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Lietuvių nuomonė artimiausia g r a i k a m s

„TNS Gallup" tyrimų direktorius Mindaugas Degutis ir l.e.p. EK atstovybės Lie
tuvoje vadovė Laimutė Pilukaitė.
oigos Posaškovos (ELTA) nuotr.
Vilnius, vasario 10 d. (BNS) —
Iš visų 25 Europos Sąjungos (ES) ša
lių piliečių Lietuvos gyventojų nuo
monė artimiausia graikams.

Europos Komisijos užsakymu vi
sose ES narėse du kartus per metus
yra vykdomi „Eurobarometro" tyri
mai, k u r i e atskleidžia sąjungos

gyventojų nuomonę apie ES, jų lū
kesčius ir rūpesčius.
Lietuvoje tyrimą atlikusios ben
drovės „TNS Gallup" tyrimų direk
torius Mindaugas Degutis suskaičia
vo, k a d pagal nuomonių skirtumus
Lietuvos gyventojų nuomonė dau
giausiai sutampa su graikais.
„Lyginant Lietuvos ir Graikijos
gyventojų atsakymus į 12 pateiktų
klausimų, nuomonių skirtumas yra
tik 6 procentiniai punktai", — sakė
jis.
Toliau seka Lenkija: šios šalies
ir Lietuvos gyventojų nuomonės ski
riasi 7 procentiniais punktais, po to
— Slovakija ir Latvija — po 8 proc.,
Vengrija, Portugalija ir Estija — po
9 proc.
„Matoma, kad artimiausios
nuotaikos yra tarp ES naujokių gy
ventojų ir tų šalių, kurių išsivysty
mo lygis yra šiek tiek žemesnis", —
kalbėjo M. Degutis.

L i e t u v a i t ė — V. Grigaravičius policijai vadovaus
dar penkerius metus
teroristo

meilužė
Vilnius, vasario 10 d. (BNS) —
Devyniolikmetė lietuvė, gimusi
Visagine, Viktorija Zakuko pernai
liepą apsigyveno kartu su dvidešim
čia metų vyresniu libiečiu Mohammed Benhammedi, kai vyras ap
mokėjo jos skrydį į Liverpool. Meile
mergina džiaugėsi neilgai — trečia
dienį jos draugas buvo suimtas.
Įtariama, k a d itin pasiturintis
libietis yra vienas pagrindinių tero
ristų tinklo „ai Qaeda" finansuoto
jų, JT Saugumo taryba jau areštavo
jo sąskaitas, pranešama tinklalapyje
icliverpool.icnetwork.co.uk.
Nors verslininkas M. Benham
medi turi žmoną ir septynis vaikus,
lietuvė tvirtina jo namuose nakvodavusi k a s antrą naktį.
Viktoriją su M. Benhammedi,
kurį draugai vadina tiesiog Ben, su
pažindino draugai. Pora įsimylėjo,
lietuvaitės netrikdė nei vyro žmona,
nei vaikai. Ji visiems kartojo sutin
kanti būti „antru numeriu", nes jai
svarbiausia - būti kartu su juo.
Po kratų jos ir jo namuose bei
M. Benhammedi suėmimo šoko iš
tikta mergina sutiko duoti išskirtinį
interviu leidiniui „Daily Post". J i
tvirtina netikinti, kad mylimasis
susijęs su teroristinėmis grupuo
tėmis ir dievagojasi lauksianti jo vi
są gyvenimą.
Viktorija žurnalistams kalbėjo:
„Nežinau, ką darysiu be jo. Myliu jį.
Mano širdis plyšta. Negaliu be jo gy
venti. J į myli visi, kas pažįsta. J i s
toks mielas ir kilnus žmogus. J i s
man suteikė
Nukelta \ 6 psl.

Vilnius, vasario 10 d. (BNS) — brėžė, jog dirbdamas naują kadenci
Prezidentas Valdas Adamkus pasi ją V. Grigaravičius turi nevengti ryž
rašė dekretą dėl Vytauto Grigaravi tingų veiksmų. „Būtina pertvarka
čiaus skyrimo policijos generaliniu policininkų rengimo, atrankos, kva
komisaru antrajai penkerių metų lifikacijos kėlimo srityje, policijos
valdymo srityje", — kalbėjo atstovė
kadencijai.
Pagal Policijos veiklos įstatymo spaudai Rita Grumadaitė.
Pasak jos, V Adamkaus nuomo
nuostatas, policijos generalinį ko
misarą penkerių metų kadencijai ne, policijos pareigūnai, ypač žemes
skiria ir atleidžia prezidentas Vy nio rango, gauna neleistinai mažus
riausybės teikimu. Šalies policijos atlyginimus, o policininko darbo
vadovas y r a tiesiogiai pavaldus vi prestižo nepakelia ir itin prastos
daus reikalų ministrui bei atskaitin darbo sąlygos komisariatuose, ku
rios dažnai neatitinka elementarių
gas prezidentui.
Ministrų kabinetas sprendimą reikalavimų.
teikti prezidentui V. Grigaravičiaus
Pokalbio metu V Adamkus taip
kandidatūrą priėmė sausio 30 dieną. pat prašė V. Grigaravičiaus užtikrin
Pasak prezidento atstovės spau ti kuo efektyvesnį Policijos departa
dai, susitikimo metu V. Adamkus pa mentui skiriamų lėšų panaudojimą.

Labiausiai Lietuvos gyventojų
nuomonė skiriasi n u o Didžiosios
Britanijos gyventojų nuomonės —
net 24 proc. Taip p a t didelis ato
trūkis tarp Lietuvos gyventojų ir
Austrijos (19 p r o c ) , Švedijos (17
proc), Suomijos i r Vokietijos (po 16
proc), Nyderlandų, Liuksemburgo,
Maltos (po 15 p r o c ) .
Lietuvos ir Danijos gyventojų
nuomonės skiriasi 13 procentinių
punktų,
N u k e l t a į 6 psl.

Šiame
numeryje:
Iš ateitininkų veiklos.
Ar lietuviai tolerantiški?
Lietuvos
Nepriklausomybės dienos
renginiai JAV-se.
Kas mums y r a Kristus?
Menas, literatūra,
mokslas.
Energijos pakaitalai.
Klasikinio m e n o grožis
„Joffrey" balete.
Darius, Girėnas ir...
Vijeikis.
Mūsų šeimose.
Klausimai i r atsakymai.
Valiutų santykis
1 U S D — 2.882 LT
1 E U R — 3.452 LT
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R. Šarkinas susilažintų d ė l e u r o
Vilnius, vasario 10 d. (BNS) —
Lietuvos banko valdybos pirminin
kas Reinoldijus Šarkinas teigia galįs
lažintis, jog Lietuva nuo kitų metų
pradžios įsives eurą.
Paklaustas, už ką statytų la
žybose dėl Lietuvos galimybių įsi
vesti eurą, Lietuvos banko valdovas
dienraščiui „Vakarų ekspresas" sa
kė: ,,Aš net neabejoju, kad įsivesime
eurą".
Klaipėdos pramonininkų asocia
cijos surengtame seminare apie euro
įvedimo pranašumus ir grėsmes R.
Š a r k i n a s teigė, kad Lietuvos in
fliacija balandį Maastricht kriterijų
viršys blogiausiu atveju 0.05-0.15
procentinio punkto.
„Labai svarbu, kokios b u s tos
trys šalys, pagal kurių infliaciją bus
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Reinoldijus Šarkinas
skaičiuojamas Maastricht kriterijus.
Kol k a s atskaitos taškais pasirink
tos Suomija, Švedija ir Lenkija. Bet
pastaroji į šį sąrašą pateko dėl popu
listinių valdžios sprendimų — de
galų akcizo mažinimo. Manau, kad
atėjus laikui į tai bus atsižvelgta ir
Lenkiją galbūt pakeis Nyderlandai",
— teigė R. Šarkinas.
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UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629
TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG
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Iš Ateitininkų gyvenimo
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org

Ruošiantis
Ateitininkų
kongresui
Panevėžyje

Kviečiame dalyvauti
elektroninėse diskusijose
Ateitininkų tinklalapio vedėjas
Romualdas Kriaučiūnas kviečia vi
sus ateitininkus pasisakyti būsimo
Kongreso klausimais. Užsukę į
http://ateitis.org/xvkongresas/ko
t i k i m a s i . h t m l rasite paruoštus
klausimus ir dėžutes, į kurias galė
site įrašyti savo mintis. Tikimasi su
rinkti daug pasisakymų ir pradėti
tarpusavy dialogą. Anot dr. Kriau
čiūno: „Inteligentiškumo principas
reikalauja ne vien laukti ir žiūrėti
ką kiti sumanys, bet ir patiems
prisidėti".
XV Ateitininkų federacijos kon
gresas įvyks š.m. rugpjūčio 18-20 d.
Panevėžyje.

SAAT RINKIMAI:
KAS TIE KANDIDATAI?
Vasario pabaigoje prasidės rin
kimai į Šiaurės Amerikos ateitinin
kų tarybą. Ateinantį šeštadienį šia
me puslapyje supažindinsime skai
tytojus su kandidatais. Jei per ilgu
jums laukti, užsukite į ateitininkų
tinklalapį www.ateitis.org — ten
rasite pirmąją supažindinančią in
formaciją apie šiuos pasiryžusius
dirbti ateitininkus.

NORINTYS VADOVAUTI
JAUNUČIŲ STOVYKLOJE
PADUOKITE PRAŠYMUS
IKI TREČIADIENIO

Latviai kariai „saugo" Papilės ateitininkus jų viešnagės metu Rygoje. Iš k: straips
nio autorė Rūta Joniškytė, Raimonda Pundziūtė, Ugnė Masevidūtė, Laura
Malakauskaitė ir Mantas Gricius Rygos karo muziejuje.

Moksleiviai, kurie domisi vado
vauti Jaunųjų ateitininkų sąjungos
stovykloje š.m. liepos 3-12 d. Daina
voje gali atsispausdinti prašymo
anketas iš ateitininkų tinklalapio
www.ateitis.org. Prašymai bus
priimami iki š.m. vasario 15 d.

Čikagos moksleiviai mankština protus
ir tą komandą, kuri surinko dau
giausia taškų, valdyba apdovanojo
ledais. Atskirai buvo apdovanoti
Į šiuos ir panašius klausimus geriausi žaidėjai, garsiausi, ateiatsakinėjo kun. Alfonso Lipniūno/ tininkiškiausi ir pan. Buvo smagus,
Prez. Aleksandro Stulginskio Čikagos bet prasmingas susirinkimas, ir bu
moksleivių ateitininkų kuopos na vo ypač smagus, nes atvažiavo mūsų
riai žaisdami ,,Taškų taškai" žaidi draugai Linas ir Kristijonas Vaitkai
mą per sausio mėnesio susirinkimą. iš Cleveland.
Moksleiviai buvo suskirstyti į
Visuomet kviečiami ir laukiami
penkias grupes, ir tos grupės sužaidė tie, kurie norėtų susipažinti su mūsų
penkis žaidimus, pravestus kuopos kuopa ir ateitininkų veikla. Laukia
valdybos. Sukom galvas apie Lie mi ir moksleiviai iš kitų miestų
tuvos istoriją, darbartinę Lietuvą ir atvykti į mūsų susirinkimus.
lietuviškus žodžius.
Kitas susirinkimas bus vasario
Taip pat žaidėme visų mėgsta 17 d, 7 v.v., Ateitininkų namuose,
miausią ir skaniausią žaidimą — Lemonte. Mums kalbės Lukas Lamaisto paragavimą. Kai baigėme vi niauskas. Atvykite!
sus žaidimus suskaičiavome taškus
Algis Grybauskas

„Kokiais metais pasirašyta
Liublino
unija?" „Ar čekis lietuviškas žodis?"

Papiliškiai Rygoje
Sumaniems moksleiviams padovanota kelionė
Už projektų rašymą Akmenės
rajono savivaldybė padovanojo vi
siems aktyviausiems dalyviams ke
lionę į Rygą. Laimingųjų tarpe buvo
ir penketas ateitininkų iš Papilės Šv.
Aloyzo ateitininkų kuopos.
Taigi, šaltą sausio rytą išvyko
me į ekskursiją. Kelionė neprailgo ir
po poros valandų pilnas autobusas iš
Akmenės rajono jau buvo Rygoje.
Čia mūsų laukė įspūdingas pasi
vaikščiojimas siauromis Rygos sena
miesčio gatvelėmis, grožėjomės se
nais, prasmingą praeitį menančiais
pastatais, bažnyčiomis. Iš gido išgir
dome daug įdomių legendų bei pasa
kojimų. Pasivaikščioję po senamies
tį, užėjome į Karo muziejų. Ten pa
matėme daug senovinių ginklų bei
buities daiktų. Pasigrožėję sena
miesčiu, po kelių valandų atsidūrė
me mašinų muziejuje. Tai buvo ne
tik senovinės mašinos, bet ir naujo
viškos. Tačiau ir šiuo muziejumi ke
liautojų išvyka dar nesibaigė. Aplan
kę „Lido" pramogų centrą, nuvažia

vome ir į Rygos operos ir baleto
teatrą. Ten mėgavomės spektakliu
„Spragtukas". Buvo labai smagu. Po
ilgų linksmybių teko prisiminti ir
namiškius bei nupirkti jiems lauktu
vių iš Latvijos. O išvykos dalyviai
dar ilgai džiaugsis ir prisimins
gražias kelionės akimirkas.
Rūta Joniškytė
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Čikagos Prano Dielininkaicio

P a r t i / a n o D a u m a n t o k u o p o s 4 ir 5 s k y r i a u s b e r n i u k a i su v a d o v a i s

Pimas P p t r ^ i t i s su p a d ė t a i s A l g i u G r y b a u s k u
B a l / e k a s . Kovas P o l i k a i t i s , T o m a s Cyvas
M a t a s B'ekys

M a n t a s Kisielius

M a r i u m i Aleksa ir A l g i u K a s n i u n u

ir A n t a n a s Riškus

Klūpo

Dainius

A n t r o j e eilėje

Paskutinėje eilėje v a d o v a s
Kristupas H o f f m a n , Vasaris

Š o l i ū n a s , j o n a s Majauskas, Paulius

Siliunas,

El-paštas:
rastine@draugas.org
ikelbimai(Sdraugavorg
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LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS
DIENOS RENGINIAI
CALIFORNIA
2006 m. vasario 12 d. Lietuvos
Nepriklausomybės minėjimas Šv.
Kazimiero parapijos salėje, 2718 St.
George Street, Los Angeles, CA.
Kalbėtoja: dr. Elona Vaišnienė, Connecticut, LB Krašto valdybos vice
pirmininkė. Rengia: JAV LB Vakarų
apygarda ir yra ALTos Los Angeles
skyrius.
CONNECTICUT
2006 m. vasario 12 d. Lietuvos
Nepriklausomybės minėjimas. 9 vai.
r. Šv. Mišios, gieda choras, vad.
Jurgis Petkaitis, Švč. Trejybės baž
nyčioje, pamokslą sakys kun. A.
Gurklys, 53 Capitol Avenue, Hart
ford, CT. Po Mišių minėjimas para
pijos salėje. Kalbėtoja: dr. Dalia
Giedrimienė. Programa: tautinių šo
kių grupė „Berželis", vad. D. Dzikienė. Po to pabendravimas prie už
kandžių ir kavutės. Kviečiam visus!
Informacija: 860-657-9067,
danuteg@juno.com
Rengia:
Hartford LB valdyba.
2006 m. vasario 12 d. 1 vai.
p.p.: Lietuvos Nepriklausomybės
minėjimas — Vasario 16—osios ir
Kovo 11-osios, 43 Anthony Street,
New Haven, CT 06515. Svečiuose —
LR konsulas ekonominiams ir kultū
riniams reikalams New York Al
gimantas Misevičius. Užkandžiai ir
gėrimai. Informacija: Tomas Pleč
kaitis, 203-389-2920
tompleck@hotmail.com
Rengia: New Haven LB apylinkė.
2006 m. kovo 12 d., 2 vai. Lie
tuvos Nepriklausomybės minėjimas
Matulaičio globos namų salėje, 10
Thurber Road, Putnam, CT. Pagrin
dinis kalbėtojas: dr. Stasys Goštau
tas. Programoje: „Sodžius" iš New
Britain, CT, ir kelios staigmenėlės,
pabendravimas. Rengia: Rytinio
Connecticut pakraščio LB.
2006 m. vasario 19 d. Lietuvos
Nepriklausomybės minėjimas. 12
vai. p.p. šv. Mišios Šv. Jurgio bažny
čioje, 443 Park Avenue, Bridgeport,
CT. Po Mišių užkandžiai, smuiki
ninkės Editos Orlinytės muzika.
Pagrindinis kalbėtojas: LR konsulas
ekonominiams ir kultūriniams rei
kalams New York Algimantas Mise
vičius. Informacija: 203-452-5208.
Rengia: Lietuvos Vyčių 141 skyrius
ir JAV LB Bridgeport apylinkė.
2006 m. vasario 19 d. Lietuvos
Nepriklausomybės minėjimas. 10:30
vai. r. šv. Mišios Šv. Juozapo baž
nyčioje, Congress Ave. ir John St.,
Waterbury, CT. Minėjimas po Mišių.
Pagrindinis kalbėtojas: JAV LB KV
vicepirmininkas Sporto reikalams
Laurynas R. Misevičius. Užkandžiai.
Vyrų choras, pritariant akordeonis
tei Zitai Rossi. Informacija: Linas
Balsys 203-729-8815; Albertas Melninkas 203-266-5053. Rengia: JAV
LB Waterbury apylinkė.
Vasario 16 d., ketvirtadieni, 10
vai. r. Waterbury miesto rotušės
aikštėje Lietuvos vėliavos pakėli
mas. Rotušėje bus paskelbtas „Die
nos miesto meras". Informacija: Li
nas Balsys 203-729-8815.
2006 m. vasario 12 d. Lietuvos
Nepriklausomybės minėjimas. 11:30
vai. r. šv. Mišios Šv. Andriejaus baž
nyčioje, 396 Church Street, New
Britain, CT. Po Mišių programa ir
vaišės bažnyčios salėje. Informacija:
Irena Belanger pqbel@hotmail.
com Rengia: JAV LB New Britain
apylinkė.

