
tis; Gedautas, Karolis, Leonidas, Ni
jole, Petras. Tomas 

Sausio 29 d.: Aivaras. Girkantas. 
Pranciškus. Sulpicijus, Valerijonas. 
Valerijus, žibutė. 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest, IL 60045-2660 

EIKIME PRIE GYVENIMO 
VADOVO 

Mes, kuriuos gyvenimo jūra 
mėto aukštyn ir žemyn, esame 
reikalingi nuolatinės paguo
dos ir padrąsinimo. Ne visada 
žmogus pajėgs kitą suprasti, 
atjausti. Todėl ir esame reika
lingi dieviškų vaistų gauto
sioms gyvenimo žaizdoms gy
dyti. O tie vaistai nereikalauja 
nei daktarų, nei receptų — Sv. 
Raštas. Šiuo metu mes galime 
džiaugtis turėdami gražia lie
tuvių kalba Šv. Rašto vertimą. 

Šv. Raštą reikia ne tik na
muose turėti, bet ir juo naudo
tis, skaityti. Ir kam kitam yra 
labiau reikalinga Šv. Rašto 
paguoda ir pagalba, jei ne 
tam, kuris stovi daugybės už
siėmimų sūkuryje. IŠ Šv. Raš
to matome kaip dažnai, nieko 
nelaukdama, Dievo Apvaizda 
padeda ir kaip gausus Viešpa
ties atlyginimas iš jo skaitymo 
ir mąstymo. Juk tai dieviškos 
manos paragavimas. Kai bū
name gyvenimo rūpesčių pri
slėgti jis mus guodžia: .Grau
džios, nuolankios širdies, Die
ve, Tu neatstumsi (Ps 50, 19) 
ir džiaugiamės ateinančia vil
timi..." Džiaukitės jūs, kad 
Viešpatį turit (Ps 31, 11). Tad 
Dievo žodžio mana duoda tokį 
skonį, kokio tik žmogus ir 
ieško. 

Šv. Raštą galime palyginti 
su veidrodžiu, kuris nemeluo
ja, nepataikauja, nešališkai 

teisia. Ateina ir praeina me
tai, šimtmečiai, o su jais ir 
žmonės, bet Šv. Raštas pasi
lieka tas pat vakar ir šian
dien. .Jis lyg Dievo rankraš
tis, kurį turi pats skaityti, kad 
krikšto pažadų nepamestam" 
(Sv. Augustinas). • 

Nepaprastai įdomu, kaip 
Viešpats elgiasi su Senuoju 
Įstatymu. Jiedu yra giminingi 
ir artimi to paties Kūrėjo 
įkvėpti. Viešpats Senojo Tes
tamento (ST) reikšmės nema
žina, bet ją pakelia. Kristus 
savo atėjimu nebūtų S Įsta
tymo visiškai išpildęs, jei jo 
kilmė būtų Jam buvusi sveti
ma, ar neigiama. Nors daug 
kas sako, kad ST neduoda tiek 
jėgos, kaip naujasis, bet tai 
nereiškia, kad jis neigiamas. 
„O kai ateis, kad tobula, — sa
ko Šv. Paulius, — paliaus 
buvę, kas yra dalimis" (1 Kor 
13, 10). Juk Kristus ateida
mas į žemę atbaigė S. Įstaty
mą. „Jis yra alkanųjų duona ir 
ištroškusiųjų šaltinis. Tas, ku
ris iš mūsų atėmė visus kry
žius, buvo prikaltas prie kry
žiaus ir mirė, kad mes amži
nai su Juo gyventume" (Šv. 
Augustinas). Tad Šv. Raitas 
yra vertingiausia knyga, ruo
šiantis sutikti Gavėnią. 

Sca. Margarita 
Bareikaitė 

ATEITININKAI ADELAIDĖJE 
Su tikslu rinkti žinias apie 

pasaulio ateitininkus ir jų 
veiklą, Ateitininkų federacijos 
valdybos vicepirmininkė išei
vijos reikalams, Laima Šalčiu
vienė, praėjusiems metams 
baigiantis, pasiuntė laiškus ir 
anketas ateitininkams įvai
riuose išfeivųos kraštuose. Da
linamės su iš Australijos gau
tu atsiliepimu. 

Adelaidės Pal. Ark. J. Matu
laičio kuopos ryšininkas Au
gustinas Kubilius ir sekretorė 
Vingra Rupinskienė rašo: 
„Mūsų krašte — Australijoje 
ateitininkų veikla jau keleri 
metai gyvuoja tik Adelaidėje. 
Turime tik sendraugių Pal. 
Ark. J. Matulaičio kuopą, tu
rinčią maždaug 16 narių. Visi 
nejauni, išskyrus trejetą. Val
dybą sudaro: kun. J. Petraitis, 
dvasios vadas, Federacijos 
įgaliotinė ir pirmininkė Elena 
Varnienė, vicepirmininkas Vy
tautas Janulis, sekretorė 
Vingra Rupinskienė, iždininkė 
Vita Bardauskaitė, ryšininkas 
su užsieniu Augustinas Kubi
lius, narė renginiams Nemira 
Masiulytė-Stapleton. 

Kasmet Sekminių šventėje 
suruoštame susikaupimo va
landą. Skaitome tai progai pri
taikytas maldas į Šv. Dvasią. 
Surengiame dvi radijo valan
das: Sv. Kazimiero — kovo 
mėnesį ir Kristaus Valdovo — 
lapkričio pabaigoje. Stengia
mės išlaikyti jaunimo koncer
tus, kuriuos ruošiame . nuo 
1962 metų. Taip pat ir litera
tūros vakarus. Juos organi
zuojame nuo 1955 metų. Jie 
turtingi dainomis, muzika, so
listais, poetais, rašytojais. De
ja, daugelis iškilių žmonių jau 
iškeliavo amžinybėn... Tai tiek 
trumpai apie mūsų veiklą*. 

Anketoje atsiliepė į visus pa
teiktus klausimus. Į klausimą 

apie krašto veiklą rašė, kad 
Adelaidėje ypatingai pasireiš
kia Šv. Kazimiero parapijos 
aptarnavime, spaudos kioske, 
vadovavime chorui, lektorių 
suradime ir bendrai parapijos 
gyvavime. Į klausimą apie 
ateitininkų veiklos vystymą ir 
jai kliūtis atsakė, kad „Neuž
siauginome jaunimo. Studen
tai išėję į savo profesijas, neor
ganizavo jaunimo, kuris po 
truputį išsiskirstė. Stoka ku
nigų, kurie būtų įsitraukę į 
ateitininkų veiklą*. Pridėjo, 
kad „botų gera pasikeisti ži
niomis, kaip pritraukti jau
nesnės kartos žmones į ateiti
ninkų eiles". 

Adelaidės ateitininkai palai
ko ryšius su Lietuvos ateiti
ninkais, juos remia. Prašo, 
kad AF vicepirmininkė išei-
vįjos reikalams palaikytų ry
šius su jais, kad jaustume* 
esą vienos šeimos nariai*. 

Kuopos pirmininkės Elenos 
Varnienės adresas: 123 Kings-
ton Avenue, Melrose Park 
5039, South Australia. 

Ryšininko su užsieniu Au
gustino Kubiliaus adresas: 
131 Crozier Avenue, Melrose 
Park 5039, South Australia. 

(L&) 

ATEITININKAI 
MARIJAMPOLĖS „VAIKO 

TĖVIŠKĖS NAMUOSE* 

Lietuvos jaunieji ateitininkai prie Seimo rūmų, ten kur barikadų likučiai mena Sausio 13-ją žuvusius kovo
tojus uz Lietuvos nepriklausomybe, ne ginklu, bet malda , daina ir nuolatiniu budėjimu ją gynusius. 

Nuotr. Algimanto ŽjjivF'P 

galindų profesionaliai atlikti 
panašaus pobūdžios veiklą. Ši 
grupelė gilina teorines žinias, 
įgyja praktinę patirtį. Jaučia
me, kad turime daug potenci
jos tęsti pradėtą darbą. 

Tiek vaikai, tiek studentai 
pareiškė norą, kad panašaus 
pobūdžio veikla būtų tęsiama 
ir kitais metais. Būtų netiks
linga nutraukti užsimezgusi 
ryšį tarp vaikų ir studentų. 
Šie vaikai savo gyvenime yra 
patyrę daug skaudžių išsisky
rimų, todėl jiems labai svar
bus pastovumas, stabilus tų 
pačių žmonių buvimas šalia. 
Užmegztas glaudus ryšys su 
projekto vykdytojais — didelio 
darbo pradžia. Šiuo metu jau 
suplanuota nemažai veiklos ir 
pasibaigus projektui. Sausio 
5-7 d. visi projekte dalyvavę 
studentai „Vaiko Tėviškės na
muose'' organizavo seminarą, 
kurio metu buvo aptartos to
lesnio bendradarbiavimo gali
mybės, sudarytas veiklos gra
fikas sausio mėnesiui, taip pat 
bendraujama su vaikais. Susi
tarta su Vytauto Didžiojo uni
versiteto ir Vilniaus universi
teto psichologijos magistran
tais, kurie norėtų prisidėti 
prie šio projekto. 

Ateitininkų Psichologų kor
poracijos vardu norėčiau pa
dėkoti monsinjorui Vytautui 
Kazlauskui, „Vaiko Tėviškės 
namų" direktoriui Medardui 
Juršėnui, psichologijos stu
dentams, taip pat visiems, ku
rie prisidėjo įgyvendinti šį pro
jektą. 

Psichologė Ieva 
Šidlauskaite 

ATEITININKV RENGINIAI 

Čikagoje 

Kovo 10 d . , šeštadieni — 
Gavėnios susikaupimas Ateiti
ninkų namuose. Ruošia Ateiti
ninkų namų valdyba ir Aka
deminio Skautų sąjūdžio Či
kagos skyrius. 

Birielio 3 d~, sekmadieni 
— Čikagos ateitininkų šeimos 
šventė ir Ateitininkų namų 
gegužinė Lemont, IL 

Lietuvoje apleistų vaikų pro
blema tampa vis aktualesnė ir 
svarbesnė. Vis dažniau laik
raščiuose pasirodo kraupūs 
straipsniai apie sušalusius kū
dikius, primuštus iki mirties 
ar iki gydymo ligoninėje vai
kus. Lietuvos kaime didėjant 
alkoholizmui, miestuose pra
dėjus plisti narkomanijai, da
lis mažųjų Lietuvos gyventojų 
atsiduria nepavydėtinoje pa
dėtyje. Dažnai valstybinės ins
titucijos nusprendžia juos pa
imti iš biologinių tėvų. Koks 
tolimesnis šių vaikų likimas? 
— dalį įvaikina kitos šeimos, 
tačiau dauguma patenka į vai
kų namus arba įvairias globos 
įstaigas. 

Labai daug diskutuojama 
šių vaikų lavinimo ir integra
cijos į visuomenę klausimais. 
Labai svarbu laiku suteikti 
tinkamą auklėjimą, teigiamą 
pavyzdį. 

Ateitininkai, remdamiesi vi
suomeniškumo principu, neli
ko abejingi šiai aktualijai. 
Bendradabiavimas prasidėjo 
nuo pažinties su monsinjoru 
Vytautu Kazlausku. Jis pa
pasakojo apie Marijampolės 
„Vaiko Tėviškės namų" ugdy
tinius — likimo nuskriaustus 
vaikus. Taip pat pristatė kai
melio modelį, kuris skirtas su
kurti aplinką kuo artimesnę 
tikrai šeimai. Dauguma vaikų 
yra iš nefunkcionalių (neatlie
kančių savo pareigų) šeimų, 
patyrę skaudžių išgyvenimų, 
susidūrę su tėvų alkoholizmu, 
įvairia prievarta, skyrybų 
traumomis. Tokiems vaikams 
ypač reikalinga šiluma, dėme
sys, bendravimas su jaunimu. 

2000 m. rugsėjo - gruodžio 
mėn. grupė studentų iš Ateiti
ninkų psichologų korporacijos 
kiekvieną savaitgalį atvykda
vo į „Vaiko Tėviškės namus". 
Projektą vykdė 11 psichologų 
savanorių, kurių dauguma 
studijuoja Vytauto Didžiojo 
universitete, šie studentai ne
mažai dirbę su paaugliais, or
ganizavę įvairiasi stovyklas. 
Dalis dirbo „Jaunimo linįjoje", 
konsultavo paauglius telefo
nu. 

Projekto eigoje kiekvienas 
savanoris vedė socialinių įgū
džių lavinimo grupes. Tai ne
didelės grupės (maždaug 6-8 
vaikai), kurių metu užmezga
mas glaudus ryšys su grupės 
vedančiuoju. Vaikai mokosi 
spręsti įvairius iškylančius 
konfliktus, kalba apie savo 
jausmus. Pagrindinis šių gru
pių tikslas — išmokyti vaikus 

Clevelande 
Kovo 10 ir 11 d„ — Cleve-

lando ateitininkų šeimos 
šventė. Ruošia „Ateities" klu
bas. 

įvairių socialinių įgūdžių: 
spręsti iškylančias problemas 
ir konfliktus, atsispirti neigia
mam grupės spaudimui, for
muoti savo nuomonę ir pasa
kyti jie", kelti pasitikėjimą 
savimi bei aplinkiniais, iš
reikšti savo jausmus ir t.t. Vi
sas socialinių įgūdžių moky
masis vyksta aktyvių metodų 
pagalba (žaidimų, realių si
tuacijų vaidinimo). Pavyz
džiui, grupės vaikų yra prašo
ma nupiešti ant vieno lapo 
bendrą pilį. Ne visiems norisi 
dalintis savo lapo puse, disku
tuoti apie pilies dydį, spalvas 
ir t.t. Tačiau kurį laiką pada
lyvavę tokiuose užsiėmimuose 
vaikai išmoksta dirbti grupė
je, bendradarbiauti. Su pa
čiais vyriausiais buvo parink
tas neformalus bendravimas, 
jo tikslas — susipažinti, įgyti 
pasitikėjimo ir užmegzti kon
taktą. (Pvz.. buvo suorgani
zuotos krepšinio varžybos tarp 
paauglių vaikinų ir studentų). 

Projekto eigoje vyko indivi
dualios auklėtojų ir vaikų psi
chologinės konsultacijos. 

Po kiekvieno savaitgalio 
„Vaiko Tėviškės namuose" 
studentai įvertino savo patirtį 
dienoraštyje ir grupiniuose ap
tarimuose. Vyko paruošiamieji 
seminarai, kurių metu aptar
tos galimos problemos. Vyku
sių seminarų metu buvo nau
dojami „videotreningo", „situa
cijų analizės", „diskusijų", „si
muliacinio žaidimo" metodai. 

Bendraudami su studentais 
paaugliai analizavo savo pa
tirtį, bandė susivokti savo iš
gyvenimuose ir jausmuose. 
Jaunimas įgijo daugiau pasi
tikėjimo savimi, motyvacijos 
veikti ir prisiimti atsakomybę 
už savo ateitį. Sukurta šilto 
bendravimo aplinka padrąsino 
paauglius kreiptis psichologų 
pagalbos. Tarp jaunimo ir stu
dentų užsimezgė šilti santy
kiai. Daug vaikams davė vien 
studentų buvimas šalia, pasi
kalbėjimas, parodymas pa
prasčiausio dėmesio. Vaikus 
globojančios mamos ir auklė
tojos turėjo galimybę aptarti 
sudėtingesnius atvejus, susi
pažinti su paauglystės laiko
tarpio ypatumais ir pasitai
kančiomis krizėmis, kreiptis 
pagalbos į profesionalius psi
chologus. 

