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Naujų darbų, minčių ir idėjų, laimės, pasisekimo ir vilties 
naujajame šimtmetyje! 

Reikšmingiausios 2000-ųjų metų 
datos Lietuvoje 

Viln ius , gruodžio 29 d. 
(BNS) — Reikšmingiausi. 
BNS akimis, 2000 metų 
įvykiai Lietuvoje buvo: 

Vasario 5 d. prasidėjo re
gistravimo laikotarpis, kai 
buvę KGB agentai galėjo prisi
pažinti bendradarbiavo su 
SSRS specialiosiomis tarnybo
mis. 

Vasario 22 d. Lietuvoje 
pirmą kartą atlikta kepenų 
persodinimo operacija, tačiau 
ji nebuvo sėkminga — pacien
tas mirė. 

Kovo 19 d. rinkimuose į sa
vivaldybių tarybas daugiausia 
įgaliojimų laimėjo naujos poli
tinės jėgos — Naujoji sąjunga 
(socialliberalai) bei Valstiečių 
partija. 

Kovo 28 d. Lietuva pradėjo 
derybas del narystės Europos 
Sąjungoje. 

Balandžio 3 d. Vilniaus 
miosto meru antrą kartą iš
r inktas liberalas Rolandas 
Faksas . 

Balandžio 13 d. Kauno 
miesto meru išrinktas gatvės 
politiku vadintas Lietuvos 
laisvės T*;jwngor7 vedas Vytau
tas Šustauskas . 

Balandžio 14 d. Lietuvos 
Katalikų Bažnyčia visos krikš
čioniškos visuomenes vardu 
ats iprašė prieš Dievą už savo 
klaidas, įskaitant lietuvjų tau
tos abejingumą holokaustui. 

Balandžio 29 d. dėl idėjinių 
skir tumų* iš ,,tradicinės" 
Krikščionių demokratų parti
jos atskilusi, įsteigta Moder
niųjų krikščionių demokratų 
sąjunga, kurios pirmininku 
išr inktas Vytautas Bogušis. 

Gegužės 19 d. devynios val
stybės — NATO kandidates 
Vilniaus konferencijoje prieme 
pareiškimą, raginantį NATO 
2002 m. priimti teigiamą 
sprendimą dėl plėtros. 

Birželio pradžioje Finansų 
ministerija paskelbė, kad Vil
niaus miesto savivaldybe nuo 
1997 m. nemokėjo fizinių as
menų pajamų mokesčio ir val
stybės biudžetui liko skolinga 
94 mln. litų. 

Birželio 13 d. Seimas pri
ėmė prieštaringai vertinama 
SSRS okupacijos žalos atlygi
nimo įstatymą. Prezidentas 
Valdas Adamkus šio įstatymo 
nepasirašė, bet ir nesustabdė, 
pal ikdamas pasirašyti tuome
t iniam Seimo pirmininkui Vy
tautui Landsbergiui. 

Liepos 1 d. Lenkijoje, Lod
zės vaivadijoje apvirtus iš Vil
niaus į Kroatiją važiavusiam 
turist iniam autobusui. 2 žmo
nes žuvo. 23 sužeisti. 

Liepos 2 d. stengiamajame 
Nuosaikiųjų konservatorių są
jungos (NKS) suvažiavime 
partijos pirmininku vienbal
siai išrinktas buvęs premjeras 
Gediminas Vagnorius. NKS 
įkūrė G. Vagnoriaus šalinin
kai, atskilę nuo Tėvynės są
jungos (Lietuvos konservato
rių). 

Liepos 4 d. konservatorių 
pasiūlymu priimtomis rinki
mų įstatymo pataisomis vien
mandatėse apygardose buvo 
ats isakyta rinkimų II rato. 
Prezidentas Valdas Adamkus 
sustabdė ir grąžino pakartoti
nai svarstyti šias Seimo rin
kimų įstatymo pataisas. 

Liepos 6 d. dingo buvęs ben
drovės „Mažeikių nafta" vado
vas Gediminas Kiesus su 
sūnumi ir vairuotoju. Jų pa
grobėjai iki šiol nerasti. 

Liepos 18 d. Seimas mini
malia balsų persvara atmetė 
prezidento V. Adamkaus 
„veto" del Seimo rinkimų įsta
tymo pataisų, panaikinančių 
balsavimo II ratą vienman
datėse apygardose. 

Rugpjūčio 3 d. netoli Var
šuvos avariją patyrus Lietu
vos bendrovės maršrutiniam 
autobusui, vykusiam iš Pa
ryžiaus į Vilnių. 1 moteris žu
vo. 33 sužeisti. 

Rugpjūčio 5 d. baigėsi sovie
tinių saugumo bendradarbių 
registracijos laikas. Pripažinti 
savo buvusius ryšius su so
vietų saugumu pareiškė norą 
1,500 asmenų. 

Rugpjūčio 11 d. Kaune 
nušauti keturi prekybos cen
tro „Senukai" sandėlių apsau
gos darbuotojai. 

Rugsėjo 2 d. akrobatinio 
skraidymo pasaulio čempionas 
Jurgis Kairys Kaune atliko 
skrydį po tiltu aukštyn ratais. 

Rugsėjo 2 d. Lietuvos kon
servatorių suvažiavime pirmi
ninku da r 2 metų kadencijai 
slaptu balsavimu perrinktas 
Vytautas Landsbergis. 

Rugsėjo 18 d. Daina Gudzi-
nevičiūte tapo Sydney vasaros 
olimpinių žaidynių moterų 
stendinio šaudymo tranšeji-
nėje aikštėje čempione. 

Rugsėjo 25 d. Sydney olim
pinėse žaidynėse lengvosios 
atletikos disko metikų var
žybų aukso medalį iškovojo 
Virgilijus Alekna. 

Rugsėjo 26 d. nuo širdies in
farkto mirė žydų genocidu kal
tintas 93 metų Aleksandras 
Lileikis. 

Spalio 1 d. Sydney olimpia
doje Lietuvos vyrų krepšinio 
rinktinė trečiojoje olimpiadoje 
iš eilės iškovojo žaidynių bron
zą. 

Spalio 3-5 d. vyko tarptauti
nis Vilniaus forumas, skirtas 
holokausto aukų kultūros ver
tybių išgrobstymo klausi
mams aptar t i . 

Spalio 8 d. rinkimuose į 
Seimą pergalę šventė „Naujo
sios politikos" atstovai bei so
cialdemokratinė koalicija. Sei
me socialdemokratų koalicija 
turi 5 1 , liberalai — 34, Naujoji 
sąjunga — 29 atstovus. 

Spalio 12 d. Lietuvos libe
ralų sąjungos. Naujosios są
jungos (NS, socialliberalų). 
Centro sąjungos ir Moder
niųjų krikščionių demokratų 
sąjungos vadovai pasirašė 
koalicijos sutartį, kurioje nu
matyta kaip „naujosios politi
kos" sparno bendrininkai pa
sidalins valdžią. Buvo susi
tarta, jog vyriausybes vadovo 
pareigos ati teks LLS. Seimo 
— socialliberalams. 

Spalio 19 d. naujojo Seimo 
pirmininku išrinktas socialli
beralų vadas Arturas Pau
lauskas. 

Spalio 26 d. Seimas slaptu 
balsavimu premjeru patvirti
no Lietuvos liberalų sąjungos 
vadą Rolandą Faksą, kuris 
premjeru tapo jau antrą kar
to. 

Spalio 30 d. naujuoju Kauno 

miesto meru išrinktas Lietu
vos laisvės sąjungos (LLS) 
narys, buvęs krepšininkas 
Gediminas Budnikas. 

Lapkričio 6 d. Panevėžio ra
jone prie sodo namelio rasti 
nužudytų Panevėžio apygar
dos prokuratūros vyriausiojo 
prokuroro pavaduotojos Vidos 
Kazlauskaitės ir Pasvalio rajo
no policijos komisariato in
spektoriaus Sergejaus Pisku-
novo lavonai. Žudikai iki šiol 
nerasti . 

Lapkričio 10 d. Pusiaujo 
Gvinėjos kariškiai dėl kalti
nimų nelegalia žvejyba su
laikė Lietuvos laivą „Rytas" 
bei jo įgulą. ' 

Lapkričio 15 d. naujuoju Vil
niaus miesto meru išrinktas 
liberalas Artūras Zuokas. 

Lapkričio 25 d. neeiliniame 
Centro sąjungos suvažiavime 
partijos pirmininkas Romual
das Ozolas oficialiai pareiškė 
apie savo atsistatydinimą iš 
pirmininko pareigų. Naujuoju 
partijos vadovu išrinktas Sei
mo biudžeto ir finansų komite
to pirmininkas Kęstutis Gla
veckas. 

Lapkričio 28 d. Seimas pa
keitė generalinio prokuroro 
skyrimo tvarką. Nuo šiol gen. 
prokurorą skirs prezidentas 
Seimo pritarimu. 

Gruodžio 8 d. Lietuva baigė 
6 metus trukusias derybas dėl 
narystės Pasaulio prekybos or
ganizacijoje (PPO). Oficialiai 
PPO nare Lietuva taps po to, 
kai Seimas patvirtins visus su 
naryste susijusius dokumen
tus. 

Gruodžio 19 d. Seimas pri
ėmė 2001 metų biudžeto įsta
tymą. Planuojama, kad kitų 
metų biudžeto deficitas bus 
apie 906 mln. litų. 

Gruodžio 20 d. Pusiaujo 
Gvinėja paleido keturiasde
šimt parų Malabo uoste lai
kytą ir nelegalia žvejyba kal
tintą Lietuvos laivą „Rytas" 
bei jo įgulą. 

* Vos 3 p r o c e n t a i L ie tu 
vos gyven to ju besibaigian
čius 2000 metus laiko sėkmin
gais. Likusieji juos, kaip ir 
ateinančiuosius, vertina la
biau pesimistiškai. Savaitinio 
žurnalo ..Veidas" spausdina
mais apklausos duomenimis, 
2.8 proc. apklaustųjų šiuos 
metus pavadino sėkmingais 
j iems patiems ir jų šeimoms. 
Dar 18.5 proc. buvo linkę įver
tinti „greičiau sėkmingais". 
Didžioji dalis — 36.6 proc. 
apklausos dalyvių teigia, kad 
2000 buvo „nei sėkmingi, nei 
nesėkmingi". (Eltn, 

* Kadenciją b a i g ę s pre
z i d e n t a s Algirdas Brazaus
kas gruodį tapo populiariau
siu Lietuvos politiku. į trečią 
vietą nustumdamas premjerą 
Rolandą Faksą ir aplenkda
mas dabartinį Lietuvos vado
vą Valdą Adamkų. Tai rodo 
apklausa, kurią atliko bendra 
Lietuvos ir Didžiosios Britani
jos rinkos ir viešosios nuo
mones tyrimų firma „Baltijos 
tyrimai". IV vietoje yra Krikš
čionių demokratų sąjungos va
das Kazys Bobelis. Seimo pir
mininkas Artūras Paulauskas 
— penktas. RNS. 

Artėjantys 2001 
politikų 

Vilnius , gruodžio 29 d. 
(BNS) — Svarbiausi 2001 me
tų Lietuvos užsienio politikos 
įvykiai bus susiję su narystės 
Europos Sąjungoje (ES) ir 
NATO siekiais, o vidaus politi
ką lems mokesčių bei pensijų 
reformos, teigė Naujųjų metų 
išvakarėse Seimo daugumos ir 
opozicijos atstovai. 

Seimo vado Artūro Paulaus
ko ouomone, užsienio politikos 
srityje būtina padaryti viską, 
kad 2002 m. NATO valstybių 
vadovams nekiltų abejonių dėl 
Lietuvos pakvietimo į Šiaurės 
Atlanto sąjungą. J is taip pat 
pabrėžė, jog Seimui kitąmet 
teks priimti nemažai įstaty
mų, susijusių su Lietuvos sto
jimu į ES. 

Kairiosios opozicijos vado 
Vytenio Andriukaičio teigimu, 
didžiausias kitų metų užsienio 
politikos galvosūkis bus sude
rinti Lietuvos stojimą į ES su 
galim_#)emis eksportuoti pro
dukciją į Rytų rinkas. 

Buvęs premjeras, konserva
torių frakcijos seniūnas And
rius Kubilius pabrėžė, jog 
strateginių užsienio politikos 
tikslų įgyvendinimą lems val
dančiosios koalicijos pastovu
mas, kurj būtina užtikrinti. 
vardan užsienio politikos stra
teginių tikslų. Spėlionės, kad 
valdančioji Naujosios politikos 
koalicija žlugs dar iki Velykų, 
jo nuomone, yra nepagrįstos. 

Optimistiškai valdančiosios 
koalicijos perspektyvas verti
na ir kairiosios opozicijos ats
tovai. Vienas iš Socialdemok
ratinės koalicijos frakcijos va
dų. Seimo pirmininko pava
duotojas Česlovas Juršėną:-
teigia, jog Seimo naujokams 
„užteks proto" įvertinti opozi
cijos pasiūlymus, todėl Seimas 
kitąmet turėtų dirbti profesio
naliau. 

Tuo tarpu A. Paulauskas 
atsargiai vertina opozicijos pa
žadus Jo nuomone, opozicija 
ir toliau intensyviai kritikuos 

metai — Seimo 
akimis 
valdžią, tačiau tikisi, kad val
dančioji socialliberalų ir libe
ralų koalicija išliks vieninga. 

Kalbėdami apie svarbiau
sius kitų metų vidaus įvykius, 
politikai minėjo numatomas 
įgyvendinti mokesčiu ir pensi
jų reformas, tačiau matė skir
tingus jų rezultatus. 

Liberalų sąjungos vieno va
dų. Seimo pirmininko pava
duotojo Gintaro Steponavi
čiaus nuomone, kitais metais 
numatytos reformos suteiks 
daugiau laisves verslui ir as
meniui. Seimo pirmininko pa
vaduotojas, socialliberalas Ar
tūras Skardžius pažymėjo, jog 
priėmus vieningą mokesčių 
kodeksą, verslininkams bus 
lengviau planuoti savo dar
bus. Be to. socialliberalai žada 
siekti garantuoti visiems ly
gias galimybes pradėti savo 
verslą. 

Tuo tarpu A Kubilius spėjo, 
jog kitais metais daugiausia 
problemų gali kilti dėl valsty
bės valdymo, nes šiai sričiai 
pertvarkyti iki šio! buvo skirta 
mažiausiai dėmesio. „Di
džiausia valdžios problema ki
tais metais bus pati valdžia", 
sakė jis. 

* Gruod į ypač i šaugo Lie
t u v o s žmonių pasitikėjimas 
ziniasklaida. prezidento tar
nyba bei Lietuvos banku, o su
mažėjo Seimu, vyriausybe, 
krašto apsauga, policija bei 
„Sodra". Apklausos duomeni
mis, ziniasklaida pasitiki 77 
proc., nepasitiki 19 proc. ap-
klaustųjų. Bažnyčia pelne 64 
proc. pasitikėjimą, o šia insti
tucija nepasitiki 26 proc. gy
ventoju. III vietoje — prezi
dento tarnyba, kuria pasitiki 
57 proc. apklaustųjų, nepasiti
ki — 31 proc Lietuvos banku 
pasitiki ")4 proc., nepasitiki — 
•\C) proc. Savivaldybėmis pasi
tiki 40 proc. gyventojų, nepasi
tiki 46 proc Smilktelėjo pasi
tikėjimas vyriausybe — dabar 
ja pasitiki 33 proc. gyventojų. 

