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Vytautas Landsbergis sveikina
SSRS žlugimo dešimtmetį
Vilnius, gruodžio 7 d.
(BNS) — Prisimindamas prieš
dešimtį metų įvykusią Sovietų
sąjungos griūtį, Lietuvos kon
servatorių vadovas Vytautas
Landsbergis reiškia viltį, kad
Rusija pajėgs nukirsti saitus
su totalitarine praeitimi.
Anot penktadienį išplatinto
V. Landsbergio pareiškimo,
prieš 10 metų Rusijos, Ukrai
nos ir Baltarusijos vadovams
pasirašius sprendimą, kad
SSRS panaikinama, „melo ir
prievartos darinys turėjo iš
nykti”. V. Landsbergis tuo
metu vadovavo Lietuvos par
lamentui, kuris dar prieš pus
antrų metų iki žlungant
SSRS, paskelbė Lietuvos ne
priklausomos valstybės atkū
rimą.
V. Landsbergio teigimu,
„Lietuvai ir kitoms Baltijos
valstybėms šis istorinis lūžis
suteikė daugiau saugumo, kad
jau anksčiau atkurta Nepri
klausomybė nebus sutriuš
kinta”, o kitoms buvusioms
SSRS respublikoms — „reiškė
dalyvavimą kuriant geresnį,
laisvesnį, nebe diktatorių pa
saulį”.
„Kaip naudojamės laisve, ar
išmokstame naudotis ja gėriui
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP. Reuters, AP, lntertax, ITAR-TASS. BNS
žinių agentūrų pranešimais)

— čia ir šalių, tautų išmė
ginimai, ir demokratijų kūri
mo lenktynės”, rašo konserva
torius. V. Landsbergis teigia,
kad „laisvė — neginčijama
vertybė”, o „apgailėtina nos
talgija nelaisvei ir bankruta
vusios, žlugusios diktatūros
propaganda
neturėtų būti
skatinamos”.
Sovietų sąjunga faktiškai
sužlugo, 1991 m. gruodžio 8
dieną Baltarusijoje Belovežo
girioje tuometiniams Rusijos,
Baltarusijos ir Ukrainos vado
vams nusprendus sudaryti
naują tapvalstybinį darinį, ku
ris pavadintas Nepriklausomų
valstybių sandrauga. Dabar
joje yra 12 valstybių — buvu
sių sovietinių respublikų.
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Vladimiro Guleviciaus (Elta) nuotr
Trys Baltijos valstybės — Šimtametė Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčia.
Lietuva, Latvija ir Estija, ku
* Tėvynės sąjungos (Lie
rios buvo sovietų okupuotos ir
tuvos konservatorių) pir
prievarta
inkorporuotos
į
mininkas Vytautas Landsber
SSRS šios valstybės suokalbio
gis
bei Lietuvos politinių ka
Pokario metais uždarius Vil
Vilnius, gruodžio 4 d.
su nacių Vokietija išdavoje —
linių
ir tremtinių sąjungos pir
(Elta) — Vilniaus Šv. Mikalo niaus arkikatedrą baziliką ir
atkūrė nepriklausomybę dar
mininkas
Povilas Jakučionis
jaus bažnyčia mini reikšmingą Šv. Mikalojaus parapijos na
iki oficialiai subyrant Sovietų
pasirašė
susitarimą
dėl ilga
sukaktį — 100 metų, kai šioje muose įsikūrus Vilniaus arki
sąjungai. Jos tvirtina savo
laikio
politinio
bendradarbia
šventovėje pradėta melstis lie vyskupijos kurijai, ši bažnyčia
valstybingumą, orientuodamovimo. Partijos įsipareigojo
tuviškai. Sukakčiai skirtas atliko prokatedros funkcijas.
sis į vakarietiškos demokrati
remti „vieną bendrą išrinktą
kultūros vakaras buvo sureng
jos vertybes bei įsijungdamos į
*
Iki
2003
metų
kovo
pla
kandidatą” į prezidentus 2002
tas Vilniuje, Taikomosios dai
NATO bei Eruropos Sąjungą.
nuojama
atstatyti
Pranciš
m.
vyksiančiuose rinkimuose,
lės muziejuje veikiančioje pa
konų
vienuolyno
varpinę.
Var
sudaryti
bendrus arba koali
rodoje „Krikščionybė Lietuvos
pinės
atstatymas
yra
įtrauk
cinius
kandidatų
sąrašus 2003
Naftos išsiliejimą Būtingėje lėmė mene”.
tas
į
Vilniaus
savivaldybės
pa
m.
savivaldybių
tarybų ir
Šv. Mikalojaus bažnyčia —
rengtą
prarastų
istorinių
sta
2004
m.
Seimo
rinkimuose.
nekokybiškas įrenginys
seniausia Lietuvoje išlikusi
Vilnius, gruodžio 7 d. atsirado įtrūkimas. G. Emery katalikų šventovė. Manoma, tinių programą „Dingęs Vil Kas 4-tas ar kas 5-tas kandi
(BNS) — Įtrūkimas žarnoje, pažymėjo, kad bendrovė dar jog bažnyčia galėjo būti pasta nius”. kuri sk^ta atkuiH reikš datas bendrame sąraše bus
per kurį Būtingės terminale į tęs tyrimą.
tyta dar pagonybės laikais, mingus prarastus istorinius LPKTS atstovas. Susitarta,
statinius ir pritaikyti juos gy jog vienmandatėmis apygardo
Baltijos jūrą prieš dvi savaites
Įvykį tyrusi premjero suda galbūt XIV a. pradžioje, Lietu
ventojų
poreikiams. Atstačius mis bus pasidalinta taip, kad
išsiliejo 59 tonos naftos, atsi ryta speciali darbo grupė nu vos didžiajam kunigaikščiui
ją,
būtų
užbaigtas visas Pran nekiltų tarpusavio konkuren
rado dėl gamintojo klaidos, statė, kad lapkričio 23 dieną Gediminui perkėlus į Vilnių
ciškonų
vienuolyno
ansamblis. cija.
iBNSl
paskelbė terminalą naudojan avarijos metu į Baltijos jūrą valstybės sostinę. Bažnyčia,
* Klaipėdos muzikinė
ti bendrovė „Mažeikių nafta”.
*
Socialdemokratinės
pateko 59
tonos
naftos. kurią aptarnavo greta besiku
Kaip rašoma penktadienį Išvadose teigiama, kad avari riantys vienuoliai pranciš grupė ,,B’avarija” pirmą koalicijos frakcijos Seime
bendrovės išplatintame pra jos priežastys yra povande konai, buvo skirta į miestą kartą popmuzikos gyvavimo nariai nesutaria, ar parems
nešime spaudai, ataskaitoje, ninės transportavimo žarnos valdovo kvietimu atvykusiems istorijoje nedidelėje Žemaičių Liberalų frakcijos iškeltą Ro
kurią paruošė žarnos tyrimą įtrūkimas, kurį sąlygojo nepa vokiečių pirkliams ir amati Naumiesčio bažnyčioje pa lando Pakso kandidatūrą į
atlikusi firma „Rontgen Tech- kankama Būtingės terminalo ninkams. Tai liudija ir būdin šventino naują albumą „Iš vi Seimo pirmininko pavaduoto
nical Dienst”, nurodoma, kad povandeninės dalies priežiūra. gas Vidurio Europos regionui sos širdies”. Prieš metus grupė jus. Socialdemokratas Justi
įvykio priežastimi tapo povan
šv. vyskupo Mikalojaus Mi- į save dėmesį atkreipė sukel nas Karosas pareiškė, jog, jo
„Teiginiai, kad ‘Mažeikių
deninės žarnos vidinis pažei
riečio — keliautojų, pirklių, dama skandalą su prostitutė nuomone, R. Pakso išrinkimas
nafta’ blogai prižiūrėjo žarnas,
dimas, kuris susidarė dėl žar
amatininkų, belaisvių, vaikų mis. Prieš savaitę parduotuvė būtų Seimo kompromitavimas
neatitinka
tikrovės.
Mūsų
se pasirodžius „B’avarijos” al ir galėtų dar labiau sumažinti
nos sraigtinės vielos trynimosi
globėjo — titulas.
techninės
priežiūros
ir
ban
su vielinio siūlo sutvirtinimo
XIX-XX amžių sandūroje bumui, per pirmąsias tris die visuomenės pasitikėjimą šia
dymų
programos
sudarytos
ir
Šv. Mikalojaus bažnyčia, at nas buvo išpirkta per 12,000 institucija. Jo nuomone, par
sluoksniu. Nustatyta, kad ši
vykdomos
pagal
projekto
rei
gamintojo klaida buvo įtrū
naujinta Vileišių šeimos lėšo kompaktinių plokštelių. Ne tijos
pirmininko
rinkimus
kalavimus,
gamintojo
reko
kimo, per kurį išsiliejo nafta,
mis, tapo lietuvybės Vilniaus paisant stulbinančios sėkmės, pralaimėjusiam ir iš frakcijos
pirminė priežastis. Ataskai mendacijas bei pramoninius krašte centru. 1901-1939 m. ji trijulė paprašė Žemaičių Nau seniūnų atsistatydinusiam R.
toje pažymėta, kad visiškai standartus”, rašoma bendro buvo vienintelė Vilniaus kata miesčio klebono Zenono Degu Paksui, liberalai tokiu būdu
nėra požymių, kad įtrūkimas vės pranešime spaudai. Pasak likų šventovė, kurioje žmonės čio, kad pašventintų naujau meta „gelbėjimosi ratą”, kad
sią jų kūrinį. Pasak klebono,
atsirado naudojant žarną ar jo, paskutinį kartą povandeni meldėsi lietuvių kalba.
nuramintų buvusio vadovo
nių žarnų apžiūra buvo atlik
1930 metais, minint Lietu toks šventinimas — pirmasis šalininkus ir išsaugotų savo
dėl išorinio mechaninio pažei
ta spalio 14 dieną, ir jos metu vos didžiojo kunigaikščio Vy jo gyvenime, bet yra buvę at
dimo.
gretose „taiką ir ramybę”. „Nei
„Mažeikių naftos” terminalo nebuvo rasta priežasčių, dėl tauto mirties 500-ąsias meti vejų, kai reikėjo šventinti partijoje, nei frakcijoje stabi
ibnsi
ir vamzdynų operacijų direk kurių reikėtų nutraukti žarnų nes, bažnyčios šoninio įėjimo ginklus.
lios vietos neužsitikrinęs žmo
naudojimą arba suabejoti jų nišoje buvo pastatytas skulp
* Kaune nebeliko resto gus yra siūlomas į vieną
toriaus Glenn Emery teigimu,
patikimumu.
toriaus Rapolo Jakimavičiaus ranų, į kuriuos būtų gali aukščiausių valstybės postų”,
kelios sraigtinės vielos apvijos
Žarnos gamintojas informa
sukurtas
Vytauto Didžiojo ma pakviesti aukšto rango piktinosi J. Karosas.
buvo įdėtos giliau, nei reikėjo.
(BNS)
vo „Mažeikių naftą”, kad žar
svečius. Kai mieste tenka gar
biustas.
Dėl šios priežasties žarnos
* Kauno savivaldybė at
nos buvo visiškai tinkamos
bingai, pagal visus protokolo
konstrukcįjoje susidarė ne
sidūrė
grąžintinu namu
naudoti
iki
kitų
metų
vidurio,
*
Seimo
pirmininko
Artū
reikalavimus priimti ir pamai
įprastas trynimasis ir dėl to
jei povandeninių apžiūrų me ro Paulausko nuomone, tinti aukšto rango delegaciją, nuomininku kailyje. Jau
• „Negaliu komentuoti tu nebus pastebėta pažeidimų. Lietuva dar nepribrendo pa Savivaldybės užsienio ryšių atsirado kandidatas į tris Sa
„Mažeikių naftos” teigimu, siūlymams įteisinti lengvus tarnybos darbuotojus išmuša vivaldybės pastatus: Laisvės
gandų, jog bendrovę ‘Ma
dar
neaišku, kada dėl nelai narkotikus, kaip yra Nyder šaltas prakaitas. Aukščiausios ai. 94, 94a ir 94b. Maskvoje
žeikių nafta* valdanti firma
‘Williams International* ruo mės sustabdytas Būtingės ter landuose. „Nors esu pakanka klasės restoranai, sumažėjus gyvenančio Lietuvos piliečio
šiasi pasitraukti iš Lietuvos, minalas atnaujins darbą. Ava mai liberalių minčių žmogus, klientams, persitvarkė į de Grigorijaus Plotkino prašymą
tačiau galiu patvirtinti, kad rijos žala aplinkai įvertinta manau, kad ši mintis Lietu mokratiškas, visų skonį tenki atkurti nuosavybės teises į jo
gamykla yra labai gerose ran 2,6mln. litų. Ją turės atlygin voje nesulauktų pritastyva”, nančias užeigas, todėl už senelių išlikusį nekilnojamąjį
kose”, ketvirtadienį sakė bu ti Būtingės terminalą naudo sakė A. Paulauskas. „Reikė sienio svečius tenka kviesti turtą miesto Pastatų grąži
vusios Lietuvoje viešintis JAV janti bendrovė „Mažeikių naf tų, aišku, ieškoti kažkokių arba į nedidukus viešbučių nimo ir butų privatizavimo
prezidento Bill Clinton admi ta”.
kompromisų, bet dabar aš to restoranus arba į smuklių tipo tarnybai pateikė jo įgaliota
advokatų įstaiga.
(KD.Elta)
nistracijos Valstybės sekreto
klausimo nesvarstyčiau", pri užeigas.
(KD,Elta)
•
* Per 10 metų Ignalinos dūrė jis. Nyderlandai yra vie
riaus pavaduotojas Strobe Tal* Seimo Nacionalinio sau
* Rusijos susivienijimas
bott. Pasak jo, B. Clinton ad atominės jėgainės saugu nintelė pasaulio valstybė, ku gumo ir gynybos komitetas „Gazprom”, kartu su Vakarų
ministracija norėjo „Williams” mui gerinti išleista apie 900 rioje yra legalizuoti lengvi (NSGK) pritarė Krašto apsau Lietuvos pramonės ir finansų
atėjimo į Lietuvą, nes JAV mln. litų. Dauguma šių lėšų narkotikai — marihuana, ha gos ministerijos parengtam įs korporacija
įkūręs bendrą
bendrovės buvo skatinamos — Lietuvos pinigai. Dar per šišas ir kiti. Seimo vadovo nu tatymo projektui, kuriuo siū įmonę „Dujotekana”, nelauk
investuoti
pokomunistinėse 200 mln. eurų užsienio vals omone, šiuo metu lengvų nar loma 5 proc. padidinti karių damas, kol vyriausybė patvir
valstybėse, be to tikėta, jog tybės skyrė I elektrinės bloko kotikų legalizavimas galėtų skaičių kariuomenėje. Siūlo tins „Lietuvos dujų” tiekėjo
tinkamai įgyvendintas Lietu uždarymui. I blokas bus už- sukelti dar daugiau problemų. ma, kad kitąmet krašto apsau konkurso taisykles, tikisi, kad
vos. vyriausybės ir „Williams darytas jau 2004 metais, o II Tyrimai rodo, kad net 15 pro gos sistemos reguliariosiose neseniai įkurta bendrovė jas
susitarimas bloką Europos Sąjunga (ES) centų Lietuvos jaunuolių iki pajėgose ir aktyviąjame rezer atitiks ir dalyvaus privatizuo
International”
bus naudingas Lietuvos žmo- reikalauja uždaryti 2009 me 16 metų yra bent kartą varto ve tarnautų 38,640 karių bei jant „Lietuvos dujas” kaip
nėms.
(BNS) tais.
(LR, Elta)
ję narkotikus.
(BNS) vyresniųjų karininkų. ibnsi tiekėja.
(LŽ.EIta)

