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JAV ambasada Vilniuje stengiasi
apsisaugoti nuo juodligės

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP. lnterfax, ITAR-TASS, BNS
Žimų agentūrų pranešimais)

Vilnius,

lapkričio 2 d. patvirtino, jog JAV ambasada
(BNS) — JAV diplomatai Lie Vilniuje ėmėsi visų užkar
tuvoje gavo iš Valstybės de dymo priemonių. Kambariai,
partamento Vašingtone nuro kur buvo skirstomas paštas,
dymą dezinfekuoti juodligės,- užrakinti, darbuotojai profi
sukėlėjais užkrėstas korespon laktiškai geria antibiotikus.
Ketvirtadienį laboratorijoje
dencijos patalpas ambasadoje
išskirtas juodligės sukėlėjas
Vilniuje.
„Pirmadienį bus vykdoma „bacillus anthracis” buvo pir
pašto patalpų dezinfekcija. masis atvejis Europoje ir an
Dėl pagalbos kreipsimės į Vi trasis pasaulyje, pasiekęs JAV
suomenės sveikatos centro ambasadas paštu. Pirmasis
Vilniuje specialistus”, penkta atvejis buvo užregistruotas
dienį sakė JAV ambasados JAV ambasadoje Peru sos
Vilniuje kultūros atašė Mi tinėje Limoje.
chael Boyle. Anot jo, kol kas
* Nerimas pasaulyje dėl
gauti nurodymai tik dėl kores
naujų
teroro išpuolių nesu
pondencijos patalpų dezinfek
trukdys keliauti mėgstančiam
cijos.
Didžiosios Britanijos princui
Kaip skelbta, ketvirtadienį
Charles atvykti į Baltijos vals
Visuomenės sveikatos centre
tybes. Kitą savaitę numatytas
Mikrobiologijos laboratorijoje
aukštojo svečio vizitas Vilniu
viename iš penkių JAV amba
je neprimins tokiais atvejais
sados Vilniuje pašto maišų matytų vaizdų. Šįkart danguje
buvo išskirtas juodligės su nebudės kariniai sraigtaspar
kėlėjas „bacillus anthracis”.
niai, o ant stogų nešmėkščios
Lietuvos epidemiologai kon veidus po kaukėmis slepiantys
sultavo JAV ambasadą dėl šauliai. D. Britanijos sosto
užkrėstų patalpų naudojimo įpėdinį lydės tik jo nuolatinė
bei pasiūlė savo paslaugas jas asmens apsauga. Vizito metu
dezinfekuoti. Šiuo metu kores svečio saugumą garantuos
pondencijos skirstymo patal Lietuvos pareigūnai.
ilri
pos yra užsandarintos.
* Iki prezidento rinkimų
JAV ambasada penktadienį liko kiek daugiau kaip me
atnaujino savo darbą. Ketvir tai. Pasikeitus vadovams Li
tadienį — Visų Šventųjų die
beralų sąjungoje, nekyla abe
ną — ambasada nedirbo, o jonių, kad šios partijos kandi
penktadienį — per Vėlines — datas į prezidentus bus Euge
diplomatinė atstovybė veikė, nijus Gentvilas. Mintį, kad
nors Vėlinės ir yra poilsio die tas, Kas bus išrinktas naujuo
na Lietuvoje.
ju partijos pirmininku, tas ir
Tuo tarpu Lietuvos epide
bus deleguotas nuo partijos,
miologų vadovybė bei saugu
prieš kurį laiką išsakė buvęs
mo pareigūnai tvirtino, jog jo
Liberalų sąjungos pirminin
kio pagrindo panikuoti dėl
kas Rolandas Paksas. Vis dėl
JAV ambasados Vilniuje dip
to iki šiol neaišku, ar jis pats
lomatinio pašto maiše rasto
atsisakys minties dalyvauti
juodligės užkrato nėra, pavo
prezidento rinkimuose ar ne.
jus Lietuvos visuomenei ne
E. Gentvilas, tiesa, sako, kad
gresia. „Šiuo metu situacija
liberalai derins savo kandida
yra kontroliuojama, jokio pa
tus su centristais ir konserva
grindo perdėtai jaudintis nėra,
toriais. Esą liberalai vertinsią
tačiau problema visgi egzis
Kęstučio Glavecko ir Andriaus
tuoja, faktas nustatytas”, sakė
Kubiliaus galimybes. Centris
Valstybės saugumo departa tai prieš kurį laiką pradėjo
mento generalinis direktorius kalbinti buvusį „širdžių prem
Mečys Laurinkus.
jerą” R. Paksą pereiti į jų par
Lietuvos Užkrečiamųjų ligų tiją. Matyt, taip tikimasi pa
profilaktikos ir kontrolės cent kelti
ženkliai smuktelėjusį
ro direktorius Bronius Mor partijos populiarumą, („veidas")
kūnas teigė, jog šiuo metu Lie
* Mažųjų kauniečių pa
tuvos gyventojų sergamumas
garbą,
viltis, siūlymus bei
užkrečiamomis ligomis yra
kritiką Kauno miesto meras
įprastinis, juodligės atvejų ne
perskaitė jam parašytuose 27
buvo užregistruota ir jokių
laiškuose, gautuose iš 8 mies
įtarimų, kad gyventojai galėtų
to mokyklų. Rugsėjo viduryje
sirgti šia liga, nėra. Anot B.
Naujosios sąjungos Kauno
Morkūno, tam, kad žmogus
skyrius
pakvietė
Kauno
susirgtų juodlige, reikalingas
moksleivius dalyvauti rašinių
labai didelis užkrato kiekis.
konkurse, kurio užduotis buvo
Todėl epideminio šios ligos
parašyti laišką merui. Savo
sukėlėjo kiekio Lietuvoje ne
laiškuose miesto vadovui Kau
gali būti ir jo nėra.
no moksleiviai ne vien prašė
Lietuvos pareigūnai kol kas
nupirkti dviračių, suremon
neskelbia, koks žmonių skai
tuoti sporto ir žaidimų aikšte
čius turėjo tiesioginį ryšį su
les, organizuoti popamokinį
pašto siunta ir galėjo užsi
užimtumą, bet ir reiškė su
krėsti juodlige.
sirūpinimą svarbiomis miesto
Juodlige žmogus negali už
problemomis, kaip antai per
sikrėsti nuo kito žmogaus.
dideliais mokesčiais už butą.
Po paskelbimo, jog viename
* Žlugo „Lietuvos ener
iš
JAV diplomatinio pašto
gijos”
surengtas Baltarusi
maišų rastas juodligės su
jos
skolos
pardavimo konkur
kėlėjas, kilo panika tarp avia
sas.
Buvo
tikėtasi iš pirkėjų
cinės bendrovės darbuotojų,
atgauti
šiek
tiek daugiau kaip
kėlusių maišus iš lėktuvo. Kol
pusę
skolos.
Tačiau savo dalį
kas šių žmonių sveikata nebu
—
6
mln.
litų
— sumokėjo tik
vo tikrinta, patalpa, kurioje
Raseinių
žemės
ūkio bendrovė
laikyti maišai, nedezinfekuo
„Džeirana”. Kita konkurso
ta.
Visuomenės sveikatos centro laimėtoja — Rusįjos ribotos
Mikrobiologijos laboratorijos atsakomybės bendrovė „Vangvedėjos Kazimieroa Rutienės vard”, iš kurios buvo tikėtasi
teigimu, juodligės sukėlėjas 100 mln. litų, sutarties nepa
(R,Elta)
buvo maišo viduje, o ne išo sirašė.
* Vyriausybė į Kaune
rėje, todėl aviacinės firmos
Centrinę
kredito
larbuotojai neturėtų baimin įsteigtą
uniją žada investuoti 10 mln.
us.
(KD.Elta)
Tuo tarpu M. Laurinkus litų.

Nr.215
Kaina 75 c.

Vilniuje, Viršuliškių mikrorąjone, spalio 30 d. oficialiai atidaryta didžiausia Lietuvoje sporto salė „Sportima”,
kurios statyba buvo pradėta dar 1989 metais. Suomiškų konstrukcijų maniežo, kurio užsakovas ir šeimininkas
— Kūno kultūros ir sporto departamentas (KKSD), aikštės plotas — 8,000 kv metrų. Salės lubų aukštis siekia
24 metrus. Salėje, kurios futbolo aikštė atitinka visus tarptautinius reikalavimus, vyks ne tik sporto varžybos,
bet ir koncertai, parodos, muges bei kiti renginiai. Atvežus surenkamus aukštynus, Čia galės žaisti krepšininkai,
rankininkai, tinklininkai, tenisininkai, kt. spoto šakų atstovai. Renginius galės stebėti 4,000-5,000 žiūrovų
„Sportimos” Statyba kainavo 29 mln. 149,000 litų.
Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr.

n

Tėvynėje pasižvalgius

*
Rusijos prezidentas
Vladimir Putin pasveikino
Lietuvos prezidentą Valdą
Adamkų artėjančio gimtadie
nio proga, penktadienį prane
šė Rusijos ambasada Vilniuje.
Lapkričio 3 d. V. Adamkui su
kaks 75-eri metai. Sveikinimo
laiške V. Putin Lietuvos prezi
dentui palinkėjo sėkmės atsa
kingoje valstybinėje veikloje,
stiprios sveikatos, laimės.
* Klaipėdoje nurimus
audrai, nuo ankstaus penkta
dienio ryto uostas dirbo pilnu
pajėgumu. Beveik parą siautė
jusį audra pajūryje padarė ne
mažų nuostolių Klaipėdos ap
skrities elektros ūkiui, tačiau
žmonių aukų išvengta. Klaipė
dos rajone vėjas ir virstantys
medžiai apgadino 150 elektros
pastočių, Šilutės rajone — 48
pastotes. Kai kuriose vietovė
se trumpam buvo nutrūkęs
elektros energijos tiekimas.
Krentanti medžio šaka nesun
kiai sužeidė žmogų, kuriam
suteikta medikų pagalba. (BNS)

* Kauno krepšinio ko
manda „Žalgiris” viešai pa
grasino Eurolygos rungtynes
žaisti Vilniaus sporto rūmuo
se, jeigu Kauno savivaldybė
nesumažins Sporto halės nuo
mos mokesčio. Kauno viceme
ras, praeityje buvęs „Žalgirio”
krepšininkas Gediminas Bud
nikas tvirtino, jog „Žalgiris”,
užuot gąsdinęs, turėtų apgal
voti ir savo veiksmus: „Jie
išdalija 800 kvietimų į Euroly
gos rungtynes. O halės nuoma
atsipirktų, jeigu bilietus įsi
gytų apie 400 žiūrovų. Gal
reikia ir geresnio ekipos žai
dimo, kad ateitų daugiau žiū
rovų?”.
(LR,Elta)

* Kauniečius laisvalaikį
praleisti pakvies laivas-restoranas,
kurį
ketinama
įkurdinti Nemune prie Alekso
to tilto. Kauno miesto valdyba
leido Komunalinio ūkio sky
riui išnuomoti 2 metrus Kara
liaus Mindaugo krantinės lai
vo-restorano tilteliui įrengti.
Šiuo metu būsimasis pramogų
centras plūduriuoja vandenyje
prie Nemuno salos. Laivą
uždaroji
akcinė
bendrovė
„Pramogų planeta” įsigijo iš
bankrutavusios Libano pilie
čių įsteigtos uždarosios ak
cinės bendrovės „Sarab”.
(KD.Elta)

* Iš Seimo Liberalų frak
cijos seniūno ir opozicijos va
dovo postų atsistatydinusiam
Rolandui Paksui partijos val
dyba pasiūlė persigalvoti. „Bu
vo pareikštas pageidavimas,
kad šias parves ir toliau
turėtų eiti R. Paksas”, teigė
Eligijus Masiulis. Galutinis
sprendimas dėl to turė.ų būti
priimtas pirmadienį planuoja
mame bendrame Seimo frakci
jos ir valdybos posėdyje. Prieš
šį posėdį Liberalų sąjungos
pirmininkas Eugenijus Gent
vilas ir R. Paksas yra pakvies
ti pas prezidentą. Koks šio
susitikimo tikslas, neprane
šama. Spėjama, kad Valdas
Adamkus gali imtis taikdario
vaidmens.
(LR,Elta)
* Priimdamas svečius,
premjeras Algirdas Brazaus
kas juos vaišins iš naujų tau
rių. Vyriausybė įsigijo po 30
įvairių rūšių naujų indų gėri
mams pilstyti. „Taurės dūžta.
Reikėtų kada nors nupirkti
naujų. Vyriausybėje juk vyks
ta diplomatiniai susitikimai.
Reikia turėti pakankamai tin
kamų indų. Pastarąjį kartą
tokių pirkinių turėjome gal
prieš 5 metus”, sakė vyriausy
bės ūkio skyriaus vadovas Jo
nas Šniaukšta. Kitų šaltinių
teigimu, naujų taurių poreikis
atsirado po Nacionalinio sim
foninio orkestro dirigento ir
meno vadovo Juozo Domarko
garbei vyriausybės rūmuose
surengtų pietų. „Premjerui
vyno taurės pasirodė per ma
žo”, teigė pavardės nenorėjęs
skelbti tarnautojas.
ilri

* Mažeikiu rajono ekono
minės policijos pareigūnai
aiškinasi, kokiu būdu į įmonės
„Mažeikių nafta” teritoriją vie
toj naftos buvo atvežti 38 ku
biniai metrai vandens. Šis
krovinys apgaulės būdu buvo
atgabentas vietoj bendrovės
„Minijos nafta” naftos. Opera
torius teiga, kad užplombuota
talpa jam įtarimų nesukėlė, o
vandenį jis pastebėjo tik iš
leidimo metu. Pastaruoju me
tu perdirbant „Minijos naftą”,
buvo pastebėta, kad šioje ža
liavoje vandens yra daugiau,
nei galima tikėtis. Neatmesti
na, kad ir anksčiau į gamyklą
vietoj naftos buvo atvežtas
vanduo arba naftos ir vandens
mišinys.
(LR,Elta)

* Kauno „Žalgirio” krep
šininkai ketvirtadienį na
muose vėl pralaimėjo Euroly
gos rungtynes — šįkart
Frankfurto
„Skyliners” ko
mandai 73:75. Komandos vy
riausiojo trenerio Algirdo Bra
zio teigimu, vyrai padarė vis
ką, ką galėjo, tačiau žaidėjai
psichologiškai taip ir neatsiga
vo po triuškinančio
pralai
mėjimo pirmosiose rungtynėse
Bolonijos „Kinder”. Be to, kau
niečiai prarado kovingumą,
nes nuo birželio mėnesio pa
grindiniai žaidėjai negauna
atlyginimų. „Žalgirio” krepši
ninkams atlyginimai vėluoja
dėl
Eurolygos
neįvykdytų
įsipareigojimų, o tai pagrindi
nis jų uždarbių šaltinis. A.
Brazys prisipažino, jog nuo va
saros tikino krepšininkus, kad
pinigai netrukus atkeliaus,
tačiau situacijai nesikeičiant,
sportininkai tapo irzlūs ir pik
ti. Šis procesas tapo nebeval
domas, todėl vyriausiasis tre
neris nebegali ilgiau nutylėti
finansinių nesklandumų. Be
je, kaip parodė neseniai atlikti
tyrimai, fizinis žalgiriečių pa
sirengimas yra neįtikėtinai
geras.
(Elta)

* Vytautas Landsbergis
atnaujino bylinėjimąsi su

Kauno
rajono
Kačerginės
pašto skyriaus viršininke Re
gina Budryte-Dargužiene dėl
teisės į išlikusį turtą. Politi
kas atkakliai siekia prisiteisti
jo motinai prieš karą priklau
siusią sodybą. Konservatorių
vadovas kaunasi dėl tvarto.
(R, Elta

* Nuo lapkričio 5 d. įsi
galios nuolaida Lietuvos gy
ventojams, skambinantiems į
užsienį. Viena pokalbio į Ru
siją, Vokietiją, Jungtinę Kara
lystę, Latviją, Lenkiją, JAV,
Daniją, Prancūziją, Italiją ir
Švediją minutė kainuos litą
Intemetinės telefonuos pas
laugas
teikianti
bendrovė
„Voicecom” šią nuolaidą taikys
kiekvieną lapkričio pirma
dienį. Atlikus tyrimus, pa
aiškėjo, kad į Lietuvą iš už
sienio skambinama dvigubai
daugiau negu iš Lietuvos
„Voicecom” įkurta 2001 m.
kovo 6 d. 40 proc. bendrovės
akcįjų priklauso JAV
firmai
„Nexcom” ir 60 proc. AE
„Lietuvos telekomas”. Tiekti
pigesnes telefonuos paslaugas
per Intemet’ą nuspręsta atli
kus tyrimus, parodžiusius
kad 80 proc. Lietuvos gyven
tojų niekada nėra skambinę į
užsienį.
(Elta)