FLORIDA
2006 m. vasario 16 d. 10 vai. r.
Lietuvos vėliavos iškėlimas prie
Juno Beach Municipal Building, 340
Ocean Drive, Juno Beach, FL. 2006
m. kovo 11 d., šeštadienį, 2 vai. p.p.
Lietuvos Nepriklausomybės minėji
mas St. Paul of the Cross Parish
Hali, 10970 State Road N., Palm
Beach, FL. Pagrindinis kalbėtojas:
dr. Vytautas A. Dambrava. Rengia:
JAV LB Palm Beach apylinkė.
2006 m. vasario 18 d. 2 vai.
p.p. Lietuvos Nepriklausomybės
minėjimas Lietuvių klube, didžiojoje
salėje, 4880 46th Ave. North, St. Petersburg, FL 33714. Pagrindinis
kalbėtojas: ambasadorius Vytautas
Dambrava, dalyvaus klubo choras,
bus renkamos aukos JAV Lietuvių
Bendruomenei šeštadienį ir sekma
dienį. Informacija: 727-525-2924;
pirm. Loreta Kynienė 727-367-8722.
Rengia: Lietuvių klubas.
GEORGIA
Vasario 18 d. Vasario 16-osios
minėjimas, Atlantos Lietuvių Bend
ruomenės narių susirinkimas ir
valdybos rinkimai. Jei turite klau
simų, skambinkite 678-762-7943.
ILLINOIS
2006 m. vasario 11-19 d. Fo
tografijų paroda „15 Lietuvos Ne
priklausomybės metų". Atidarymas
vasario 11 d. 7 vai. v. Lietuvių dai
lės muziejuje, 14911 127th St., Lemont, IL. Rengia: LR generalinis
konsulatas Čikagoje ir JAV LB Vi
durio vakarų apygarda.
2006 m. vasario 12 d. 1 vai.
Lietuvos Nepriklausomybės minėji
mas Maria High School, 6727 S.
California, Chicago, IL 60629. Kal
bėtojai: Kongreso narys Thaddeus
McCotter iš Detroit, MI, ir Darius
Udrys, Los Angeles, CA LB apylin
kės pirmininkas. Meninė programa.
Rengia: ALTo Čikagos skyrius.
2006 m. vasario 19 d. Vasario
16-osios minėjimas po 11 vai. r. šv.
Mišių Pasaulio lietuvių centre,
14911 127th St., Lemont, IL. Ren
gėjai: JAV LB Lemonto apylinkė.
Informacija: 708-974-0591. Vasario
16 d. Lemont miesto rotušėje tris
palvės pakėlimas.
2006 m. vasario 19 d. 12 vai.
p.p. Lietuvos Nepriklausomybės mi
nėjimas The American Legion Post
430 salėje, 7430 Broadvvay, Merillville, IN 46410. Rengia: ALTa, JAV
LB East Chicago, IN, apylinkė,
Lietuvos Vyčiai.
2006 m. vasario 26 d. Lietuvos
Nepriklausomybės minėjimas po 9
vai. r. šv. Mišių Šv. Antano parapijos
salėje, Cicero, IL. Rengia: JAV LB Ci
cero apylinkė. Vasario 16 d. Cicero mies
to rotušėje bus keliama trispalvė.
2006 m. vasario 26 d. Lietuvos
Nepriklausomybės minėjmas po 10
vai. r. šv. Mišių Brighton Park, IL.
Rengia JAV LB Brighton Park
apylinkė. Informacija: 773-847-4855
dauliai@aol.com
2006 m. vasario 26 d. 2:30 vai.
p.p., sekmadienį, Lietuvos Nepriklau
somybės šventės minėjimas, Greenbelt Cultural Center, 1215 Green
Bay Road, North Chicago, IL 60064.
Pagrindinis kalbėtojas: inžinierius
Gediminas Damašius. Programa:
pianistė Sondrita Beinarytė, Gedi
mino lituanistinės mokyklos moks
leiviai. Informacija: tel. 847-6237927. Rengėjai: LB Waukegan-Lake
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Ar lietuviai tolerantiški?
augelis atsakytų, kad sve
timiesiems — taip, savie
siems — ne. 0 kaip su ra
sine neapykanta arba diskrimi
nacija, kuri pasireiškia daugelyje
šalių, įskaitant JAV, nors teore
tiškai nelygybė tarp rasių pastaro
joje turėjo pasibaigti po 60-ajame
pereito šimtmečio dešimtmetyje
valstybiniu mastu įvykusių pasi
keitimų. Lietuvoje rasinės proble
mos nebuvo vien dėl to, kad tai ne
daugiarasė tauta. Nors joje nuo se
nų laikų gyveno daug tautinių ma
žumų, bet ypatingų susipriešinimo
ženklų tarp lietuvių ir nelietuvių
nebuvo — bent po Pirmojo pasau
linio karo atkurtos nepriklausomy
bės dešimtmečiais. Lietuvio pažiū
ra į kitataučius, gyvenančius jo
aplinkoje buvo labai paprasta:
jeigu man nekenkia, ir aš jam ne
kenkiu. Deja, tie „kaimynai" šia
taisykle ne visuomet naudojosi.
Rasinė mūsų tautos sudėtis
pamažu pradeda keistis ir, be
abejo, netolimoje ateityje gerokai
pasikeis. Po 1990 m. kovo 11-ąją
atkurtos nepriklausomybės atsi
darius sienoms, kone trečdalis lie
tuvių išvyko į užsienį laimės pa
ieškoti. Tuo pačiu į Lietuvą prade
da vis daugiau atvykti užsieniečių,
taip pat stengdamiesi sučiupti tą
nepavejamą laimę bent už uodegos
galiuko. Didesniuose miestuose
pastaruoju metu labai pagausėjo
kiniečių, ispanų kilmės žmonių,
Lietuvoje tebegyvena romai (čigo
nai), yra ir ateivių iš Tolimųjų
Rytų, net Afrikos tautų. Lietuvos
sporto komandose, ypač krepšinyje, sėkmingai žaidžia ne vienas
juodasis, kiti atvyksta kartu su
Lietuvoje besikuriančiomis užsie
nio verslo įstaigomis, įmonėmis.
Kol kas šie kitarasiai Lietuvos
gyventojai priimami labai palan
kiai ir net traktuojami, kaip „įdo
mi naujovė". Kartas tas „palan
kumas" pasireiškia keistais bū
dais. Kaip neseniai skaitėme spau
doje, Kaune viena moteris padavė
skundą prieš parduotuvę, pri
statančią klientams į namus gėles.
Pasirodo, kad už juodaodžio pri
statytas gėles prašoma 40 litų, o už
baltojo pristatytas puokštes — 25
litai. Skundą padavusi moteris tai
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Country apylinkės valdyba.
2006 m. kovo 5 d. Lietuvos Ne
priklausomybės dienos minėjimas.
10:30 vai. r. šv. Mišios Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčioje, 1509 Baugh
Ave., East St. Louis, IL, 11:30 vai. r.
minėjimas ir pietūs bažnyčios salėje.
Pagrindinė kalbėtoja: Aušrelė Sakalaitė, LB Vidurio Vakarų apygar
dos pirmininkė. Rengėjai: LB East
St. Louis apylinkė.
INDIANA
2006 m. vasario 19 dieną, sek
madienį, 1 vai. p.p. Lietuvos Nepri
klausomybės dienos minėjimas,
Lions Creek Club House, 500 Lions
Creek Circle, Noblesville, IN. Pag
rindinė kalbėtoja: JAV Lietuvių Ben
druomenės Tarybos narė Birutė
Vindašienė. Lietuviškos dainos, šo
kiai, lietuviški valgiai, atsineškite
mėgstamiausią lietuvišką patiekalą
bendram vaišių stalui. Rengia: JAV
LB Indianapolio, IN apylinkė.
Informacija/RSVP: 317-299-7848 iki
vasario 12 d.

vadina rasine diskriminacija. Iš
dalies ji teisi, bet jeigu taip iš
tikrųjų yra, lietuvių nusiteikimas
kitos rasės asmens atžvilgiu ne tik
neįprastas, bet ir vertas pagyrimo
(įdomu, ar apie tai sužinoję Afrikos
amerikiečiai tai Kauno gėlių par-"
duotuvei paskirtų ordiną, ar gal
labai įsižeistų, kad jų rasės žmo
nėms teikiamas „egzotiškų gyvių"
statusas).
Šiame krašte, nepaisant nuo
lat linksniuojamo „lygių teisių"
įstatymo, juodieji amerikiečiai dar
vis susiduria su diskriminacija ir
net atvira neapykanta. Jie prisi
menami ir įvairios nuolaidos —
geresnės gyvenimo bei darbo gali
mybės — žadamos tik tuomet, kai
politikai kandidatuoja į aukštas
vietas ir medžioja balsus. Tiesa,
dabar jau nekyla riaušių, jeigu į
baltųjų mokyklą ateina juodosios
rasės vaikai, niekas nedegina na
mų, jei Afrikos amerikiečiai atsike
lia gyventi į pasiturinčių balta
odžių rajoną, jie gali gyventi, ke
liauti, gauti darbą, priklausyti or
ganizacijoms ir įsilieti į kasdieninį
gyvenimą, kaip visi šio krašto gy
ventojai. Teoretiškai...
Nėra abejonės, kad Lietuvoje
rasinė gyventojų sudėtis netrukus
pradės sparčiai keistis. Valstybė
negali klestėti be pramonės, preky
bos, žemės ūkio bei kitų darbinin
kų. Jau dabar skundžiamasi, kad
darbo rinka vis labiau tuštėja ir
pradedama ją užpildyti užsienie
čiais. Mūsų tautiečiai, emigruoda
mi į užsienius, skundžiasi, kad
Lietuvoje menki atlyginimai, sun
kios gyvenimo sąlygos, bet trečiojo
pasaulio šalių žmonėms tos sąly
gos yra labai patrauklios, palygin
ti su esančiomis savame krašte.
Kaip senovėje į maro išnaikintų
prūsų tuščias sodybas privažiavo
vokiečių kolonistų, kaip okupacijos
dešimtmečiais ištremtų, pabėgusių
į Vakarus, žuvusių karo metu
lietuvių gyvenvietes užėmė rusai
ir kiti atvykėliai iš Rytų, taip
dabar atsiradusias darbo, pas
laugų tiekimo rinkoje spragas už
pildys kitataučiai, kitarasiai. Ar
Lietuva jiems bus kaimyniška ir
tolerantiška? Tikėkimės...

KANSAS
2006 m. kovo 5 d. 11 vai. r. šv.
Mišios Šv. Kirilo bažnyčioje, 44 N.
Mill St., Kansas City, KS 66101. Po
šv. Mišių bažnyčios salėje programa,
vaišės, pabendravimas. Kalbėtoja: Ja
nina Litvinienė, informacija: Kate Porterfield, kjpinkc@yahoo.com Rengė
jai: JAV LB Kansas City, KS apylinkė.
MASSACHUSETTS
Vasario 12 d., 1 vai. p.p., South
Boston Piliečių klube, West Broad
vvay & E. Street, Boston, MA. Kal
bėtojas: Vytas Maciūnas, JAV LB/ Lie
tuvos Seimo komisijos kopirmininkas. Programoje: Bostono lituanisti
nės mokyklos mokiniai: tautiniai šo
kiai, dainos iš būsimo Dainų šventės
repertuaro, Bostono LB apylinkės
organizuoto meno konkurso mokinių
piešiniai, laimėtojų paskelbimas.
„Sodauto" etnografinis ansamblis.
Rengia: Bostono LB apylinkė. Kreip
tis: gpcepas#m-g.com
donavickas95@ hotmail.com
Nukelta i 5 psl.
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KAS YRA MUMS KRISTUS
KUN. VIKTORAS
RIMŠELIS. MIC
Kai Kristus paklausė savo mo
kinius, kuo Jį laiko žmonės, tai šie
atsakė, kad vieni Jonu Krikštytoju,
kiti Eliju, treti sako, kad prisikėlęs
vienas iš pranašų (Lk. 9-10). Po
Kristaus užgimimo žmonija jau
išgyveno dvidešimt amžių, o kalbos
apie Jį nenutilo. Kas yra Kristus,
visiems svarbu žinoti. Nuostabu,
kad ir tuose kraštuose, kur kovoja
ma prieš religiją ir persekiojami
tikintieji, tas klausimas yra visiems
gyvas. Universitetų studentai ir kiti
žmonės klausia, kas yra Kristus. To
klausimo niekas negali išvengti,
ypač tie, kurie ieško tiesos. Reikia
išsiaiškinti, ar Kristus su savo
Evangelija turi kokią reikšmę šiame
moderniškame pasaulyje.
Viena vertus Kristus yra prieš
taravimų ir pasipiktinimo centras, o
— antra vertus, Jis garbinamas,
žmonės už Jį nebijo mirti ir net
džiaugiasi, kaip anuomet apaštalai,
kad yra verti dėl Jo kentėti. Taigi, ką
mes manome apie Kristų ir kas
mums Jis yra, nuo to priklauso visas
mūsų veikimas, mąstymas ir visas
gyvenimas. •
Dvidešimto amžiaus universi
tetų moksliniuose centruose, apie
kuriuos sakoma, kad jie yra bedievy
bės skleidimo centrai-, žmonės studi
juoja istoriją, filosofiją, teologiją ir
kitus mokslus, norėdami sužinoti, ką
tie mokslai gali pasakyti apie Kristų.
Su didžiausiu kruopštumu tyrinėja
ma krikščionybės pradžia, iš kur ga

lima tiksliau sužinoti, ką tada čiu Jėzus pradėjo rinktis sau mo
žmonės sakė ir kalbėjo apie Kristų. kinius, iš kurių susidarė gana grei
Šių laikų Bažnyčioje istorinė Jėzaus tai 12 jaunų vyrų grupė. Keletas jų
asmenybė tarsi naujas ir gyvas at buvo paprasti žvejai, kurie gyveno
radimas. O mūsų moderniajame prie Genezareto ežero. Vieną dieną
pasaulyje daug kas kalba neva Jėzus su mokiniais įlipo į valtį ir
mokslo vardu, kai to tarpu tie patys pasakė irtis anapus ežero. Moki
Kristaus neigėjai žino, kiek praėjo niams irkluojant, Jėzus užmigo. Eže
metų nuo Jo užgimimo.
re pakilo vėtra. Bangos ėmė semti
Kristaus atėjimas į šį pasaulį valtį, ir visi atsidūrė pavojuje. Tuo
padalino visą žmonijos istoriją, o kai met pripuolę mokiniai ėmė žadinti
kurie neigia Jo istoriškumą. Klaus Jėzų, šaukdami: „Mokytojau, Moky
dami, ką žmonės sako apie Kristų, tojau, žūvame!" Atsikėlęs Jis su
mes išgirstame kalbant, kad Jis draudė vėtrą ir bangas. Jos nutilo ir
buvęs tik paprastas žmogus, kurio stojo tyla. O Jėzus paklausė juos:
užgimimas buvo kaip ir kitų žmonių „Kurgi jūsų tikėjimas?!" Mokiniai
ir kad Jo iš numirusiųjų prisikėli išsigandę ir nustebę kalbėjo vienas
mas yra tik apaštalų įsivaizdavimas. kitam: „Kas Jis toks, kad įsakinėja
Krikščionybės seniai jau nė vardo vėjams ir vandenims, ir tie klauso?!"
nebūtų, jei būtų pamiršta, kad (Lk. 8, 22-25). Taigi mokiniai neKristus yra Dievas. Be šitokio tikėji sišaukė gamtos motinos (Mother
mo ir išpažinimo krikščionybė būtų Nature), kaip vis girdime iš televizo
išnykusi kaip sapnas. Kristus žmo riaus, nes pati gamta yra akla. Ją
nijos istorijoje yra tik vienas toks, tvarko tik tas, kuris yra jos kūrėjas
apie kurį mes sakome, kad Jis yra — patsai Dievas.
Dievas. Tai yra pagrindinė krikš
Vandenynuose yra daug salų,
čionybės tiesa, kurią skelbia Paulius kurios yra žemiau jūros lygio. Ga
korintiečiams: „Juk tai Dievas Kris lime sakyti, kad mūsų graži žemelė
tuje sutaikino su savimi žmones" (2 plaukia vandenyse. O kasgi ją laiko,
Kor. 5, 10).
kad nepaskęstų? Mokslininkai pasa
Nuo Mozės laikų visa žydų tauta kys, kad ją palaiko be galo dideli
laukė Mesijo, kuris pagal pranašų judėjimai taip, kad mes per žemės
skelbimus pakeis visą pasaulį. Ta sukimąsi gauname dienas ir naktis,
čiau, kad Mesijas bus ne tik žmogus, o per jos lėkimą apie saulę gauname
bet ir patsai Dievo Sūnus, per kurį metų skaičiavimą. Tai kas gi pajudi
buvo sukurtas visas pasaulis, niekas no visą tą žemės ir saulės sistemą?
nežinojo. Kai Kristus viešajame gy Ar tai nėra paties Dievo darbas?
venime pradėjo daryti didelius ste Fariziejams, kurie netikėjo Kristaus
buklus, visiems Jis buvo dar tik žodžiams, jog Jis yra Dievo sūnus.
paprastas Nazareto dailidės Juozapo Viešpats sakė: „Tikėkite mano dar
ir Marijos Sūnus. Anų laikų papro- bams". Taigi, kas vyksta mūsų pa
saulyje nepriklauso nuo gamtos nu
tarimo, bet nuo to, kas tą gamtą
sukūrė. Viskas priklauso nuo to, kas
sukūrė visus regimus ir neregimus
begalinius pasaulius. Tai yra Die
vas, kuris nudažė mums gražias gė
les, kuris vandenynams nustatė
judėjimo ribas.
Naujasis Testamentas liudija,
kad Kristus yra Dievas. Kristus nesudraudė Petro, kai šis išpažino Jo
mesijaniškumą ir Dievybę. Jis pri
'?SSfe
ėmė teisingą apaštalo Tomo pagar
bos šauksmą: „Mano Viešpats ir
mano Dievas!" (Jn. 20, 28). Evan
gelijos priskiria Kristui visas die
viškas ypatybes. Kaip šv. Jonas rašo:
ATSIDARYKITE
„Jame buvo gyvybė ir ta gyvybė buvo
žmonių šviesa" (Jn. 1, 4). Pats Kris
9-IŲ MĖNESIŲ
tus apie save sako: „Aš esu kelias,
tiesa ir gyvenimas" (Jn. 14, 6). Šv.
SERTIFIKATĄ
Paulius moko, kad „Jėzus Kristus
yra tas pats vakar ir šiandien, tas