Šv. Mikalojaus bažnyčia —
lietuvybės židinys

t

Islamabadas. Talibanas kapituliavo pietiniame Afganistanu
mieste Kandaharė ir visą valdžią perdavė genčių tarybai, pranešė
„Afghan Islamic Press”. „Valstybinė taryba (šura) peremė kariuo
menės štabo, oro uosto, kareivinių ir kitų objektų kontrolę Jie dis
lokavo savo žmones, kad būtų užkirstas kelias neramumams Ne
buvo jokio pasipriešinimo, ir Kandaharė yra visiškai ramu”, sake
tarybos narys, vietos puštūnų genčių seniūnas. Paskirtasis Afga
nistano pereinamosios vyriausybės vadovas Hamid Karzai, kuris
susitarė dėl miesto perdavimo, sakė, kad talibams pabėgus, mies
te prasidėjo plėšikavimas. CNN teige, kad padėtis mieste chaotiš
ka. Gatvės pilnos talibų ir arabų kovotojų, ištikimų Osama bin La
den, taip pat genčių pajėgų ir paprastų plėšikų.
JAV jūrų pėstininkai per pirmąjį sausumos puolimą po bazės
pietų Afganistane užėmimo nukovė septynis „priešus”, penktadie
nį pranešė kapitonas David T. Romley . Pasak jo, žuvę priešai yra
arba talibai, arba jų sąjungininkai iš Osama bin Laden tinklo ,,alQaeda”. Nė vienas amerikietis nežuvo. „Tai musų pirmoji sausu
mos puolimo operacija nuo lapkričio 25 d., kai užėmėme šią bazę”,
pridūrė jis. Praėjusią savaitę jūrų pėstininkai pradėjo operacijų
tiekimui ir ryšių linijoms nutraukti, taip paremdami su Talibanu
kovojančias pajėgas, kurios artėjo prie paskutines talibų tvirtoves
Kandaharo.
Kabulas. Kai mula Mohammad Ornar nurodė Talibano paje
goms atiduoti Kandaharą, jis tikriausiai žinojo, kad tai gali būti
paskutinis jo duotas įsakymas. Atsiskyrėliškai gyvenantis Taliba
no vadas, vienos akies netekęs musulmonų dvasininkas, kurio žo
dis pastaruosius 5 metus Afganistane prilygo įstatymui, paskuti
nę talibų tvirtovę Kandaharą buvo pažadėjęs ginti iki mirties. Ta
čiau ketvirtadienį liepsninga retorika nutilo ir paaiškėjo, kad M.
Omar sutiko atiduoti Kandaharą puštūnų genčių vadams mainai.-,
į leidimą „garbingai” gyventi. Vis dėlto Talibano kovotojams
pradėjus atiduoti savo ginklus, dar nebuvo aišku, ar staigus ir ne
tikėtas M. Omar pragmatizmas apsaugos jį nuo pirmalaikės mirtiės. Amerika perspėjo nesutiksianti, kad M. Omar liktų laisvėje.
Melava, Afganistanas. Osama bin Laden vadovaujamo tero
ristų tinklo „ai Qaeda” kovotojai penktadienį Rytų Afganistano
kalnuose įnirtingai priešinosi antitalibaniškoms pajėgoms, ap
šaudydami jas iš minosvaidžių. Pastarosiomis dienomis JAV bom
bonešiai intensyviai atakavo požeminius „ai Qaeda” urvus netoli
Tora Borą, kur, kaip įuanooia, gali slėptis bin Laden su maždaug
1,000 kovotojų, daugiausia arabų.
Quetta, Pakistanas. Talibano pajėgų pasidavimas busimo lai
kinojo Afganistano vadovo Hamid Karzai pajėgoms netenkina kitu
puštūnų genčių vadų, kurie penktadienį pareiškė kariausią toliau.
Berlynas. Afganistano grupėms pasirašius svarbų susitarimą
dėl laikinosios vyriausybės sudarymu, tarptautiniai rėmėjai ir pa
galbos organizacijos pažadėjo skirti nuolatinį dėmesį Afganistanu
atstatymui, kuris tęsis netrumpą laikotarpį. Pirminiais duomeni
mis, norint užtikrinti elementarų Afganistano žmonių pragyveni
mą ir sukurti infrastruktūrą, šiai valstybei per artimiausius 5 me
tus reikia suteikti 6 mlrd. dol. pagalbos. Berlyno konferencijos de
legatai sakė, kad tolesnė pagalba Afganistanui priklausys nuo šios
valstybės pažangos, siekiant politinio pastovumo, taip pat nuo to,
ar jos vyriausybė bus atskaitinga.
Islamabadas. Per amerikiečių antskrydžius Kandaharė Afga
nistano pietuose per 2 mėnesius žuvo 10,000 žmonių, daugiausia
Talibano kareiviai, penktadienį likusiems talibų kovotojams su
dėjus ginklus, sakė Talibano pareigūnas
Bombei. Indijos valdžios pareigūnai įspėjo JAV, Didžiąją Bri
taniją ir Australiją, jog suimtas įtariamas „ai Qaeda” narys at
skleidė, kad ši organizacija nusiuntė savižudžių teroristų būrius į
visas keturias minėtas valstybes. Įtariamasis Mohammad Afroz
Abdul Razzak pasakojo, kad „ai Qaeda” išsiuntė būrius smogti ke
turiems taikiniams — New Yorko World Trade Center, Britanijos
parlamentui, vienam Australijos dangoraižiui ir Indijos parlamen
tui. Policija mano, kad Indijoje yra ir daugiau „ai Qaeda” agentų,
kuriuos stengiamasi išaiškinti.
Jeruzalė. Izraelyje penktadienį prasidėjo Izraelio ir palestinie
čių saugumo pareigūnų derybos, kuriose dalyvauja ir JAV Centri
nės žvalgybos valdybos (ČIA) atstovai. Tai antrasis tokio pobūdžio
Izraeliu ir palestiniečių saugumo komisijos susitikimas nuo lap
kričio 25 d. Per tą laiką kelis Izraelio miestus sudrebino kruvini
palestiniečių savižudžių sprogdinimai, į kuriuos atsakydamos Iz
raelio pajėgos bombardavo palestiniečių savivaldos teritorijas.
Maskva. Rusijos ir NATO bendros nuolatinės tarybos susitiki
me Briuselyje priimtas sprendimas sudaryti „naują tarybą, vieni
jaučią Rusijos Federacijos ir NATO nares, kad būtų galima nusta
tyt’ ir įgyvendinti galimybes bendriems veiksmams dvidešimtu
ko’ formatu”, sakoma Rusijos URM išplatintame bendrame pareiš
kime. Jame pabrėžiama, jog Rusijos ir NATO bendra nuolatinė ta
ryba „pavedė savo ambasadoriams, remdamasi Rusijos ir NATO
santykių pagrindų aktu, apsvarstyti ir parengti artimiausiais mė
nesiais naują tvarką, kuria bus konsultuojamasi, bendradarbiam
jama, priimami bendri sprendimai ir vykdomi suderinti bendri
veiksmai”.
Helsinkis. Suomijos valstybinis veterinarijos ir maisto tyrimų
institutas, atlikęs 6 metų kar
KALENDORIUS
vės audinių tyrimus, penkta
Gruodžio
8 d.: Švč. M Marijos
dienį pranešė, kad valstybėje
nekaltasis
prasidėjimas;
Gaila, Ged
buvo užregistruotas pirmasis
mintė,
Gentvilas,
Romarikas,
Vaidmi
galvijų spongioforminės encefanas,
Zenonas.
lopatijos — kempinligės — atve
Gruodžio 9 d.: Šv Juan Diego,
jis. Apie kempinligės atsiradi
Delfiną,
Gedenė. Leokadija. Vakaris,
mą pranešė ir Austrijos vyriau
Valerija.
sybė. Švedija liko vienintele Eu
Gruodžio 10 d.: Angelina, Eidin
ropos valstybe, kurioje ši gal
tas,
Eularija, Įima, Loreta. Melchijavijų liga nebuvo užregistruota.

das. Spinduolė. Žydrė
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PĖDSAKUOSE SU KUN. K. TRIMAKU
Šių metų lapkričio 13 d., ar
kivyskupijos jaunimo centre
vyko susitikimas su kun. K.
Trimaku. Susitikimo tema:
„Jaunimo dvasingumas: atgy
vena ar iššūkis”.
Pradėjome
šv.
Mišiomis
(ačiū kun. Kęstučiui Kevalui,
padėjusiam gauti Mišių reik
menis iš katedros zakristijos).
Po jų kunigas Kęstutis pri
statė ir padovanojo kelias savo
knygas: „Jaunimas: patirtys ir
įžvalgos” bei „Medziugore...”.
Vakaras vyko ne paskaitos
forma, bet pokalbio. Kun. K.
Trimakas, padedant studentui
Aurimui Š., pokalbį moderavo.
Daugelis atėjusiųjų (iš viso
buvo arti 20) patys dalijosi sa
vo patirtimi ir ieškojimais.
Buvo labai įdomu sužinoti,
kaip kiti studentai supranta
dvasingumą. Tapo aišku, kad
visi norėtumėme atsiriboti
nuo
ritualinio,
formalaus
„dvasingumo” bei ieškoti tikrų
sielos veiklos formų, gyvų dva
sios apraiškų.
Kun. Trimakas pastebėjo,
kad mes savo gyvenime dau
giausia judame erdvėje ir nevisada pastebime savo vidinio
judėjimo. Mes rašome dieno
raščius, kuriame eiles, deda
me valios pastangas pasiekti
tam tikrų sportinių laimėjimų
(yra sportininkų, kurie pasie
kia prizines vietas, kamuoja
mi sunkios ligos) — tai yra
taip pat dvasingumas! Šv. Te
resė Avilietė, Tomas Akvinie-

tis, Tomas Mertonas — Kata
likų bažnyčios pripažinti ar
beveik pripažinti mistikai,
kalba apie gilesnį santykį su
Dievu. Tačiau nebūtina jų ko
pijuoti. Laisvės alėja, šokių
salė ar bet kuri kita vieta gali
tapti žmogaus sielos atsiver(t)imo vieta.
Kun. K. Trimakas sakė, kad
savo knygoje jis aprašo net ir
tuos jaunus žmones, kurie
dvasingumą patiria šokdami.
Gilus ar dvasingas žmogus
išsiskiria savo empathia. Jo
sugebėjimas įsijausti į kitą,
suprasti kitą yra stebinantis,
kai kuriais atvejais netgi stul
binantis.
Turbūt tokios buvo mūsų
pagrindinės diskusijų temos ir
išvados. O paskutinė išvada,
kurią visai netikėtai padarė
viena teologijos studentė (mes
tai palaikėme dvasios apraiš
ka), jog kiekvieno žmogaus ke
lias yra savitas. Kiekvienas
turi savo dvasios sodą, kurį
prižiūri. Jei pas vieną auga
klevas, tai pas kitą „sodinin
ką” gal tokio medžio nerasime.
Jis džiaugsis kitais savo au
gintais medeliais.
Vakaro pabaigoje mes su
gerbiamu kunigu nusifotogra
favome ir studentų ateitinin
kų vardu padovanojome knygą
„Mažasis princas”.
VDU kuopos vardu dėkoju
kun. K. Trimakui ir visiems
pėdsakų dalyviams.
Aurimas Šukys

VILNIAUS VIETOVĖS ATEITININKŲ VEIKLA
Spalio 7 d. Vilniaus Užupio
gimnazijoje (Krivių g. 10) vyko
Vilniaus vietovės ateitininkų
valdybos rinkimai. Jie prasi
dėjo Mišiomis Šv. Kazimiero
bažnyčioje. Jų metu įžodį da
vė studentė Asta Šermukšnytė ir keturi moksleiviai iš Pab
radės kuopos.
Susirinkus į Užupio mo
kyklą programą pradėjo sen
draugiai Saulius Girnius ir
Liutauras Serapinas. Pasta
rasis iškėlė daug klausimų
apie ateitininkų uždarumą,
neveiklumą, klaidas , apie da
bartinius jaunimo autoritetus.
Pateikė keletą pasiūlymų dėl
naujos valdybos veiklos: Vil
niaus vietovės ateitininkų
būstinėje turėtų nuolat dirbt
ir už tai gauti atlyginimą vie
nas žmogus; valdyba turi leis
ti savo informacinį leidinį.
Liutauras mano, kad „šiuo
metu svarbiausia ateitininkų
veikla turi būti sutelkta
aukštojo mokslo mokyklose”.
Jis priminė, kad Kristui pri
sikelti angos nereikėjo. Tad
mes turėtume patikėti visa
įveikiančia, atnaujinančia Jo
galia. Didelį darbą atlieka
sendraugiai
tyliai
būdami
Kristuje su savo kančiomis.
Saulius
Girnius
kalbėjo
apie išeivių (daugiausia JAV)
ateitininkų veiklą. Jis supa
žindino su Šiaurės Amerikos
ateitininkų tarybos 2001 m.
liepos 28 d. priimta metų
veiklos programa „Drįstame
būti kitokie”, apibūdino JAS,
MAS, ASS vasaros stovyklas.
Po pietų Vilniaus vietovės
valdybos pirmininkė Aliutė
Permiakova
pateikė metų
ataskaitą. Ji priminė su
ruoštus renginius (Aušros
Vartų , Šv. Kazimiero atlaidų
savaitgalius ir Berčiūnų sto
vyklą), pacitavo dalyvavusių
moksleivių atsiliepimus. Fi

nansinę renginių ataskaitą
pateikė iždininkė Asta Šermukšnytė, apie ryšį su „Drau
go” ir „XXI amžiaus” laikraš
čiais kalbėjo Kristina Bučio
nytė.
Po valdybos ataskaitos Vil
niaus krašto kuopų atstovai
pranešė apie kuopų veiklą.
Pabradės kuopa bendrauja
su Pabradės seminarinės mo
kyklos maltiečiais. Ateitinin
kai lanko senelius ir vienišus
žmones, dovanoja jiems pačių
gamintus atvirukus, prieš Ka
lėdas nuneša kučiukų, prieš
Velykas — margučių. Jie taip
pat komponuoja sausas puokštytes, kurias po parodos dova
noja ligoniams. Pabradės kuo
pa moka gaminti ir verbas.
Jas parduoda Kaziuko mugė
je ir taip užsidirba pinigų ke
lionėms į stovyklas.
Didžiausias Ignalinos kuo
pos projektas vadinasi „Kad
visiems mokykloje būtų gera”.
Veikia gitaros, dailės, anglų
kalbos, sportinių šokių, plasti
nių šokių, dainavimo, Šv. Raš
to skaitymo būreliai, kuriuose
dalyvauja arti 100 mokinių.
Užsiėmimus veda vyresnieji
moksleiviai.
Fabijoniškių kuopa dau
giausia dėmesio skiria savęs
tobulinimui, tikėjimo stiprini
mui susirinkimuose. Be kita
ko jie numato mokykloje su
rengti liaudišką vakaronę,
taip pat pasimokyt rašyti
straipsnius
profesionaliems
žurnalistams vadovaujant.
Besikurianti Jėzuitų gimna
zijos kuopa visus norinčius
kviečia
labiau
pasidomėti
Vilniaus elgetaujančiųjų pro
blema.
Prisistačius kuopoms, SAS
pirmininkas Vytautas Girdzi
jauskas atsakė į klausimus
apie .Ateities” žurnalą.
Dienos pabaigoje vyko Vil-

JAV

Metams
$100.00
(U.S.) $115.00

172 metų
$60.00
$65.00

3 mėn.
$38.00
$45.00

$60.00
$65.00

$45.00
$50.00

$33.00
$38.00

$500.00
$100.00
$160.00
$55.00

$250.00
$55.00
$85.00

Kanadoje ir kitur
Tik šeštadienio laida:
JAV
Kanadoje ir kitur (U.S.)
Užsakant į Lietuvą:
Oro paštu
Reguliariu paštu
Tik šeštadienio laida oro paštu
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu

Papilės ateitininkai brangius svečius iš Amerikos pasitiko su dovanomis — gėlėmis ir gražiais rankdarbiais. Iš
k.: Papilės Šv. Aloyzo kuopos pirmininkė Laura Malakauskaitė, paveikslo kūrėja Aušra Šideikytė, svečiai JoNuotr. G. Pundziuvienės
nas ir Laima Šalčiai ir kuopos vicepirm. Eglė Būtenavičiūtė.

SUTINKAME, IŠLYDIME,
ŠVENČIAME
Rugpjūčio 30-ąją savo apsi
lankymu Gargždus pagerbė ir
parapijiečius nudžiugino Vati
kano nuncijus Lenkijai, arki
vyskupas J. Romaniuk, lydi
mas Bialystoko arkivyskupo
V. Zembos, Vilkaviškio vysku
pijos kanclerio kan. J. Pečiukonio.
Ankstyvą ketvirtadienio ryt
metį Gargždų bažnyčioje gar
būs svečiai koncelebravo šv.
Mišias, skirtas Švč. Mergelės
Marijos garbei. Nors ir anks
tus rytmetis buvo, į bažnyčią
susirinko nemažai tikinčiųjų,
vaikų, ateitininkų.
Apaštalinis nuncijus J. Ro
maniuk savo pamoksle, kurį
vertė kan. J. Pečiukonis, kal
bėjo apie lietuvių ir lenkų pa
maldumą Dievo Motinai ir su
tuo susijusias tradicijas. Buvo
prisiminta Žolinė, rugsėjo 8-ji
ir kitos svarbios Europos šalių
katalikų šventės.
Gargždų parapijos klebonas
kanauninkas, parapijos ateiti
ninkai pasveikino atvykusius
garbius svečius, padėkojo už
apsilankymą.
Rugsėjo 21 dieną, penkta
dienį, kunigai Visvaldas Kul
bokas ir Petras Šiurys, prieš
išvykdami į Romą tęsti teolo
gijos studijų, vakare Gargždų
bažnyčioje, kartu su parapijos
klebonu kanauninku Jonu
Paulausku aukojo šv. Mišias.
Parapijos ateitininkai, kaip
ir kiekvieną penktadienį, gie
dojo šv. Mišiose, iškilmingai
atnešė atnašas šv. Mišių au
kai.
Kunigas Visvaldas Kulbokas
vadovavo
koncelebracijai,
sklandžia, gražia kalba pa
sakė įdomų, turiningą pa
mokslą apie pašaukimą.
Beje, kun. Visvaldas Kulbo
kas prieš trejus metus priėmė
kunigystės šventimus, gal dėl

niaus vietovės valdybos rin
kimai. Buvo priimtas pasiūly
mas rinkti didelę valdybą, kad
ji galėtų pasiskirstyti į darbo
grupes, atsakingas už vieną
veiklos sritį. Buvo išrinkta
devynių narių valdyba. Pirma
me susirinkime, kuris vyko
pirmadienį, išsirinktas pirmi
ninkas, sekretorė ir iždinin
kas, taip pat į valdybą vie
ningai buvo priimtas dešim
tas narys. Taigi dabar jos su
dėtis yra tokia: Liutauras Se
rapinas (pirmininkas, buvu
sios valdybos narys), Agnė
Kutkauskaitė (sekretorė), Da
lia Baronaitė (iždininkė), Sau
lius Girnius (buvusios valdy
bos narys), Elzė Gudavičiū
tė, Aistė Garlaitė, Mindaugas
Saulis, Eglė Tamoševičiūtė,
Asta Šermukšnytė (buvusios
valdybos narė), Silvija Skreby
tė.
Sėkmės
naujai
valdybai
darbuotis kartu su Kristumi.
Kristina Bučionytė

t

ATEITININKŲ KŪČIOS
ČIKAGOJE
Čikagos ir apylinkių Lipto jis čia atostogų metu daž
niūno-Stulginskio moksleivių
nas svečias, o parapijiečiams,
ateitininkų kuopa maloniai
moksleiviams tai patinka.
kviečia visus šventiškai nusi
Po šv. Mišių parapijos klebo
teikusius į tradicinę Kūčių
nas kanauninkas Jonas Pau
šventę, sekmadienį, gruodžio
lauskas,
atsisveikindamas
16 d., 1 vai. p.p. švenčiamą
ateitininkams nuoširdžiai pa
Jaunimo centro didžiojoje sa
linkėjo Dievo palaimos.
lėje. Po iškilmingų šv. Mišių,
Kunigas Petras Šiurys ir ku
šeimyniškai dalinsimės plotnigas
Visvaldas
Kulbokas
kelėmis ir pasivaišinsime Kū
nuoširdžiai pabendravo su
čių vakariene, kurią paruoš
ateitininkais, mokinukais, ku
nuostabi valgių gamintoja
rių tą vakarą buvo susirinkę
Ona Norvilienė ir jos pasi
gausiai.
šventusios talkininkės. Pasi
Sekmadienį (rugsėjo 30 d.)
linksminsime kalėdinių gies
vyko Gargždų parapijos tituli
mių giedojimu. Čikagos moks
niai — šv. Arkangelo Mykolo
leiviai ateitininkai kviečia vi
atlaidai. Sumos šv. Mišias
sus kartu švęsti Atpirkėjo gi
koncelebravo svečiai kunigai,
mimą, kaip bendra lietuviška
kilę iš Gargždų parapijos: Nešeima ir prašyti Kūdikėlio Jė
varėnų klebonas Rimas Lingezaus džiaugsmo, sielos ramy
vičius, kunigystės šventimus
bės, geros sveikatos ir laimės.
priėmęs 1989.05.28 Gargždų
Tęskime šią gražią lietuvišką
bažnyčioje. Kun. teol. Andrius
bei Čikagos visuomenės tradi
Nąrbekovą^ kunigystės šven
ciją. Registruotis pas Liudą
timus priėmęs 1993.05.30, da
Landsbergį (630) 792-0616 ar
bar dirbantis Vilniaus kunigų
ba elektroniniu paštu:
seminarijoje, kun. Virginijus
liudas@mindspring.com.
Palionis, kunigystės šventi
mus priėmęs 1998.07.19 —jis
vadovavo ir koncelebracijai.
Asistavo iš Gargždų parapijos
kilęs Telšių kunigų seminari
jos 4 kurso klierikas Andrius
Vaitkevičius.
Kun. teol. dr. Andrius Nar
bekovas pasakė turiningą pa
mokslą apie Šventosios Dva
sios veikimą, jo su įdomumu
klausėsi gausiai susirinkę pa
rapijiečiai, jaunimas.
Po šv. Mišių parapijos kleb.
kan. Jonas Paulauskas padė
MARIUS KATILIUS, M.D.
kojo svečiams ir kvietė nepa
CHIRURGAS
miršti, dažnai aplankyti savo
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
gimtąją parapiją. Jaunimas,
laparoskopinė chirurgija.
ateitininkai pasveikino sve
300 Barney Dr., Suite A
čius, gėlių žiedais, giesme pa
Joliet, IL 60435
dėkojo už atvykimą.
Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230
Kazimiera Sipienė
Gargždai