Los Angeles JAV Kalifornijos valstijos gubernatoriui Gray
Javis paskelbus apie „tikėtiną grėsmę”, ketvirtadienį buvo su
stiprinta apsauga ant keturių vakarinėje JAV pakrantėje esančių
tiltų. „Mes gavome informacijos iš trijų atskirų federalinių tarny
bų, teigiančios apie galimas teroristų atakas prieš vakarų pakran
tėje esančius kabančius tiltus”, ketvirtadienio vakarą teigė G. Davis. Po šio pareiškimo buvo nedelsiant sustiprinta Golden Gate til
to bei San Francisco Bay, Coronado tilto San Diego ir Vincent
Thomas tilto Los Angeles apsauga. G. Davis sprendimu, prie tiltų
budės sustiprinti JAV valstybinės apsaugos pareigūnų būriai.
,Manome, jog yra rimta grėsmė, kad lapkričio 2-7 d. gali būti pa
sikėsinta sugriauti vieną iš šių tiltų”, tvirtino gubernatorius.
Islamabadas. Pakistano vyriausybės atstovas spaudai genero
las majoras Rashid Qureshi penktadienį pranešė, kad jau rasti du
juodligės atvejai. „Vienas iš jų nustatytas laikraščio redakcijos įs
taigoje, kitas — kompiuterių gamykloje ar laboratorijoje”, teigė jis.
Abiem atvejais ryšį su juodlige galėję turėti žmonės yra gydomi
antibiotikais, nė vienas iš jų juodlige dar nesusirgo.
Kabulas. Afganistaną valdantis Talibanas penktadienį prane
šė, jog išvakarėse talibų kovotojų valstybės šiaurėje numuštame
JAV lėktuve lakūno nebuvo. Nors Amerika griežtai paneigė, jog
Oivo numuštas karinių pajėgų lėktuvas, tačiau oficialios Talibano
.Bakhtar” naujienų agentūros atstovas dar kartą patvirtino pra
nešimus, jog talibams ketvirtadienį pavyko numušti reaktyvinį
naikintuvą, bombardavusį talibų pozicijas fronto linijoje.
Vašingtonas JAV Atstovų Rūmai ketvirtadienį pritarė griež
tesniems federaliniams saugumo reikalavimams, kurių po rugsėjo
11-osios teroristinių atakų turėtų laikytis privatūs Amerikos oro
uostų pareigūnai. Atstovų rūmų patvirtintas įstatymas buvo pre
zidento George W. Bush pergalė ir skaudus antausis Senatui, ku
ris prieš tris savaites anoniminio balsavimo metu pritarė šiam įs
tatymui ir nutarė, kad oro uostų bagažo tikrintojai turėtų tapti
valstybiniais darbuotojais. JAV Atstovų rūmai tokiam sprendimui
nepritarė. Patvirtintame įstatyme numatyta, jog bagažo tikrinto
jus turėtų samdyti privatus oro uostų atstovai.
Quetta, Pakistanas Penktadienį į gatves išėjo apie 3,000
Quetta demonstrantų, reikalaujančių, jog JAV viešai paskelbtų
įrodymus dėl Saudi Arabijos ekstremisto Osama bin Laden sąsajų
su rugsėjo 11-osios teroristiniais išpuoliais.
Islamabadas. Apie 1,200 Pakistano genčių kovotojų penkta
dienį kirto sieną su Afganistanu, norėdami padėti talibams kovoti
su JAV pajėgomis.
Vašingtonas. JAV Baltieji rūmai ketvirtadienį atmetė gali
mybę, jog per musulmonams šventą Ramadano mėnesį JAV laiki
nai nutrauks Afganistano bombardavimą. „Mes negalime sau leis
ti padaryti pauzę”, pareiškė JAV prezidento patarėja valstybinio
saugumo klausimais Condoleezza Rice. Kai kurių musulmoniškų
jų valstybių vadovai, tarp jų ir JAV sąjungininko Pakistano kari
nis vadovas, paragino JAV laikinai nutraukti oro antskrydžius Af
ganistane per šventąjį Ramadano mėnesį, prasidėsiantį lapkričio
viduryje. C. Rice tvirtino, jog Osama bin Laden ir jo vadovaujamas
teroristų tinklas ,,al Qaeda” „iki šiol nė karto neparodė, jog jie lai
kosi nors kokių civilizacijos įstatymų”. „Tai priešas, kuris turi bū
ti puolamas agresyviai ir iki pat pabaigos. Mes ketiname ir toliau
jį pulti. Mes turime tęsti karinius veiksmus”, tikino ji.
Ankara. Turkija, vienintelė musulmoniška NATO narė, penkta
dienį pareiškė nepritarianti siūlymams nutraukti JAV vadovauja
mus karinius oro smūgius per šventąjį musulmonų Ramadano
mėnesį.
Vašingtonas. Rusijos ir Amerikos derybose Vašingtone buvo
aptartos ir problemos Kaukazo regione, konkrečiai, padėtis Gruzi
joje, pareiškė oficialus JAV Valstybės departamento atstovas Richard Boucher Jis pabrėžė, kad JAV administracija atidžiai stebi
įvykių raidą Gruzijoje. Kalbėdamas apie Gruzijos vyriausybės at
sistatydinimą, jis pridūrė: „Mes įsitikinę, kad Tbilisio politinė va
dovybė sėkmingai sureguliuos susidariusią padėtį”.
Tbilisis. Gruzijos prezidentui Eduard Ševardnadzei ketvirta
dienį atstatydinus vyriausybę, o kartu ir gynybos ministrą, Gyny
bos ministerijos Karo tarybos nariai spręs, kas laikinai vadovaus
karo žinybai. Remiantis gauta informacija, artimiausius du mėne
sius, kol bus sudaryta nauja vyriausybė, šį darbą gali perimti Ka
ro taryba.
Severomorskas. Rusijos Šiaurės laivyno specialistai iš povan
deninio atominio laivo „Kursk” iškėlė 16 sparnuotųjų raketų
„Granit". Laive liko dar 6 raketos. Laivyno spaudos tarnybos va
dovas pažymėjo, jog darbai kol kas vyksta įprastu režimu. Iki šiol
iš laivo iškelti 55 žuvusių jūreivių kūnai, atpažinti 45; 39 jūreivių
palaikai išsiųsti į gimtinę palaidoti. Rusijos generalinė proku
ratūra paneigė pasklidusias žinias, kad specialistai neva nustatė
priežastį, dėl kurios pernai rudenį Barenco jūroje per mokymus
nuskendo „Kursk” su 118 jūreivių įgula.
Nalčikas. Rusijos ginkluotųjų pąjėgų Generalinio štabo virši
ninkas, kariuomenės generolas Anatolij Kvašnin pareiškė, kad če
čėnų lauko vadas Ruslan Gelajev „sunkiai sužeistas, bet gyvas".
Islamabadas. Talibano ambasadorius Pakistane ketvirtadienį
pareiškė, kad talibų pajėgos sulaikė kelis JAV piliečius, tačiau
daugiau detalių nepateikė. „Mes laikome kelis Amerikos piliečius”
teigė mula Abdul Salam Zaeef.
KALBNDORIU8
Amerikiečiai buvo sučiupti kar
Lapkričio 3 d.: Šv Martynas Portu su vienu pagrindinių afganų
res; Hubertas, Norvainė, Silvija, Vai
opozicijos vadų Abdul Haq, ku
ris slapta pateko į Afganistanu, da, Vidmantas.
Lapkričio 4 d.: Sv Karoli* Bor
norėdamas paraginti gyvento
romeo; Ei bartas, Karolina, Vaidemijus sukilti prieš talibus. Praėjus
kelioms valandoms po suėmimo, na, Vitalis.
Lapkričio S d.: Ašvydas, Audar
A. Haų’ui buvo įvykdyta mirties
gas, Elžbieta (Elzė). Florijonas, Ged
bausmė.
vydė, Judrė, Zacharijas,

I

DRAUGAS, 2001 m. lapkričio 3 d., šeštadiepis

MAS ŽIEMOS KURSAI
DAINAVOJE

IŠ ATEITININKŲ
GYVENIMO

2001-ųjų metų moksleivių
ateitininkų
žiemos
kursai
Dainavoje vyks gruodžio 2630 d. Kursų pradžia trečia
dienį, gruodžio 26 d., 2 v. p.p.,
o pabaiga sekmadienį, gruo
džio 30 d., 11 v. r. Kursus ruo
šia dr. Vėjas Liulevičius, Biru
tė Bublienė ir MAS CV.

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

Norintys dalyvauti, prašomi
registruotis ei. paštu: plunksna@aol.com parašydami
pa
vardę ir vardą, adresą, amžių
ir namų telefono numerį. Re
gistracijos informaciją ir rei
kalingas
anketas
(Camper
registration and consent record; camp health history
record, ir drausmės sutartį)
galima išspausdinti iš ateiti
ninkų
tinklapių
http:/
www.ateitis.org
Užpildžius
anketas, jas drauge su kursų
mokesčiu, 180 JAV dolerių če

21-ASIS „ATEITIES”
AKADEMINIS SAVAITGALIS
21-asis Čikagos ir apylinkių
„Ateities” akademinis savait
galis vyko spalio 27-28 d.
Ateitininkų namuose, Lemon
te.
Šis savaitgalis gal buvo
kiek kuklesnis negu anksty
vesni savaitgaliai, nes nebu
vo paskaitininkų ir simpoziu
mo dalyvių iš kitur atvykusių
— visi šiuo metu gyvena Či
kagoje ir jos apylinkėse. Ta
čiau visi savaitgalio prelegen
tai kaip nors praturtino da
lyvius savo žiniomis ir įžval
gomis. Kai kurie jų nebuvo
„vietiniai čikagiečiai — jie gi
mė ir užaugo, ir kai kuriuos
mokslus išėjo Lietuvoje ar ki
tur
Europoje.
Savaitgalis
prasidėjo ir baigėsi simpoziu
mais, o tarp jų — dvi paskai
tos. Vyko nedidelė parodėlė
paminėti „Ateities” žurnalo
sukaktį (1911-2001 metų).

talikiškoji parapijos bažnyčia
jo jaunystės dienomis Miun
chene jautė reikalą pakeisti
suolus, kai tuo tarpu labiau
turėjo rūpėti žmonių bažny
čios nelankymas ir kiti reika
lai. O dėl jaunimo — jis ieško
bažnyčios,
kuri
neatitolsta
nuo evangelizacijos principų.
Jis nenori reliatyvios bažny
čios. O dėl Lietuvos Katalikų
Bažnyčios padėties, jis pami
nėjo, kad kas savaitinis baž
nyčios
lankymas
Lietuvoje
yra 16 proc. ir tik čekai Lie

Simpoziumas .Vaikas ir
Dievas’
Šeštadienio rytą

išgirdome

temą „Vaikas ir Dievas” iš
kelių perspektyvų. Simpoziu
me dalyvavo Grasilda Reinytė (simpoziumo
pagrindinė
organizatorė), sės. Laima Kabišaitytė ir Rima Sidrienė.
Dalyvius su simpoziumo kal
bėtojais
supažindino
Rasa
Kasniūnienė. Išgirdome primi
nimų, kad vaikai gali mus
nustebinti
savo
įžvalgomis
apie Dievą ir jų klausimais.
Katalikų Bažnyčia turi nuro
dymų apie vaikų Mišių eigą,
bet gal ne visos Amerikos lie
tuvių parapijos nori ir gali
jomis pasinaudoti. Vaikų Mi
šiose vaikai turėtų ne tik vy
rauti savo
gausumu, bet ir
jungti įvairiais momentais šv.
Mišių metu. Pagaliau, kiekvie
na šeima turi apsispręsti kaip
įvesti Dievą, religiją, ir įvai
rius papročius į savo šeimos
kasdieninį
gyvenimą,
pvz.
maldą prieš valgį namie ir
viešą, gerų darbų puoselėji
mą, atsisakant nuo sporto ir
panašių
užsiėmimų šventa
dieniais. Svarbiausia, vyras ir
žmona turėtų žvelgti į savo
ryšį su vienas kitu kaip į svar
biausią šeimos gyvenimo ryšį,
nes iš to viskas išplaukia.

Jaunimo tikėjimas
Ekonomikos

doktorantą

Audrių Girnių su klausyto
jais supažindino Marius Poli
kaitis. Prelegentas savo pris
tatyme „Jaunimo tikėjimo
padėtis” pateikė žinių ii Gallup ir kitų apklausinėjimų
rezultatų bei kitų šaltinių,
kaip JAV jaunimo ir bendrai
žmonių požiūris į religiją ir
Dievą, yra pasikeitęs per pra
ėjusius dešimtmečius. Įdomu,
kad JAV-se šiomis dienomis
daugiau žmonių priklauso or
ganizuotoms bažnyčioms negu
šio krašto įsisteigimo metu 18
šimtmetyje (maždaug 60 proc.
prieš 17 proc.) Jis padarė įdo
mių pastabų, kaip studentas
gali išlaikyti savo tikėjimo įsi
tikinimus, net jei jį supa krikš
čionybei ir katalikybei nepa
lanki ar net prieštaringa uni
versiteto aplinka. Jis paste
bėjo, kad tuose kraštuose, ku
riuose valdžia finansiškai re
mia bažnyčias, žmonės į baž
nyčias žiūri kaip į valdžios or
ganus. Jis pastebėjo, kad ka

tuvą pralenkia nelankomumo
skaičiumi. Prelegentas Citavo
iš savo tėvo, dr. Kęstučio Gir
niaus, * pranešimo
Lietuvos
vyskupams, jog Lietuvoje yra
per mažai konvertitų, nepuoselėjami katalikai intelektua
lai, parapijos yra izoliuotos
viena nuo kitos, ir į viešuo
sius
platinimo
metodus
(„mass media”) abejingai žiū
rima ir jais nesinaudojama
tiek, kiek būtų galima. Ta pas
kutinioji problema kai kuriais
atžvilgiais vyrauja ir JAV-se.

Įdomiai pateikti kelionių
prisiminimai
Jėzuitas
kun. Kazimieras
Ambrasas lyrine forma patei
kė savo prisiminimus ir pas
tabas iš įvairių kelionių, re
kolekcijų ir išvykų Lietuvoje
ir po visą pasaulį. Jo straips
niai įvairiomis temomis jau
yra
pasirodę
Lietuvoje ir
Šiaurės Amerikos lietuvių lei
džiamoje spaudoje. Prelegen
tas pastebėjo, kad buvo tokie
laikai, kai organizavimas dva
sinio
susitelkimo
Lietuvos
gamtoje buvo pavojingas, nes
komunistams jis nepatikdavo.
„Žygeiviai”
nebijojo
toliau
ruošti tokių religinio pobū
džio išvykų tais laikais. Rem
damasis š. m. išleistų nedide
lio formato Vatikano doku
mentų
„Turizmo pastoraci
jos gairės” leidiniu kun. Am
brasas pastebėjo, kad gyveni
mas turi daug netikėtumų,
kai keliauji po pasaulį, reikia
paimti kas gero. Vienas reli
gingas kaimietis, jam kartą
pasakė, kad: „mūsų ir šunys
meldžiasi”. Kelionėse tikėji
mas išmėginamas ir jis bręs
ta. Dalyvių paklaustas, ar gal
voja kur nors vėl keliauti, pre
legentas, minėjo, kad pasaulio
įvykiai gali paveikti kelionių į
Everesto kalną ar kitas egzo
tiškas vietas planų išsipildy
mą šiuo metu. Prelegentas pa
sidalino savo knygos apie ke
lionę į Kilimandžaro kopijo
mis.
r

A-A.

dr. Vytauto Vyganto
prisiminimas

Sekmadienį „Ateities” sa
vaitgalio rengėjai užprašė šv.
Mišių intencųa už mirusius
ateitininkus. Po to vyko pro
fesoriaus Juozo Ereto pami
nėjimas. Prieš simpoziumą,
Laima Šalčiuvienė vadovavo
trumpam prisiminimui ger
biamo ateitininko — a. a. dr.
Vytauto Vyganto trejų metų
mirties sukakties proga, perskaitydama jo mylimą šv.
Pranciškaus maldą.
Prof. Ereto minėjimas
Šiemet suėjo 105 metai nuo

kiu, išrašytu „Lithuanian Ca
tholic Federation, Ine., Ateitis,
MAS”, siųsti Onilei Šeštokie
nei, 15 Christine Lane, Media,
PA 19063.
Po gruodžio 12 dienos mo
kestis bus 190 JAV dolerių.

JAV LB 50 metų sukaktį Čikagoje švenčiant, į Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos bažnyčioje aukojamas iškilmingas šv. Mišias Ateitininkų vėlia
vą įneša Živilė Bielskutė ir Algis Bielskus. Nuotr. Indrės Tijūnėlienės
profesoriaus Ereto mirties. Jo
prisiminimo „Ateities” savait
galio metu kabėjo padidinta
(Jono Kuprio parūpinta) pro
fesoriaus Ereto nuotrauka.
Dalyvius su prof. Eretu su
pažindino ir jo gyvenimo ir
veiklos momentais pasidalino
Juozas Baužys ir jį pažinojęs
prel. Ignas
Urbonas bei jo
buvę studentai Jonas Kava
liūnas, prof. dr. Alfonsas Šeš
plaukis-Tyruolis. šis Šveica
rijos sūnus pilnai įsijungė į
Lietuvos gyvenimą —jis Lie
tuvoje dirbo savo profesinį
darbą, sukūrė šeimą (rašė
savo pavardę Eretas — Jakai
tis), įsteigė krikščioniškas ir
humanitarines
organizacijas
ir rašė spaudoje. Jis dirbo su
ateitininkais ir jų vadais. Te
ko išgirsti įdomių įžvalgų ir
prisiminimų apie a.a prof.
Eretą — apie jo visišką pasi
ryžimą rašyti ir kalbėti lie
tuviškai net tuo metu, kai dir
bo mokslinį darbą germanisti
koje. Jis buvo daugiau kaip 30
didesnės ir mažesnės apim
ties leidinių autorius. Jis glo
bojo ir labai paveikė savo stu
dentus — rūpinosi ne tik pas
kaitose perduotų žinių turi
niu, bet paskaitų formatu, įdo
mumu,
dinamiškumu.
Jis
kvietė studentus į savo na
mus, davė daug minčių, kaip
dirbti mokslinį darbą už audi
torijos ribų. Jis parodė, kad
literatūra nėra gyvenimo iš
karpa, o jos dalis. Jo krikš
čioniška pasaulėžiūra paveikė
ateitininkus, pavasarininkus,
jo įsteigtus blaivininkų būre
lius.
Po slapstymosi
savo
žmonos tėviškėje Antrojo pa
saulinio karo metu atsirado
vėl savo gimtoje Šveicarijoje.
Jis dar susirašinėjo ir palaikė
ryšius su savo buvusiais stu
dentais ir kolegomis iki pat
savo mirties 1984 metais.
.Ateities” savaitgalio metu
buvo platinamos 1973 metais
vokiškai parašytos profeso
riaus Ereto knygelės „Už
mirštieji
baltai”,
(išleista
Kaune 2001 m.)

Pasiryžkime „kilti ir
kelti”
.Ateities” savaitgalio ren
gėjų (Jono
Pabedinsko, dr.
Arūno Liulevičiaus,
Vidos
Maleiškienės ir dr. Marijos
Meškauskaitės) vardu, reiš
kiu padėką visiems, kurie
prisidėjo prie savaitgalio ruo
šos ir įgyvendinimo. Laukiam
idėjų ir naujos talkos bei pa

galbos planuojant ateinančių
metų savaitgalį.
O iki kito
rudens savaitgalio, 2001/2002
metų tėkmėje, reikia tikėtis,
kad Čikagos ir apylinkių sen
draugiai ateitininkai nepatin
gės svarstyti, filosofuoti, dirb
ti, pasidalinti mintimis, „kilti
ir kelti” vieni kitus ir jaunes
nius per pobūvius ir vakaro
nes, bei kitais būdais. Šiais
laikais to labiau reikia.

unė Kubiliūtė
MAIRONIO KUOPOS
SUSIRINKIMAS
DETROITE
Detroito „Karaliaus
Min
daugo” moksleivių ateitinin
kų kuopa 2001-2002 veiklos
metus
pradėjo rugsėjo 9 d.
Susirinkimas vyko Kaspučių
namuose. Pirmiausia turėjo
me „barbecue”.
Susirinkime dalyvavo 14 na
rių. Susirinkimą pradėjome
malda, vadovaujant Laurai
Sirgėdaitei. Paskui išsirinko
me naują valdybą: pirminin
kas — Gytis Mikulionis, vice
pirmininkė —
Laura Sirgėdaitė, iždininkas — Andrius
Giedraitis, sekretorė — Svaja
Mikulionytė, ryšininkė — Li
na Bublytė.
Padiskutavome apie šių me
tų susirinkimus su Clevelan
do kuopa. Taip pat pasvarstėme, kaip savo veiklai užsi
dirbti pinigų. Pavyzdžiui —
saugoti parapijos vaikus, pa
dėti pensininkams ir suruoš
ti kepinių pardavimą.
Šiais metais norime padėti
mažiau pasiturintiems negu
mes.
Mūsų
veiklos
tema
—
„Drįskime būti kitokie”, kyla
iš Prano Dovydaičio „Trijų
pamatinių klausimų”. Susirin
kimą baigėme visi kartu su
kalbėdami maldą.

Gytis Mikulionis

Svarbi
pastaba:
dalyviai,
atskrendantys į Detroito oro
uostą, prašomi atvykti gruo
džio 26 dieną iš ryto, prieš
pietus. Žiemos metu trauki
niai labai nepatikimi ir vė
luoja. Kursų vadovybė
ne
priims moksleivių traukinio
stotyje. Tėvai prašomi susior
ganizuoti ir moksleivius at
vežti automobiliais. Patariam
moksleiviams patiems nevai
ruoti per žiemos orus ir snie
gus į Dainavą.

Čikagoje
Lapkričio 10 d. — Čikagos
MAS
kuopos
susirinkimas
Ateitininkų namuose, Lemon
te. Pradžia 5:30 v.v.

Gruodžio 16 d. — Čikagos
Ateitininkų kūčios 1 vai.p.p.
Jaunimo centro didž. salėje.

Dainavoje
Gruodžio 26-30 d. — MAS
Žiemos kursai. Registracija iki
gruodžio 12 d.
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ČIKAGOS MAS KUOPOS
SUSIRINKIMAS
Čikagos ir apylinkių moks
leivių ateitininkų susirinki
mas vyks šeštadienį, lapkri
čio 10 d., Ateitininkų namuo
se, Lemonte. Pradėsime 5:30
ir baigsime 9 v.v. Kviečiame
visus moksleivius. Informaci
jai skambinkite Živilei Biels
kutei, 708-788-6208.