VALIO!
VĖL GEROS
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;
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pats ir per amžius" (Žyd. 13, 8).
Evangelija Kristui priskiria visus
dieviškus darbus. Šv. Jonas rašo,
kad per Jį viskas atsirado, o pagal
šv. Paulių, per Kristų yra visi daik
tai sukurti, ir viskas yra dėl Jo, dan
gus yra Jo rankų darbas (Žyd. 1, 10).
Kristus, atleisdamas nusidėjėliams
nuodėmes, veikė kaip Dievas.
Mūsų tikėjimo ar netikėjimo
pagrindinis klausimas visada buvo
ir bus, ar Kristus yra Dievas, ar ne?
Jei Jis nėra Dievas tai Jis yra di
džiausias suvedžiotojas, kokio žmo
nijos istorijoje nebuvo ir nebus. Jei
Jis yra Dievas, tai Jo asmenybė yra
ne tik istorinė, bet taip pat priešis
torinė ir poistorinė, t.y., amžina.
Kristus reikalauja iš kiekvieno mū
sų tikėjimo, kad būtume išgelbėti.
Ano meto klausytojus Jėzus per
spėjo: „Tikrai! Jeigu jūs netikėsite,
kad Aš Esu, —jūs numirsite su savo
nuodėmėmis" (Jn. 8, 24). Teisme
prieš vyriausiąjį kunigą Kaifą
Kristus apie save paliudijo, kad yra
Jis Dievo Sūnus ir kad ateis teisti
žmonių giminės paskutinę dieną
(Mt. 26, 63). Petras, kuris tikintie
siems rašė, jog Evangelijos pasakoji
mai apie Kristų nėra gudriai išgalvo
tos žmonių pasakos, į klausimą, kas
Jis yra, atsako: „Tu esi Mesijas, gy
vojo Dievo Sūnus" (Mt. 16, 16).
Ir šitai yra krikščionybės tikėji
mas ir išmintis, kurią mes turime
visiems skelbti.
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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES
DIENOS RENGINIAI
Atkelta iš 3 psl.
2006 m. vasario 26 d. 12 vai.
šv. Mišios už Lietuvą (anglų kalba)
Our Lady of the Assumption baž
nyčioje, 76 Wianno Avenue, Osterville, MA 02655. Minėjimas po šv.
Mišių bažnyčios salėje; prelegentas
LR ambasadorius JAV Vygaudas
Ušackas. Rengia: Cape Cod LB
apylinkė. Informacija: Algirdas Dap
kus, alisdapkus@aol.com
NEW JERSEY
2006 m. vasario 26 d. Lietuvos
Nepriklausomybės minėjimas po 11
vai. r. šv. Mišių Šv. Petro ir Povilo
bažnyčios salėje, 216 Ripley Place,
Elizabeth, NJ. Rengėjai: JAV LB
Elizabeth, NJ apylinkė.
NEW YORK
2006 m. vasario 12 d. 11:30
vai. — iškilmingos šv. Mišios Atsi
mainymo parapijos bažnyčioje,
64-14 56th Road, Maspeth, NY
11378. Po šv. Mišių — pietūs apa
tinėje parapijos salėje; 14:30 vai. —
šventinis minėjimas Viešpaties At
simainymo bažnyčios parapijos salė
je, 64-25 Perry Avenue, Maspeth,
New York. Prelegentas: Mindaugas
Butkus, LR generalinis konsulas
New York. Meninė dalis: New York
choras, vadovės: Gintarė Bukauskie
nė ir Birutė Mockienė; New York
Maironio lituanistinė mokykla; tau

tiniai šokiai, mokytoja Aldona Marijošienė.
OHIO
2006 m. vasario 25 d. 6 val.v.
Dievo Motinos parapijos auditorijoje,
18022 Neff Road, Cleveland, OH
44119. Pagrindinis kalbėtojas: LR
ambasadorius JAV Vygaudas Ušac
kas. Meninė programa: tautinių šo
kių grupė „Grandis" iš Čikagos, šo
kiai, grojant Rimo Kaspučio or
kestrui. Šilta vakarienė — tik iš
anksto (iki vasario 18 d.) užsisa
kiusiems, (10 dol.) Koncerto ir va
karienės bilietai — sekmadieniais
Dievo Motinos parapijos svetainėje
arba skambinant tel. 440-238-2557.
2006 m. vasario 26 d. 9:45 v.r.
vėliavų pakėlimas prie paminklo
Dievo Motinai bažnyčios aikštėje; 10
v.r. šv. Mišios Dievo Motinos baž
nyčioje; giedos „Exultate" choras;
10:30 vai. r. šv. Mišios Šv. Jurgio baž
nyčioje, 6527 Superior Avenue, Cle
veland, OH. Organizacijas prašome
bažnyčiose dalyvauti su vėliavomis.
OREGON
2006 m. kovo 11 d. 6 vai v.
Lietuvos Nepriklausomybės Vasario
16-osios/Kovo 11-osios minėjimas
Latvian Hali, 5500 SW Dosch Rd.,
Portland, OR. Pagrindinis kalbėto
jas: apylinkės pirmininkas Vilius

Žalpys; meninė programa: šokių
ansamblis „Aitvaras", vaikų ratelis,
akordeonistas Česlovas Geštautas iš
LA, CA, muzika ir šokiai iki vėlyvo
vakaro, suneštinės vaišės. Rengėjai:
JAV LB Portland, OR, apylinkė.
Informacija: Zalpiai999@aol.com

PENNSYLVANIA
WASHINGTON
2006 m. vasario 10 d. šv.
2006 m. vasario 1 1 d . 4:30 vai.
Mišios ir pietūs Šv. Jurgio bažnyčio p.p. Lietuvos Nepriklausomybės
je ir salėje (seniausia lietuvių baž minėjimas Latvian Center, 11710
nyčia JAV), Shenandoah, PA. Kreip Third Ave., NE, Seattle, WA 98125.
tis: Mrs. Florence Yanall, 570-462- Pranešėja: Vaiva Vėbraitė (Connec2458.
ticut), LB Krašto valdybos pirmi
2006 m. vasario 26 d. Lietuvos ninkė. Rengėjai: Washington valsti
Nepriklausomybės Vasario 16-osios/ jos apylinkė. Informacija:
Kovo 11-osios minėjimas. 10:30 vai.
rmiksys@comcast.net
r. šv. Mišios už Lietuvą Šv. Andrie
http://javlb.org/seattle/
jaus lietuvių parapijoje, 19-ta ir
Wallace St., Philadelphia, PA, 2 vai.
WASHINGTON. PC
p.p. Kalbėtoja: JAV LB Krašto
2006 m. vasario 12 d., sekma
valdybos pirmininkė Vaiva Vėbraitė. dienį, 13:30 vai. p.p. — šv. Mišios bus
Meninė programa: chorai l a i s v ė " ir aukojamos Nacionalinėje bazilikoje,
„At-žalynas", tautinių šokių grupės Šiluvos koplyčioje, 400 Michigan
„Aušrinė" ir „Žilvinas", „Kaimo ka Ave., NE, Washington, DC, 20017.
pela" bei Vinco Krėvės lituanistinės (Metro Raudona linija — Brookmokyklos mokiniai. Po programos land-Catholic University stotis). Šv.
suneštinės vaišės ir pabendravimas Mišias atnašaus kun. Vaidotas
bei pasilinksminimas Lietuvių na Labašauskas. 15:00 vai. p.p. prog
muose (Lithuanian Music Hali), rama Catholic University of Ame
2715 E. Allegheny Ave., Philadel rica, Caldwell salėje. Diskusijos te
phia, PA. Rengia: Philadelphia LB ma „Emigracijos klausimas". Infor
apylinkė. Informacija: 215-938-0783 macija: Linas Orentas tel. 703-477arba tinklalapyje www.phillylac.org 0634 arba aplankykite:
http://www.dclac.org
Rengėjai: JAV LB Washington
TEXAS
2006 m. vasario 18 d. nuo 2 iki apylinkė.
5 vai. p.p. The Lions Field Community
Paruošė JAV LB Krašto
Center, 2809 Broadvvay, San Antovaldybos raštinė NY

COLORADO UPE PER
GRAND CANYON
ALEKSAS VITKUS
Nr.6

Kur mes čia esame?

Prie liepsnojančio laužo greitai užsimezga
draugystės, kartais dainuojame, kartais pasako
jame istorijas, kiekvienas turi papasakoti kokį nors
, juoką", nuo kurio „atleidžiamas", tik mūsų ang
liškai dar silpnai kertantis europietis Linas. Bet už
tai jis pasidarė beveik oficialus mūsų ekskursijos
fotografas. Abu vokietukai nepasiduoda, jų irgi įdo
mu klausyti. Vakarais, kol dar ne visi yra sumigę,
yra įdomu bandyti išgirsti savo balso aidą atsi
mušantį nuo stačių tarpeklio uolų.
Vieną dieną aptikome ir didžiulę olą ar upės
išgraužtą įdubimą, tą patį, kurį matė ir Powell ke
liautojai, kurie tvirtino, kad tokiame „amfiteatre"
galėtų tilpti 50,000 žiūrovų, ir jį pavadino „Rau
donoji siena". Kokia gera turėtų būti ten akustika!
Upė pradeda raitytis lyg gyvatė, kas valandą keis
dama kryptį ir taip mums duodama vis kitokių
uolėtų sienų sluoksnių formacijų vaizdą. Priplau
kiame prie Prezidento Harding pavadinimo slenks
čio, ir nugalime jį be jokio vargo nors ir gerokai
sušlapę. Man atrodė, kad Randy tyčia mus taip
norėjo pakrikštyti. Kodėl Harding? Pasirodo, kad
1923 metų U.S. Geological Survey grupė, plauk
dama upe, to meto dar gana nauju radijo ryšiu gavo
pranešimą apie prezidento Warren Harding mirtį,
nutarė pagerbti mirusį prezidentą, čia ramiai
praleisdami visą dieną.
Vieni slenksčiai po kitu
Maždaug 50 mylių nuo Lees Ferry į upę įteka
Nankoweap upelis, ir upė labai paplatėją. Čia šiaip
taip užsikariam kiek galim aukštyn į kalną, iš
kurio gerai matyti senos apleistos buvusios indėnų
gyvenvietės. Plaukiame vis pietvakarių kryptimi,

nio, TX. Bus rodoma Dainų ir šokių
šventės vaizdajuostė. Vaišės (lietu
viškas sūris, duona, desertai ir gėri
mai). Galite atsinešti lietuvišką de
sertą. Informacija: Venice Grantham
830-996-3738, armven@axs4u.net
Rengėjai: San Antonio, TX apylinkė.

pasitaiko. Laimei ne mums, Randy pasakojo, kad,
per šitą pavojingą Hance slenkstį plaukdami, sena
torius Barry Goldwater ir jo sūnus Kongreso narys
jų laivui apvirtus, vos neprarado savo gyvybės.
87-oje mylioje mes praplaukiame po apačia
nedidelio ir siauro kabančio Kaibab tilto. Tai vie
nintelė vieta 350 mylių ruože, kur per tarpeklį ga
lima pereiti iš vienos pusės į kitą. Tiltas buvo pas
tatytas 1928 metais. Čia mus paliko abu vokie
tukai, kurie buvo iš anksto suplanavę šią kelionę
tęsti toliau patys dviese, pėsti iškopdami iš tar
peklio.
Jau kitą dieną po to atsirado eilė kitų slenks
čių kaip Horn Creek, Granite ir Hermit per ku
riuos plaukiant nors ir sušlapdavom, tvirtai įsika
binę prie laive pritaisytų kablių, jautėmės ne tik
saugūs, bet kartu ir džiaugėmės kaip vaikai iš
gyvenę tą pakilusią euforiją lyg nugalėję visus pa
vojus. O 1960 metais Grapevine slenksčiuose vie
nas motorinis laivelis prapuolė, ir jo niekas dau
giau nebesurado.

bet 72-oje mylioje upė staiga pasisuka į pietus, ir
dar kartą — net į rytus, ir prieš mus atsiveria kelių
šimtų jardų ilgumo šniokščiantys putojantys
Unkar pavadinimo slenksčiai. Naktį praleidome
ant aukštos virš upės išsikišusios uolos ir tik ryte
pastebėjome kitame upės krante platų smėlėtą
krantą, nutysusį gana toli nuo upės vagos. Randy
sako, kad čia kadaise buvęs vieno didžiausių
Anaszi indėnų genties kaimelis. Šiandien jų čia jau
nebėra, sako, buvo išvaryti, ar išnaikinti.
Staiga išvystame eilę kyšančių iš vandens
Ar rizikuoti?
akmenų kaip kažkokio didelio milžino gyvulio dan
tys. Sustojome, abu kapitonai Randy ir Mark išlipa,
Prieš mus baisusis Horn slenkstis. Abu kapi
ir žiūronais stebi šią grėsmingą gamtos stichiją.
tonai
ilgai žiūrėjo, dar ilgiau svarstė ir nutarė, kad
Gerai, kad yra šioks toks krantas, kuriuo jie gali
paeiti į priekį, ir apžiūrėti visą slenksčių ilgumą. galimybė laivams apsiversti yra nemaža. Todėl nu
Atrodo, kad nepaprastų pavojų neatrado ir nutarė tarė, kad dalį maisto atsargų ir šiaip kitų svarbių
leistis pasroviui per patį upės vidurį. Pergyvenome daiktų reikės iš laivų iškrauti, ir juos tempti sau
ilgą, kaip ant moglių kratomą praplaukimą, suma upės pakrante. Kas nenorėjo plaukti, galėjo
džiaugdamiesi, nes buvo gana vėsi diena, kad šį prisidėti prie bagažą krantu tempiančiųjų.
kartą šie pavojingi slenksčiai mūsų nei nesu
Bus daugiau.
šlapino.
Už trijų mylių Neville senksčiai, daug
trumpesni, nors gerokai
statesni. Vandens didžiu
lė masė apliejo mus, tai
praplaukus tuojau grie
bėme virvėmis prie laivo
pririštus kibirus skubiai
semti iš laivo vandenį.
Kodėl skubiai? Todėl,
kad žinojom, jog už maž
daug mylios mūsų laukė
dar pavojingesnis Hance
pavadinimo slenkstis,
kurį praplaukėme gana
sėkmingai, nors baimės
ir turėjome, kad piestu
stojantis laivas neapvirstų, o tai kartais Kartais pasitaikydavo ramių kampelių
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Vilniaus žalieji surengė
triukšmingą akciją

Žalieji apsiginklavo plakatais ir būgnais.
Vilnius, vasario 10 d. (ELTA) —
Penktadienį prie Seimo surengtoje
akcijoje Lietuvos žalieji reikalavo
nepritarti valstybinių miškų, ežerų
ir miestų žaliųjų plotų privatizavi
mui, statybų liberalizavimui saugo
mose teritorijose ir miestų žaliuosiuose plotuose.
„Buldozeriu — prieš savavališ
kas statybas", „Pajūris - neparduo
damas", „Ginkim medį nuo vandalų"
— su tokiais plakatais į protesto ak
ciją susirinko apie šimtas įvairių vi
suomeninių organizacijų atstovų ir
atskirų piliečių.
Pasak Lietuvos žaliųjų judėjimo

G e d i m i n o Savickio (ELTA) nuotr.

pirmininko Rimanto Braziulio, ša
lies saugomoms teritorijoms (draus
t i n i a m s , nacionaliniams ir regioni
n i a m s parkams), pajūriui, valstybi
n i a m s miškams ir miestų žaliosioms
zonoms yra iškilusi masinės ir galu
t i n ė s privatizacijos bei nekontroliuo
j a m ų statybų grėsmė.
R. Braziulio nuomone, tai nėra
a t s i t i k t i n u m a s a r pavienių asmenų
interesas, o gerai organizuota „senų
j ų ir naujųjų" žemgrobių a t a k a ,
siekiant galutinai pasidalyti tai, ką
iki šiol bendromis pastangomis dar
pasisekė išsaugoti visos visuomenės
labui.

A. Zuokas p a n o r o b y l i n ė t i s
su savo o p o n e n t u
Vilnius, vasario 10 d. (BNS) —
Vilniaus miesto 1-sis apylinkės teis
mas penktadienį atidėjo privataus
kaltinimo bylą, kurioje Vilniaus me
ras Artūras Zuokas vieną aršiausių
savo kritikų — konservatorių Kęs
tutį Masiulį — kaltina šmeižtu ir
prašo jį patraukti baudžiamojon at
sakomybėn.
K. Masiulis teismui sakė, kad
šaukimą į teismą gavo ketvirtadienį
vakare ir nesuspėjo susipažinti su
bylos medžiaga ir pasiruošti posė
džiui.
Atsižvelgdamas į tai, teisėjas
bylą atidėjo kovo 2 dienai. Siame po
sėdyje šalims gali būti siūloma susi
taikyti.
Anot K. Masiulio, sostinės me

r a s jį skundžia teismui daugiausia
dėl pasisakymų, kuriuose A. Zuokas
įvardintas kaip bendrovės „Rubicon
Group"" juodojoje buhalterijoje mini
m a s „abonentas".
K. Masiulio teigimu, šaukimas į
teismą jam buvęs netikėtas, juo la
biau, kad apie tai buvo pranešta tik
dieną prieš teismo posėdį.
Konservatoriaus manymu, toks
sostinės mero skundas yra „bandy
m a s sustabdyti kovą su korupcija".
,,Aš tai vertinu kaip bandymą
užčiaupti burną ir sustabdyti antiko
rupcinį judėjimą. Aš neturiu už ką
atsiprašyti. Daugybė žmonių girdėjo
į r a š u s , kur 'Rubicono' žmonės įvardi
j a , k a s yra abonentas", — po trumpo
teismo posėdžio sakė K. Masiulis.

Lietuvių nuomonė artimiausia graikams
Atkelta iš 1 psl.
palyginti su Ispanijos ir Belgijos gy
ventojų nuomone — po 12 proc, su
Prancūzijos, Italijos, Kipro, Slovė
nijos — po 11 proc, Čekijos — 10
proc.
Lietuvos gyventojai yra vieni la
biausiai gyvenimu nepatenkintų Eu
ropos Sąjungoje (ES), tačiau išlieka
vieni didžiausių eurooptimistų.
Kaip penktadienį vykusiame ty
rimo pristatyme teigė apklausą Lie
tuvoje atlikusios bendrovės „TNS
Gallup" atstovai, apklausos duo-menimis, Lietuvoje gyvenimu paten
kintų žmonių yra tik 58 proc.
P a k l a u s t i apie pasitenkinimą
dabartiniu gyvenimu, 10 proc. ap
klaustųjų Lietuvoje atsakė, jog labai
patenkinti, 48 proc. — pakankamai
patenkinti, 31 proc. — nelabai pa
tenkinti, 10 proc. — visiškai nepa
tenkinti.
Mažesnis skaičius patenkintųjų
gyvenimu yra tik Portugalijoje (57
proc.) bei Vengrijoje (56 proc.).
Tiesa, Lietuvos kaimynės Lat
vijos gyventojai taip pat nėra labai

patenkinti savo gyvenimu. Čia visiš
kai patenkinti gyvenimu yra 7 proc,
pakankamai patenkinti — 54 proc,
nelabai patenkinti - 30 proc, visiš
kai nepatenkinti — 9 proc. apklaus
tųjų.
Estijoje visiškai patenkinti 8
proc, pakankamai patenkinti 63
proc, nelabai patenkinti — 24 proc,
visiškai nepatenkinti 5 proc. ap
klaustųjų. Lenkijoje gyvenimu visiš
kai patenkinti 12 proc, pakankamai
patenkinti 58 proc, nepakankamai
patenkinti 22 proc. ir visiškai ne
patenkinti 7 proc. apklaustųjų.
Labiausiai gyvenimu patenkinti
Danijos ir Švedijos gyventojai (po 96
proc), Nyderlandų (95 proc), Suo
mijos (93 proc), Liuksemburgo (92
proc).
Nepaisant to, kad nėra labai pa
tenkinti dabartiniu gyvenimu, Lie
tuvos gyventojai gana optimistiškai
žvelgia į ateitį.
38 proc. Lietuvos gyventojų ma
no, kad per artimiausius 12 mėnesių
jų gyvenimas gerės. Pagal tai, Lietu
va užima 10 vietą iš visų ES narių.