Pasaulio naujienos 
iRerruanOs BNS. Reuter. DPA. AP. Interfax. ITAR-TASS, 

ftęĮaPAN, R1A j F.LTA ?in:u a^t-r.tūru pranešimais; 

Havana . Kuba ir Kinija pasirašė sutartį dei dvišalio karinio 
bendradarbiavimo plėtojimo, ketvirtadienį pranešė oficialus Ku
bos Komunistų partijos dienraštis „Granma". Pasak pranešimo, 
pasirašytos sutarties tikslas yra stiprinti „brolybę" tarp abiejų ko
munistinių kariuomenių. Detalės pranešime nekomentuojamos. 
Sutartį trečiadienį pasirašė aukštas Kinijos Liaudies išvadavimo 
armijos generolas Fu Quanyou ir Kubos Revoliucinių ginkluotųjų 
pajėgų ministro pavaduotojas generolas Aivaro Lopez, besilankan
tis „Laisvės saloje" su 5 dienų vizitu. Buvusios Sovietų sąjungos 
kariuomenė 30 metų padėjo Kubai rengti kariuomenes kadrus ir 
tiekėjai ginkluotę. Tačiau Sovietų sąjungai iširus, Kuba ėme stip
rinti ryšius su komunistine Kinija. 

T e h e r a n a s . Rusijos gynybos ministras Igor Sergejev pareiškė, 
kad per jo derybas su Irano karine ir politine vadovybe „susitarta 
pradėti naują abiejų šalių ginkluotųjų pajėgų bendradarbiavimo 
etapą". Ketvirtadienį Teherane per baigiamąją spaudos konferen
ciją Rusijos karinės žinybos vadovas pranešė, kad vel bus „kon
sultuojamasi saugumo klausimais, abi šalys informuos viena kitą 
apie savo karines doktrinas ir karinę veiklą, aktyviau vyks kari
niai mainai". I. Sergejev pabrėžė, kad nuspręsta atnaujinti Rusijos 
ir Irano karinį techninį bendradarbiavimą. ..kuris nuo 1995 metų 
buvo nutrauktas". 

Vaš ing tonas . JAV ketvirtadienį išreiškė didelį susirūpinimą 
dėl pranešimų, kad Rusija ketina parduoti ginkluotę Iranui. 
„Mums ypač kelia nerimą Rusijos spaudos ataskaitos apie gyny
bos ministro Igor Sergejev diskusijas su iraniečiais, kurios rodo, 
jog Rusija yra pasirengusi parduoti Iranui raketas, povandeninius 
laivus ir kitą įrangą", sakė Valstybės departamento atstovas spau
dai Philip Reeker. JAV ambasada Maskvoje ieškos galimybių iš
siaiškinti Rusijos ketinimus, pareiškė kitas Valstybes departa
mento atstovas. Ginkluotės pardavimas Iranui „aiškiai keltų rizi
ką Jungtinių Valstijų, jų sąjungininkų ir draugų valstybiniams 
saugumo interesams šiame regione", teigė Ph. Reeker. 

Bostonas . Antrąją Kalėdų dieną Bostono priemiesčio įstaigoje 
savo bendradarbius nušovęs Michael McDermott yra JAV laivyno 
veteranas, kuris tarnavo elektriko padėjėju atominiame povande
niniame laive. Trečiadienį 42 metų M. McDermott buvo pateikti 
kaltinimai dėl septynių žmonių nužudymo. Vyras savo bendradar
bius iš informacinių technologijų firmos ,,Edgewater Technology" 
sušaudė iš AK-47 tipo automato bei šautuvo Šaudymas prasidėjo 
maždaug 11 vai. ryto ir t ruko apie 10 minučių. M. McDermott gy
veno, netoli Bostono. „Čia niekas nežinojo apie jo asmeninį gyve
nimą, jis buvo gana uždaras žmogus", sakė žudiko kaimynė. Ta
čiau, kaip paaiškėjo vėliau, šis „ramus ir taikus" vyras savo na
muose ir darbe kaupė mirtiną ginklų ir bombų dalių arsenalą. 

Londonas . Du Jungt inių Valstijų senatoriai respublikonai ket
virtadienį kritikavo Europos planus kurti atskiras nuo NATO 
Greitojo reagavimo ginkluotąsias pajėgas ir perspėjo, kad šie pa
siūlymai gali pakenkti NATO ir Europos Sąjungos (ES) bendra
darbiavimui saugumo srityje. Senatoriai Jesse Helms ir Gordon 
Smith mano. kad ES planai, dėl kurių ji nesutaria .>u NATO, kelia 
daugybę pavojų. „Jei Europos Sąjungos vadai skubiai nepersvars-
tys savo politikos, gali nukentėti ar net žlugti pats NATO", sako
ma senatorių laiške. Apie Europos Greitojo reagavimo pajėgas kal
bama anksčiau šį mėnesį vykusio ES viršūnių susitikimo susitari
me. Iki 2003 m. ketinama suformuoti 60.000 karių pajėgas, vykdy
siančias tas operacijas, kurių nenorės imtis NATO Nicos susiti
kime ES vadai pabrėžė, kad šios pajėgos papildys NATO, o ne kon
kuruos su juo. nors Prancūzijos prezidentas -Jacąues Chirac kal
bėjo apie „nepriklausomas pajėgas". „Šiandien vienas entuziastin
giausių Europos saugumo ir gynybos politikos šalininkų yra Rusi
jos prezidentas Vladimir Putin. kuris atvirai ragina panaikint: 
NATO", rašo J." Helms ir G. Smith. 

A r c h a n g e l s k a s . Rus i ja . Trečiadienio vakarą iš Plesecko kos
modromo buvo paleista raketa „Ciklon" su šešiais palydovais, iš 
kurių trys priklauso Rusijos Gynybos ministerijai Raketos ir kos 
moso aparatų parengimas vyko griežtai pagal jų panaudojimo do
kumentus. Remiantis telemetrine informacija, pirmoji ir antroji 
raketos pakopos „veikė nepriekaištingai". Tačiau po to sugedo tre
čioji pakopa, ir šeši palydovai išėjo iš orbitos. Pakopa su palydo
vais sudegė tankiuosiuose atmosferos sluoksniuose virš Rytų Sibi
ro jūros akvatorijos, o jos nuolaužos nukrito maždaug už 58 km 
nuo Vrangelio salos. Pasak Rusijos Gynybos ministerijos Plesecko 
kosmodromo sekretorės spaudai, apie avarijos priežastis ir pirmi 
nius rezultatus „kalbėti dar I — 
anksti". Kol bus išaiškintos ava
rijos priežastys, kitų raketų pa
leidimas sustabdytas. Tuo tar
pu Rusijos aviacijos ir kosmoso 
agentūros specialistai atmeta 
raketos „Ciklon-3" konstravimo 
trukumus. Iš Plesecko kosmod
romo buvo paleista 117 tokių 
raketų, iš kurių 111 startavo 
sėkmingai. 

Tokyo. -Japonijos ministrų 
kabinetas gni(xlžio 24 d. patvir
tino rekordines kitų metu išlai
das gynybai, 2001 m. gynybos 
biudžetui skirdamas 4.96 trilijo 
no jenų 143 9 trilijono dolerių). 

KALENDORIUS 
Gruodžio 30 d.: Any/,i. Angas. 

Dovydas, Gendrimt, Grazvilas, Imti
na, Sabinas 

Gruodžio 31 d.: šv Seimu Si 
Silvestras. Gajutė, Gedgaates, Min
gaile, Tomas 

Sausio 1 d.: Svc M Marija. Dirva 
gimdytoja. Naujieji metai Arvaiila-
Arviidr. Bufrozina. G irutis. Me 
lovas 'Mečys . Smego 

Sausio 2 d.: Bazilijus Grigalius. 
Fulgrntas. Gailutė, Izidorius, Maž
vydas, Stefanija. 

Sausio 3 d.: Danielius, G*novait< 
l.įesnelė, Vida-. Vvda. Viltaulas 

mailto:DRAUGAS@EARTHLINK.NET


DRAUGAS, 2000 m. gruodžio 30 d., šeštadienis 

IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest. 1L 60045-2660 

PETRAS PLUMPA 
A t e i t i n i n k ų S e n d r a u g i ų są jungos Lietuvoje p i r m i n i n k a s 

ir menkiausią padėką. 
P e t r a s P l u m p a gimė 1939 

m. sausio 6 d. Rokiškio apskri
tyje, Suvainiškio vienkiemyje. 
Mokėsi Suvainiškio mokyk
loje. 

1954 m. Petras įsijungė į 
moksleivių antisovietinę orga
nizaciją, kurios centras buvo 
Pandėlio vidurinėje mokyk
loje. J is bendradarbiavo nele
galiame laikraštėlyje „Laisvės 
balsas"'. Nuo 1956 m. dirbo 
Šiaulių, Klaipėdos ir Kauno 
elektrinėse. 1957 m. Kaune ir 
Vilniuje, kartu su bendramin
čiais studentais, sukūrė po
grindinę antisovietinę organi
zaciją, kuri gamino ir platino 
lapelius. 

1958 metų vasario 16 dieną 
ant Petrašiūnų elektrinės ka
mino, 580 ptdų aukštyje, iškė
lė Lietuvos Trispalvę. Po mė
nesio (kovo 14 d.) už tą didvy
rišką žygi Petras buvo areš
tuotas ir kartu su septyniais 
draugais nuteistas laisvės atė
mimu. Septynerių metų baus
mę atliko Mordovijos lageriuo
se. 1965 m. sugrįžo į gimtąjį 
Suvainiškį ir trumpą laiką 
dirbo kolchoze kaip statybi
ninkas ir vairuotojas. 1968 m. 
įsidarbino Žemprojekto tech
niniame skyriuje, kur nelega
liai, rotatoriaus pagalba, iš
spausdino tris tūkstančius eg
zempliorių Tihamer Toth kny
gutes „Jaunuolio būdas". 

Nuo 1969 metų perėjo į „ne-
legalų"gyvenimą PLLTRO pa
varde. Užsiėmė vien tiktai ne
legalios religinės literatūros 
leidyba. Spausdino ir daugino 
prof. A. Maceinos, dr. J . Gir
niaus, kun, St. Ylos bei Molo-
tovo-Ribbentropo pakto me
džiagą. 1972 metais, kartu su 
kun. S. Tamkevičiumi pradėjo 
leisti „Lietuvos Katalikų Baž
nyčios kroniką" įvairiose slėp
tuvėse Raudondvario, Zapyš
kio ir Kaišiadorių rajonuose 
bei Kauno mieste. Už šį kilnų 
darbą, 1973 m. lapkričio 19 d. 
Petras buvo suimtas ir Lietu
vos SSR aukščiausiojo teismo, 
pirmininkaujant A. Bataičiui 
bei kaltinant prokurorui J. 
Bakučioniui. nuteistas aštuo
neriems metams laisvės atė
mimo. Kalėjo Permės srities 
lageriuose ir Čistapolio kalėji
me. 

Grįžo į Lietuvą 1981 metais, 
apsigyveno Kulautuvoje ir iki 
1989 metų dirbo tuberkuliozi
nėje sanatorijoje pagalbiniu 
darbininku. 1989 metais buvo 
paskirtas „Caritas" žurnalo at
sakinguoju sekretorium. 1990 
metų pradžioje jis perėmė 
„XXI amžiaus" laikraščio jau
nimo skyriaus vedėjo parei
gas. 1991 metų spalio men. 
buvo pakviestas Kauno Kultū-

Petras Plumpa. Ateitininkų Sen
draugių sąjungos Lietuvoje pirmi
ninkas 

„NKVD garnizonų (būrių) ir 
stribų siautėjimas, partizanų 
priešinimasis, žmonių trėmi
mai paliko neišdildomų įspū
džių ir davė toną visam gyve
nimui. Norėjosi visa tai apra
šyti, kad sužinotų visi žmonės. 
Turėdamas keturiolika metų 
pradėjau rašyti romaną Kru
vina pašvaistė' su paantrašte 
'Nemunėlio slėniuose' — apie 
1944-1945 metų įvykius Su
vainiškio apylinkėse. 1958 m. 
arešto metu čekistai visa tai 
konfiskavo, teismas pripažino 
tuos rašinius neturinčiais me
ninės vertės ir todėl sunaikm-
tinus. Meninės vertės ten tik
riausiai mažai tebuvo, bet iš 
to rašymo buvo asmeninė nau
da — išmokau nesunkiai raš
tu perteikti savo mintis. Beli
ko pasiekti, kad tos mintys 
būtų labai prasmingos — juk 
kūrybinių jėgų neeikvosi 
menkniekiams, iš patrankos 
žvirblių nešaudysi. Tas troš
kimas 1958 metais nuvedė į 
Mordovijos lagerius, o ten jau 
atėjo eilė filosofijai, teologijai. 
Tai savo ruožtu paskatino vė
liau, jau grįžus į Lietuvą, pro
fesionaliai užsiimti nelegalia 
knygų leidyba. Paprasčiausiai 
norėjosi nors kiek ištiesinti 
tuos vingius, kuriuos mokslei
vių, studentų ir visų inteli
gentų protuose stengėsi palik
ti sovietine švietimo ir propa
gandos sistema. Laisvalaikiais 
nuošaliuose butuose rengda
vome švietėjiškus pobūvius, 
paskaitas, rekolekcijas. Pame
nu. 1969 m. vienose slaptose 
rekolekcijose, kurias vedė so
vietų valdžios nuo pareigų nu
šalintas kun. Sigitas Tamke-
vičius (dabar Kauno arkivys
kupas), dalyvavo daug jaunuo
lių, kurie vėliau tapo akty
viais kunigais: Algis Baniulis, 
Virgilijus Jaugelis, Eugenijus 
Bartulis (dabar Šiaulių vysku
pas). Algirdas Paliokas (dabar 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
Lemonte klebonas) ir kiti. Tai 
buvo lyg daraktonnės mokyk
los jaunimui, o draudžiamu 
knygų, tarp jų „LKB kroni
kos", dauginimas — naujoji 
knygnešystė. Visa tai 1973 m. 
vel nuvedė į lagerius, tik šį 
kartą Urale...". Taip rašė da
bartinis Ateitininkų Sendrau
gių Sąjungos Lietuvoje pirmi
ninkas Petras Plumpa (Plui-
ras). 