GEDAS M. GRINIS, MD
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA

Aurora Medical Center
10400 75 St. Kenosha, Wl 53142

(262) 697 6990

Ramona C. Marsh, MD SC
Obstetrics & Gynecology
3825 Highland Avenue Suite 4A
Dovvners Grove, IL 60515

630-852-9400
Valandos pagal susitarimą

DR. ELIGIJUS LELIS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
1192 Walter St., Lemont, IL 60439
1301 Copperfield Avė., Suite 113,
Joliet, IL 60432

Tel. 815-723-1854

DANTŲ GYDYTOJA
9356 S. Robertą Road
Hickory Hills
Tel. 708-598-2131
Valandos pagal susitarimą

DR. VILIUS MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS

FAMILY MEDICAL CLINIC
10011 W. 143 St. Orland Park, IL 60467
Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital

Valandos pagal susitarimą
Tel. 708-460-2500
Cardiac Diagnosis, LTD.

6417 W. 87 Str.
Oak Lawn, IL 60453
Tel. 773-438-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA. M.D.
širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą

DR. LINA POŠKUS

% o

a-

MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A
Joliet, IL 60435
Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230
www.centerforsurgeryandxeasthealth.com

1/2 metų
$60.00
$65 00

3 mėn.
$38.00
$45.00

$45.00
$50.00

$33.00
$38.00

$250.00
$55.00
$86.00
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DR. RAMUNĖ MACIJAUSKAS

DANTŲ GYDYTOJA
4635 W. 63 St.; Chicago
Tel. 773-735-7730
10 S. 640 S. Kingery Hwy, Hinsdale
Tel. 630-323-5050

JONAS V,PRUNSKIS, MD
TERRIDALLAS PRUNSKIS, MD
GREGORY SUELZLE, MD
SCOTT GREENWALD, MD
Illinois Paln Treatment Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
vėžo, suiefiimų daroovietije bei kt.
vietų skausmo gydymo specialistai
Chicago: 312-726-0800
East Dundee: 847-551-1212
McHenry: 815-363-9595
Eik Grove: 847-718-1212
ir Libertyville.
www.illinoispain.com

DR. AUŠRINĖ SCHNEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai
10 S. 640 Kingery Highway
Hinsdale, IL
Tel. 630-323-2245
Valandos pagal susitarimą

Dr. Rimas Novickis
CHIROPRACTIC PHYSICIAN
Manualinė fizioterapija, akupunktūros,
galvos skausmų (ir migrenos),
sportinių traumų specialistas
6645W. Stanley Avė., Berwyn, IL
60402, tel. 708 - 484-1111.
Valandos kasdien, savaitgaliais susitarus.
Kalbame lietuviškai.

EUGENE C. DECKER, DDS P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL
Tel. 708-422-8260

DR JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA..
9525 S.79th Avė., Hickory Hito, IL
Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS. M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.
Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS VIŽINAS, MD., SC.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Avė. Sts. 5 ir 6
Chicago, IL 60638

Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

DR K. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR
iSSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

3235VV. 111 St. Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

DR. RUSSELL MILER, MD

Šeimos gydytojas ir

DR. DANA M.SALIKLIS

CHIRURGAS

Dantų gydytoja
825 S. Mannheim Rd.
Westchester, IL 60154
Tel. 708344-1694
Valandos pagal susitarimą

Perėmė dr. P. Kisieliaus į
Oak Park Physicians f
6626 W. Cermak Rd.,
Bervvyn, IL 60402
Tel. 708-484-1545.

Asta M. Astrauskas, MD
ATEITININKŲ RENGINIAI

DRAUGAS

Palos
708-923-6300
Chicago Pediatrics
773-582-8500

SURENDER LAL, M.D.
Specialybė - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ava.
Chicago, IL 60652
Tel. 773-434-2123
Valandos pagal susitarimą.

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D.

DR. V.J. VASARIENĖ

Valkų gydytoja

DANTŲ GYDYTOJA

900 Ravinia PI., Orland Park, IL

4817 W. 83 81, Burbank, IL
TaL 708-423-6114

Tel. 706-340-0887.
Priklauso Palos ir Christ ligoninėms.
Nuolaida naujai atvykusiems.

Valandos pagal susitarimą

DR. DALIA JODWALIS

LINAS SIDRYS, M.D.

DANTŲ GYDYTOJA

Akių ligos / Chirurgija
9830 S.Ridgeland Avė.
Chicago Rldge, IL 60415

15643W. 127* 8tr.
Šuto 101
Lemont, IL
Tel. 830-243-1010

Tel. 706-836-6622
4149 W. 63rd. St.

Tel. 773-735-7709

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
NERVU IR EMOCINĖS LIGOS

Kab. 773-735-4477
6449 S. Pulaskl Road
Valandos pagal susitarimą

DR. PETRAS V.KISIEUUS
INKSTU, PŪSLĖS, PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Inr
*---Irt
TOi ‘viOHIlft,

1200 S. York, Elmhurst, IL 80126
830-941-2609

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

Šeimos
320 W. 61st Avė.
Hobert, IN 46342

M.

gydytoja

(219)947-6279
Fax (219) 947-6236

VIUJA KERELYJE

Amber Health Center

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas,
chiroprektika,mamialinė terapija,
akupunktūra.

7271 S. Harlem, Bridgevlesr, IL
60455. Tel. 709-5944460. Kaitome
liėtuvtlkal. Valandos susitarus.
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Mes ir pasaulis

Danutė Bindokienė

O kaip su Prisikėlimo
1
ty
bažnyčia/

Paruošė Bronius Nainys

v

AR RUSIJA VĖL VIRŠŪNĖJE?
„Rusija kuria naują milijono
vyrų kariuomenę”, — antra*
dienį, spalio 30, trenkė žinią
„Worldnet Daily” iš Maskvos.
Nors kol kas ši žinia negalėjo
būti patikrinta kituose šalti
niuose, tačiau „DEBKA-NetWeekly” skelbia, kad apie tai
jau daugiau kaip 10 dienų ta
riasi JAV, Didžiosios Britani
jos ir Rusijos atstovai. Iš slap
tų šaltinių nugirsta, kad Rusi
jos kariškiai, pasikeisdami 24
valandas per parą, paraityto
mis rankovėmis darbuojasi,
naujas Rusijos pąjėgas kurda
mi labai svarbiam ir skubiam
uždaviniui. Koks tas uždavi
nys?
„JAV pradėtas 'žaibo karas’
Afganistane pasibaigė”, — pa
gal šią žinią agentūra priėjo
išvados Rusijos ir JAV politi
kai, prieš porą savaičių susiti
kę Šanhajuje, Kinijoje. JAV ir

siteikimo. Tokia painiava po
litikoje kliudo ir kariniams
veiksmams, ypač jų suderini
mui su afganais, net gerai ne
žinant, kurie jų dabar ameri
kiečių draugai. Todėl JAV ir
Didžiosios Britanijos kovų Af
ganistane planuotojai mano,
kad tikslui pasiekti pirmiau
sia reikia visą kraštą okupuo
ti. O tokiam uždaviniui sėk
mingai įvykdyti reikia 400,000
sausumos (žemės) karių ir
gausybės karinių priemonių.
Oro keliu tiek daug nei žmo
nių, nei reikmenų prigabenti
neįmanoma. Visa tai turi at
plaukti jūrų keliais, tačiau Af
ganistanas nuo tų kelių at
skirtas. Su Pakistanu susitari
mas trapus, gali ir JAV re
mianti vadovybė griūti. Kaip
tokiu atveju atgabenti į Afga
nistaną reikiamus 400,000 ka
rių ir juos nuolat aprūpinti,
Didžiosios Britanijos generolai tiekti ginklus, maistą? Ir dar
taip pat įsitikino, kad bombar klausimas, ar amerikiečiai bei
davimu ir specialiomis koman anglai vieni patys nori tiek
domis, padedančiomis Šiaurės daug savo jaunimo į tokį pra
Afganistane prieš Taliban ko garą siųsti? Čia Rusija pasida
vojantiems sukilėliams, karo ro labai paranki, o gal ir
jeigu
toliau
laimėti negalima. Taliban vis būtina,
gi nesubyrėjo, pasirodė, kad Vašingtonas nori tokią poli
nelinkę lengvai pasiduoti kieti tiką tęsti ir savo tikslo siekti
kovotojai, moraliai remiami
daugelio
kitų
musulmonų
kraštų. Be to, nepatikimi nė
sukilėliai, kurie amerikiečių
kartą jau buvo nuvilti. JAV
juos rėmė kovoje prieš Sovietų
Sąjungą, bet po karo nepadėjo
įsitvirtinti Afganistano val
džioje ir paliko vienus. Kas
gali užtikrinti, kad taip neat
sitiks ir šį kartą, klausinėja jų
vadai? : Su sukilėliais glaustis
Vašingtonui nepatogu ir dėl
jiems priešiško Pakistano nu

karu.
Jeigu šios žinios tikros, to
kia proga ir galimybėmis Pu
tin naudosis, iš džiaugsmo
trindamas rankas. „DEBKANet-Weekly” Maskvoje teigia,
kad Rusijos milijono vyrų ka
riuomenei sutelkti ir paruošti
Amerika duos pinigų ir ją ap
ginkluos. Toji Rusijos karinė
jėga būtų skirta tik laimėti
karui prieš Afganistaną ir jį
okupuoti. Tačiau žinių agen
tūra dar priduria, kad dalis

Dailininkas prisimena niūrius jaunystės išgyvenimus ir, jais dalindama
sis su meno mėgėjais, atranda sielos ramybę... Lietuvių dailininkų sąjun
gos galerijoje „Arka” rugsėjo 6 d. atidaryta tapytojo Eduardo Urbana
vičiaus jubiliejinė paroda „Gulagas ir sovietmečio realybės”. Dailininkas
šiai parodai parinko savo darbus politine tema — jaunystėje atmintin
įstrigusius vaizdus: pokario griuvėsius, Sibiro stepes, suledėjusį ne
laimės draugą ir kitas temas, kurių sovietmečiu negalėjo pateikti. E. Ur
banavičiaus kūrinių paroda „Arkoje* veikė iki rugsėjo 18 d.
V. Gulevičiaus (Elta) nuotrauka.

ŽVILGSNIAI
NIJOLĖ JANKUTĖ
„
Baleto programa buvo
ne bet koks lankstinukas, kurį
po spektaklio išmesti, bet iš
vaizdi knygutė, supažindinan
ti žiūrovą, su garsiaisiais šių
baletų muzikos kompozito
riais, dirigentais ir net su
Šventojo Pavasario pastatymų
istorija.
„Moterų Dainos”: — šokio
spektaklis
pagal
Marlene
Dietrich dainas. Vėl A. Choli
nas šauni choreografija. Šokėjų-dėinininkių arti 30. Jos dai
nuoja išdykėliškas Marlene
dainas su virpančia ašara bal
se, nes karo metas, girdisi
priešlėktuvinis aliarmas. Virš
visko tvyro būsimi-esami pra
radimai. Programa lankstinu
ko formoje, papuošta M. Die
trich nuotraukomis nuo 1922
in., kada ji žavėjo mūsų tėvus,
iki 1951 m., kada ir mūsų kar
tą ji stebino filme „Witness for

the Prosecution". Gaila, kad
jos dainų vertimai labai ne
sklandūs, ypač garsioji „Lili
Marlen”.
„Memuarai” ir „Dienos
ir
Dainos”. Tai puikūs trumpi
spektakliai, skirti dviems mo
terims, dviems skirtingų ta
lentų, skirtingų scenų žvaigž
dėms, savo laiku ryškiai sušvitusioms. „Memuarai” John
Murrell pjesė apie 20 a. pra
džioje išgarsėjusią prancūzų
aktorę ir filmų žvaigždę Sarą
Bemhardt ir jos ištikimą sek
retorių Pitou. Sarą vaidino Ni
jolė Gelžinytę, sekretorius —
Rolandas Kazlas, rež. Dalia
Tamkevičiūtė. Kazlas ir Gelžinytė sudarė pasigėrėtiną sce
nos duetą. Galėjo būt ir trio,
įjungus įdomų režisūros mostą
— karstą, kuriame, kaip atmi
nimai apie Sarą sako, ji mėg
davusi gulėt ir skaityti pjeses.

.1

Maždaug 14 km nuo Vilniaus, netoli Riešės (Vilniaus rajone) jau baigiamas statyti nuosavų namų gyvenvietės
kvartalas, užimantis 8 ha plotą. Oficialiose miestelio įkurtuvėse dalyvavo prez. Valdas Adamkus ir kiti aukšti
svečiai. Kęstučio Vanago nuotr.

jos dar būtų naudojama kari
niams veiksmams Centrinėje
Azijoje buvusiose sovietų res
publikose ir Čečėnijoje. Ji tu
rėtų būti paruošta dar prieš
žiemos pabaigą, ne vėliau,
kaip balandžio mėnesį.
Tokios žinios sukrečiančios,
o jeigu tikros — ką jos žada
pasauliui, Europai, ypač Balti
jos valstybėms? Milijonas ge
rai paruoštų ir moderniais
ginklais apginkluotų karių
Rusiją, be abejo, padarytų
stipriausia karine jėga Euro
pos ir Azijos žemynuose. Tad
ji čia — viršūnė. Ir ne tik kari
niu požiūriu. Kas užtikrins,
kad ji ribosis tik Afganistano
okupavimu? Susitvarkiusi pie
tuose ir pasitelkusi savo są
jungininkus, Iraną bei Iraką,
o gal ir daugiau musulmoniš
kų kraštų, diktuos politiką
Europoje ir, ko gero, špygą
parodys pačiai Amerikai. Tai
gi ir NATO. Todėl, tokias ži
nias sveriant, kyla klausimas,
ar JAV ir Anglijos politikai
būtų tokie naivūs šiuo keliu
sukti? Kažkaip nesinori tikėti.
Į Afganistaną juos įklampinu
sią klaidą, kurią jie jau prade
da suvokti, turėtų taisyti ne
sau, jeigu dar ir ne naujo prie
šo, tai aiškiai naujos bėdos ga
myba, bet kitokiu keliu. Tai
pastebi ir Rusijos vadovai, lyg
netikėdami, kad tokia stebuk
linga mana jiems iš dangaus
nukristų.
Nors pagal „DEBKA-NetWeekly”, rusai kariškiai labai
uoliai imasi milijono vyrų ka
riuomenę
kurti,
tačiau
„Worldnet Daily” iš tų pačių
šaltinių skelbia Rusijos poli
tikų užuominas, kad žemės
kariai Afganistane irgi naudos
neduos. Tai jiems primena so
vietijos dešimties metų karo
patirtis. O milijoną karių su
telkti, juos apmokyti, apgink
luoti ir paruošti kautynėms
Pjesės programa patraukli 27
psl. knygutė su gausiomis ži
niomis apie Sarą Bemhardt ir
jos sukurtus vaidmenis. (Bū
dama 54 m. ji vaidino Ham
letą!, o 65 m. — devyniolikinę
Jeanne d’Ark!!)
„Dienos ir dainos” — vienos
dalies muzikinis spektaklis,
skirtas populiariai Paryžiaus
dainininkei Edith Piaf. Ją vai
dino ir jos dainas pasigėrėti
nai prancūziškai dainavo akt.
Rasa Rapalytė. Rež. Rimas
Morkūnas nepagailėjo į dra
matišką Edith gyvenimą įliet
humoro;
mažametės
Edith
„tetos” ir auklės — geraširdės
viešnamio mergelės. Jas vaidi
no balinėm suknelėm ir aukš
takulniais batais aprėdyti vy
rukai.
„Heda Gabler”, Henrik Ibsen
2-jų dalių dramą mačiau Kau
ne, Valstybinio akademinio
dramos teatro mažojoj salėj.
Nuo salės ir pradėsiu.
Tai daugmaž pusrūsis, šal
tas ir niūrus; vietoj kėdžių,
eilės prastų lentinių suolų

pusmečio vargu ar užtenka.
„Amerika įsivarė į kampą”, —
teigia Rusįjos krašto apsaugos
ministerijoje Afganistano ži
novai. Putin jiems pritaria. Ir
Vašingtonas jau mato, kad rei
kia ieškoti politinio kelio, po
litinių sprendimų, sako rusai.
Karas prieš terorizmą turi bū
ti perkeltas į politikos lauką,
turi eiti per Jungtines Tautas,
teigia jie.
Rusus jaudina ir paskiausiu
laiku
pasigirdę
raginimai
smogti Irakui, nes šis kraštas
esąs dabar Amerikoje paštu
siuntinėjamų nuodų „anthrax”
tiekėjas. Laisvosios Europos ir
Laisvės radijo žiniomis, nuodai
teroristams perduodami Čeki
joje per nuo sovietų okupacijos
laikų užsilikusias, dabar pog
rindyje veikiančias, grupeles.
Irakas tokias žinias neigia,
Čekijos saugumas jas tiria.
Kažin, ar Putin tokią naują,
nors ir amerikiečių lėšomis
apmokytą bei apgink'uotą, ka
riuomenę sutiktų siųsti į Ira
ką? Ir ką amerikiečiai darytų,
jeigu jis porą divizijų atsiųstų
į Lietuvą Rusijos karinių trau
kinių „apsaugai nuo teroristų”
užtikrinti?
Todėl daug klausimų apie
visus tuos įvykius ir su jais
susijusius atgarsius kyla ir
Lietuvoje. Kol kas mažiau jų
politinėse viršūnėse, bet vi
suomenėje jie svarstomi gana
plačiai. Paštu siuntinėjami ir
įtartini vokai su „nuodais”, bet
juose dar tik muilo milteliai
randami. „Kultūros baruose”
(2001 nr. 10) irgi keliamas
klausimas, „Kur ieškoti tero
rizmo šaknų?” J jį atsakymo
ieško penki žinomi Lietuvos,
JAV ir Libano mokslininkai,
kultūrininkai. Libano Ameri
kos universiteto darbuotoja
Zeina Mezher taip mąsto: „Ra
šau kaip žmogus, kuris verkė,
matydamas nekaltų žmonių

žūtį, ir kuris, deja, matė to
kias pat žudynes ir terorą
savo žemėje — nesulaukda
mas ypatingos užuojautos. Tai
kas atsitiko JAV, yra teroro ir
agresijos aktas, kurio negali
ma toleruoti. Smerkiu jį, kaip
ir visa mano tauta... Pasaulis
reaguoja
skirtingai, tačiau
kuo visa tai baigsis, niekas ne
žino. Trečias pasaulinis ka
ras?
Musulmonų
teroristų
medžioklė visame pasaulyje?
Puolimas prieš musulmoną ir
arabą — bet kur, bet kada?
Nęjaugi negalima visko ra
miai ir objektyviai įvertinti —
kodėl taip atsitiko ir ką dary
ti, kad taip nepasikartotų?”
Kultūros ir meno instituto
mokslinis bendradarbis Vy
tautas Rubavičius mano, kad
Sis vyksmas — neapykantos
Amerikai išdava. „Ilgai neiš
sprendžiamas Izraelio ir Pa
lestinos konfliktas, į kurį vie
naip ar kitaip įtrauktos di
džiosios ir Vakarų pasaulio, ir
arabų valstybės, tapo nepa
prastai
našia
neapykantos
Jungtinėms Amerikos Valsti
joms gaminimo mašina, o nea
pykanta yra greitai plintantis
ir ilgam į daugelio kartų krau
ją įsigeriantis užkratas”, —
samprotauja Rubavičius.
Ir kažin ar neapykantą gali
ma užmušti karu? Ar ne ge
riau, pagal Zeina Mezher, vis
ką objektyviai įvertinti ir ieš
koti sprendimo kitu būdu? Per
Jungtines Tautas spręsti iki
šiol neišspręstus konfliktus?
Tokių siūlymų vis gausėja,
nes plinta ir įsitikinimas, kad,
ir karą Afganistane laimėjus,
teroras prieš Ameriką nesu
stos. Jis gali nesustoti, ir dar
kelis karus laimėjus. Net ir
vėl į pasaulio galybę sugrą
žintos Rusijos pagalba. O čia
tik dar daugiau bėdos gali bū
ti, ir nelaimių Baltijos tau
toms.