Lietuvaitė - teroristo meilužė
Atkelta iš 1 psl.
viską, jis mokė mane gyventi".
Mergina prisimena, kad atvy
kusi į Liverpool visai nemokėjo an
gliškai ir Ben mielai sutiko ją pamo
kinti.
Lapkritį Viktorija šventė savo
19-ąjį gimtadienį ir libietis visą die
ną praleido kartu su ja, apipylė mer
giną dovanomis. „Jis pirko man gė
les ir balionus, prisimena mergina. Dar gavau šuniuką, dabar jis labai
liūdi, nes ilgisi Ben".
Policininku Lietuvoje dirbantis
Viktorijos tėvas, sužinojęs apie su
ėmimą, išskrido į Liverpool palaikyti
dukters. „Mano tėvai negali tuo pa
tikėti. Pernai jie buvo atvykę pas
mus, jiems Ben labai patiko. Visi
mano draugai tvirtino, kad man la
bai pasisekė, — pasakoja lietuvaitė.
— Jis puikus žmogus. Kasdien išves
davo mūsų šunį pasivaikščioti į par
ką, čia vieną dieną pamatė benamį
žmogų. Priėjo prie jo ir padavė 20
svarų".
Mergina tvirtina, kad M. Benhammedi verslas neturi nieko ben
dro su Libijos islamo kovotojų gru
puote ar „ai Qaeda". Visi Ben reika
lai buvo tvarkomi jo vardu. Jeigu jis
būtų susijęs su terorizmu, argi viską
darytų savo vardu? — samprotauja
devyniolikmetė. — Čia jis gyveno
daugybę metų ir niekas jo neįtarė

tokiais ryšiais. Pažįstu jį tik metus,
tačiau atrodo lyg pažinočiau visą
savo gyvenimą".
Tą naktį, kai policija surengė pa
tikrinimus, pora nebuvo kartu. Pir
miausia pareigūnai įsiveržė į Vik
torijos namus. Mergina žurnalis
tams skundėsi, kad policininkai el
gėsi su ja lyg su nusikaltėle.
Lietuvę šokiravo pareigūnų el
gesys: „Jie patikrino mane visą nuo
galvos iki kojų. Kai norėjau persi
rengti, kambaryje paliko moterį pa
reigūnę. Net į tualetą neleido nueiti
vienai. Aš juk nesu teroriste. Manęs
klausinėjo apie narkotikus, bet aš
atsakiau, kad pas mane jų nėra".
Pareigūnai kamantinėjo ją apie
gyvenimą Lietuvoje ir santykius su
M. Benhammedi. Viktorija sako, kad
pareigūnai buvo neuniformuoti, dau
guma vilkėjo žalius džinsus ir avėjo
juodus batus. Kai kurie buvo dėvėjo
baltus apsiaustus ir pirštines, kad
galėtų paimti daiktus. Policininkai
paėmė kompiuterį ir bylas, susiju
sias su M. Benhammedi. Jis buvo su
imtas netrukus po to.
Tarp paimtų daiktų buvo ir Lon
dono kelių žemėlapis. Pareigūnai iš
sinešė M. Benhammedi kompiuterio
kietąjį diską, knygas, banko duome
nis, keturis maišus šiukšlių ir kitus
daiktus. „Jie netgi pasiėmė Lietu
vos žemėlapį, — sakė mergina.

Sąmyšis Prezidentūroje — dėl viskio butelio
* Kauno "Žalgirio" krepšinin
kai ketvirtadienį n a m u o s e 81:86
n u s i l e i d o Bolonijos „Climami"
(Italija) komandai ir ULEB Eurolygos turnyro A grupės varžybas bai
gė trečioje vietoje. Po susitikimo vy
kusioje spaudos konferencijoje „Žal
girio" komandos vyriausiasis trene
ris Antanas Sireika liūdėjo, kad nu
vylė gausiai susirinkusius žiūrovus
ir pripažino savo klaidas. „Žalgirio"
treneris prisipažino, kad komanda
neturėjo „išsimušti iš ritmo", kuriuo
žaidžiant sekėsi.
* A p m a u d ž i ų pralaimėjimu
ULEB Eurolygos vyrų krepšinio
t u r n y r o B g r u p ė s v a r ž y b a s baigė
Vilniaus „Lietuvos rytas", ketvirta
dienį svečiuose 73:75 nusileidęs So
poto „Prokom Trefl" komandai su
Tomu Masiuliu bei Tomu Pačėsu, ku
rią pirmajame rate namuose buvo

nugalėjęs 82:69. Laimėję aštuonis
susitikimus iš keturiolikos „Lietu
vos ryto" krepšininkai užėmė trečią
vietą aštuonių komandų B grupėje, į
priekį pralaidę po devynis susiti
k i m u s laimėjusius Tel Aviv „Maccabi" (Izraelis) bei Istambul „Efes
Pilsen" (Turkija) komandas. „Lietu
vos ryto" gretose išsiskyrė Simas Ja
saitis, pelnęs 19 taškų.
* ITF s e r i j o s „Internazionali
d e l l a F r a n c i a Corta" m o t e r ų te
n i s o t u r n y r e Italijoje d v e j e t ų
v a r ž y b o s e Linos Stančiūtės ir ser
b ė s M e r v a n a Jugič-Salkič d u e t a s
ketvirtfinalyje 6:2 įveikė susitikimo
nebaigusią korto šeimininkių porą
— S a r a E r r a n i bei Giulia Gabba.
Pusfinalyje lietuvė ir serbe dėl teisės
žaisti finale kovos su gruzine Margalita Čachnašlivi bei ruse Jekateri
na Ivanovą.

Vilnius, vasario 10 d. (BNS) —
Prie Prezidentūros pastato Vilniuje
penktadienį aptiktame maišelyje bu
vo butelis su viskiu.
Įtartiną paketą Prezidentūros
apsaugos darbuotojas pastebėjo gė
lių klomboje prie S. Daukanto aikš
tės.
Vadovybės apsaugos departa
mento (VAD) vadovas Raimundas
Kairys sakė, kad maišelyje esantys
daiktai sureagavo į metalo detekto
rių, todėl buvo nuspręsta įtartiną ra
dinį patikrinti detaliau.
Policijos išminuotojai į įvykio
vietą nebuvo iškviesti. Maišą peršvietus rentgeno aparatu, paaiškėjo,
kad jame — viskio „Johnnie Walker
Red Label" butelis.
Tačiau R. Kairys nesakė, kur dės
burei; ..Bus matyti, gal į muziejų",

— juokavo pareigūnas.
J o teigimu, butelyje esantis
skystis dar bus tiriamas.
Paties prezidento Valdo Adam
kaus rūmuose įvykio metu nebuvo,
jis nuo 12 valandos dalyvavo verslo
renginyje netoli Vilniaus esančiame
viešbutyje „Le Meridien Villon".
VAD vadovas sakė, kad parei
gūnai aiškinsis, kas maišelį su viskio
buteliu paliko gėlių darželyje prie
Prezidentūros. Teritorija aplink rū
mus yra nuolat stebima vaizdo ka
meromis, jų įrašą žadama peržiūrėti
šeštadienį.
R. Kairys neatsakė, ar po pra
našo Muhammad karikatūrų iš
spausdinimo Vakarų spaudoje ir dėl
to kilusių neramumų visame pasau
lyje, Prezidentūros apsauga yra su
stiprinta.
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„ A l Qaeda
planavo išpuolį
Los Angeles

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

EUROPA
HELSINKIS
Suomija neketina pratęsti laisvo
darbo jėgos judėjimo apribojimų Eu
ropos Sąjungos (ES) naujokėms.
Suomija rengiasi šiuos apribojimus
p a n a i k i n t i nuo gegužės mėnesio.
Penktadienį Suomijos darbdavių or
ganizacijų, profesinių sąjungų ir vy
riausybės
atstovai pasiekė susita
rimą, kuriuo laisvo darbo jėgos judė
jimo ES apribojimų laikotarpis Suo
mijoje baigsis šių metų balandžio 30ąją — kaip ir buvo numatyta. ES
kiekviena šalis savarankiškai pri
i m a sprendimą dėl laisvo darbo jėgos
judėjimo apribojimo. Suomijoje šis
laikotarpis buvo dveji metai.

VVashington, D C , vasario 10 d.
(AFP/„Reuters7BNS) — J u n g t i n ė s
Valstijos ir jų sąjungininkės išaiški
no po rugsėjo 11-osios išpuolių „ai
Qaeda" kovotojų organizuotą d a r
vieną sąmokslą, kuriuo rengėjai pla
navo pasinaudoti batuose paslėptais
sprogmenimis, įsilaužti į lėktuvo pi
lotų kabiną ir rėžtis į „Library Tower" dangoraižį Los Angeles, prane
šė George W. Bush.
„Manome, kad taikiniu buvo pa
sirinktas 'Library Tov^er7 dangoraižis
Los Angeles", — sakė jis savo kalbo
KOPENHAGA
je, pabrėždamas pasiektą pažangą
Danijos dienraščio „Jyllandskare su terorizmu ir tarptautinio
Posten" redaktorius, atsakingas už
bendradarbiavimo svarbą.
visame pasaulyje musulmonus pa
„Sąmokslas buvo a t s k l e i s t a s
piktinusias pranašo Muhammad ka
2002 metų pradžioje, kai vienoje pie
r i k a t ū r a s , buvo paprašytas išeiti
tryčių Azijos šalyje buvo s u i m t a s
atostogų, kai užsiminė, jog perspaus
vienas svarbiausių 'ai Qaeda' išpuo
dins Irano karikatūras apie Hololių organizatorių", — sakė G. W.
kaustą. „Redaktoriai Flemmin Rose
Bush pranešime.
p a t a r ė išeiti atostogų, nes pastaruoPraėjusį spalį G. W. Bush admi
nistracija užsiminė apie išaiškintą i j u metu jį slėgė didelė įtampa", —
laikraščiui „Berlingske Tidende" sa
sąmokslą, kuris turėjo būti nukreip
k ė „Jyllands-Posten" redaktorius
tas prieš neįvardytus objektus Vaka
C a r s t e n Juste. Mesdamas iššūkį Va
rų pakrantėje, ir kuriam įgyvendinti
k a r ų ginamai spaudos laisvei, vienas
taip pat turėjo būti panaudoti pa
Irano laikraštis pranešė skelbiantis
grobti lėktuvai. Tuomet dar buvo už
k a r i k a t ū r ų konkursą apie Holosiminta, kad tai buvo vienas iš 10k a u s t ą „Mes jokiu būdu nepasiduo
ies atskleistų „ai Qaeda" sąmokslų.
sime neskoningam Irano laikraščio
Beje, kaip dažnai atsitinka G.
triukui",
— tvirtino C. Juste.
W. Bush, savo kalboje jis neišvengė
klaidų. Pradžioje jis paminėjo ne
PRŠTINA
egzistuojantį dangoraižį „ L i b e r t y
Kosovo parlamentas penktadie
Tower", tačiau vėliau Baltųjų r ū m ų
nį išrinko žmogų, pakeisiantį velionį
pareigūnai paaiškino, kad G. W.
prezidentą Ibrahim Rugova. Juo ta
Bush „galvoje turėjo 310 m e t r ų
po 54 metų nuosaikių pažiūrų teisės
aukščio Los Angeles dangoraižį 'Li
profesorius Fatmir Sejdiu, ištikimai
brary Tower"'.
r ė m ę s velionį prezidentą, kuris sirgo
Pasak G. W. Bush, 2001 metų
plaučių vėžiu ir kuriam mirus pra
spalį rugsėjo "11-osios atakų organi
ėjusį mėnesį teko atidėti derybas dėl
zatorius Khalid Sheikh Mohammed
šio Serbijos regiono statuso. F. Sej
suplanavo dar vieną išpuolį JAV, ku
diu, priklausantis didžiausiai pro
rio vykdytojai, pasinaudodami ba
vincijos partijai — Kosovo demo
tuose paslėptais sprogmenimis turė
kratinei lygai (KDL), buvo vieninte
jo pagrobti lėktuvą ir įsiręžti į aukš
lis kandidatas. Prezidentu jis buvo
čiausią pastatą Vakarų pakrantėje.

ES po protestų p r a k a l b o apie
žiniasklaidos kodeksą
Londonas,
vasario
10
d.
(„ReutersTBNS) — Senojo žemyno
žiniasklaidai reikėtų parengti re
komendacinį elgesio kodeksą, kad
ateityje būtų išvengta tokio skanda
lo, kokį sukėlė Europos laikraščiuose
publikuotos p r a n a š o M u h a m m a d
karikatūros, sakė Europos Sąjungos
(ES) teisingumo ir saugumo komi
saras.
Interviu britų dienraščiui „The
Daily Telegraph" Franco Frattini tei
gė, kad tokia chartija skatintų žiniasklaidą demonstruoti „apdairu
mą" kalbant religinėmis temomis.
Pareiškime, k u r i a m e t i k s l i a u
paaiškina savo poziciją šiuo klau
psimu, buvęs Italijos užsienio reikalų
ministras teigia niekada nesiūlęs
įvesti žiniasklaidos elgesio kodekso;
planų ar galių reguliuoti šią veiklos
sritį ES lygiu neturi ir Europos Ko
misija.
F. Frattini tvirtina viso labo siū

lęs palengvinti žurnalistų organiza
cijų ir religinių vadovų dialogą.
Priimdama rekomendacinį elge
sio kodeksą, „spauda pasakys mu
sulmoniškajam pasauliui: žinome
apie naudojimosi žodžio laisve pa
sekmes. Galime ir esame pasirengę
p a t y s reguliuoti tą teisę", — sakė jis.
Buvęs Italijos užsienio reikalų
ministras F. Frattini sakė, kad mili
jonai Europoje gyvenančių musul
monų pasijuto pažeminti.
Jo siūlomas rekomendacinis ko
deksas ragintų žiniasklaidos prie
mones gerbti visas pasaulio religijas,
bet nė vienai jų nesuteikti išskirtinio
statuso.
Aukščiausių ES institucijų su
t a r i m u , užsienio politikos vadovas
J a v i e r Solana artimiausiu metu ke
t i n a apsilankyti arabų ir musulmo
niškose šalyse, kur bandys numal
dyti minėtų karikatūrų sukeltą pasi
piktinimą.

išrinktas per trečią 120 vietų parla
mento balsavimą. Prštinos universi
teto profesorius F. Sejdiu, kilęs iš
kaimo provincijos šiaurėje, moka
anglų ir prancūzų kalbas. Jis yra ve
dęs, turi tris sūnus.
LONDONAS
Didžiojoje Britanijoje sulaikytas
Neil Entwistle, kaltinamas Massachusetts valstijoje nužudęs ameri
kietę savo žmoną ir judviejų devynių
mėnesių kūdikį, sutiko, kad būtų iš
duotas JAV teisėsaugai. 27 metų
kompiuterių inžinierius Britanijos
sostinėje buvo sulaikytas ketvirta
dienį po to, kai JAV pareigūnai iš
davė sulaikymo leidimą dėl jo žmo
nos 27-erių metų mokytojos Rachel
ir judviejų dukros Lillian nužudymo.
Rachel ir Lillian buvo nušautos per
nepavykusį grupinės savižudybės
aktą, kurį tikriausiai išprovokavo N.
Entwistle finansinės problemos.
VARŠUVA
Iš Lenkijos policijos pradėti ša
linti darbuotojai, kurie komunistų
valdymo metais tarnavo saugumo
struktūrose. Vien tik iš Vyriausiosios
policijos komendantūros numatoma
atleisti apie 170 senojo režimo sau
gumo tarnybos bendradarbių, rašo
laikraštis „Gazeta Wyborcza". Taip
numatoma užbaigti procesą, kuris
prasidėjo dar 1990-aisiais, kai žlugo
komunistinė valdžia, tačiau buvo su
stabdytas grįžus į valdžią buvusiems
komunistams. Šalies vicepremjero
Ludwik Dorn, kuris eina ir vidaus
reikalų ministro pareigas, manymu,
iš jo vadovaujamos žinybos bus at
leista apie 11 proc. žmonių. Tai maž
daug 2,000 kadrinių karininkų.
TURINAS
JAV prezidento George W. Bush
žmona Laura Bush penktadienį ap
lankė Italijoje veikiančią JAV oro ba
zę, kur išreiškė moralinę paramą čia
tarnaujantiems amerikiečių ka
riams, ir nekreipė dėmesio į galimus
protestus prieš jos dalyvavimą Tu
rino žiemos olimpinėse žaidynėse.
Kapitalizmą smerkiantys protestuo
tojai pažadėjo surengti demonstra
ciją, jeigu ponia Bush priims kvieti

ATLANTIC

mą apsilankyti Turino universitete.
Pakeliui į Turiną L. Bush aplankė
Aviano oro pajėgų bazę, kurioje tar
nauja 31-ojo JAV „Kovotojų sparno"
kariai. Turino Žiemos olimpinių žai
dynių atidarymo ceremonijoje ji ves
amerikiečių delegaciją.

AZIJA
BAKU
Azerbaidžano veterinarijos tar
nybos patvirtino, kad nugaišę Kas
pijos pakrantėje besiveisiantys lau
kiniai paukščiai yra užsikrėtę žmo
nėms pavojingo gripo H5N1 virusu.
Ministerijos sekretorės spaudai Samaja Mamedova duomenimis, pra
nešimų apie užsikrėtusius žmones
nėra, o tyrimų rezultatai gauti, mė
ginius ištyrus laboratorijoje „Waybridge" Londone. Į Azerbaidžaną jau
atvyko JAV, J T ir kitų tarptautinių
organizacijų žinovai rengti bendro
priemonių paukščių gripo plitimui
sustabdymo plano. Visos transporto
priemonės, įvažiuojančios į Apšeron
pusiasalį, kruopščiai apdorojamos
specialiais skiediniais.