Norint išvystyti glaudesnį 
bendradarbiavimą tarp Lietu
voje ir užsienyje gyvenančių 
ateitininkų, mes turime arti
miau pažinti bent vadovau
jančius asmenis abiejose At
lanto pusėse. O kaip dažnai 
mes nesame su jais susipa
žinę, ir kaip dažnai mes pa
mirštame išreikšti jiems, kad 

Clevelando ateit ininkų sendraugių valdyba ir 2000 n: gruodžio 2 d. suruoštos Advento susimąstymo dienos 
vedėjas. Iš k.: Ada Stungiene . Dalia Staniškienė. kun. Kęstutis Kevalas. Stase Kazlauskienė ir Marija Mikonie-
ne. 

ros ir švietimo skyriaus ins
pektoriaus etikai pareigoms, o 
1992 m. rugpjūčio mėnesį bu
vo paskir tas Lietuvos Respub
likos Saugumo tarnybos gene
raliniu direktoriumi. Nuo 
1993 metų sausio mėnesio 
eina Lietuvos Respublikos vy
riausybes patarėjo pareigas 
religijų klausimams. Lietuvos 
Katalikų mokslo akademijos 
narys nuo 1992 metų. Pagr in
dines tyrinėjimų kryptys — 
lietuvių etnologija, religine fi
losofija ir krikščioniškųjų kon
fesijų teologija. Buvęs Krikš
čionių Demokratų partijos ta
rybos narys. 

1989 metų rudenį a t s ikūrė 
ateitininkai Lietuvoje. Atku
riamojo suvažiavimo metu . 
Petras Plumpa buvo išr inktas 
į pirmąją Lietuvos Ateit ininkų 
tarybą. Ilgą laiką buvo Lietu
vos Ateitininkų sendraugių 
sąjungos centro valdybos na
riu, t rumpai vadovavo Ateiti
ninkų federacijos ta rybai , o 
praėjusių metų lapkričio 27 
dieną, Ateitininkų sendraugių 
sąjungos suvažiavimo metu 
Petras buvo išr inktas jos pir
mininku. (Kiti valdybos na
riai: vysk. Jonas Boruta — 
dvasios vadas, L iu tauras Se
rapinas — vicepirmininkas, 
Reda Sopranaitė — sekretorė , 
prof. Leonas Maciūnas — iž
dininkas, Nijolė Butkuvienė ir 
Petras Šidagis — nariai . Gar
bės pirmininku buvo i š r inktas 
dr. V. Rastenis, kuris ka r tu su 
kun. V. Aliuliu buvo pagrindi
niai iniciatoriai a tkur t i a te i t i 
ninkus 1989 metais. Pe t r a s 
Plumpa yra dažnas kalbėtojas 
ateitininkų jaunimo akademi
jose, konferencijose, suvažiavi
muose bei vasaros stovyklose. 

Atgavus nepriklausomybe, 
Petras Plumpa rašė: „pirmoji 
mūsų dvasinio išsilaisvinimo 
sąlyga turėtų būti tiesos pa
žinimas ir sąžinės suverenu
mas. Nes vert inant dvasiniu 
požiūriu, vergas ne tas , kurio 
kūnas grandinėmis surakin
tas, bet tas, kuris p ra rado 
minties ir sąžines laisvę". Pet
ras Plumpa kvietė visus tau
rios širdies lietuvius jung t i s į 
jaunimo auklėjimo darbus „tik 
visi kartu suėję pajėgsime at
statyti Lietuvos jaun imo šven
tovę. Tačiau ji turės būti pas
tatyta ne iš plytų ir ne iš ak
mens, ne ąžuolyne ir ne kalne: 
visų gražiausioji šventovė — 

Nuotr. R. L a n i a u s k o 

SUSIMĄSTYMO DIENA 
CLEVELANDE 

Įženk į mūsų. dieną, Jėzau, 
Per pluoštą saulės spindulių. 
Įeik į mūsų kelią, Jėzau, 
Jei eisime ne tuo keliu. 

Įženk į mūsų skausmą, Jėzau, 
Kaip žodis gydančios giesmės, 
Įženk į /nūsų džiaugsmą, 

Jėzau, 
Kad jis nebūtų be prasmes. 

v Bernardas Brazdžionis) 

Su šiais Bernardo Brazdžio
nio maldos žodžiais rengėjų, 
Clevelando ateitininkų vardu. 
Dalia Staniškienė sveikino vi
sus susir inkusius į tradicine 
susikaupimo 'lieną Dievo Mo
tinos Nuolatines Pagalbos pa
rapijos kavinėje. Dienos ve
dėju buvo neseniai įšventintas 
kun. Kęstut is Kevalas, kuris, 
baigęs Kauno Kunigų semina
riją, trejus metus studijavo 
Amerikoje ir šiuo metu tebetę
sia studijas Baltimoreje, St. 
Mary's Seininary. 

J a u n a s kunigas patraukė 
žmonių dėmesį savo ramumu, 
na tūra lumu ir išsamiomis 
mintimis. Vietoje santraukos, 
štai „žiupsnys minčių" iš tų 
pašnekesių: Pirmo pašnekesio 
tema — .,Šv. Dvasia". Dievas 
pasilieka pasaulyje per Šv. 
Dvasią. Dvasios veikimas mu
myse jau yra, nes esame čia 
susir inkę, atviri , klausome, 
atėjome... Tik grupėje gali pa
žinti Dievo paveikslą'. Indivi
dualiai — kažkur pradingsta. 
Dvasia — paradoksine vie
nybė: vienija, bet nesuvienodi
na, nepanaikina įvairumo. 

Antram pašnekesyje buvo 
kalbama kaip Dvasia veikia 
bažnyčioje. Apreiškime, istori
joje. Mylintis Tėvas mūsų 
laukia, kviečia džiaugtis gyve
nimu ir laukti ateinančio. Mes 
atpažįs tame Dievą per ženk
lus, per žmones, per skaitymą 
Šv. Rašto. Apreiškimas. įvy
kęs per Kristų, aiškinamas 
bažnyčioje per Šv. Dvasią. 

Kun. Kevalas apibūdino su
sirinkusiems tr is maldos bū

ta, kuri pastatyta žmogaus 
širdyje ir kurioje nuolat ati
duodama pagarba Laisvės, 
Tiesos ir Meilės Dievui". 

J u o z a s Po l ika i t i s 

dus: malda pagal Šv. Ignaco 
Rašto skaitymus ir koncent
ruojanti malda. „Kiekvieno 
mūsų malda yra unikali ir 
skirtinga, tai ir būdai melstis 
taip pat yra skirtingi". 

Diena buvo baigta Susitai
kymo Sakramentu, šventomis 
Mišiomis ir Agape. kurioje 
dalyvavo ir Ateitininkai moks
leiviai. Ši dienos dalis tikrai 
įprasmino anksčiau minėtą 
mintį, kad grupėje gali geriau 
pažinti Dievo paveikslą. Nuo
širdi padėka kun. Kęstučiui 
Kevalui už mūsų dvasios gy
venimo praturtinimą. 

G. J e š m a n t i e n ė 

ĮDOMUS SUSIRINKIMAS 
Rašau ką mūsų būrelis darė 

praėjusiame ateitininkų susi
rinkime. Mano būrelis yra 5 ir 
6 skyriaus berniukai. Mūsų 
vadovas yra Aras Jonikas. 
Mes kalbėjome apie mūsų 
šeimas. Paskui ant popieriaus 
lapo surašėme savo šeimą. 
Tada mes surašėme senelius, 
močiutes, prosenelius, dėdes, 
tetas, kuriuos žinojome. Mes 
pasikalbėjome apie mūsų šei
mas. Po to darėme projektą. 
Mūsų vadovas kiekvienam da
vė medinę lentelę. Mes pa-
puošėme lenteles lapais, kon-
korėžiais ir kaspinu. Tada ant 
lentelės užrašėme mūsų šei
mos pavardę. Ta lentelė dabar 
gražiai puošia mūsų šeimos 
kambarį. Buvo labai įdomus ir 
smagus susirinkimas. 

Algis G r y b a u s k a s 
Asta M. Astrauskas, MD 

Vaikų gydytoja 
Palos Pediatrics 
708-923-6300 

Chicago Pediatrics 
773-582-8500 

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

7915W. 171 St. 
Ttnley Park, IL 60477 

708-614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Chnst ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems. 
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GEDAS M. GRINIS, MD 
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Aurora Medical Center 

10400 75 St, Kenosha, Wl 53142 
(262) 697 6990 

Ramoną C. Marsh, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite <*A 
Dovvners Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EUGIJUS LELIS 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 Walter St , Lemont, IL 60439 
1301 Copperfield Ave., Suite 113, 

Joliet, IL 60432 
Tel. 815-723-1854 

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DAMTU GYDYTOJA 

. 9366 S. Roberte Road 
Hickory Hilts 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

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

Suite 101 
Lemont, IL 

Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus 

Advento susikaupimo dienos, ("IPVPIHIKIP vykusios 2(MM) m gruodžio 2 d 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

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

Tel. 773-735-7709 

DR VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDICAL CLINIC 
10811 W. 143 StOrtand Park. IL 60467 

Priklauso Palos Commuraty Hosprtal 
Sirver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 708-460-2500 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6132 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-436-7700 

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

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR UNA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

X>NAS V.PRUNSKIS, MD 
THHR: DALIAS PRUNSKIS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
SCOTT GREENWALD, MD 

Illinois Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai 

Chicago: 312-726-0800 
East Dundee: 847-551-1212 

McHenry: 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 

ir Libertyville. • 
www.illinoispain.com 

DR DANA M.SALIKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd 
Westchewter, IL60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kedzie Ave. 
01^00,1160652 
Tel. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą. 

Dr. RUSSELL MILLER 
SFIMOS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
poromė dr P Kisieliaus 

praktika. Vai susitarus, arba 
ne: pirmd 11-7, antai 9-5, 

trecd 10-6, penktd. 10*4. kas 
antrą sestd 10-2. 1443 S. 50 

Ave, Cicero, IL. 
Tel 708-652-*159. 

DR V.J. VASAITIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4 8 1 7 W . 8 3 S t . , Burbank, IL 
Tel. 708-423-6114 

Valandos pagal susrtanmą 

DR KENNETH J.YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

Dantų gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W 59 St.. Chfcsgo, IL 
Tel 773-735-5556 

4707 S Oilbert, Ui Grang*. IL 
T* 706-352-4487 

DR. PETRAS ZLIOBA 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

Kat>. tel. 773-582-6800 
Namų tel. 847-381-3772 

MIDWAY CLINIC. S.C. 
4940 S. Cicero Ave. 
Chicago, IL 60638 
Valandos susitarus 

Dr. Rimas Novickis 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

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

6645W. Stanley Ave., Berwyn, IL 
6 0 4 0 2 . tel. 7 0 8 - 4 8 4 - 1 1 1 1 . 

Valandos kasdien, savaitgaliais susitarus 
Kalbame lietuviškai. 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

4 6 4 7 W . 103 St., Oak, Lawn, IL 
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory Hills, IL 
Te l . (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VIŽJNAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Chicago. IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. 2AIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGUA 
3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655 
773-233-0744 arba 773-489-4441 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

2 1 9 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel . 815-741-3220 

DR E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

NERVU IR EMOCINES LIGOS 
Kab. 773-735-4477 

6 4 4 9 S. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V.KISIEUUS 
INKSTU. POSLĖS. PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Center for Health. 

1200 S York, Elmhurst, IL 60126 
630-941-2609 

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

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

(219)947-5279 
Fax (219) 947-6236 

320 W 61«Av». 
Hobsrt. IN 46342 

DR. VILIJA KERELYTE 
Amber Health Center 

Stuburu, sąnarių ir raumenų cvlym.is 
chiropraktika.manualine terupuj, 

akupunktūra. 
7271 S. Harlem, Bndgetiew, II. 

6045?. Tel. 7O»-594-O4<»0 Kalbam, 
lietuviukai. Valandos susiloriiv 

< 
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Lietuvos Respublikos prezidento 
Valdo Adamkaus naujametinis 

sveikinimas 
Mūsų akivaizdoje keičiasi tūkstantmečiai. Palydime XX am

žių, laimėję esmingą kovą — atkūrę savo valstybę, sugrąžę pa
saulio istorijon, tapę savo krašto šeimininkais. 

Šios pergalės mums niekas nepadovanojo. Ją pasiekėme patys 
— veikdami vieningai ir drąsiai. Manau, kad tai svarbiausia 
praėjusio amžiaus patirtis, kuria privalome remtis, grumda
miesi su visais dabarties ir ateities sunkumais. 

„Saugokite sienas", — įspėjo mus išeidamas šviesios atminties 
Stasys Lozoraitis. Šiandien noriu pridėti: saugokime savo lais
vę, savo demokratiją. Nes tik veikianti demokratija gali užtik
rinti mūsų pažangą dabarties pasaulyje bei kiekvieno mūsų 
gerovę. 

Mūsų laisvė niekad nebus tikra be moralės pagrindų, be pasi
tikėjimo ir bendrų įsipareigojimų. Mūsų demokratija nebus gy
va, jei stokosime teisingumo. Ne tam atkūrėme Lietuvą, kad ją 
atiduotume į vienų ar kitų grupuočių rankas. Tokioms tenden
cijoms nuolat privalome priešinti pilietinės visuomenes jėgą. Ji 
— patikimiausias mūsų laisvės garantas. 

Pastaraisiais metais ne kartą klausiau savęs: kodėl lėtai bren
dame iš skurdo ir nepriteklių? Kodėl taip sunkiai vaduojamės 
iš dvasinės krizės? Ar n~e todėl, kad praradome visumos jausmą, 
didesnių siekių ir tikslų suvokimą? Ar ne per dažnai liekame 
tik savo kaimo, savo verslo, savo partijos žmonėmis, pristigda
mi mus jungiančio pilietinio solidarumo? Ar vis dar nežiūrime 
į savo valstybę kaip baudžiauninkai į dvarą — svetimą, kei
kiamą, bet mūsų gyvenimais pasirūpinti turintį, vengdami im
tis iniciatyvos ir asmeninės atsakomybės? 

Mums prieš akis atsiveria naujas šimtmetis. Jis reikliai tik
rins mūsų vertybes, kels mums vis sudėtingesnių klausimų. Ne
bus nei lengvas, nei gailestingas. 

Tad jo akivaizdoje privalome išsaugoti žmogaus vertės įtvir
tinimo siekį, mus jungiantį Lietuvos atsinaujinimo brėžinį. 
Toks brėžinys tikrai vertas mūsų bendrų pastangų. Nes, tik ei
dami į priekį, tik ryžtingai keisdami tikrovę, šiandien galime 
išlikti savimi. 

Išęyventi tūkstantmečių sandūrą — mums tekusi likimo do
vana. Tesuartina ji mus, tenuskaidrina mūsų santykius, tesu
teikia mums džiaugsmo ir pasitikėjimo rytdiena. 

Laimės Jums, Jūsų šeimoms, Jūsų artimiesiems. Laimingų 
Naujųjų metų, laimingo naujojo šimtmečio. 

Mes ir pasaulis 
Paruošė Bronius Nainys 

_ LAIMĖTOJAS IR PRALAIMĖTOJAS 
Gruodžio tryliktą, vakare, 

maždaug parai praėjus nuo 
JAV Aukščiausio teismo 
sprendimo. Al Gore paskambi
no George W. Bush ir pasvei
kino jį kaip 43-čią Amerikos 
prezidentą. „Šį kartą antro 
skambučio jau nebebus", — 
pridėjo Gore, užtikrindamas, 
kad pralaimėjimo pripažinimo 
nebeatšauks. Po valandos per 
visas žiniasklaidos priemones 
Bush prabilo į tautą, jau kaip 
laimėtojas. Penkias savaites 
trukusi, visaip aprašyta, ap
kalbėta, karikatūromis vaiz
duota, peikta bei kritikuota 
balsų skaičiavimo makalyne 
pasibaigė. įvykį stebėjusio pa
saulio išvada — tokio absurdo 
iki šiol Amerikoje nebuvo. 
Kaip tokiu būdu prezidentu 
tapęs Bush galės būti pavei
kus krašto vadovas? 