(amerikietiški
„bleachers”),
scenos nėra, tik pailga erdvė,
cemento grindys. Butaforija
minimali: keletas geležinių
virbų, kaip vaikams laipioti
žaidimo aikštelėj, o stalai, kė
dės, durys, sofos — palikta
žiūrovo vaizduotei. Bet visa
tai netrukdė „Hedai” būti įsi
mintina drama. Vienišą, val
dingą, žiaurią, Hedą vaidino
Jūratė Onaitytė, jos vyrą Jorgen — Robertas Vaidotas, o
tetą Juliane — Doloresa Kazragytė. Jų visų vaidybą malo
nu stebėti. Bet Onaitytės He
da, po seniau matytų klasiki
nių pastatymų — užėmė kva
pą! Ji blaškės ir šėlo, kaip
Šiuolaikinis
„angry
young
man”, pritvinkusi jai pačiai

stebinę patį Ibseną, nes klasi
kinės Hedos būdavo šaltos ir
elegantiškos. Pertraukos metu
buvo galima apžiūrėti didelę
„Hedų” parodą — tą rolę vaidi
nusių aktorių fotografijas nuo
pirmųjų pastatymų iki dabar.
Vilniuj,
Operos
rūmuose
mačiau senąją operetę „Vienos
kraujas”. Klasikinis pastaty
mas, geri balsai. Strauso mu
zika — „entertainment for entertainment” — mintyse niū
niuok, šok ir jauskis puikiai!
Bet teko matyt ir tokių pasta
tymų, kuriems pasakoriaus
Kristijono Anderseno vaikelis
sušuktų — „Žiūrėkit, karalius

nesuprantamų troškimų, in
trigomis žudydama kiekvieną,
pasipainiojusi po jos kojom.
Hedos „punk” stiliumi sulipdy
ti plaukai, lengvi apdarai, bet
sunkūs kareiviški batai, jos
įnirtingi žingsniavimai, sliuogimai ir šokinėjimai ant tų
gimnastikos virbų, būtų nu

„Meilužis” — mono-pjesė,
autorius-ė? M. Duras. Pagar
sėjusi aktorė vaidino 15 m.

nuogas!” Taigi žvilgsnis į

Naujus karaliaus rūbus

Honkongo prostitutę.
Pjesė
trumpa, truko gal valandą, ir
aktorė labai gera, nes kelioli
kos minučių orgazmą su ges
tais ir garsais (mikrofonu pa
garsintais) išvaidinti — be

Esminės laisvų žmonių tar
pusavio bendravimo taisyklės
— o į jas įeina ir nuomonės
pakeitimas — taikytinos vi
siems: ir eiliniams asmenims,
ir net valstybių vadovams.
Tik kažkodėl jiems ši privile
gija retai suteikiama. Paim
kime pavyzdžiu Lietuvos val
džios atvejį.
Kone nuo nepriklausomy
bės atkūrimo (o gal ir anks
čiau, dar sovietmečiu — juk
tie patys asmenys buvo val
džioje) pasigirdo pasiūlymas:
reikia Vilniuje atstatyti Val
dovų rūmus. Kuo gi mes pras
tesni už lenkus (ak, vis tas
amžinas lenktyniavimas su
kaimynais), kurie puikuojasi
panašaus projekto įgyvendini
mu? Jeigu galėjo Lenkija, gali
ir Lietuva — argi lietuviai ne
turėjo garbingos praeities?
Dr. Jonui Basanavičiui, V.
Kudirkai, Maironiui ir ki
tiems devynioliktojo šimtme
čio tautos atgimimo žadinto
jams, kvietusiems „semtis sti
prybės iš praeities”, didžiuotis
Lietuvos — nusitęsusios nuo
Baltijos iki Juodosios jūros —
valdovais, žygdarbiais, užteko
skambių eilėraščių posmų ir
uždegančių žodžių. Dvidešim
to ar dvidešimt pirmo am
žiaus žmogui to jau negana:
reikia akivaizdaus, apčiuopia
mo įrodymo, „praktiško” daik
to, kuris atliks ir patriotinį
uždavinį, ir dar duos pelno.
Valdovų rūmai tokiam tikslui
atrodė labai tinkami...
Nepaisant, kad Valdovų rū
mų pirminė mintis atsirado
valdžioje, kuri daugeliui už
sienio lietuvių buvo „per
rausva”, visgi tą masalą jie
netruko praryti ir remti. Ta
čiau ir vėl: pasielgėme pagal
lietuvių tautai įgimtą charak
teristiką — vieni karštai stojo
remti Valdovų rūmų atstaty
mo mintį, kiti nemažiau karš
tai įrodinėjo, kad visgi šiuo
kritišku Lietuvos ekonomikai
metu tokio užmojo imtis yra
kone nusikaltimas. Jeigu jau
reikia
kažką atstatyti
ar
užbaigti, tai kodėl ne Prisi
kėlimo bažnyčią Kaune, kuri
yra kitų, daug mums priimti
nesnių ir brangesnių, laikų
simbolis? Kas gi tie Valdovų
rūmai? Kiek juose būta lietu
viškumo, kiek bus autentiš
kumo, jeigu ir pavyks projek
tą įgyvendinti?..
Laikui bėgant, aptilo pro
testai, nes ir Lietuvos valdžia
viešai pasisakė už rūmų atsta
tymą: sudarė komisijas, komi
tetus, į juos įsijungė labai
garbūs
tautos žmonės
—
rašytojai, menininkai, politi
kai, net tie, kurie paprastai
partnerio — be abejo, reikia
gabumų.
„Žuvėdra” — Anton Čechov,

v- •

tarp savęs nesusišneka. At.-.
rado tam tikras pritarimą
tautoje, nors eiliniai piliečiai,
ypač provincijoje, kur gyveni
mo kelyje daugelis nemato tu i
vieno rožės lapelio, o spyglių
— iki soties. Lietuvis pripra
tęs susitaikyti su padėtum. A
kurios šviesesnes išeitie.- nė
ra. Jis jau neblogai suvokia
politikų mąstyseną. Žino. kad
seimūnams, vyriausybei bei
kitiems, „arti elitines viršū
nės” įsitaisiusiems, paprasto
žmogaus buitis nedaug rūpi,
ypač kai ją pagerinti neleng
va. Valdovų rūmų projektas
— jau stambi žuvis, verta ir
daugiau pastangų skirti jos
įviliojimui į tinklą...
Ne kartą girdėjome argu

mentus prieš ir už Valdovų
rūmų atkūrimą. Visi tie argu
mentai yra teisingi, su visais
galima sutikti. Rūmus atsta
tyti verta — kodėl gi ne? Tik
to tikslo siekti reikėtų kitais
būdais: lėšų nesidairyti vals
tybės ižde, kuriame vejai švil
pauja, o privačia iniciatyva.
Jeigu tvirtinama, kad Val
dovų rūmų statybai išleisti pi
nigai grįžtų per penkerius
metus (tai bent optimizmus!'.
logiška prileisti, kad tok- in
vestavimas vertas domesio
tiek Lietuvos, tiek uzsu mo
verslininkams, bankam-, or
ganizacijoms.
Galima sutikti ir su i tetų
vos prezidentu, kuris pėr ke
lis žingsnius atsitraukė nuo
šio projekto. Valdo Adamkaus
argumentai taip pat labai
svarūs ir net. pagirtini Kaip
galima tokius pinigus skirti
Valdovų rūmų statybai;'kai
pagalbos laukia Lietuvos' že
mės ūkis, pensininkai, švie
timas,
sveikatos
rūpyba,
smulkieji verslininkai ir tūks
tančiai kitų reikalų9 Tiesa, la
bai svarbu tęsti Valdovų rū
mų pamatų kasinėjimu.-, tęsti
tyrimus: kaip iš tikrųjų tie
rūmai atrodė (ne pagal daili
ninko sukurtą „pasakų pilį"),
ir visa kita, kad ateities dar
bai būtų lengvesni. Būtina
taip pat apsaugoti jau atkas
tus pamatus, apdengiant juos.
kad lietus, sniegas ir kiti
gamtos elementai nenaikintų,
o paskui pamažu eiti pirmyn
— ne nuo stogo, bet nuo pa
matų!

Tad nepadarykime Valdovų
rūmų dar vienu tarpusavio
skaldymosi įrankiu. Nebijo
kime pagalvoti šalčiau ir net
pakeisti savo nuomonę < kaip
padarė prezidentas). Rūmai
laukė tiek laiko, palauks dar
truputį. O kaip su ta Pri
sikėlimo bažnyčia9
siai „vaiduokliai”, plavinėją po
sceną (veikėjų ydos? pasąmo
nės baidyklės?
(B.d.

4 veiksmų komedįja, rež. Jo
nas Vaitkus, scenografas ir
kostiumų dailininkas Jonas
Arčikauskas.
Kadangi Čechovas seniai
miręs, tai jam nebereikės aiš
kinti, kad čia jo kūrinys. Gal
ir gerai, kad „Žuvėdra" kome
dįja, nes vien tik Arčikausko
kostiumai vertė, jei ne kvato
tis, tai nors prunkšti į saują.
Kostiumus apibūdinti geriau
siai tinka amerikiečių posakis
„out of this world". Nors akto
riai kalbėjo Čechovo rašytais
žodžiais, bet jų veiksmai ir
apranga jau buvo ne šios pla
netos cirko. Kad dail. Arči
kauskas turi lakią fantaziją,
nėra klausimo: kavos staliuko
dydžio plastiko ratas ant Arkadinos galvutės; lazda kiša
ma tarp nuogų mirštančio Soriko blauzdų; mezginiuotas,
kaspinuotas
Konstantinas
Treplevas, labiau į kaliausę ne
į žmogų panašus; trys bebal

Edith
lyte

Piaf vaidinusi
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MUS V ŠEIMOSE
MOKYT. RŪTA MARIJA
MIKULIONIENĖ

J

metuose tėvai suorganizuoja pakviečia, visada stengiamės
pietus mokyklai paremti Ap dalyvauti.
— Kokią ateitį numatote
reiškimo parapijos salėje, taip
Maironio
lituanistinei mo
pat įvairias iškilas ir pan.
kyklai?
Turime sunkumų su patal
— Mokinių skaičius auga ir
pomis. Nežinome, kiek ilgai
mes
tuo labai džiaugiamės.
galėsime naudotis Kultūros
židiniu. Sudarėme specialią Manau, kad pats mokyklos
tėvų grupę, kuri aktyviai augimas pritrauks mokinių,
ieško naujų patalpų. Galimy nes visiems smagiau dirbti di
bių yra, bet susiduriam su desnėje grupėje.
Tikiu, kad Maironio mokyk
lėšų stoka. Svarbu, kad vi
siems būtų nesunku mokyklą la New Yorke gyvuos dar 50
metų ir ilgiau. Mokykla yra
pasiekti.
— Ar mokykla dalyvauja labai reikalinga, nes atvyksta
Nevv Yorko
visuomeni nauji imigrantai iš Lietuvos ir
vis daugiau atsiranda lietuvių
niame gyvenime?
— Per eilę metų mokykla at kilmės jaunų bei vyresnių, ku
Maironio lit mokyklos mokytojai Nevv Yorke. Iš kairės: Salvijus Kungys, Birutė Šidlauskienė, Aušra Ale- likdavo
skautų
rengiamų rie nori išmokti lietuviškai,
liunaitė, Fausta Šinkūnienė, Darius Glinskis, Dana Račiūnaitė-Norvilienė, Andrė Lukoševičiūtė. Mokykloje
kūčių programą. Pereitais kad galėtų lengviau bendrauti
dar dirba Aldona Marijošienė.
metais dalyvavome Motinos su Lietuva ir lietuviais.
Vida Penikienė
dienos minėjime. Kai mus
karinės stovyklų programas
negalint, mokinius net at
tvarkė ne tik skautų stovyk
veždavo į mokyklą.
SKRENDAME j KALIFORNIJĄ!
— Kokie pasikeitimai įvy
lose, bet ir jaunučių ateiti
ninkų, nes vaikai, kaip mama
ko mokykloje Jūsų vadova
Spalio penktą dieną ,,Tėviškės” kapela
ir tėtė, yra skautai ir ateiti
vimo laikotarpyje?
Rinkos oro uoste — nuotaika gera:
ninkai. Sendraugių ateiti
— Iš pradžių vaikus pa
Gavę pakvietimą į lietuvių šventę,
ninkų stovykloje Dainavoj ne
skirstėme į kelias klases pagal
Džiaugiamės, kad skrendam, puikiai nusiteikę.
vieną vasarą Rūta režisavo,
amžių ir sugebėjimą. Mokykla
statė vaidinimus. Vaidino tė
Skristi nebijojom: apsauga gera, —
veikė labai neformaliai, nors
visada stengėmės sekti Švie
vai, linksmais vaidinimais
Ir „Grandies” šokėjų veiduos šypsena.
džiaugėsi vaikai ir seneliai...
Vos tikrai nuskridę, čiupome taksi,
timo tarybos paruošta pro
Šiais mokslo metais, po ilgos
Instrumentai sunkūs — tempėme visi.
gramą. Dabar turime daug
V,
pertraukos, Rūta pradės mo
griežtesnę struktūrą. Sugrą
Ten mus pasitiko Viktoras Ralys,
kyti Our Lady of Victory mo
žinome Lietuvos istorijos, geo
Kunigas Anužis, tautiečių būrys.
kykloje Northville miestelyje,
grafijos, tautinių šokių ir dai
Susitvarkę buitį, ėjom repetuot,
kur Mikulioniai ir gyvena.
navimo pamokas. Turime ge
Reikia pasiruošti Latvių salėj grot.
Dėstys VI-VIII skyriams gra
rus ir pasišventusius mokyto
'• t
’ * *>*• r »
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»
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matiką ir literatūrą. Reikia
jus.
Andrė
Lukoševičiūtė.
Pirmą
šventės
dieną
kėlėmės anksti,
džiaugtis, kad ir Žiburio mo
— Ar į mokyklą įsitrau
Net
papūgos
jautė
—
šventė netoli.
kykloje Rūta mokys tikybos.
— Kada pradėjote dirbti kia neseniai atvykę iš Lie
Čirškė jos, čiauškėjo: jau gana miegot,
Sėkmingų mokslo metų, mo Maironio mokykloje?
tuvos?
Jau Lietuvių dienos, greit turėsit grot.
kytoja Rūta!
— Su mokiniais pradėjau
— Maždaug trečdalis moki
Pranas Zaranka dirbti, dar būdama dešimtame nių gimę Lietuvoje. Tikimės ir
tu
Aikštė padabinta. Mugės šurmulys;
skyriuje 1980/81 mokslo me laukiame, kad ateityje jų ateis
Renkasi šokėjų didelis būrys.
tais. Mokytojos vyresniuosius daugiau. Naujai atvykusiųjų
Skelbia šventės pradžią Viktoras Ralys,
mokinius nusiųsdavo padėti į jaunų šeimų Nevv Yorke yra
Trijų spalvų juostą kerpa Rūta Lee...
žemesnius skyrius. Tai ir pa labai daug ir jau matyti, kaip
Nuskamba štai himnai, choro giedami,
lietuviška vėliava ir tautiniais skatino mane domėtis mokykli greitai vaikai pamiršta lietu
p • I
Renkasi dalyviai, šventė bus graži.
rūbais. Ir tai tik laisvu laiku, niu darbu. Baigus mokyklą, vių kalbą. Džiaugiamės, kad
Sukasi šokėjai, sukasi šauniai,
nes
pagrindinis
mokyklos atėjau dirbti pagalbininke pir dauguma mokytojų yra iš nau
Ploja jiems žiūrovai, šypsosi linksmai.
tikslas — išmokyti vaikus lie mame skyriuje. Turėjau pro jai atvykusiųjų.
— Kokios klasės veikia
tuviškai skaityti ir rašyti, su gos dirbti su ilgamete Mairo
Keičiasi programa. Groja kapela.
pažindinti su lietuvių lite nio mokyklos vedėja ir pe Maironio mokykloje?
Publika dainuoja — nuotaika gera.
— Šiuo metu veikia šie sky
ratūra, istorija, geografija, pa dagoge E. Ruzgiene, pirmo
O
vėliau į salę pakvietė visus,
skyriaus vadovėlio autore. Ji riai: priešdarželinis, pirmas,
pročiais.
Daug
puikaus jaunimo linksminos kartu...
Klestėjimo metais mokyklą mielai dalinosi savo patirtimi trečias, penktas, šeštas ir
lankė per 200 mokinių kas ir aš iš jos labai daug iš aštuntas. Taip pat veikia ir
Antrą šventės dieną traukėm į bažnyčią,
Vėliau
mokiau suaugusiųjų klasė. Planuo
met. Prieš persikraustant į mokau.
Padėkoti Dievui, globos paprašyti.
Kultūros židinį, mokinių skai darželyje, pirmame ir antrame jame įsteigti lopšelį, nes jau
Ir staiga pajutom — žemė sudrebėjo!
turime 5 kandidatus. Tokiu
čius buvo vos keliolika. Nors skyriuje.
Be vienam, ten sėdint, išgąstis užėjo...
— Kokiomis sąlygomis ir būdu užsiauginsime sau mo
sklido gandai, kad mokykla
miršta, jos durys niekada kada perėmėte Maironio kinius.
Po mišių vėl dainos, sukosi rateliai,
— Ar veikia tėvų komite
neužsidarė, o susibūrę moky mokyklos vadovavimą?
Vyko šventės mugė, linksminos, kas gali.
— 1994 m. pavasarį vedėja tas?
tojai bei tėvai niekada nepra
Nuotykių, linksmybių teko mums patirti,
rado vilties. Šiandien Mairo R. Juškienė išsikėlė iš Nevv
— Visi tėvai privalo priklau
Bet smagiausia buvo virš kalnų pakilti.
nio mokyklą lanko per 50 Yorko apylinkės. Nebuvo kas syti tėvų komitetui, nes be jų
Grįžome laimingi — šypsena veiduose,
mokinių, ir tikime, kad šis perima mokyklos vadovavimą, pagalbos mokykla negalėtų
ir šis darbas atiteko man. veikti. Kiekvienais metais tė
Gera apsilankius Lietuvių dienose.
skaičius vis didės.
Prieš Maironio lituanistinės Tada buvo vos saujelė moki vai suruošia savaitgalius „Ne
Ačiū už kvietimą ir už bičiulystę —
Tikimės pas jumis vėl kada sugrįžti!
mokyklos New Yorke šventę nių ir veikė tik trys skyriai. ringos” stovyklavietėje. Vie
Stasė Jagminienė
vedėja Audrė Lukoševičiūtė Tačiau turėjome pasišventu nais metais ten vyko ir mokslo
sių mokytojų, kurie, tėvams metų užbaigimas. Bent kartą
atsako į klausimus.