Psichologijos studentai įgijo 
daugiau konkrečios praktinės 
patirties dirbant su vaikais. 
Taip pat buvo sudarytos gali
mybės asmeniniam tobulėji
mui. Bendradarbiavimas su 
„Vaiko Tėviškės namais" duo
da naudą ir pūčiai ateitininkų 
organizacijai. Joje formuojasi 
grupė žmonių, susijusių su 
psichologija, socialiniu darbu 
ar medicina, turinčių patirtį ir 

Asta M. Astrauskas, MD 
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/tarnam C. Manh, MD SC 
Obstetrics & Gynecoiogy 
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Valandos pagal susitarimą 

DR. EUGUUS LEUS 
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DR. LINA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 
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JONAS V.PRUNStOS, MD 
TBVV DALIAS PRUNSnS,MD 

QREQORYSUELZLE,MD 
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OA V J. VASARIENĖ 

DANTŲ GYDYTOJA 
4817 W. t 8 8L. Burtank. L 

Tat 70*423*114 

DR. KENNETH J.YERKE8 
DRMAODALENBBJCKAS 

DR. PETRAS ZLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Novickis 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

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

6645W. Startfay Ava., Barwyn. IL 
60402, tat 708 - 484 -1111. 

Valandos kasden, savišgaaiaii susitarus. 
Kabame lietuviškai. 

EUGENE G OEGKEH COS. P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9626 3.796) Ava., Hfcfcory hUas, IL 
Tol. (708) 588-6101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ava. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tai. 773471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9056 S.Robertą Rd, Htckory H6s, IL 
1 mylia (vakarus nuo Hartem Ava. 

Tat (708) 5864065 
Valandos pagal susitarimą 

B3MUNDAS VONAS, ACD., SC. 
Spadarybe - Vidaus Bgų gydytojas 

rJtn$rnm MTUVtSKai 
6918W.ArcherAve.Sti.5if6 

Chicago, IL 60636 
TaL773-22»4J885 

^ ^ _ V a t a n ^ pagal auaaarimą 

DR. K. JUČAS 
ODOS UGU SPECIALISTAS 

GYDO OOOS AUGLIUS. 2AIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VB4AS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
3236 W. 111 9L CMeąoo. 6.60665 
773-233^744 arba 7734694441 

ARAS ZLIOBA, M.D. 
AKIU UGOS - CHIRURGIJA 

219 N. Hammos Avenue 
Jollet. IL 60435 

Tol 815-741-3220 

DR.E.DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-7364477 

64488.PiaMidRoad 
Vaientfcje papai aaBaiNisą 

DR. PETRAS VMSIEUUS 
MK8TU, POSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
0araw1WHea*t. 

1200 8. York. ElmhuraL IL 60126 

BIRUTĖLPUMPUT13, M.D. 
i asoac AfTterican Adedavny o/ 

FmršfPmeSe* 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

a»w. oiei Am mmur-an 
>*aaa«.W46601 P i OTltl M7-OCT 

I ir rssnaaną gydynat, 
•. Wn>psitlfca.maaaaliBė terapija. 

http://www.ifino4epain.corn
http://6918W.ArcherAve.Sti.5if6


Mes ir pasaulis 
Paruošė Bronius Nainys 

NAUJAS JAV PREZIDENTAS 
Jo kadencija mums bus ypa

tingai svarbi, nes, Europai su
svyravus dėl NATO plėtros, be 
Amerikos rimtos pagalbos Lie
tuva į ją nepateks. Tad, ar iš 
respublikono, dargi nedaug 
užsienio politikoje patyrusio, 
tos rimtos pagalbos galima ti
kėtis? Demokratai mūsų nau
dai lyg ir aiškiau buvo pasisa
kę, tuo tarpu respublikonų 
rinkiminė veikla to klausimo 
užtikrintai neišryškino. Todėl 
mus labai domina ir patys pir
mieji George W. Bush, jau ne
be kaip balsus medžiojančio 
kandidato, bet kaip JAV prezi
dento ėjimai, kurių svarbiau
siais iki šiol — įžanginė kalba. 
Ką iš jos galėtumėm suvokti? 

Nors ir ši kalba, kaip tokio
mis progomis kalbos dažniau
siai pasižymi, buvo dailių žo
džių žaidimas, gražbylystės 
paroda, tačiau ji turėjo ir gana 
stiprų tikrovišką atspalvį. Per 
palyginti trumpą, tik keturio
lika minučių tetrukusį, laiką 
Bush sugebėjo pakartoti ir per 
rinkimus įsipareigotus pagrin
dinius pažadus, ir pasėti ke
letą net mažiau tikėtų naujo
vių. Pirmieji jo žodžiai žymėjo 
jau per rinkimus išryškėjusi 
savarankiškumą, jo pirmtakų 
respublikonų kai kurios politi
kos tąsą ir atsižvelgimą į opo
ziciją, taip lyg parodantys 
naujo prezidento lankstumą. 
Kalboje tvirtai pabrėžtas rin
kiminės veiklos eigoje žadėtas 
mokesčių mažinimas, sociali
nio draudimo, sveikatos ap
saugos bei švietimo sistemos 
pertvarkymas rodė jo aiškų 
nusiteikimą vykdyti šią, nors 
ir stipriai demokratų kritikuo
tą, savarankiškos politikos da
lį. Užtikrinimas Ameriką pa
daryti ir išlaikyti didžiausia 
pasaulyje karine galybe, rodo 
respublikonų partijos grąžini
mą į Reagan laikus, o gailes
tingojo samaritiečio istorijos 
priminimą laikyčiau ženklu, 
kad Bush neatsisakys iki šiol 
JAV vykdytos karinės pagal
bos užsieniui politikos ir silp
nesnių tautų nepaliks vienų 
kautis su stipresniųjų kaimy
nų diktatūrinėmis užmačio
mis. Jeigu ši užuomina nėra 
tik tuščia retorika, ji reikštų 
jau rimtesnį Bush politikos 
posūkį, paneigiantį rinkimi
nes užuominas apie JAV kari
nių jėgų atitraukimą iš Euro
pos. Tad gal ir dėl to posūkio 
mūsų atžvilgiu palankiai pra
bilo, iki šiol tylėjęs, naujas už
sienio reikalų ministras (Vals
tybės sekretorius) Colin Po-
well, Senato apklausinėjamas 

pasisakęs už NATO plėtrą, ga
limą net į Baltįjos valstybes. 
Tokios JAV politikos rėmuose 
mes galima jaustis ramesni, 
nors atvirai džiaugtis gal dar 
per anksti. Juk Powell tik pa
kartojo Bush ir jo patarėjos 
saugumo reikalams Condo-
leezza Rice anksčiau skelbto 
pareiškimo mintį. Tačiau ap
lamai Bush įžanginė kalba 
naują JAV prezidentą parodė 
ir kaip energingą, kietos ran
kos, organizuotą, darbštų poli
tiką, būsiantį tvirtą Baltųjų 
rūmų šeimininką. Tai patvirti
no ir jo pirmos savaitės dar
bai. Iš to gal šis tas ir mūsų 
naudai? 

• Geresnės žinios ir iš 
Anglijos, Jas parsivežė, tris 
dienas (sausio 22-24 d.) tame 
krašte praleidęs ir su vyriau
sybės pareigūnais bei Parla
mento nariais taręsis, Lietu
vos Seimo pirm. Artūras Pau
lauskas. Iš keturiolikos oficia
lių susitikimų svarbiausi buvo 
su. Bendruomenių rūmų (Hou-
se of Commons) pirmininku 
Michael Martin, Britanijos gy
nybos ministro pirmuoju pava
duotoju John Spellar ir vice
ministru Europos reikalams 
Keith Vas. Nors Lietuvos Sei
mo pirmininkui raudonas kili
mas prie premjero Tony Blair 
nebuvo ištiestas, ir Paulaus
kas turėjo tenkintis pasimaty
mu tik su specialiu jo patarėju 
Roger Liddle, tačiau šio politi
ko oficialus pareiškimas, kad 
Lietuva turi teisę būti NATO 
nare, Paulausko. tikinimu, 
viešnagę pateisino, nes tai 
esąs pats pirmas aiškesnis 
Britanijos oficialios nuomonės 
pareiškimas. Ankstesnės 
užuominos Lietuvą daugiau 
kreipdavo į Europos Sąjungą. 
Nors „teisės turėjimas" dar 
nėra jos įgyvendinimas, bet 
vis tiek šis pareiškimas stipri
na viltį. Naudingiausias Pau
lauskui susitikimas buvo su 
Bendruomenių rūmų pirmi
ninku ir ypač stebėjimas par
lamento posėdžio, kuriame, 
pagal jį, klausimai sprendžia
mi nepalyginamai geriau, 
tiksliau ir greičiau negu Lietu
vos Seime. 

Tačiau visais atžvilgiais įdo
miausias susitikimas Paulaus
kui buvo su Londono lietu
viais. Pirmiausia jis buvo sa
votiškai keistas, nes kažkodėl 
vyko bažnyčioje. Antra — ja
me vyravę naujieji imigrantai 
(200 iš 230 dalyvių) atsinešė 
po „kirvį" ir, kiek galėdami, 
Lietuvos Seimo pirmininką 

„kapojo". „Tai artistas... Gal 
kartu grįžkim... O ko mes čia 
atvažiavę"... Juk Lietuvoje 
darbo nė su šakaliu nerasi..." 
pylėsi pastabos, Paulauskui 
paaiškinus, jog jo vadovauja
ma valdžia per ketverius me
tus bandys sudaryti sąlygas 
visiems Lietuvoje dirbti ir už
sidirbti, kad niekam nereikėtų 
vykti į svetimas šalis laimės 
ieškoti. Ankstesnieji išeiviai 
nepatenkinti buvo Paulausko 
išsisukinėjimais nuo tiesiogiš-
kų atsakymų ir Seimo nutari
mu dirbantiems pensininkams 
sumažinti pensijas. Pagal 
juos, „Anglijoje užsidirbta pen
sija yra Šventas dalykas". Bet 
ir „kailį išlupę", naujieji išei
viai Paulausko neskandino. 
„Nors jis. ir vargšas, bet už jį 
balsavau, per praėjusius pre
zidento rinkimus, balsuosiu ir 
vėl... Ką gali padaryti tame 
purvyne", — kalbėjo viena jau
na Seimo pirmininko gerbėja. 

Žinoma, ką gali padaryti, 
klausimas nėra lengvai atsa
komas, ypač kai Lietuvos poli
tikai Lietuvos žmonių gyve
nimą gerinti bando ne pačioje 
Lietuvoje, bet būriais skraidy
dami po užsienius. Žinia-
sklaidos žiniomis, per pirmąjį 
šimtą dienų jau bent du treč
daliai Seimo narių buvo išvy
kę už Lietuvos ribų. Ir ką jie 
Lietuvai laimi? Pvz., kad ir ši 
Seimo pirmininko trijų dienų 
viešnagė? Juk tarp tų keturio
likos susitikimų nebuvo nė 
vieno pasimatymo su kokiu 
nors svarbesniu valdžios 
„priekinio suolo" (front bench) 
pareigūnu. Suprantama, as
meniškai didelis malonumas 
už mokesčių mokėtojų pinigus 
svetimų kraštų viršūnėse pa
plasnoti. Bet kas iš to Lietu
vai, kuriai seimūnas prisiekė 
tarnauti? 

• Europos Sąjungą kuria 
policininkus daužęs revo
liucionierius. Ne tik Lietu
vai sunku skintis kelią į Euro
pos Sąjungą. Kaip ruoštis, ge
rai nesuvokia nė viena kandi
datė, nes savo paskirties ne
žino nė pati dabartinė penkio
likos narių sąjunga. Paskiau
siu laiku garsiausiai pasi
reiškęs jos puoselėtojas, Vo
kietijos užsienio reikalų mi
nistras Joshka Fisher bando 
sukti ją visiškai nauja krypti
mi. Jis siūlo kurti Europos 
valstybę, tokią pat kaip Ame
rika. Tokia revoliucija Vokieti
jai gal ir paranki. Neįstengusi 
savo veržimosi į rytus (Drang 
nach Osten) politikos įgyven
dinti karais, ši gausiausia bei 
veržliausia 83 milijonų Euro
pos tauta tai atlikti gali ban
dyti Fisher siūlomu būdu. Su
jungusi Europą po vienu skė
čiu, paėmusi į savo rankas va
dovybę, nustelbusi, o vėliau ir 
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visiškai nutautinusi, mažes
nes tautas, taps imperija, ku
rios kaizeriai bei Hitlerio va
dovaujami naciai siekė. Iki 
šiol tokios mintys buvo lyg ir 
slepiamos. Bet buvusiam, o 
gal ir tebesančiam, kairiam 
revoliucionieriui iškopus į Vo
kietijos valdžios viršūnę, jos 
pradėjo ryškėti. Sausio 15-tą 
„New York Times" plačiai at
skleidė dabartinio Vokietijos 
užsienio reikalų ministro 
Joshka Fisher jaunystės veik
lą kairiųjų gretose. Ilgu 
straipsniu ir nuotraukomis 
NYT parodo šio, tada dar jau
no, vokiečio žygdarbius Viet
namo karo laikotarpiu siautu
sių gauruotų teroristų bend
rijoje, kaip jis kartu su iki šiol 
išsislapsčiusiu, dabar pagautu 
ir atiduotu teisman, teroristu 
Hans-Joachim Klein pagaliais 
daužė ir spardė Vokietijos 
tvarkos dabotoją. Šis polici
ninkas paskambino kartu su 
Fisher liudys teisiamojo Klein 
byloje. Istoriją atskleidus, Fi
sher policininkui paskambino 
ir už savo veiksmus atsiprašė. 
Nors dabar jis yra pasikeitęs 
ir tapęs gabus, pasaulyje žino
mas politikas, tačiau byla gal
būt atskleis ir daugiau jam 
nemalonių dalykų, kurie gali 
būti reikšmingi ir į ES besi
veržiančiai Lietuvai. 

* Aplinkos ministeriją pa
rengė Mokesčio už aplinkos 
teršimą įstatymo pakeitimo 
projektą, kuris skatintų var
totojus, gamintojus bei impor
tuotojus rinkti, perdirbti ir pa
naudoti atliekas. Šis įstaty
mas taip pat skatintų taikyti 
daugkartinį talpų naudojimą, 
gaminti ir importuoti sauges
nius apfinkos požiūriu gami
nius. Įstatymas yra socialiai 
orientuotas, nes, apmokesti
nus įstatymo projekte išvar
dintas atliekas, tik nežymiai 
padidėtų gaminių bei produk
tų, supakuotų į apmokestina
mą talpą ir pakuotę, mažme
ninė kaina. Įstatymo projekte 
numatoma, kad kasdien mais
tui vartojamų prekių pakuotė 
apmokestinama minimaliai. 
Mokestis už aplinkos teršimą 
gaminių atliekomis būtų tai
komas apmokestinamuosius 
gaminius gaminantiems Lie
tuvoje ar juos importuojant į 
ją. Eksportuojantieji apmokes
tinamus gaminius būtų atlei
džiami nuo mokesčio už aplin
kos teršimą gaminių atlieko
mis. (BNS) 

* Kauno miesto taryba 
pritarė ketinimui bendra
darbiauti su Karaliaučiaus 
miestu bei susigiminiuoti su 
Kinijos Siameno miestu. <BNS> 

Danutė Bindokienė 

Vargiai pakaks 
Mūsų liaudies patarlė sako: 

„Gyvatė odą metė, bet liko ji 
vis tiek gyvatė". Panaši mintis 
nuskrieja, girdint, kad Geor-
gia valstija pagaliau nusileido 
kai kurių rasinių bei politinių 
sluoksnių spaudimui ir šiomis 
dienomis pakeitė savo vėliavą. 
Ne per daug, bet tuo tarpu ir 
tai laikoma nemažu laimė
jimu. 