J tą klausimą bando atsaky
ti „The Economist" lapkričio 
paskutinės savaitės laidoje, 
primindamas labai panašią 
padėtį Amerikos prezidento 
rinkimuose prieš 124 metus. 

gi, pasirauskite po Amerikos 
istoriją ir patyrinėkite rinki
mų eigą 1876 metais", — pa
taria žurnalas. Pagal jį, kandi
datai tada varžėsi labai „kie
tai" ir purvo vienas kitam ne
gailėjo. Demokratų partijos 
sąraše prezidento kėdės sie
kiantis New Yorko gubernato
rius Samuel Tilden buvo ap
šauktas sukčium, sifilitiku, o 
Ohio gubernatorius respubli
konas Rutherford Hayes buvo 
kaltinamas nužudęs savo mo
tiną. Tilden gavo 51 nuoš. bal
sų, tačiau rinkėjų kolegijoje 
vieno pristigo. Jo ieškodami, 
demokratai balsų teisėtumo 
klausimą kėlė net trijose pie
tinėse valstijose, tarp jų — ir 
Floridoje. Ginčas atsirado 
Kongrese. Atstovų rūmuose 
daugumą turėjo viena partija, 
Senate — kita, todėl irgi nesu
tarė, kuriuos rinkėjus pripa
žinti teisėtais. Išeities ieško
damos, abi partijos sutarė su
daryti bendrą — septynių de
mokratų, septynių respubli
konų ir vieno neutralaus (pa-

iiemos pasaulis — kaip kalėdine atviru; 

„Jeigu šie rinkimai atrodo blo- šalinio žmogaus) — komisiją 

ir patikėti jai klausimą iš
spręsti. Tačiau kažkokiu būdu 
neutralusis patikėtinis pateko 
į Senatą ir tapo neteisėtas. Jo 
vieton buvo surastas neutra
lus respublikonas, sugebėjęs 
įtikinti demokratus busiąs ob
jektyvus. Bet komisijai painia
vą išnagrinėjus ir pradėjus 
balsuoti, tas „neutralusis" bal
savo tik su respublikonais, ir 
8:7 balsų santykiu prezidentu 
buvo išrinktas Rutherford 
Hayes. Dėl to kilo triukšmas, 
muštynės, kažkas į pietaujan
tį Hayes šovė, bet visgi jis bu
vo prisaikdintas kaip teisėtas 
JAV prezidentas. 

Prezidentauti jam ėjosi sun
kiai. Reikėjo taikytis prie de
mokratų, dažnai jiems nusi
leisti ir taip pykinti respubli
konus. Bet buvo ir gero pada
ryta: pakeista daug rinkimus 
tvarkančių netikusių įstaty
mų, pietinėse valstijose panai
kinti civilinio karo padariniai, 
juoduosius spaudžiantys įsta
tymai, pagerintos jų teisės. 
apsivalyta nuo iš šiaurės plūs
tančių sukčiaujančių vertelgų 
icarpetbaggers). Tačiau tie 
pertvarkymai neilgai veikė, 
juodųjų priespauda grįžo. 
Hayes teišbuvo tik vieną ka
denciją. 

Ar panašus kelias ir prieš 
George W. Bush akis? Kol kas 
jis mėgaujasi kaip laimėtojas, 
džiaugiasi pralaimėtojo išskir
tinai džentelmenišku pažadu 
remti ir padėti. Savo rinkimus 
skelbtai programai įgyvendin
ti kliūčių nematydamas, su
darinėja jos krypčiai atitin
kančią vyriausybę, kviečiasi 
patarėjus, padėjėjus, talkinin
kus — net iš buvusių oponen
tų gretų. Tad bent pradžioje 

oras atrodo gražus, nors visuo
menėje ir ne viskas ramu. De
mokratams palankūs žurna
listai spaudoje gerokai pažai-
buoja, vis dar abejodami jo 
išrinkimo teisėtumu, sukčiavi
mo prielaidom:*, laikydami jį 
tik atsitiktiniu, per apsiriki
mą į Baltuosius rūmus pakliu
vusiu, prezidentu. Ne visi ir 
respublikonai laimingi, maty
dami Bush savo štaban kvie
čiantis buvusius nepopuliarius 
tėvo talkininkus arba per 
daug pasikliaunantį jo patari
mais. Dėl to kai kurie žurna
listai įtaria sūnų busiantį dar 
mažiau išmrr.dngą negu Bal
tuosiuose rūmuose atrodęs ne 
per daug sugebantis tėvas. 
ABC televizijos žurnalisto 
Sam Donaldson apie tai pri
mintas, senasis Bush piktai 
atsikirto, taip teigiantį žinia-
sklaidininką pavadindamas 
idiotu, kvailu driskium (idiot, 
stupid bum . jeigu mano sū
nus jau toks kvailas, tad kodėl 
teksasiečiai jį net dviejų treč
dalių balsų dauguma guberna
torium (antrai kadencijai) per
rinko?" — rūstavo tėvas. 

Dabar sunku net spėlioti, ar 
naujam prezidentui George W. 
Bush ateinantieji ketveri me
tai klostysis geriau, blogiau ar 
taip pat, kaip prieš 124 metus 
panašioje padėtyje buvusiam 
Rutherford Hayes, nes jo sėk
mė priklausys nuo daugelio 
aplinkybių. Tarp jų — ir nuo 
pralaimėtojo ketinimų, jo pa
ties bei pasekėjų tikslų, laiky
senos, ypač JAV Kongrese. 
nes gerai gyvenančiai liau
džiai tai tiek daug nerūpės. 
Nebent jos buitį žymiai pablo
gintų jau dabar pradėjusi 
smukti krašto ekonomija. Jei

gu pralaimėjimą ir pripažinęs, 
bet aiškiai juo netikintis bei 
galvojantis, kad Baltųjų rūmų 
durys jam užtrenktos tik per 
nesusipratimą, Al Gore po ket
verių metų sieks jas atsidary
ti. Bush darbas bus sunkesnis. 
Nors tokių nuotaikų buvo gali
ma pajusti ir naują prezidentą 
sveikinančioje Al Gore kalbo
je, bet nuosaikesnieji jau pra
deda ir kitaip kalbėti. Šešta
dienių vakarais įvairius poli
tinius įvykius įdomiai apta
riančios televizijos grupės va
dovas, dažnai bent apytiksliai 
juos nuspėjantis, populiarus 
žurnalistas McLaughiin ma
no, kad Gore politiška dainelė 
visgi sudainuota. Koks demok
ratas norės dar kartą žaisti 
vienoje komandoje su pirmū
nu, paklupdžiusiu partiją pas
kutiniame milimetre prie Bal
tųjų rūmų slenksčio? Jeigu 
toks spėliojimas pasitvirtins, 
Bush gyvenimas Baltuosiuose 
rūmuose žymiai palengvės. Al 
Gore greitai dings minioje taip 
pat, kaip ir visi kiti pralai
mėtojai, ir niekas jo net ne
prisimins. Bent porą metų de
mokratai tarsis tarp savęs, 
ieškodami naujo kandidato, 
taip sudarydami progą res
publikonams atsikvėpti ir, jei
gu sugebės, gerai pasirodyti. 

Jeigu taip atsitiktų, tas „ge
ras pasirodymas" gal ir lietu
viams, ypač Lietuvai, ką nors 
gera duotų. Juk ir męs, lietu
viai — Amerikos piliečiai, ne 
tik nebuvome šio žaidimo nuo
šaly, bet kai kurie mūsų jame 
uoliai dalyvavome: abejose pu
sėse, net ir už atlapų pasipur-
tydami. Tad dabar turime du: 
ir laimėtoją, ir pralaimėtoją. 
Pralaimėtojas, ką gi, mums 
mažai begali duoti, todėl, jį 
apraudoję, gal visi sukim lai
mėtojo pusėn, nes mūsų visų 
tikslai tie patys. O dabartinis 
svarbiausias — padėti Lietu
vai peržengti NATO slenkstį. 
Jau žinome, kad tarp arti
miausių prezidento patarėjų 
turime mūsų tikslui daugiau 
palankių, mažiau palankių ir 
dar neaiškių. Atitinkamai su
siorganizavę, vadovais parin
kę laimėtojų pusės žmonės, 
stipriai veržkimės į Baltuosius 
rūmus ir bandykim išsirū
pinti kaip galima didesnį pa
lankumą iš visų jų kampų. 
Jėgas gal kiek kitaip pertvar
kę, vienas priderinę laimėto
jams, kitas — pralaimėtojams, 
klebenkim Senato ir Atstovų 
rūmų duris. Balsuotojų jė
goms tiksliai per pusę pasida
lijus ir tik keliais šimtais, o iš 
tikrųjų — gal tik keliasdešim-
čia, balsų rinkimus laimėjusi 
partija, nenorėdama ne vieno 
jų prarasti, o pralaimėjusi — 
juos savo pusėn pakreipti, ki
taip žvelgs ir į lietuvių jėgas. 
Tad savo tikslams siekti šiuo 
laiku mes gal net geresnes ga-
limvbes turim. 

(Nukelta į 7 psl.) 

DRAUGAS, 2000 m. gruodžio 30 d., šeštadienis 

Danutė Bindokienė 

Drąsiai ženkime į 
Naujuosius! 

Stovime ant Naujų metų 
slenksčio. Durys vis plačiau 
atsiveria ir netrukus pro jas 
žengsime į naują šimtmetį. 
Pirmasis žingsnis bus, be abe
jo, kiek nedrąsus, kaip visuo
met atsitinka, susidūrus su 
nežinia. Tačiau tai dar toli
moje ateityje — bent už poros 
dienų. Šiandien dar nesinori 
spėlioti, kas laukia už to 
naujųjų metų slenksčio. Ver
čiau atsigręžkime atgal, į du
tūkstantuosius, kurių dauge
lis laukė, daugelis net nesi
tikėjo sulaukti, ypač gimusieji 
dvidešimtojo šimtmečio pir
maisiais dešimtmečiais. 

Dažniausiai šiandien girdi
mas nusiskundimas — kaip 
greitai bėga laikas, kaip ne
tikėtai nuskriejo dar vieni 
metai, tinkamai su jais neap-
sipratus, nesusipažinus. Ro
dos, vakar (blogiausiu atveju 
— užvakar) dalinomės nau
jametiniais linkėjimais, dar jie 
tarytum tebeaidi ausyse, o 
štai vėl viskas „nuo pradžios". 
Galbūt vien dėl to yra verta 
pasidairyti į bepasibaigiančius 
2000-uosius, tuomet ir praėjęs 
laikas neatrodys toks trum
pas, ir visi tų metų įvykiai 
nusities ilga, svaria grandine. 

Mūsų, užsienyje gyvenančių 
lietuvių, dėmesiu dalinasi du 
pasauliai — kraštas, kuriame 
gyvename, ir Lietuva. Abu jie 
vienodai svarbūs, abiejų reika
lais sielojamės. Praėjusieji 
metai atnešė nemažai pasikei
timų ir vienam, ir antram. 
Nemažiau jų įvyko ir mūsų 
nuosavame pasaulėlyje, ku
riame murkdosi lietuviškoji 
kasdienybė. Kartais to pasau
lėlio reikalai atrodo mums net 
svarbesni. Bet turbūt taip ir 
turi būti. O dabar — keli atsa
kymai į klausimą, kur dingo 
2000-ieji metai? 

Štai vienintelis lietuviškas 
dienraštis, leidžiamas už Lie
tuvos ribų, 2000-aisiais išleido 
252 numerius. Kiek juose su
kaupta žinių, straipsnių, nuo
traukų, bendradarbių — kas 
galėtų sužymėti? Kažkas nese
niai patarė sudaryti kasmetinį 
visų „Draugo" numerių turinį, 
bet reikėtų ne vieno ir ne dvie
jų dienraščių, kad ta medžia
ga tilptų. (Tik pažvelkime į 
šeštadieninio priedo turinį 
šiame ..Drauge" — priedas yra 
keturių puslapiu ir tik kartą 
per savaitę, su mėnesio per
trauka vasarą.) Dar viena ge
ra naujiena — ..Draugas" jau 
įkėlė koją į internetą ir ilgai
niui tikisi ten labiau įsitvir
tinti. 

Tačiau su šių metų pabaiga 
praradome vieną ištikimiau
sių ir mėgstamiausių žurnalų 
— „Laiškus lietuviams". Tos 

spragos nebus įmanoma užpil
dyti. Juk t. jėzuitai galėjo kitu 
būdu paieškoti susidariusių 
problemų sprendimo... Visa 
lietuvija yra dėkinga kun. 
Juozui Vaišniui, kuris tuos 
dešimtmečius „L.L." redagavi
mo naštą tempe ant savo 
pečių. 

Amerika išsirinko naują 
prezidentą, Lietuva — naują 
seimą (tuo pačiu ir vyriausy
bę), o JAV lietuviai — naują 
LB krašto valdybą. Vadinasi, 
pasikeitimų netrūko, tiesa, 
tikrosios jų pasekmes paaiš
kės ateityje. Verta pasidžiaug
ti, kad ALTas, vadovaujamas 
Sauliaus Kuprio ir sumanios 
valdybos, taip pat pradėjo ro
dyti daugiau gyvybės ženklų. 

Lietuva šįmet šventė nepri
klausomybės atkūrimo de
šimtmetį. Nors vis dar ne
pajėgia išsikapstyti iš ekono
minių ir kitokių painiavų, bet 
nenulaidžia akių nuo ateities 
gairių: ypač narystes NATO ir 
Europos Sąjungoje. Kol kas ji 
turi tenkintis didžiųjų paža
dais, kad „durys į NATO yra 
atviros". Vis tik viltį' teikia 
pirmą kartą per 50 NATO gy
vavimo metų įvykęs trijų nau
jų narių priėmimas.Taigi. le
dai pralaužti, belieka toliau 
siekti tikslo. Įdomu ir tai, kad 
naujoji Lietuvos vyriausybė 
ambasadore prie NATO pa
skyrė Gintę Damusytę. Nors 
daugelis mano, kad galbūt ji 
būtų geriau tikusi Lietuvos 
ambasadoje JAV-se, bet tai ne 
mūsų sprendimas. 

Vienas Šviesiausių įvykių 
praėjusiais metais buvo Lietu
vos atletų pasirodymas vasa
ros olimpiadoje Australijoje. 
Jų laimėti medaliai, ir apskri
tai gražus užsirekomendavi-
mas toje tolimoje šalyje, prie 
Lietuvos vardo prisegė ne 
vieną spindinčią žvaigždę, ku
rios šviesos neįstengė užtem
dyti ir kai kurių tautinių gru
pių skleidžiami šmeižtai apie 
mūsų tautą. 