VIII skyriams. VII-VIII sky
riaus mokinius paruošė Su
tvirtinimo sakramentui. Ži
burio mokyklos aštuntą skyrių
jau yra baigę Lino ir Rūtos
vaikai — Gytis ir Svaja, dar
mokosi jaunėlė Monika. Todėl
Rūta rašo:” „Dirbu lietuviškoje
mokykloje, nes jaučiu, kad lie
tuvybė daug gero įnešė į mano
gyvenimą. Tą gėrį noriu per- ■
duoti mano vaikams. Man
ypatingai svarbu buvo kiek
galima išlaikyti kalbą. Gaila,
kad dabar lietuvių kalba yra
labai susilpnėjus visur, ne tik
mokykloj. Dirbau su jaunimu,
kadangi man smagu būti jų
tarpe. Mes Detroite turim la
bai šeimynišką bendruomenę
Rūta Mikulionienė.
ir tokioj atmosferoj yra labai
malonu dirbti ir bendrauti”.
Vytauto ir Anicetos Gied
Rūtai bendrauti padeda ir jos
raičių duktė Rūta 1973 m.
geras, ramus būdas.
baigė Cleveland Vyskupo Mo
Kad Rūta darbo nesibaido,
tiejaus . Valančiaus lituanis
liudija
jos atliktos pirminin
tinės mokyklos dvyliktą sky
kės
pareigos
Dievo Apvaizdos
rių. Cleveland State universi
parapijos
Liturgijos
ir Švieti
tete studijavo „Elementary
mo
komitetuose,
jos
vadovavi
Education”. Penkerius metus
mokė
amerikiečių
katali mas trejų metų programai
kiškose mokyklose. Iš jų dveji Atgaivink”. Arti šimto para
metai buvo savanoriška iš pijiečių būreliuose svarstė
vyka į Texas misiją tik už pra tikėjimo klausimus, Švento
gyvenimą mokyti vargšų mek Rašto skaitiniuose ieškojo pa
sikiečių vaikus. Rūtos uolumą skatos prasmingiau, kilniau
ir talentus labai gražiai at gyventi, sekant Kristų.
Rūta — skautė. Tačiau vaskleidė dėkingas tos misijos
klebonas kun. Berrett per
Rūtos ir detroitiečio inžinie
riaus Lino Mikulionio ves
tuves 1983 m. vasarą.
1988 m. Rūta pradeda mo
New Yorko Maironio mo
kyti Žiburio lituanistinėje mo kykla švenčia savo veiklos 50
kykloje, veikiančioje Dievo Ap metų sukaktuves. Lapkričio
vaizdos
lietuvių
parapijos 27 d. įvyks sukaktuvių puota,
klasėse. 1989-94 m.m. mokyk į kurią kviečiami visi, pa
los vedėja. Greit pastebėjom sidžiaugti šios garbingos in
vedėją sugebant gražiai pa stitucijos pasiekimais.
ruošti Kalėdų eglutės pro
Maironio mokyklos veikla
gramą, vaidinimėlius. Daugu prasidėjo Apreiškimo parapi
ma jos pačios parašyti, kai jos mokyklos patalpose. Atėjo
kurie versti, scenai pritaikyti: dirbti neseniai į JAV atvykę
„Irutės Kalėdos”, „Skrudžas”, mokytojai, o iš DP stovyklų
„Dovana Karaliui”, .Angelų suvažiavę lietuviai suvedė
sparnai”, „Eikim pagarbint savo vaikus. Mokykla augo ir,
Viešpatį”, „Kalėdų karalaitė”. pasišventusių mokytojų ir tė
Rūta ir pati išradinga dekora vų dėka, tapo viena pagrindi
cijas kurti, ir gebanti pasitelk nių New Yorko lietuvių kul
ti talentingus tėvus. Buvo tūrinių institucijų. Per 50 me
smagu stebėti ir kaip mokiniai tų mokykla ruošė vaidinimus,
mielai vaidina, ypač aukštes eglutes,
dalyvavo Vasario
niosios mokyklos, nes, Rūtai 16-osios minėjimuose, Tauti
vadovaujant, dar veikė dvyli nių šokių šventėse, bažny
ka skyrių.
tinėse šventėse, New Yorko
Būdama vedėja, Rūta mokė miesto paraduose, tarptauti
aštuntą skyrių. Ji sako: „Tu niuose pasirodymuose — su
rėjau pamokų, kadangi vis
norėjau pritaikyti lituanistinę
programą ir knygas prie šių
dienų mokinių pajėgumų”. J
klausimą: „Kas ypatingesnio
įvyko Tavo vadovavimo me
tu?” ji atsako:
„Kai buvau
vedėja, kursantų programa
prasidėjo. Jautėm, kad dabar
tine programa nėra pasikeitus
pagal vaikų pąjėgumus, tai
stengėmės ne tiek lituanistinę
programą vykdyti, bet ruošti
programą pagal mokinių in
teresus. Su laiku net ši pro
grama iširo, kadangi gimnazi
jos amžiaus mokiniai daugu
ma sportuoja ir viskas vyksta
savaitgaliais. Tai dabar mo
kykla vykdo tik aštuonių sky
rių programą”.
„TėviSkės" kapela. IS kairės: Herkulis Strolia, Vytautas Zelenis, Alfonsas Seniūnas, Vytautas Jurevičius, vadovė
Kursantų programą Rūta
Stasė Jagminienė, muz. Viktoras Ralys (iŠ Los Angeles), Jūra Bakaitienė, Pranciškus Ivinskis, Gintaras
Juknys, Vytautas Jagminas. Kapela šiuo metu išleido naują muzikinį įrašą, kurio sutiktuvės bus lapkričio 4 d ,
vedė trejus metus. Praėjusiais
12 vai., Pasaulio lietuvių centre.
mokslo metais dėstė tikybą V-
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MAIRONIO LITUANISTINE
MOKYKLA NEW YORKE

B&DA
B & DA — vienintele mokykla,
kuri garantuoja pagalbą įsidarbinant
Ty I Mn
Mokykla ruošia šiuos specialistus:
* Dantistų asistentus, turinčius
kompiuterio ir mechaninių sąskaitų žinių
* Medoninės sąskaitos ir inkasavimas
Šios mokyklos studentai gal lankyti
nemokamas anglų kabos pamokas.

Du mėnesiai—Ir jūsų rankose puk spedalybėl .

47-568-1560
4728 Oakton, Skokle
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KURSAI PAKEITĖ POŽIŪRĮ Į
GYVENIMĄ
2001 metų vasaros A.P.P.L.E.
(Amerikos pedagogų talka Lie
tuvos švietimui) kursuose da
lyvavo maždaug 600 Lietuvos
pedagogų. Vien tik Vilniuje
liepos 16-27 d. vykusios pag
rindinės programos metu,
kuomet buvo pristatyti vėliau
sieji smegenų tyrimo rezulta
tai švietimo srityje, dalyvavo
366 pedagogai. Jei dar pridė
tume A.P.P.L.E. Kauno sky
riaus ruošiamus Specialiosios
pedagogikos kursus, kuriems
vadovauja dr. Algirdas Grigo
nis, tai iš viso daugiau nei
1,000 Lietuvos pedagogų turė
jo progą pasitobulinti savo
specialybėse per A.P.P.L.E.
kursus ir išgirsti JAV ir Kana
dos lektorių paskaitas.
Šiais metais ypač didelė
konkurencija patekti į kursus
buvo Vilniuje. Buvo priimtas
tik vienas iš trijų norinčiųjų.
Lietuvoje organizatoriai ypač
norėjo užleisti vietas tiems,
kurie dar nė karto nedalyvavo
A.P.P.L.E. kursuose per pas
taruosius dešimt metų. Taip
pat norėta surinkti žmones iš
tolimesnių Lietuvos kampelių,
ne vien tik vilniečius.
Kaip ir visada, didžiausias
konkursas buvo pradinių kla
sių mokytojų tarpe. Į kursus
pateko tik vienas iš aštuonių
norinčiųjų. Žinodami, kad
„pradinukams” visada reikia
daugiau dėmesio, A.P.P.L.E.
organizatoriai iš karto pa
skyrė dvi grupes po 25. Per
aršias derybas norintys patek
ti išsikovojo net po 38 vietas
kiėkvienoje grupėje. Lektoriai
rūpinosi,' kad neužteks vi
siems medžiagos, bet ilgainiui
visi dalyviai liko patenkinti
savo patirtimi.
Tai-geriausiai atsispindi pa
čių mokytojų žodžiuose, ku
riuos surašė laiškuose savo
rėmėjams. Štai keletas pavyz
džių:
„AttESUE. kursai, vykstantyS Lftfuvoje, yra laukiami ir
gausiai lankomi Lietuvos mo
kytojų. Į juos patenka tik dalis
visų norinčių, šią vasarą lai
mė nusišypsojo ir man. Žavė
jausi Amerikos lektorių drau
giškumu, nuoširdumu ir gera
noriškumu, dalijantis savo pe
dagogine patirtimi su Lietu
vos pedagogais. Malonu, kad
žmonės, gyvenantys už Atlan
to, domisi Lietuvos gyvenimu,
rūpinasi galimybe tobulintis
Lietuvos mokytojams”, — rašo
Auksė iš Vilniaus.
„Šiais 2001 m. man teko di
delė garbė dalyvauti tarptau
tiniuose A.P.P.L.E. kursuose.
Turėjau puikią galimybę pa
bendrauti su Amerikos specia

listais, pasidalinti savo patir
timi bei pasisemti patirties iš
Lietuvoje dirbančių kolegų.
Susiradau daug nauju pažįs
tamų, kurie tapo mano bend
raminčiais.
Bendradarbiavi
mas — tai nuostabiausia gali
mybė tobulėti, plėsti akiratį,
ieškoti naujų darbo būdų. Jau
10 metų dirbu mokykloje 1-4
klasių mokytoja. Dabar ne
kantriai laukiu susitikimo su
savo mokiniais, nes tikrai ži
nau, kad turėsiu jiems daug
naujo ir įdomaus pasakyti”, —
rašo Aušra iš Vilniaus.
4 kursus atvažiavau antrą
kartą. Pirmą kartą kursuose
buvau prieš ketverius metus.
Gautos psichologijos žinios bu
vo ne tik labai įdomios, bet ir
nepaprastai naudingos. Prak
tiniai užsiėmimai privertė su
simąstyti, pažvelgti į savo šir
dį ir net pagalvoti, koks yra
mano gyvenimo tikslas. Šie
kursai kažkuria prasme pa
keitė mano požiūrį į pasaulį.
Šių metų kursai buvo taip pat
labai įdomūs ir naudingi. Esu
labai laiminga, kad į juos pa
puoliau, nes norinčių dalyvau
ti šiuose kursuose tikrai labai
daug”, — rašo Vaiva iš Kauno.
A.P.P.L.E. organizacįja gi
mė, turėdama tikslą padėti
Lietuvos mokytojams pereina
muoju laikotarpiu, kuriant de
mokratinę visuomenę. Orga
nizacijos nariai dažnai savęs
klausia, ar tas periodas jau
praėjo. Jeigu įsiklausome į
Lietuvos dalyvių balsus, pasi
rodo, kad tikrai dar nepraėjo.
„Dėkoju nuoširdžiai visiems:
organizatoriams, lektoriams,
rėmėjams, kad jūsų geranoriš
kų pastangų dėka aš turėjau
galimybę tobulėti. Lektoriai
visi išties nuoširdžiai, tikslin
gai ir prasmingai vedė mus
žinių ir išminties keliu. Dėko
ju, kad puikias idėjas, savo pa
tirtį, patarimus dalino dos
niais kiekvienam ir, žinoma,
visiems kartu. Ištart sudie dar
nesinori, nors jau artėja
A.P.P.L.E. kursų pabaiga. Dar
norisi pabūt kartu nors valan
dą, nors vieną minutėlę. Deja
— atėjo laikas išsiskirt. Bet
nesakau vis tiek sudie, sakau
iki... Nes dar norėčiau ir ti
kiuosi po metų vėlei susitikti”,
— rašo Aldona iš Trakų.
„A.P P L.E. kursuose aš pir
mą kartą. Esu labai patenkin
ta, čia patekusi. Išties nesi
tikėjau čia taip puikiai pra
leisti laiką. Daug sužinojau,
pasidalinau ir savo patirtimi.
Lektoriai, bendravę su mumis
šias dvi savaites — nuostabūs,
tolerantiški, malonūs žmonės.
Labai norėčiau ir tikiuosi į

A.P.P.L.E. bendrijos 2001 m. pirmininkė Gitą Kupčinskienė ir 2002 m.
pirm. dr Phillip Taylor S.m. liepos 16 d. sodina vienuoliktąją obelaitę
Pedagogų profesinės raidos centro kiemelyje.
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A.P.P.L.E. bendruos ižd. Jane Serbent (iš kairės), tarybos narė Amanda Muliolienė, vicepirfti. Emilija Sakadolskienė ir pirm. dr. Phillip Taylor ruošiasi 2002 m. vasaros kursams.

A.P.P.L.E. kursus patekti ir
kitąmet”, — rašo Daiva iš Vil
niaus.
Pedagogų profesinės raidos
centro direktorius Gintautas
Rudzinskas jau eilę metų
bendradarbiauja su A.P.P.L.E.
organizatoriais. Šis centras
ištisus metus ruošia tobulini
mosi kursus mokytojams. Di
rektoriaus manymu, A.P.P.L.E.
kursai visapusiškai sėkmingi.
Jie pritraukia daug dalyvių ir
patenkina jų lūkesčius. Tuo
pačiu, iš visų užsienio kursų,
A.P.P.L.E. kursai yra patys
našiausi. Nors Švietimo ir
mokslo ministerija skiria ne
mažą sumą pinigų įgyvendinti
šiuos kursus, juose dalyvauja
tiek daug žmonių, kad, padali
nus išlaidas iš dalyvių skai
čiaus, A.P.P.L.E. kursai patys
ekonomiškiausi iš visų užsie
nio kursų.
Ekonominė situacija pavei
kia ir dalyvius. Anksčiau tobu
linimosi kursai mokytojams
nieko nekainuodavo. Šiuo me
tu taip nėra. Mokslo metų me
tu mokytojai patys turi susi
mokėti ne tik už kursus ir pra
gyvenimą, bet ir už mokytoją,
kuris juos pavaduoja. Atvykę į
A.P.P.L.E. kursus, jie nieko ne
moka už pačius kursus, nes
A.P.P.L.E. lektoriai negauna
jokio honoraro, o dalyviai dar
netgi gauna stipendijas, ku
rios prisideda prie pragyveni
mo išlaidų.
Štai ką rašo Liucija iš Tra
kų: „Mokslo metų eigoje moky
tojai taip pat stengiasi pasi
semti naujų žinių, lankosi lek
torių paskaitose, bet tuomet
klasė paliekama mokytoją pa
vaduojančiam žmogui, kuris
nepažįsta mokinių taip kaip
nuolat su klase dirbantis mo
kytojas, nukenčia mokinių ži
nios. A.P.P.L.E. kursai yra ne
paprastas palengvinimas mo
kytojams tobulintis keliant
kvalifikaciją dėl to, kad vyksta
atostogų metu, kai neslegia jo
kie rūpesčiai ir mokytojai visą
savo dėmesį ir jėgas gali skirti
savęs tobulinimui, naujoms
idėjoms semtis”.
Vida iš Šimonių taip išsi
reiškė: „Esu kaimo mokyklos
mokytoja. Vaikus mokau geo
grafijos ir technologijų. Tik
jūsų finansinės paramos ir
A.P.P.L.E. kursų dėka, aš ga

Švietimo ir mokslo ministras dr Algirdas Monkevičius sveikina
A.P.P.L.E. kursų dalyvius atidarymo metu, š.m. liepos 16 d.

Taip pavadino Lietuvos mu
zikos akademijoje, Leopoldo
Digrio klasėje, vargonų muzi
kos studijas užbaigusi Eglė
Šeduikytė-Korienė savo ma
gistro darbą.
Pačioje pradžioje E. Šedui
kytė-Korienė pastebi, kad Lie
tuvoje, XIX a. antroje pusėje
išsilavinusių muzikų nebuvę.
Tik panaikinus baudžiavą,
pradėję atsirasti pirmieji, jau
profesiniai išsimokslinę, muzi
kai. Vienas tokių buvęs Juo
zas Kalvaitis. Kitas profesio
nalus vargonininkas — Myko
las Racevičius. Profesionalių
muzikos žinių turėjęs ir Juo
zas Dryja-Visockis. Su trijų
muzikų veikla supažindina.
Apsistoja ties „dvaro mokyk
lomis” ir pažymi, kad pirmąją
tokią mokyklą 1874 m. Rie
tave buvo įkūręs kunigaikštis
B. Oginskiš. Mokyklai vadova
vęs anksčiau minėtas J. Kal
vaitis.
Panašią mokyklą buvo suor
ganizavęs ir kunigaikščio B.
Oginskio brolis M. Oginskis
Plungėje, kurioje mokęsis ir
M. K. Čiurlionis.
Lietuviškiausia dvaro mo
kykla buvusi Rokiškyje, grafo
Tyzenhouso dvare. Ten veikė
trys skyriai: vargonų ir giedo
jimo, fortepijono ir pučiamųjų
instrumentų. Mokyklai vado
vauti pakviestas vargoninin
kas iš Prahos, Rudolfas Lymanas. Toji mokykla garsėjusi
aukštu profesiniu lygiu ir kvalifikuotumu. Ten pirmąsias
muzikos žinias įsigiję: J. Gruo
dis, J. Tallat-Kelpša, M. Pet
rauskas.
Visas dvaro mokyklas išti
kęs vienodas likimas: dvaro
savininkams, ar muzikos va
dovams, išmirus — jos užsi
dariusios. Tačiau prasidėjęs
muzikinis švietėjimo darbas
nenutrūkęs. Į tą darbą atėjęs
lietuvių muzikos patriarchas,
vargonininkų tėvu vadinamas,
Juozas Naujalis. Jis 1894 m.
pradėjęs reformuoti bažnytinę
muziką. Kauno katedroje su
organizavęs grigališką giedo
jimą. Savo namuose choristus
mokęs muzikos teorijos, solfe
džio. Gabesnius lavino groti
fortepijonu ir vargonais.
Tai buvusi muzikos mokyk
los, vėliau tapusios konserva
torija, užuomazga. 1913 m.
buvę patvirtinti vargonininkų
mokyklos įstatai. Ta mokykla,
neturėjusi nei programos, nei
vardo, vieni ją vadinę „mokyk
la”, kiti kursais, o dažniausiai
buvę sakoma — mokausi pas
Naujalį.
J.Naujalis savo lėšomis, bu
vo suorganizavęs ir leidinį,
pavadintą
„Vargonininkas”.
Pirmas jo numeris pasirodęs
1909 m. Jo tiražas — 200 egz.
E. Šeduikytė-Korienė, ties
žurnalu stabtelėjusi, aprašo jo