ARTIMIEJI RYTAI
JERUZALĖ
Izraelis piktinasi Rusijos prezi
dento Vladimir Putin sprendimu pa
sikviesti į Maskvą palestiniečių par
lamento rinkimus laimėjusio „Hamas" atstovus ir vadina tai svarbios
derybų dėl Artimųjų Rytų taikos
dalyvės „dūriu į nugarą". Sis kvieti
mas, kuris uždavė galvosūkį ir JAV,
buvo pareikštas tokiu metu, kai žy
dų valstybė ragina tarptautinę ben
driją izoliuoti minimą radikalųjį ju
dėjimą, kuris rengiasi formuoti nau
ją palestiniečių vyriausybę. „Ką
Maskva pasakytų, jei mes atsakyda
mi pasikviestume į Jeruzalę čečėnų
atstovus?" — klausė švietimo minis
tras Meir Sheetrit.
BAGHDAD
Irakas patvirtino, kad gruodį
vykusius rinkimus laimėjo konser
vatyvusis šiitų Jungtinis Irako al
jansas (JIA), kuris gavo 128 iš 275
vietų parlamente. Rinkimų komisi
jos pirmininko Adei ai Lami perskai
tyti galutiniai rezultatai yra tokie
patys kaip ir negalutiniai, kurie bu
vo paskelbti sausio 20 dieną.

1-800-775-SEND
www.atlanticexpresscorp.com
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Chirurgai
MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.
300 Bamey Dr., Sulte A
Joliet, IL 60435 .
Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230
wvv^.C8n»rtorsurgeryancbf8astheafr~cofr.

JAV LB KV Socialinių reikalų taryba

Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital, Christ Hospital

Tel. 708-460-2500
Valandos pagal susitarimą

Dr. PETRAS V. KISIELIUS
Inkstų, pūslės, prostatos
gydymas bei chirurgija
Center for Health
1200 S. York, Elmhurst IL 60126

(262) 948-6990

630-941-2609

Chiropraktika ir
manualinė terapija

I stuburo ir skausmo ligos

Tel. 708-239-0909
Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus.

S

Dr. Vida I.Puodžiūnienė
Heatthy Connection
Cnirooractic & Rehab Cfimc

Manualinė ir fizinė terapija, sporto traumų
specialiste, nugaros, kaklo ir sąnarių
gydymas, galvos skausmai ir migrenos,
artritas, dietos ir vitaminų patarimai.

16547 W. 159 Street
LockportlL 60441
Tel. 815-834-9075/9076
Kalbame lietuviškai
L

JONAS V.PRUNSKIS, MD
TERR1 DALIAS PRUNSK1S, MD
MAUNAKV. RANA.MD
Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir
gydymo specialistai

Elgin: 847-289-8822
McHenry: 815-363-9595
Bk Grove: 847-718-1212
www.illinoispain.com

Akių ligų specialistai
LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija/Akiniai
9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge

- Tel. (708) 636-6622
Holy Cross Hospital, #41OS

Tel. (773) 884-7960

Ausų, nosies, gerkles
ligos
VYTENIS GRYBAUSKAS, M. D.
SUSAN T. LYON, M.D.
Ausų, Nosies, Gerklės Ligos
Chirurgija, Klausos aparatai
7350 W . College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-9199

Širdies ir kraujagyslių
ligos
Cardiac Diagnosis, LTD.
6417 W. 87 St.
Oak Lavvn, IL 60453
Tel. 708-233-5630
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą

Tel. 77^476-2655; fax. 773-436-6906

10811 W. 1 4 3 r d S t Orland Park, IL 60467

Inkstų.pūslės ir prostatos
gydymas bei chirurgija
Aurora Medical Cerjter
10400 75 St.. Kenosha, Wl 53142

Amber Health Center
Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas, chiropraktika.manualinė terapija, akupunktūra.
6420 W 127 St #106, Palos Hts, IL 60463

Chicago, IL 6 0 6 2 9

Šeimos d a k t a r a i ir c h i r u r g a i

GEDAS M. GRINIS, MD

Dr. VILIJA KERELYTĖ

Ruošia: Aldona Šmulkštienė
2711 West 71 Street,

Dr. VILIUS MIKAITIS
Dr. ANDRIUS KUDIRKA
Dr. JUSTYNA STENGELE

Dr. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija
1192 VValter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. # 2 0 0
Joliet, IL 60435
Tel.

815-723-1854

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

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
AARP žiniaraščiai spausdina
ivairių klausimų ir atsakymų, kurie
gali būti jums naudingi ar įdomūs.
Štai keletas jų:
1. Ar galiu gauti finansinės pa
ramos, jei išlaikau savo seną motiną,
gyvenčią pas mane? Atsakymas: Fi
nansinė parama yra galima kai ku
riais atvejais. Apie tokią paramą
galite sužinoti, paskambinę j Eldercare Locator įstaigą 1-800-677-1116,
kuri praneš jums apie galimybes
gauti pagalbą jūsų gyvenvietėje.
Jei jūsų motina gali gauti Medicaid, pasiteiraukit, ar jūsų gyve
namoje valstijoje šeimos narys gali
būti samdomas kaip jos prižiūrėtojas
(in-home service provider).
Jūs taip pat galite susimažinti
mokesčius, kadangi motina gyvena
su jumis ir ją galite prisirašyti kaip
išlaikomą asmenį (dependent).
Daugiau informacijos galite rasti
www.irs.gov, ieškokite „Publication 503".
Daugelyje valstijų tokie „caregivers" (prižiūrėtojai) gali gauti mo
kesčių kreditus. Pvz., Kalifornijoje jei motina atitiktų tam tikrus rei
kalavimus dėl jos neįgalumo ir jūsų
pajamos nebūtų didesnės, kaip
100,000 dol., tai jūs galėtumėte
gauti 500 dol. mokesčių kreditą.
2. Mano gerokai per 80 m. tėvas
susidraugavo su jauna šeima ir jų
vaikučiais. Man teko patirti, kad jis
jiems jau išdalino daugumą savo
santaupų. Dabar jam yra likęs tik
namas ir bijau, kad ir jį gali prarasti.
Nieko negelbsti pokalbiai su juo. Ką
daryti?
Atsakymas: Tai geras finansi
nio išnaudojimo pavyzdys. Naujieji

tėvo „draugai" stengiasi izoliuoti jį
nuo šeimos ir pamažu perimti jo
finansinę kontrolę. Kai pinigų nebe
bus, dings ir „draugai", liks tik pa
lūžęs, beturtis senas žmogus.
Galite anonimiškai (jei to norite)
pranešti apie tai „hot-line of adult
proteetive services", arba vietinėm
įstaigom, atsakingom už finansinių
išnaudojimų ištyrimą. Tokių įstaigų
adresus ir telefonus rasite internetiniu adresu:
www.elderabusecenter.org
Dar viena informacija apie vy
resniuosius.
Kiek kainuoja „Assisted Living"? Amerikiečiai vidutiniai moka
2,905 dol. per mėn. (per metus maždaug 35,000 dol.). Ta informaci
ja pateikia „Met Life Market Survey
of Assisted Living Costs". Kainos sie
kia nuo 1,642 dol. per mėn iki 4,629
dol., bet gali būti aukštesnės už spe
cialius patarnavimus. Medicare už
tai nemoka, Medicaid - šiek tiek ir
kai kuriais atvejais. Dauguma moka
patys. Bet tai yra pigiau, negu slau
gos namai, kuriuose per metus vidu
tiniškai reikia sumokėti 74,000 dol.
Daugiau informacijos galima
rasti kompiuteryje:
l.Consumer Consortium on
Assisted Liging www.ccal.org
2. Geriatic care managers
www.caremanager.org
3. AARP www.aarp.org/families/housing-choices
4. Alzheimer's
Association
www.alz.org/advocacy/priorities/
longtermcare/overview asp
(Medžiaga - pagal AARR žinia
raščius: 2005 — liepos — rugpjūčio ir
2006 vasario).
M^m^m.
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Vidaus ligos
Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGOS
Priimami MEDICARE pacientai
5540 S. Pulaski Road.

Tel. 773-585-2802
Valandos pagal susitarimą kasdien,
išskyrus sekmadienį

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300
GAiUĖ SABALIAUSKAS. M.D.
KARDIOLOGE — SlRDIES UGOS
Midvvest Heart Specialists
15900 W. 127th S t Ste 200
Lemont, IL 60439

630-719-4799.

SURENDER LAL, M.D.
Specialybė - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Tel. 773-434-2123
Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS V121NAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. Ste 5 ir 6
Chicago, IL 60638

Tel. 773-229-9965

Priklauso Good Samaritan, Central DuPage,
Edvvard ir Elmhurst ligoninėms.

Valandos pagal susitarimą

Ginekologai

(VAIRUS*

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

630-852-9400
Valandos pagal susitarimą

* Moteris, kalbanti angliškai, turinti patirties, vairuo
janti atliekanti masažą, ieško (perka) darbo su
grįžimu namo arba gali gyventi kartu. Tel 708-2755940
* 2 moterys ieško žmonių priežiūros darbo gyventi
kartu 7 dienas savaitėje Turi žalią kortą, vairuoja.
Buitine anglų kalba Tel 630-788-7325.

ĮVAIRUS*

* 52 m. moteris gali prižiūrėti pagyvenusius
žmones tva'kyti jų namus, gyventi kartu Tel 630967-8819

,>*zy'o|as ieško darbo Nebrangiai iSdažys |ūsų
kambarius smulkus remontas Tel 708-606-5192

' -'yas, tunntis žalią kortą, rekomendacijas, vairuo
jantis automobtlj. gali atlikti masažą ir ieško darbo
prižiūrėti pagyvenusius žmones Tel 708-822-6200

PIGIAUSI A V I A B I L I E T A I Į L I E T U V A . IR EUROPA,

RENGIMAI ČIKAGOJE
Penktadienį, vasario 10 d., M c C o r m i c k P!ace N o r t h and South,
23rd Street and Lake Shore Drive C h i c a g o ,
aivdarė 98-Oji kasmetine a u t o m o b i l i u p a r o d a

Paroda tęsis iki
vasario 19 d. Ją galite
aplankyti kasdien nuo 10
vai. r. iki 10 vai. v. (va
sario 19 d. — nuo 10 vai.
r. iki 8 vai. v.).
Bilieto kaina — 10
dol., 7-10 m«*tą vaikams
ir lankyts nuo h Z
m. amžiaus
5 dol.
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D a n t ų gydytojai

Valandos pagal susitarimą

Dr. LINA POŠKUS
Dantų gydytoja
4635 W. 63 St.;Chicago
Tel. 773-735-7730
10 a 640 a Krgery Hwy, Wlov\torook
Tel. 630-323-5050

DR. AUŠRINE SCHNEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai
10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527
Tel. 630-323-2245
Valandos pagal susitarimą

Dr. DAUA E CEPELĖ, DD.S.
Dantų gydytoja
10745 VVinterset Dr.
Orland Park, IL 60467
708-873-9074
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

Kviečiame į Jaunimo
Rekolekcijas

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101

kovo 17-19 d . Dainavoje
Tradicija tapusios Gavėnios rekolekcijos visam lietuviškam
jaunimui tarp 14-18 metų įvyks š.m. kovo 17-19 d. Dainavos
stovyklavietėje, Manchester, Michigan.
Jaunimo rekolekcijas jau šeštus metus organizuoja Birutė
Bublienė, Užsienio jaunimo sielovados centro vadovė, o jai pade
da entuziastingai ir dvasiškai nusiteikęs studentų būrys.
Rekolekcijų dvasios tėvas yra jaunimą mylintis prelatas kun. Edis
Putrimas, kuris, nors labai užimtas savo svarbiose pareigose
rūpinantis viso užsienio lietuvių sielovada, visada turi laiko atvykti
i Dainavą ir pravesti prasmingą Gavėnios susikaupimą.
Šių metų rekolekcijų tema yra „Jėzus — mūsų tikroji
kasdieninė gyvenimo duona". Rekolekcijų savaitgalį jungsimės
bendrai maldai ir susikaupimui su šv. Tėvu ir viso pasaulio jau
nimu, siekdami tinkamai pasiruošti Jėzaus Prisikėlimo šventei.
Prašome registruotis iki š.m. kovo 5 d. — vietų skaičius ri
botas ir greit užsipildo. Siųskite savo duomenis su sveikatos infor
macija (health form) ir 75 dol. čekį išrašytą „Religious Aid — Youth
Ministry":

Dr. DALIA JODVVALIS
Dantų gydytoja
15543 W. 127thStr.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010
Valandos susitarus
Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja
9356 S. Roberts Road
Hickory Hills
Tel. 708-598-2131
Valandos pagal susitarimą
Dr. DANA M. SALIKUS
Dantų gydytoja
38 Oak Creek Plaza

Birutei Bublienei
4415 Oak Grove
Bloomfield Hills, Ml 48302

Dr. V.J. VASAITIENĖ
Dantų gydytoja
4817 W. 83 St, Burbank, IL
Tel. 708-423-6114
Valandos pagal susitarimą
DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Road
Hickory Hills, IL
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave.
Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą
EUGENE C. DECKER DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys danfc už prieinamą katną.
Susitanmui kabėti angliškai arta lietuviškai.

Tel. 847-949-7300

4647 W 103 St Oak Lawn, IL
55 E VVashington, Ste 2401,
Chicago, IL

Valandos pagal susitarimą

Tel. 708-422-8260

Mundelein, IL 60060

Tel: 248/538-4025
bvbublys@aol.com

Odos ligų specialistai

Kviečiame pasinaudoti šia proga atvykti į Dainavą pabūti su
savo bendraamžiais dvasiniame susikaupime:
pamąstyti • pasimelsti • priartėti prie Dievo
ir atgauti dvasinę ramybę!

Dermatologijos ligų ir odos vėžio
specialybė, kosmetinė chirurgija,
viso veido atjauninimas

DR. K. JUČAS

RUTH JŪRATĖ BARSKY, MD

Odos ligų specialistas gydo odos auglius,
žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas.
Kosmetinė chirurgija.

120 Center Mali # 318 Oak Brook, IL 60523

3235 W. 111 St, Chcsgo, IL 60655

Tel. 630-571-2630

773-233-0744 arba 773-489-4441
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NECC Teiecorrf

Naudodamiesi mūsų paslaugomis skambinkite į Lietuvą tiesiogiai!
Centai /minutę

Paslaugos namų telefono linijai
Vokietija
Rusija
Australija
Švedija
Airija

www.neccwireless.com

KyoceraKX!

Motorola V266

Kyocera KX2

3.9
.4.9
4.9
4.9
.13.9

Centai
Centai
Centai
Centai
Centai

/minutę
/minutę
/minutę
/minutę
/minutę

Nekalbate - Nemokate

1^ EI O C
TEL.

£ C O M

www.necc.us
$149.99"

MM
Pirm.»<lienMis - i 'enk u d ieru<us n u o '* ryto Uu i i v * w r o bei ^eiMiJuruai* nuo ^ ryto iki 5 *J&W>

igwPoi

1-866-242-9467

~*a
Pasirinkus tiesioginio skambinimo j užsienį paslaugas bus taikomas $3.95 mėnesinis mokestis. Nurodyti tarifai mobiliems telefonams siūlomi sudarant trijų metg sutartis.
"Mobiliųjų telefonų kainos galioja sudaranl trijų metų sutartis yaii'-^ybf nesirinkti telefono aparatą priklauso nuo to ar norimas modelis šiuo metu yra pardavime.
Papildomi mokesčiai bus taikomi priklausomai nuo pasirinktu paslaurju
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ENERGIJOS PAKAITALAI
Illinois universiteto Chicago
(UIC) prof. Bil Becker tokios rūšies
turbiną suprojektavo ir pagamino ją
(nuolatos dar vis tobulina ir tobuli
na). Turbina veikia, kai yra verti
kaliai arba horizontaliai įmontuota.
J o suprojektuotomis turbinomis
naudojasi Europa, Randall muzie
j u s San Francisco, California, poilsio
n a m a i Taos, New Mexico ir Michael
Fields Argicultural Institute East
Troy, Wisconsin. T a i p pat vieną
t u r i m e ir Chicago šiaurinėje dalyje H u m b o l t parke. Ši turbina, pri
sidedant ir saulės celių įrangai, ga
m i n a elektrą toje vietoje, kur elektra
varomos pompos ventiliuoja parke
upelio ir ežerėlio vandenį (žr. pav.
N r . l ) . Įdomu, kad profesorius vieną
gulsčią turbiną, gaminančią elektrą
jo poreikiams, turi instaliavęs ant
savo laboratorijos stogo. Nesvarbu
kokio stiprumo ir iš kurios pusės
vėjas pučia - pietų, vakarų, šiaurės
a r rytų, turbina visada veikia. Jis
n u m a t o , kad ateityje visi namai
t u r ė s turbinas a n t stogų ir gau
namos elektros užteks visiems žmo
nių poreikiams. Tada oras pasida
rys daug švaresnis, nes elektra bus
g a m i n a m a nenaudojant
gamtai
kenksmingų medžiagų.

VIKTORAS IAUTOKAS
Energijos šaltiniams išsenkant
ir jų kainoms vis nuolat kylant,
mokslininkai pradėjo tyrinėti, kaip
pagerinti ir patobulinti dabartinę
techniką, kad išgautų kuo daugiau
energijos. Pradėjo žiūrėti į k i t u s
energijos šaltinius, kurie gaunami
veltui, nieko nekainuoja, kaip van
duo, vėjas ir saulė. Šie energijos šal
tiniai yra neišsenkantys. Žinome,
kad vanduo ir vėjas gali sukti tur
binas, todėl mokslininkai pradėjo
tyrinėti, kaip jas patobulinti, kad
veiktų pučiant silpnam vėjui ir te
kant vandens mažai srovei. Kad
viskas būtų aiškiau, supažindinsiu
su šios rūšies turbinų sistemos tobu
linimu.
* Tarp kitko, turbina savo am
žiumi yra labai sena. J a u 120 m. pr.
Kr. Hero iš Aleksandrijos aprašė
garo turbinos veikimą. Tai buvo
reaktyvinė turbina, veikianti pana
šiai kaip dabartiniai automatiniai
žolės laistytuvai su besisukančia
galvute.
Didesnis turbinos patobulini
mas buvo padarytas italo Giovanni
di Brauca 1629 metais G. De Daval
1883 m. pagamino dar tobulesnę
turbiną. O apie 1900 m. Charles G.
Curtis sukonstravo ir užpatentavo
dviejų pakopų, kuri žinoma kaip
„Curtis", turbiną. Patento terminui
pasibaigus, pradėtos gaminti daugiakopės turbinos, tarnavusios žmo
nijai daug metų.
Kaip jau minėjau, kad dėl mažė
jančių ir brangstančių n a t ū r a l i ų
energijos šaltinių, prasidėjo spartes
nis turbinų tobulinimas.