2000-aisiais iškilmingai ir 
šiltai paminėjome lietuvių 
tautos genijaus M. K. Čiur
lionio 125-ąsias gimimo me
tines — ne tik savo „kieme
lyje", bet išeidami ir į kita
taučių publiką. Įvyko II Eu
charistinis kongresas Kaune. 
Tautinių šokių šventė To
ronte... 

O kiek dar šviesulių galė
tume savo ir tėvynės pasau
lyje suskaičiuoti, jeigu neapsi
ribotume vien „blogomis ži
niomis"! Tad ženkime pro tas 
atviras duris į naują tūks
tantmetį, į Naujuosius metus 
— su linkėjimais, kad jjuose 
visi rastume to. ko labiausiai 
trokštame! 

ATSIMINIMAI 
1941-1962 M. 

DANUTĖ LINARTAITĖ-PETRAUSKIENĖ 

Nr.20 Vakare kai grįžau 
namo prie virtuvės kilo didelis triukšmas. Ant durų 
kabėjo sąrašas, kam turi būti išduotas papildomas 
maistas. Pasirodo, man buvo išrašyta dviguba porcija 
savaitei. Tą dvigubą porciją prisimenu visą gyvenimą. 
Ją mažai kas gaudavo. Tik pačios stipriausios mote
rys, kurios labai stengėsi, tiesiog plėšėsi, kad tik pak
liūtų į amnestiją. Daugiausia mane puolė ir Šmeižė 
Bronė, brigadininkės padėjėja. Brigadininke manęs 
paklausė,"ar „planavikas" mano meilužis. Kai pasa
kiau, kad šiandien jį pamačiau pirmą kartą, tik pasi
juokė iš manęs. Aš ir vakarienės valgyti negalėjau, 
nors buvau labai alkana. Taip man ta duona buvo kar
ti. Tąkart atsigulusi verkiau, kaip niekada gyvenime. 
Rytėjau visa stovykla žinojo ap<e mane. Atbėgo ir Mo
nika pas mane. Sako. neverk, grūa;nkis, dar gyvenime 
visko bus. Brigadininke bėgo i buhalteriją, kad man 
daugiau dvigubos normos nerašytų ir tikrino mane dėl 
sifilio. Bet laikas žaizdas gydo ir po truput) viskas nu
rimo. Jau stadione darbai ejo i paba gq Suolai buvo 
nudažyti, bėgimo takai išasfaltuoti Atėjo ilgai laukta 

diena. Paskutinį kartą mus nuvežė padaryti tvarką: 
šlavėme, suolus šluostėme. Visur buvo iškabinti plaka
tai: „Šlovė komjaunimui. stadiono statytojui". Išeina, 
kad ne kaliniai statė stadioną, o komjaunimas. Mus 
susodino į mašiną ir važiuojant girdėjome grojant or
kestrą. Prasidėjo stadiono atidarymui skirtos iškilmės. 

O amnestija iš tikrųjų buvo. Kai ką paleido į laisvę 
už gerą darbą, kitoms sumažino kalėjimo terminą. 

Po to vežė mus dirbti į saldainių fabriko statybą. Iš 
vasarinio lagerio mus perkėlė į patį Vilnių. Mūriniai 
nejaukūs pastatai buvo aptverti aukšta tvora, saugo
ma sargybinių. Čia kalinių buvo daug daugiau. Dar
bas prie fabriko statybų irgi buvo labai sunkus, o, be 
to, dar trūko maisto. Ir labai slėgė nelaisvė. 

Vieną sekmadienį rusė kalinė manęs paprašė, kad 
jai parašyčiau laišką namo į Rusiją, nes ji nemokėjo 
rašyti. Aš jai tą laišką parašiau. Buvo graži diena. 
Mes barake buvome tik dviese. Ji laišką laike rankoje. 
Dar nebuvo įdėtas į voką, kai tuo metu įėjo brigadi
ninke. Ji tuoj pat pagriebė iš tos moters laišką ir pa
klausė, ką mes čia darome. Ji tą moterį nusivedė į 
šalį. Paskaitė laišką ir su moterimi kalbėjo. Man nebu
vo ką veikti, išėjau į lauką. Pavakary moterys man pa
sakė, kad brigadininke mane kviečia. Ėjau ir galvojau, 
ko jai iš manęs reikia? O ji priėjo rr atsiprašė manės 
už visas skriaudas, kurias patyriau dėl jos. Sako. tu 
inteligentiška mergina, tau sunku pritapti prie mūsų. 
Del visko kalta Brone. Ji ant tavęs visko prišnekėjo. Ir 

tu gerai rašai, neradau klaidų, iš kur tu taip gerai 
moki rusiškai? Aš nelabai norėjau jai viską pasakoti, 
atverti širdį, bet ji suprato ir pasakė: 

— Aš tave seniai seku. tu man patinki. Būsi mūsų 
brigados ..kultorgė." rašysi laiškus ir nuo šios dienos 
galėsi nieko nedirbti. 

Aš žiūrėjau į ją išpūtusi akis. negalėdama suprasti 
iš kur tos permainos. Pasirodo, su Brone ji susipyko, 
buvo dvigubai už mane vyresnė ir ne tokia jau bloga, 
kaip atrodė iš pradžių. 

Kitą dieną kai išėjome į darbą, visoms paskirstė dar
bus, o man sako: 

— O tu vaikščiok ir žiūrėk kaip kiti dirba, tau dirbti 
nereikia. Man ta diena pasirodė nežmoniškai ilga. 
Nepatogu buvo dirbančių žmonių, labai nekaip jau
čiausi. Dirbant daug greičiau eina laikas. Paskui pati 
prašiau, kad ir manduotų kokį nesunkų darbą, kol dar 
buvau vasaros kolonijoje. 

Sužinoję, kad aš kolonijoje, vieną dieną atvažiavo 
manęs aplankyti drauge iš Kauno Birute Spižauskaite 
su prof. Minkevičiaus sūnumi Vytu. Atvežė man sal
dainių, sausainių, nors man reikėjo duonos ir lašinių. 
Leido man trumpai pakalbėti pro tvorą, tam tikru at
stumu, klausant sargybiniui. Dar aplankė Petras Sal-
tanavičius iš Gudeliškio. Jis tuo metu gyveno ir dirbo 
Vilniuje. Kai gyvenau Vilniuje, retkarčiais pas mane 
užeidavo. Aš jam patikau, bet man jis tada atrodė la
bai senas. Gal 20 metų buvo už mane vvresnis. Jis 

man irgi atnešė saldumynų. Su sargybiniais pašnekėjo 
ir jam leido užeiti net į būdelę, kur ir mane pakvietė. 
Siūlėsi mane vesti, manydamas pakalbėti su virši
ninkais, kad mane paleistų už užstatą. Tekėti už jo aš 
nesiruošiau, galvojau, kas bus tai bus, o. be to. Mask
vos teismo niekas neatšauks. Man Vilniaus kolonijoje 
gyvenimas palengvėjo, darbe nenuvargdavau. tik gaila 
trumpam. Būdama Vilniaus kolonijoje, sužinojau, kad 
suėmė mano mamą. Pranešė man viena tremtinė mer
gaitė, su kuria buvau susipažinusi Vilniuje. Tremti
niai Lietuvoje labai domėjosi vieni kitais, palaikė ry
šius. Buvo labai liūdna, verkiau: ilgą laiką tikėjausi. 
kad mamytei pasiseks pasilikti laisvėje. Bet likimo ne
buvo lemta. Ir man nebuvo lemta ilgai džiaugtis leng
vu darbu. 

Rudenį vieną vakarą sušaukė visus kalinius į rikiuo
tę ir perskaitė kalinių sąrašą, kurie kitą rytą išvykta 
iš stovyklos (kuria kryptimi nepasakė'. Tame sąraše 
buvau ir aš, Monikos nebuvo, bet buvo dar 3 mergaites 
taip pat tremtines. Nors tiek buvo lengviau, kad ne 
viena. Atsisveikindama brigadininke net mane pabu
čiavo ir pasakė: 

— Labai gaila, kad tave išveža. Būčiau tau padėjusi. 
Visas nuvežė j perkėlimo punktą, tik >|kart ilgai ne

laikė. Po poros dienų susodino visas į gyvulinį vagoną 
ir sąstatas pajudėjo. Pravažiavus Lietuvos sieną, labai 
suskaudo širdį, visos verkėme, bet aš turėjau vilti grei
tai sugrįžti. (B.d.) 
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AUDRONĖ V 
Lietuvos provincija la

biausiai pavydi Vilniui, kad 
tik sostinėje esančios sąlygos 
verslui, darbui ir naujoms 
idėjoms gimti. Bet štai, lanky
damasi Telšių „Alkos'' muzie
juje ir dalyvaudama muzie
jaus mokslinių darbuotojų 
organizuotoje vienos dienos 
žvalgomojoje archeologinėje 
ekspedicijoje, patyriau, kad 
provincija neegzistuoja ten, 
kur gyvena idėjų turinčių 
žmonių. Dvasiškai merdėti ga
lima ir pačiame pasaulio cen
tre. Ir Telšiuose vėluoja atlygi
nimai, verkauja kultūrininkai. 
bet muziejaus rekonstrukcija 
vyksta, tegu ir ne tokiais tem
pais, kokių norėtų šeiminin
kai, archeologai gauna užsa
kymų tyrinėti atskirus miesto 
plotus, nes ten vyksta kokie 
nors statybų ar plėtimosi dar
bai. Vienas argumentų, kad 
ne viską lemia pinigai, o ini
ciatyva, buvo ir minėtoji 
žvalgomoji ekspedicija Vem-
butų/Vidmantų piliakalnyje. 
Nors muziejuje tai buvo ne
darbo diena, bet ekspedicijoje 
dalyvavo net penki muziejaus 
darbuotojai: pats direktorius 
Stasys Kasparavičius, istori
kai Regina Bartkutė ir Kęstu
tis Švėgždavičius, archeologės 
Laima Valatkienė ir Dalia Ka
ralienė. Konsultacijai iš Vil
niaus buvo pasikviestas Istori
jos instituto archeologijos sky
riaus vadovas hab. dr. Algir
das Girininkas. Kadangi že
maičiai nori kuo plačiau iš
garsinti savo idėją ir surasti 
pritariančių, o vėliau gal ir re
miančių, dalyvavo ir rajono 
televizijos operatorius A. Jo
nušas bei Varnių valstybinio 
parko, kurio teritorijoje yra 
minėtas piliakalnis, direktorė 
Irena Zimblienė. 

Šio neeilinio žygio istorija 
tokia. Praėjusią vasarą netoli 
Vembutų piliakalnio, esančio 
8 km į pietryčius nuo Tverų, 
„Alkos" muziejaus archeologai 
vykdė kasinėjimus, kuriems 
talkino Varnių mokyklos 
moksleiviai. Ekspediciją ap
lankęs muziejaus direktorius 
S. Kasparavičius, užkietėjęs 
kraštotyrininkas, neiškentė 
nepadaręs kelių valandų žygio 
po apylinkes ir, užėjęs į nuo
šalią Vembutų piliakalnio te
ritoriją, buvo priblokštas bu
vusios pilies įrenginių masto. 
Apsupta Domantų pelkes, 
upelių ir ežerų vandenų. Vem
butų pilies teritorija tęsiasi 
daugiau kaip 400 metrų, pa
pėdėje besimėtantys didžiuliai 
skaldyti akmenys kalba apie 
galingus įtvirtinimus. Nors šis 
piliakalnis yra įtrauktas į val
stybės saugotinų kultūros pa
minklų sąrašą, bet nuodugniai 
jo niekas nėra tyrinėjęs, todėl 
nežinomi ir ją valdę kuni-

ŠKIUDAITĖ 
gaikščiai. Piliakalniui duoti 
sąlyginiai greta esančių kai
mų — Vembutų ir Vidmantų 
— vardai. 

Seną kraštotyrininko S. 
Kasparavičiaus dūšią matytas 
vaizdas tiesiog sukrėtė, vaiz
duotę uždegė Žemaitijos cen
trinės pilies atradimo nuojau
ta. Jis ėmė raustis po istorine 
literatūrą ir šaltinius, konsul
tuotis su mokslininkais. Savo 
idėja užkrėtė ir bendradar
bius, su kuriais jau ne kartą 
išvaikščiojo piliakalnio terito
riją. S. Kasparavičius su
sikūrė ir savo šios piliavietes 
gyvavimo versiją, kurios pa
grindine figūra jis laiko kuni
gaikštį Vykintą, anot istorinių 
šaltinių, vieną stambiausių 
žemaičių valdovų. 

Kunigaikštis Vykintas vado
vavo jungtinėms žemaičių di
džiūnų pajėgoms Saulės mū
šyje 1236 m. bei vidaus ka
ruose prieš Mindaugą 1248-
1252 m. Vykinto valdas istori
kai įvardija įvairiai — Tverų 
ir Laukuvos, Kražių apy
linkes, kai kurie mano, kad 
tai turėjo būti Plinįjos pilia
kalnis prie Žarėnų. Bet Stasio 
Kasparavičiaus šios versijos 
nepatenkina. Jis mano. kad 
XIII a. rusų metraštininko 
Ipatijaus vadinamo „Vykinto 
miesto", vadinamo „Tviremet" 
ar „Tvirement" vardu, apimtis 
gali išreikšti tik Vembutų pi
liakalnis, turintis didžiausią 
Žemaitijoje teritoriją ir galin
giausius įtvirtinimus. Čia, 
anot tyrinėtojo, galėjo tilpti 
gausios karinės pajėgos: kaip 
istoriniame šaltinyje apie 
1251 m. vykusį vasalų maištą 
prieš Mindaugą teigiama, 
„Vykinto mieste" stovėjo ne 
tik žemaičių, bet ir polovcų bei 
rusų kunigaikščio Danilo pul
kai, jų tarpe metraštininkas 
mini ir „daug pėsčiųjų". Visi 
rodikliai leidžia teigti Vem
butų pilies pranašumą prieš 
netoliese esančias Medvėgalio. 
Burbiškiu ar Plinįjos pilis. 
1251 m. metais vykęs Tverų 
mūšis galėjo vykti kažkur ne
toli Vembutų pilies, tai yra. 
dabartinėse Tverų apylinkėse. 

Rudeninės ekspedicijos me
tu buvo išžvalgyta piliavietes 
aplinka ir nuspręsta, kad ver
ta telkti kompetentingą res
publikinę komisiją iš įvairių 
sričių specialistų, kurie pa
dėtų įteisinti kur kas didesnę, 
negu dabar nustatyta, pilies 
gynybinę teritoriją. Telšių mu
ziejininkus jaudina pats fak
tas, kad XXI amžiuje nuolat 
gyvenamoje teritorijoje, visai 
pašonėje dar galima atrasti 
„Ameriką". Žygio metu nuo va
dovo nė per žingsnį neatsiliko 
ir viską norėjo matyti ne tik 
jauni moksliniai darbuotojai, 
bet ir archeologė, kuriai pagal 

Ant Vembutų piliakalnio tariasi uš kaires) Žemaičių „Alkos' muziejaus dir. Stasys Kasparavičius, archeologas Al
girdas Girininkas ir istorikas Kęstutis Švėgždavičius.-A. Jonušo nuotrauka. 

metus jau seniai reikėjo išeiti 
į pensiją — Laima Valatkienė. 
Visus juos degino atradimo 
ugnis, jie lygino žinomus isto
rinius faktus su tikrovės siū
lomais faktais ir spėliojo, kur 
gyveno pilies bendruomenė, 
kur stovėjo kariuomenė, kur 
buvo laidojama, kaip pilėnai 
susisiekdavo su aplinkiniu pa
sauliu, kaip apsisaugojo ir 
gynėsi. 