o gal, kad jau pradeda plačiau rutė iš Biržų, kurios mokyklai
išsivystyti labdaros sąvoka atiteko keletas šių kompiute
mokytojų tarpe.
rių: „Į šiuos A.P.P.L.E. kursus
„Svarbiausia, kad jūs galite atvykau pirmą kartą. Tik iš
man padėti sunkiu momentu. kolegų, dalyvavusių ankstes
Šią vasarą dėl patalpų trūku niuose kursuose pasakojimo
mo kelios mūsų mokyklos kla žinojau, kad šie kursai yra la
sės yra perkeltos į kitą mo bai naudingi mokytojams. Tuo
kyklą, kurioje iki šiol mokėsi įsitikinau ir pati. Daug suži
nelietuvių vaikai. Klasėms su nojau apie smegenų vystymosi
tvarkyti reikia tikrai daug lė įtaką mokymuisi, pagilinau
šų. Valstybės parama menka, praktinius įgūdžius įvairiose
rėmėjų susirasti sunku, nes mokymo srityse. Į naujus
tam reikia laiko, o klases su mokslo metus grįžtu ne tik su
tvarkyti, priemones paruošti didžiuliu žinių, praktinių įgū
reikia tuoj pat. Todėl labai dė džių kraičiu, bet ir su dviem
koju, kad keletą naujų priemo kompiuteriais, kurie mūsų
nių galiu įsigyti”’, — Rasa iš Biržų pagrindinei mokyklai
Vilniaus.
bus labai naudingi, nes ligi
„Aš dirbu vaikų darželyje su šiolei neturėjome nei vieno”.
2-6 m. vaikučiais. Mokau juos
Kai A.P.P.L.E. organizacijos
liaudiškų šokių, dainelių, žai nariai pradeda svarstyti klau
dimų. Darželyje švenčiame vi simą, ar jau laikas užbaigti
sas gamtos šventes. Mano dar savo veiklą Lietuvoje, reikia
bo su vaikais filosofija — ug tik pasiskaityti tokius laiškus,
dyti žmogų, žinantį savo tau kaip parašė Jurgita iš Žiež
tos praeitį, tradicijas, papro marių, ir visiems pasidaro la
čius.
A.P.P.L.E.
kursuose bai aišku, kad Lietuvos moky
daug sužinojau apie vaikų tojai dar nuoširdžiai laukia
auklėjimą Amerikoje. Žinias mūsų pagalbos: „Man atrodo,
galėsiu pritaikyti ir savo dar kad kol žmonės rūpinsis švie
be Lietuvoje, nes vaikučiai vi timu, vaikų mokymu, auklėji
same pasaulyje smalsūs. Už mu, tol gyvuos žmonija. Man
jūsų finansinę paramą galėsiu yra gera dėl to, kad nesvarbu,
įsigyti pedagoginės literatū kokiame pasaulio krašte esa
ros, audio kasečių ir kitų mo me, svarbu, kad mus sieja
kymo priemonių”, — Jūratė iš bendras dalykas: jums ir man
Tauragės.
rūpi pasaulio ateitis, nes ji
Pavasarį, Dariaus Sužiedė priklauso nuo to, kokią kartą
lio dėka, A.P.P.L.E. gavo 54 užsiauginsim po savęs ir ką po
kompiuterius iš Nissho Iwai savęs paliksim, o tai neįmano
American Corporation. Tautos ma be vaikų mokymo ir auk
fondo pagalba, šie kompiute lėjimo. O kad tinkamai auklė
riai buvo persiųsti į Vilnių ir tame, reikia turėti nemažai
naudojami visą vasarą kursų žinių ir įgūdžių, kuriuos galė
metu. Kursams baigiantis, čiau pritaikyti savo darbe ir
kompiuteriai buvo padalinti į gyvenime. Ir čia labai padeda
lėjau susipažinti ir tobulinti
įvairias mokyklas konkurso A.P.P.L.E”.
savo žinias mokyklinės psi tvarka. Štai kaip atsiliepė Bi
Gitą Kupčinskienė
chologuos srityje, pažinti nau
jas teorijas, diskutuoti su ben
draminčiais, video pagalba pa
žinti Ameriką, jos žmones ir jų
kultūrą, lankytis įžymių Lie
tuvos menininkų koncertuose .
Jolanta iš Rečionių jai pri
taria: „Šie kursai Lietuvos mo
kytojams labai naudingi ir rei
kalingi, ypač kaimo mokyklų,
nes dėl lėšų stokos mokyklose
nepakanka metodinės litera
tūros ir medžiagos, kurioje
gautume naujausios informacijos apie šiuolaikinius meto
dus, jų taikymo būdus. Tik jū
sų dėka mes galime susipa
žinti su naujomis idėjomis,
įdomiais pedagogais”.
Šiais metais pastebėjome
naują reiškinį: ne vienas mo
kytojas pasiryžo A.P.P.L.E.
stipendiją panaudoti savo mo
kinių labui. Gal todėl, kad mo
kytojai jau pasiryžę savo lėšo
mis lankyti A.P.P.L.E. kursus,
Rumšiškių miestelio vaizdas Aikštėje nuo gaisrų gyventojus saugo šv Florijonas.

Raniutės Kronienės nuotr.

paskirtį ir turėtą reikšmę.
Skyriuje „Kauno konservato
rija”, bendrais bruožais pa
žvelgusi į jos įsteigimą, joje
dėsčiusius pedagogus, pažymi,
kad 1930-1931 m., ten dar
muzikos mokykla tebevadinta,
įvairiose specialybėse mokėsi
268 mokiniai. Tai Kauno mu
zikos mokyklai, aukštosios
mokyklos teisės buvusios su
teiktos 1933m.
Ilgiausiai sustoja prie vargo
nų klasės, atidarytos 1922 m.
Tos klasės tikslas buvęs pa
ruošti vargonininkus praktiš
kam darbui, suteikiant jiems
visų reikalingų muzikos sričių
mokslą. Šiame skyriuje pri
statomi ir aptariami pedago
gai. Atskleidžia dėstomas dis
ciplinas, mokymosi sąlygas,
instrumentus, pateikia var
gonų skyriaus nuo 1-mo iki 7to kursų ar specializacijos bei
improvizacijos (3 kursai) prog
ramas.
Apžvelgusi lietuvių vargoni
ninkų koncertinę veiklą, ga
liausiai rašo apie vargonų kla
sės uždarymą 1943 m.
Nepamiršo atkreipti dėmesį
ir į kasmetinius, nuo 1926 m.,
Kauno konservatorijoje ruoš
tus, vieno mėnesio kursus var
gonininkams. Tuose kursuose
įvairias muzikos disciplinas
dėstė konservatorijos dėstyto
jai. Pagrindinis kursų vadovas
buvęs Konradas Kaveckas.
Platokas Eglės ŠeduikytėsKorienės atliktas magistro
darbas bus naudingas, ne tik
muziką studijuojantiems, bet
įdomus ir visiems kitiems mu
zika, o ypač vargonais, besido
mintiems.
Eglė Šeduikytė-Korienė gi
mė 1971 m. liepos 14 d. Že
maičių Kalvarijoje (Plungės
raj.) muzikų šeimoje. Pirmą
sias muzikos žinias gavo iš tė
vo, vargonininko ir, turinčios
chorvedžio išsilavinimą, moti
nos. 1980 m. pradėjusi moky
tis Vilniuje, M. K. Čiurlionio
menų gimnazijoje, fortepijono
specialybę. Baigė 1990 m. doc.
Rimos Karosaitės klasėje. Tais
pačiais metais įstojusi į Lietu
vos Muzikos akademiją, ją
baigė, gaudama bakalauro
diplomą. 1997 m. įsigijo peda
gogo, chorvedžio bei bažnyčios
vargonininko
kvalifikacijas.
1998 m. pradėjo vargonų ma
gistratūros studijas. Po mažos
pertraukos (gimė dukrelė) ma
gistratūros studijas prof. Leo
poldo Digrio klasėje užbaigė
2001 m.
Studijų metu koncertavo
daugelyje Lietuvos miestų, da
lyvavo žymių Europos vargo
nininkų rengtuose semina
ruose. Domisi ir yra surinkusi
daug medžiagos apie vargonų
meną bei su juo susijusius
įvykius Lietuvoje nuo pat XX
a. pradžios. „Norėčiau tęsti šį
darbą ir tuo būdu prisidėti
prie lietuviškos kultūros puo
selėjimo vargonų meno sri
tyje”, — sako vargonininkė
Eglė Šeduikytė-Korienė.
,
P. Palys
__t_______ ___________________
* Kitais metais Lietuvos
kariuomenėje bus 300 ma
jorų ir komandorų leitenantų
(šiemet buvo 295). Pulkininkų
leitenantų ir komandorų Lie
tuvos kariuomenėje galės būti
105 (buvo 85), pulkininkų ir
jūrų kapitonų — 30 (buvo 29).
Kitąmet kariuomenė galės tu
rėti 4 generolus ir admirolus
(buvo 2). Šiuo metu Lietuvos
kariuomenėje yra vienas gene
rolas — kariuomenės vadas,
generolas
majoras
Jonas
Kronkaitis. Lapkričio 23 d. įsi
galios prezidento dekretas,
kuriuo
brigados
generolo
laipsnis yra suteiktas sausu
mos pajėgų vadui Valdui Tut
kui.
iBNSi

Y

DRAUGAS, 2001 m. lapkričio 3 d., šeštadienis
Įvairus

Ieško darbo
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už prieinamą kainą:

■

vestuves, metines, krikštynas.
gimtadienius ir kt.
Benas, tel. 708-728-1439

į

J

į
J
J

49 in. vyras, turintis
automobilį, ieško darbo.
Tel. 630-670-2379.

Į

55 m. moteris gali prižiūrėti
Nuo gruodžio 1-os dienos
priimu gyventi vyresnio amžiaus

žmogų. Pagalba, priežiūra,
maitinimas. Skambinti darbo

senus žmones ir gyventi kartu.
Turi patirties, kalba angliškai.
Tel. 630-455-4041, Dana.
Skambinti po 6 vai. vakaro.

dienomis 630-554-9578.

Siūlo darbą

Reikalingi darbuotojai
parduotuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.
Atlyginimas nuo $1,500 iki
$1,800. Tel. 615-554-3161.

lovatieses, staltieses,

•Skambinti

pagalvėles (cushion) ir t.t.

tel. 630-271-0339, Vita.

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

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

40 m. moteris pirks darbą su

CDL

gyvenimu. Moka anglų kalbą
ir turi patirtį prie ligonių.

Tel. 630-964-5898.

PRESTIGE DRIVING
SCHOOL, 5442 S. Archer
Standartiniai kursai $1,800
Turintiems patyrimą
Lietuvoje — $760
Tel. 773-838-1770.

togių

planu.

At

darbus.

panijonėms

ruošos

Darbo vai.: kasdien 8 v.r.-6 v.v.;

darbininkėms. Galima gyventi

šeštd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd.

kartu arba atvykti į darbą ir
išvykti. Kreiptis:

uždaryta. Antrad. ir trečd. su

ir

namų

Employment Agency

darbo. Kalba lietuvių, lenkų,
rusų kalbomis. Skambinti tel.

Tel. 773-736-7900

773-229-9727. Kviesti Valę.

Great rates to the ręst of the world - any day, any time.

For Information call Long Distance Post:

1-800-449-0445

sikalbėsite lietuviškai.

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

Šeštadieninei Maironio
lituanistinei mokyklai
Lemonte reikalingas
budėtojų koordinatorius.
Raštinės tel. 630-257-0888.

Moving! Profesionalus
kraustymas Čikagoje ir
uz jos ribų.
Išvežame senus daiktus,
šiukšles ir kt.
Tel. 630 816-7114.

*

(TONY) ANATOLIJUS BACKO
773-617-6768 (mob.)
FREE ESTIMATE
Apšildymo ir šaldymo sistemų
visapusiškas aptarnavimas
ir instaliacija

position. Light house keeping.
Mušt be able to speak, read and

Dedame medines grindis,
darome „deck”, staliaus ir
kitus smulkaus remonto
darbus. Aukšta darbų kokybė,
žemos kainos.Turiu draudimą.
Tel. 773-254-0759;
847-525-9275 (mob.), Žilvinas.

ivrite English.

Tel. 312-493-1683.

Parduoda

Parduodu

STOMATOLOGO PADĖJĖJO^
/si

’95 OLDSMOBILE AURORA
ir ’94 CHRYSLERR LHS.
Galima išsimokėjimui.

* Lietuviška duona ir raguoliai
* Vestuviniai ir įvairūs tortai

* Lietuvįškas maistas — „catered”
* Siunčiame mūsų produktus UPS

Tel. 773-436-9396.

Atidaryta 7 dienas savaitėje

KAVINĖS
Kepyklos produklai ir užkandžiai miesto centre
608 W. Roosevelt,
Chicago, IL 60607
312-957-1994
pirm. - penkt. nuo
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.

350 N. Clark,
Chicago, IL 60610
312-644-7750
pirm. - penkt. nuo
6:30 v.r. iki 5:30
v.p.p.

kcmtino
COOliMC

8128 S. Westom Ava.
Chicago, IL 60652
24 HRS, 7 DAYS
773-778-6050

Babysitter vvanted: with livin

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Avė., Chicago, IL 60638
Tel. 773-581-8500

I
I

Pigiausiai parduodamos
bulvių tarkavimo mašinos.

I

|

Krautuvėlė „Lietuvėlė”.

|

|

tel. 847-845-3972.

|

KURSAI
• Išmok stomatologo padėjėjo
specialybės tik per 2 mėn.
• Gauk apmokymą iš aukščiausią
klasifikaciją turinčių dėstytojų
• įsigyk labai populiarią profesiją
pasaulinėje rinkoje
• PATIKĖK SĖKME
Daugiau informacijos
tel. 847-279-0693.
\^_SusikalbėsitejnusišlHii;__

AUTOMOBILIAI.

• Greitas ir sąžiningas patamavunas

Kalame visų rūšių „sidings”,
„soffits”, įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti
Romui teL 630-774-1025.

4620. International Auto Mart,
Robertas, Raymondas

a

• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

STASYS' CONSTRUCTION
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plytelės; “sidings*,
“soffits“, “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.

T ekiu paslaugas parduodant
ar perkant namus, butus,
žemės sklypą.Veltui
įkainoju nekilnojamą
turtą. Galiu tarpininkauti
gaunant finansinę paskolą.

O’FLAHERTY REALTORS
t BUILDERS. Ine.
Kompanija pagal jūsų užsakymą
stato naujus namus.
GRAŽINA JONAVlClENĖ
708-430-1000
708-598-6501
mob. 708-203-5242
JonavlclusOhoma.com

„Licensed, insured, bonded”

EB.

Skambinti Sigitui,
tel. 773-767-1929.

Ilgametis profesionalus
kraustymas Čikagoje ir į kitas
valstijas.

GEDIMINAS
708-387-9144
Salone „Miražas” kirpėja
SKIRMANTĖ tvarko plaukus §
vyrams ir moterims. Susitarus, »
atvyksta į kliento namus. Salono
„Miražas” tel. 708-598-8802;

namų tel. 708-612-9526.

MIS

Alexander J. Mockus,
LTD
■

Realtors

„BUD” BALYS BUDRAITIS
Broker Associate

Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime,
mieste ir priemiesčiuose.
Suinteresuoti skambinkite
Pg. 773-258-0496

Fax 773-767-9618

Centuiy,

21.

Accent

Homefinders

Voice Mali (708) 233-3374
Fax (708) 423-9235
Pager (312) 707-6120
Res. 708-423-0443

8801 S. 7B TU AVĖ., BRIDGEVIEW, IL 60455

KIRPĖJA,
turinti didelę darbo patirtį, kerpa
vyrus ir moteris, atlieka cheminį
sušukavimą, dažo plaukus,
antakius, blakstienas.
Pagal pageidavimą atvyksta į
kliento namus.

Tel. 773-918-0851;
773-844-3649, Regina.

DANUTĖ
MAYER

Jei norite parduoti ar pirkti namus
miestearpnemiesčiuose, kreipkitės į
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m.
Nuosavybių įkainavimas veltui.

REAL ESTATE agentūra
Vilniuje teikia paslaugas perkant
ar parduodant namus, butus ir
žemės sklypus. Veltui įkainuoja
nekilnojamą turtą, konsultuoja.
pataria ir teisiškai sutvarko
pirkimo-pardavimo dokumentus.
Tel. Vilniuje: (370-2) 22-39-37.
EI. paštas: info@estate.w3.lt
Informacija Čikagoje:
630-243-8000, nuo antr. iki šešt.,
nuo 10 v.r. iki 5 v.v..

Siūlo išnuomoti

Išnuomojamas
apšildomas 4 kamb.
1 mieg. butas 67 &Whipple apyl.
$415 į mėn. + „security”

Tel. 773-434-4543

Išnuomojamas naujas
modemus 2 miegamųjų butas
su garažu Chicago centre.
Tel. 630-235-3521.
Išnuomojamas jJdteogamųj ų
butas Summit rajone. I aukštas.

Business (700) 423-0111

LIETUVA 25t, VOKIETIJA (t, KANADA R, USA 6(
IŠSAMESNE INFORMACIJA R UŽSAKYMAI
Tel:1-888-615-2148,1-708-599-9680 KVIESTI ERIKĄ
PARDUODAME TELEFONINES KORTELES

New Vision
Bus.: 708-361-0800
ViiceMA 773854-7820
Fax: 708-361-9618

BUDRAIČIUI
Bus. 773-767-6655

9201 S. Cicero
Oak Lawn, Illinois 60453

Kaina į mėn. $750. Už elektrą
susimoka nuomininkas.
Tel. 708-594-1184.

ASTA T.MIKUNAS

Parduoda

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

773-585-9500

Parduodamas 5 kambarių,
117 mJ butas Kauno centre. II
aukštas. Kaina $36,000 arba su
baldais $42,000. Tel. 011-370878-6788, Gediminas.

DOLERIS Co.
http://www.dolerte.com
Pigiausi Dietai (LIETUVĄsu SAS, RNNAIR, LUFTHANSA, KLM, LOT

Tel. 617-472-9742

E-mail: HcketsOdoleri8.com

''

Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų nuolaidos

SO41

Tai - Jūsų laikraštis
773-585-9500

DRAUGAS
th» iitmiiamiam

WWW.MAZEIKA.COM

• Nuosavybių įkainavimas veltui

Tel 630 960 2976.

Tel. 708-259-4758; 847-361-

KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA

RIMAS L.STANKUS

ANDRIUS CONSTRUCTION
Vidaus darbai: elektra,
santechnika, laiptai,
mediniai turėklai, arkos,
įvairios plytelės, parketai,
dažymai ir t.t.

PARDUODAMI

4738 W. 103 rd ST
OAK LAWN, IL 60453
708-422-7900

.(7731590-0205

3206 1/2 Weet95th Street
Tel. (708) 424-8654
(773) 581-8654

MOVING

Alternative Home care looking
for responsible come-and-go, live
in care givers and CNAs. Mušt be
able to speak, read and ivrite
English. Mušt drive and be able to
lift. References and „green card”
reųuired. Tel. 630-654-6580.

Nekilnojamojo turto paskolos
DELTA MORTGAGE BANKERS
2743 N. ShefTield Avė., Chicago, IL 60614
Illinois Residental Mortgage Licensee
■ Gyvenamųjų ir komercinių pastatų pirkimas
■ Naujos statybos finansavimas
• Konsultacija, kaip nupirkti ir kaip naudingai perfinansuoti
Tel. 630-235-3521
Fax. 708-422-5356

OFFC.17731 229 - S761
E (708) <2S - 7100

liekame visus foto laboratorijos

Gail. seserų padėjėjoms kom-

50 m. moteris ieško bet kokio

'ta 20.91min

$

„lay-away"

(vairus nekilnojamas tortas:
* Nemokamas įkainavimas
* Nemokama rinkos analizė
* Pirkimas
* Pardavimas
* Surandame
optimaliausią finansavimą

REALTORS

FRANK ZAPOUS

ALLCARE

^Hs to LITHUANIA

e

S. Kane kalba lietuviškai

pysite. Pasinaudokite mūsų pa

SIŪLOME DARBUS!

COMMERCIAL
DRIVER LICENSE

Agentas Frank Zapolis Ir Off. Mgr. Auksė

Pirkdami pas mus, daug sutau

Tunu patirtį Amerikoje.

į

*2*..“ - - e

Tel.: 630-205-9262
Pager: 773-260-3404
E-mail: amikulisOusa.com

RE/MAX

IR GYVYBĖS DRAUDIMAS

vakarinius priemiesčius. Skam
binti po 6 v.v., tel. 708-652-2110.