Kai vis dažniau užsime
nama, kad Europos valstybės 
turėtų susilieti į panašų jun
ginį, kaip, sakykim, Jungtinės 
Amerikos Valstijos, norisi 
tuos siūlymus pavadinti tuš
čiomis svajonėmis, kurias 
įvykdyti dar negreit pavyks. 
Europos tautos dar per daug 
individualios, per daug tą savo 
individualumą branginančios 
ir vertinančios, nelinkusios at
sisakyti nei savo kalbos, nei 
tautiškumo — su visais jo as
pektais, o jų politiniai veikėjai 
pr daug kupini savisvarbos, 
kad sutiktų viso to atsisakyti 
dėl kažkokios vienybės. 

Valstybė tik tuomet gali 
būti vieninga ir veiksminga, 
jeigu išnyksta minėti skirtu
mai. Net vienas kuris dėmuo, 
pavyzdžiui, kita kalba kalban
ti visuomenė, įneša nesuta
rimų. Tai galime pastebėti 
Kanadoje, kurios viena pro
vincija — Quebeck — nuolat 
bruzda, reikalaudama savi
valdos arba apskritai atsisky
rimo nuo Kanados. Verta pa
minėti, kad Quebeck provinci
jos vyraujanti kalba yra pran
cūzų. 

Antroji Šiaurės Amerikos 

rasės), tačiau senųjų pažiūrų 
taip lengvai atsikratyti nepa
vyko. Iš esmės jos išliko iki 
mūsų laikų, nors Afrikos ame
rikiečiams reikėjo daug pas
tangų — ir net kovų — kad 
jiems būtų suteiktos visos pi
lietinės laisvės bei teisės, ku
riomis naudojasi* kiti ameri
kiečiai. 

Pietinėse Amerikos valsti
jose, turėjusiose paklusti Va-
šingtonui, valstybės konstitu
cijai ir įstatymams, dar ir 
šiandien pasireiškia tam tik
ros rasinės diskriminacijos, 
galbūt ir nusistatymo prieš 
šiaurines valstijas, apraiškos. 
Tiesa, jos yra subtilios, atsar
gios, bet visgi matomos, jeigu 
kas nori matyti. Vienas tokių 
„subtilių protesto ženklų" 
buvo kai kurių valstijų vė
liavos su buvusios Pietinių 
valstijų konfederacijos ženk
lais. (Raidės X pavidalo; mėly
nas su baltomis žvaigždu
tėmis, kryžius raudoname fo
ne.) Nors kai kurių valstijų 
vėliavose jis buvo, ne taip žy
mus, Georgia savo simpatįjų 
neslėpė — jos vėliava, ple
vėsuojanti ir valstijos sos
tinėje, ir net ant privačių au
tomobilių, buvo aštri rakštis 
po nagu, ne tik po Afrikos 
amerikiečiams, bet ir apskri
tai demokratiškai nuslteiku-
siiems, rasinę lygybę pripa-
žįstantiems piliečiams. 

Ypač protestai dėl Georgia 
valstijos vėliavos vėl sustip
rėjo prieš pernai lapkričio mė
nesį buvusius prezidento rin
kimus. Žinoma, tuo pasinau-

dalis — Jungtinės Valstijos, dojo ir abu pagrindiniai kandi
datai, įmesdami vieną kitą 
'sausą pagalį į nepasitenkini
mo vėliava laužą. Bet, atrodo, 
juo daugiau balsų pasigirs
davo prieš vėliavą, populiariai 
vadinamą „Union Jack" var
du, tuo karščiau'ją gynė vals-

niekuomet nepasižymėjo at
skirų sričių valstybingumu. 
'Viso'ltraftb"'gyventojai — arba 
jų proseneliai — išskyrus vie
tinius indėnus, yra imigrantai 
kone iš viso pasaulio. Daugu
ma jų sutiko atsisakyti net 
savo tautinės tapatybės, kad 
lengviau pritaptų prie daugia
tautės, daugiarasės, įvairiai 
tikinčios visuomenės. Tačiau 
dažniausiai jokių ypatingų 
kliūčių nesutiko ir tie, kurie 
pasirinko neatitolti nuo savo 
kilmės šaknų. 

Vis tik šiame dideliame 
krašte ilgainiui atsirado esmi
niai skirtumai, nesutarimai, 
net nuvedę į pilietinį karą, kai 
vieną — daugiausia pietinė — 
JAV dalis nenorėjo atsisakyti 
vergų darbo, o šiaurinė, su 
prezidentu Abraham Lincoln, 
tokį požiūrį smerkė ir reikala
vo vergus išlaisvinti. 

Pilietinį karą laimėjo šiau
rinė pusė. Oficialiai pietiečiai, 
plantacįjų valdytojai ir kiti 
turtingieji, turėjo paleisti savo 
vergus (daugiausia juodosios 

tijos gyventojai, tuose protes
tuose įžvelgdami savo/asme
ninių laisvių ir tradicijų var
žymo užuominas. Vėliavos pa
keitimas reiškė ir kitų ne
priimtinų pakeitimų pradžią: 
asmeninių šaunamųjų ginklų 
suvaržymą, homoseksualų pri
ėmimą į valstybės kariuomenę 
ir vis daugiau juodosios rasės 
politikų įtakingose valstijos (ir 
valstybės) pareigose. 

O vis dėlto pasikeitimas 
atėjo. Tiesa, nelabai ryškus, 
nes „Union Jack" iš valstijos 
vėliavos nepradingo, tik gero
kai sumažėjo, dalį vėliavos 
užleisdamas valstijos ženklui. 
Tuo pasikeitimu nėra paten
kinti nei Afrikos amerikiečiai 
— per mažai, nei baltosio 
rasės Georgia valstijos gyven-
tojai — per daug. 
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apačioje ant vieno gulto. Nepaisant, kad traukinyje la
bai sunku palaikyti švarą, jau po poros dienų paste
bėjau, kad žaizdelės gyja ir vaikas nebesidrasko. Va
žiavome šešias dienas. Per tas dienas Algis pasveiko ir 
tada supratau, kad tai ne alergija nuo maisto, o nuo 
blakių. 

Mane labai išgąsdino vienas kaukazietis. Aš laikiau 
vaiką ant rankų. Su kažkuo kalbėjau. Stovėjau netoli 
traukinio durų. Tas kaukazietis priėjo prie manęs. 
Pradėjo girti, kad labai gražus mano vaikas. Paėmė iš 
manęs ant rankų. Sustojus traukiniui, tik suriko: 
„Mes bėgame saldainių" ir iššoko su vaiku pro duris. 
Ai taip išsigandau, pradėjau rėkti. Nežinojau, ką da
ryti. Norėjau ir aš šokti, bet didelėje minioje jų nesi
matė. Tos kelios minutes man atrodė amžinybė. Tik 
pamačiusi nurimau, kad kaukazietis su dideliu maiše
liu saldainių stovi šalia manęs. Pradėjau jį barti, o jis 
tik juokėsi. 

Buvau be galo laiminga, atvažiavusi į Lietuvą, tik 
buvo liūdna, kad ne visa seimą kartu. Teks grįžti at
gal. 

Tuo metu mama gyveno pas giminaitę Reginą Vir-
baitienę (pas kurią gyvenau Vilniuje internate). Ji 
turėjo 12 metų sūnų Rimą, kurį mama ir prižiūrėjo. 

Lietuva mus pasitiko labai gražiu pavasariu. Oras 
buvo saulėtas, šiltas ir žydėjo daugybė tulpių, narcizų, 
žydėjo sodai. Krautuvės buvo užverstos įvairiais mais
to produktais. 

Regina mus nuoširdžiai pasitiko. Vaišino skaniau
siais valgiais. 

Žavėjausi Lietuvos gamta, ąžuolynu, kuris 6a pat. 
Viskas čia atrodė, kaip koks stebuklas. 

Jau daug kas iš lietuvių važiavo gyventi į Lietuvą, o 
aš dar neturėjau leidimo ir neturėjome buto. Todėl, tik 
atvažiavus, padaviau į laikraštį „Vakarinės naujienos" 
skelbimą, kad keičiame butą Barnaule į Lietuvą. 

Aplankiau visus gimines, pažįstamus Kaune. 
Labai nuoširdžiai mane pasitiko draugė Giedrė su 

mama Emilija Kalnėniene. Pas ją su Algiuku dažnai 
važiuodavau ir praleisdavau visą dieną. Jie gyveno 
Linksmadvary, turėjo didžiulį sodą. Buvo daug žalu
mos ir erdvės. 

Algis labai greitai pradėjo kalbėti lietuviškai. 
Birželio pradžioje atėjo pas mus mamos draugė Ma

rija Spižauskienė ir pasiūlė man kartu su ja ir jos 
anūke Birute važiuoti į Palangą 10 dienų. Kelialapį 
man dovanojo. Jos anūkei buvo 5 metai, o Algiui tik 
2,2 metai. Sako, jis per mažas. Palik jį su mama. Aš 
sutikau. Išvažiavome, tik labai skaudėjo širdį, kad 
kartu negalėjau paimti vaiko. Jis buvo labai geras vai
kas, be kaprizų ir jam tikrai būtų labai gerai notj tru
putį paboti prie juros. Bet, Spižauskienė norėjo, kad 
pailsėčiau be rūpesčių. Dėl jo buvau rami, nes žinojau, 
kad bus gerai prižiūrėtas. Jis valgė viską. Jokių išbėri
mų nebuvo. 

Tas pavasaris buvo ypatingai šiltas. Atvažiavusi į 

Palangą, negalėjau atsigrožėti jūra ir pačia Palanga. 
O koks neišpasakytai gražus buvo Palangos parkas su 
grafo Tiškevičiaus rūmais, Gintaro muziejumi, Birutės 
kalnu. 

Aš Palangoje esu buvusi vaikystėje su tėveliais, bet 
dabar po Sibiro man viskas atrodė pasakiškai. Bar-
naulas vasarą buvo labai dulkėtas, mažai žalumynų. 

Nors buvo tik pusė birželio, bet vanduo buvo pusė
tinai šiltas ir aš daug maudžiausi. 

Grįžus į Kauną, gavau daug laiškų dėl buto keitimo. 
Kaune buvo keletas butų, bet jie manęs nepatenkino, 
labai prasti. Tik vienas butas Kaune buvo geras, Alek
sote, šalia dėdės Jono. Tai buvo dviejų kambarių atski
ras butas. Gyveno jame rusų karininkas su Šeima. Jie 
mane vedžiojo už nosies iki pat rudens. Jie keistis 
norėjo, bet karininko nepaleido iš darbo, o vis žadėjo. 

Liepos mėnesio pradžioje nuvažiavau į Vilnių, nes iš 
ten gavau tris laiškus. Apsistojau pas tetą Fėlę, tė
velio seserį. Ji su vaikais neseniai buvo grįžusi iš Sibi
ro ir laikinai gyveno prie Žaliųjų ežerų. Pas ją palikau 
Algį. Du butai buvo prasti, o dėl vieno abejojau. Tai 
buvęs privatus namukas Žvėryno gale. Iš viso vienas 
kambarys ir virtuvė be patogumų, Šulinys prie namo. 
Tą namą greit žadėjo griauti. Aplinkui vyko statyba. 
Jei nugriautų ir mes būtume gavę naują butą. Ten gy
veno ruso Borodenkovo šeima. Jie norėjo kuo greičiau 
keistis. Bet aš dar nežinojau, ką daryti. Mūsų butas 
Barnaule buvo daug geresnis, o, be to, norėjau gyventi 
Kaune. t 

Važiavau į Trakus ir į Lentvarį žiūrėti butų. Tra
kuose išgąsdino ežeras, kuris buvo po pat langais, o 
Lentvary butas buvo labai geras, naujame name. tik 

visa aplinka rusiška ir lenkiška. O aš taip norėjau lie
tuviškos aplinkos. Taip ir grįžau be rezultatų, vis gal
vodama apie butą Aleksote, kurio taip ir negavau. 

Man buvo labai neramu, kad ilgam laikui palikau 
vieną Antaną. Jis rašė, kad persirgo dizenterija. Rei
kėjo greičiau pas jį važiuoti, o čia Lietuvoje mane vis 
laikė buto keitimas. , 

Rugpjūtį su Algučiu nuvažiavau aplankyti uošvio. 
Jis gyveno kaime, Kupiškio rajone. 

Stoty mus pasitiko atvažiavęs arkliais uošvis su 
sūnumi Gediminu ir dukra Vaclava. 

Mus labai gerai priėmė. Kaime gyvenbme visą mė
nesį (nes laukėme Aleksoto buto). Nenorėjo mūsų 
išleisti, bet aš jau nerimavau, galvojau apie grįžimą 
atgal. 

Supratusi, kad buto Aleksote nesulauksiu, spalio 5 
d. išsiruošiau į kelionę. Daiktų turėjau nedaug, bet du 
pilnus sietelius obuolių. Buvo dar šilta.'Mus išlydėjo 
su rožėmis. 

Maskvoje didelėje laukiamojoje salėje, palikusi Algį 
saugoti obuolių, nuėjau prie pašto langelio duoti Anta
nui telegramą, kad mus pasitiktų. 

Grįžusi neradau vaiko, tik ant suolo paliktus obuo
lius. Vėl išgąstis. Klausiu vienų, kitų — niekas nežino. 
Aš po salę lakstau, ieškau, o viena moteris man sako: 
«Ar ne jūsų berniukas čia po suolu pasislėpęs. Jis kaž
ką sakė, bet mes nesupratome, ką jis kalba". 

Tikrai Algis, o jis man ir sako: „Mamyte dar pa
žaiskim slėpynėm". 

Privažiavus Uralą, kartą traukiniai naktį sustojus, 
Algų t iš manęs klausia: „Mamyte, o kodėl čia visur taip 
balta?" Tai buvo sniegas. Suspaudė Širdį. (B.d.) 
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Broniaus Nainio meile savo tėvynei ir rūpestį, Pakruojo raj. esančio, gim
tojo kaimo — Grikpedžių — reikalais daugelis žino. Ant jo tėviškės žemės 
Grikpedliuose dabar stovi nauja, moderni mokykla, kurią ne tik B Nai
ny*, bet i r jo vaikai remia. Pakruojo savivaldybe ir Grikpedžių mokyklos 
vadovybė nutarė šią mokyklą pavadinti B ron iaus Nainio vardu. Nors 
apie tai B. Nainys sužinojo kiek anksčiau, bet jam oficialus, gražiai 
įrėmintas rastas su mokyklos fotografija ir įrašais buvo įteiktas ..Draugo" 
redakcijoje i.m. sausio 23 d. 

JONO IR ONOS MOTIEJŪNŲ 
FONDAS 

„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas 1995 m. liepos mėn. 
iš Jono ir Onos (Prižgintaitės) 
Motiejūnų gavo 10,000 dol. 
tekį. Tie pinigai buvo skirti 
atidaryti fondui, kurio palūka
nomis būtų remiami Lietuvos 
vaikai — našlaičiai. Po to 
antrą 10,000 dol. čekį O. ir J. 
Motiejūnai atsiuntė 1997 me
tų spalio mėn., trečią — 1999 
m. vasario mėn., ketvirtą to
kio pat didumo čekį gavome 
2000 m., vasario 4 d., o šiais 
metais, t.y. 2001 sausio pra
džioje ir vėl, atplėšus vo
kelį, radome 10,000 čekį. Tuo 
būdų šiandieną Jono ir Onos 
(Prižgintaitės) Motiejūnų fon
do pagrindinis kapitalas yra 
50,000. Šio fondo pagrindinis 
kapitalas nejudomas, o pro
centai naudojami Lietuvos 
labiausiai nuskriaustam žmo
gui — vaikui padėti augti, gy
venti. 