Vandens turbina

Vėjo turbina
Žinome, kad vėjo energija nieko
nekainuoja ir yra n e i š s e n k a n t i s
energijos šaltinis. Šiuo metu elek
tros gamybai naudojamos propelerinės turbinos. Jos reikalauja gan
smarkaus vėjo, kad veiktų ekono
miškai. Todėl mokslininkai pradėjo
tyrinėti visokius būdus, kad būtų
įmanoma sukti turbiną ir silpnam
vėjui pučiant.
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Kitokio pobūdžio turbina, kuri
j a u suprojektuota ir bandoma, yra
varoma vandeniu. J ą suprojektavo ir
pagamino rusų kilmės prof. Alexander Gorlov, dirbąs Northeastern uni
versitete, Boston. Turbina veikia
upėje arba vandenyne. Jai nereikia
upėje užtvankų, nes veikia prie
mažo upės srauto, vienu žodžiu, kur
tik vanduo teka. Vandenyne veikia,
k u r yra srovės, o taip pat potvyniai
ir atoslūgiai. Pvz., prie San Fran
cisco miesto California teka didelė
vandenyno srovė, kuri, panaudojus
šią turbiną, p a g a m i n t ų dvigubai
daugiau elektros, negu reikia visam
miestui.
Ši turbina nėra nauja. Ją išrado
prancūzas Georgės Jean-Marie Darriens; 1931 m. gavo JAV patentą.
Turbina teoretiškai gerai veikė, bet
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nebuvo praktiška. Pradėdama veik
ti, išvystydavo didelius virpesius,
nes turbinos ašmenys buvo tiesūs.
Dideli virpėjimai nulauždavo ašis.
Prof. A. Gorlov, išstudijavęs šio
prancūzo turbiną, nutarė pakeisti
ašmenų formą: juos taip išlankstė,
kad pasinaikintų virpesiai.
Beveik visas technikinis pa
saulis labai gerai įvertino šią naują
turbiną. Bet nė viena valstybė ne
siryžo, o taip pat ir JAV, finansuoti
didesnę hidroelektrinę, varomą šia
nauja turbina. Gaila. Pasitenkinta
tik mažais projektais.
1999 m. prof. A. Gorlov turbiną
plačiai aprašė laikraštis „Financial
Times". Po to Pietų Korėjos valdžia
pakvietė jį supažindinti su savo
išradimu. Korėjiečių susidomėjimas
buvo didelis. Mat P. Korėja neturi
didelių energijos šaltininių išteklių,
o energijos paklausa nuolat didėja.
Turi tik vieną natūralių dujų lauką
ir dar šiek tiek blogos kokybės ak
mens anglies. Kraštas labai kalnuo
tas: juo toliau į šiaurę, tuo didesni
kalnai. Tai pats patyriau, nes Ko
rėjos karo metu šiuose kalnuose teko
praleisti vienerius metus. Bet ap
link Korėjos pusiasalį teka didelės
vandenyno srovės. Po trumpai tru
kusių derybų, Korėjos valdžia pas
kyrė 34 mln. dol. hidroelektrinės
statybai.
Pirma bandomoji jėgainė buvo
įrengta 2002 m. prie Uldomok są
siaurio, o kita prie Jindo salos, tu
rinčios apie 40 tūkst. gyventojų. Jei
ateityje viskas vyks kaip numatyta,
P. Korėja planuoja statyti daug dau
giau hidroelektrinių, kurios paga
mins elektros tiek, kiek pagamina
keturios branduolinės jėgainės.
Į vandenynų bangų energijos
panaudojimą elektros gamybai įsi
jungė ir kitų valstybių mokslininkai
bei inžinieriai. Anglų inžinieriai
Richard Yemm ir Andrew Scott su
projektavo ir pagamino bandomąjį
elektros generatorių, kurį suka van
denynų bangos. Jį pavadino „Pelamis". Pavadinimas suteiktas pagal
vandens gyvatę, nes generatorius,
bangoms riedant, lankstosi kaip gy
vatė (žr. pav. Nr. 2). Abu inžinieriai
pareiškė, kad šis projektavimo dar
bas buvo labai sudėtingas, nes rei
kėjo sujungti fizikos ir sunkiosios in
žinerijos mokslus. Generatorius „Pelamis" yra 450 pėdų ilgio, jau veikia
vienerius metus vandenyne už pen
kių mylių nuo Škotijos valstybės
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Pav. Nr. 2. Generatorius „Pelamis"
vandenyne, prie Portugalijos krantų,
gamina elektrą.

kranto. Jis susideda iš atskirų dalių,
sujungtų šarnyrais, todėl gali judėti
aukštyn, žemyn ir į šonus. Tuo būdu
bangos arba j ū r ų audros nepajėgia jo
sulaužyti, sugadinti. Lankstymo
mechanizmas suka generatorių,
gaminantį elektrą. Generatorių pas
tovioje vietoje laiko nuleisti inkarai,
o elektra į krantą perduodama ka
beliu. Vienas generatorius pagamina
pakankamai elektros 500 namų.
Portugalijos b—vė Enersis su
sidomėjo generatorium „Pelamis".
Užsisakė tris bandomuosius. Jei sėk
mingai veiks, užsisakys dar 30.
Bendrovės inžinieriai apskaičiavo,
kad 40 tokių generatorių, išdėstytų
250 akrų vandenyno plote, pajėgtų
a p t a r n a u t i elektra daugiau negu
20,000 namų.
Generatoriaus „Pelamis" išra
dėjai n u m a t o jį dar tobulinti ir
panaudoti v a n d e n s gėlinimui bei
vandenilio gamybai. Kaip žinome,
vandenilis pakeistų benziną automo
bilių varymui, kas labai sumažintų
naftos importą.
J a u prieš 200 m. buvo svajota,
kaip vendenynų bangų energiją
panaudoti buitiniams poreikiams.
Išradus garvežį, o vėliau vidaus
degimo variklį, visos svajonės apie
bangų energiją n u t r ū k o . Dabar,
energijos š a l t i n i a m s mažėjant ir
brangstant, vėl atgaivintas dėmesys
į vandenynų, nieko nekainuojančią,
energiją. Žinoma, kainuoja tik įran
ga. Apskaičiuota, kad cunami sukel
tos bangos prie Indonezijos krantų
turėjo daugiau energijos, negu visa
sprogstamoji medžiaga, panaudota
per Antrąjį pasaulinį karą. Čia aiš
kiai įrodyta, kokią didelę jėgą turi
vandens bangos.
Bangų technika jau susidomėjo
nemažai kraštų. JAV, būdama galin
giausia valstybė pasaulyje, turėtų
rimtai į tai atkreipti dėmesį, dosniai
finansuoti šios technikos tobulinimą
ir įgyvendinimą.
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C'kagoie

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.
ATLIEKAME AUTOMOBILIU REMONTAI
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192
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KLASIKINIO MENO GROŽIS
NAUJAUSIAME „JOFFREY" BALETE
MONIKA BONCKUTE
Klasikiniams menams, tokiems
kaip opera ar baletas, XX a. pabaigo
je bei XXI a. pradžioje tenka nema
žai įvairiausių išbandymų. Sparčiai
besivystančios vadinamosios šiuo
laikinės muzikos kryptys, moder
naus šokio teatrai, tobulėjančios videotechnologijos dalį žinovų paskati
no prabilti apie klasikinio baleto bei
operos mirtį. Tačiau, nors įvairios
meno rūšys bei jų sėkmingas ben
dradarbiavimas su technologijomis
nesiliauja vystytis, nepanašu, kad
klasikinis menas ruošiasi trauktis iš
teatro scenų (tai, beje, rodo ir po visą
pasaulį nuvilniję gerai žiūrovų įver
tinti Mozart 250-ųjų gimimo metinių
minėjimai).
Gražią klasikinio baleto tradici
ją Čikagoje palaiko „Joffrey Ballet",
kuris neabejotinai yra vienas iš
didžiausių Čikagos kultūrinių turtų.
Kasmet parengianti po kelis pa
sirodymų ciklus, ši Gerald Arpino
vadovaujama trupė jau kelias de
šimtis metų yra vienas geriausių
baleto atlikėjų vienetų visose Jung
tinėse Valstijose.
Vasario 15-26 d. „Auditorium

Theatre" „Joffrey Ballet" pristato at
naujintą kelių valandų trukmės
spektaklį „Romeo and Juliet" pagal
Sergei Prokofiev muziką bei John
Cranko choreografiją. „Joffrey" buvo
pirmoji baleto trupė, 1984 m. šį dvie
jų XX a. muzikos genijų darbą pri
stačiusi JAV publikai.
Nors be S. Prokofiev, muziką pa
gal žymiąją Shakespeare pjesę bale
tui yra parašęs kitas rusų kompozi
torius — Piotr Čaikovskij, tačiau vis
dėlto S. Prokofiev variantas yra la
biau priimtas baleto statytojų visa
me pasaulyje. Tuo tarpu choreografi
jų esama daug daugiau, tačiau
„Joffrey" lieka ištikimas 1962 m. pir
mą kartą scenos šviesą išvydusiai J.
Cranko versijai. Ir tai, ko gero, yra
didelis privalumas, nemažai prisi
dedantis prie to, kad kiekvieną kar
tą, kai trupė pristato šį baletą, salė
būna pilnutėlė.
Kaip teigia baleto kritikai, J.
Cranko versija yra pakankamai mo
derni, kad atrodytų nepasenusi įvai
riausių šokio madų išlepintam šiuo
laikiniam žiūrovui, tačiau drauge ji
yra pakankamai klasikinė, kad su
jaudintų publiką ir šokio kalba per
teiktų žymiojo Shakespeare kūrinio
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60 METŲ AMERIKOS LEGIONE
Stebuklingai Samaskos
Al J. Samaska nese
laivas nebuvo paliestas.
niai buvo pagerbtas 60
metų narystės ženkliuku,
Posto tvarkdarys,
kaip veteranas, ilgiausiai
#
išbuvęs Čikagos „Ame ^r f m sggfc
juokdarys
rican Legion" D a r i a u s Dariaus-Girėno
Girėno Poste nr. 271.
poste Samaska per eilę
Samaska įstojo į Da
metų tarnavo visuose
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riaus-Girėno postą 1945
komitetuose. Ilgiausiai
metų pabaigoj, po ilgos II
ir jam daugiausia prie
pasaulinio karo odisėjos.
širdies - Kalėdų eglutės
:
Tuomet postas turėjo net
vaikams komitete. Jis
Al J. Samaska,
1,100 narių ir buvo vie
vaikus ir kitus links
„American Legion
nas didžiausių visoj Illi Darius-Girėnas Post 271" mindavo savo sukurtu
nois valstijoj.
unikaliu aktu. Turėjo
Dar vienas būdingas dalykas
pasidaręs aprangą su milžinišku
tais laikais turėjai būti lietuvių kil
katilioku, kuris užeidavo iki pečių.
mės, kad patektum į šį postą.
Akys buvo įtaisytos krūtinės aukštu
moj, o burna - bambos vietoj. Tada
Karo laivyno veteranas
Samaska „permesdavo" balsą ir švilGimęs Čikagos Marąuette Park paudavo melodijas per tą burnąrajone, Samaska savanoriu užsirašė bambą.
į JAV karo laivyną per savo 18-tąjį
„Sunku apsakyti, - juokėsi Sa
gimtadienį: 1943 m. spalio 25 d. Bu maska, prisiminęs savo šposus. - Rei
vo tik baigęs Tilden gimnaziją.
kėjo pačiam pamatyti, kad įtikėtum".
Visą laiką tarnavo naikintuTaip pat prisiminė, kad su Don
ve-palydove (destroyer escort) „USS Varnas legiono posto 1972 m. pastaLeslie" L. B. Knox (DE 580). Laivas tė Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse
buvo 306 pėdų ilgio ir turėjo 220 „Vėliavų alėją", kur per Memorial
vyrų įgulą. Buvo ginkluotas dviem 5 Day kasmet abiejose įvažiavimo pucolių pabūklais ir aštuoniais prieš- sese suplazda 50 Amerikos valstijų
lėktuviniais. Samaska pasiekė vyr. vėliavų.
jūrų puskarininkio—mašinisto laips
„Mes su žmona esam praleidę
nį (Machinist's Mate 2d Class).
daug malonių valandų DariausGirėno poste, kur turėjom aplinkybę
Aršūs j ū r ų mūšiai
pažinti visą eilę puikių žmonių", - sa
Dalyvavo karo veiksmuose prie kė Samaska. - „Šiandien, daugumai
Tunizijos ir Sicilijos. Vėliau - per jau iškeliavus į Amžinąjį postą, yra
Panamos kanalą ir pro Gelapagų sa likę lygiai 242 nariai", - pridūrė jis.
las - pasiekė Ramiojo vandenyno ry
Išėjęs į pensiją po 40 metų kar
tų frontą. Ten, 1944—45 metais, išgy jeros „Chicago Transit Authority"
veno aršius jūros mūšius prie Nau (CTA), Samaska tebegyvena netoli
josios Gvinėjos, Filipinų salų ir Oki- savo gimtųjų namų, 61-mos ir Kednawa salos. Prie pastarosios, japonų zie gatvių sankryžoje, Chicago Lawn
savižudžiai lakūnai (kamikaze) pas- rajone, kur priklauso St. Nicholas de
kandino 30 JAV laivų, apgadino per Tolentine parapijai.
400 laivų ir užmušė apie 6,000 jū
reivių. Tai buvo pats nuostolingiauR. John Rapšys
šias mūšis JAV laivyno istorijoj.
Posto metraštininkas
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esmę. J. Cranko choreografijai bū
dinga tai, kad jis į šokį žiūri kaip į
meninę kalbą. Jam mažai rūpi tech
niniai efektai, nors šokio piešinys
išlieka sudėtingas. J. Cranko svar
biausia yra veikėjų psichologija bei
pagrindinių herojų tarpusavio san
tykiai.
Scenografija ir kostiumai taip
pat neturėtų nuvilti. Jurgen Rose
sukurta scenografija padės mintyse
lengvai persikelti iš triukšmingų
Veronos gatvių į intymią Juliet mie
gamojo aplinką. Tuo tarpu aktorių
kostiumai atspindi aristokratišką
renesanso prabangą. Pabrėžiama,
kad kuriant kostiumus, stengtasi

bent iš dalies išvengti „tipizavimo"
— siekta, kad kostiumai būtų kuo
labiau individualūs, o ne tiesmukai
nurodytų į abstrakčią „valkatos",
„berniūkščio" ar „prekeivio" tapatybę.
Naujausiame „Romeo and Ju
liet" pastatyme dalyvauja visa paly
ginti negausi nuolatinių baleto ar
tistų trupė bei 50 specialiai šiai pro
gai pasamdytų pagalbinių šokėjų ir
statistų. Visi „Joffrey" trupės nariai
skoningai pristatyti programiniame
lankstinuke, kur taip pat galima
rasti svarbiausius faktus apie šio
baleto istoriją bei jo kūrėjus.
Bilietų kainos į šį baletą svyruo
ja nuo 15 iki 125 dolerių.

•

VILNIUS 2006
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš
įvairių JAV miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai.
PIGIAUSIOS KAINOSIII

wnsTo
&&i

40-24 235th Street Douglaston, N Y 11363
Tel. 718-423-6161 1-800-77-VYTI S
Fax. 718-423-3979
E-mail: vyttours@earthlJnk.net
Web slte: www.vytistours.com

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE
Rita Penčylienė tei/fax 708-923-0280
E-mail: pencylar@comcast.net

Bronė Barakauskienė tei. 708-403-5717
Fax 708-403-4414; E-mail: mamabar3@aol.com
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NEKILNOJAMASIS TURTAS
D rakė
Did
lt AgainI

Ortuifc

Office

630-325-2800
Mobile

630-745-7593
630-325-7010
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Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja
įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose.

1st Choice Real Propertys
Tel.: 630-205-9262 "
E-mail: amikūlis @ usa. com
Įvairus nekilnojamas turtas:
* Nemokamas įkainavimas
* Nemokama rinkos analizė
* Pirkimas
* Pardavimas
* Surandame
optimaliausią finansavimą

Bus. 773-590-0205
Res. 708-425-7160

RIMAS
STANKUS
• Čikagoje ar priemiesčiuose
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas

• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant paskolą
• Pensininkams nuolaida

INIUIAN

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th St,
Evergreen Park,IL 60805
Tel. 708-424-8654773-581-8654

1 min. nuo Pasaulio Lietuvių centro. •
Labai įspūdingas, su aukštomis *
lubomis, aukštais langais. Pirmame m
aukšte: „foyer", salionas, valgoma- •
sis, virtuvė, TV kambarys, židiniai, •
1/2 vonios, skalbykla, ofisas/miega-*
masis. Antrame aukšte: „ l o f t " ,
#
2 mieg., 2 vonios. Rūsys su langais, •
2 mašinų garažas.
•
TURITE PAMATYTI!!! $385,000
J
Savininkas/agentas-Algis
,

Tel. 630-257-5144

S T A T E F A R M INSURANCE
Automobilio, namų,
gyvybės ir sveikatos draudimai
Select agentė Barbara Murray
Prašykite Rasos — kalba lietuviškai
5710 W. 95 St., Oak Lawn, IL
708-423-5900
i

NAIVIŲ REMONTO IR
STATYBINĖS PASLAUGOS

!

AMBER CONSTRUCnON Co.
Dengiami stogai, kalamas
„siding", atliekami cemento,
„plumbing" bei kiti namų
remonto darbai.
„Licensed, insured, bonded"
Skambinti Sigitui,
tel. 773-767-1929.

P I R K I M A S — P A R D A V I M A S FLORIDOJE

(jUįįina

PARDUODLINAMĄ L I E T U V O J E ,
Jonavos raj. Šveicarijos k., 2a. mūr.
130 m2 bendro pi., 5 kamb., 2 virt.,
rūsys, gamtinės dujos, garažas,
lauko virt., 26 a. žemės. Kaina
$89,000.00 Tel. Kaune 8-37-77-66-96

Peters-Montella
REALTOR®, CIPS, GRI, CLHMS

Fluent in Itallan & Lithuanian,

Knoowledge of French

D i r e c t / F a x : (954) 785-2947

. . „. . .

Čikagoje 630-615-9649

. „

Eacn office i n d e p e n d e n t l y

E - M a i l : regina@reginapeters.com

SIŪLO DARBĄ
REIKALINGI ENERGINGI DRAUDIMO
AGENTAI, t u r i n t y s iicensiją ar ne.
Apmokysime. Atlyginimas+
komisiniai. Allstate Insurance Co.

owned and operated

VIDA M .
SAKEVICIUS

RtSIDrNTlAL
BROKUtACk

Nekilnojamojo t u r t o
pirkimas, pardavimas

SIŪLOME DARBUS!