Jeigu daugiau Telšiuose bū
tų tokių veiklių savo srities 
specialistų, kaip muziejinin
kai, žemaičių sostinė nebūtų 
taip ilgai merdėjusi. O dabar 
gęsta paskutinė viltis prikelti 
garsųjį Telšių trikotažo fab
riką „Mastį". Iš šono žiūrint, 
tereikėjo nors vieno idėjų tu
rinčio verslaus žmogaus, juk 
Telšių trikotažas jau buvo 
pradėjęs populiarėti, jau buvo 
sudarytos sutartys su skan
dinavais. Bet. matyt, adminis
tracija buvo nepakankamai 
drąsi, o tuomet, kaip įprasta 
sakyti, suveikia prichvatizaci-
jos instinktai, kada kažkam 
privačiai patogiau provokuoti 
įmonės bankrotą, o ne vystyti 
gamybą, kuri duotų naudos 
visam miestui. Šiandien žinia-
sklaida skelbia, kad „Mastis" 
su visais įrengimais parda
vinėjamas pusvelčiui, bet jo 
niekas nenori pirkti net ir to
kiomis sąlygomis. O, žiūrėk, 
jeigu tik užsimanytų pus
velčiui parduodamą įmonę nu
sipirkti koks užsienietis, tuo
jau pakiltų triukšmas ant 
visos Lietuvos, kad išpar
duodama valstybė. Kaip buvo 
ir su garsiai nuskambėjusia 
„Lisco" laivų bendrove, kuri 
buvo net tris kartus parda
vinėjama. Lietuvos, ir tikriau
siai viso posovietinio regiono 
didžiausia beda yra ta, kad 
okupacijoje gyvenusioms ir 
brendusioms kartoms buvo 
amputuotas iniciatyvos in
stinktas. Kaip Telšiuose, taip 
ir visoje Lietuvoje daugiausia 
žmonių, kurie nieko nedaro. 
tik kaltina valdžią ir laukia iš 
dangaus krentančios manos. 

O Telšiai yra turėję garsių ir 
pasišventusių kraštui žmonių. 
Vienas jų buvo Telšių muzie
jaus įkūrėjas ir pirmasis ve
dėjas poetas Pranas Genys, 
silpnas kūnu, bet stiprus dva
sia. Jis mirė ar žuvo, KGB tar
domas pirmaisiais pokario 
metais. Muziejus. Žemaičių 
„Alkos" senovės mėgėjų drau
gijos įkurtas 1932 m., už savi
valdybių, krašto gyventojų ir 
užsienyje gyvenusių tautiečių 
lėšas pastatytas pastatas. Mu
ziejaus istorija mini ir dau
giau pasišventusių žmonių. 
Neišdildomą pėdsaką Telšiuo
se paliko anksti miręs archeo
logas Vitas Valatka — jo mo
kiniai tapo garsiais Lietuvos 
mokslininkais, jo darbą toliau 
tęsia žmona, archeologė Lai
ma Valatkienė. 

Dabartinis direktorius Sta
sys Kasparavičius muziejaus 
direktoriumi tapo 1993 m. Iš 
profesijos jis yra aviacijos in
struktorius, be kita ko, skrai
dyti mokęs ir dabartinį Lietu
vos ministrą pirmininką Ro
landą Paksą. Tai buvo ir te
bėra fanatiškas kraštotyri
ninkas, Žemaičių kultūros 
draugijos pirmininkas. Jam 
1993 m. ir buvo patikėtas 
„Alkos" muziejaus direkto-

riaus postas. Direktorius pri
simena, kad, atėjęs dirbti į 
muziejų, rado jau ankštomis 
tapusias prieš karą statytas 
patalpas. Buvo parengti 3 re
konstrukcijos projektai, bet jie 
nebuvo įgyvendinti. Žemaitis 
nuo Užvenčio, tuometinis mi
nistras pirmininkas Mykolas 
Šleževičius, žemaitiškai pri
spaustas, pirmasis paskyrė 
lėšų muziejaus priestato sta
tybai. Ilga ir permaininga bu
vo ši statyba, bet šiandien 
priestate jau veikia ekspozici
ja, o senasis pastatas užda
rytas rekonstrukcijai. Pasibai
gus statybos darbams, muzie
juje bus konferencijų salė, ka
vinė, suvenyrų parduotuvėlė, 
rūbinės, liftas. Nors šiuo metu 
muziejus reklamuojamas ribo
tai, nes lankytojai trukdo sta
tybininkams, bet šiemet jame 
jau apsilankė apie 20,000 
žmonių. Čia dirba 40 darbuo
tojų, 11 iš jų yra moksliniai 
bendradarbiai. Direktorius 
džiaugiasi, kad po rekonstruk
cijos muziejus taps Žemaitijos 
perliuku. Jau dabar priestate 
paveikslai yra eksponuojami 
labai geromis sąlygomis, ko
kių esą neturi ne tik Vilniaus, 
bet ir jo aplankyti Lenkijos 
muziejai. 

JEI DANGUS, TAI MĖLYNAS 
JMĖLYNAS 

Apie buvusia Vembutų piliakalnio dMybę liudija tik milžiniški akmenys. A Jonušo nuotrauka 

Gimiau Lietuvoje. Lietuvoje 
išaugau. Gerai prisimenu 
Brežnevo laikus (buvau tada 
paauglė), kada sovietija ėmė 
savaitei kitai įsileisti Ameri
kos lietuvius, mūsų vadina
mus ,.amerikonais", į Lietuvą 
giminių aplankyti. Šiame 
straipsnyje norėčiau pasida
linti savo, tuometinėmis pa
auglės ir studentės, prisimini
mais iš tų. dabar gan tolimų, 
laikų, kaip tada , septintąjį — 
aštuntąjį praėjusio amžiaus 
dešimtmetį, mes, tuometinė 
augančioji Lietuvos karta, su
vokėm Ameriką ir kaip žiūrė
jom įjos žmones. 

...Septintasis aštuntasis de
šimtmetis. Gilūs sovietiniai 
laikai. Lietuva Tarybų Są
jungos sudėtyje, sienos užda
rytos. Mums, mokinukams, 
mokyklose aiškindavo, kiek 
blogio yra Amerikoje. Iš tuo
metinių leidinių, spaudos 
puslapių, televizijos ekranų 
Amerika buvo piešiama kaip 
..supuvusio kapitalizmo" ša
lis, kur, šalia turto, yra daug 
skurdo, kur paprasti žmone-
liai lenkia nugaras, kraudami 
pilvotam bosui turtą, kur 
skriaudžiami vargšeliai juo
dieji... 

Mes, visi tie berniūkščiai ir 
mergiotės, kurie tuo metu lan-
kem sovietinę mokyklą ir po 
pamokų bėgiojom dulkinuose 
savo pilkų daugiabučių kie
muose, tuo tikėjom ir... neti
kėjom! Viena, kas buvo ne
abejotina, buvo tai, kad Ame
rika — labai tolima šalis, ša

lis už jūrų ir už marių. Neži
nojom nė vieno — nei giminės, 
nei mokytojo, net valdžios pa-
rtigūno, kas būtų ten kada 
nors nuvažiavęs apsilankyti, 
ką jau kalbėti apie mus, vai
kus. Neturėjome net svajonių 
tą šalį pasiekti. 

Jau vien todėl, kad tokia to
lima ir tokia nepasiekiama, 
tai turėjo būti puiki šalis. 
Šalis, kur, žinojome, debesis 
remia stiklo bokštai — dango
raižiai, kur važinėja gražūs 
blizgantys automobiliai, šalis, 
kur gyvena laimingi, gerai 
uždirbantys ir gerai gyvenan
tys žmonės. 

Tarp mūsų pažįstamų buvo 
žmonių, kurie turėjo giminių 
Amerikoje, susirašinėjo su jais 
ir gaudavo siuntinus. Siunti
niuose ateidavo rūbai, batai 
ir kitokios gėrybės. Ne visi iš 
tų daiktų būdavo skoningi, 
bet visi — geros, nematytos 
kokybės. , ,0. iš kur tokia suk
nelė? iš kur tokie batai?" ,,Iš 

Amerikos!" — išdidžiai atsa
kydavo. Jau vien todėl, kad 
gaudavo siuntinius, tie, kas 
juos gaudavo, jautėsi geresni, 
„vertesni" už tuos, kurie tos 
laimės neturėjo. 

Puikiai prisimenu mano pa
auglystės metais siautusį 
džinsų vajų. Madingi tapo pa
prasti mėlyni, aptrinti, prie 
kojų prigludę džinsai. Visoje 
sovietijoje tokių nepadaryda
vo. O užsienis, Amerika, mūsų 
nuostabai, siuvo jų — visokių 
dydžių: ir aukštam, ir že
mam, ir storam, ir plonam (so
vietinėje valstybėje apsireng
ti galėjo tik vidutinio ūgio, 
vidutinio pilnumo žmogus, 
visi gi turėjo iš kailio nertis, 
ieškodami savo dydžių rūbų). 
Mes, paaugliai, buvom išpro
tėję dėl „tikrų amerikietiškų 
džinsų". Gyvenimo — mirties 
dalykas buvo įsigyti tą mūsų, 
paauglių, dievinamą rūbą — 
džinsus „iš siuntinio". Bran
gūs buvo tie „džinsai iš siunti
nio" — kaštavo visą jaunos 
sekretorės atlyginimą. Tiems, 
kas gaudavo siuntinius, pini
gai patys plaukė į rankas. 

Mano tėvų šeima giminių 
Amerikoje neturėjo, bet susi
rašinėjo su keletu draugų. Po
rą kartų per metus mama 
gaudavo laiškus, o Kalėdų ir 
Velykų proga — ir šventinius 
atvirukus. Gauti laišką su at
viruku iš Amerikos šeimoje 
buvo įvykis. Atviruką apžiū-
rinėdavome visi, po kelis kar
tus, rodydavome atsilankiu
siems svečiams; žiūrėdami 
kiekvieną kartą stebėdavo
mės ir aikščiodavome: ak, 
kaip gražu! Iš atvirukų auksu 
švietė Betliejaus žvaigždė, 
šypsojosi kūdikėlis Jėzus, ry
mojo balti avinėliai. Tikru si
dabru blizgėjo baltutėlis snie
gas. Močiutė tylomis braukė 
ašarą: matai, o pas mus tokių 
nedaro, valdžia draudžia... 
Mums, vaikams, tokie atviru
kai buvo didžiausia brange
nybė: kaspinėliu perrišę, sau
godavome savo stalčiuke... 

Kol sovietų pasaulyje spal
votos nuotraukos dar buvo re
tenybė, o ir tos pačios murzi
nų spalvų, išplaukusio vaiz
do, iš Amerikos atsiųstos spal
votos nuotraukos buvo visai 
kitokios — ryškios ir aiškios. 
Jei dangus, tai mėlynas mėly
nas, jei žolė, tai žalia žalia. O 
jau žmonės!... Iš tų „ameri
koniškų" nuotraukų žvelgė 
gražūs, besišypsantys, laimin
gi žmonės. Prie gražių namų. 
Prie blizgančių mašinų. Ko
kios nežemiškai baltos vėjyje 
plazdančios nuotakų suknelės, 
kokios gėlių puokštės! Dar ir 
šiandien mano atmintyje kaip 
gyva stovi nuotrauka su maž
daug tuo metu mano metų 
mergaite. Mergaitė ant žalio 
žolynėlio, prie dviaukščio na
mo, tarp gėlių. Ilga balta, 
rausvais nėrinukais puošta 
suknele, valiūkiškai prikandu
si lūpą, nerūpestingai žvel
gianti į šoną. Ne mergaitė, o 
angelas, svajonių karalaitė. 

Buvo aišku, kad Amerika — 
tai šalis, kur ir žolė nepaly
ginti žalesnė, ir dangus mė
lynesnis, ir žmonių veidai 
ąkaistesni, negu mūsų pilkoje 
Lietuvoje. 

Kokia mokykla, kokia spau
da, kokia propaganda galėjo 
įtikinti, kad yra kitaip? 

Retai, labai retai, bet pasi
taikydavo, kad giminių aplan

kyti į Lietuvą atvykdavo koks 
„amerikonas" (taip vadindavo
me). Tik įsivaizduokit: lėktu
vu per vandenyną, iš tolimos 
gražios šalies, iš už debesų — 
nusileidžia!... Vien kad galėtų 
tai padaryti, tai, be abejonės, 
turėjo būti nepaprastas įsta
bus žmogus! Tokio nepaprasto 
žmogaus sutikimui gimines la
bai ruošėsi. Planuoti, kaip su
tiks, kur ves, ką parodys, ką 
padės ant stalo ir taip toliau 
pradėdavo bent prieš gerą 
pusmetį. O jau sutikti suva
žiuodavo visi: ir artimieji, ir 
giminės, ir mažas, ir didelis, ir 
devintas vanduo nuo kisie
liaus — iš tolimiausių Lietu
vos kampų. Amerikonui sutik
ti moterys pasirėdydavo ge
riausiais rūbais, susidėdavo 
naujas pusmetines šukuose
nas — išsipurendavo plunks
nas, kaip niekad per metus. 
Garbus svečias būdavo dėme
sio centre. O dažno lietuvio 
(ne„amerikono") galvoje kirbė
davo klausimas; kiek pinigų ir 
kaip reikia uždirbti, kad ga
lėtum pripirkti tiek dovanų 
— visai gausiai giminei ir pa
žįstamiems, ir nepažįsta
miems, neva draugams? 
.Amerikoną" išlydėjus, dar 
gerus metus kiekvieno gimi
nės suėjimo metu būdavo pri
simenama garbingo svečio 
viešnagė... 

Būdama studentė, matyda
vau užsieniečių grupeles Vil
niaus gatvėse. Amerikiečiai 
iškart išsiskirdavo — savo iš
vaizda, laikysena, drabužiu. 
Moterys, net garbaus amžiaus 
sulaukusios, mūvėdavo švie
siomis, rausvomis ar žydromis 
kelnėmis, avėdavo minkštais 
baltais sportiniais bateliais. 
Galvutės papurusios, baltos. 
Kur ten iki jų mūsų papras
toms lietuviškoms babytėms! 
Visi iki vieno — ir jaunesnio, 
ir vyresnio amžiaus žmonės — 
šypsodavosi gražiais lygiais 
dantimis. „Žiūrėk, — kartą 
kažkas man pasakė, — ar ma
tai, šitas šitoje 'amerikonų' 
grupėje yra milijonierius". 
„Milijonierius? — aš išpūčiau 
akis. — Milijonierius! Vaikšto 
kaip visi, šypsosi kaip visi. ne-
išdidus. Milijonierius, o pa
žiūrėjus — žmogus kaip žmo
gus". 