Labdaros komitetas — s i e 
tuvos Našlaičių globa", įsteig
tas 1993 metais, šiuo metu 
Lietuvoje globoja 1,022 vai
kus, kurie gauna kasmet po 
150, dol. 92 studentus, kurie 
gauna kasmetinę 250 dol. sti
pendiją ir, kada gauna pinigų, 
paremia paramos reikalingas 
dideles šeimas. Komiteto sky
rius Omahoje, kuriam vado
vauja Laima Antanelienė, tris 
kartus metuose siunčia daugy
be siuntinių paramos reikalin
goms šeimoms Lietuvoje. Taip 
pat VVashington skyrius, ku
riam vadovauja Terese Lands
bergienė, kartu su skautėmis 
siunčia siuntinius, o Jeane 
Dorr, komiteto narė Philadel-
phįjoje, telkia lietuviškai ne
kalbančius rėmėjus. 

Pašalpos suma nedidele, bet 
tiems žmonėms, kurie nieku 
neturi, yra svarbi parama. La
bai daug Amerikos lietuvių 
siunčia labdarai — Lietuvos 
žmogaus paramai, pinigus, bet 
retas siunčia tokias dideles 
sumas, kaip Jonas ir Ona Mo
tiejūnai. Jie savo uždirbtais ir 
sutaupytais pinigais dalinasi 

su tais žmonėmis, kurie yra li
kimo nuskriausti, pamiršti, 
padeda Lietuvos vaikams. Mo
tiejūnų gyvenimo kelias nebu
vo lengvas. Jie, kaip ir dauge
lis lietuvių, Antro pasaulinio 
karo metu išblokštų iš Lietu
vos, gyveno Vokietijoje, paskui 
tolimoje Australijoje. 

Australijoje sukūrę šeimą, 
persikėlė gyventi Amerikon — 
Los Angeles miestan. Čia Jo
nas dirbo inžinierium, Ona 
augino keturias dukteris. Iš
mokslinę ir išleidę į gyvenimą 
dukteris, išėjo pensijon ir per
sikėlė Arizonon, kur iki šiol 
džiaugiasi užsitarnautomis 
atostogomis. 

Jonas ir Ona Motiejūnai 
1998 m. šventė savo vedybų 
50 metų sukaktį. Tai susipra
tusi, lietuviška šeima, kuri 
reiškiasi visuomeninėje, kata
likiškoje, lietuviškoje veikloje. 
Jie yra nuolatiniai Lietuvių 
Bendruomenės įvairių darbų 
rėmėjai, remia ir dirba Lie
tuvos Dukterų draugijoje, 
ateitininkuose ir kt. Kadangi 

Vitolis Urmonas 'kairėje) įteikia Broniu. Nainiui Pakruojo savivaldybės ;r Grikpedžių mokyklos vadovybės ofi 
cialų raštą, kuriuo ant Broniaus Nainic tėviškės žemes stovint; irj< nuolat remiama mokyki i yra pavadinama 
Broniaus Nainio vardu. V. Urmonas yra l'akruaju ak'.::."- '••> : : : ; . . - .Kiovaa.::; s k a ' l a ' (i.rc-,: :':•;> komercijom 
reikalams. Kadangi jis šiomis dienomis lankosi Čikagoje, buvo j pa: į j o t a s raštą atvežti. •) Kuprio nuotrauka 

I'rys kartos slidinetojų Vermont kalnuose. I eil. iš kairės: Lina i4 m.). 
Aras (6 m.), motute Aru Mašalaitienė, tėvelis Kęstutis ir tėtukas Putinas 
Mašalaitis. Viktorijos Mašalaitienes nuotrauka. 

Grikpedžių (dabar jau Broniaus Nainio vardo) mokyklos mokiniai, laimėje Nainių šeimos premijas, kurioms 
kasmet skiriama 2,500 Lt. Visus metus mokiniai rašo rašinius tautinėmis temomis, kurių geriausi mokslo metų 
pabaigoje yra premijuojami. Su mokiniais — mokyklos dir. Rima Leimontienė. 

Jonas sako, kad jis mokslus 
baigė įvairių stipendijų dėka, 
todėl Lietuvių fonde yra 
įsteigęs studentams 10,000 
dol. fondą. Džiaugiamės, kad 
turime tokių susipratusių lie
tuvių, kuriems rūpi Lietuvos 
ir jos vaikų ateitis, kurie sten
giasi visokiais būdais jiems 
padėti. 

„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas Lietuvos vaikų — 
našlaičių vardu dėkoja tiems 
geriesiems žmonėms ir pažada 
tvarkingai ir atsakingai globo
ti „Jono ir Onos (Prižgintaitės) 
Motiejūnų fondą". 

Birutė Jasai t ienė 

Kiekvieną šeštadienį mūsų 
„Drauge" vieną puslapį ski
riame „Šeimų skyriui", tad 
kviečiame atsiųsti nuotraukų 
ir trumpų aprašymų apie ves
tuves, sužieduotuves, mokslo 
baigimą, pasiekimus, šeimos 
šventes ir pan. Pasidalinkime 
savo šeimos džiaugsmais (mo
kėti už tai juk nereikia). 

SU KOMPIUTERIAIS \ ŠVIESESNĘ 
LIETUVOS ATEITĮ 

Su „Lietuvos Našlaičių globos" komiteto remiamais vaikais Vilniuje (iš 
kairės Regina Narušiene ir Birutė Jasaitienė). 

„Tik dangaus skliautą, bet 
ne sielą pakeičia tie, kurie 
pabėga už jūrų", seniai, dar 
prieš Kristų (65 m.) rašė gar
susis poetas Horacijus. Pabė
gėliams iš sovietinio „rojaus", 
iš Nemuno šalies per Atlantą 
Amerikon šie poeto žodžiai 
jautriai atsiliepia į Amandos 
bei Algirdo Muliolių sielą ir 
širdj. Amanda — matematikė, 
fizikos ir kompiuterių specia
listė, 1997 m. Ohio valstijoje 
buvo išrinkta geriausia šios 
srities specialiste, Algridas — 
iškilus menininkas, „įsidar
binęs" kaip žmonos talkinin
kas, 2001 m. sausio 10 d. 
išskrido Lietuvon, kad Lietu
vos jaunimas — krašto ateitis 
— spartesniu žingsniu žengtų 
į moderniosios technologijos-
kompiuterių amžių. 

A. ir A. Mulioliai Lietuvoje 
dirbs iki kovo 22 d. Savaitę 
dar paatostogavę, grįš į Cleve-
landą. Jų intensyvioje darbų 
programoje numatyta net ke
turias savaites dirbti Kaune 
su nejgalių vaikų mokytojais, 
keturias dienas Kovarske mo
kys A.P.P.L.E. II kursą kom
piuterių specialistus, po savai
tę praleis Kauno ir Vilniaus 
jėzuitų gimnazijoje, apie sa
vaitę Klaipėdos mokyklose. 

„Mimosa" semina ra i 

Jau 1999 m. žiemą Lietuvos 
Švietimo ministerijos Amanda 
buvo paprašyta surasti tin
kamą tvarkaraščių sudarymo 
programą. Po intensyvaus 
ieškojimo ministerijos techno
logijos centrui (ITC) buvo pa
siūlyta suomių „Mimosa". Tų 
metų vasarą A.P.P.L.E. semi
narų metu Amanda dirbo su 
23 direktorių pavaduotojais, 
kurių tik 6 buvo susipažinę su 
kompiuteriu. Per 4, 5 dienas 
visi šiek tiek, kiti visai gerai, 
pramoko „Mimosa" naudoti ir 
jau 1999-2000 m. tvarkaraš
čius pasigamino. 

Mažeikiuose A.P.P.L.E. se
minare Amanda supažindino 
informatikos mokytojus su šių 
programų naudojimu. ITC di
rektoriaus Vainio Brazdeikio 
prašymu, Amanda 2000 m. 
pravedė du vienos savaitės 
seminarus, kur dalyvavo 29 
direktoriai ir jų pavaduotojai. 
Į šiuos seminarus kai kurios 
mokyklos atsiuntė taip pat po 
du asmenis: direktorių pava
duotojus (be kompiuterinių 
įgūdžių) ir informatikos moky
tojus. Sausio mėn. numatytas 
ITC seminaras neįvyko dėl 
įvairių finansinių kliūčių. 

Po žiemos seminarų buvo 
nutarta, kad „Mimosa" yra 
tinkamiausia programa Lietu
vos mokykloms, tad buvo su
tarta seminarą ruošti bendra
darbiaujant su A.P.P.L.E. ir 
ITC. Vainio Brazdeikio su
rinktais duomenimis, apie 60 
proc. direktorių pavaduotojų 
nėra dirbę su kompiuteriais, 
tai nutarta daryti trilypį semi
narą. Pirma grupė —jau daly
vavo viename Amandos semi
narų (kviestiniai). Pirmą sa
vaitę dirbta su 10 konsultantų, 
juos išsamiai supažindinus su 
„Mimosos" privalumais, trū
kumais ir darbo eiga. Paruoš
ta metodinė medžiaga šios 
programos platinimui ir direk
torių pavaduotojų apmoky
mui. Tuo pat metu dirbo trys 
grupės direktorių pavaduotojų 
— jie mokėsi kompiuterių 
raštingumo. Vieną grupę mo
kė Vilija Tarnavičiūtė su Al
girdo Muliolio pagalba, o kitos 
dvi grupės rinkosi ITC kom
piuterių kabinetuose "ir jiems 
dėstė ITC dėstytojai. Antrą sa
vaitę dar prisidėjo 25 direkto
rių pavaduotojai, kurie mokėjo 
kompiuterį valdyti. Iš viso 62. 
Jie buvo padalinti į keturias 
grupes ir jiems dėstė pirmą 
savaitę konsultantai, o Aman
da, lankydamasi keturiose 
patalpose, padėdavo, kiek rei
kėjo ir kiek galėjo. 

Veikli kalifornietė, Šv. Kazimiero parapijos (Los Angeles) kultūrinių 
įvykių fotografuotoja. Nors jau sulaukusi 80 metų, bet judri, veikli, pade
da dukrai, augina vaikaičius, mėgsta fotografuoti... 

Muliolių dovana 

Konsultantams buvo paža
dėta „Mimosos" licencija. Al
girdas ir Amanda paskyrė 
lėšų ir pavedė Vainiui Braz
deikiui, vesti derybas su „Mi
mosos" direktoriumi Veša 
Saario dėl kainos. Mecenatai 
tikėjo, kad už paskirtus pini
gus galės nupirkti 10 licenci-
juotų programos kopijų. Vai
niui derybos taip pasisekė, 
kad už tris ketvirčius paskirtų 
pinigų nupirkta 100 licencijų. 
Vadinas, kiekviena mokykla, 
kurios direktoriaus pavaduo
tojas dalyvavo seminare, gavo 
po licenciją. Licencija leidžia 
programą įdiegti visuose mo
kyklos kompiuteriuose ir su 
programa dirbančio žmogaus 
namų kompiuteryje. Spalio 
mėn. Algirdas pasiūlė, kad 
reikėtų visoms Lietuvos mo
kykloms įsigyti licenciją. Pasi
teirauta, kiek tokia visai ša
liai licencija kaštuotų. Ben
drovė padarė didelę malonę ir 

kaina Mulioliams buvo priei
nama ''sumos. deja. nepasi
sekė iš jų išgautO. Licencija 
nuo pr. metų spalio 23 d. ga
lioja visoms Lietuvos mokyk
loms. ITC centras pažadėjo 
mokykloms, kurios jau turi li
cenciją, gali dalintis licencijos 
programos kopijomis su kito
mis kaimyninėmis mokyklo
mis. Mokyklos taip pat gali 
gauti „Mimosa" programą iš 
ITC. A.P.P.L.E. bendrijos pus
lapiuose Amanda patalpino vi
sos lietuviškai paruoštos me
todinės medžiagos kopijas, va
dovėlį, pavyzdžius, pratimus, 
patarimų lapus ir visų „Mimo
sa" ekrano vaizdų paaiškini
mus, paruoštus pagal „Povver 
Point" programą. 

Tyliųjų ir nuoširdžiujų dar
buotojų veikla ir auka ti
kėkimės, bus pagarbiai įver
tinta lietuviškojo švietimo ir 
auklėjimo institucijų bei kraš
to vadovybės. 

Vacys Rociūnas 

Amanda ir Algirdas Mulioliai 



K- Ambrozaičio nuotrauka. 

LAIŠKAS IŠ DALIAS 
LIUDA GERMANIENĖ 

Dangus mėlynas, nors visi 
oro pranašai televizijos ekrane 
braižė kreivas linijas, jas bars
tė snaigėm ir visą šiaurės 
Amerikos žemėlapi išraižė 
vingiuotom, negerą žinią ne
šančiom, kreivėm. Bet ką da
ryti? Kalėdos yra Kalėdos! Ge
rai tiem tėvam, kurių vaikai, 
paskelbę nepriklausomybę, 
susipakavo visą turimą elekt
roniką ir apsigyveno kur nors 
kaimyniniame miestelyje. Mū
sų šeimoje tokios migracijos 
nebuvo. Pabiro jaunimėlis, 
kaip žirniai ant grindų. Vie
nas po pažastim katiną, kitas 
— gitarą ir gūžtas susuko 
vakarų bei pietų pakrantėse. 
Kada ateina Kalėdos, keliau
jame visi kaip čigonai iš vienų 
namų į kitus, kad vėl galėtu
mėm vienas kitą paliesti ir 
džiaugtis trumpa susitikimo 
minute. 

Namuose papuošiau eglaitę, 
pas lenką nupirkau šešias, 
druska ir žuvim trenkiančias, 
silkes, pasirūpinau kalėdai
čiais ir šližikais (prėskučiais). 
Nors tų šližikų. mirkstančių 
saldžiam aguonų ir pieno skie
diny, manoji vyriškija niekad 
nevalgė, tačiau tradicija yra 
tradicija. Kaip tame muziki
niam veikale, kur tėvas batuo
ta koja trenkia į grindis ir pa
skelbia tradicijos galią. Gerai 
supakuotus šližikų maišiukus 
kišau j lagaminą, tarp kitų, 
kelionei paruoštų daiktų. Pa
kėlus galvą, pro papuoštos eg
lutės šakas, mačiau sniego sū
kurius, kurie bėgdami ir 
siausdami virš jau gerokai su
versto sniego, žiauriai kramtė 
visą šventišką entuziazmą. 
Tačiau pasilenkusi, gąsdina
ma audrų, plastikinėj dėžutėj 
rikiavau šešias silkes, galva, 
uodega, galva, uodega ir stip
riai užspaudžiau žalią dang
telį. Juk silkė yra silkė ir jas 
vežti reikia, nes Texas yra 
„chilli" ir ,taco" valstija, ku
rioje nerasi. Šiaurės jūroj 
išauginto ir silkės vardu pa
vadinto, delikateso. O skanioji 
silke' Kiek iš tavęs galima su
raityti patiekalų! Su pomido
rais, marinuota, kepta, malta 
ar tiesiog tik mirkyta, su geru 
gabalu ruginės duonos ar 
karšta, garuojančia virta bul
ve. Dėžutę jdėjau į didelį, 
plastikini dubenį, kurį sklidi
nai apkrovėme sniegu. Mašina 
keliauti teks apie pusantros 
dienos, sniegas neturėtų iš
tirpti. Be to, šalia sėdėjo iš

keptas, į ragą sušaldytas ir ge
rai supakuotas kalakutas, kad 
Kalėdų dieną atšildžius, dar 
kartą galėtumėm pasidžiaugti 
nors ir trumpu susitikimo mo
mentu. 

Gruodžio 21 dieną viskas su
pakuota, paplojam džypukui 
per šoną ir sulipame kelionei, 
kur švies saulė, čiulbės paukš
teliai, žygiuosim atsilapoję, 
laimingi, palikę sniegą, pūgas 
ir ledą. Kalbame, kad grįžda
mi aplankysime Tennessee ir 
Louisiana valstijas, nes juk 
verta pasidžiaugti gamta, kur 
durų neužklijuoja pora pėdų 
sniego. 