ATEITININKŲ RENGINIAI
Čikagoje
Gruodžio 16 d. — Čikagos
Ateitininkų kūčios 1 vai.p.p.
Jaunimo centro didž. salėje.
Rengia Lipniūno-Stulginskio
moksleivių ateitininkų kuopa.
Dainavoje
Gruodžio 26-30 d. — MAS
Žiemos kursai. Registracija iki
gruodžio 12 d.

www.cenlerforsurgeryandbreasthealth.com

Asta M. Astrauskas, MD
Vaikų gydytoja
Palos Pediatrics
708-923-6300
Chicago Pediatrics
773-582-8500
DR. RUSSĖLL MILER, MD

Šeimos gydytojas ir
CHIRURGAS
Perėmė dr. P. Kisieliaus praktiką
Oak Park Physicians Office
6626 W. Cermak Rd.,
Bervvyn, IL 60402
Tel. 708-484-1545.

DR. DALIA E. CEPELĖ, D.D.S.
DANTŲ GYDYTOJA
10745 Wlnteraet Dr.

Orland Park, IL 60467
708-873-9074
Valandos pagal auattarimą

MAS ŽIEMOS
KURSAI
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.

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracįja dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo.
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.

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
Downers Grove, IL 60515
630-852-9400
Valandos pagal susitarimą

DR. ELIGIJUS LELIS
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA

1192 Walter St., Lemont, IL 60439
1051 Esaington Rd. #200,
Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854
DR. RAMUNĖ MACIJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

9356 S. Roberte Road
Hickory Hills
Tel. 706-598-2131

Šeimos daktaras ir chirurgas
Valandos pagal susitarimą

DR. VILIUS MIKAITIS

FAMILY MEDICAL CLINIC
10011 W. 143 St. Odand Park, IL 60467
Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital
Valandos pagal susitarimą
Tel. 708-460-2500

Cardiac Diagnosis, LTD.

6417 W. 87 Str.
OakLawn, IL 60453
Tel. 773-436-7700
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą
DR. LINA POŠKUS
DANTŲ GYDYTOJA
4635 W. 63 St.;Chicago
Tel. 773-735-7730
10 S. 640 S. Kingery Hwy, Hinsdale
Tel. 630-323-5050
JCNAS V.PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD
GREGORY SUELZLE, MD
SCOTT GREENWALD, MD
Illinois Paln Treatment Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt.
vietų skausmo gydymo specialistai
Chicago: 312-726-0800
East Dundee: 847-551-1212
McHenry: 815-363-9595
Eik Grove: 847-718-1212
ir Libertyville.
www.illinoispain.com
DR. DANA M.SALIKLIS
Dantų gydytoja
825 S. Mannheim Rd.
VVeetcheater, IL 80154
Tel. 708-344-1694
Valandos pagal susitarimą
SURENDER LAL, M.D.
Specialybė - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652
Tel. 773-434-2123
Valandos pagal susitarimą.

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D.

DR. VJ. VASAITIENĖ

Vaiku avdvtoia

DANTŲ GYDYTOJA
4817 W. 83 St, Burbank, IL
Tai. 708-423-8114
Valandos pagal susitarimą

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

Priklauso Palos ir Christ
ligoninėms.
DR. DAUA JODVVALIS
DANTŲ GYDYTOJA
15643 W. 127» Str.
Suks 101
Lemont, IL
Tel. 630-243-1010
Valandos susitarus

LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija
9830 S.Ridgeland Avė.
Chicago Rldge, IL 60415
Tel. 708-636-8622
4149 W. 63rd. St.
Tel. 773-735-7709

DR. AUŠRINĖ SCHNEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai
10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527
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., Bervvyn, 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 lietūviškai.
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL
Tel. 708-422-8260
DR. JOVITA KERELIS
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Mes ir pasaulis
Paruošė Bronius Nainys

KOKIE BUVO MUMS ŠIE METAI?
Mes ir toliau garsėjame. Gal
ne taip ryškiai, kaip praėju
siais metais, kai iš Sidney
olimpiados Lietuvos sportinin
kai parsivežtais penkiais me
daliais, dviejų milijardų žmo
nių stebėtose krepšinio rung
tynėse tik „per plauką” nesu
triuškinę garsiosios JAV sva
jonių komandos, įkėlė Lietuvą
į pasaulio garsenybių viršūnę
iš teigiamos pusės, o trims
mažeikiškiams nukirtę galvas,
žmogžudžiai pasaulio akivaiz
doje begėdiškai trenkė tautą į
mėšliną sąšlavyną. Paskiau
sias Lietuvos garsintojas šiais
metais pasirodė amerikietis
rašytojas Jonathan Franzen
ypatingu žymeniu apdovanota
knyga „The Corrections” („Pa
taisos”), kurioje jo aprašomi
lietuviai, pagal „Lietuvos ry
tą”, „stinga anglių ir elektros,
šaudo iš pravažiuojančių auto
mobilių, o iš bado valgo arklie
ną”. Tos knygos leidėjai tikisi
parduoti apie 750 vienetų.
Taigi, kaip apdovanotą, ją gali
skaityti keli milijonai ang
liškai kalbančio pasaulio žmo
nių. Pagarsinimas, aišku ne
blogas. Turbūt nepamiršome
panašiai lietuvius pagarsinu
sio Hollywood geriausiai atly
ginamo aktoriaus Mel Gibson
pareiškimo:
„Įsivaizduokite,
atsikėlęs vieną rytą Los An
geles, jūs pamatote paplūdi
miu šliaužiančius, golfo lazdo
mis apsiginklavusius, aštriadančius lietuvius, kurie nori
ištaškyti jūsų smegenis”. Ar
tokie
lietuvių
įvertinimai
mums nė motais?
Aišku, buvo ir žvaigždučių.
Jomis sušvito dviratininkės,
taigi vėl aukso medalius lai
mintis sportas, tačiau visgi
nebe taip, kaip praėjusiais
metais. Vyrai krepšininkai
Turkijoje tik pomidorų teužsitamavo. Tad ir čia šiais me
tais — tik per pusę. O visur
kitur? Kažin, ar metus tik ne
minusu žymėsim? Kažkaip
keisti ir teigiami atsiliepimai,
kūnų gal ir ne visi norim.
Harvard universiteto įvaizdine Nobelio premija įvertintas
Grūtas juk ne visiems vieno
dai „prie širdies”. Kažin koks
iš tikrųjų yra vertintojų tiks
las taip iškilmingai prisiminti
ten stovintį Staliną (Žinoma,
ne jį patį — tik milžinišką ak
meninę statulą)? Juk ar ne jie
sveikino šiam visų laikų di
džiausiam pasaulio teroristui
paskirtą Nobelio taikos pre
miją. Tą ypatingą apdovano
jimą už sunaikinimą milijonų
žmonių ir ypač už išžudymą
„pasaulio taikai kenkiančių”
15,000 lenkų karininkų. Grū

tą premijavusieji džiaugiasi
šimtu tūkstančių lankytojų,
bet nesiteirauja, ką jie tenai
matė? O matyti galima visaip,
nes ten parašyta tik, kas Sta
linas buvo, bet ne ką jis darė.
Kažin ar Harvard mokslinčiai
tokią pat premiją būtų skyrę,
jeigu Grūte būtų tiksliai apra
šyti Stalino žudikiški darbai?
Teigiamą Lietuvos vaizdelį
Vakarų pasaulyje kūrė eko
nominis, dar daugiau — kari
nis pasiruošimas tarptautinių
sąjungų narystėms. Atrodo,
kad žymiai pri artėjom ir prie
NATO slenksčio, tačiau užtik
rinimo jį peržengti dar visgi
neturim. Nors ir Vašingtone,
ir Briuselyje, paskiausiai — ir
Paryžiuje, taigi raktinėse sos
tinėse, Lietuva vertinama tei
giamai, bet jų politikai vis dar
ragina ruoštis ir ruoštis, ir ne
žinia, kada jie nutars, kad Vil
nius jau pasiruošęs. Paguoda
tik, kad šiuo atžvilgiu Lietu
vos jau niekas nebepeikia. Čia
ryškus ir Lietuvos užsienio
tarnybos pareigose susigaudančių ambasadorių bei jų
štabų nuopelnas. Geras ir ma
lonus žodis Lietuvai suskam
bėjo ir iš iki šiol nelabai mums
palankaus, JAV užsienio poli
tiką įtaigaujančio, Brookings
instituto Vašingtone. Jo išva
da, taigi ir JAV valdžiai pata
rimas: ateinančiais metais
Prahoje į NATO kviesti Slo
vėniją, Slovakiją ir tris Balti
jos valstybes. Tačiau kelias į
Europos Sąjungą dar gerokai
nelygus. Jo didžiausios duobės
— žemės ūkis. Nepriklauso
mybės pradžioje neapgalvotai
susmulkinti ūkiai — strate
ginė klaida, įvairiais palygina
maisiais duomenimis bei skai
čiais įrodinėja „Kauno diena”
(2001.12.04). Dėl to skursta
kaimas, maži miesteliai, net
rajonų sostinės ir ES narėms
piešia ne per gražiausią vaiz
dą. Ir kol kas, gaila, Vilniaus
politikams nerūpi šią padėtį
taisyti. Lietuvos įvaizdį pa
saulyje šiais metais vėl puošė,
puikiai pasiruošę kultūrinin
kai: dailininkai, dainininkai,
opera, Europą žavėjęs teatras,
asmeninės dailininkų parodos,
nore pasaulinėje knygų mugė
je, pagal Kazį Almeną („Aki
račiai” 2001.11), pasirodymas
galėjo būti geresnis. Užsienie
čius taip pat žavi per 11 ne
priklausomybės metų atkutęs,
pasidabinęs Vilnius, tačiau ki
tur, deja, net į valgyklų tuale
tus baisu užeiti.
Bet užtenka blogybių ir be
jų. Ne dėl to lietuviai masėmis
lekia į pasaulį. Politikai už
mokesčių mokėtojų pinigus

TĖVIŠKĖLE, TĖVIŠKĖLE
JONAS ŠARKA
Nr.2
Galite netikėti prietarais, kad tvartą su išvarytais
gandrais visokios nelaimės apsėda. Mane gi tokie tvir
tinimai ilgainiui „viemu TamoSium” padarė. Pavyz
džiui, jei gandras lizdą susikrauna ant arklidės stogo,
arklių „naminiai” ar raganos nejodinės ir kitos ne
laimės neifitiks. Po to, kai ant mūsų tvarto stogo buvo
įtaisyti perkūnsargiai ir gandrai dėl to turėjo pasi
traukti iš lizdo, tikrai daug visokių nelaimių .ištiko
Pučionyse. Daugiau kaip vieną pavyzdį galėčiau pa
teikti tik apie mano senelį Justiną Šarką.
Kartą mano senelis, apsiginklavęs šakėmis, arkli
dėje vaikė didžiulę žiurkę. Pastaroji, gelbėdama savo
gyvybę, pasislėpė kampe už vieno iš ten stovėjusių
arklių. Norėdamas būtinai ją surasti, senelis palindo
po arklio pilvu. Arklys, sujaudintas tokio staigaus ne
tikėtumo, kanopa kaukštelėjo jam į galvą. Laimei,
kažkuris iš tuomet tvarte buvusių samdinių be są
monės po arklio pilvu gulintį mano senelį atgaivino,
užpildamas ant jo kibirą šalto vandens. Po to jis ilgo
kai negerai jautėsi, su skaudančia galva ir gyjančia
žaizda. Tiesa, kartą ir jautis jį buvo prirėmęs prie lau
kuose buvusio didžiulio ąžuolo kelmo, išnarindamas
raktikaulį. Tuomet sūnus, mano tėtis, jo gyvybę
išgelbėjo, jaučio stimburį kažkaip susukdamas ir jį ant
žemės paguldydamas. Dar buvo ir kita nelaimė, šį

patogiai, kartais ir praban
giai, pasižmonėti, o visi kiti —
geresnio gyvenimo ieškoti. Ir
dar nuostabiau, kad iš Lietu
vos bėga ne paprasti juodadar
biai, bet tiesiog, kaip dūmai
pro kaminus, išrūksta išmik
linti smegenys. Ir klausia
amerikiečiai, kodėl aukštąsias
mokyklas baigę lietuviai, vy
rai ir moterys, čia slaugo sene
lius, valo tualetus, šluoja kori
dorius, o, gavę sunkvežimį
vairuoti, jaučiasi jau lyg roju
je? Aišku, joks darbas žmo
gaus nežemina, bet, užsienyje
visgi ne vienas stebisi gyveni
mu Lietuvoje, susitikęs su iš
jo atvykusiu lietuviu, univer
siteto dėstytojo istoriko ar net
gydytojo profesiją iškeitusiu į
žemės kasėją prie namų staty
bos ar asbesto nulupinėtoj ą
viešuose pastatuose. Bet tai
gal tik maži dalykai? Liūd
niau, kai gimnazijų mokslei
vės ar studentės leidžiasi „kū
no prekyba” užsiimančių suk
čių suviliojamos. Ir nė vieno
vakariečjo jos neįtikins, kad
buvo apgautos, nes tai tik la
bai retos išimtys.
Na, sakykim, ir čia nedideli
dalykai. Valstybės jie juk ne
sugriaus. Bet, deja, su šiuo pa
veikslu Lietuvos įvaizdis pa
saulyje nepasibaigia. Kažin,
ar taip jau nė kokios įtakos
neturi ir valdžios susikibimas
su „Williams International”
dėl Mažeikių naftos. Kažin, ar
šią, nors ir nuostolingą, ameri
kiečių bendrovę išvijus, Ruhrgas benorės kišti nosį į Lietu
vos dujas? Kažin, kaip ang
lams atrodo vadovaujantis
Lietuvos politikas, Londone
liudijantis prieš Lietuvos vals
tybę dėl užmačių įkirsti jam
priešingai partijai. Jau kelin
tas naftos išsiliejimas Būtin
gės prieplaukoj'e šio tarptauti
nio verslo pasauliui nei lietu
viais specialistais, nei jų prie
žiūra pasitikėti neskatina.
Sukčiavimai vaistų prekyboje,
teisėsaugos pareigūnų prasi
lenkimai su įstatymais, be
prasmės bylos Europos Žmo
gaus teisių teisme, vis didė
jantys ekonominiai, kriminali
niai nusikaltimai šiuos metus
baigia taip pat ne pliuso ženk
lu.
Taip, Lietuvoje ne viskas ge
rai, blogybių per daug, bet gal
leistina ir pasiteisinti? Juk
neseniai išbridom iš penkias
dešimt metų mus engusios
bolševikinės klaikumos, ku
rios aplinka tik taip elgtis ir
temokė. Bet ar vienuolikos
metų nepriklausomybės neuž
teko tos klaikumos nusikraty
ti? Tik vargu, ar Lietuva iš
tikrųjų to norėjo? Ir ar nori
dabar? Jeigu iš tikrųjų norėtų,
tai gal jau seniai būtų supra
tusi, kad pirmiausia tą bolše
vikinę klaikumą reikia išguiti
iš visų Lietuvos mokyklų, grą
žinti į jas jaunimo auklėjimą,
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Nekaltas Prasidėjimas

.