Audrius”Mikulis

GREIT PARDUODA

KLAUDIJUS PUMPUTIS

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

Tel. 708-974-2423,

Nekilnojamasis turtas

Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313

GE/RCA ATSTOVYBĖ

Ieškomi darbininkai valymo
darbams. Turi turėti savo trans
portą ir važinėti greitkeliais į

708-261-4882 mob.

S K E

ELEKTROS
(VEDIMAI - PATAISYMAI

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

Window Washers Needed!
40,000 per year. We need 100crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid driver’s license and transportation. Mušt be fluent in English.
LA. McMahon Window VVashing.
Tel. 800-820-6155.

Perku darbą.

Siuvu užuolaidas,

Paslaugos

TfMMMlMG, IMG.

Programos ir dėstytojai yra patvirtinti IL valstijos
švietimo tarybos

amin am* n*ti»

->TAn AU-iAMCc Mcsmen V, te ~
*41

4728 W. Oakton, Skokie, IL 60076
Galimas nemokamas mokslas

t*********************************************♦***♦♦*#*

Tel. 847-568-1560
Fax. 847-568-1563
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

Mokymo centras GOAL TRAINING siūlo naują
patvirtintą
kursą!

Chicago

MEDICININIŲ IR DRAUDIMO
SĄSKAITŲ SPECIALISTAS
Tiems, kurte prarado darbą ar turi mažas pajamas —
mokslas nemokamas. Mas padedame susirasti darbą.

How easy is it to
As easy as SAS.

Rastinė dirba: 10 v.r. — 7 v.v. (I-V)
9 v.r. — 12 v.p.p. (VI Ir VII)

Velkio nuo
1921 m.
8900 Sot.ni! ArtCHER RCao, w>urw Springs, Iujmois t ei 708.839.1000

Šešios pokylių

ivainoms f^ogomg
Puikus maistas,
geriausi gėrimai,
malonus
aptarnavimas

35 iki 40 svečių

ftontimcc

v
40 iki 60 svečių

>•1
UtOš

kO 0 M

60 iki 100 svočių

100 iki 135 svečių

Ar mėgstate šokti?
Šokiai vyksta
kiekvieną dieną;
ketvirtadieniais ir
sekmadieniais groja
10 žmonių orkestras
(galite pasitobulinti
šokio mene - vyksta
pamokos)

£

L
From Chicago we offer daily Service to Vilnius
wlth a hassle free connectlon through our
Copenhagen Airport And when returnlng, you
can enjoy šame day travel via Copenhagen back
to Chicago.
Flnd out Just how easy we can make your
next trip to Vilnius. And remerr.ber, when you
Iravel wlth SAS, you can -am mlleage credit
wlth Unlted’s Mlleage Plūs* cr SAS'
EuroBonus™ freųuent flyer program.
For Information on specia! fares and
schedules contact your Travel Agent or SAS at
800-221-2350. Or visit usat
www.scandlnav1an.net

E-mail: www.yourgoal.com
a.£i

J

——

Kalėdinių siuntinių priėmimas /
pratęstas iki
Lapkričio 17 d.8*

125 iki 176 svečių

??5*iS5QsveOų

It's Scandinavian

MI

r.

ve, Brič^vievv, IL
tr., Chicag1^ IL 60
8, 1 -800-775-ąĘND

i
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mybių. Taip pat galite gauti
informaciją, paskambinę tele
JAV LB Krašto valdybos
fonu 1-800-722-1213. „Soc.
Socialinių Reikalų Taryba
Sec.” atsakinėja į specifinius
klausimus telefonu nuo 7 vai.
Ruoiia: Birutė Jasaitienė ir Aldona šmulkštienė
ryto iki 7 vai. vakaro, darbo
' 2711 VVest 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
dienomis, o taip ir suteikia in
Tel. (773) 476-2655; Fax (773) 436-6906
formaciją automatiniu telefo
nu 24 vai. paroje. Jei esate
kurčias ar sunkiai girdite, ga
lite skambinti TTY numeriu
SOCIAL SECURITY MOKĖJIMAI
1-800-325-0778 tarp 7 vai.
INVALIDAMS
ryto ir 7 vai. vakaro darbo die
Tęsinys
nomis.
Jei norite šios bui, arba „employment sup„Soc. Sec.” visus paskambidalies, reikia mokėti už ją port” programos. Turėtumėte nimus laiko paslaptyje, ar jie
mėnesinį mokestį. Dauguma su tomis specialiomis tai būtų padaryti nemokamu tele
žmonių turi abi Medicare da syklėmis susipažinti, kad ga fonu, ar skambinta į kurią vie
lis A ir B — ligoninės ir medi lėtumėte jomis pasinaudoti. tinę „Soc. Sec.” įstaigą. Už tai
Daugiau informacijos apie tai
cininės priežiūros — daktarų.
„Soc. Sec.” turi antrą savo tar
Pagalba mažas pajamas galite gauti iš „Soc. Sec.”, pa nautoją, kuris peržiūri ir klau
turintiems, Medicare drau prašydami brošiūros „Working so visus skambinimus į ir iš
While Disabled... Hovv We
dimą turintiems.
„Soc. Sec.” įstaigos, kad tar
Jei turite Medicare, jūsų pa Can Help (Publication No. 05- nautojai informuotų žmones ir
jamos yra mažos, ir turite 10095)”.
būtų mandagūs.
Naujas įstatymas pra Naudotasi „Soc. Sec.” prane
mažai kitų pragyvenimo šal
tinių, jūsų valstįja gali už plečia ir palengvina gali šimais.
mokėti jūsų Medicare ap mybes gauti invalidumo
Pabaiga
draudą Part B ir, kai kuriais mokėjimus.
Praeitais metais buvo priim
atvejais išlaidas, kurias turite
* Lietuvoje apsilankiusi
padengti iš savo kišenės, kaip tas naujas įstatymas, kuris Belgijos užsienio reikalų mi
„deductibles” ir „coinsurance”. žymiai praplečia galimybes nistro pavaduotoja Annemie
Tik jūsų valstija gali nuspręs žmonėms su negalia, kurie Neyts viliasi, kad Lietuva ne
ti, ar tam kvalifikuojate. Kad nori dirbti ir gauti mokėjimus. užilgo taps Europos Sąjungos
sužinotumėte, ar jūs tam kva Pirmosios sąlygos įsigaliojo nare ir jau 2004 metais galės
lifikuojate, turite susisiekti su nuo 2000 m. spalio 1 ir pra spręsti Europos ateitį, bū
savo vaistuos vietine „welfare” plėtė Medicare ir Medicaid ap- dama pilnateise rengiamos ES
■ įstaiga arba „Medicare Agen draudas. Norint gauti daugiau Tarpvyriausybinės konferenci
informacijos apie naująjį įsta jos dalyve. Trečiadienį po su
cy”.
Dėl platesnės bendros infor- tymą, skambinkite 1-800-722- sitikimo su užsienio reikalų
: • macijos apie šią programą 1213 ir paprašykite „Ticket to ministru Antanu Valioniu A.
. - kreipkitės į JSoc. Sec." ir pa Work and Work Incentives Neyts pripažino esanti labai
prašykite lankstinuko JMedi- Improvement Act of 1999” patenkinta Lietuvos vyriau
; care Savings For Qualified (Publication No. 05-10060). Tą sybės darbu ruošiantis narys
Beneficiaries (HCFA Publica- informaciją galima rasti ir tei ES. „Lietuva padarė didelę
kompiuteryje — „Soc. Sec.” pažangą pirmą šių metų pus
tion No. 02184)
Ar mano invalidumo at web8ite — www.ssa.gov/work metį, kuomet ES pirmininka
vo Švedija ir mes tikimės, kad
vejis yra peržiūrimas?
Dėl platesnės
Apskritai jūsų invalidumo
šį Belgijos pirmininkavimo ES
informacijos
mokėjimai tęsiasi tol, kol
pusmetį Lietuva pasieks ne
esate nepajėgus dirbti. Bet
Pasitikrinkite kompiuteryje mažiau”, teigė Belgijos diplo
„Soc. Sec.” įstaiga peržiūrėti www.ssa.gov dėl atsakymų į matė. Tačiau ji nesiėmė spė
jūsų atvejį laiks nuo laiko, daugelį jums rūpimų klau lioti, kiek šalių bus pakviesta
- kad žinotų, ar dar vis nepa simų, kurie iškyla dėl „Soc. stojimui per pirmąją plėtros
jėgus dirbti. Peržiūros daž Sec.” moikėjimų ir įvairių gali bangą 2002 metais.
(BNS)
numas priklauso nuo to, kaip
greitai galima laukti jūsų pas
veikimo.
1. Jei laukiama sveikatos
. pagerėjimo, jūsų atvejis bus
: peržiūrimas kas 6 mėnesiai
iki 18 mėnesių.
2. Jei sveikatos pagerėjimas
yra galimas, ar tik tikimasi,
jūsų sveikatos atvejis bus
peržiūrimas ne anksčiau, kaip
3 metai.
3. Jei jūsų atveju sveikatos
pagerėjimo nelaukiama, jūsų
atvejis bus peržiūrėtas ne
anksčiau, kaip 7 metai.
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Atvvayi

KVIEČIAMA Į ATSISVEIKINIMĄ

• Gėlės visoms progoms
• Gėlės į Lietuvą (2-3 biznio dienos)
• Krepšeliai ir vainikai laidotuvėms
• Vestuvinės ir proginės puokštės
• Stalo ir interjero dekoravimas gėlėmis
• Pristatome JAV, Lietuvoje ir pasaulyje
• www alwayswithflowers.com

A a. Bronės Variakojienės artimiesiems ir draugams

8015 W. 79 St. Justice, IL 60458; Tol. 708-594-6604

LIETUVA 2001
Pigiausios kainos skrydžiams į
VILNIŲ
vasarą iš New Yorko, Chicago, Los Angeles,
Detroito, Clevelando, Floridos ir kitų JAV
miestų Finnair ir kitomis oro linijomis.

Mielam bičiuliui
* Mašinų rezervacijos Vilniuje

A. t A.

* Viešbučiai
* 9 ir 14 dienų kelionės po Lietuvą

ROBERTUI ČEPELEI

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

Jaunutis Dagys su šeima
Klaidos atitaisymas

A. f A.
VYTAUTUI GORINUI
mirus, dukras — GRAŽINĄ su šeima Lietuvoje,
MILDĄ su šeima Amerikoje, LIDIJĄ Kanadoje ir sūnų
VYTAUTĄ su šeima Amerikoje nuoširdžiai užjaučiame
ir kartu liūdime.

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
SĄJUNGA

Tai - Jūsų lail
THE LITHUANIAN WORLD-WIOI

DAILY

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto
apylinkėse ir priemiesčiuose

Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS — DAIMID
FUNERAL DIRECTORS

Directors of Eudeikis Funeral Home (ĖST 1908)

pinigus tiesiai savo artimiesiems į rankas.

GERALD F. DAIMID
4330 So. California
10727 S. Pulaski Rd.
5948 S. Archer Avė.
5200 W. 95 St.
Oak Lawn, IL

9900 W. 143 St.
Orland Park, IL
12401 S. Archer Avė.
(& Derby Rd.)

ALL PHONES
1-773-523-0440

Kas gali sustabdyti inva
lidumo mokėjimus? „Yra du

Grįžimas atgal į darbą
*
Ar galiu gauti mokėjimus,
nors ir dirbdamas? Jei esate,
kaip daugumas žmonių, jūs
mieliau dirbtumėte, negu no
rėtumėte gyventi iš invalidu
mo mokėjimų. Yra eilė specia
lių taisyklių, pagal kurias ga
lite gauti pinigų iš Medicare,
kai bandote dirbti. „Soc. Sec.”
tas taisykles vadina „work in
centives" — paskatinimu dar

mirus, jo žmonai ONUTEI ir visai šeimai
nuoširdžią užuojautą reiškia

Kiverių, Milošų ir Žilinskų šeimos

Siųsdami per VVestern Union®, jūs tarsi įteikiate

dalykai, kurie gali privesti
prie nuosprendžio, kad nebe
sate invalidas — nepajėgus
dirbti, ir jūsų mokėjimai tada
bus sustabdyti.
Invalidumo mokėjimai bus
sustabdyti, jei dirbate darbą,
kurio mokėjimo vidurkis yra
700 dolerių ar daugiau per
mėnesį. Tai yra laikoma
„substantial” arba pakankąma.
Invalidumo mokėjimai taip
pat bus sustabdyti, jei nu
sprendžiate, jog sveikatos
padėtis tiek pasitaisė, kad
daugiau nesijaučiate invalidu.
Turite laiku pranešti savo
kiekvieną sveikatos pagerėji
mą, grįžimą į darbą ir kai ku
riuos kitus dalykus tol, kol
gaunate mokėjimus. Visa tai
yra smulkiai paaiškinta bro
šiūroje, kurią gausite, kaip
prasidės jūsų invalidumo mo
kėjimai.

d. Liko nuliūdęs vyras Vilius
Variakoji8, sulaukęs 98 metų
amžiaus, sūnus Vidmantas,
bei pažįstamiems žinotina:
marti Aldona ir jų vaikai.
Praneša giminės iš KaliforBronė buvo ypatingai veikli
.nijos, jog š.m. lapkričio 11 d.
muzikiniame gyvenime kaip
(sekmadienį) 4 vai. p.p. įvyks
pianistė, chorvedė, mokytoja
atsisveikinimas ir minėjimas
ir skautininkė bei skautų va
jos ilgo ir turiningo gyvenimo.
dovė. Ji dažnai giedodavo solo
Tai bus sūnaus Vidmanto ir jo
ar su kitomis solistėmis vietos
žmonos Aldonos rezidencijoje,
ev. reformatų ir ev.-liuteronų
adresas: 18831 Colony Circle,
„Tėviškės” parapijose, kur jos
Vilią Park, CA 92861. Tel.
talentas giliai įvertintas.
(714) 998-0790, kur prašoma
Visi, kurie Bronę pažinojo,
teirautis dėl tolesnių informa
kviečiami atvykti į lapkričio
cijų.
11 d. minėjimą. Apie atvyki
Bronė, plačiai žinoma Čika mą prašome pranešti Vidman
gos visuomenininke, atsiskyrė tui ir Aldonai Variakojams iki
su šiuo pasauliu š.m. spalio 12 lapkričio 9 dienos.

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS
HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD
MARQUETTE PARK, 654 L3. KEDZIE AVĖ.
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. ARClftR AVĖ. (A DERBY RD.)
EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.

Kai siunčiate pinigus per Westem Union, galite
būti užtikrinti, kad jie pasieks reikiamą vietą
saugiai ir greitai. Pasaulinių ryšių dėka pinigų
pervedimas yra nesudėtingas ir teužtrunka kelias
minutes. Jūs netgi galite siųsti pinigus telefono
pagalba, naudodami kredito kortelę. Jūsų artimieji

galės saugiai atsiimti pinigus 180-tyje šalių ir
82 tūkstančiuose vietų, tarp jų ir Lietuvoje. Kaip
jūsų giminės ir draugai pasitiki jumis, jūs
galite pasitikėti Westem Union. Taigi siųsdami
pinigus savo artimiesiems, siųskite juos tik per
Westem Union bendrovę, kuria pasitiki milijonai.

JAV ir Kanadoje, teiraukitės

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

_____
CHICAGO 1-773-476-2345
NATIONWTDE TOLL FREE (nemokamai) Tel. 1-800-994-7600
www.petlraafuneralhomes.com

VANCE FUNERAL HOME
FUNERAL DIRECTORS
SERVICES AVAILABLE AT OTHER

1-800-325-6000

CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS

www westemunion com

CICERO, 5645 W. 35 Street
WESTCHESTER, 10501 W. CERMAK

VVESTERN
UNION

NIONEY
TRANSFER

Greičiausias pinigų persiuntimas visame pasaulyj^"

CHICAGO, 5858 W. ROOSEVELT Rd.
ALL PHONES

1-708-652-5245

Diabeto diena vyks lapk
ričio 18 d. sekmadienį, nuo 1
iki 4 vai. p.p. Mount Sinai
Hospital, 1500 S. Califomia
Avė. Čia taip pat bus suteikta
informacija apie naujausius
vaistus, gydymo būdus, svei

DRAUGAS, 2001 m. lapkričio 3 d., šeštadienis

8

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE,
„Margutis II” yra seniau
sia JAV lietuvių kultūrinė,
visuomenine, informacinė Či
kagos ir apylinkių radijo prog
rama, girdima kiekvieną va
karą nuo pirmadienio iki
penktadienio nuo 8 iki 8:45
val.v. 1450 AM bangomis.
„Margutis II” tarnauja tik lie
tuviams ir Lietuvai.
„Rudens simfonija” - tra
dicinė madų paroda vyks Pa
saulio lietuvių centro didžio
joje salėje lapkričio 11 d., sek
madienį, 12:30 vai.p.p. Čia
bus demonstruojamos naujau
sios šio rudens ir žiemos ma
dos, matysime drabužių pa
vyzdžius iš Amerikos ir Lie
tuvos. Stalus ar atskiras vie
tas užsisakykite skambindami
Žibutei Pranskevičienęi tel.
630-257-0153 arba
Dainai
Siliūnienei tel. 630-852-3204.

„LITUANICOS”
FUTBOLININKAI
PELNĖ TAŠKĄ

„Lituanicos” vyrų pirmoji
vienuolikė ketvirtadienio va
kare įvykusias pirmenybių
rungtynes Mt. Prospect, IL,
baigė lygiosiomis — 2-2' su
„Green-White” ekipa ir namo
parsivežė vieną tašką. Žai
džiant atidėtą „Metro” lygos
„major” divizijos susitikimą,
lietuviai pirmame kėlinyje Žil
vino Čenio ir Laimono Bytau
to šūviais vedė 2-0, tačiau vė
liau varžovai juos prisivijo.
Dabar „Lituanica” rudens
rato pirmenybėse turi net 5
lygiąsias, o taip pat vieną per
galę ir du pralaimėjimus ir
užima septintą vietą (iš 10 ko
mandų).
Priešpaskutinės šio rato
rungtynės vyks šį sekmadienį,
lapkričio 4 d., varžovų lenkų
„Lightning” aikštėje Yorkville,
IL (netoli Auroros). 2 vai. žais
pagrindinės sudėtys, prieš tai
Rezervas. Reiktų manyti, kad
Sį'kartą lietuvius lydės spor
tinė sėkmė ir bus iškovoti 3
taškai.
E.Š.

Panevėžiečių klubo meti
nis narių susirinkimas šau
kiamas lapkričio 11 d. 12 vai.
Jaunimo centre. Prieš susirin
kimą 10 vai.r. tėvų jėzuitų ko
plyčioje bus aukojamos šv. Mi
šios už mirusius panevėžiečius
klubo narius. Kviečiami daly
vauti ir neseniai atvykę pa
nevėžiečiai.
Jaunimo centro vadovy
bė kviečia į tradicinį metinį
.pokylį, kuris ruošiamas gruo
džio 2 d., sekmadienį. Bus vi
suomenei pristatytos nese
niai į Čikagą atvykęs jėzuitas
kun. Kazimieras Ambrasas. 3
vai. p.p. Mišios jėzuitų ko
plyčioje, 4 vai. p.p. Jaunimo
centro salėje programa ir va
karienė. Programą atliks D.
Fanelli ir M. Motekaitis. Bus
vertingų laimėjimų. Vietas
galima užsisakyti tel. 708409-0216 arba 708-636-6837.

katos priežiūrą, mitybą. Infor

macija tel. 773-542-2000.

d., trečiadienį, 2 val.p.p. bus
sveikatingumo paskaita. Kal
bės dr. radiologas Edmundas
Ringus apie Alzheimerio ligą,
kuri dažniausiai pasireiškia
vyresnio amžiaus sulaukus.
Maloniai kviečiame atvykti,
pasiklausyti,
paklausinėti
daktaro ir jūsų pačių rūpimais
klausimais. Nepraleiskite pro
gos, atvykite! Po paskaitos
bus ir bendri pietūs.