Brangusis pasuko raktuką 
ir, užuot linksmos, gurguliuo
jančios variklio kalbos išgirdo
me tik metalinį karrrrr... Taip 
vieną ir daugelį kartų. Tem-
pėm, jungėm vielas, gal iš nu
mirusių būtų dar įmanoma 
prikelti abejotinos gyvybės ba
teriją, tačiau karrrr... garsas 
savo tono nekeitė. Reikėjo 
pirkti naują. Atgabenom nau
jutėlaitę — netinka. Tik po ke
lių mėginimų baterija buvo 
įdėta ir variklis pradėjo pažįs
tamai, draugiškai gurguliuoti. 
Tačiau, dvasią sąšlavynui ati
davusi, baterija pagrobė pusę 
dienos, aplamdė smulkmeniŠ-. 
kai suplanuotą kelionę. 

Pusdienį pavėlavę, Dalias 
pasiekėme gruodžio 23 dienos 
vėlyvą popietę. Saulė nešvietė, 
paukšteliai nečiulbėjo, o dan
gus grūmojo pilku lietum. Bet 
tiek to! Svarbu, kad būsime 
drauge, laušime kalėdaitį, gin-
čysimės senom, vis dar ne
baigtom diskutuoti temom. 
Praeis šios Kalėdos, ateis ki
tos, vėl važiuosime, skrisime 
ir ilgėsimės išvežtų katinų, gi
tarų-, atžalų, kurios iškeliavo į 
kitas šio krašto pakrantes. 
Bet taip yra tiem, kurių vaikai 
neapsigyveno artimose apy
linkėse. Gal tik grybų ausytes 
kitą kartą pakuočiau kitaip. 
Neplanuotai prailgus kelionei, 
visos, su kulinarine meile su
spaustos, ausytės atšilo. Mėgi
nant atskirti, biro Molėtuose 
rinkti baravykai, tampėsi teš
la ir, lyg kažkokios erotinės 
jėgos traukiamos, visos lipo į 
vieną beviltišką kamuolį. Ta
čiau raminau save, kad dar 
liko blynai su varške, blynai 
su kopūstais, blynai su gry
bais ir, jeigu reiks, iškepsiu 
blyną su blynu. 

Kūčių vakare, pasidalinę ka
lėdaičius, suvalgę silkes, bly

nus, išgėrę likusį kisielių ir 
Kalėdų dieną praleidę drauge, 
išsiskirstėme iki kitų metų, 
kitoj vietoj, nors visad mintyse 
drauge. 

Laikas galvoti apie kelionę 
namo. Oro pranašystės raga
niškos. Matome, kad, bent šios 
kelionės metu, negalėsime iš
sukti į Tennessee valstiją ir 
kur nors pakelėj rankom su
rinkti seną viziją, kurioje El
vis negailestingai kankino sa
vo gitarą ir purtė „kudlas". Jo 
koncertuose staugdavo ir alp
davo merginos, o televizijos 
ekranas nerodydavo kūno kal
bai jo atsidavusių kojų. Tokią 
tada buvo mada. Ką darysi, 
reiks ir toliau gyventi, nepa
mačius Graceland šventovės, 
neišgirdus „Tm all shook up". 
O kaip su Louisiana? Ten irgi 
sukti nebūtų gudru, nes iš vi
sų pusių atslenka sniego ir 
plikledžio audros. New Or-
leans — įdomus miestas, ta
čiau jo kultūrines vietas irgi 
reikės aplankyti vėliau: kada 
švies saulė ir čiulbės paukš
teliai. 

Vejame, gename savo džypu-
ką Oklahome valstijos link. 
Ne tik dangus, bet ir aplinka 
su kiekviena mylia baltėja, 
ant kelių kyla vis storesnė le
do danga. Druskos nei žiups
nelio. Lietaus ir ledo srovės 
išguldė medžius ir visą judėji
mą sustabdė iki šliaužimo. 
Pavojingai pradėjo ledėti visi 
džypo langai, sustojo abi švy
tuoklės, apkrautos sniego ir 
ledo našta. Nuvažiuoti nuo ke
lio buvo savižudybė arba ne
protingas nuotykių ieškoji
mas. Judame tarsi per pasa
ką. Visur peršviečiama baltu
ma: medžiai, žolė ir gyvuliai. 
Laukuose apledėjusius spar
nus vilko laukinės žąsys, ga
nyklose varvėte varvekliais 
nuvarvėjusios stovėjo stiklinės 
karvės. Ir medžiai: išsižergę, 
nulūžę, ledinėm šakom. Pro 
užkaustytą langą dairiaus, gal 
pamatysiu pasakos puslapiuo
se įrėmintą princesę. Visur, vi
sur, tik nekalta baltuma. Kaž
kur, sustingusio sodo šakose, 
miegojo Snieguolė, plikledį 
nešdami barzdose šūkavo sep
tyni nykštukai. Ant šakų siū
bavo pakibusios silkės, barš
kėjo išspūtę šližikai ir, kur tik 
akis ir vaizduotė nešė, žvan
gėjo seniai sukabinti kalėdi
niai sentimentai. Visiem buvo 
galima eiti tuo stikliniu miš
ku, liesti kamienus, nuvarvė
jusias šakas ir sakyti, kad to
kiam miške mes visi jau esa
me buvę. 

Mašina kantriai vilkosi vo
rele, o grioviuose ir pašlaitėse 
savo mašinose sėdėjo nuo ke
lio nuslydę žmonės. Moteris 
su vaikais pro savo nedidelės 
mašinos langą šaukėsi pagal
bos, o aplink nei policininko, 
nei vilkiko, tik, kaip prakeiki
mas, žavi baltuma. Tuo pačiu 
keliu, tik kita kryptim, vėžliš
kai stūmėsi „motornamių" ka
ravanai. Vienas didesnis už 
kitą, keliavo ten, kur šviečia 
saulė ir čiulba margaplunks
niai paukšteliai. Paprastai 
motornamį vairuoja vyras, ša
lia sėdi moteris, jai ant kelių 
— šuniukas, o kur nors ant 
palangės išsitiesės miega kati
nas. Bet dar ne viskas! Ant 
stogo dideliais guzais būna 
pririštas bagažas, užpakaly 
pritvirtinti dviračiai ir visu 
drausmingumu dar yra velka
mas automobilis. Ir štai vaiz
das! Motornamiš slydo, zigza
gais suzigzagavo velkama 
Honda ir abu prisiglaudė gilo-
kam griovy. Stabdydamas nuo 
kelio nulėkė ir kitas motorna
miš, pakalnėn nušliaužė ant 
šono. Sudiev saulutei, sudiev 
gražiajai Arizonai. 

Džypukas vis judėjo, radijas 
Havajuose pranašavo saulę ir 
bangas, sustoti nebuvo kur. 
Lange mažas plyšiukas neuž-
ledėjusio stiklo akino vairuo
toją ir vienas neatsargus 
žvilgsnis prigirdė du šoninius 

mašinos ratus lediniam grio
vio grožy. Sėdim nustebę ir 
žiūrim į sniegą. Havajuose vis 
švietė saulė ir taškėsi šilta 
jūra. Užsukau radiją, stūmiau 
duris. Lyg užklijuotos! Ką gi, 
gal ir kaip ta moteris su vai
kais turėsime tupėti ilgiau nei 
pusdienį, kol, iš kitų valstijų 
atvykę, vilkikai padės tokioms 
gamtos nelaimėm nepasiruo
šusiai Oklahomai. Tačiau džy
pukas turi paslaptį. Įjungėme 
visus keturis ratus ir auto
mobilis, į šonus spjaudydamas 
žoles, molį, ledą, slysdamas ir 
protestuodamas, kopė aukš
tyn, kol guminiais ratais, lyg 
dantim, vėl kando užledejusį 
kelią. 

Ties Oklahoma City skubė
dami, pagaliau išsukome į ar
timiausią moteliuką. Indas sa
vininkas davė plokščią, plasti
kinį raktą ir įėję kritome ant 
neaiškios spalvos lovatiesių. 
Tačiau mašinoje pamiršome 
geriamą vandenį, kuris visada 

yra mūsų bagažo dalis. Da
rome, traukiame duris — nei 
iš vietos. Vaikystėje turėjusi 
karstymosi specialybę, sakiau, 
lipsiu pro langą. Dviem del
nais išglosčiusi stiklą, nera
dau jokios siūlės, siūlelytes. 
Buvome uždaryti cementinej 
dėžėj su lova, kriaukle, dušu 
ir į vieną pusę pakrypusiu te
levizoriaus aparatu. Skambi
nome indui, tačiau šis, pakli-
benęs duris ir pro langą pa
linkėjęs geros nakties, žadėjo 
ryte atsiųsti spynininką. Tik 
pikti balsai ir grasinimai, kad 
nemokėsime sąskaitos, pakei
tė piliečio nuomonę. 

Važiuodami Illinois valstijos 
keliais, džiaugėmės asfalte 
dažnėjančiais juodais lopais ir 
artėjančia namų vizija. Tik ki
tais metais, gal reikėtų visiem 
susitikti ten, kur laukinės žą
sys nevelka apledėjusių spar
nų ar nykštukam kepures nuo 
galvų nemausto ledėjantis lie
tus. Ir visad nepamiršti ke
liaujant šypsotis. 
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PAGALBOS ŠAUKSMAS! 
Iš Rasos Leonienės, kuri 

dirba referente prezidentū
roje, atėjo laiškas, kuris mane 
sukrėtė. Prezidentūroje drau
gai suorganizavo lėšų rinkimą 
kaulų čiulpų persodinimo ope
racijai, kuri būtinai reikalin
ga, kad išgelbėtų gyvybę jau
nai, 19 metų merginai, ser
gančiai nepagydoma liga — 
limfoblastine leukemija. Prie
de buvo prisegtas pačios Ža-
netos Rutkauskaitės laiškas, 
kuriame ji rašo: 

„Atsiprašau už Jūsų su
trukdytą brangų laiką ir pra
šau neabejoti mano laišku, nes 
jis — tai mirties ir gyvybės 
klausimas. 

Man devyniolika, sergu 
ūmine limfoblastine leukemija 
(kraujo vėžiu), todėl man sku
biai reikalinga kaulų čiulpų 
persodinimo operacija. 

Šis mano laiškas — tai vil
tingas pagalbos šauksmas į 
Lietuvos žmones ir į Jus. 
Žmogui duotas vienas gyveni
mas, ir kartu su juo — tik vie
na tikroji laimė ar nelaimė, 
absoliutus sugniuždymas ar 
visiška palaima su klausimu: 
būti, ar ne? 

Vienas kartas jaustis žmo
gumi skirtas ir man. Kaip ir 
viena nelaimė. Nelaimė, kuri 
užgožia net tas laimingas 
žinojimo, kad esu gyva, mi
nutes. Aš gyva. bet nesu rami. 
Ramybė mane aplenkė jau 
dvejus metus, būtent, tiek lai
ko aš sergu ūmine limfoblas
tine leukemija (kraujo vėžiu). 
Ką tai reiškia septyniolikme
čiui jaunuoliui, kurio širdyje 
pulsuoja džiaugsmas mylėti, 
jausti, žinoti, kada reikia pri
imti tokį gyvensenos būdą, ko

kio nelmketum net didžiau
siam priešui. Bet visų baisiau
sia — ateities nežinomybė. 
Visi chemoterapijos kursai 
baigti, reikalinga skubi kaulų 
čiulpų persodinimo operacija, 
kuri mano tėvams kainuoja 
neįsivaizduojamus pinigus. Ji 
— mano vienintelė viltis. Esu 
vienturtis vaikas šeimoje, to
dėl man reikia donoro — kito 
žmogaus, o donorystės trans
plantacijos daromos tik kitose 
užsienio valstybėse. Su dideiiu 
nerimu ir baime sutinkame 
kiekvieną dieną, nežinodami, 
ką ji nulems. Kiekvienos die
nos kiekviena valanda ir mi
nutė atima iš manęs po lašelį 
gyvybės. 

Neturėdama kitos išeities, 
kreipiuosi į visus geros valios 
žmones finansines pagalbos. 
Suprasdama tai. jog Lietuvoje 
įsivyravusi ekonominė situaci
ja nėra pastovi, tikėsiuosi nors 
minimalaus Jūsų įnašo į visa
vertę mane ateitį. 

Neseniai „Draugo" pusla
piuose buvo žinutė, kad kaulų 
čiulpų operacijai Lietuvos vy
riausybė per Sveikatos minis
teriją paskyrė 400.000 litų 
Santariškių klinikoms atlikti 
autologines kaulų čiulpu 
transplantacijas 'kaulų čiul

pai imami iš to paties žmo
gaus'. Aš su klinikomis susi
rašinėjau ir tas faktas buvo 
patvirtintas, bet Žanetai ši 
transplantacija nereikalinga. 
Po tokios transplantacijos pa
gyja ir gyvena tik apie 5 proc. 
ligonių. Žanetai būtina negi-
miningo donoro kaulų čiulpų 
transplantacija, kuri Vokieti
joje kainuoja 360.000 DM P; 
giausiai operacijos atliekamos 
Lenkijoje t'Katovicuose' ir kai
nuoja nuo 55.000 iki 80.000 
dolerių. 

Nors iš Lietu >os yra at
siųstas banko sąskaitos nu
meris, bet. siunčiant aukas 
tiesiai į Lietuvą, jos nenura-
šomos nuo JAV mokesčių. 
Šiuo jaudinančiu reikalu ga
lite aukas siųsti per Lithua-
nian Mercy Lift. P.O. Box 88. 
Palos Heights. IL 60463. Ne
svarbu kiek siųsite, svarbu 
atverti širdis ir bandyti padėti 
Žanetai. Aukos bus pervestos 
jai per LML Ant čekių būtinai 
pažymėkite, kad Žanetai . tax 
nr. yra ID 336-3810893. Rei
kalui esant, galite skambinti 
LML orezidentei Pranei Šlu-
tienei tel. 773-238-1536 arba 
rašyti elektroniniu laišku 
pranute@aoe.com. P. Šlutienė 
šiuo reikalu rūpinasi. 

P. Šlutienė 

„Draugo" redakcijos pas
taba. Kai pirmą kartą inter
nete pasirodė Žanetos Rut
kauskaitės pagalbos šauks
mas, daugelis į tai pažiūrėjo 
gan skeptiškai. nes> tokių:,.gy-
vybės-mirties" šauksmų iš 
Lietuvos nuolat pasigirsta ir 
ne visais galime tikėti. Tačiau 
šis atvejis yra tikras, kaip pa
liudija ir pati P. Šlutienė, 
šiomis dienomis grįžusj.,«._Lie-
tuvos. Žaneta verta visų mūsų 
pagalbos — padėkime jaunai 
merginai gyventi. DB. 

1-800-325-6000 

Ttię p0t, H H M I I K pi fMjt i* .» rm«*«u Bovtcfi Dtnv«r A«U*g)i Suirtum ir S«JH}« 

Iki kovo 22, 2001, jOs galite pasinaudoti 
5-minučių nemokamu telefono 
pokalbiu, kiekviena karta pervedant 
mipts per VVestern [ nion. 
" audokitė* proga paskambinti savu 
artimiesiems 1>et kur pasaulyje. 

^ Naudokite* We\trrn linkui jcitJaa^a pmhjt f i 
pinigui Į bet kur u? Jungtiniu Amcrilrfw YalMįyiį iit«a 

(jį? I**tr«kdj^ ra*in* anr k\»ro. 

%} Naudokitės prnga pa*karahmti ir U mininti MI tm* 
artimaitiat*. 