Po sėkmingo grįžimo krepšinio aikštėn, „Cleveland Cavaliers” vidurio
puolėjas Žydrūnas Ilgauskas š.m. gruodžio 4 d kalbasi su „Fox-Sports”
korespondentu Mike Snyder.
Nuotr Lino Johansono
žmogaus sampratą, jo parei
gas bei atsakomybę savo ap
linkai, tautai, valstybei, o per
tai — ir pasauliui. Ar apie tai
kas nors net pagalvoja? Ir la
bai gaila, — tokio posūkio Lie
tuvoje kol kas nematyti. Ir kol
jo nebus, Lietuvos įvaizdis pa
saulyje nepasikeis. Nei kitais
metais, nei kitais dešimtme
čiais.
* Lietuvos kovotojas pri
bloškė bushido pasaulį.
Marijampolietis Egidijus Va
lavičius praėjusį savaitgalį. Tokyo nokautu įveikė Japonijos
„Rings” žvaigždę Yasuhito Namekavva.
(LR,Elta)
* Iš Kauno „Žalgirio” ne
seniai atleistas 25 metų 205
cm ūgio krašto puolėjas An
drius Jurkūnas išskrido į Len

kiją, Varšuvos „Polonia” klu
bą.
(LR,Elta)
l AIKŠTĘ SUGRĮŽO
ŽYDRŪNAS ILGAUSKAS

Popiežius Pijus IX 1854 m.
gruodžio 8 d. paskelbė dogma
apie Dievo Motiną. Mergelę iš
Nazareto, kad Ji, ypatinga
Dievo malone ir privilegija,
numatant Kristaus nuopel
nus, buvo apsaugota nuo gim
tosios nuodėmės Jos buvimo ir
gyvybes prasidėjime. Dabar
kasmet Nekalto Prasidėjimo
šventė švenčiama gruodžio 8
d. Tą šventę tikintieji turėjo
jau kelis šimtmečius prieš
dogmos paskelbimą. Viduram
žių teologai nesutarė dėl laiko, kada Dievo Motina buvo
išlaisvinta nuo gimtosios nuo
dėmės paveldėjimo ir visų jo
pdsekmių. Atrodė, kad ir Ma
rijai buvo privalu patekti į
gimtosios nuodėmes visuotinį
veikimą. Ši privilegija suriš
ta su Dievo Sūnaus įsikūni
jimu ir yra amžina, kaip pats
Dievas yra amžinas.
Aptarti dogmos minčiai bu
vo paimtas teologinis pagrin
das iš Duns Skoto (1308 m.)
dvejopos atpirkimo sampra
tos. Marija buvo iš gimtosios
nuodėmės ne išlaisvina, bet
apsaugota, nes Ji turėjo būti
gimtosios nuodėmės nepalies
ta. Šv. Rašte Marija lyg ir per
mažai minima, kai Katalikų
Bažnyčios liturgijoje Jos gar
binimui skiriama labai daug
vietos. Kai kas mano, kad Ma
rijai priskiriama daugiau gar
bes. kaip pačiam Kristui. Kai
kuriems teologams atrodė,
kad nereikėjo skelbti Nekalto
Prasidėjimo dogmos, nes Šv
Rašte apie tai nėra aiški o
pasakyta.
Katalikų Bažnyčia stengia
si Dievą, Jo Sūnų ir Jo Mu

Po sudėtingų kojos operaci
jų pasveikęs ir krepšinio aikš
tėn vėl sugrįžęs „Cleveland
Cavaliers” klubo vidurio puo
lėjas
Žydrūnas
Ilgauskas
rungtynių stebėtojų buvo la
bai šiltai pasveikintas. Beveik
po metų pertraukos, Žydrūnas
š.m. gru'odžio 4 d. žaidė Cleve
lando „Gund Arena” salėje vy
kusiame JAV NBA čempiona riną vis giliau pažinti. Kaip
to susitikime tarp „Cleveląnd svarbu Dievo Motiną vis dau
Cavaliers” ir NBA Rytų konfe giau ir daugiau pažinti, ga
rencijoje pirmaujančių „Det lime suprasti iš Jos apsi
roit Pistons”. Šiose rungtynėse reiškimo Liurde. 1858 m Ji
Žydrūnas savo klubui pelne 11 apsireiškė Bernadetai. Tai bu
taškų. Rungtynes 100:88 lai vo ketvirti mėtai po dogmos
mėjo „Clevelando Cavaliers”.
paskelbimo. Nuo vasario 11
iki liepos 16 d. Bernadeta -la
regėjo ir su Ja kalbėjo 18 kar
tų. Kai Bernadeta paklausė,
kas tu esi, Marija atsakė: „Aš
esu Nekaltas Prasidėjimas”.
Dabar Liurdas kasdien pil

nas žmonių, kurie čia suva
žiuoja kaip piligrimai aplan
kyti šventos vietos ir pa
prašyti Nekaltai Pradėtosios
pagalbos. Liurde įvyko daug
stebuklingų pagydymų, nors
daktarų komisija, patikrinusi
ligonius, nenumatė galimybių
jiems pasveikti. Tie stebuklin
gi pagijimai vyksta visą laiką.
Marijos apsireiškimų yra
nepalyginamai daugiau, kaip
Kristaus pasirodymų. Marija
aplankė visus kraštus ir visas
Žydrūnas Ilgauskas „Cleveland Cavaliers” ir „Detroit Pistons" š.m. gruo tautas, ir ne vieną kartą. Ko
džio 4 d. „Gund Arena" vykusių rungtynių ekrane Nuotr. L. Johansono dėl? Dėl to, kad Ji yra mūsų

kartą palietusi ne tik mano senelį, bet mano vyresnę
sesutę Janę. Kartą, važiuojant iš Veprių su vežimu
pilnu maišais miltų, mūsų Kumelę (toks buvo jos var
das) pabaidė, pro šalį pralėkdamas traukinukas, kurs
tais laikais kursuodavo siaurais bėgiais tarp Ukmer
gės ir .Jonavos, Kauno-Zarasų paplente. Vos išsukus iš
plento keliuku į Pučionis, traukinio mašinistas, kaip ir
visuomet prie kryžkelių darydavo, paleido į darbą la
bai garsų garinį švilpalą. Komelei dar neįsibėgėjus,
vežimas apvirto griovint, kažkaip apversdamas ir
arklį. Griovyje gulėjo vežimas su maišais miltų, gulėjo
ir Kūmelė. Seneliui pavyko laiku nušokti nuo vežimo,
bet nebuvo Janės. Iš netoliese esančios „kašarkos”
subėgę žmonės pradėjo jos ieškoti. Tik Janės balsas,
dusliai atėjęs iš po griovyje gulinčios bejėgės kumelės,
ieškotojams davė ženklą kur ji esanti. Kažkas pamatė
ir jos rankų pirštelius, griovio dugne po arkliu gu
linčios. Niekuomet neteko sužinoti, kaip iš tikrųjų ma
no Už mane ketvertais metais vyresn’ę seserį Janę ir
Komelę gelbėtojams pavyko iškelti iš to griovio. Tik
žinau, kad jos abi išliko sveikos ir gyvos. Šiurpas nu
krečia, apie tai tik pagalvojus.
Kad arklių tvartas be gandrų apsaugos leidžia raga
noms ar „naminiams” sauvaliauti, tai irgi tikra tei
sybė. Be šešių darbinių arklių, tėtis tvarte laikė ir
gana jąuną veislinį eržilą. Jei neklystu, jis, berods,
Kaštanu buvo pramintas. Priešingame gale, atskirai
atitverta, buvo ir jauna kumelaitė, Komelės dukra. Ji
Kūmelaite buvo praminta, nors į savo gimdytoją nei
trupučiu nebuvo panaši. Buvo nedidelio ūgio, pelėkais

šlakuoto plauko ir labai judraus būdo. Vieną vasarvydžio rytą vyrai tvarte nerado nei vieno arklio. Ten
atrodė, kaip po didžiulio viesulo; visos iš lentų ar
karčių darytos pertvaros buvo suvartytos, su pakra
tais sumaišyto^. Net tvarto durys buvo išneštos Įsu
kant. Visi manėm, kad vagys arklius išsivedė. Tik kai
pamatėm trejetą jų besiganant dobilienoje ar avižose,
supratom, kad jie patys išsiveržė į laisvę. Po valandos
— kitos ir Kaštanas su Kūmelaite iš kažkur pardūmė
namo. Abu arkliai putojo prakaitu ir sunkiai alsavo.
Vyresnieji mums vaikams aiškino, kad jie įsimylėję
buvo, nepaneigdami galimybės, jog juos visą naktį ra
ganos ar „naminiai” jodinėję. Kaip ten bebuvo, bet po
maždaug vienuolikos mėnesių gandrai Kūmelaitei at
skraidino kumeliuką. Šis, vėliau suaugęs į gana graži?
ir grakštų vidutinio dydžio, maišytos veislės arkliuką,
mūsų šeimą padėjo vežti per visą Lietuvą, Suvalkįją ir
Nadruvą Rytprūsiuose. Labai nenustebčiau, jei kas
įrodytų, kad visos čia paminėtos nelaimės Pučionis ir
tos vietovės gyventojus ištiko tik dėl to, kad per
kūnsargiai ant tvarto ir mes tame vienišame ąžuole
netoli Beržvtės. neleidome gandrams ramiai gyventi.

Apie žmogų — palaidotą keturis kartus
Kaip gandras po Baltramiejaus, kurį laiką stypinė
jau, ir aš po savo tėviškės laukus, retkarčiais iš šilto
guolio išbaidydamas stirnų ar zuikių. Atrodo, kad jų
čia daug daugiau privisę negu mano jaunystės laikais.
Trys stirnos šuoliais perskrido per gal penkių metrų
pločio griovį, kolchco melais iškastą nusausinimo

Molina. Jai'rupi tnu-u i-jina.-. i.-gelbejimus .u: . ,n .
bei. -Ii mu> moko. kaip
,
ti. kad laimėtume amžiau ,
gyvenimą. Ji visada primena
kad darytume aluaila uz
nuodėmės. Mes esame Jo- •. ai
kai, paties Kristau.'- p.e.
Jos globai.
Ne karta girdėjome -.ak m’
„Kas mate, kas sake. kok.- taamžinas gyvenimas? Niekuiš ten neatėjo ir nepapa.-akojo'” Argi Kristų.- neatėjo iano pasaulio'.’ Argi -Jis ne
kalbėjo apie savo amžiną ka
ralystę? Marija. Dievo Moti
na, atėjo iš amžinybes pasau
lio ir ne vieną karta aplanke
savo valktis.
sis primindama.
»

kad darytume atgaila ir ruo-tumėsi amžinajam gyvenimui.

Švč. Mergeles apsireiški
mas Šiluvoje laikomas pir
muoju Europoje. Pagal vėles
nius tyrinėjimus, tai turėjo
įvykti 1608 m. Piemenėliai,
ganydami bandą, pamate ant
didelio akmens mergelę, lai
kančią ant rankų kūdikį, ir
graudžiai verkiančią. Vienas
nubėgo pas kalvinų katechetą.
Sis pasikvietė savo bakalaurą
n juodu nubėgę paklausė:
...Mergaite, ko verki?" Ši at
sake; „Verkiu, nes šioje vie
toje buvo gerbiamas mano
-imtis, o dabar čia ariama ir
sėjama”. Kasmet dabar į Ši
luvą suvažiuoja ne tik iš Lie
tuvos, bet ir iš kitų valstybių
pd'grimai uagerbti Marijos.
Lietuvoje yra labai daug
.M ti'ijos -\eiitovių. Popiežius
Pijus XI Lietuvą pavadino
Marijos .'.ome. o dabar ji Euro
poje vadinama ateistų šalimi.
.Mo- prašome, kad Dievo Moti
na neapleistu mūsų. tautos.
Kaip norėtume, kad Jt ateitų i
musų tėvynę? Bet ar šiandien

daug turime nekaltų vaikelių,
kuriems apsireikštų Marija'1
Musų gyveninio paskirtis
nėra iš šio pasaulio. Todėl
žmogaus sielos negali pasotin-ti nei šio pasaulio garbė, nei
turtai. Jėzus labai aiškiai per
spėja visą žmoniją: „Nekrau
kite sau lobių žemėje, kur
kandys ir rūdys ėda. kur va
gys įsilaužia ir vagia. Verčiau
kraukite lobį danguje, kur nei
kandys, nei rūdys neėda, kur
vagys neįsilaužia ir nevagia,
nes, kur tavo lobis, ten ir tavo
širdis” (Mt. 6.19-2D.

Visi esame pašaukti daly
vauti Marijos nekaltybėje.
Katalikų Bažnyčia šiandien
meldžiasi visų tikinčiųjų lu
pomis: „O Marija, kuri įžen
gei į šį pasaulį be sutepties.
išmelsk mums nuo Dievo, kad
be sutepties galėtume iš jo
išeiti”.

tikslams. O zuikiui beveik ant uodegos reikia užlipti,
kol jis pašoka bėgti. Tiesiog krūpauti verčia toks stai
gus jų pakilimas. Tolokai juos galima matyti, triukš
mingai šuoliuojančius per aukštą žolę ir gausiai privisusias piktžoles, kol pasislepia Riešės pakrantėse ar
nusausinimo grioviuose.
Buvo jau rugp. 27-oji. Prieš keletą dienų Ukmergėje
buvau sutikęs savo kaimyną Antaną H. Jis irgi sali
mais yra atgavęs savo artimų giminių ūkį, turintį apie
50 ha žemės. Tada jis man prisipažino, atgavęs ir tėvų
turėtą bajorų titulą, dėl kojis Lietuvos Bajorų klubui
priklausąs. Neseniai sužinojęs, kad visiškai šalia
mano ūkio esančiose, seniai nebenaudojamose, kapi
naitėse buvo jo senelis palaidotas. Manoma, kad jo
senelis buvo paskutinis ten palaidotas žmogus, kai
mirė 1919 m. Gale kapo dar tebestovi aukštas graniti
nis paminklas su vieninteliu įskaitomu įrašu —
„1844”. Iš tos datos Antanas ir nusprendė, jog tai jo
senelio kapas. Apie visa tai vietos laikraštis neseniai
buvo įdėjęs netrumpą aprašymą. Antanas manė, kad
tai buvo didelė klaida. Mat kažkas iš laikraščio skaity
tojų sumanė jo senelio kape užkastų brangenybių
paieškoti. Su giliu liūdesiu veide Antanas pasakojo,
kaip jis pats tą, netoli dviejų metrų gylio savo senelio
kapo duobę atrado, vėl užpylė žemėmis iš šalimais pa
liktos krūvos, pasodino t,< Iii) ant mo; i supilto kapo ir
net porą eglaičių įbedė šalia paminklo. Žadėjo vėliau
tarp dar išlikusių betoninių stulpelių ir grandinę pri
tvirtinti, nes senoji galbūt metai.i rinkėjų buvo nu
plėšta.
Bus daugiau
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Balzako muziejaus iškiliosios 2001 m.
MOTERS pagerbimas