Seniai tai buvo. Gal buvo 
taip, o gal ir ne. Ėjo ir, ačiū 
Dievui, praėjo sovietiniai lai
kai, sugriuvo sovietinė valsty
bė. Neliko propagandos. Atsi
darė sienos. Jungtinės Ameri
kos Valstijos, nors buvo ir 
tebėra tolimos, nors atstumas 
nepakito, tarsi priartėjo ir 
tapo pasiekiamas: gavai vizą, 
sėdai į lėktuvą, ir jau čia. Vis 
daugiau ir daugiau žmonių iš 
Lietuvos turi galimybę atva
žiuoti savo akimis pamatyti ir 
savo kailiu patirti, kas yra 
Amerika. 

Ir gyvenimas čia, Jungtinėse 
Valstijose, yra gyvenimas. Pa
kankamai druskos jame. Tik 
čia pabuvęs, sužinai, kad ir 
Lietuvos dangus pakankamai 
mėlynas, ir saulė ten, Lietu
voje, pakankamai skaisti. 

Dalia Kairiukštienė 

* Lietuvos taupomojo 
banko antrinė įmonė „LTB 
draudimas" šiemet pasirašė 3 
mln. draudimo įmokų ir suda
rė 5,000 draudimo sutarčių. 

i Elta' 

Dalios Kairiūkfttienė* piešinys 
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JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

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

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

KAD NAMUOSE BUTŲ ŠILTA IR ŠILUMA 
DAUG NEKAINUOTŲ 

Žiemos šalčiai ir sniegai jau 
čia. Nors kalendorius žymi, 
kad žiema prasideda tik an
troje gruodžio pusėje, bet 
šalčiai prasidėjo anksčiau, jie, 
atrodo, nelabai pažįsta kalen
dorių. O mes ne tik pajutome 
šaltą orą, bet taip pat gavome 
labai dideles dujų sąskaitas. 
Pats laikas pagalvoti (jei 
anksčiau to nebuvo padaryta), 
kaip apšildyti namą. kaip kuo 
mažiau eikvotume energijos 
dujų ar pan., ir sumažintume 
labai padidėjusias šildymo 
sąskaitas. Dujos šią žiemą 
kainuos žymiai daugiau. Tai 
faktas! Jų pareikalavimas yra 
didelis, o gal dėl kelių pra
ėjusių šiltų žiemų, nebuvo 
padidinta jų gamyba. Kai ko 
nors trūksta, tai to daikto kai
na pakeliama. 

Apžiūrėkime namą iš lauko 
ir vidaus, ką galime jame pa
daryti, kad būtų kiek galima 
daugiau sutaupyti šilumos? 

Pirmiausia namo šildymo 
krosnis turi būti patikrinta 
kasmet, išvalyta, šildymo vamz
džiai, kuriais pučiamas šiltas 
oras, turi būti sandarūs, o, jei 
šildoma karštu vandeniu, šilto 
vandens vamzdžiai turi būti 
gerai izoliuoti. Taip pat reikia 
patikrinti vandens šildymą, 
•skalbinių džiovintuvą ir viryk
lę. Visa tai gali sumažinti 
•dujų nStietofimą ir kartu di
deles sąskaitas. 

Nicor bendrovė savo Web 
puslapyje kompiuteryje teikia 
naudingą informacija apie tu
rimų įrangų (viryklių, skalbi
mo mašinų, džiovintuvų ir 
t.t.)) įvertinimą — kiek jos yra 
taupios: ar ne persenusios ir 
eikvojančios per daug energi
jos, ar ne per didelės ir pan. 
Tą informaciją kompiutery
je galite rasti šiuo adresu: 
www.comfortcheck.com 

Pirmiausia jums turėtų 
rūpėti šildymo krosnis — ar ji 
gerai prižiūrima, ar pakanka
mai taupi? Nereikia laukti, 
kol ji sugenda. Svarbu ją kas
met išvalyti ir patikrinti. Spe
cialisto atliekamas, toks dar
bas neturėtų trukti ilgiau kaip 
30-40 minučių. Pirmiausia, tik
rinant šildymo krosnis, rei
kia išvalyti „burners" ir „pilot 
assembly", patikrinti, ar nėra 
skylių „heat exchange" dalyje. 
Visos apsauginės, kontroliuo
jančios- tokias krosnis, siste
mos turėtų būti patikrintos, 
taip pat reikia patikrinti, ar 
kur nesiveržia dujos (gas 
leaks) ir kaip šildymo krosnis 
veikia. Krosnies variklį taip 
pat reikia patepti. Toks patik
rinimas gali kainuoti nuo 65 
iki 75 dolerių. 

Kitas svarbus dalykas, tau
pant šilumą, tai užprogra
muotas automatinis termosta
tas, kuris padidina ar suma
žina šilumos teikimą pagal 
tai, kuriomis valandomis nėra 
nieko namie, taip kaip jūs no
rite galite nustatyti. Tų ter
mostatų yra varomų baterija, 
arba nuolat įjungtų į namo 
elektros sistemą. Baterija va
romas automatinis termosta
tas, kuri patys užprogramuo
jate, su įvedimu kainuoja apie 
115 dolerių. Turint tokį ter
mostatą, galite daug šilumos 
išlaidų sutaupyti. Toks elek
trinis termostatas su įvedimu 
kainuoja apie 200 dolerių. 
Termostatas Honeywell ben
drovės vadinamas „Magic 
Stat", kurį galite užprogra
muoti ir pats įsivesti, kainuoja 
49.99 doleriai. 

Nepaisant, kaip kontroliuo
tumėte šilumą, 70 laipsnių 
atrodo magiškas numeris. Už 
kiekvieną laipsnį šilumos per 
70 laipsnių jūsų energijos — 
dujų, elektros ar alyvos, išlai
dos paaugs 3 proc. O jei 
nužeminant temperatūrą iki 
60 laipsnių, kai name nieko 
nėra, ar nakties metu, sutau
pysite apie 5 proc. 

Daugiausia šilumos yra pra
randama pro langus. Juos pa
keisti daug kainuoja, bet yra 
būdų senus langus padaryta 
„šiltesniais"7. Seni langai nie
kada nebūna gerai izoliuoti. 
Specialistai gali jums izoliuoti 
langus, uždėdami izoliaciją 
apie langų rėmus, bet tai gali 
kainuoti iki 45 dolerių už dar
bo valandą. 

Namo savininkai turėtų pa
tikrinti, ar išorinis langų ap-
klijavimas nėra sutrupėjęs. O 
jei langas turi tik vieną stiklo 
plokštę, žieminiai — antrieji 
langai labai padeda. Jei kei
čiate langus, ieškokite tokių, 
kurie yra gerai izoliuoti, kurie 
palaiko šilumą žiemą viduje ir 
neleidžia vasarą karštiems 
saulės spinduliams įkaitinti 
namą. O taip pat yra langai su 
dvigubu stiklu, kurie gerai 
kontroliuoja ir nepraleidžia 
oro iš vidaus ar lauko. 

Keli trumpi patarimai šilu
mos taupymui. 

1. Patikrinkite šildymo kros
nies filtrus reguliariai. Nešva
rūs filtrai kainuoja jums ši
lumos, už kurią turite daug 
mokėti. Metams filtrų kaina 
siekia nuo 12 iki 20 dolerių, 
bet jūs sutaupysite nuo 1 iki 4 
proc. metinės šilumos sąskai
toje, jei keisite filtrus kas 
mėnesį. 

2. Nenaudokite židinių ap
šildymui, nes toks apšildymas 
yra labai netaupus. Jums tada 
geriau pakelti termostatą vie
nu ar dviem laipsniais. O, jei 
naudojate židinį, neužmirškite 
uždaryti dūmtraukį, kai ži
dinys nesikūrena. 

3. Uždenkite vidinės pašto 
dėžutės plyšius, elektros įjun
gimus, kad išvengtumėte trau
kimo. Yra rekomenduojama 
patikrinti ir rūsį, ar nėra kur 
nors plyšių. 

4. Senesnius langus užden
kite permatoma plastika, kad 
nebūtų traukimo. Vienam lan
gui galite pirkti paruoštą kom
plektą (kit) už 4-6 dolerius. 

5. Naudokite lubų ventilia
torius atbuliniai, žemiausiai 
nustatytu greičiu, kad atpalai
duotumėte šiltą orą, kuris yra 
pakilęs į viršų, kad jis iš
sisklaidytų žemiau ir išbalan
suotų kambario temperatūrą. 
Ypač tai gerai aukštiems kam
bariams. 

Drėkintuvas, įmontuotas šil
dymo krosnyje, teikia sveikes
nę šilumą, ne tokią sausą ir 
šiltesnę. Prisiminkime vasarą 
— juo drėgniau, tuo šilčiau. 

6. Palėpėje uždėkite 10-12 
colių insuliacijos. Tai suma
žins karštį vasarą ir šaltį žie
mą iki 10 proc. 

7. Jei šildymo krosnis yra 
senesnė, negu 15 metų, pagal
vokite apie jos pakeitimą į 
naują, 95 proc. taupesnę. Dau
guma namų statytojų įdeda 80 
proc. taupumo krosnis. Naujas 
95 proc. taupumo modelis gali 
kainuoti apie 4,000 dolerių, 
bet jūs sutaupote apie 50 do
lerių kas mėnesį vien už 
elektra. O už dujas galima su
taupyti apie 700 dol. per me
tus. 

Mieli lietuviai, 
DRAUGAS, 2000 m. gruodžio 30 d., šeštadienis 
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Nepaisant, kaip sumaniai žmonės puošia savo aplinką Kalėdų švenčių 
proga, gamta, paberusi kelias saujas sniego, bet kokius dirbtinius pa
puošalus pralenkia... 

NESKAIČIUOKIT METŲ 

Neskaičiuokit metų laiko dūžiais, 
Neskaičiuokit šerkšno ant šakų. 
Lai šiauriniai vėjai medžiuos ūbaus 
Ir dalins žavumą buvusių dienų. 

Visko buvo: ir kančios, ir džiaugsmo, 
Atradimų, laimės valandų... 
Senas gluosnis, rymantis prie kelio, -
Geras žodis jau užaugusių vaikų... 

Neskaičiuokit metų snaigių šoky, 
Neieškokit skausmo akyse. 
Širdimi pajuskit metų grožį — 
Pilnaties vaiskumą juskit savyje. 

Neskaičiuokit metų laiko dūžiais, 
Nesudekit šėlsmo ugnyje. 

• 

Netrukus įžengsime Į 2001-uosius metus, o tuo pačiu į naują 
amžių. 

Esu įsitikinęs, kad kitapus šio istorinio slenksčio mūsų laukia 
geresni laikai. Tuo patikėti turėtume visi. Visi turėtume to siek
ti. Vien vyriausybės pastangų neužteks. Jokia valdžia, jokie 
užsienio partneriai ar investuotojai nesukurs mūsų šalyje ge
rovės. Lietuvos ateitis yra Lietuvos žmonių rankose. Gerose, pa
tikimose rankose. 

Jokia valdžia neturi dovanų maišo. Valdžia nieko nesukuria 
ir nepagamina. Vienintelė dovana, kurios jūs šiandien turite 
reikalauti iš valdžios — kad ji leistų kiekvienam stipriam ir 
sveikam piliečiui dirbti, užsidirbti duoną sau, savo vaikams ir 
savo seneliams. Demokratinėje šalyje valdžia ne valdo ir kont
roliuoja savo piliečius, o jiems tarnauja. 

šiapus XXI amžiaus slenksčio turėtume palikti pyktį ir prie
šiškumą. Į mūsų žodyną turėtų sugrįžti trys pamiršti žodžiai — 
padorumas, pasitikėjimas, pareiga. 

Padorumas turi tapti kiekvieno žmogaus, pareigūno, politiko 
veiksmą svarbiausiu kriterijum. Turi būti atstatytas kiekvieno 
žmogaus pasitikėjimas savo teisėmis ir galiomis, jo pasitikė
jimas kitais žmonėmis ir demokratiškai išrinkta šalies valdžia. 
O svarbiausia — kiekvienas iš mūsų turime prisiimti pareigą 
tėvynei. Prisiimkime ją visam gyvenimui. Tėvynę mylėsime tiek, 
kiek būsime į ją įdėję pačių darbo. Meilė tėvynei, pasidi
džiavimas ja vėl turi tapti natūralia kiekvieno Lietuvos piliečio 
savastimi. 

Esu įsitikinęs, kad naujas amžius Lietuvoje nebebus valdžios 
amžius. Kad kiekvienas žmogus mūsų valstybėje gyvens žmo
niškai. Kad naujas tūkstantmetis skaičiuos laiką Lietuvos nau
dai. 

Rolandas Paksas 
Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas 

MOKYKLA, Į KURIĄ VISADA 
NORISI SUGRĮŽTI 

• 

u . 

E. Dereškevičienė 

PADIDINTI „SOC. SEČURITY" 
MOKĖJIMAI 

„Sočiai Sečurity" įgaliotinis 
Kenneth S. Apfel praneša, kad 
visi „Soc. Sec." mokėjimai bus 
pakelti 3.5 proc. 

Kylant pragyvenimo išlai
doms, pakeliami ir pensijų ar 
pašalpų mokėjimai. Visiems, 
kurie gauna „Soc. Sec." pensi
jas ar kitus mokėjimus, tas 
pakėlimas prasidės 2001 metų 
sausio mėn. „Supplemental 
Sečurity Incom" (SSI) — fede
ralinės pašalpas gaunančių 
asmenų pakelti mokėjimai 
prasidės 2000 m. gruodžio 25 
d. Pvz., vidutines pensijas 
gaunančių asmenų mėnesi
niai mokėjimai pakils nuo 816 
dol. iki 845 dol. SSI — federa
linės pašalpas gaunantiems 
asmenim aukščiausias mokėji
mas vienam asmeniui pakils 
nuo 512 dol. iki 530 dol., 
dviem — sutuoktiniams pakils 
nuo 769 iki 796 dol. Dirban
tiems asmenims „Soc. Sec." 
mokesčiais apmokestinama 
metinė uždarbio suma pakils 

nuo 76,200 iki 80.400 dol. 
Pagal įstatymą, vadinamą 

„The Senior CitizensTreedom 
To VVork Act of 2000", kuri 
prezidentas Bill Clinton pasi
rašė š. m. balandžio 7 d., visi 
pensininkai 65 metų ir iki 69 
metų gali imti visą pensiją ir 
uždirbti, kiek nori ir gali. 

Asmenims, kurie išėjo į pen
siją, būdami 62 metų. galioja 
uždarbio riba iki jiems sueis 
65 metai. Jiems uždirbus per 
10,680 dol., vienas doleris 
pensijos bus atskaitytas už 
kiekvienus 3 dolerius, uždirb
tus virš leistinos uždarbio ri
bos. 

Medicare Part B mėnesiniai 
mokėjimai 2001 bus 50 dol. 
per mėnesį. 

Medicare Part B deduetible 
— nesikeičia, palieka 100 dol. 

Medicare Part A deduetible 
— buvimas ligoninėje — pir
mos 60 dienų — 792 dol. 