VVESTERN MONEY 
U N I O N TRANSFER 
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Ieško darbo 
Slulo darbą 

Vidutinio amžiaus energinga, gero 
būdo moteris, turinti slaugos darbų 
patirtį, mėgstanti namų ruošą bei 

turinti geras rekomendacijas, 
kalbanti lietuviškai, lenkiukai. 

angliškai, ieško darbo. 
Tel. 773-927-0245 iki 8 v.v. 

Paslaugos 

Jūs neskaitote „Draugo"? 
Tada mums nėra apie ką kalbėti. 

Padedame įsidarbinti be anglų 
kalbos, išlaikyti vairavimo teises ir 
gauti ,.soc. secunty". Vežame į oro 

uostą.pasitinkame atvykstančius 
iš Lietuvos. Taisome smulkius 

elektros gedimus. 
Tel. 773-778-8577. 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms kom-
panijonėms ir namų ruošos 

j darbininkėms. Galima gyventi 
| kartu arba atvykti į darbą ir 

švykti. Kreiptis: 

ALLCARE 
Fmployment Agency 

Tel. 773-736-7900 

Prižiūriu 3 - 5 metų vaikus 
savo namuose. 
Gvvenu Darien' 

Skambinti 
tel. 630-455-6812. 

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

DMUG'O &£XLAUA 

įvairus 

Virgis Tvaskus, CPA, 
užpildo pajamų mokesčių 

formas. Skambinti 
tel. 708-448-8468. 

Yougo kviečia j PIRMĄJĮ vakarą 
sausio 27 d. šeštadienį nuo 9 v.v. 
iki 3 v.r. Gros lietuviška muzika. 
3820 VV. 63 St. Chicago, IL. 

Tel. 773-284-6111. 

ATTENTIONIMMIGRANTS! 
Canada and Australia 

are accepting applicants for 
Permanent Residence! 

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

GTS concentrating in immigration 
www.immigration-service.com 

INCOME TAX S E R V I C E 
Dabartiniai pajamų mokesčių 
Įstatymai žymiai apsunkino ir 

ateityje apsunkins metinį 
mokesčių formų užpildymą. 

Profesionaliam, sąžiningam ir 
konfidencialiam patarnavimui 

kreipkitės. 
PRANAS G. M E I L Ė , CPA 

5516 VV. 95 St., 
Oak Lawn, IL 60453. 

Tel. Raštinė 708-424-4425. 

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

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

7.50 Reikalingi: mašinų 
operatoriai, suvirintojai, virėjai 

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

fax: 630-920-0157; web page: 
www.carlislestarTing.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. 

Tai - Jūsų laikraštis 
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Housekeeper needed. 
FulI time. Mušt speak some 
English Elegant location. 

Tel. 312-255-1197 or 
312-255-1919. 

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

stalo? Švieži, natūralūs ir skanūs grybai, konservuotų daržovių bei 
grybų 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 Viilage 

Groceries, Gene's Sausage Shop and Deli. Joe and Frank's. Three 
Sisters, Healdiy 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: 

Lincolnwood — Lincolnwood Produce; VVood Dale — Georgetown 
Foods; VVheeling — Garden Fresh: Bloomingdale — Springbrook 

Market: Melrose Park — Caputo Foods: Hinsdale — Wild 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. 

M ū s ų te lefonas: 8 4 7 - 3 2 7 - 9 0 0 0 . 
Food Depot Internat iona l 

IPARDUODAME AUTOMOBILIUS ISSIMOKEJIMIT 
PADEDAME ĮSIGYTI AUKCIONUOSE: 

SUTVARKOME FINANSAVIMĄ IR DRAUDIMĄ-
Tel. 888-615-2148, 630-257-6822 

KVIESTI MINDAUGĄ ARBA AUDRIŲ. 

Parduodamas automobilis 
Ford Probe. Raudonos 

spalvos, 2 durų, 1990 m. 
Kaina $1,300. 

Tel. 708-599-4399, 
Rolandas. 

Parduodamas automobilis 
Sable Mercury 1993 m. 

Kaina $4.700. Skambinti 
tel. 773-737-4046, 

po 4 vai.p.p., Birutei. 

lt makes a wor!d of difference when you fly SAS 
to Lithuania. N 

Mo one makes round-trip trave) to Lithuania easier and more conver.ient than SAS. 
F'Of~> Chicago. we of*er da;ly service to V>!r>ius vvth a hassle-free connection via 
Stockholm, When you're ready to retum. you'H enioy same-day travei back to 
CbJcago through our Copenhagen hub. FTKJ out what a vvorkj of difference SAS 
can make for your next tnp Just call your Trave! Agent ar SAS at 1-800-221-2350 
or visit our vvebsite at www.scandiriavt3n net. 
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Ilgametis profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir 

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

ELEKTROS 
(VEDIMAI - PATAISYMAI" 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOOUO. NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Pranu Zapoks Ir Off Mgr. Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
32081/2 West 95«h Street 

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

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

"sotfrts", "decks", "gutters", plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 

• S.Benetis, tel. 630-241-1912., 

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

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

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

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

Vyrų ir moterų kirpėja. 
15 metų patyrimas. Greitas, 

malonus patarnavimas. 
Skambinti Vandai, 

tel. 708-422-6558. 

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

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

namų t e l 708-612-9526. 

Plaukų dizainierė iš Lietuvos, 
mokanti daug naujovių iš Europos. 

kerpa vyrus, moteris ir vaikus. 
J anie Makris Hair Salon, 

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

Nebrangiai atlieku elektros, 
„plumbing", dažymo, staliaus 

bei kitus vidaus ir lauko 
darbus. Skambinti 

tel. 708-205-1046, Vytenis. 

Jei esate vienišas, pavargote 
nuo kasdieninės buities, o į 

senelių namus nesinori, 
kviečiu gyventi pas save. 

Skambinti tel. 773-581-8982. 

ASHBURN AUTO SERVICES, Inc. 
3672 VV. 83 rd. PI. 
Tel. 773-585-4008. 

Varikliai, transmisijos, 
važiuokles, diagnostika. 

Arūnas, Audrius. 

Mokau vairuoti, šokti. 
Galiu pavežti. 

Skambinti 
tel. 630-460-1874. 

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 rūsių „sidings", 
„soffits", {dedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

Egidijus Construction 
Namu vidaus ir išorės 
dažymo aliuminio darbai, 
visu rusių stogai, staliaus 
paslaugos. P igu , g r e i t a , 
patikima. 

Tel 8 1 5 5 7 7 1 7 9 7 . 

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

daiktus, šiukšles ir kt. 
Tel. 630-816r7114. 

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.; 
šeštd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd. 
uždaryta. Antrad. ir trečd. su
sikalbėsite lietuviškai. 

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

STASYS ŠAKINIS 
Dažytojas iš vidaus ir iš lauko, 

popieriuoja kambarių sienas. 
Darbas garantuotas. 

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

Dėl ligos ir senatvės negalinčias 
gyventi savarankiškai, kviečiu j 
savo namus gyventi prie šeimos. 

Labai geras maistas, atskiras 
kambarys ir nepriekaištinga 

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

tel. 708-387-2067. 

At l iekame visus s ta l i aus ir 
smulkaus r e m o n t o darbus . 
Aukšta darbų kokybė, didelė 
praktika JAV. Tikrai žemos darbų 
kainos Tel. 773-254-0759, 
mob. 847-525-9275, Žilvinas. 

Patikimai darome vizas j 
JAV. Skambinti 

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

MILDUN Medicinos centras 
siūlo vienintelius Čikagoje 
gydytojo padėjėjo kursus, 

praktiką atliekant medicinos 
įstaigoje. Padeda įsidarbinti. 

Tel. 847-392-8080. 

M* M M * * * * 
773-585-9500 
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Puikus maistas, 

geriausi gėrimai, 
malonus 

aptarnavimas 
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Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

sekmadieniais groja 
10 Žmonių orkestras 
(galite pasitobulinti 
šiokio mene - vyksta 

pamokos) 

100 iki 13S svečių 

125 irt 175 svečių 

I I MAUNI 
22SitiSS0tvčtų 

HeklInoĮamasis turtas 

m 
New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Ycre.Vfc* 7738S4-782D 
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. 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX «to* 

SJtB' 

Alexander J. 

MIS 
Mockus, 

LTD 
Realtors 

„ B U D " B A L Y S BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime. 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bos. 773-767^655 Pg. 312-308-0307 

F«* 773-767-9618 

^REALTORS 
0FFC.I773) S86 - 5959 

M0MC1708) 42S • 7160 
MOBIL 1773) 590-0205 

R I M A S L .STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame !r parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

GzrKUK- Accent 
• ^ T - Z l . Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn. Illinois 60453 
M M (708) 423-9111 
VOK» MM (70B) 2333374 
Fax (706) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
flN. 708-423-0443 

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

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 
(vairių nuosavybių pirkime ir pardav:me 
mieste ir priemiesčiuose 

2S& 
SALAMANCA 

Voicemail 
773-650-6878 

Pager 
773-260-3404 

CeU. tel. 
630-660-5988 

AUDRIUS MIKULIS 
Sprendimai! Sprendimai'. 

Sprendimai! 
Ketinate pirkti, parduoti ar įkainoti 

nekilnojamą turtą1 Turite sunkumų su 
paskoia? Jums profesionaliai patars ir 

sąžiningai patarnaus 
AUDRIUS MIKULIS 

Teiou paslaugas parduodant 
ar perkant namus, butus, 

žemės sklypą.Veltui 
įkainoju nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gauvntfinar.siną paskolą. 

O'FLAHERTY REALTORS 
& BU1LDERS, Inc. 

Kompanija pagal jūsų užsakymą 
stato naujus namus. 

GRAŽINA JONAVlClENĖ 
708-430-1000 
708-599-4399 

mob. 708-203-5242 
jonaviciusOhome.com 

Parduoda batą Vilniuje, Didžioji 
gatve 6-2. Su baldais, antras 

aukštas, senovinė laiptinė, langai j 
rotušės aikšte, trys kambariai. 

aukštos lubos, parketas. Namas 
senovinis, istorinis. Šalia — austrų, 

prancūzų, švedų ambasados. 
(120,000. Kreiptis: B. Ambrasas, 

tel. 60-82-60; fax. 60-82-60; 
e-mail: bac@takas. lt 

Butų nuoma 
išnuomojamas 

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

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

Parduodamas namas 
Trakuose, prie eiero. Namas 
dešimties metų, 4 kambarių. 

TeL 201-692-8689, 
skambinti 9 vai. vakaro. 

Išnuomojamas vienas miega
masis kambarys moteriai tvar
kingame name vakarų priemies

tyje Woodridge. Yra baldai ir 
atskira vonia. $300 per mėnesį. 

Tel. 630-663-9434. 

Parduodamas naujas modernus, 
2 miegamųjų 1,160 so.ft. butas 

antrame aukšte Vilniuje. 
Marcinkevičiaus gatvėje, netoli 
Santariškių ligoninės. IKI miesto 

centro — 1* min. autobusu. 
Skambinti tel. 760-746-2838. 

Išnuomoju 2 miegamųjų butą 
Marąuette Parko rajone. $485 

+ „deposit" už mėnesį. 
Skambinti tel. 773-317-6965 

arba 773-476-0513. 
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KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 VV. Archer Ave. , Chicago , IL 60638 

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

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

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgal) uždarvta 

4738 W. 103 rd ST 
OAK LAWN, IL 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 

http://www.immigration-service.com
http://www.carlislestarTing.com
http://www.scandiriavt3n
http://jonaviciusOhome.com
http://WWW.MAZEIKA.COM


JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

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

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

SUTVARKYKITE SAVO FINANSINIUS 
DOKUMENTUS 

Baigėsi 2000 metai, reikia 
pradėti tvarkyti įvairius doku
mentus, kadangi reikės greitai 
pildyti federalinių mokesčių 
formas. O taip pat su naujais 

.•tais būtų gerai peržiūrėti ir 
; >draudas, taupomas sąskai
tas, kredito korteles ir t.t. — 
gal ką reikia pakeisti ar pri
dėti. 

Nors dažnai kalbama apie 
dokumentų sutvarkymą, bet iš 
patirties visi žinome, kad pri
minimas išeina tik į naudą. 
Jau tokia žmogaus prigimtis 
— jei bėda ar būtinybė ne
spaudžia — atidedame, lau
kiame, delsiame. Ir, pakalbė
jus su eile draugų, pažįstamų 
sužinai, kad ir jie, kaip ir tu 
pats, dar nieko nėra padarę, 
dar nėra pradėję tvarkyti savo 
finansinių dokumentų. 

Čia keletas finansinių rei
kalų, kurie gali būti lengvai 
sutvarkyti. Jų tvarkymas ne
užima daug laiko: 

1. Patikrinkite savo kredito 
įstoriją-raportą. Ir jei ten yra 
kokių netikslumų — ištaisy
kite! Tai reikia padaryti bent 
kartą metuose, ir tai padaryti 
yra lengva. Niekada už tą pa
tarnavimą nemokėkite — tai 
turite gauti veltui — savo 
„credit report" arba „Conso
lidated rating". Jūs pats galite 
susisiekti su kredito biurais, 
kurie suteiks jūsų kredito sto
vio pranešimą. Tai padaryti 
galite taip: Pagrindiniai kre
ditų biurai ima 8.50 dol. už 
vieną jūsų kredito raporto ko
piją. Bet, gyvenantieji Massa-
chussetts, Colorado, Georgia 
Maryland, New Jersey ir Ver-
mont valstijose, gali gauti 
vieną kopiją nemokamai iš 
kiekvieno kredito biuro vieną 
kartą metuose. 

Visose JAV valstijose, žmo
nės, kurie mano, kad jie buvo 
apgavikų aukos ir kuriems ne
buvo suteikta paskola ar buvo 
atsakytas darbas dėl to, kad 
buvo peržiūrėtas ir rastas blo
gas jo kredito raportas, gali jį 
peržiūrėti nemokamai. Aišku, 
jei jūs galvojate, kad kredito 
raportas buvo tų jūsų ne
sėkmių priežastimi. Daugeliu 
atveju, galite telefonu pa
prašyti savo kredito raporto. 
(Jei esate vedę, paprašykite ir 
savo sutuoktinio kredito ra
porto.) Visa tai užtrunka 3 mi
nutes. Tų kredito biurų telefo
nai yra: 

Experian — 888-397-3742 
TransUnion — 800-916-8800 
Equifax — 800-685-1111 
Kai gaunate savo raportą, 

gerai jį peržiūrėkite, kad vis
kas jame būtų gerai, kad tai 
yra jūsų raportas, o ne kieno 
kito, kas gali per klaidą pasi
taikyti. Jei turite sąskaitų, 
kurių daugiau nenaudojate, 
bet kurios yra jūsų kredito ra
porte parodomos, kad dar jos 
neuždarytos, susisiekite su to 
kredito sąskaitos davėju ir 
raštu praneškite, kad tą są
skaitą uždarote. Pabrėžkite, 
kad ta sąskaita buvo užda
ryta, jums reikalaujant. Tai 
turėtų būti parodyta ateityje 
jūsų kredito pranešimuose. 
Jei jums gerai sekasi, tai ilgai 
neužtrunka sutvarkyti savo 
kredito raportą. O jei yra kre
dito raporte problemų — ne
tikslumų, geriau apie juos 
sužinoti dabar, negu kada 
nors vėliau, pvz., kada nors 
ateityje dėl netvarkingo jūsų 
kredito raporto jums nebus 
duodama paskola ar negau
tumėte darbo. 