54 KOMPIUTERIŲ ISTORIJA
buvo įdiegta Lietuvoje naudo
jama tvarkraščių sudarymo
programa Mimosa, kuriai, per
A.P.P.L.E., buvo parūpinta li
cenzija visoms Lietuvos mo
kykloms. Tą savaitę įrengėme
du darbo kabinetus, po 15
kompiuterių kiekviename ka
binete. Prasidėjus semina
rams, dar užbaigėme apstaty
ti trečią kabinetą kompiute
riais, pridėjome kelis kompiu
terius
PPRC kompiuterių
klasėje ir keletą nuvežėme į
ministerijos
Informacinių
Kompiuterinio raštingumo seminaras 2001 m. A.P.P.L.E. vasaros kursuose Vilniuje.
technologijų centrą (ITC), kur
dalis Mimosa seminarų turėjo me į projektą, kuriam žadėjo
vykti.
kompiuterį taikyti — norė
Šią vasarą, kaip niekad, jome, kad kuo daugiau būtų
daug seminarų dalyvių gavo panaudota vaikų mokymui.
padirbėti su kompiuteriais*
Kaip
anksčiau
minėjau,
Dar yra ypatingai daug moky Tautos fondas prisidėjo prie tų
tojų, kuriems nėra tekę su kompiuterių pakavimo ir per
kompiuteriu dirbti, kuriems siuntimo. Pakavimo medžia
pačių darbo pagrindų labai gos nepirko, o panaudojo nese
reikia. Net nemažai mokyklų niai surinktus naudotus rū
direktorių, kurie dar su šiuo bus. Tad PPRC dar manęs
būtinu įrankiu nesusipažinę. paklausė, ką su tais rūbais da
Kai nuėjau į Vadybos grupę ryti. Taip pat paskelbėme kon
pasitarti, ką jie nori sužinoti kursą — tik šį kartą — kas
per jiems skirtą laiką dirbant pirmas užsirašys, to mokykla
prie kompiuterio, daugiau gaus dėžę rūbų. Pirmą dieną
kaip pusė pareiškė — pradi lygiai 54 mokyklos paprašė tų
nių žinių, nes dar nedirbę prie naudotų rūbų dėžių. įdomu,
Nuolatiniai A.P.P.L.E. rėmėjai Audronė ir Andrew Messick.
kompiuterio. Panašiai dalino kad, pasižiūrėję Internete, Vi
si ir pradinukų mokytojai, ir lija Tarnavičiūtė ir aš radome, gerai žino savo apylinkės po čiai buvo pakviesti vaišėms į
gimtosios kalbos mokytojai, ir kad tos mokyklos, kurios pir reikius ir numatė šeimas, ku atskirą puošnų kambarį, kur
visi kiti seminarų dalyviai. miausia atėjo paprašyti dėžės, rioms šie rūbai daugiausia pa buvo dvi maisto stotys, prie
kurių „šefai” patarnavo sve
Turėjome daug kompiuterių ir buvo iš tų vietovių, kur di gelbės.
Paruošė V. Rociūnas čiams.
jie buvo užimti beveik ištisai. džiausias nedarbas. Mokytojai
Ilona Radzevičiūtė yra duk
Gerai, kad turėjau
nuosta
tė Genės ir Broniaus Radze
bią padėjėją, Viliją Tarnavičių iš Lemont, IL. Užaugusi
A.P.P.L.E. ir
vičiūtę
iš. Zapyškio
pa
lietuviškoje aplinkoje, Ilona
kompiuteriai
grindinės mokyklos, Kauno
lankė
lietuvių
Montessori
raj. Ji ypatingai gražiai pri
Praeitą vasario mėnesį per
vaikų
darželį,
Kr.
Donelaičio
statė visiems Interneto gali
Darių Sužiedėlį gavome 54
ir
Lemonto
Maironio
lituanis
mybės ir mokomąsias progra
kompiuterių pasiūlymą iš jo
tines
mokyklas.
Priklausė
mas, kurias surinko ITC ir vi
darbovietės, Nissho Iwai Ame
„Kernavės” skaučių ir „Ne
soms mokykloms dalina. O aš
rican Corporation (NIAC).Gita
rijos” jūros skaučių tuntams.
su Algirdo pagalba, mokiau
Kupčinskienė, sužinojusi, kad
Studijuodama
įsijungė į Aka
kompiuterinio
raštingumo
kompiuteriai pirmos laidos
deminį
skautų
sąjūdį. „Spin
darbo pagrindus.
Pentiumai ar geresni, nutarė
dulio”
jaunimo
ansamblyje
Iš 330 dalyvių vasaros semi
juos priimti ir pradėjo ieškoti
šoko
tautinius
šokius.
naruose Vilniuje, 60 dirbo su
pigaus būdo tiek daug kom
Ilona bakalauro ir logopedės
kompiuteriais ištisai, mokėsi
piuterių pergabenti į Lietuvą.
magistro
laipsniais baigė Mar
Čia Tautos fondas ir Rožė kompiuterinio raštingumo ir
ųuette
Universitetą,
MilwauŠomkaitė atėjo jai į pagalbą ir, Mimosa, o apie 150 gavo bent
kee
Wisconsin.
Baigusi
moks
su A.P.P.L.E. žmonių talka, vienos dienos seminarą prie
lus
toje
profesijoje
pradėjo
kompiuterio. Taip išbandėme
paėmė kompiuterius iš ben
dirbti Christ Ligoninėje, Oak
visus dovanotus kompiuterius,
drovės, supakavo juos ir per
Lawn, IL kur ir užsimezgė
atradome ir pataisėme bėdas.
siuntė į Lietuvą. Lietuvoje
jaunavedžių draugystė. Vėliau
Pirmą seminarų savaitę
juos laikinai priėmė Pedagogų
Ilona dirbo logopedės parei
pranešėme konkursą padalini
profesinės raidos centro patal
gose. University of Chicago ligo
mui šių kompiuterių mokyk
pose. A.P.P.L.E. atstovė Lietu
ninėje naujagimių ir mažų
loms. Gavome apie 200 už
voje, Ramutė Žemionienė, su
vaikų skyriuje. Dabar ji tą
pildytų anketų! Anketos buvo
sitarė su centro direktoriumi
darbą tęsia arčiau savo gyve
iš įvairių Lietuvos mokyklų,
Gintautu Rudzinsku, kad ga
namos vietos, Therapeutic Inkai kurios dar nei vieno kom
lėtume juos ten padėti, prie jų
teractions, La Grange, IL.
piuterio neturinčios, kitos —
dirbti ir naudoti vasaros semi
Radley Helin, sūnus John ir
jau su kompiuterių kabinetais
narų metu.
Karen
Helin iš Western
apstatytais naujosios laidos
NIAC atidavė kompiuterius
Springs, IL įsigijo psychologikompiuteriais. Iš Švietimo ir
be monitorių ir be programi
jos bakalauratą University of
mokslo ministerijos sužinoję,
nės įrangos. Tad galvosūkis
Illinois, Čikagoje. Baigė studi
kad yra milijoninis projektas
buvo — kaip sutelkti už
jas
Midwest Universitete,
vidurinėms mokykloms pa
tektinai lėšų, kad tuos kom
Downers
Grove, medicinos
rūpinti daugiau kompiuterių,
piuterius paruoštume darbui
daktaro
laipsniu.
Dabar atlie
nutarėme šiuos kompiuterius
mokyklose. Į pagalbą atėjo
Ilona
(Radzevičiūtė)
ir
Radley
Helin.
ka rezidentūrą, specializuo
dalinti lopšeliams/darželiams,
nuolatiniai A.P.P.L.E. rėmė
damasis vaikų ligose, Christ
pradinėm ir pagrindinėm mo
jai, Audronė ir Andrew MesŠ. m. rugpjūčio 4 d. puoš- čiuodamiesi ir gėrėdamies ligoninėje, Oak Lawn, IL.
kyklom bei kitom mokslo
sick. Tuo laiku Algirdas ir aš
niajame Lake Forest Academy gražia gamta. Svečius lauke ir
Povestuvinę kelionę Ilona ir
įstaigom, kurios dar neturi
dirbome Lietuvoje, tad, elek
sode, susituokė Ilona, Irena, viduje
linksmino
styginio Rad praleido Door County,
kompiuterių.
troniniu paštu susisiekusi su
Radzevičiūtė ir Radley, David kvarteto garsai.
Wisk., ir San Francisco, CA.
Gitą Kupčinskienė, Aldona Helin. Oras pasitaikė puikus.
Audrone, paaiškinau jai rei
Vestuvių puota buvo tęsia
Jaunajai šeimai linkima kad
kalą. Ji, kaip visuomet, kai Marijošienė, Vilija Tamavi- Nors saulė buvo karšta bet ma šauniose Lake Forest jų gyvenimo kelias būtų rožių
A.P.P.L.E. reikalais į ją krei čiūtė, Ramutė Žemionienė, Al sodų medžiai teikė gaivinantį Academy patalpose, kur atvy žiedais nuklotas taip, kaip tas
piuosi, man pasakė, kad duos girdas ir aš sėdėjome visą va pavėsį. Jaunuosius sutuokė kusius jaunuosius sutiko tėvai takas Lake Forest Academy
tiek pinigų, kiek mums reikės karą ir skaitėme pareiškimus. kunigas Keith Wilson of Park su tradicine duona, druska ir sode, vedęs juos į bendrą
supirkti monitorius, programi Paskyrėme 12 kompiuterių Community Church.
vynu.
naują gyvenimą.
nę įrangą ir visa kita, ko PPRC mokytojų kompiuteri
Adriana Karkaitė, jaunosios
Monika Gylytė ir Vilija
EK
truks, kad kompiuteriai gerai niam raštingumui kelti, 15 jų draugė, savo gražiai skam Januškytė, artimos jaunosios
davėme docento Algirdo Grigo bančiu balsu, praturtino jung draugės labai gražiai vedė
dirbtų.
GABUS JAUNUOLIS
Saulius Stanevičius, kuris nio, A.P.P.L.E. garbės nario, tuvių apeigas. Jennifer Po- vestuvinę puotą, įterpdamos ir
Darius Urbikas, trečiokas
jau daug metų man padeda vedamoms Kauno apskrities well, jaunosios artimiausia keletą lietuviškų papročių, ku
kompiuterius tvarkyti ir per specialiųjų pedagogų ir tėvų draugė, buvo pirmoji pamergė, riuose
dalyvavo jaunosios Lawrence Hali Youth Services
dirbti Lietuvoje, pažadėjo visą draugijos mokykloms, lopše o Jeff Meyer — pirmasis pa draugių būrys, tęsiančių skau gimnazijoje, buvo vienas iš
paruošimo darbą atlikti prieš liams ir darželiams. Iš viso 20 brolys. Holly Helin, jaunojo se tų stovyklose užsimezgusią dešimt Čikagos gimnazistų,
vasaros seminarą. Kai mes mokyklų iš Vilniaus, Ukmer sutė buvo antroji pamergė ir draugystę. Vėliau įsijungė ir kurių piešiniai gali tapti nau
nukeliavome į Vilnių liepos gės, Varėnos, Zarasų, Telšių Rimas Radzevičius, jaunosios kiti svečiai. Mūsų lietuviški juoju — 2002-2003 — Čikagos
pradžioj, darbas jau buvo Trakų, Rokiškio, Panevėžio, brolis — antrasis pabrolys. papročiai labai patiko ameri automobilių lipinuku.
Piešiniai kuriami pagal
įpusėjęs. 54 monitoriai atke Kėdainių, Kaišiadorių, Jo Mažieji palydovai — Daina kiečių publikai. Po to jau
liavo iŠ Kauno, Sauliaus ben niškio, Biržų ir Anykščių ra Urbonaitė, Andrius ir Matas navedžius sveikino jaunojo žmonių su negalia pasiekimų te
dradarbiai įdiegė Windows 95 jonų gavo po vieną arba du Strimaičiai.
tėvas, jaunosios brolis, vyr. mą. Konkurse dalyvavo 410
Po sutuoktuvių svečiai už pamergė ir vyr. pabrolys. Jie moksleivių iš 40 gimnazijų.
arba 98, Microsoft Office 97, kompiuterius.
priėšvirusinę programą. Ka
Skaitydami pareiškimus ir kandžiais ir gaivinančiais visi reiškė didelį džiaugsmą Dabar dienraščio „Chicago
dangi kompiuterius žadėjome aptardami kam juos skirti, gėrimais vašinosi po pavėsį jaunavedžiams
linkėdami Sun-Times” skaitytojai (ir neteikiančiais
skėčiais,
šneku
šviesios ateities. Paskui sve skaitytojai) gali balsuoti, kuris
naudoti seminarų metu, dar daugiausia dėmesio atkreipė-

Dabartinis Aniandos ir Al
girdo Muliolių laikas padalin
tas tarp dviejų kontinentų:
Amerikos — JAV ir Europos
— Lietuvos.
Amanda — Šv. Augustino
mergaičių gimnazijoje dėstė
matematikų, fiziką, chemiją,
informatiką ir trejus metus
buvo kompiuterinės technolo
gijos koordinatorė. Ji nuo
1990 metų A.P.P.L.E. organi
zacijos narė ir Direktorių tary
bos narė.
Algirdas Muliolis — daili
ninkas,
buvęs
American
Greetings meno direktorius.
Amanda aštuonerius metus
vedė matematikos, tiksliųjų
mokslų ir informatikos semi
narus vasaromis Lietuvoje.
Algirdas nuo 1997 metų,
išėjęs pensijon, dalyvauja va
saros seminaruose. Amanda
už didžiulį įnašą į Lietuvos
kompiuterių mokslą, 2001
vasario 15, Nepriklausomybės
šventės išvakarėse buvo ap
dovanota Didžiojo Lietuvos
Kunigaikščio Gedimino pirmo
laipsnio ordinu. Abu Mulioliai
ne tik daug dirba Lietuvos mo
kyklose vasaros ir žiemos kur
suose bei seminaruose, bet pa
deda įsigyti kompiuterių. Apie
vieną tokią dovaną, kai gauta
54 kompiuteriai, čia savais
žodžiais pasakoja pati Aman
da. Didelės pastangos davė
gražų rezultatą. Pasekime jos
vieną iš daugelio epizodų.

SVEIKINAME NAUJĄ ŠEIMĄ

Amerikos lietuvių gydytojų sąjungoš valdyba nori ypatingai «
atskleisti dienraščio „Draugas” vyriausiosios redaktorės

DANUTĖS BINDOKIENĖS
nuopelnus. Ji iškėlė vienintelį Amerikos lietuvių dienraštį į *
žurnalistikos, meno, mokslo ir švietimo aukštumas.
Ji paaukojo šimtus valandų įtempto darbo, nepailstamai
dirbdama su nepaprastu pasiaukojimu ir pastangomis.
„Draugas" yra mūsų kultūros švyturys išeivijoje.
Linkime geriausios sėkmės, sveikatos ir Dievo palaimos.

ALOS valdyba

Laura Bernotaitė (iš kairės) ir Dagna Banytė deklamuoja JAV' ■'LB
ruoštame 50 metų sukakties minėjime Jaunimo centro salėje spalio 14 d.
Jono Tamulaičio nuotrauka.

LIETUVĖS DIZAINERĖS
RŪBAI ČIKAGOJE „
Prestižinėje Čikagos vidur-

kas atsidūrė Čikagoje.

Linkime lietuvei dižaihfeftri
kuo geriausios sėkmės nau
jose verslo kryžkelėse!

miesčio gatvėje (Oak Str. 1)
lapkričio mėn. atidarytas dizainerės Ramunės Piekautaitės drabužių salonas.
Ramunę Vilniuje „atrado”
dvi amerikietės, kurios taip
susižavėjo jos sukurtais dra
bužiais, kad ne tik jų nusipir
ko už kelis tūkstančius dole
rių, bet ilgainiui pasiūlė
dizainerei atidaryti parduotu
vę Čikagoje.
Išgirdusi pasiūlymą, Ra
munė Piekautaitė ilgai ne
laukė — per pusantro mėne
sio spėjo paruošti rudens ir
žiemos rūbų kolekciją ir vispiešinys jiems geriausiai pa
tinka ir atitinka temą. Tinklalapio adresas:
www.chicityclerk.com
Pagal „Chicago Sun-Times", 12.
1 d. laidą.

Dizainerė Ramunė Piekautaitė.

Dariaus Urbiko piešinys.

;r.

tenkinti trečiąja vieta, nors jie
buvo pilnai verti antrosios,
kaip kai kurie teisėjai įverti
no. Mūsiškių sušokta laisvoji
programa, kuri buvo trečioji iš
eilės šiose varžybose, tikrai
buvo originali ir puikiai atlik
ta, ką pastebėjo ir programos
komentatoriai televizijoje. Jie
taip pat buvo nustebę ir dėl
neobjektyvaus Izraelio teisėjo
vertinimo (jam norėjosi būti
nai antroje vietoje matyti sa
viškių porą). O aukštesnė vie
ta kvepia ir didesniu doleriniu
prizu, iš kurio dalis galbūt ati
teko ir pačiam teisėjui.
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LIETUVA 2001
Pigiausios kainos skrydžiams į
VILNIŲ
iš New Yorko, Chicago, Los Angeles, Detroito,
Clevelando, Floridos ir kitų JAV miestų Finnair
ir kitomis oro linijomis.