DRAUGO FONDAS
4545 VVEST 63 rd STREET
CHICAGO, IL 60629
TEL.: 773-585 9500

Vaikų žurnaliuką „Eglutė” leidžiantis, PLB archyvus tvarkantis Viktoras Kučas kaire* ar ?C3 š«ifcrao komi
sijos pirmininkė Regina Kučienė JAV LB 50-mečio jubiliejaus proga savo svetingus namus aruffv Lietuvos Tau
tinių mažumų ir išeivijos departamento generaliniam direktoriui dr. Remigijuj Motuzą, ne. ji sumsutu Sąmojui,
dainuojančiam „Tigriukų” trio ir berniukų chore Ąžuoliukas”
Indrės Tiį-iianefūemes auotr

vyksta Jungtinių Pabaltiečių
Komiteto (JBANC) Vašingto
ne reikalų vedėjas Kari Altau,
kuris skaitys pranešimą apie
komiteto išvystytą aktyvią
veiklą Vašingtono politinėse
sferose. Jungtinių Pabaltiečių
komitetą išlaiko Amerikos lie
tuvių taryba. JBANC yra
ALTo įgaliotinis Vašingtone
lobizmo srityje. ALTas su latvių ir estų centrinėmis organizacijomis
įkūrė
JBANC
prieš 40 metų.
fondui yra nurašomos nuo
„federalinių mokesčių”.
Jų
„990” formas DF užpildo
„Paškus & Paškus CPA” fir
ma.
Bronius Juodelis
Draugo fondo iždininkas

DRAUGO FONDO IŽDININKO
PRANEŠIMAS

Rudens vąjaus įnašai

Amerikos Lietuvių tary
bos suvažiavimo lapkričio
10 d. Balzeko lietuvių kultū
ros muziejuje registracija pra
sideda 8:30 val.r., posėdžiai 9 val.r. Po pietų vyks svarstvbos, liečiančios tris pagrin
dines temas. „NATO plėtros
padėtis po rugsėjo 11 d. įvy
kių”, „Išeivijos atsiliepimas į
Lietuvą: naujos prošvaistės ar
sudužę puodai?”, „Išeivijos
struktūrinė ateitis: pensija ar
adrenalino švirkštas?”

..S veikalo* «ksejų 2091" -

taip bus pW»WB;tlS I ithllĄman Meres LoJft ruošiamas po
kylis. kurs vyks seštadienj.
lapknoo 17 «L Bc»kfieljd zoo
logijos sadt..
Golf Road.
BrookSeid B 6-7 vaLv. vyks
atgaiva ..Trcęn: Vorid” pavil
jone. įšcJm.nri vakariene - 8
val.v. .Thscftoery Center' pas
tate. Bihatas užsisakykite
sknmhinriETT.- Lamai tel. 708354-4835 arta Janinai tel.
70S-857-Sm
L. & T. lŪMrpL Neo-Lithua
Nemokama paroda „The
nia vyr. valdytu ruošia suChicago Affordable NeighborvflfriBviTniĮ k el lapkričio 25 d.
hoods Expo’\ kurioje galėsite
Pasaulio htftnrnrt centro Bočių
sužinoti apie įvairias Čikagos
menes sakye. ‘49L1 W 127th
vietoves, rajonus ir namų pir
Street. Lemim. 0L Kviečiame
kimą, pirkimo nuolaidas, na
visus korpoįriztas tr jų drau
mų remontus, vyks lapkričio 3
gus dalyvanaL Registracija
d., šeštadienį, nuo 10 val.r. iki
prasidės LŽ vai. Bus šilti ir
4 val.p.p. Richard J. Dalev Coskanūs pietūs Egle Juodvalke
llege, 7500 South Pulaski Avė.
skaitys pranatšum apie savo
Nemokamai pasiskiepyti viešnagę la«PiBV’»jie ir apsilan
nuo gripo ir plaučių uždegimo kymą karparaiijos minuose
(flue/pneumonia) bus galima Kaune, taip pat pristatysime
lapkričio 8 d., ketvirtadienį, jos knyga ..Cnaicraus italnas”
nuo 9 vai.f. iki 3 val.p.p. Prašome užsosakyti pietus iki
Southwest Side Senior Service lapkričio 17 i skamoinant
Organization, 6012 S. Archer Vaclovui Manekai tek 847Avė. Reikia atsinešti „Medica- 823-3607 artu. lutarais Dai
re” kortelę, tačiau užsiregist- vai Meiiiene. tei. 708-636ruoti nereikia. Informacija tel. 5347. Kama asmeniui — 15
dol
773-284-1428.

Monica, CA.
Su 10-5
JAV LB Baltimorės apy
Stefa ar VSažas Vasikauslinkė, iš viso 800 dol., per J. kas, iš u® 10 doL, Seminole,
Saurusaitį.
FL
Algirdas ir Vida Keblinskai,
Aleksandrui Y«-tkas. iš rišo
iš viso 500 dol., Hinsdale, IL.
80 dol Racof. n i.
Kęstutis Petrauskas, iš viso
Uršule ar Stasys Astras, iš
300 dol., Lagūna Beach, CA.
rišo 305 &oiL Grarud Rapidh,
Stasys Naumus, iš viso 200 MI
dol., Dearbom Hts., MI.
Visiems EsusLrižcai dekojaSu 50 dolerių:
F«
Balys ir Elena Kondratai, iš
viso 775 dol., Quaker Hills,
CT.
Pranas Michelevičius, iš viso
450 dol., Saint Pete Beach,
FL.
Irena Truškūnienė, iš viso
225 dol., Glendora, CA.
Dr. Jonas ir Janina Šalnos,
iš viso 600 dol., Lemont, IL.
Algirdas Česnavičius, iš viso
100 dol., Richmond Hill, N.Y.
JAV LB Cape Cod apylinke,
iš viso 450 dol., per Vidą Mor
ris.
Su 30-20 dolerių:
Always with Flowers, iš viso
40 dol., Justice, IL.
Mykolas ir Danguole Bane- riranpi hnrttt nedniaine nariu »uvičiai, iš viso 190 dol., W
’-Rfciin-me inwwlBmmu pranešima
skanu
Karoiuuslus - .Solo
Hartford, CT.
mori
SmEil
k Sanev' bendroves
Sofija Palionienė, iš viso 130
atstpriB,
K.
Aaašnmačio mot r
dol., Peoria, AZ.

Su 1,000 dolerių:
Patricia Kamarauskas, gar
Aštuntam metiniam Draugo fondo narių
bės
narė, iš viso 4,400 dol.,
suvažiavimui, vykusiam 2001 m. spalio 20 d.
Brookfield, IL.
Malonu man sveikinti visus kritimas po rugsėjo 11 d. paSu 200 dolerių:
Draugo fondo narius, įrengu lietė ir DF uždarbį, tačiau
Jaunimo centro Moterų klu
sius į DF antrąjį milijoną ir 2001.10.10 DF portfelio buvo
bas, per A. Pocienę, garbės
dėkoti visiems, didesniu ar 1,139,726.08 doleriai. Be abe
narės, iš viso 1,050 dol., Chi
mažesniu įnašu parėmusiems jo, jo pasikeitimas vyksta kas
cago, IL.
Draugo fondą, kad jis remtų dieną. Uždarbis yra investuo
Danutė ir Kazys Paškoniai,
jamas. Dabartiniai investavi
dienraščio „Draugo” leidybą.
garbės nariai, iš viso 3,400
2000-jų metų ir 2001 m. pir mai su mažesniu pelnu nepa
dol. Eastlake, OH.
mojo
pusmečio
finansinės tenkina „Draugui” reikalingos
Su 100 dolerių:
apyskaitos buvo išsiuntinėtos metinės paramos. Todėl yra
Dr. Romualdas ir Gražina
visiems nariams su pakvieti būtina DF antrojo milijono au Kriaučiūnai, garbės nariai,
mu į suvažiavimą. Čia jų ne ginimas, kad gavus daugiau
iš viso 2,600 dol., Lansing, MI.
skaitysiu. Tik atsakysiu į klau palūkanų. DF auginimą atlie
Danutė ir Jurgis Bendikai,
ka senieji DF nariai ir rėmėjai garbės nariai, iš viso 1,850
simus, jei tokių būtų.
DF finansinė padėtis nuo vajų metu. Jiems priklauso dol., Deerfield, IL.
2001.06.30 nedaug pasikeitė. didelė padėka. Laukiame į
Tadas ir Renata Alinskai,
Šiuo metu DF kapitalas susi DF trečiosios „bangos” įsi garbės nariai, iš viso 1,125
deda iš 1,067,713 dolerių. Šių jungimo, nors ir su nedideliu
dol., Ridgewood, NY.
metų pavasario vąjus atnešė finansiniu įnašu, bet su gera
Monika Lembertas, garbės
19,466 dolerius. 2001.09.05. valia ir pastangomis lietu
narė,
iš viso 1,000 dol., Santa
pradėtas DF rudens vąjus iki viškos spaudos išlaikymui iš
šiandien atnešė 25,504 dole eivijoje.
rius. Šiais metais „Draugui"
Dienraščio „Draugas” leidy- •
išmokėjome 41,615 dolerių. bai
iki
šiol
išmokėjome
413,090
dol.
Kas
būtų
paden
Nuo 2001 m. gegužės 31 d. DF
investavimai tarybos nutari gęs šį „Draugo” leidybos defi
am buvo perkelti iš .First citą, jei nebotų Draugo fondo?
Union Securitiea" į „Solomon DF ižde — First Personai
Sąųth & Barney” bendrovę, banke šiuo metu yra 6,285.73
DF investavimus tvarkant doleriai. DF iždą, jo finansines
brokeriui Gyčiui Kavaliauskui apyskaitas, išlaidų bei pajamų
dokumentus
ir Smith Barney Aaset. Mana- pateisinamus
ger. Remiantis naujais finan kas metai tikrina DF kon
siniais patarimais, investavi trolės komisija prieš metinį
suvažiavimą.
Jiems Draugo fondo narių aštuntojo metinio suvažiavimo, vykusio š m spahi 20 C jmr.idnini«» ūš
mai buvo pertvarkyti į sau narių
gesnes formas, nors ir su reiškiu padėką už atliktą Aldona Šmulkštienė, posėdžio pirmininkė Marija Reiniene ir nirvlio*. prrniinmkar Sumina -Aiodriia
mažesniu uždarbiu. Biržos darbą. Visos aukos Draugo
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• A.a. Roberto Čepelės
atminimui Ona Čepelienė
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. atsiuntė $475 auką „Saulutei”,
per parą, 7 dienas per savai
Lietuvos vaikų globos būreliui.
te, 6 sekundžių intervalai.
Padėti vargingai gyvenantiems
Jokių mėnesinių mokesčių. Lietuvos vaikučiams, aukojo:
Tikslus apskaičiavimas. Koky J. J. Šalnai, A.G. Sturonai, V.V.
biškiausias ryšys. Paslauga be Urbai, J. R. Spurgiai, R. Mila
apgaulės. Kreipkitės vakarais šius, V.T.L. Lukas, RL. Cokley,
lietuviškai į TRANSPOINT
L. Avižieniai, D.A. Misiuliai,
atstovą su 8 metų patirtimi K.
PA. Totoraičiai, P. Pažeriūnas,
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. O.V. Suopiai, H.D. Mosh, D.M.
708-386-0556. TRANSPOINT
Hughes, R.V. Račiūnai, R.B.
— patikimiausias ryšys BU
Taylor. „Saulutė” dėkoja už
Lietuva bei visu pasauliui
aukas ir reiškia nuoširdžią
• Automobilio, namų ir užuojautą a.a. Roberto Čepelės
ligos draudimas atvyku artimiesiems.
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų.
• „Saulutė”, Lietuvos vai
Kreipkitės pas A. Lauraitį, A. & kų globos būrelis, dėkoja už
L. Insurance Agency, Balzeko aukas padėti našlaičiams, be
muziejuje, 6500 S. Pulaski globiams ir invalidams vai
Rd.. Chicago, IL 60629. II kams, daugiavaikėms šeimoms
aukštas, teL 773-581-4030.
bei studentams Lietuvoje. Au
• BALTIC MONUMENTS, kojo: Vinco ir Emilijos Rastenių
1108 Amber Drive, Lemont, IL, fondas (per reikalų vedėją
60439 Prie pat PL Centro. Tel. Leoną Sabaliūną) $3,000 pa
630-243-8446. Leonidą ir Gedi remti Vilniaus Visų Šventųjų
minas Kazėnai. Pageidaujant bažnyčios klebono kun. J. Vaatvykstame į namus.
ranecko labdarą globojant vai* Prieš užsisakydami kus; Alma Ericson $1,780 —
paminklą aplankykite St. metinė parama mergaitei ir
Caaimir Memorials, 3914 W. berniukui (t.y. po $240 ir po
lllth St. Turime didelį pasi $150 Šv. Kalėdų dovana bei po
rinkimą: matysite granito spal $500 pasiekus pilnametystę);
vą, dydį ir Lt. Gaminame pa dr. Vita Valadkienė $240 —
minklus mūsų dirbtuvėje pagal tęsia mergaitės metinę paramą;
jūsų pageidavimą, brėžinius. Barbara Plikaitis $340 ($240
Prieš pastatant paminklą ga mergaitės metinei paramai ir
lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad $100 kitoms „Saulutės” remia
jis padarytas, kaip jau buvo moms šeimoms); Aldona Ješjūsų pageidauta. Sav. Lilija ir mantienė $150 studentų sti
Vilimas Nelsonai. TeL 773- pendijoms; Meilutė Kusak ir
233-6335.
Paulius Kusak $240 tęsia mer
• „PENSININKO” žurna gaitės metinę paramą; Nijolė
lą, kurį leidžia JAV LB Soc. Kersnauskaitė $20 remiamai
Reikalų Taryba, red. Karolis mergaitei; Raminta ir dr. Algir
Milkovaitis, galima užsipre das Marchertas $240 tęsti
numeruoti adresu: 2711 W. 71 mergaitės metinę paramą; Ma
SL, Chicago, IL 60629, tel. ry Costello $240 metams pa
773-476-2655. Prenumerata remti berniuką. Labai ačiū!
metams: JAV-bėse, $15, kitur „Saulutė” („Sunlight Orp$25 Išeina 8 kartus per metus. han Aid”), 419 Weidner Rd.,
Tai vertinga dovana įvairiomis Buffalo Grove, IL 60089. Tax
progomis.
ID# 36-3003339.
• American Travel Ser
• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi vice, Balzekas Museum of
niais (mokėjimais ir prieina Lithuanian Culture, 6500 S.
mais nuošimčiais. Kreipkitės į Pulaski, 2~i fl„ Chicago, IL
Mutual Federal Savings, 60629. Tel. 773-581-1200; 8002212 Vert Cermak Road. 422-3190; Fax773-581-1873;
ATSVL@att.net
TeL (773) 847-7747.
• Nuoširdžiai dėkojame
•DĖMESIO! VIDEO APA
Daughters
of Lithuania
RATŲ SAVININKAI! Norė
draugijai,
parėmusiai
mūsų
dami tikrai kokybiškai išversti
šeimą
sunkią
gyvenimo
aki
video įrašus iš Lietuvoje nau
mirką.
Tolkačiovų
Seimą
dojamos PAL sistemos į ameri
• Nuoširdus ačiū poniai
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai,
Elenai
Rožėnienei už tai, akd
kreipkitės į INTER-VIDEO
Jūs
nelikote
abejinga mus
3533 S. Archer Avė., Chi
užklupusiai
nelaimei
ir padė
cago, IL 60629. TeL 773-927jote mums. Tolkačiovų šeima
9091. Sav. Petras Bernotas.

• 27 centai skambinant į

St. Xavier universitete
vyks keletas įdomių koncertų.
Lapkričio 10 d., šeštadienį,
7:30 val.v.. pasirodys gitarų
duetai, trio, kvartetai ir gitarų
Pasaulio lietuvių centro
orkestras (!), kurie atliks Ispa
kalėdinė mugė vyks gruo
nijos, lotynų Amerikos ir Ame
džio 1-2 dienomis centro di
rikos kompozitorių kūrinius.
džiojoje salėje. Jei turite pre
Lakričio 18 d., sekmadienį, 3
kių, kurias norite parduoti,
val.p.p. St. Xavier universiteto
reikia tik išsinuomoti staląkamerinis orkestras gros kom
vietą. Skambinkite Aldonai
pozitorių E. Coates, J. OffenPalekienei tel. 708-448-7436.
bach, P. Čaikovski opusus.
Iki lapkričio 4 d. dar galite Abu
koncertai vyks universite
pamatyti nuostabų sportinių
to McGuire Hali, 3700 W.
šokių atlikėjų iš Anglijos ir
103rd St.
Australijos koncertą-spektaklį, kuris vyksta Čikagos cent
Amerikos Lietuvių tary
re, Oriental Theatre (24 W. bos suvažiavimas įvyks lap
Randolph Str.) Smulkesnė in kričio 10 d., šeštadienį, Balze
formacija
internete ko lietuvių kultūros muziejaus
www.burnthefloors.com
patalpose. Į suvažiavimą at

Vyresniųjų lietuvių cent
re „Seklyčioje” lapkričio 7

St. Xavier universitetas
turi džiazo ansamblį, kuris
surengs koncertą lapkričio 16
d., penktadienį, 7:30 val.v.
universiteto McGuire Hali,
3700 W. 103rd Str. Muzikan
tai atliks džiazo klasikų ir
„bebop” eros kūrinius. Infor
macija tel. 773-298-3421.

• Labai daug Amerikos 1
lietuviu padeda nuskriaus
tiems Lietuvos vaikams.
Pratęsdami paramą kitiems
metams, atsiuntė:
$175 Nancy Snyder, N J.
Po $150: Verutė Ringutė,
Chicago, IL; George Akerley,
Oaklyn. N.J.; George ir Irene
Suboczewski. Bethesda. MD;
Paul Raymunt. New Preston,
CT; Algimantas ir Virginia
Gurėčkai, Germantown. MD
$60 aukojo Danutė ir Pau
lius Kūrai, Waterbury, CT.
Lietuvos vaikų vardu dėko
jame visiems aukotojams! „Lie
tuvos Našlaičiu globos" ko
mitetas, 2711 W. 71 Street,
Chicago, IL 60629.
• Tremtiniu Grižimo fon

««kr»tore
čio nuotr

dui Lietuvoje aukojo: $100
Liutkų šeima, Waterbury, CT;
$100 L.M.K. kuopa Waterbury.
CT; $20 Julija Puodžiukaitienė.
Waterbury, CT; $11 Juzė Šat
kauskienė. Tremtinių vardu
dėkojame aukotojams! „Lie
tuvos Našlaičiu globos” ko
mitetas, 2711 West 71 St.,
Chicago, IL 60629.

ADVOKATAS
GINTARAS P. ČEPĖNAS
M36SJ*u1mU Rd., Chkago, IL 60629
Tel. 773-582-4500

Valandos pagal susitarimą
IMIGRACINĖS TEISĖS

ADVOKATAS

'AURELIUS BUTVILAS
TeL 312-580-1217
135 S LaSalle 12300 Chicago, IL 60603
■&Įimo«kąn<ultaqįMjeMadieniui^

ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas
4536 W. 63 9tmet
Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo „Draugo”)
TeL 773-264-0100.

TaL 660-267-0600, lament, IL

Jonas Glbaitia
Civilinės ir
kriminalinėa bylos
0647 6.

Tel. 773-776-6700

ToOftueMfar.
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 6 v.v.
fteėtad 8 v.r. iki 1 v.p.p.