2. Pataupykite! 
Kiekvienais metais yra žmo

nių, kurie yra sutaupę pakan
kamai pinigų švenčių išlai
doms ir po švenčių neįkrenta į 
skolų duobę. Bet yra ir tokių, 
ypač perkančių dovanas kredi
to kortelėmis be jokio plano ir 
biudžeto, kurie po švenčių tie
siog nežino, ką daryti, nes 
prisidarė per daug skolų. Jei 
jūs iš anksto nesusitaupėte pi
nigų kalėdinėms išlaidoms, 
pradėkite tai daryti dabar, 
kad kitais metais jų pakanka
mai turėtumėte, arba grečiau 
sumokėtumėte kredito kor
telėmis praeitais metais pada
rytas išlaidas. Kai užmokėsite 
švenčių skolas, taupykite to
liau, kad metų pabaigoje ne
reikėtų baimintis dėl įsiskoli
nimo, ruošiantis šventėms. 

3. R o t h IRA. J Roth IRA 
sąskaitą, pagal įstatymus, ga

lite įdėti iki 2,000 dolerių per 
metus ir jie gali augti neapmo
kestinami visą gyvenimą. Jei 
jūs tinkate Roth IRA są
skaitai, tai kiekvienas finansi
nis patarėjas jūsų klaustų — 
kodėl to nedarote? Jūs tinkate 
— galite atidaryti Roth IRA, 
jei esate vedę ir jūsų sudėtinės 
„adjusted gross" pajamos ne-. 
viršija 150,000 dol. arba jei 
esate vienas — ir jūsų „ad
justed gross" pajamos ne-' 
viršija 95,000 dol. Daliniai 
indėliai yra leidžiami vedu
sioms porom, kurių sudėtinės 
„adjusted gross" pajamos sie
kia iki 160,000 dol. ir vienam 
— siekia iki 110,000 dol. 

Jūs galite atidaryti Roth 
IRA, jei ir turite kitokių pensi
jos planų darbovietėje. Jūs ton 
sąskaiton galite daryti įnašus 
2,000 metams iki balandžio 
mėn. 2001 metų, ir, juo ilgiau 
jūsų pinigai gali augti neap
mokestinami, tuo jums geriau. 
Jei neturite visų 2,000 dole
rių, kuriuos galėtumėte įdėti į 
Roth IRA, dėkite, tiek, kiek 
turite. Bet Roth IRA yra pats 
geriausias taupymo būdas 
pensijai. Kada norėsite juos 
išimti, nereikės mokėti mokes
čių nei už įdėtus pinigus, nei 
už užaugusius procentus. Ar 
gali būti geriau! 

Naudotasi įvairia spauda. 

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

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

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

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

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

5200 W. 95 St. 
O a k L a w n , IL 

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

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

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

ALVVAYS VVITH FLOVVERS! 
* Skintos ir vazoninės gėlės 
* Vainikai, krepšeliai Qtė 
* Vestuvinės ir proginės puokštės ^ 
* Pristatome Čikagoje ir priemiesčiuose bei 

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

8015W.79St.,JusticefIL 

VILNIUS 
Žiemos kainos 

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

viena kryptimi 
ten ir atgal 
viena kryptimi 
ten ir atgal 

Pl ius mokesčiai 
Nuolaidos galioja ir iš k i tų JAV miestų 

VYTIS TRAVEL 
40-24 — 235 St 

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

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

E-MAIL: 
VYTTOURS@EARTHLINK.NET 

WEB.SITE: 
WWW.VYTISTOURS.COM 

A.tA. 
ANTANAS TAUGINAS 

Mirė 2001 m. sausio 23 d. 
Gyveno St. Petersburg Beach, anksčiau Cicero, IL, ir 

Kolumbijoje, Pietų Amerikoje. Gimė Lietuvoje, Rad
viliškyje. 

Dideliame nuliūdime liko žmona Elena, dukra Kristina 
ir jos vyras Gundis Vaitkai, sūnūs — Antanas, Kazimieras 
su žmona Viktorija, Zigmas su žmona Edie, anūkai — 
Jonas, Aras, Kristina, Natalija, Kazys, Eiseley, brolis 
Kazimieras Lietuvoje, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, sausio 29 d. Šv. Mišios 
bus aukojamos 11:30 v.r. Holy Name of Jesus bažnyčioje. 
Po Mišių velionis bus palaidotas Memorial Park kapinėse. 

Nuoširdžiai prašome visus gimines, draugus ir 
pažįstamus prisiminti velionį savo maldose. 

Nuliūdę: žmona, dukra, sūnūs, žentas, marčios 
ir anūkai . 

Laidotuvių direkt. Kevin Ferm. 
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Netikėta ir staigia mirtimi į Amžinuosius Namus išėjo 
mūsų mylimas Brolis, Tėvas ir Senelis 

A. t A. 
VYTAUTAS TAMOŠAITIS 
Velionis mirė 2001 m. sausio 25 d., sulaukės 71 metų. 
Gyveno Marąuette Parko apylinkėje. Gimė 1929 m. 

rugpjūčio 21 d. Lietuvoje, Nemakščiuose. 
Liūdesyje liko brolis Stasys Tamošaitis su šeima 

Australijoje, seserys Janina Lalas, Eugenija Grigas ir Ona 
Toliušienė su šeimomis, sūnūs Leonardas, Edvardas su 
šeima, Romanas ir David; dėdienė Eugenija Tamo
šaitienė, pusbrolis Vytautas Tamošaitis su šeima, 
gyvenantys Los Angeles ir kiti artimieji. 

Velionis bus pašarvotas sekmadienį, sausio 28 d. nuo 
2 v.p.p. iki 8 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 
2533 W. 71 St., Chicago, EL. Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
sausio 29 d. Iš laidojimo namų 10 vai. ryto velionis bus 
atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, 
kurioje 10:30 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo 
sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero 
liertuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sūnūs, brolis, seserys su Šeimomis. 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 8000-994-7600. 

A.t 
Sesuo M. JOSETTA 

PETRAITIS, SSC 
Mūsų mylima Seselė mirė 2001 m. sausio 25 d., Šv. 

Kazimiero Seselių Motiniškame name, 2601 West 
Marąuette Rd., Chicago, IL, sulaukusi 82 metų. 

{ vienuolyną įstojo iš Our Lady of Good Councel Parish, 
Aurora, IL. Vienuolyno įžaduose išgyveno 63 metus. 

Nuliūdę liko Šv. Kazimiero seserys ir artimieji giminės: 
sesutės Victoria Kane, gyvenanti Sutter Grėek, CA, ir 
Therese Boyd, gyvenanti Geneva, IL, daug dukterėčių ir 
sūnėnų bei jų šeimos, taip pat kiti giminės ir pažįstami. 

Velionė pašarvota sekmadienį, sausio 28 d. nuo 1 v.p.p. 
iki 7 v.v. Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marąuette 
Rd., Chicago, IL. Mišparai už mirusiuosius bus 
sekmadienį, 7 v.v. Laidotuvių šv. Mišios bus aukojamos 
pirmadienį, sausio 29 d., 9:30 v.r. Po Mišių velionė bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Prašome dalyvauti laidotuvių šv. Mišiose ir pasimelsti 
už seselės sielą. 

Nuliūdę Šv. Kazimiero seserys ir artimieji. 

Laidotuvių direkt. David Gaidas. 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A.tA. 

BERNADETA 
BELEŠKIENĖ 

ŠAUKLYTĖ 
1915.DL3 —1996.1.27 

Prašome prisiminti savo maldose buvusią mokytoją ir 
veikėją, mūsų brangią a.a. Žmoną, Motiną, Močiutę. 

Nuliūdę Belesku ir Gražulių šeimos. 

PALOS • GAIDAS 
FUNERAL HOME 

Patogioje vietoje 
tarp Čikagos ir Lemonto 
10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. S o u t h w e s t H w y . 
Palos Hil ls , IL 
708-974-4410 

PADĖKA 
A. t A. 

ADOMAS P. JASAS 
Giedok man, žeme, savo giesmes, 
apimk nors sielvartu giliu,— 
aš tavo grožiui nusilenksiu, 
praėjęs tūkstančius kelių... 

Su tavo kryžiais paliūdėsiu, 
su saule žaisiu kuo smagiau, 
tegu nualpęs pasakysiu: 
„Skaidriu gyvenimu degiau'. 

Adomas P. Jasas 

Mūsų mylimas Tėvelis Adomas P. Jasas mirė 2000 m. 
gruodžio 15 d. Palaidotas gruodžio 20 d. Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 
Nuoširdžiai dėkojame kun. Jauniui Kelpšai už 
atsilankymą, maldas bei aukojusiam šv. Mišias ir 
tarusiam atsisveikinimo žodžius laidojimo namuose. 
Nuoširdi padėka Stasei Petersonienei už atsisveikinimo 
žodžius Lietuvių Rašytojų draugijos vardu ir Nijolei 
Martinaitytei už tėvelio eilių skaitymą. 
Dėkojame Giedrei Nedveckienei už giedojimą ir 
vargonininkui Ričardui Šokui už gedulingą muziką. 
Esame dėkingos visiems karsto nešėjams. 
Visiems draugams ir pažįstamiems už atsilankymą 
laidotuvių namuose, už šv. Mišių aukas, aukas labdarai, 
gėles, užuojautos pareiškimą žodžiu ir raštu bei Tėvelio 
palydėjimą į Amžino Poilsio vietą — nuoširdus ačiū. 

Liūdinčios dukros Lilija i r Birutė . 

A.tA-
PETRAS ČELKIS 

Mirė 2001 m. sausio 25 d. rytą, sulaukės 77 metų. 
Gyveno Marąuette Parko apylinkėje. Gimė Lietuvoje, 

Rokiškio apskrityje. Amerikoje išgyveno 51 metus. 
Nuliūdę liko: sesuo Elena Lietuvoje, dėdė Petras Vėbra 

Čikagoje, pusseserė Romaną su vyru Allan, daug pusbrolių 
ir pusseserių su šeimomis Amerikoje ir Lietuvoje. 

Velionis buvo vienas pirmųjų Čikagos lietuvių operft 
choro steigėjų ir iki šiol dainavo operos chore. 

A.a. Petras bus pašarvotas sekmadienį, sausio 28 d. nuo 
4 v.p.p. iki 8 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 
2533 W. 71 St., Chicago, IL. Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
sausio 29 d. Iš laidojimo namų 9 v.r. velionis bus atlydėtas 
į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 v.r. 
bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nul iūdę sesuo, dėdė i r pusseserė su vyru. 

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

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 
MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST. 

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

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

ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-476-2345 

NATIONWTDE TOLL FREE (nemokama*) Tel. 1-800-994-7600 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

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

mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
http://WWW.VYTISTOURS.COM
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 

SAUSIO 13-TOSIOS MINĖJIMAS 
„SEKLYČIOJE" 

Šių metų sausio 10-tą ren
kamės į Vyresniųjų lietuvių 
centrą Sausio 13-tosios de
šimtmečiui paminėti. 

Sales scenoje matome visų 
žuvusiųjų padidintas nuotrau
kas, papuoštas gražia balta 
chrizantemų gėlių puokšte ir 
trimis žvakėmis, simbolizuo
jančiomis — viltį, tikėjimą ir 
meilę. 

Popiečių renginių vadovė, 
pasveikinusi pilnutėlę salę da
lyvių, pasakė, kad šiandien 
yra susikaupimo popietė, šiais 
metais sueina 10 metų nuo 
kruvinojo sekmadienio, kai 
prie Televizijos bokšto keturio
lika jaunuolių savo drąsa ir 
ryžtu kovojo už Lietuvos lais
vę! Buvo suskaičiuota daugiau 
kaip septyni šimtai sunkiai 
sužeistų. 

Laisvė yra brangiausias tur
tas, dėl laisvės pralietas krau
jas šaukiasi teisybės. Lietuvių 
žiaurią tragediją tuo laiku fil
mavo ir stebėjo: amerikiečių, 
japonų, norvegų ir latvių žur
nalistai. J ų dėka visas pasau
lis pamatė sovietų karių žiau
rų elgesį su beginkliais žmo
nėmis. Šia proga vadovė pa
kvietė politinį tremtinį Povilą 
Vaičekauską pasidalinti savo 
mintimis apie Lietuvoje įvy
kusią nelygią kovą su begink
liais gyventojais. Visiems ge
rai pažįstamas P. Vaičekaus
kas, atgaivindamas prisimini
mus, įvardino kiekvieną žuvu
sį prie TV bokšto, pakvietė žu
vusius pagerbti tylos minute. 
Lietuvos sostinėje Vilniuje 
JAV, japonų, norvegų ir kitų 
šalių reporteriai pasauliui pa
rodė tikrąjį Sovietų Sąjungos 
veidą — prievartą, melą, žiau
riausias žudynes. Tomis die
nomis mes Čikagoje galėjome 
stebėti kino ekranuose švytuo
jančius t ankų prožektorius, 
girdėti pa t rankų trenksmą, 
automatų šūvius, matyti šau
tuvų buožėmis skaldomas be
ginklių nekaltų žmonių gal
vas. Stebime taip pat lietu
vius, skanduojančius „Lie-tu-

va Lie-tu-va!!'.* Didžiuojamės. 
kad taurių Lietuvos sūnų ir 
dukrų dėka buvo apginta Lie
tuvos nepriklausomybe. Garbe 
J iems! Tikėkime, kad mūsų 
tėvynė Lietuva žengia j švie
sesnįjį rytojų!!! Dėkojame pa
skai t ininkui už jautr ius prisi
minimus gausiais plojimais. 

Baigus paskaitą buvo pa
kviestos Sibiro tremtinė Silvi
j a Simanonienė ir jos dukra 
Audronė, kurios atliko meninę 
programą.Tikrai nuostabi Sil
vija. Iškentusi Sibiro tremtį, 
alkį, Šaltį, nuoskaudas, paže
minimus, ji turi tokią puikią 
atmintį . Pati kuria eiles, j a s 
mintinai deklamuoja ir pagal 
j a s dainuoja. Su dukra Aud
rone pritariant gitarai padai
navo duetą apie meilę žmogui 
ir Tėvynei. Ir vėl Silvija dek
lamuoja savo sukurtą eilėraš
tį apie Baltijos kelią, kuris ne 
vienam privertė nušluostyti 
ašarėlę... Buvo dainuojami 
duetai , Audronė padainavo 
apie kančioje prabėgusią jau
nystę. Atsidėkodami meninin
kėms negailėjome gausių plo
j imų. 

Popietės vadovė Elenutė pa
dėkojo programos atlikėjams: 
P. Vaičekauskui, Silvijai Si-
manonienei ir Audronei. 

Pabaigai E. Sirutiene prabi
lo: susirenkame visi. kai links
ma, renkamės, kai liūdesys 
spaudžia širdį dėl savo tautos 
nelaimių, dėl artimųjų tragiš
kų įvykių. Džiaugsmas bei liū
desys mus jungia. Visiems iš
gyventi drauge yra lengviau 
— esame viena šeima. Poeto 
A. Radžiaus žodžiais galime 
sakyti: Kulkos neperšovė lie
tuviško žodžio, tankai nesu
triuškino lietuviškos dainos, 
neišsprogdino galingos gies
mės!..." Lietuva laisva!.. 

Dėkojome taip pat popietes 
vadovei E. Sirutienei už tokias 
gilias mintis. Duok. Dieve, 
kad mes nepaliaujamai puo-
selėtume tikėjimą, vilti ir mei-
lę!... 

O. L u k i e n ė 

Čikagos Jaun imo centras 
maloniai kviečia lietuvių vi
suomenę į tradicinį Vasario 16 
minėjimą, kuris vyks vasario 
16 d., penktadienį, 7 val.v. JC 
kavinėje. Lietuvių bendruo
menės Socialinių reikalų dar
buotoja Aldona Šmulkštienė 
skaitys pranešimą. Programą 
atliks skauta i akademikai-fi-
listeriai ir vaikų vokalinis an
samblis „Lakštutė", vadovau
jamas Dalios Gedvilienės. Ka
vute ir pyragais vaišins JC 
moterų klubas. 