* Mašinų rezervacijos Vilniuje
* Viešbučiai
* 9 ir 14 dienų kelionės po Lietuvą

Edvardas Šulaitis

VYTIS TRAVEL

* Pastaruoju metu Lietu
vos tautinio olimpinio ko
miteto (LTOK) Artūrui Povi
40-24 — 235 St.
liūnui ir kitiems sporto vado
Douglaston, N Y 11363
vams kelia nerimą tai, kad at
Naujos San Diego Lietuvių Bendruomenės šeštadieninės lit. mokyklos siranda sportininkų, kurie
Tel. 718-423-6161
atidarymo proga, 2001 m. rugsėjo 22 d., sveikina poetas Bernardas vengia
medikų priežiūros.
Brazdžionis.
Antano Polikaičio nuotrauka.
LTOK jau viešai pareiškė, kad
800-778-9847
tokiems sportininkams bus
Fax 718-423-3979
H
užkirstas kelias į Salt Lake
ŽYMESNIEJI SPORTO ĮVYKIAI
E-MAIL:
City, nors jie ir demonstruos
AMERIKOJE
neblogą sportinę formą, taip
VYTTOURS@EARTHLINK.NET
Lapkričio 4 d. baigėsi ameri dėsnio dėmesio. Net ir Ameri pat ryžtingai kovos su dopin
WEB.SITE:
kiečių tautinio sporto — beis kos lietuvių tarpe nebeturime gu. Visi olimpinės rinktinės
Prie šį rudenį įkurtos, Bernardo Brazdžionio vardu pavadintos, lit. mo
kandidatai
įspėti,
jog
vartotų
bolo sezonas, kuris prasidėjo nė vieno beisbolą kultyvuojanWWW.VYTISTOURS.COM
kyklos San Marcos, CA. Iš dešinės: mokyklos ženklo kūrėjas Arūnas
ankstyvą
pavasarį. New Yorke čio klubo. Todėl apie šios spor įvairius maisto produktų prie
Brazdžionis, Laura Lišauskienė, poetas B. Brazdžionis, viena iš kovedėjų
dus tik' pasitarę su savo gydy
Simona Kaušienė, tėveliai ir mokiniai. Dešinėje (klūpo) antroji kovedėja sužaistose atkrentamųjų var to šakos rungtynes labai retai
tojais. (KD.Elta)
to salėje, pradėjo treniruočių ręs rinktinės vidurio puolėjas
žybų septintose baigmės rung pranešame.
Dalytė Lovett (poeto Brazdžionio dukraitė). Antano Polikaičio nuotr.
* Naujo trenerio Antano stovyklą prieš 2003 metų Eu 31 metų 208 cm ūgio Gintaras
tynėse vietos „Yankees” ko
LIETUVOS ČIUOŽĖJŲ Sireikos vadovaujama Lie ropos čempionato atrankos Einikis priverstas iš Lietuvos
mandos žaidėjai 3-2 pasekme
ANT LEDO PORA
DRAUGUI — „DRAUGUI”
tuvos vyrų krepšinio rinktinė turnyrą. Kol kiti žaidėjai ren šiandien sugrįžti į Lenkiją.
turėjo nusileisti Arizonos klu
(LR,R,Elta)
Lapkričio 4 d. per ABC tele Vilniuje, „Lietuvos ryto” spor kasi į Vilnių, labiausiai paty
bo atstovams. Laimėtojai nu
„.. Visus metus, net Tau nežinant,
vainikavo trejus metus beisbo vizijos tinklo stotis visoje
.. Ištikimai su Tavim draugavau.
lo pasaulyje kariavusius. New Amerikoje buvo galima matyti
- Buvai ir laukiamas, ir reikalingas,
Yorko beisbolininkus, kurie prieš savaitę vykusias „Skate
Vilniaus. Kauno ir Klaipėdos senamiesčiai. Kaimo gyvenimas Pajūris 24 lietuvio širdžiai artimos dainos
America” čiuožimo varžybas
Bet tik dabar prabilti išdrįsau.
vis atrodė neįveikiami.
VoV laimėjo penkis prizus tarptautiniuose turistinių filmų festivaliuose Užsakymas internete: WWW ONVIDEO.LT
Tačiau šiemet vaizdas pasi Colorado Springs mieste. Lie
Grįžtu namo, į mūsų brangią šalį.
keitė. Po to, kai New Yorke tuviams įdomiausia buvo ste
Kur sįųšti iakį:
Kiekis
Užsakymo forma
Kakta
VISO
■mlrjiuo Tavęs nuvešiu dovanų:
pirmąsias dvejas rungtynes bėti Lietuvą atstovaujančiųjų
APT Management, Ine.. 736 N. VVestem, #222. b*e Forest. IL 60045
$1495
IKbuoniV - 30 mmutes
Tvirtai apglėbsiu, pabučiuosiu Lietuvėlę
laimėjo Arizonos klubo atsto — Povilo Vanago ir Margari
■VNolua'- 45 minutes
$19.95
Siųsti
Ir perduosiu marias labų dienų.
vai, buvo galima tikėtis leng tos Drobiazko šokimo ant ledo
•Vihtus ImpreMans’-S min.
Adresas
$7.50
Pristatymas $5. nomokamesjai užsakomos 2 k daugiau
vos jų pergalės. Tačiau taip varžybas.
Miestas
Šiose varžybose, dėl neobjek
■noraus gyvontojami - 6,9% prakybos mokaatia
ValVkodss
Lik sveikas, mano mielas „Drauge”,
neįvyko, nes niujorkiečiai, nu
Įpai formato vuzdejuostte (ne Kanadoje Ir JAV)
Patymėktete
Vtsol
Leisk atsisveikinti su Tavimi,
vykę rungtyniauti į Arizoną, tyvaus Izraelio teisėjo teisėja
1. .IMI;
vimo,
mūsiškiai
turėjo
pasi
.< įsaiAiiūjUŽ tikrą žodį ir kompaniją,
tris kartus išėjo laimėtojais ir
crp
• • Man vakarai nebuvo vieniši.
turėjo 3-2 persvarą. Tačiau
New Yorke šį kartą vėl trium
Linkiu sėkmės, kantrybės ir sveikatos!
favo šiltųjų kraštų beisbolininIr nestokok Tau rašančių draugų,
kai, laimėję šeštąjį ir septin
, Skaityti vien tiktai juk nepakanka,
tąjį susitikimą, o taip pat ir
yr -B^malonumo reikia dar ir pareigų.
šią žaidimų seriją 4-3 rezulta
tu.
LOCAL LITHUANIAN COMMUNITY FEATURED ON WTTW11
Gyvuok, klestėki ir turtėki,
Atrodo, kad kai kam prirei
Gražėk, skaitytojų daugiau sulauk,
kė, kad baigminė serija būtų
Tu — reikalingas žodžio spindulėlis,
ištempta iki septynių rungty
Taigi, kalbėk, dainuok, Svieski ir šauk
nių, o taip pat kai kam norė
11 «.>•
• '
josi ir naujo čempiono. Tie, ku
«,,/dvasios šilumą, į telkinių naujienas,
rie iš šių rungtynių bei televi
■ ■ Į taiką, šviesą, darbą ir ramybę.
zijos sutarčių gauna milijonus,
Ir nepavark, Tu neturi tam teisės,
tikrąjį sportą ir nuoširdžią
Laikai aukštai iškėlęs lietuvybę.
konkurenciją laiko antraeiliu
dalyku.
Taigi, lik sveikas, mielas visų „Drauge”,
Kiek žinome, nedaug mūsų
Ramių Šv. Kalėdų, gerų 2002-rų!
tautiečių, ypač vyresnių, do
Telaimina Tave užgimęs Kristus —
misi beisbolu. Atrodo, kad ši
. Tikėjimo, Vilties ir Meilės!
sporto šaka niekada neįsitvir
Ir pilno maišo dovanų.
tins Lietuvoje bei kitose Euro
Join host John Callaway and special
Vilūnė Bučinskienė
pos valstybėse, nors po truputį
guest narrator (and Chicago football
2001 gruodis
ji populiarėja. Tuo tarpu šia
me kontinente dėl jos daug
great) Diek Butkus for a lively tour of
kas kraustosi iš proto, galbūt
Chicago's thriving Lithuanian community.
todėl, kad šį žaidimą jaunimas
A. TAMULIONYTĖS
ĮSTEIGTA NAUJA
mato nuo pat kūdikystės die
Chlcago Stories: The Lithuanians In
LENTZ KNYGA
' LIETUVIŠKA
nų. Reikia pasakyti, kad ir
MOKYKLA
Chlcago telis the story of this large and
Š.m. balandžio pradžioje Vil mes beisbolui neskiriame didose-knit ethnic group: its history and
Š. m. rugsėjo 22 d., San Mar niuje mirė Audronė Tamuliokurios
knyga
cos, Kalifornijoje (San Diego nytė-Lentz,
culture, mouthvvatering cuisine, religious
priertiifestyje), gražiomis iškil „Succeeding in Business in visas kliūtis”. Panašius gerus
traditions and struggle for homeland
mėmis btivo atidaryta, Ber Central and Eastem Europe”, įvertinimus užtikau laikraš
v
nardo "Brazdžionio vardu pa parašyta kartu su Woodrow čiuose ir žurnaluose. Kadangi
independence. Along with rare footage
vadinta, lietuviška mokykla. H. Sears, pasirodė balandžio Audronė mirė dar prieš kny
and home movies,the program indudes:
Dalyvavo poetas Brazdžionis gale. Praėjus porai mėnesių, gos pasirodymą, knygoje yra
su žmona Aldona, svečiai iš parašiau įvertinimą, kuris yra tipografiškų klaidų lietuvių
• Personai interviews with numerous Chicagoans of Lithuanian descent, including the President of
Los Angeles, San Diego LB amazon.com tinklo lape. Aš varduose ir pavardėse. Tai nė
daviau
aukščiausią
įvertini
ra
tiek
svarbu,
nes
sekančiose
apylinkės valdyba, bendruo
Lithuania, Vai Adamkus, U.S. Senator Diek Durbin, Stanley Balzekas, Director of the Balzekas
menės nariai, tėveliai ir moki mą: „Tai yra praktiškas vado laidose tai bus pataisyta. Aud
Museum of Lithuanian Culture, and many more.
niai. Po sveikinimų ir gražių vas kaip vykdyti verslą Rytų ronė paliko sau ir Lietuvai
linkėjimų visi dalyvavo mo Europoje. Pavojai gali vesti į svarbų optimistinį palikimą.
• Visits to successful local businesses such as the Racine Bakery & Deli, the Draugas daily nevvspaper,
kyklėlės ženklo atidengime. Jį nusiminimą, tačiau autoriai Tai yra tikrai vertinga kalė
dinė
dovana.
rodo
jog
su
gera
valia
ir
iš
Healthy Food Restaurant, Nativity Church, as well as schools and community organizations.
sukūrė ir pastatė Arūnas
Saulius Šimoliūnas
Brazdžionis. Iškilmėms pasi tverme galima laimėti prieš
baigus, mokyklos vadovybė ir
Kviečiame paremti TAUTOS FONDĄ savo darbu ir aukomis.
mokinių tėveliai visus pa
Remdami TAUTOS FONDĄ, remiate Lietuvos švietimą ir
vaišino.
Šiuo metu mokykloje mokosi
demokratijos įtvirtinimą Lietuvoje.
Watch Chicago Stories: The Lithuanians in Chicago
25 mokiniai ir dirba 7 mokyto
TAUTOS
FONDAS
jos- f
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC.
Valio Bernardo Brazdžionio
Monday, December 10 at 7:30 and 8:30 p.m.
Network(6hkago
Aukas siųsti: 351 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207-1910
vardo lietuviška mokykla! Gy
TelZFax 718-277-0682
vuok ir būk lietuvybės švy

Naujienai “Lietuva“- Vilnius on Video vaizdajuostė

[E

Chicago Stories: The Lithuanians in Chicago
only on WTTW11

turys prie Ramiojo vandenyno
pietinių krantų!
JAV LB Švietimo taryba

EI. paštas TAUTFD@aol.com

wttwh

only on WTTW11

Prisiminkite TAUTOS FONDĄ savo testamentuose.

I

»
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Ieško darbo

Siūlo darbą

Ieškau dai lu pag\ \ cntisių
Žlibinių Į ! b. /Itlli’ic uita
\al> inue,e l u tu pilkit

autotnobili Su.s įkalbu i U'šišk.u
lenktšk.ii. allt’llšk.c

binti po o v.v., tel. 815-439-0037.

Icl 815 SSt, (1763, .Stasįs.
------- itt--------- ,r

24 m

meigii.a. im utį

«. -J

Ieškau vyro vyresnio amžiaus
vyro priežiūrai su gyvenimu.
Mokėti angliškai ir turėti SS
kortelę Tel. 847-965-2265,

iiilomobilį

susikalbanti angliukai. ieško
darbo. Suristi

\aiiaiitus.

įsuiiius

1 vi. 70N 161-5212,
Jut

ZEPTER MISIJA — SAUGOTI
ŽMONIŲ SVEIKATĄ!

Ieškomi darbininkai valymo
darbams Turi turėti savo trans
portų ir važinėti greitkeliais į
vakarinius priemiesčius. Skam

luini

V i/ -, ai", te

Paslaugos

Įvairus

Alfredas.

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV

Šveicarijos kompanija siūlo Jums,
mieli pirkėjai, šventines kainas bei
dovanas. Nulaidos tikrai maloniai
nustebins. Skambinkite šiandien, juk
sveikata — brangiausias turtas.

GE/RCA ATSTOVYBĖ

2346 W 691h Street
Tel.: 773-776-1486

Kompanijos atstovai
Aldona ir Gintautas.
Tel. #47-945-0656 (palikti žinutę),
706-917-9330 (mob.j.

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

Vizos į JAV Lietuvoje.
Apmokėjimas po fakto.
Tel. 773-575-5586 Čikagoje;
ei. paštas: gitrama@hotmail.com

58 m. vyrus ieško durim su

SIŪLOME DARBUS!

gyvenimu, Galt p: i žiūi eti
senelius. Nekalba angliškai

Gail. seserų padėjėjoms kompamjonėms -ir ,namų ruošos
darbininkėms. Galima gyventi
kartu arba atvykti į darbą ir
išvykti Kreiptis:

Tel. 847-296-504(1;
773-213-0606. Teodoras.
Mano \aidas lhimne Lietuve Galėčiau
prižiūrėti seneliu'* .11 invalidus. i
tusoje diib.iv: mm m: | ! see'.'ud'- ie Vhj
nkoje dirbau -■ nib’ie imi i 1 m.i.. \.uka
Esu linksniu hvivb' Bcmlr.mn e*..t-1 gei m
Eaisk ai k.td'vi bv •;s
1 ,1 • '.ai ’i up.,r
angliam 1 ei
’ 35.

ALLCARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

43 metu vyras ir 36 m. moteris

parduotuvių valymui TN ir IN

arba žmonių priežiūroje Gali
gyventi kartu

Padedame įsigyti JAV

togių

Tel. 773-330-3709;
773-218-2914, vakare.

valstijose. Pageidautina vyrai,

kuri automobilį

Tel. 708-923-6215. Skambinti

Atlyginimas nuo $1,500 iki

po 6 v.v., kviesti Romą.

$1,800. Tel. 615-554-3161.

Parduoda
NANNIES & COMHANIONS
Lietuvos pasu- ženklo iinkm.

Darbo vai.: kasdien 8 v.r.-6 v.v.;
TIK 17. $54.95 PER MĖNESĮ Jums ir Jūsų šeimai.

šeštd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd.

J ūsų levams ir net Jūsų gyvūnėliams!
Medicininė programa CARE ENTREE siūlo:
• Medicinines paslaugos nei iki 80 % nuolaida—
ligoninei, vaistams, dantistams ir daug kitų
• Nėra amžiaus limito
• Ar esant nelegalume statuse
Tel. 847-635-5660; 847-778-1669, Laima.

uždaryta. Antrad. ir trečd. su
sikalbėsite lietuviškai.

3314 W. 63 St.

Taisau ir pritaikau

Tel. 773-776-8998

vyrų ir

moterų rūbus. Turiu 40 metų
darbo patirtį. Skambinti dieną ar

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

vakare. Tel. 630-257-1965,
lietuviškai arba angliškai.

KALBOS organizuojami 30 vai.
MASAŽISTŲ kursai. Kaina

bnglisli Speaking. Close to

S5OO. Išduodamas sertifikatas.

Home. No Lee

Skambinti I-II V-VI nuo

lte. & Bonded

9 v.r.- 9 v.v. tel. 773-763-4081,

I ei. 847-679-7766

708 415 1832 (mob), Džyn.

Vyteniui Lietuvninkui

Amerikiečių kompanija

draudimo
agentai. Apmokysime.
Reikalingi

Tel. 708-257-0645.

DOLERIS Co.
http://www.doleris.com

Pigiausi bietai į LIETUVĄ su SAS, F1NNA1R, LUFTHANSA, KLM. LOT
Tel. 617-472-9742 E-mail: tickets@doleris.com
Šv

Kalėdų ir Naujųjų metų nuolaidos

TIK UŽ $26 PER MĖNESĮ
Neriboti kiekiai konsultacijoms telefonu
visais klausiniai
• Ginyba arešto ar bet kokio sulaikymo metu
• Skirybų klausimai, šeimyninės problemos
• Ir dar daug kilų paslaugų
Padedame įsigyti vairuotojo teises. ID kortelę,
atsidaryti banke sąskaitų (neturint SS)
Taip pal padedame sutvarkyti dokumentus
I Kanadą ar Australiją
Tel. 847-635-5660, 847-778-1669, Laima.

PERMANENT STATUS IN CANADA
Free assessment for applicants

708-422-7900
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA

VVWVV.MAZEIKA.COM
*******************************************************
BiiOEm4

EOTMira

AGimcry

4315 VV. 63 rd St, CHICAGO, II.

We have 8 years of experience in
immigration to Canada.
Visit GTS website with over 200,000
hits a month.

£iis to

773-735-3400

4738 VV. 103 rd ST., OAK LAVVN, IL 60453
708-422-3922
DRAUDIMO AGENTAI

LITHUANIA

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

’
*
*
*

Lietuviška duona ir raguoliai
Vestuviniai ir įvairūs tortai
Lietuviškas maistas — ,,catered”
Siunčiame mūsų produktus UPS
Atidaryta 7 dienas savaitėje

,

AMBER CONSTRUCTION Co.
Dengiami stogai, kalamas „siding”,
atliekami cemento, „plumbing” bei
kiti namų remonto darbai.

For Information call Long Distance Post:

valstijas.
GEDIMINAS

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.

9201 S. Cicero
Alexander J. Mockus,

Butinėse (708) 4234111

LTD

Voice Mtil (708) 2333374

ri

Realtors

„BUD” BALYS BUDRAITIS
Broker Associate
Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime,
mieste ir priemiesčiuose.
Suinteresuoti skambinkite
Bus. 773-767-66S5

ROao,

WlU-<W

Springs,

Tel

708.839.1000

Šešios pokylių
Puikus maistas,
geriausi gėrimai,
malonus
aptarnavimas
35 iki 40 svečių

RordtatK Hmm

’T*
40 iki 60 sveč ų

tW I

uioi ko o m
60 iki '00 svočių

100 iki 135 svečių

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

t

miesto ir priemiesčiuose

Pg. 773-2584M96
Tekiu pastangas perduoda*
ar perkant namus, butus,
žemės sklypą.Veltui
įkainoju nekilnojamą
turtą. Galiu tarpininkauti
gaunant finansine paskolą.

Bus.: 708-361-0800
Voice Maš: 773354-7820

O’FLAHERTY REALTORS
A BUILDER8, Ino.

Fax: 708-361-9618

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

Siuto išnuomoti

PATRIOT MORTGAGE
COMPANY
3®

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

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

miegamųjų butai.

24 HRS, 7 DAYS
773-531-1833
(angliškai)

(TONY) ANATOLIJUS BACKO
773517-6768 (lietuviškai ir rusiškai)
FREE ESTIMATE
Apšildymo ir šaldymo sistemų
visapusiškas aptarnavimas
ir instaliacija

NEPRALEISK

PROGOS

Kompanija pagal Jūsų užsakymą
stato naujus namus.
GRAŽINA JONAVlClENĖ
708-430-1000
708-598-6501
mob. 708-203-5242
JonavlciuaOhome.com

DANUTĖ
MAYER

KIRPĖJA,

Tel. 773-434-4543

Išnuomojami

1 ir 2

Tel. 708-839-8447 arba
708-485-0035.

• Finansuoja perkant
nekilnojamąjį turtą
• Perfinansuoja turimą
Co.
nuosavybę
■l__
RaaManM
Mortgtpt
• Pataria ir paaiškina
finansavimo klausimais
ŽILVINAS KARALEVlClUS
Tel. 630-393-5662;
773-456-8502

Nekilnojamojo turto paskolos
DELTA MORTGAGE BANKERS
2743 N. Sheffield Ave., Chicago, IL 60614
Illinois Residental Mortgage Licensee
• Gyvenamųjų ir komercinių pastatų pirkimas
• Naujos statybos finansavimas
• Konsultacija, kaip nupirkti ir kaip naudingai perfmansuoti

Tel. 630-235-3521
Fax. 708-422-5356

^autotrada

vairus

PADEDAME ĮSIGYTI AUKCIONUOSE;

SŪDYTOS SILKĖS IŠ KANADOS!

SUTVARKOME FINANSAVIMĄ IR DRAUDIMĄ.
Tel. 888-615-2148, 708-599-9680

1-800-449-0445

Užsisakykite šventėms jau dabar!
$35!
8 svarų statinaitė — $21!

20 svarų statinaitė —

V

tire

Skambinkite:
Pristatome UPS. -

Chicago

KALĖDINĖ DOVANA
„INDUSTRINĖS PARAMOS SĄJUNGA AMERIKOJE’
IPSA INTERNATIONAL

siūlo Jūsų giminėms ir draugams Lietuvoje
rūkytos kiaulienos mėsos produktų rinkini.
$110.00

sr

$97.00

$80.00

12A-12 kg 10A-10 kg

Veikio nuo
1921 m.

IU>JOtS

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja

Faa 775-767-9618

How easy is it to
As easy as SAS,

3900 SOUTH ARCHER

ASTA T.MIKUNAS

708-687-5627.

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.

mmi

Res. 708-423-0443

BUDRAIČIUI

KAVINĖS
Kepyklos pnxkJdai ir užkandžiai miesto centre
350 N. Clark,
Chicago, IL 60610
312-644-7750
pirm. - penkt. nuo
6:30 v.r. iki 5:30
v.p.p.

Fa* (708) 423-9235
Pager (312) 707-6120

įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime

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

C

Accent
Homefinders

Oak Lawn, Illinois 60453

New Vision

KVIESTI MINDAUGĄ ARBA AUDRIŲ.

A STAR AU.MNCC MEMKR

n

GnMfc
21.

„Licensed, insured, bonded”
Skambinti Sigitui,
tel. 773-767-1929.

A
V.A.L Auto Servisas.
Atliekame visus variklio ir važiuoklės
darbus. Variklio kompiuterinis
patikrinimas. Nuolatiniams klientams
nuolaidos. Parduodame naudotus
automobilius. 3800 W. 79 St
Tel. 773-582-0183; 773-582-0184.
Kalbame lietuviškai.

'fr(xn20.9 (llltin

KEPYKLĄ IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638
Tel. 773-581-8500

S.Benetis,
tel. 630-241-1912.

http:www.immigration-service.com

Daugiau informacĮjos
tel. 847-279-0693.
Susikalbėsite rusiškai.

60629

• Pensininkams nuolaida

interested in applying for

PERMANĖNT RESIDENCE
IN CANADA
Call GTS 1-773-775-2506

KURSAI

OAK LAWN, II. 60453

• Perkame ir parduodame namuš ’

Staliaus dalbai, rūsių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plytelės; ■sidings",
“soffits", “decks", “gutters", plokšti
ir “shingle’ stogai; cementas,
dažymas. Turiu darbo draudimą.