Gail. seserų padėjėjoms
kompanionėms ir namų ruošos
darbininkėms. Galima gyventi
kanu arba atvykti į darbą
ir išvykti.
Kreiptis:
ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900
LN-HOME CARE FOR ELDERLY.

Come-go, live-in. Good pay. Mušt
speak English, have work permit,
drivers license and car.
Call Comfort keepers
847-215-8103

GE/RCA ATSTOVYBĖ
2346 W. 69th Street

j

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS
Pirkdami pas mus, daug
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų
patogiu „lay-avvay" planu.
Atliekame visus foto 1
aboratorijos darbus.
Darbo vai.: kasdien nuo 8 v.r.
iki 6 v.v.; šeštadieniais nuo
8 v.r. iki 4 v.o.p.;
sekmadieniais u/daryta.
Antradieniais ir trečiadieniais
susikalbėsite lietuviškai.

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

Tel. 773-776-1486

Atnaujinu baldus, keičiu
gobe
leną, surenku naujus,
tvarkau
elektros, santechnikos
gedimus,
atlieku staliaus vidaus
darbus,
Tel. 7 0 8 - 4 6 7 - 0 6 5 4

SIŪLO IŠNUOMOTI

* Gėlės visom p r o g o m , gėlės j Lietuvą
* Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės
* Vestuvinės ir proginės kompozicijos (konsultacijos -

nemokamos)

* D o v a n ų krepšeliai, s u v e n y r a i , paveikslai.
* L a i d o t u v i ų krepšeliai, v a i n i k a i vazoninės gėlės
* Bažnyčių, pokylių salių i r staJų dekoravimas gėlėmis i r
b a l i o n a i s (nuolaida 2 0 % )

ESTIMATE

773 7 7 8 4 0 0 7
773 531 1833

STASYS

CONSTRUCTION

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plytelės; „sidings",
„soffits", „decks", „gutters",plokšti ir
„shingle" stogai; cementas,
dažymas. Turiu darbo draudimą.
S. Benetis, tel. 630-241-1912

MOKESČIŲ PASLAUGOS
INCOME TAX SERVICE
Dabartiniai pajamų mokesčių įstatymai apsunkino
ir ateityje apsunkins metinį mokesčių formų
užpildymą. Profesionaliam, sąžiningam ir
konfidencialiam patarnavimui kreipkitės:

PRANAS G. MEILĖ, CPA
5516 VV. 95 St.
Oak Lawn, IL 60453.
Tel. raštinė 708-424-4425.
Tvarkome prašymus dėl pajamų
mokesčio numerio.

Pildau TAX
( p a j a m ų mokesčių) formas.
SUVEDU BUHALTERINĘ APSKAITĄ.
TVARKAU ĮVAIRIUS
FINANSINIUS REIKALUS.

tok v~w&~sm°®m®

•
•
•
•
•

G e d i m i n a s Pranskevičius
3805 N.Seeley
Chicago, IL 60618
Tel. 773.935.0472

K E P Y K L A IR D E L I K A T E S A I
6 2 1 6 VV. A r c h e r A v e . , C h i c a g o , IL 6 0 6 3 8
Tel. 773-581-8500
Lietuviška d u o n a i r r a g u o l i a i
Vestuviniai irjvairus tortai
S i u n č i a m e mūsų p r o d u k t u s UPS
A t i d a r y t a 7 dienas savaitėje
A p l a n k y k i t e mūsų svetainę — www.racinebakery.com

KAVINĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

1 1 2 0 S. S t a t e St . , L e m o n t , IL
8 0 1 5 W . 7 9 St., J u s t k e , IL
Nemokamas t e l . 888-594-6604

350 N. Clark,
Chicago, IL 60610

312-644-7750

Pristatome Čikagoje, jos apylinkėse, JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje.

www.alwayswithflowers.com
nnmiiH"

24
vjl per p*r$

Nebrangiai ORLAND PARK
išnuomojamas trijų miegamųjų namas.
Galima atskirų kambarių nuoma.
Padedame jsidarbinti statybose
pietinėje pusėje.
Tel. 7 0 8 - 7 0 4 - 2 0 9 8

Always WIth Flowers
* {vairios tropinės gėlės

— Licensed — Bonded— Insured

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

Reziume siųsti fax. 708-233-5944

i^rekyba, nstafavirnas, aptamavfnas

ĮVAIRUS

708-889 2148

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

6556 S. KBdaeOTicagoJL 60629

7 dienos
per savaitę

MIGLINAS TV

Reikalingos manikiūristės
SPA Constantine salonams Oak
Park, Downers Grove, Batavia...

Šikiymas
Šaldymas

K. LAUKAIČIO NATŪRALUS MEDUS
ir lietuviška arbata apsaugo visus nuo
slogos ir negerovių. Medaus galima
gauti lietuviškose krautuvėse ir po
pamaldų PL centre, Lemorrte.

Tel. 6 3 0 - 3 2 3 - 5 3 2 6

Real E s t a t e C o n s u l t a n t

Tel. 773-775-9700 Bert, ar
siuskite „ r e s u m e " fax. 773-775-493

i

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai)
Off. Mgr. Auksė S. Kane,
Vilma Jarulienė,
Virginija Smuikaitienė
kalba lietuviškai.

PARDUODAMAS LEMONTE •
naujas „ t o v v n h o m e " . I

Audrius Mikulis

First Landmark Realty

STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBĖS DRAUDIMAS

Gražiai ir tvarkingai užlaikyti. 3 mieg.
2 vonios priekiniame name, 1 mieg.
1 vonia užpakaliniame. Erdvūs valgo
mieji su virtuvėm. Ąžuolinės spintelės,
aptvertas kiemukas, atskiras garažas.
Plytos, šaldytuvai, langų apdarymai
bus palikti.
PAMATYKIT SĮ SEKMADIENI.
Vasario 12 d. nuo 12 v. iki 5 v.p.p.
6505 West 83 rd Street, Burbank.
LAURA TVERAS 7 0 8 - 7 6 8 - 3 6 9 1
VanVVitz Real Estate, Inc.

ASTA T. MIKUNAS

GREIT PARDUODA
pjmj — Į

BURBANK: DU N A M A I
UŽ VIENA KALNĄ! $349.900!

Accent
Homefinders

9201 S. Cicero
Oak Lav/n, Illinois 60453
Business 708-423-9111
Voice Mail 708-233-3374
F a x 708-423-9235
P a g e r 312-707-6120
Res. 708-423-0443

Profesionalus
asmeninis
patarnavimas.
Patirtis mieste ir
priemiesčiuose.
. Nemokamas
nekilnojamojo
turto įkainavimas.
Prieš parduodant
ar perkant,
kreipkitės į
DrakeRealtor

5 S.Prospect. Clareodon
Hills, Illinois 60514

DRAUDIMO PASLAUGOS

PARDUODA

sffi

pirm. - penkt.
nuo
6:30 v.r. iki 4:30 v.p.p.

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 1 v.p.p.
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VVESTERN UNION MONEY TRANSFER

Sumažintas pinigų pervedimo į

Lietuva
mokestis - nuo

•

Naudojantis „VVestern Union"
SIŲSKITE DABAR!
SIUNČIAMA SUMA

paslaugomis pinigus paprastai jau

PERVEDIMO MOKESTIS*

9,99$

0,01$ - 100,00$
100,01$ - 200,00$

10,99 $

200,01 $ - 300,00 $

16,99 $

300,01 $ - 400,00 $

&1I f 9 m ) O

400,01 $ - 500,00 $
Nuo 500,01 $

|

27,99 $
5%

nuo pagrindinės sumos i

po kelių minučių**galima atsiimti
visose agentūrose Lietuvoje!

Norėdami gauti
daugiau informacijos, skambinkite

1-800-325-6000
www.westernunion.com

mmųpmmmm$
*

PINIGINE PERLAIDA

MOKĖJIMO PASLAUGOS

IŠANKSTINIO MOKĖJIMO PASLAUGOS

Be parvedimo mokesčio .VVestern Union" taip pat ima mokestį už Jūsų dolerių konvertavimą j užsienio valiutą.

** Lesų prieinamumą lemia paslaugos sąlygos, jskartant agentūros darbo laiką \t laiko juostų skirtumus Apribojimus ii Siuntimo formoje. Naujos mažesnes kainos galioja
dalyvaujančiose „VVestern Union* agentūrose Čikagoje, nuo 2006 m. vasario )<t. |ka»n<ai gali būti keičiami be Įspėjimo

® 2006 VVestern Un*on Hokfings, Inc. Ail Rights Reserveo
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Darius, Girėnas... ir Vijeikis
Pasibaigė sausis ir prasidėjo
vasario mėnuo. Tačiau man pui
kiausiai prisimena šių metų pirmoji
diena. Tos dienos rytą' ėmiau abe
joti, ar beverta laikytis beveik tradi
cija tapusio „įsipareigojimo" kiekvie
ną metų pirmąją dieną „pasisve
čiuoti" prie Dariaus ir Girėno pa
minklo Marquette Park. Vis dėlto,
apie vidurdienį nebeiškenčiau nenuvykęs į apylinkę, kurįoje anksčiau
gausiai gyveno lietuviai. Ką gi, prieš
keliasdešimt metų lietuvių pastaty
tas paminklas tebestovi toje pačioje
vietoje. Ne per seniai šis paminklas
buvo tapęs neklaužadų taikiniu.
Vaikai ir paaugliai „dailino" pamin
klą įskaitomais ir neįskaitomais raš
tais. Dabar paminklas švarus. Anksči'au prie paminklo arba kiek tolė
liau nuo jo, sutikdavau vieną ar kitą
savo tautietį. Šiuokart, kaip tyčia,
nei vieno pažįstamo ar nepažįstamo
lietuvio. Kur jie? Klausdamas prisi
miniau a.a Vlado Vijeikio humo
ristinį eilėraštuką:
„Marąuett Parke sau gyvenom,
Gimėm, augom ir pasenom.
Šaukėm, rėkėm už tėvynę,
Marąuette Parko neapgynėm.
Ir palikę baltą frontą
Išsikraustėm į Lemontą".
Tikrai, baigia pranykti šioje
apylinkėje klestėjusi lietuvybė.
Daugelis mūsiškių, tarytum ieško
dami žalesnės žolės, išsidangino į
tolimesnius priemiesčius. Jų vietą
užėmė kiti. Tiesa, čia užsilikę mū
siškiai susilaukė trečiabangių, ne
lemtų gyvenimo sąlygų iš tėvynės
išguitų tautiečių.
Vaikštinėjant prie paminklo
atmintyje atgijo amžinybėn iškelia
vęs Vladas Vijeikis. Jis Anapilin
iškeliavo 2000 m. prieš pat Šv. Ka
lėdų šventę. Vadinasi, jau spėjo

„Sutrenks propeleriai, motorai,
Ir vėjai baltą burę skleis,
Tai „Lituanica" stovyklon
Pradės žygiuot visais keliais.
Čia šaunūs skautai ir jūreiviai
Ir oro skautai su daina.
Tenai vilkiukų darnios gretos,
Ojų veiduose šypsena".

Paskutinė Vlado Vijeikio nuotrauka.
Petro Petrudo nuotr.

prabėgti penkeri metai. Tai nedi
delis metų skaičius, tačiau kai kurie
iš mūsų jau spėjo pamiršti šį akty
viai besireiškiantį asmenį. Jis buvo
išskirtinio talento žmogus: daili
ninkas ir aktorius, leidinių autorius,
spaustuvininkas, spaustuvės savi
ninkas. Jis priklausė ne vienai lietu
vių organizacijai. Ji net buvo Lie
tuvių skautų sąjungos vyriausias
skautininkas. Manding, broliams
skautams derėjo, mirties penkmečio
proga, deramai prisiminti savo bu
vusį viršininką. Nors jis pats, kiek
pamenu, nelabai buvo linkęs pa
brėžtinai viršininkauti. Vladas Vijei
kis parašė ir iliustravo leidinį „Lituanica". Jame vaizdžiai apibūdin
tas tragiškasis Dariaus ir Girėno
skrydis. Man regis (jeigu aš ne
klystu) jis tiesiogiai nesireiškė oro
skautuose. Tačiau nebuvo jiems sve
timas. Štai jo sukurtas eilėraštis:
^J|^^^yWj(.H^* ,,, ! , • , V" , . , •lK.!.'- , '"••'•(•

"W\'.yy"fK"Ą.r?

vi.msiKi*

.f-'rjinio

utuanica

viršelis

A u t o r i u s ir d a i l i n i n k a s

Vladas V'jeikis

•-mm

Ak, tenesišaipo ir nesišiaušia
skaitytojai už mano padarytą Da
riaus, Girėno ir Vijeikio sugretini
mą. Visi trys jau „skraido" kitame
pasaulyje. Tegul jiems būna jauku
Anapus saulės.
Petras Petrutis

Šis eilėraštis, ta
pęs
dainele, buvo
įrašytas „Tra-lia-lia"
plokštelėje. Įdainavo
„Lituanicos"
tunto
skautai: Antanas Eringis, Juozas Ivanaus
kas, Robertas Kėželis,
Liucijus Aleksa, Vai
nius Aleksa, Algis Mi
kėnas, Eugenijus Kriaučeliūnas,
Henrikas
Varaneckas, Audrius
Gutauskas, Donatas
Ramanauskas, Kęstu
tis Federavičius, Gin
taras
Federavičius.
Plokštelę
paruošė
Faustas Strolia talki
ninkaujant Vytautui
Gutauskui. Plokštelės
leidybą administravo
Alfonsas Alčiauskas.
Įrašą atliko John B.
Ralis Custom Recording. Plokštelę išleido
Lietuvių skautų broli VISI LIETUVIAI L/ŪDEJO DRASIUM
jos Jamborre fondas.
Vladas Vijeikis api LAKUMU- JU ATMINIMUI AMERIKOS
pavidalino plokštelės
LIETUVI M PASTATĖ GPAIU
viršelį, panaudodamas
PAMINKLĄ ČIKAGOJE.
Algimanto Kezio foto
Dailininko Vlado Vijeikio piešinys iš leidinio „Litua
nuotrauką.
nica'

ALDONOS STEMPUZIENES KOMPAKTINE PLOKŠTELE
Š. m. vasario 3 d. Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus įtei
kė apdovanojimas keturiems Amerikos lietuviams. Tarp apdovanotojų buvo
ir dainininkė, Cleveland lietuvių radijo programos „Tėvynės garsai" dabar
tinė vadovė Aldona Stempužienė. Daugelis muzikos žinovų A. Stempužienę
vertina kaip vieną svarbiausių XX a. išeivijos lietuviškos muzikinės kultūros
atstovių. Jos balsas pasižymi išskirtiniu grožiu ir šiluma.
„Draugo" knygynėlyje galite įsigyti A. Stempužienės, pritariant Stuttgart simfoniniam orkestrui, įdainuotą kompaktinę plokštelę ,Arias". Joje
dainininkės įdainuotos arijos iš Bizet, Verdi, Rossini, Ponchielli, Saint
Saens, Gluck kūrinių. Tikimės, kad klausydami A. Stempužienės įrašų,
patirsite daug malonių akimirkų.
Plokštelės įrašai daryti Stuttgart, Vokietijoje, 1969 m., viršelio ir
lankstinuko dizainerė — Melissa Passehl iš San Jose, CA.
Kompaktinės plokštelės kaina — 15 dol. pridedant 9 proc. užsisakant
Illinois valstijoje. Persiuntimo kaina — 5 dol. Už kiekvieną papildomą
plokštelę — 1 dol. mokestis. „Draugo" knygynėlio adresas: 4545 W. 63rd
Street, Chicago, IL 60629. TeL pasiteiravimui: 773-585-9500.
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Visų mylimai

AtA
OTILIJA PAALKSNYTĖ
MARCHERTIENĖ

AtA
ALEKSANDRAI „MOČIUTEI"
GYLIENEI

aprūpinta sakramentais, apsupta jos artimų žmonių, mirė savo
namuose 2006 m. vasario 4 d.
Ji gimė Vižunkos vienkiemyje, Rokiškio apskrityje, gausioje
devynių vaikų šeimoje. Su savo vyru ir vaikais pasitraukusi iš
Lietuvos, 10 m. gyveno Vokietijoje. 1951 m. atvyko į JAV — gy
veno Čikagoje. Paskutinius 10 m. gyveno pas savo dukrą ir
žentą Kalifornijoje.
Jos vyras a.a. Henrikas mirė prieš 13 m. Liko 3 sūnūs ir
duktė: sūnus Vytautas su Vilią ir jų sūnus Darius; sūnus Gedi
minas su Margarita ir jų duktė Aldona su vyru Richard Martin;
sūnus Algirdas su Raminta ir jų duktė Dalia, sūnus Paulius,
sūnus Tomas su žmona Vaiva ir dukryte Laima; duktė Irena ir
jos vyras Stasys Petravičius.
Liko vienintelis brolis Vladas Paalksnis su jo sūnaus Stasio,
dukrų Elenos ir Nijolės šeimomis; a.a. sesers Stefos Masiulienės
vaikai Alė, Felė, Juozas, Onutė ir jų šeimos; Lietuvoje — a.a.
sesers Elenos Bičiūnienės vaikai — Nijolė ir Egidijus, jų šeimos
bei a.a. brolio Antano Paalksnio vaikai Janina ir Anatolijus, ir
jų šeimos.
Pagal a.a. Otilijos norą, jos kūnas sudegintas ir pelenai bus
palaidoti Šv. Kazimiero lietuvių katalikų kapinėse Čikagoje.
Data bus pranešta vėliau.
Atsisveikinimas su a.a. Otilija Kalifornijoje, Los Angeles,
Šv. Kazimiero bažnyčioje įvyko trečiadienį, vasario 8 d. 7:30 v.v.
rožinio malda.
Kviečiame visus prisiminti a.a. Otiliją savo maldose.
Atsisveikinimo liūdesyje ir su prisikėlimo viltimi,

iškeliavus į amžinybę, nuoširdžiai užjaučiame sū
naus POVILO ir dukros ALDONOS MINELGIENĖS
šeimas bei visus artimuosius ir kartu liūdime.
Ina Bertulytė ir Jim Bray
Irena Blekytė ir Allan Johnson
Irena Kinderienė
Irena Morkūnienė
Zita ir Juozas Petkai
Aušrelė ir Ričardo Ramanauskai
Danutė ir Andris Rankiai ir Antanas Musteikis
Valytė Sparkytė
Dalia Tutlytė Mrovoiec

AtA
JONUI VAIČEKONIUI
iškeliavus į amžinybę, giliai užjaučiame žmoną
ONUTĘ, sūnų SAULIŲ su žmona ir kartu liūdime.