JAV LB Brighton Parko 
a p y l i n k ė s narių metinis susi
r inkimas vyks sausio 28 d., 
sekmadienį, Švč. M. Marijos 
Nekalto prasidėjimo mokyklos 
salėje, 4420 S. Fairfield Ave, 
tuoj po 10:30 val.r. lietuviškų 
Mišių. Bus renkamas nario so
lidarumo įnašas bei aukos LB 
veiklai paremti . Po susirinki
mo - pabendravimas prie ka
vutes. 

Istorijos būrelio ..<}eiežinis vilkas" nariai su savo mokytoja G Sturoniene 'kairėje) 
Vyresn ių jų lietuvių cent- Kasmetinėje V a s a r i o 16 

re „Sekiyč io je" sausio 31 d., d. parodoje bus eksponuoja-
trečiadienį, 2 val.p.p. bus pir- mos Džojos Barysaitės fotogra-

„Ramovės", Lietuvių karių 
veteranų sąjungos, Čikagos 
skyriaus narių metinis susi
r inkimas vyks vasario 4 d., 
sekmadienį, 12 vai. Laisvės 
kovų muziejuje, esančiame 
Jaunimo centre. Kviečiami vi
si skyriaus nariai šiame susi
rinkime dalyvauti. 

Lie tuvės cukr in in inkės 
nuotykia i Amerikoje ir kito
se egzotiškose šalyse - apie tai 
naujausia poetės Eglės Juod-
valkės knyga „Cukraus kal
nas". Ši prozinė knyga atsklei
džia jaunos merginos gyveni
mą, jos pastangas siekti moks
lo, tikėti savimi, ieškoti laimės 
ir pasijusti vertingu žmogumi. 
Šią įdomią knygą bus galima 
įsigyti vasario 4 d., sekmadie
nį, 12:30 vai. Lietuvių dailės 
muziejuje, PLC, Lemonte. Vi
suomenė kviečiama dalyvauti 
šioje įdomioje popietėje. Visi 
bus pavaišinti kavute ir pyra
gais. 

moji dainų popietė šiais me
tais. Atvyks muz. Faustas 
Strolia ir. kaip visados jau 
įprasta, „Seklyčioje" skambės 
dainos, veiks gėrybių laimės 
šulinys. Visi maloniai kviečia
mi ir laukiami. Atvykite! 

S t a s ė s Jagminienės vado
vaujama ..Tėviškės" kapela 
gros metinėje „Margučio II" 
vakarienėje, kuri vyks kovo 10 
d., šeštadieni, 6 val.v. Jauni
mo centre. Bilietus jau galite 
įsigyti ..Seklyčioje". 

Į pa sau l i n io garso mo
kyk lą ..The School of the 
American Baiiet", kurią 1934-
aisiais įkūrė choreografas 
George Balanchine, ruošiama 
būsimų mokinių peržiūra. 
Visi norintys išbandyti laimę 
moksleiviai, kuriems iki liepos 
I d. sukaks 12 metu, vasario 
I I d. kviečiami atvykti į Ba!-
let of Chicago pastatą. 185 N. 
Wabash Ave. 12 ir 13 metu 
vaikams peržiūros laikas yra 
nuo 2 iki 2:30 val.p.p.. 14-15 
metų šokėjams - nuo 3:30 iki 
5 vai.p.p. ir 16-18 metų jau
nuoliams - nuo 5 iki 6 val.v. 
Būtina užsiregistruoti prieš 
valandą. Vaikai bus ruošiami 
2001 m. vasaros stovyklai 
Nevv Yorke, kur dėl 200 vietų 
varžysis 2,000 jaunųjų šokėjų. 
Daugiau informacijos tel. 212-
769-5600. 

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.pj Fortune House resto
rane. Michigan City. IN, ren
giami pietūs ir Beverly Shores 
Lietuvių klubo susirinkimas. 
Programoje - tema „Žemaiti
jos kryžiai" 

S t a sė Pe te r son ienė , Peda
gogini" lituanistikos instituto 
direktorė, rašytoja ir mokyto
ja, lietuviškosios spaudos ben
dradarbė, bus apdovanota 
„Lietuvos prisiminimų" poky
lyje, kuris vyks vasario 4 d., 
sekmadieny 5 val.p.p. Marti-
nique pokylių salėje. Meninę 
dalį atliks Nijolė Penikaitė 
(sopranas), jai akompanuos 
Manigirdas Motekaitis. Poky
lio rengėjai kviečia užsitikrin
ti vietas, skambinant komiteto 
narėms Evelinai Oželienei 
773-254-7553 arba Algirdui 
Braziui tel. 708-361-5594. 

fijos apie prezidentūrą ir Lie
tuvos prezidento keliones. 
Atidaryme galbūt da lyvaus 
pats prezidentas Va ldas 
Adamkus. Parodos a t idary
mas vyks vasario 10 d., 
šeštadienį, 4 val.p.p. J a u n i m o 
centro Čiurlionio galerijoje. 
Visi maloniai kviečiami. 

„GELEŽINIO VELKO" 
SVEČIAS 

Gruodžio 2 d. į „Geležinio 
vilko" būreli atėjo pakalbėt i 
buvęs Maironio mokyklos mo
kinys Raimondas Novak. J i s 
dabar priklauso Amerikos Jū 
rų laivynui. Su savim j i s atsi
nešė daug nuotraukų, k a d pa
rodytų, ku r yra buvęs ir ką ta
me laivyne veikia. J i s kel iauja 
eskadriniuose minininkų (des-
troyers) laivuose LSD-40 ir 
LPD-7 (USS Cleveland). 

J is dirbo iaivo variklio kam
baryje. Raimondas Novak, iš
mokęs savt; darbo, pakilo į va
dovų eiles. Jis sakė, kad daug 
kas vyksta tame kambaryje , 
j is pasakojo, kad vieną kar tą , 

kai j ie buvo nuvykę į Persijos 
įlanką, kambaryje temperatū
ra pakilo iki 130 laipsnių 
karščio! 

Raimondas m u m s pasakojo, 
kad Amerika tur i daug laivų 
Persijos įlankoje. Tie laivai 
prisipildo naftos, ir kiti laivai 
saugo mūsų gamtos turtą. Kai 
jo eskadrinis minininkas (de-
stroyer) tur i prisipilti naftos, 
t r u n k a daugiau kaip 4 valan
das . 

R. Novak daug keliauja. J i s 
y ra laivu nuvykęs į Jungt in ių 
Arabų Emyra tu s , Kuveito 
miestą, Jordaniją, Honkongą 
ir daug k u r k i tu r . J a m visur 
patiko kel iaut i , nes kiekviena 
vieta turėjo savo įdomumą. 

Trunka ilgiau plaukti negu 
skristi . J i s sakė , kad t runka 
vieną savai tę plaukti iš San 
Francisco miesto iki Havajų 
salų. Jo laivas plaukė maž
daug 30 mylių per valandą 
greičiu. 

Raimondas Novak sakė, kad 
laivyno t a rnyba buvo gera pa
tirt is jo gyvenime. 

„Geležinio vilko" narys 
T o m a s Quinn 
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ir Audra, pasirodė per p.irodos atidarymą. 
•Tono Kuprio nuotr. 

Ne tik smalsiej i „Ge lež i 
nio vi lko" istorijos būrel io 
nariai, bet ir kiekvienas l i tua
nistinės mokyklos mok inukas 
bus sudomintas, į r a n k a s pa
ėmęs 1999 metais Vilniuje iš
leistą Edvardo Gudavič iaus 
knygą „Lietuvos istorija nuo 
seniausių laikų iki 1569 me
tų". Dėmesį pa t rauk ia nauji 
faktai, drąsios, originalios 
mintys ir palyginimai. Knygos 
viršelio santraukoje rašoma, 
kad „šiuolaikinio mokslo me
todų taikymas leido autor iu i 
tautos ir valstybės a t s i rad imą 
bei plėtotę darniai įkomponuo
ti į Europos ir pasaulio valsty
bių raidą, parodyti įvykių ir 
sprendimų neišvengiamumą, 
blaiviu žvilgsniu įvertinti pa
siekimus ir nesėkmes". Kny
gos puslapius beverčiant suži
nosite, kada įsikūrė seniaus ie
ji Lietuvos gyventojai, ka ip 
vyko vieno valdovo iški l imas 
ir Lietuvos karines monarchi 
jos susidarymas, Lietuvos po
litines sistemos Rusijoje sukū
rimas, koks buvo Kęstučio ir 
Jogailos konfliktas bei jo pa
sekmės, kaip gyvavo Zigmanto 
Augusto Vilniaus dva ras , ka ip 
vyko ponų reformacija ir 1.1. 

Knyga baigiama Liublino tra
gedijos, po kurios Lietuvos is
torija pasuko kita kryptimi, 
aprašymu. Lietuva išliko poli
t iniu subjektu, bet jos ir lietu
vių tau tos raidai lemiamą įta
ką da rė Lenkija. Šios įdomios 
mūsų istorijos knygos kaina -
30 dol.. su persiuntimu -
33.95 dol. 

S p a l v o t ą k n y g ą apie gra
žųjį D z ū k i j o s kraštą su įdo
m u m u va r tys ne tik Lietuvos 
ar išeivijos skaitytojai, bet ir 
patys dzūka i - čia daug smul
kios, specifinės informacijos, 
spalvotų nuot raukų , reikalin
gų pa ta r imų . Knyga minkš
tais viršeliais suskirs tyta į 
skyrius pagal seniūnijas, šalia 
spausd inami spalvoti seniū
nijų žemėlapiai , kuriuose nu
rodomi kaimai , upės, upeliai, 
miškai . Pava r t ę knygą, pasi
skai tysi te apie senuosius Dzū
kijos ka imus , pasisemsite isto
rinių žinių, sužinosite, kokios 
verslo bendrovės veikia, ko
kios sodybos mielai priimtų 
poilsiautojus, kurie galėtų 
žvejoti, grybaut i , uogauti, 
plaukioti valt imi, maudytis 
pirtyje, kel iaut i į ekskursijas 
po įžymias vietas. Ar nepa
t r a u k t ų j ū sų dėmesio toks se
nojo, gražiojo Marcinkonių 
kaimo aprašymas? „Marcinko
nys - v ienas didžiausių Lietu
vos kaimų, istoriniuose šalti
niuose min imas nuo 1637 m. 
[...] Dabar kiekvienų metų 
rugpjūtį rengiamos tradicinės 
Marcinkonių kaimo šventės. 
48 sodybų gatvinis Zervynų 
ka imas įs ikūręs prie Vilniaus-
Gardino geležinkelio. Per jį te
ka Ūla. Kaimui budinga pas
ta tų da rna , gyvenamųjų namų 
durys, langai , prieangiai, ve
randos, papuoštos medžio dro
žiniais, klėčių ir tvartų pama
tai , suręs t i iš medinių kala
džių. Čia yra drevėtų pušų, 
auga š imtamet i s ąžuolas". 
Knygos ka ina - 20 dol., su 
pers iunt imu - 23.95 dol. 

• Moky to ja i , a.a. Leon i j a i 
G e d m i n t i e n e i , Los Angeles, 
CA, mirus , jos a tmin imą pa
gerbdami Edmundas ir Marija 
Vasi l iauskai , Gien Ellyn, IL, 
a u k o j a $ 1 0 0 L i e t u v o s n a š 
laičiams. Lietus'os našlaičių ir 
komiteto vardu reiškiame užuo
jau tą velionės art imiesiems, o 
aukotojams dėkojame! „Lietu
v o s Naš la i č ių g lobos" komi
t e t a s , 2711 W e s t 71 S t r . , 
Chicago , IL 60629. 

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

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

• P r i e š u ž s i s a k y d a m i 
p a m i n k l ą a p l a n k y k i t e S t . 
Casimir Memorials , 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydį ir 1.1. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal 
jū sų pageidavimą, brėžinius . 
Prieš pas ta tant paminklą, ga
lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
j is padary tas , kaip j a u buvo 
jūsų pageidauta. Sav . Lil i ja ir 
Vi l imas N e l s o n a i . T e i . 773-
233-6335. 

• Almos f o n d a s 

I r e n a ir V. V i r k a u , Dow-
n e r G r o v e , I L aukoja $180 
Lietuvos va ikams pe r Almos 
fondą. Almos ir vaikų vardu 
dėkojame! Aukos nurašomos 
nuo mokesčių. Tax ID # 36-
4 1 2 4 1 9 1 Č e k i u s r a š y t i 
„Lithuanian Orphan Ca re " , 
pažymint , k a d skirta A lmos 
fondui . Siųsti: 2711 Wes t 71 
St., Chicago, IL 60629. 

• A m e r i k o s l ie tuvia i glo
boja v a i k u s L ie tuvo je . Pra
tęsdami pa ramą kitiems me
tams, ats iuntė: $300 Algiman
tas A. Svi las , Mashpee, MA 
(dviejų vaikų metine parama); 
$300 a t s iun tė Rūta ir Jonas 
Juodikiai, Palos Hills. IL. Jie 
globoja du v a i k u s . Po J$200 
atsiuntė Elena Briedienė, Burr 
Ridge, IL, ir Jonas Montvilas. 
Indian Head, IL. Po $150 at
siuntė globojamiems vaikams 
Dalia ir J u l i u s S t a n i š k i a i , 
Macedonia, OH: Juozas Viz
girda, Aurora, IL; brolis Ca
simir R o l a n d , OFM, Conv. 
Castro Valley, CA; Vaclovas ir 
Ona Mikuckiai , Los Angeles, 
CA; Kostas ir Vida Stankai , 
Lockport, IL; Alex E. Valibus, 
Minersviile, PA; Robert Bul-
chis, Corvallis, OR. Dėkojame 
vis iems d o s n i e s i e m s l ie tu
v iams , k u r i e r emia va ikus 
Lietuvoje. J ie palengvina sunkų 
vaikų gyvenimą. „ L i e t u v o s 
Našlaičių g lobos" komite tas , 
2711 West 71 Str . , Chicago, 
IL 60629. 

• P r a n a s G. Meilė, CPA 
sąžiningai užpildo Income Tax 
formas. Dabar t in i a i pajamų 
mokesčių į s t a t y m a i žymiai 
apsunkino ir ateityje apsunkins 
metinį mokesč ių formų 
užpildymą. Skambink i t e : 708-
424-4425. N a u j a s a d r e s a s : 
5516 W. 95 St. , Oak Lawn, IL 
60453 . S e k m a d i e n i a i s nuo 
vasario 4 d. Pasaulio lietuvių 
centre. Lemont, IL, nuo 8 v.r. 
iki 2 v p.p. 

•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 j I N T E R - V I D E C 
3533 S. A r c h e r Ave. , Chi 
cago, IL 60629. Tel. 773-927-
9091. Sav. P e t r a s Be rno t a s . 

• L i e t u v o s v a i k ų g y v e 
n i m ą p a l e n g v i n t i a u k o j a : 
$100 Šv. Petro draugija Cleve
l a n d , OH, pe r J o n ą Kvietį , 
Robert Bulchis, Corvallis,OR. 
$50 aukoja Fr . Don Stoneskis, 
Holy Wisdom Byzantine, kata
likų bažnyčios klebonas, Flan-
ders, NJ. $20 aukoja Dolores E. 
Thorne, Maple Glen., PA. Vi
s i ems a u k o t o j a m s n u o š i r d i 
padėka! „Lietuvos Naš la ič ių 
g l o b o s " k o m i t e t a s , 2711 
W e s t 71 S t r . , C h i c a g o , IL 
60629. 

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

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

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skereai gatves nuo JDraugo") 
Te). 773-284-0100. 

TeL 630-267-0200, Lemont, IL 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 

Civilinė* ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenūe 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

E-mail: Gibaitis@aol.com 
ToO free 24 hr. 888-7764742 

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

Čikagos lituanistines mokyklos Kalėdų eglutėje 
rafavosi septintosios klases mokiniai 

su Kait'du sei Iru fotog-

mailto:Gibaitis@aol.com