,

* Nemokamas įkainavimas
* Nemokama rinkos analizė
* Pirkimas
* Pardavimas
_ * Surandame
i optimaliausią finansavimą

• Nuosavybių įkainavimas veltui

CONSTRUCTION

708-387-9144

YOU CAN APPLY FOR

• Išmok stomatologo padėjėjo
specialybės tik per 2 mėn.
• Gauk apmokymą iš aukščiausią
klasifikaciją turinčių dėstytojų
• įsigyk labai populiarią profesiją
pasaulinėje rinkoje
• PATIKĖK SĖKME

4738 \V 103 rd ST

57A 5Y5'

žemos kainos.Turiu draudimą.

ATTENTIONIMMIGRANTS!

'stomatologo padėjėjo

iVJAŽkEdd-rA TJlA YL.L

• Greitas ir sąžiningas patarnavimas

Ilgametis profesionalus
kraustymas Čikagoje ir į kitas

Jūsų šeimai ir Jūsų bizniui

(vairus nekilnojamas turtas:

RIMAS L.STANKUS

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

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

PRE-PA1D LEGAL SERVICES
siūlo Jums juridines paslaugas visai

RE/MAX
REALTORS

MOBIL (7731 590-0205

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 VVest 95th Street
Tel. (706) 424-8654
(773)581-8654

MOVING

tel. ''73-284-0100.
Parduiidani.is butas \ ilm,. .
sen.inuz'tv 'e p k- kai,.<s
Moderni., i, L L ■
a- ,l.
kamb trui ir v iru-.
u .u .mr nkieme su ined/iai' k nii.i sMnieu
Rašyti: Pranas Lapė. Odminių
3-17. V ilnius 2(161 arba skambinti
tel. 370-2-01-06-36.

At

Tel.: 630-205-9262
Pager: 773-260-3404 »•*»
E-mail: amikurisOusa.com

HOME (TO) 42S - 71C0

darbus.

Šaudy s Nannies & More. Ine

Skambinti

planu.

Audrius Mikulis

ŪfTC.(77S|2»-«7«l

Agentas Frank Zapolis ir Ofl. Mgr. Auksė
S. Kane kalba lietuviškai.

liekame visus foto laboratorijos

NEMOKANTIEMS ANGLU

Parduodu ankstus kok\r>cs

„lay-away"

GREIT PARDUODA

IR GYVYBES DRAUDIMAS.

pysite. Pasinaudokite mūsų pa

reikalingus dokumentus.

Nekilnojamasis turtas

AUTOMOBILIO. NAMU. SVEIKATOS?

Pirkdami pas mus, daug sutau

Reikalingi darbuotojai

ieško arba perka valymo darbus

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

8-285-35728 Lietuvoje;

S K E

From Chicago we offer daily Service to Vilnius
wlth a hassle free connectlon through our
Copenhagen Airport. And when retumlng, you
can enjoy šame day travel via Copenhagen back
to Chicago.
Find out just how easy we can make your
next trip to Vilnius. And remember, when you
travel wlth SAS, you can earn mlleage credit
wlth Unlted’s Mlleage Plūs* or SAS’
EuroBonus™ freųuent flyer program.
For Information on special fares and
schedules contact your Travel Agent or SAS at
800-221-2350. Or visit us at
www.scandlnavlan.net

8A-8kg

Jautienos išpjova

2 kg

2kg

1 kg

Kiaulienos kumpis

2 kg

lkg

Kiaulienos šoninė

lkg

lkg

lkg
lkg

Kiaulienos išpjova

lkg

Lašiniai ^Naminiai"
Dešros: Šalto rūkymo

lkg

lkg
lkp

lkg

3 kg

2 kg

2 kg

Dešrelės: Karšto rūkymo

2 kg

2 kg

2 kg

12 kg
26.4 lbs

10 kg
22 lbs

8 kg
17.6 lh

—

„VĖTRŲ AINIAI" - bendra Lietuvos - JAV mėsos perdirbimo įmonė
Šiauliuose, naudoja vokiškos gamybos mašinas, produktus gamina iš
aukščiausios kokybės mėsos, patikrintos Veterinarijos tarnybos skyriaus.
Siuntinys bus pristatytas į namus laike dviejų savaičių nuo užsakymo datos,

125 iki 1 75 svečių

čekius rašyti: DS Engineering, Ine. Užsakymai priimami
telefonu,faksu arba paštu.

KtlUINUIM
??5

iki

550 svečių

iri
It’s Scandinavian

DS ENGINEERING, INC.
12421 ARCHER AVE., LEMONT, IL 60489

Tel. 630-257-2034
Faz. 830-287-8852

Ą

LIETUVĖ —
' TĄRPTAUTINIO LYGIO
TEISĖJA
- Reikia pasakyti, jog neseniai
į tarptautinių čiuožimo varžy
bų vertintojų tarpą įsijungė 45
metų amžiaus kaunietė Lai
mutė Krauzienė, kuri baigusi
Kauno medicinos universitetą
(anksčiau — institutą), buvo
farmacininkė. Ji yra pati čiuo
žusi, o po sportinės karjeros —
iki 1984 metų treniravo vai
kus. Vėliau pamėgo teisėjauti,
buvo Lietuvos teisėjų kolegijos
pirmininke. Kuomet atsirado
garsioji Lietuvos čiuožėjų pora
—. Margarita ir Povilas, tada
buvo poreikis Lietuvai turėti
ir savo teisėją, šiuo metu, iš
kilus šios poros meistrišku
mui, Lietuvai Tarptautinė
čiuožimo sąjunga leistų turėti
if daugiau teisėjų, tik jie turi
gauti tarptautinę kategoriją.
Kuomet Krauzienė neturėjo
tokio tarptautinio lygio pri
pažinimo, Lietuvos vardu tei
sėjaudavo lenkė Eugenija Gasirovska.
Lietuvė Krauzienė iki šiolei
dar negali teisėjauti per pa
saulio, Europos ir olimpinių
žaidynių varžybas, nes dar ji
nėra pasiekusi šio aukščiau
siojo laipsnio. Tačiau ji tikisi
gal po metų ir tokį pripaži
nimą gauti.

Geriausia kalėdinė dovana—
DRAUGO prenumerata!
Kalėdų proga užsakykite DRAUGĄ savo
draugams, vaikams, anūkams, giminėms
ir pažįstamiems (pirmą kartą
prenumeruojant tik $65.00 metams JAV)
Mes nusiųsime gražų
pranešimą, kad Jūs
užprenumeravote
DRAUGĄ
jų vardu.

GAIDAS — DAIMID
FUNERAL DIRECTORS
Directors of Eudeikis Funeral Home (ĖST 1908)

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

ALL PHONES
1-773-523-0440

PENKIOLIKOS, TREJŲ IR DEŠIMTIES
METŲ MIRTIES SUKAKTYS

A. t A.

A.t A.

RAMINTA
PRAPUOLENIENĖ-

DONATAS
PRAPUOLENIS

IZOKAITYTĖ

1998.XII.4

1986.XII.1

A. t A.

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS

ONA IZOKAITIENĖ

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD

Su dideliu liūdesiu prisimename šiuos mums brangius
asmenis.

Kalėdų
proga

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE.
ORLAND PARK, 9900 W. 143 St.

užsakau

ALL PHONES

DRAUGĄ

1-708-430-5700

1991.XII.12

Šioms sukaktims paminėti, šv. Mišios už jų sielas bus
atnašaujamos Tėvų Marijonų koplyčioje.
Prašome maldoje prisiminti a.a. Oną, a.a Ramintą ir
a.a. Donatą.
Liūdinčios šeimos

Siųskite:
Vardas, pavardė__ _______________________________________

Adresas ------- --------------------------------------------------------------------------Miestas, valstija, zip code---------------------------------------------------------

Dovanoja:
Vardas, pavardė --------------------------------------------------------------- --- ----

* Daugiau nei 800 jaunų
jų pasaulio šachmatininkų
dalyvavo Ispanijoje vykusiose
planetos vaikų, jaunučių ir
jaunių šachmatų pirmenybė
se, kurių dalyviai varžėsi pen
kiose amžiaus grupėse. Pui
kiai berniukų (iki 10 metų)
tVt&yfe žaidė Matas Narmontas, kuris surinko 8.5 taško iš
11 galimų ir tarp 43 dalyvių
iškovojo bronzos medalį. 10mečių mergaičių turnyre 6-toji
vieta atiteko Evelinai Šauly"fėiV^hri surinko 7.5 taško., o
jos sesuo Gabrielė tarp 12-mečių buvo keturiolikta (7 tšk.).

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

DRAUGAS, 2001 m. gruodžio 8 d., šeštadienis

Adresas _________________________________________________
Miestas, valstija, zip code

_____________________________ __

A. f A.
MARIJA STAKIENĖŠIMONYTĖ
Mirė 2001 m. gruodžio 6 d., sulaukusi 91 metų.
Gyveno Čikagoje, IL. Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno
52 metus.
Nuliūdę liko: duktė Audronė su vyru Šarūnu Užgiriai,
duktė Dalia su vyru Jurgiu Anysai, anūkė Aidė Užgirytė,
anūkai — Arėjas su žmona Colleen ir ką tik gimusiu sūneliu
Šarūnu Sean Užgiriai, Vaidas su žmona Julia Užgiriai ir
Karolis Užgirys bei kiti giminės ir artimieji Lietuvoje,
Panevėžio rajone.
Velionė bus pašarvota pirmadienį, gruodžio 10 d., nuo 3
v.p.p. iki 8 v.v. Marųuette Chicago laidojimo namuose, 2533
W. 71 St., Chicago, IL. Laidotuvės įvyks antradienį, gruodžio
11 d. Iš Marųuette Chicago laidojimo namų 10 v.r. velionė
bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią,
kurioje 10:30 v.r. bus aukojamos gedulingos šv. Mišios už
jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: dukros, žentai, anūkai, proanūkis.

(BNS)

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

IVestern Unitui®

Mes išdaliname
daugiau kaip

PINIGINIAMS
LAIMĖJIMAMS!

Tai lengva.
Kiekvieną kartą, kai tu siunti piniginę perlaidą JAV ar

VVESTERN UNION „WIN YOUR DREAM“" SVVEEPSTAKES
OFFICIAL RULES
NO PURCHASE
NECESSARY TO ENTER OR WIN
1. HERE’S HOW TO ENTER AUTOMATICALLY Beginning on
November 1, 2001 through close of business on December 31. 2001, vvhen you make a domestic or
International qualifymg regular _will call" VVestem Union Money Transfer transaction (includes Dmero Dia
Sigulenle and Dinero a Domicilio Services to Mexico), Quick Collect® transaction or Swift pay® transaction
(excluding Quick Cash, Ouick Pay. Giro Telegrjfico, Internet originated transaction and Telephone Money
Transfers) from any Agent location in the United States (.Oualifying Transaction "), you vvill be automatically
entered into the sweepstakes. Entrant is deemed to be the person whose name appears as .Sender" on the
.To Send Money" form and vvill be entered into the corresponding dravvmg s
jrth in Rule #4 lt automatic
Entrant has .opted out" of third party disclosures in accordance with the Wes
i Union Privacy Policy, his/her
name vvill not be included in the drawing and vvill not be eligible to win. i. iO PURCHASE NECESSARY
TO ENTER OR WIN: To enter without making a qualifying transaction, hand print your complele name
address. zip code. and (optional) day and evening telephone numbers on a piece of 3" x 5" paper and mail
to: VVestern Union .Win Your Dream" Svveepstakes, P.O Box 4895. Blair, NE 68009-4895 IMPORTANT: To
indicate the drawing Into which you wlll be entered (see Rule *4). on the lower left-hand corner of the
envelope, hand print one ot the following: Africa; Asia/Australia Pacific; Caribbean; Central America;
Eastern Europa; Mexico; Middle Eaat; South America; South Asia; VVestern Europe; Domestic United
States, Ouick Collect®, or Swift Pay®. Limit one enfry per envelope No typed, copied or mechanically
reproduced entries permitted Only handwritten entries vvill be accepted Entries mušt bereceived by January
8. 2002
3. RANDOM DRAVVING: VVinners vvill be selected on or about January 9, 2002 from among all
eligible entries received by D. L Blair, Ine, an independent judging organization vvhose decisions are finai
VVinners vvill be nofified by mail, Limit one prize per person/household. Odds of vvinning vvill depend upon fhe
totai number of eligible entries received.
4. PRIZES & APPROXIMATE RETAIL VALUES Forty-One (41)
Grand Prizes; $25,000 per prize to be avvarded to rartdomly selected vvinners among automatic and no
purchase entrants in the form of a check as foliovvs: 4 prizes for eligible entries to Africa; 2 prizes for eligible
entries to Asia/Australia Pacific; 4 prizes for eligible entries to the Caribbean; 6 prizes for eligible entries to
Central America; 1 prize for eligible entries to Eastern Europe; 4 prizes for eligible entries to Mexico; 2 prizes
for eligible entries to the Middle Easf; 6 prizes for eligible entries to South America; 2 prizes for eligible entries
to South Asia; 1 prize for eligible entries to Western Europe; 4 prizes for eligible entries for domestic United
States money transfers; 4 prizes for eligible entries for Ouick Collect® transactions and 1 prize for eligible
entries for Swift Pay® transactions Prizes consist of only that item specifically listed as the prize All prizes
will be awarded
S. GENERAL RULES: Open only to individuals residing in the 50 United States and
VVashlngton, D.C.. who as of November 1, 2001 are 18 years of age or older Employees of VVestern Union,
its atfiliates, subsidiaries, advertising and promotion agencies and the immediate family members and/or
those living in the šame household of each are not eligible Void vvhere prohibited by lavv, All federal, statė
and local taxes are the sole responsibility of vvinners VVinners vvill be required to compiete an Affidavit of
Eligibility/Release of Liability provided by D.L Blair, Ine. and it legally permissiblė, a Publicity Release vvithin
10 days of notification Noncompliance virithin this time period may result in disqualification and an allernate
may be selected. Return ot any prize/prize notification as undeliverable vvill result in disqualification and an
alternate vvill be selected By participating In this promotion, enlrants agree to be bound by the Official Rules
and the decisions of the judges Purchase or acceptance of a produet offer does not improve your
chancea of vvlnnlng. Any claim or dispute arising under these rules is subject to the laws oi the State of New
York Sponsor is not responsible for printing or typographical errors in any svveepstakes related materials, for
stolen, lošt. late, misdirected, damaged, incomplete, illegible or late entries or entries not received in time tor
the random drawing; or for transactions that are processed late or mcorrectly or that are losi due to Computer,
telecommunications or electronic malfunction This promotion is sponsored by VVestern Union Financial
Services, Ine., 100 Summil Avenue, Montvale, NJ 07645
S. For narnės of vvinners, send a separate,
stamped. self-addressed (#10) envelope to: VVestern Union .Win Your Dream" VVinners, P O Box 4638. Blair,
NE 68009-4638, to be received by February 28. 2002

Smulkesnė informacija

1 -800-325-6000

į kitas valstybes per Westem Union Money Transfer*
arba padarai Quick Collect* ar Swift Pay* piniginę
operaciją, tu automatiškai esi įtraukiamas į lošimą ir

gali laimėti $25,000 vertės Didijį Prizą!

02001 Westem Union Holdings, Ine All Rights Reserved The VVESTERN UNION name. togo and related
trademarks and Service marks, owned by VVestern Union Holdings, Ine , are registered and/or used m fhe U S
and many foreign countriea

n
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI
Kalėdų švenčių proga
Suvalkiečių draugija vi
sveikinu gimines, draugus ir siems „Draugo” darbuotojams
pažįstamus bei linkiu visiems linki linksmų šv. Kalėdų ir
ir visoms laimės, meilės, tai kuo puikiausių Naujųjų metų.
a£k
kos dabar ir per ateinančius
»j» »J» *1*
’I* *1*
’T*
Naujus metus,
Vytautas ir Aldona Če
Birutė Prasauskienė

pėnai, gyvenantys Darien, IL,
sveikina
mielus
gimines,
Jonas ir Antanina Reje- draugus ir pažįstamus, linkė
riai sveikina visus mielus gi dami nuotaikingų šv. Kalėdų
minaičius, draugus ir pažįsta ir geros sveikatos Naujaisiais
mus su šv. Kalėdomis ir Nau metais.
jais metais, linkėdami geros
$ #$$ $
sveikatos, gyvenimo džiaugs
Kristaus gimimo švenčių
mo ir Dievo palaimos.
ir Naujųjų metų proga svei
*1* •T* *1« *1« *T*
kiname mielus gimines, drau
Zarasiškių klubas sveiki gus ir pažįstamus, linkėdami
na ,,Draugo” darbuotojus su šventinio džiaugsmo ir geriau
šv. Kalėdomis ir linki laimin sios sėkmės.
gų Naujųjų metų.
Dalė, Bronius Blekiai
ir Elena Kundrotas
$$$ $ $

*1*

*1* *1* “i*

Liudas ir Irena Kirkai iš

Lemont. IL, sveikina visus gi
mines, draugus ir pažįstamus
su šv. Kalėdomis, linkėdami
visiems sveikatos ir laimingų
Naujųjų 2002 metų.
«'«
•T* » r » »•,
*T* »*♦*♦ . .
Šakiečių klubas su šv. Ka
lėdomis sveikina visus „Drau
go” darbuotojus ir skaitytojus
bei visus šakiečius. Lai Nau
jieji metai atneša laimes, svei
katos ir džiaugsmo!

Milita ir Aleksas Laurai
čiai sveikina draugus ir pažįs

tamus su šv. Kalėdomis ir lin
ki laimingų Naujųjų metų.

Ahvoys \ Vitfi Ffcnvers

.