a.a. Otilijos vaikai, anūkai ir j ų šeimos

Ramoną ir Vytautas

Ramūnai

Florida

MŪSŲ ŠEIMOSE
•

fWf
•

STASYS SLIŽYS-KILNI
ASMENYBĖ
2005 metų pabaigo
je pasirodė nauja, graži
knyga:
„Muzikinės veiklos
penkiasdešimt penkeri
metai - Stasys Sližys.
Lietuvis muzikas tau
tinėje bendruomenėje."
Tai 84 puslapių
knyga, kurią paruošė ir
dailiai
suredagavo
Vilija Alksnienė.
Leidinys
gausiai
iliustruotas, turi 26
nuotraukas, viena jų
spalvota; ir vieną pie
šinį, kuriame matome
Stasys
kankles, rago dūdą, o
trečią instrumentą sun
ku atpažinti - gal tai kamertonas,
per sekundę virpantis 440 kartų?
Čia randame S. Sližio sukurtas 5
dainas ir 14 giesmių; tam yra skirti
33 puslapiai. Savo kūriniams žo
džius dažniausiai sukūrė pats kompo
zitorius, bet keliems kūriniams žo
džiais talkino B. Gaidžiūnas, S. Garliauskas, D. Urnavičiūtė ir M. Sims.
„Kryžių kalnas" - tai ilgiausia
giesmė, jai skirti net 6 puslapiai. Po
4 puslapius skirti giesmėms: „Mo
tinos ženklai" ir „Senolio kryžius".
57-to puslapio giesmės žodžių
autorius neįžvelgia skirtumo tarp
„prisikėlimas" ir „prikėlimas".
Baladės giesmė neturi natų kai
riai rankai (76-78 psl.).
Minint S. Sližio gausybę chorų,
knygoje liko užmirštas jo vyrų
kvartetas, kuris sėkmingai gyvavo
Vokietijoje. Iš repertuaro dainų vo-

kiečių publikai labiau
siai patikdavo daina
„Miškų gėlė".
Knyga
įdomiai
pastebi, kad Lietuvoje
dominuoja ne indivi
dualinės dainos, nes
Lietuva - tai grupinio
dainavimo kraštas! Tai
rodo, kad lietuvio cha
rakteris pasižymi kompanijiškumu.
Leidinys atkreipia
dėmesį, kad mūsų tau
tos žadinimui ir pri
sikėlimui labai svarbų
vaidmenį atliko lietu
Sližys
viai muzikai!
Įdomu, kad ši kny
ga neegocentriškai prasideda su
biografija, kuri čia yra nukelta net į
10 puslapį...
Stasys Sližys gimė 1918 m. lap
kričio 20 d. Traupio miestelyje, Pa
nevėžio apskrityje. Iš tėvo Petro jis
gavo muzikalumą, o iš motinos - kil
niai balansuotą charakterį. Jis - tai
dinamiškas eruditas, išsimokslinęs
chorvedys, telentingas kompozito
rius. Jis yra suharmonizavęs dau
giau negu 1,000 liaudies dainų. Aka
deminį muzikinį išsimokslinimą
gavo Lietuvoje, Vokietijoje ir Ameri
koje. Jis - darbštus mokytojas, geras
pedagogas, gabus psichologas, veik
lus visuomenininkas, žurnalistas.
Tai tikrai inteligentiška, džentelme
niška asmenybė!
Dievo malonė ir palaima telydi Jį!
Kun. dr. Eugenijus Gerulis

GAIDAS - DAIMID

— i -

LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI
jau daug metų teikia pagarbų patarnavimą liūdesio valandoje. Jų
laidojimo namai yra Čikagoje ir priemiesčiuose,
kiekvienam lengvai pasiekiami.
Atliekame ir kūno sudeginimo (cremation) patarnavimus.

GERALD F. DAIMID —
nepriklausomas direktorius

4330 So. California A ve, Chicago, IL 60632

1-773-523-0440;

1-708-873-0500

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE.
CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.)
EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. O AK PARK AVE.
ALL PHONES

NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas)
Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com
SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916

LACK & SONS
(LACKAVICIUS)

Funeral Home s
9 2 3 6 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS

ALL PHONES 1-708-430-5700
OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO
& ALL SUBURBS
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SKELBIMAI
• J a u n i m o centro V a s a r i o 16-os
minėjimas įvyks vasario 16 d., ket
virtadienį, 6:30 vai. v. kavinėje. Pra
nešimą skaitys buvęs sovietų kon
centracijos stovyklų kalinys Povilas
Vaičekauskas. Sveikins P a t Michalski, Cook County atstovė etni
nėms grupėms. Meninę programą
atliks kanklių ir skudučių ansamb
lis „Gabija", vadovė Genė Razumienė. Vaišes ruoš Moterų klubas.
Maloniai visi kviečiami.
•Lietuvos
Nepriklausomybės
dieną - Vasario 16-ąją, ketvirtadienį,
10 vai. r. Lemont miestelio Village
Hali, 418 Main Street, miesto mero
John Piazza įsakymu bus iškelta
Lietuvos Respublikos vėliava. Lemonto apylinkės valdyba kviečia
visus dalyvauti šioje iškilmingoje ir
reikšmingoje ceremonijoje.
• V a s a r i o 18 d., š e š t a d i e n i , A m e 
rikos lietuvių inžinierių ir architek
tų sąjungos (ALIAS) Čikagos sky
rius kviečia visus norinčius dalyyauti slidinėjimo išvykoje į Alpine Valley, WI. Slidinėjimo bazės tel. 1-800227-9395, tinklalapis: www.alpinevalleyresort.com Jei nepasimatysime
slidinėjimo trasose, susitiksime 1 vai.
p.p. prie baro. Tel. pasiteiravimui:
630-257-6451 arba 773-450-4180.
• V a s a r i o 18 d., š e š t a d i e n i , n u o 9
vai r. iki 1 vai. p.p. Vasario 16-osios
proga First Personai Bank visuose
skyriuose klientai ir svečiai būs
vaišinami pyragaičiais, kava ir lie
tuviškomis bandelėmis su lašinu
kais. Orland Park skyrius įsikūręs
14701 Ravina Drive, Čikagos skyrius
- 6162 S. Archer Ave, netoli Racine
kepyklos. Šiame skyriuje
vyksta
Vinco Semaškos paruošta lietuviško
meno parodėlė. Lemonto skyriuje
(Archer Ave. ir 123-ios gatvės McCarthy Rd., sankryžoje) vyksta
Vandos Aleknienės ir Baniutės Kronienės lietuviškų lėlių parodėlė. Visi
nuoširdžiai kviečiami apsilankyti,
pasivaišinti ir pabendrauti su banko
tarnautojais. Tel. pasiteiravimui:
630-257-1400 (Rūta Staniulienė).
• B r i g h t o n Park L i e t u v o s N e 
priklausomybės šventė įvyks vasario
19 d. 10 vai. r. šv. Mišios Švč. Mer
gelės Marijos Nekalto Prasidėjimo
bažnyčioje. Iškilmėms pritaikytą pa
mokslą sakys kun. J a u n i u s Kelpšas.
Melsimės už žuvusius dėl tėvynės
laisvės, dėkosime Dievui už atkurtą
Nepriklausomybę. Giedos parapijos
lietuvių choras (vadovas — Algiman
tas Barniškis). Po šv. Mišių parapi
jos salėje (44-os ir S. Fairfield Ave.
sankryža) vyks meninė programa. Da-

Skelbimas
• „Saulutė", Lietuvos vaikų
globos būrelis dėkoja už aukas pa
dėti vargingai gyvenantiems vai
kams bei studentams Lietuvoje. Au
kojo: Jonas Jurkūnas $240 tęsiant
berniuko metinę paramą, J o a n
Soderberg $20 a.a. John Connolly
atminimui, Aldona ir Roman Zorska
$100 a.a. dr. Edmundo Lenkausko
atminimui. Labai ačiū. „Saulutė",
414 Freehauf St., L e m o n t , IL
60439, tel. (630) 243-7275.

lyvaus solistas Algimantas Bar
niškis ir klarnetistas Rimas Paulaus
kas. Povilas Juodvalkis rodys nuos
tabų filmą apie Nepriklausomybės
šventę Lietuvoje. Padainuosime,
pasivaišinsime. Įėjimas — auka.
• L B Lemonto apylinkės valdyba
vasario 19 d., sekmadienį, maloniai
kviečia visus į Vasario 16-osios Ne
priklausomybės paskelbimo ir Kovo
11-osios Nepriklausomybės atkūri
mo šventę, kuri prasidės 11 vai. r.
šv. Mišiomis Palaimintojo J. Matulai
čio misijoje. 12 vai. p.p. Pasaulio lie
tuvių centro didžiojoje salėje vyks
iškilmingas minėjimas. Pagrindinis
kalbėtojas — veiklus LB narys, ilga
metis Pasaulio ir JAV LB valdybų
pirmininkas, buvęs „Pasaulio lietu
vio" redaktorius, žurnalistas Bronius
Nainys. Po iškilmingos dalies bus
meninė programa, pietūs, šokiai.
Šokiams gros Eimis ir Virgis Švabai.
Tel. pasiteiravimui: 708-974-0591.
• V a s a r i o 19 d., s e k m a d i e n į ,
lietuvių evangelikų liuteronų Tė
viškės parapijos bažnyčioje (6641 S.
Troy St., Chicago, IL 60629) įvyks
Vasario 16-osios — Lietuvos Neprik
lausomybės — minėjimas. Pamaldos
10 vai. r. įprastu laiku. Po pamaldų
parapijos salėje vyks šiai progai
skirta programa. Parapijos moterų
draugija ruošia vaišes. Visi yra
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti mi
nėjime. Tel. pasiteiravimui: 773776-4301 arba 312-479-7679 (Aldo
n a Buntinaitė).
• J A V LB Waukegan-Lake Coun
ty apylinkės bendruomenė vasario
26 d. 2:30 vai. p.p. ruošia Lietuvos
Nepriklausomybės dienos minėjimą
ir Šeimos šventę. Pagrindinis kalbė
tojas — JAV LB Krašto tarybos
narys Gediminas Damašius. Meni
nėje programoje dalyvaus j a u n a
pianistė iš Lietuvos Sondrita Beinarytė ir Gedimino lituanistinės mo
kyklos moksleiviai (direktorė Irena
Rutkauskienė). Po minėjimo vyks
Šeimos šventė. Minėjimo metu bus
telkiamos aukos JAV LB Krašto
valdybos veiklai paremti. Kviečiame
visus aktyviai dalyvauti.
• L e m o n t o a p y l i n k ė s valdyba ir
Soc. reikalų skyrius praneša, kad
vasario 26 d., sekmadienį, 12 vai. p.p.
Pasaulio lietuvių centro didžiojoje
salėje World Relief DuPage įstaigos
atstovai kalbės apie pasiruošimą
Amerikos pilietybei gauti ir kitais
imigraciniais klausimais. Kviečia
m e visus, ypač naujai atvykusius į šį
kraštą, dalyvauti šiame susitikime.
• L i e t u v i u f o n d o n a r i a m s už
skirtas stipendijas kasdien dėkoja
studentai. ,,Aš esu labai dėkingas už
Lietuvių fondo piniginę paramą. Ši
p a r a m a man yra labai svarbi ir
naudinga dėl aukštų mokslo kainų
ir išlaidų knygoms", - rašo Karolis
Grigas, studijuojantis chemiją Cleveland, OH, ir sausio mėn. tapęs LF
nariu-kandidatu. Skirdamas lėšas
LF remia mokslą, švietimą, kultūrą,
įvairias lietuviškas vaikų ir jaunimo
organizacijas. L F adresas : 14911
127th Street, Lemont, IL 60439, tel.
630-257-1616.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES MINĖJIMAS
Maria gimnazijos auditorijoje, Marquette Park, Chicago,
sekmadieni, vasario 12 d., 1 vai. p.p.
Pagrindinis kalbėtojas Kongreso narys T h a d d e U S

McCotter

Advokatas
Jonas Gibaitis
Civilinės ir
kriminalinės bylos
6247 S. K e d z i e A v e n u e
C h i c a g o , EL 6 0 6 2 9
Tel. 773-776-8700
Tel. 708-237-0488
Toli free 24 hr. 888-776^6742
Darbo vai. n u o 8 v.r. iki 5 v.v.
Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p.
IMIGRACINES T E I S E S
ADVOKATAS

AURELIUS BUTVILAS
Tel. 312-580-1217
135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603

Galimos konsultacijos šeštadieniais

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminalinių Teisių
Specialistas.
Raštinės Čikagoje ir Woodridge.

Tel. 877-Gynejas arba
877-496-3527
Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S.Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629
TeL 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą
• Lithuanian Mercy Lift dė
koja už aukas, skirtas padėti LML
įgyvendinti medicininius projektus
sergantiems ligoniams Lietuvoje.
Aukojo: $200 — Nemira Šumskis,
IL; Jonas ir J. Virginia D a i n a u s k a s ,
IL. $100 — Jorge ir Sofija Galante,
WI, Liudas Volodka, IL; Alex Gu
rauskas, IL; Julius ir Regina Mato
nis, IL; Eugenia Pakulis, DE. $50 —
Ignas ir Dangira Budrys, IL; Albert
Bartkus, NV; Raymundas Grigaliū
nas, IL; Nijole Zdanys, IL; R a m i n t a
Muzumdar, IL; dr. Thomas Swingler, IL. $40 — M. Karaska, VA. $25
— Jurgis ir Gerda Leskauskas, IL;
Daiva ir Arvydas Barzdukas, VA;
Kazys ir Margit S a u d a r g a s , AR;
Gabriele Rockus, IL; Casey ir Zita
Čeponis, IL; Eve Mary Bates, FL;
F r a n k ir Georgette Scutch, VA;
Joseph ir Stella Brazys, FL. $20 —
Zigmas ir Virginia Grybinas, IL;
Nijolė Kaveckas, IL; Joseph Keys,
VA. $15 — Leon ir J o h a n n a Sturonas, IL; Mary Mitchell, MI. $10 —
Aleksas Smilga, IL; Rimantas ir Tatiana Liaugminas, OH; Rimas ir An
tanas Gudaitis, FL; William ir Anne
Kolicius, PA; George ir Mary Janickas, CA; Aldona K. Naudžius, IL. $2
— Anonimas. Lithuanian Mercy
Lift, P. O. Box 88, Palos Heights, IL
60463. Tel. 708-636-6140. Tax ID
#36-3810893.
• L i t h u a n i a n Mercy Lift dė
koja už aukas, kurias paskyrė šelpi
mui tuberkulioze (TB) sergantiems
ligoniams Lietuvoje. Aukojo: $50 —
William Unakis, IL. $25 — A n t a n a s
ir Vilią Marchertas, IL; Bernice Bankowski, IL. $20 — Joseph ir Lilian
Bannon, IL. Lithuanian Mercy Lift,
P.O. Box 88, Palos H e i g h t s , IL
60463. Tel. 708-636-6140. Tax ID
#36-3810893.
• Irene S. D e n i h a n , NY auko
jo $1,000 auką. Šią auką paskyrė
padėti Lithuanian Mercy Lift įgy
vendinti įvairiems medicininiams
projektams sergantiems ligoniams
Lietuvoje. Dėkojame už dosnią auką!
Lithuanian Mercy Lift, P.O. Box
88, Palos Heights, IL 60463. Tel.
708-636-6140. Tax ID # 36-3810893.

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas
4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo „Draugo")
T e l . 773-284-0100.
TeL 630-257-0200, Lemont, EL

Namams pirkti paskolos
duodamos mažais mėnesiniais
^mokėjimais ir prieinamais
nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
TeL (773) 847-7747.
• P r a n a s G. Meilė, CPA
sąžiningai užpildo Income Tax
formas. Dabartiniai pajamų mo
kesčių į s t a t y m a i žymiai apsunki
no ir ateityje apsunkins metinį
mokesčių
formų
užpildymą.
S k a m b i n k i t e tel. 708-424-4425.
N a u j a s a d r e s a s ; 5516 W. 95 St.,
O a k L a w n , IL 60453. Sek
m a d i e n i a i s n u o v a s a r i o 5 d.,
P a s a u l i o l i e t u v i ų c e n t r e , Le
m o n t , IL, n u o 8 v.r. i k i 2 v.
p . p . T v a r k o m e prašymus dėl pa
j a m ų mokesčio numerio.
• L i t h u a n i a n Mercy Lift dė
koja už a u k a s , kurias paskyrė mo
terų krūties vėžio ankstyvai diag
nostikai Lietuvoje. Aukojo: $100 —
Gražutis ir Audronė Matutis, TX;
Peter Merwin, IL. $25 — Irene
Daugirdas, IL. $10 — Vyto ir Regina
Petrauskas, PA. Lithuanian Mercy
Lift, P. O. B o x 88, Palos Heights, IL
60463. Tel. 708-636-6140. Tax ID
#36-3810893.
• L i t h u a n i a n Mercy Lift dė
koja už aukas, kurias paskyrė perin a t a l i n e i naujagimių ir motinos
priežiūros gerinimo programai Lie
tuvoj. Aukojo: $100 — Nelia Pau
lauskas, IL. $25 — James ir Ann
Druetzler, IL; Kazys ir Danuta Raz
ma, IL. $10 — B. Satkūnas, VA;
Mary R a m u t e ir Aloyzas Aidis, MD;
Helen Sebastian, IL. Lithuanian
Mercy Lift, P.O. Box 88, Palos
Heights, IL 60463. Tel. 708-6366140. Tax ID #36-3810893.
• L i t h u a n i a n Mercy Lift dė
koja už aukas, kurias paskyrė dia
betu sergantiems vaikams Lietuvoj.
Aukojo: $100 — Vytenis Lietuvnin
kas, IL; $15 — Mane Abelkis, IL.
Lithuanian Mercy Lift, P.O. Box
88, Palos Heights, IL 60463. Tel.
708-636-6140. Tax ID #36-3810893.
• A.a. Eleonoros Valiukėnien ė s atminimą pagerbiant, Aldona
B r a n t a s ir šeima aukojo $100. Ši
auka yra skirta padėti Lithuanian
Mercy Lift įgyvendinti medicininius
projektus sergantiems ligoniams
Lietuvoje. LML dėkoja už aukas ir
reiškia nuoširdžią užuojautą šeimos
nariams. Lithuanian Mercy Lift, P.
O. Box 88, Palos Heights, IL 60463.
Tel. 708-636-6140. Tax ID #363810893.
• A.a. Medardo P a v i l i o n i o
atminimą pagerbiant, Rita T. Case
aukojo $25. Ši auka yra skirta perinatalinei naujagimių ir motinos
priežiūros gerinimo programai Lie
tuvoje. Lithuanian Mercy Lift, P.
O. Box 88, Palos Heights, IL 60463.
Tel. 708-636-6140. Tax #36-3810893.
www.lithuanianmercylift.org
hthuanianmercylift(5\ahoo com