• Gėlės visoms progoms
• Gėlės į Lietuvą (2-3 biznio dienosi
• Krepšeliai ir vainikai laidotuvėms
• Vestuvinės ir progines puokštes
• Stalo ir interjero dekoravimas gėlėmis
• Pristatome JAV, Lietuvoje ir pasaulyje
• www.alwayswithftowers com
8015 W. 79 St. Justice, IL 60458; Tel. 708-594-6604
Kun. Kazimieras Ambra
sas, SJ, šv. Mišias laikys

gruodžio 16 d. 1 vai.p.p. Beverly Shores Šv. Onos bažny
čioje. Bus klausoma išpažin
čių. Kviečiami visi apylinkių
lietuviai.
Kazio Almeno paskaitos
„Ignalinos atominė jėgainė
XXI a. Lietuvoje” galėsite pa
siklausyti gruodžio 14 d. 7:30
val.v. Balzeko lietuvių kultū
ros muziejuje (6500 S. Pulaski
Rd.). J paskaitą kviečia Ameri
kos Lietuvių inžinierių ir ar
chitektų sąjungos (ALIAS)
Čikagos skyrius. Meninę pro
gramą atliks Audronė Simanonytė. Po programos - pa
bendravimas. Mielai laukiami
neseniai iš Lietuvos atvykę
kolegos, turintys techninį išsi
lavinimą. %
Muzikas Faustas Strolia

ves kalėdines giesmes per Pe
"T* *£*
"T* *1* *T* *T*
dagoginio lituanistikos insti
Sveiki sulaukę šv. Kalėdų
tuto Kūčias, kurios vyks gruo
ir laimingų Naujųjų 2002 me džio 15 d. 1 vai.p.p. Jaunimo
tų! Gimines, draugus ir pažįs
centre.
tamus sveikina bei visa ko
Naujuosius metus kartu
geriausio linki
sutikti
kviečia Pasaulio lie
Vanda ir Gediminas
tuvių
centras
ir Amerikos Lie
Balukai su šeima
tuvių televizija. PLC didžiojoje
*** <+* *1*
*£•
*£* *1*
salėje bus linksma programa,
«”■» •“* .t* *rT* «L» ’T* ’T* *T* *♦
•**
*T* *1*
*Z* *L* *1*
* * *T* *T*
skani vakarienė ir gera muzi
„Draugas” jau gavo kalė
Albina Ripskis, gyvenanti ka. Pradžia - 8 val.r. (pabend
daičių (plotkelių), kviečiame Phoenix, AZ, prasitęsdama ravimas), vakarienė - 9 val.v.
užsukti ir parsinešti jų savo „Draugo” prenumeratą, mūsų Bilietus užsisakykite skam
Kūčių stalui.
dienraštį remia 50 dol. auka. bindami į PLC tel. 630-257Nuoširdžiausiai dėkojame!
8787 arba į LTV tel. 630-257Pasaulio lietuvių centro
Registracija
ir
pirmoji
9777.
tradicinės Kūčios rengia
mos gruodžio 16 d. 12 vai. 2002 metų Sutvirtinimo
Ona Strimaitis iš Putnam,
didžiojoje centro salėje. Visus Sakramento pamoka vyks CT, atsilygindama už kalėdi
maloniai kviečiame. Stalus ar sekmadienį, sausio 6 d., 12 nės atvirutes, mums aukoja
vietas užsisakykite kreipda vai. Pasaulio lietuvių centre. 50 dol. Labai labai ačiū!
miesi į Aldoną Palekienę tel. Renkamės prie Maironio litua
Dailininkės,
norinčios
nistinės mokyklos būstinės.
708-448-7436.
dalyvauti
„Interactions”
Klasės vyks kiekvieną sekma
dienį tuoj po šv. Mišių ir tęsis parodoje, kuri vyks John
Iš arti ir toli
nuo 12 vai. iki 1 vai.p.p. Prii Center for the Arts Michigan
LIETUVIŠKA EGLUTĖ
mame vaikus nuo 6 skyriaus. City, Indianoje, ir Lietuvių
NEW BRITAIN MUZIEJUJ
Vyskupas Paulius Baltakis dailės muziejuje, Lemonte,
prašomos jau dabar pranešti
New Britain Museum of Sutvirtinimo Sakramentą su Marijai Meškauskaitei tel.
American Art ruošiamoje me teiks gegužės 19 d. Lemonte. 773-776-9801 arba Daivai
tinėje kalėdinių eglučių paro Jei turite klausimų, skam Karužaitei tel. 630-750-5101.
binkite Rimai Sidrienei, šiais
doje šiais metais pristatoma
metais vėl sutikusiai paruošti Parodą ruošia Lietuvių mote
lietuviška kalėdinė eglutė, pa
vaikus Sutvirtinimo Sakra rų dailininkių draugija. Paro
puošta tikrais šiaudinukais,
dos atidarymas - kitų metų
mentui, tel. 708-598-5112.
sukurtais Hartfordo paukšty
Joseph Paliulis ir Jadvy kovo 23 d.
čių ir vilkiukų. Visi lietuviai
Programą apie lietuvius
kviečiami atvykti pasigrožėti ga Paliulienė, gyvenantys
Čikagoje gruodžio 10 d., pir
Daytona
Beach
Shores,
FL,
eglute ir tuo pačiu įvertinti
mūsų madienį, 7 val.v. rodys WTTW
musų jaunųjų skautukų pa užsiprenumeruodami
laikraštį,
siunčia
100
dol.
au Čikagos televizijos 11 kanalas
stangas kūryboje ir dalyva
ką,
už
kurią
nuoširdžiausiai
Kalėdinis koncertas, ku
vimą visuomeniškame pasi
riame skambės tradicinės ka
reiškime, o taip pat pagarbą ir dėkojame!
Vyresniųjų lietuvių cent lėdinės giesmės, atliekamos
jų vadovybei.
New Britain Museum of re „Seklyčioje” gruodžio 12 Nazareth Academy grupės,
American Art yra 56 Lexing- d., trečiadienį, 2 vai.p.p. bus džiazo ansamblio ir choro,
ton St., New Britain. CT. tradicinės Kalėdų eglutės puo vyks gruodžio 12 d., trečiadie
šimas. Kiekvienas turės pro nį, 7 val.v. šv. Juozapo seselių
06052. Tel 860-229-0257.
Paroda vyks iki 2002 metų gos pakabinti ant eglutės ša koplyčioje, 1515 W. Ogden
sausio mėn. 1 d. Parodą aplan kelės po gražų ornamentą, ku Avė., La Grange Park.
Čikagos moksleiviai atei
kyti galima nuo antradienio rį atvykę ras ant stalo. Daly
iki penktadienio ir sekmadienį vaus ir muz. Faustas Strolia, tininkai kviečia visus į
tarp 12-5 vai. p.p. Šeštadienį tai su daina ir šventiška nuo Kūčių šventę gruodžio 16 d.,
nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. p.p. taika visi bendrai papuošime sekmadienį, 1 vai. p.p. Jauni
Pirmadieniais uždaryta. Apsi kalėdinę eglutę „Seklyčioje”. mo centre. Registruokitės kreipda
lankykite ir savo draugus pa Visi maloniai kviečiami ir lau miesi į Liudą Landsbergį 630
raginkite. Tai mūsų tautinės kiami. Bus ir bendri pietūs. 792-0616 arba elektroniniu
paštu liudas@mindspritm.com
Atvykite!
savigarbos reikalas.
L J .M
t

• Suprasdami apleistų
Lietuvos vaikų sunkią padėtį,
šv. Kalėdų proga pralinksminti
tų vaikų vargingą kasdienybę,
dovanų švenčių proga jiems
atsiuntė:
$200 Dorothy Dumb. Far
Rockaway, NY;
$100 Martene Zavada. Medford Lakęs. NJ; .Aldona Bradley,
Newport Beach. CA; Frank ir
Betty Kuader, South Montruse,
PA;
$75 Lietuvos Vyčių 46 kuo
pa, Forest City. PA:
$50 atsiuntė George ir Jean
Janos, Bartlett. IL; Marija
Andnjonaitė. Mason. IL; ,Marv
Mitchell. Livonia. MI;
$30 Joseph ir Bemita Pollock. Overland Park. KS. Šven
čių aukos bus persiųstos i
Lietuvą ir per Gražiną Lands
bergienę ir Kaimo vaikų fondą
- Reginą Švobienę — bus išda
lintos paramos reikalingiems
vaikams, kad jų šv. Kalėdos
būtų gražesnės ir geresnės.
Lietuvos vaikų vardu dėkojame
visiems geriesiems Amerikos
lietuviams už ju dosnumą ir
gerumą „Lietuvos Našlaičių
globos” komitetas. 2711
West 71 St., Chicago. IL
60629.

Skelbimai
• „Saulutė”, Lietuvos vai
kų globos būrelis, nuoširdžiai
dėkoja savanoriams, kurie savo
darbu bei aukomis praskaid
rina Lietuvoje vargingai gyve
nančių vaikučių dalią. Ačiū!
„Saulutė” („Sunlight Orphan Aid”L 419 Weidner Rd.,
Buffalo Grove, IL 60089. Tax
1D# 36-3003339
• 27 centai skambinant į
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai.
per parą. 7 dienas per savai
tę, 6 sekundžių intervalai.
Jokių mėnesinių mokesčių.
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be
apgaules. Kreipkitės vakarais
lietuviškai į TRANSPOINT
atstovą su 8 metų patirtimi
tarptautiniuose ryšiuose. Tel.
708-386-0556. TRANSPOINT
— patikimiausias ryšys su
Lietuva bei visu pasauliu!

• Per Lietuvos Našlaičiu
globos komitetą šiuo metu
Amerikos lietuviai globoja virš
1,000 apleistų ir nelaimingų
Lietuvos vaikų Pratęsdami
paramą kitiems metams, at
siuntė:
$750 ponai, nenorintys
skelbti savo pavardės — 5
vaikams metinį mokestį;
$450 ponai, nenorintys
skelbti savo pavardės — 3
globojamiems vaikams;
Du vaikus globoja ir po
$300 — pratęsimą kitiems
metams atsiuntė Jurgis ir Dalia
Anysai.
Globoja vieną vaiką ir $200
atsiuntė Nancy Snyder, Frederieksburg. VA.
Po vieną vaiką globoja ir
• Automobilio, namu ir
ligos draudimas atvyku pratęsimo mokestį po $150
kitiems metams atsiuntė Džiu
sioms iš Lietuvos ir kitų kraštų
Kreipkitės pas A Lauraitį, A. & go Augiaus šeima; Danutė
L Insurance Agency. Balzeko Augienė; Edward V. Zunans,
muziejuje. 6500 S. Pulaski Wollaston, MA; dr. Algimantas
Rd.. Chicago. IL 60629. II ir Roma Čepuliai, Willoughby
Hills, OH; Valerija Žadeikienė,
aukštas. teL 773-581-4030.
Oak Lawn, IL; Cheryl L. Bugy,
• BALTIC MONUMENTS. Dowagiac, MI; Frank ir Mary
1108 Amber Dnve, Lemont. IL Radis, Hot Springs National
60439. Prie pat PL Centro Tel. Park. AR.
630-243-8446. Leonidą Gedi
Lietuvos vaikų vardu dė
minas Kazėnai Pageidaujant kojame visiems geriesiems
atvykstame į namus.
vaikų globėjams! „Lietuvos
• Prieš užsisakydami Našlaičių globos” komite
paminklą aplankykite St. tas, 2711 West 71 St„ Chi
Casimir Memorials. 3914 W. cago, IL 60629.
lllth St. Turime didelį pasi
• Australijoje mirus a.a.
rinkimą: matysite granito spal Elenai Matiukienei, jos atmi
vą, dydį ir t-t Gaminame pa nimą pagerbdami, artimieji ir
minklus mūsų dirbtuvėje pagal pažįstami aukoja Lietuvos
jūsų pageidavimą, brėžinius
našlaičiams per Lietuvos Naš
Prieš pastatant paminklą, ga
laičių globos komitetą. Aukoja:
lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad
Alė ir Jurgis Daugvilos, Sigutė
jis padarytas, kaip jau buvo
ir Juozas Užupiai, Nijolė Mic
jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir kus ir Zina Mickevičienė. Iš viso
Vilimas Nelsonai. Tel. 773$125. Reiškiame užuojautą
233-6335.
artimiesiems, o aukotojams
• „PENSININKO" žurna dėkojame! „Lietuvos Naš
lą, kurį leidžia JAV LB Soc. laičių globos” komitetas,
Reikalų Taryba, red Karolis 2711 West 71 St., Chicago, IL
Milkovaitis, galima užsipre 60629.
numeruoti adresu: 2711 W. 71
SL. Chicago. IL 60629, tel.
773-476-2655. Prenumerata
metams: JAV-bėse. $15. kitur
$25 Išeina 8 kartus per metus.
Tai vertinga dovana įvairiomis
progomis.

Gruodžio 1 d. Park West Theatre, Čikagoje, vykusiame 11-ajame Pasaulio
Shidokan čempionate 1 vietą moterų varžybose laimėjo Roma Mikšytė. Iš
kairės: „Ąžuolo" klubo auklėtinis Dima Čianbotadze, Pasaulio Shidokan
čempione Roma Mikšytė, Shidokan įkūrėjas Kancho Yoshiji Soeno.

ROMA MIKŠYTĖ PIRMŲJŲ VIETŲ PRIZININKĖ
21-erių metų 11-ojo Pasaulio
shidokan čempionato nugalė
toja, buvusi šiaulietė, o dabar
jau pusantrų metų JAV gyve
nanti Roma Mikšytė sportuoti
pradėjo labai seniai. Pirmosios
jos sporto šakos ir užsiėmimai
buvo krepšinis, plaukimas,
šokiai. Pusbroliui sudominus
karate, Roma šiuo sportu pra
dėjo užsiiminėti nuo 11 metų.
„Iš pradžių tai buvo lyg ir
laisvalaikio praleidimas, pasakoja šių metų čempionė. Tačiau po 3 metų sportavimo
perėjus į kitą klubą, mane
pradėjo treniruoti labai griež
tas ir reiklus treneris Igoris
Mazinas, kuris tapo dideliu
autoritetu. Taip po truputį ka
rate pradėjau skirti vis dau
giau laiko”.
Roma ėmėsi dalyvauti jau
nučių (iki 16 metų) varžybose,
po to suaugusiųjų varžybose,
Europos čempionatuose, atvi
ruose turnyruose. Pasipylė ap
dovanojimai. 1997 metų rude
nį Japonijoje vykusiame Pa
saulio karate-kyokushin (tai vienas iš karate stilių, kuris
priklauso nuo kovos būdo, nuo
to, kur leidžiama smūgiuoti)
čempionate sportininkė užė
mė I vietą.
Atvykusi į Ameriką (prieš
tai mergina studijavo Kaune),
Roma dalyvavo šių metų ba
landžio menesį vykusiame
Tarptautiniame karate-sabaki
čempionate Denver, Colorado,
kur laimėjo I vietą, spalio mė
nesį vyko į Tarptautinį kyokushin čempionatą Rochester
NY. Čia - vėl pirmosios vietos
prizas.
*
Gruodžio 1 d. Park West
Theatre, Čikagoje, vyko 11asis Pasaulio shidokan turny

ras. Susikovusi su 27 metų
savo priešininke Miriam Ziegler, Roma sunkaus svorio mo
terų kategorijoje (ji, beje, sve
ria tik 155 svarus) vėl iškopė
į viršūnę ir tapo I vietos pri
zininke.
Sportininkė pasakoja, kad į
šias varžybas atėjo daug jos
draugų ir pažįstamų, kurie ją
morališkai palaikė - tai labai
svarbus varžybų momentas.
Romai atvykus į Ameriką, šie
draugai nusivedė Romą į klu
bą „Chicago Fitness Center”,
kur įsikūrusi Amerikos shido
kan federacija. Šeimininkams
patiko, kaip lietuvaitė kovoja,
kaip dirba ir šie leido jai treni
ruotis.
Metus žvilgsnį į aukštą (5'9
arba 177 cm), liekną ir gana
trapiai atrodančią merginą,
niekada nepasakytum, jog ji
užsiiminėja tokia vyriška
sporto šaka. „Visi taip sako”,
- juokiasi sportininkė, pažy
mėdama, kad savo žinių ir
patyrimo jai dar niekada nete
ko pritaikyti kasdieniniame
gyvenime. „Niekas dar nėra
užpuolęs ar prisikabinęs. Gal
todėl, kad neatrodau išsigan
dusi”, - teigė ji.
Įsikūrusi Čikagoje, Roma
sportuoja rytais, o dirba vaka
rais. Stengiasi, kad treniruo
tis pavyktų bent 5 kartus per
savaitę. „Sportininkui, pasi
rinkusiam šią sporto šaką,
svarbiausia - užsispyrimas,
ryžtas, didelis noras. Po to
reikšmės turi ir ištvermė,
technika”, - taip karate spor
tuojančio kovotojo savybes
apibūdino šios sporto šakos
pirmųjų prizų laimėtoja Roma
Mikšytė.
E. A.

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais (mokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.
•dėmesio: video apa

SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į amen
kif tiškąją NTSC ir atvirkščiai,
kreipkitės į INTER-VIDEO
3533 S. Archer Avė., Chi
cago. IL 60609. Tel. 773-927
9091. Sav. Petras Bernotas.
• American Travel Ser
vice. Balzekas Museum of
Lithuanian Culture, 6500 S.
Pulaski. 2w fl. Chicago. IL
60629. Tel. 773 581-1200. 800422-3190; Fax773-581-1873;
ATSVL£att net

ratų

( .ruodžio 5 d ..Drauge ' vyko talka, kurios metu darbštieji talkininkai mūsų laikraščio skaitytojams išsiuntinėjo
kilų nfetų .Draugo" kalendorius. Dėkojame šiems talkininkams Aurelijai Kriaučiūnienei, Pranui Totoraičiui
Vitaliui I-ekerkui, Aldonai Lekeckienei. Adelei Lietuvninkienei, Danutei Jakovickienei, Vaclovui Jakovičkui. Ju/<•! Ivašauskienei, Onai Gradinskienei, Aleksui Smilgai, Stasiui Žilevičiui, Jurgiui Vidžiūnui, Vaclovui Motnkui,
Algirdui Čepėnui, Viktorijai Valavičienei, Antanui Valavičiui
Jono Kuprio nuotr

Užsukusi į „Draugo" redakciją, Roma pademonstravo ir savo prizą - spe
cialų nugalėtojo diržą. Šalia jos - gruodžio 1 dieną vykusių varžybų žiū
rovas - Linas KevliCius.
Ema Ziobrys, gyvenanti
Hickory Hills, IL, prasitęsda
ma „Draugo” prenumeratą,
mus remia 50 dol. auka, už
kurią nuoširdžiausiai dėkoja
me!

Aniceta Januška, gyve
nanti Milton, MA. pratęsdama
„Draugo” prenumeratą ir dė
kodama už kalėdines atviru
tes, mūsų laikraštį remia 80
dol. auka. Ačiū už dosnumą!