Iš „Sec. Sec." administraci
jos pranešimo. 

Mokykla turi būti vieta, ku
rioje tiek mokiniai, tiek peda
gogai gali įgyvendinti savo 
dvasines, intelektualias ir kū
rybines galias, kur vyrauja 
abipusė pagarba ir meilė. Mes 
mokytojai, žinome, kad. au
game kartu su mokiniais, nes 
vaiko sielos pažinimas yra tik
rasis pedagogo tobulėjimo šal
tinis. 

Vaikai, gerų rankų apglėbti, 
teatskleidžia savitą, nepakar
tojamą individualybę ir šalia 
mūsų visada jaučiasi saugūs. 
Svarbiausia, kad kiekvienas, 
peržengiantis mokyklos 
slenkstį, jau būtų laukiamas, 
o visi išeinantys — vėl norėtų 
sugrįžti. 

Šios mintys, virtę tikrove, 
neatsiejamai gyvenančios su 
mūsų mokyklos siela, direk
tore — Laimute Užkuraitiene, 
skiepijamas tiek mokytojams, 
tiek mokiniams. 

Balio Dvariono dešimtmetė 
muzikos mokykla 1998 metais 
šventė auksinį jubiliejų — 50 
metų. Tai mokykla, turinti są
lytį su neeiline asmenybe, ku
rios įtaka, tarsi geroji dvasia, 

8. Jei jūsų krosnis nešildo, 
dažniausios priežastys yra 
nešvarūs „burners" arba blo
gas „thermocupler". Tai su
tvarkyti normaliomis darbo 
valandomis gali jums kainuoti 
nuo 125 iki 150 dolerių. 

9. Jei turite „humidifiers" — 
oro drėkintojus, jie irgi turi 
būti kasmet patikrinami, tuo 
pačiu laiku, kai tikrinate 
šildymo krosnis. 

Dabar, kai labai pakilo mo
kestis už dujas, patikrinkite 
visas galimybes pinigų sutau-
pymui. 

Naudotasi įvairia spauda. 

pasklido mokykloje. Monsinjo
ras Kazimieras Vasiliauskas 
su meile pašventino mokyklą, 
kiekvieną klasę, kiekvieną 
nuošaliausią kertelę, palinkė
damas dvasingumo, tikėjimo 
ir meilės. 

Balio Dvariono dešimtmetė 
muzikos mokykla yra viena 
seniausių mokyklų Lietuvoje, 
oficialiai įteisinta 1948 me
tais, nors istorinės šaknys sie
kia dar prieškario laikus. 
Trumpesnį ar ilgesnį laiką 
mokyklai vadovavo K. Kavec-
kas, A. Karosas, V. Kabelis, J. 
Banevičius. Šiuo metu mokyk
los direktorė — Laimutė Už
kuraitiene. Jau beveik du de
šimtmečius šiame darbe, di
rektoriaus pavaduotojų parei
gas eina Leokadija Buchmale-
cienė, Marija Simonaitienė jr 
Irena Šilinskaitė. Kupinos en
tuziazmo, kūrybiškumo, jos 
rūpinasi vaikų dvasiniu bren
dimu, padeda išspręsti moky
tojams iškilusias problemas.* 

1973 metais šiai mokyklai 
buvo suteiktas žymaus lietu
vių kompozitoriaus, pianisto ir 
dirigento, profesoriaus Balio 

Dvariono vardas, įpareigojan
tis užpildyti mokyklą kažkuo 
ypatingu, prasmingu. Tais pa
čiais metais pasirodė net dvie
jų ministrų — švietimo ir 
aukštojo bei specialiojo viduri
nio mokslo — A. Rimkaus ir 
H. Zabulio įsakymas: „Del vai
kų muzikos mokyklų mokslei
vių respublikinio B. Dvariono 
pianistų konkurso organizavi
mo". Taip gimė šis konkursas, 
dabar jau turintis tarptautinį 
vardą. 

Šiandiena devyniuose mo-: 
kyklos skyriuose — fortepijo-. 
no, styginių, pučiamųjų, liau
dies instrumentų, akordeono,, 
chorinio dainavimo, lengvosios 
muzikos, bendrojo fortepijono, 
teoriniame — mokosi apie 
1,640 mokinių, dirba 205 
aukštos kvalifikacijos pedago
gai. 

Peržengę šios mokyklos 
slenkstį, dauguma mokinių 
net nesvajoja tapti muzikais 
— profesionalais. Jie lygiagre
čiai mokosi bendrojo lavinimo 
mokyklose, gimnazijose. Baigę 
dešimt B. Dvariono mokyklos, 
klasių ir turėdami brandos 
atestatą, mokiniai gali stoti ne; 
tik į Pedagoginio instituto Mu-: 
zikos fakultetą, bet ir į Muzi-' 
kos akademiją. Ir visai ne-^ 
svarbu, ar ateityje jie pasi-; 
rinks muziko-profesionalo ke
lią, ar taps gydytojais, moky-; 
tojais, kalbininkais, ar kitais 
specialistais, muzika, lydėjusį 
juos 10 metų, visada liks" 
drauge. 

Užsiėmimas, virstantis gy
venimo būdu, skambančios? 
muzikos garsai subrandina di-l 
delį dvasiškumą ir, kai moki
niui muzika virsta gyvenimo 
būdu, gali pasakyti, kad tie 
metai, kuriuos mokytojas ati
davė, mokydamas muzikos} 
meno ir gyvenimo išminties, 
praėjo neveltui. 

Daina Lazauskienė 
B. Dvariono muzikos 

mokytoja, 
i 
Į 

* Daugiau kaip pusė Lie
tuvos gyventoju mano, kad 
Baltijos valstybės turi siekti 
vienybės. Savaitraščio „Vei-i 
das" užsakymu viešosios nuo. 
monės ir rinkos tyrimų agen
tūros „Spinter" atlikta ap
klausa parudė, kad už Baltijos 
valstybių . vienybę yra 53.8 
proc. gyventojų. 16.4 proc. ap
klaustųjų mano, kad bendra 
regioninė politika nebūtina. 

SEIMO PIRMININKAS 
LINKI GERŲ DARBŲ 

Sveikindamas su Naujai
siais metais Lietuvos gyvento
jus ir užsienyje gyvenančius 
lietuvius, Seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas linki gerų 
darbų ir teisingų sprendimų. 

„Atveriant duris į naują am
žių ir į naują tūkstantmetį, 
tegu mus sieja geri darbai, 
nauji sumanymai, teisingi 
sprendimai", sakoma A. Pau
lausko sveikinime. 

• Praeitis, kaip ištirpusi 
druska: vietos neužima, bet 
skonis jaučiamas. 

lt makes a vvorld of difference when you fly SAS 
to Lithuania. 

No one makes round-tnp travel to Lithuania eas*r and more convenient than SAS. 
From Chicago. we offer daiiy serwce to Vilnius with a hassie-free connection via 
Stockholm. When you're ready te return. you'll en]oy same-day travel back to 
Chicago through our Copenhagen hub. Find out what a wcwld o' difference SAS 
can make for your next tnp. Just cali yotir Travei Agent v SAS at 1-8OO-221-2350 
or visit cxjr webvte at www.scandina\nan net 
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Parduodu butų Vilniuje. Didžioji 
gatvė f>-2. Su baldais, antras 

lukštas, senovinė laiptinė, langai į 
rotušės aikštę, trys kambariai. 

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

prancūzų, švedų ambasados 
$120.000 Kreiptis: B. Ambrasas. 

ftdL 60-S2-60: fax. 60-82-60; 
e-mail: bac@takas, lt 

N'i-:\V YKAR DAY GREETINGS^ 
to all of our customers from 
Cravvfctrd Sausage Co. Ine 

2310 S. Pulaski, Chicago, IL 
773-277-3095 

„Everything Fresh as a Daisy <C 

Atliekame visus stal iaus ir 
smulkaus remonto darbus . 
Aukšta darbų kokybe, didele 
praktika JAV. Tikrai žemos darbų 
kainos Tel. 773-254-0759, 
mob. 847-525-9275. Žilvinas. 

MOVLNG 
Ilgametis profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir 

į kitas valstijas. 
G E D I M I N A S 
7 7 3 - 9 2 5 - 4 3 3 1 . 

Mickie's Hair Salon, 
5742 S. Archer Ave., Chicago. 

Vyrų ir moterų kirpėja! 
Madingi kirpimai, šukavimai, 

dažvmai, cheminiai sušukavimai. 
manikiūras, pedikiūras, soliarumas į 

Skambinti Valdai, ~ 
tel. 773-284-1011. 

• i LTi V± 

64 metų moteris iš Lietuvos 
gali prižiūrėti senelius arba 

vaikus ir kartu gyventi. 
Skambint i 440-891-8639. 

kviesti Jūratę 

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

daiktus, šiukšles ir kt. 
Tel. 630-816-7114. 

Dėl ligos ir senatvės negalinčius 
gyventi savarankiškai, kviečiu į 
savo namus gyventi prie Šeimos. 

Labai geras maistas, atskiras 
kambarys ir nepriekaištinga 

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

tel. 708-387-2067. 

Egidijus Construction 
Namų vidaus ir i šo rės 
dažymo, aliuminio darbai, 
visu rūšių stogai, staliaus 
paslaugos. Pigu, g r e i t a , 
patikima. 

Tel. 815-577-1797. 

STASYS ŠAKINIS 
Dažytojas iš vidaus ir iš lauko. 

popienuoja kambarių sienas. 
Darbas garantuotas. 

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

Nebrangiai atl ieku namų 
vidaus ir išores dažymo ir 

remonto darbus. Skambinti 
tel. 630-325-1752 . 

kviesti Rima. 

44 m, moteris ieško darbo 
prižiūrėti senukus. Geros 
rekomendacijos. Vairuoja 

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

C o m p a n v Drivers Wanted. 
Need CDL. class A with Ilaz 
Mat endorsement preferred. 

Good pay. Bnng your own MVR. 
C & K Trucking 

6850 W. 63 St. , Chicago, IL. 

Alternative Home Care looking 
for responsible come-and-go. live 
in care gįvers and CNAs. Mušt be 

able to speak. read and vvrite 
Enalish. Mušt dnve and be able to 
lift. Reterences and ..sreen card" 

required. Tel. 708-7:84-1088. 

j & a V O M E G A 
F I N A N C I A L 

Tel. 6 3 0 - 3 6 3 - 6 3 3 0 
Fax. 6 3 0 - 9 5 3 - 1 7 7 4 

PASKOLOS 
NEKILNOJAMAM 

TURTUI 
• Pneš, Įums pradedart namo paieškas, 
gauname paskocs patv*wwną £ banko. 
Ta pravere oeryoose oei kanos; 
• 100% finansavmas. 
• 5% riašas be paiamg paliknnmo; 
• 10% pašas oaugabuoams namams; 
• Fertnansavmas ..second mortgage" 
125%; 
• Ne.-a kredito tslonios ar. Jakos kortos' -
ne problema' 

AUTOMOBIUAMS 

• Finansavimas iki 100% 
automobilio vertes; 

• Naujai atvykusiems (JAV; 
• Nefjnntiems kredito istorijos. 
• Perkantiems iš pnvataus asmens; 
• Aporaudiiame automobiiius. 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer Ave. , Ch icago , IL 60638 

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BAKE 

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

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžia i 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUriS 

AUTOMOBLIO. NAMU. SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Fraik Zapolis ir Ott. Mgr. Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

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

^TmoįvonMm 

P E N S I N I N K U * 
P R O B L E M O S L I E T U V O J E 

Lie tuvos Gerontologų ir ge-
r iatru draugijom konferencija 
kre ipės i į Lie tuvos prezidentą. 
S e i m ą ir vyr iausybę , pabrėž
d a m a , kad dirbančių pensi
n i n k u pens i jų s u m a ž i n i m a s 
nei pol i t in iu , nei ekonominiu , 
nei mora l in iu , nei psichologi
n i u a s p e k t u nėra pr i imt inas . 

L ie tuvos gerontologai jau 
d a u g m e t ų at l i eka pagyvenu
s ių ž m o n i ų g y v e n i m o kokybės 
t y r i m u s , anal izuoja sve ikatos 
būkle , vert ina soc ia l ines ga
rant i jas , mater ia l in i aprūpini
mą, demograf in ius pos l inkus . 
N u s t a t y t a , kad d a u g u m a pen
s i n i n k ų g y v e n a už skurdo ri
bos ir jų būklė nuo la tos pras
tėja. S e n y v o a m ž i a u s žmonės 
s erga įva ir iomis l ė t inėmis li
g o m i s , o vais ta i v i s brangsta, 
maža i k a m bepr ie inamas sa
nator in is g y d y m a s . į v is išką 
skurdą p e n s i n i n k u s s tumia ir 
nuola t in i s k o m u n a l i n i ų pa
s l a u g ų k a i n ų a n g i m a s . 

Ieškodami būdų . kaip page
rinti savo f inans inę būkle, 
ka ip i šgyvent i , a u k š t o s kvali
fikacijos spec ia l i s ta i — mok
s l in inkai , mokytojai , gydyto
jai , inž inier ia i , kul tūros dar
buotojai, g a u n a n t y s m a ž a s 
pensijas , užuot pas idž iaugė ra
mia s e n a t v e , s t e n g i a s i ir to
l iau dirbti , karta i s imdamies i 
n e t m e n k i a u s i a i a p m o k a m o 
darbo. L ie tuvos konst i tucija 
k i e k v i e n a m piliečiui garantuo
ja t e i sę į darbą ir ši te ise nėra 
ribojama su pil iečio amžiumi . 

i Elta1 

• Šinulini. Lapkričio 20 d. 
Š iaul ių vyskupi jos katechet i 
kos centre s u r e n g t a m e projek
to „Tikybos m o k y m o centrų 
k ū r i m a s Š iau l ių vyskupijos 
dekanatuose" s e m i n a r e daly
vavo vyskupi jos d e k a n a t ų at
stovai , metod in ių centrų vado
vai . Sus i t ik imo m e t u kalbėta 
apie dekanatų rel iginio ugdy
mo centrų metod in ių būrelių 
v a l d y m o pagr indus , aptarti 
metod ines veiklos planai , mo
kytojams kylančios problemos. 

• Kulautuva. Spa l io — 
gruodžio nien. Kulautuvos jė
zu i tų n a m u o s e Kauno jėzuitų 
g imnaz i jos pirmųjų ir antrųjų 
k las ių m o k s l e i v i a m s rengia
m o s rekolekcijos, kur ioms va
dovauja g imnazi jos kapel ionas 
kun . V. S a d a u s k a s . SJ. Reko-
iekcija- veda mokytojai , vyres
niųjų k las ių moksle iv ia i ir 
buvę š ios g imnaz i jos mokiniai . 

Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 

» 

Veikio nuc 
į 1921 m. 

S900 SotTOl ARCKrK RC*:), VaUO* Ŝ RiNOS, MšKJK TSL 708.839.2000 

Šešios pokylių salės - tinka įvairioms progoms 

t i/l f » 

35 iki 40 svečių 

BcrdiSUS fanui Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

i 

100 dc 135 svečių 

40 M 60 svečis 

H U O * JtOOM 
60 iki 1C3 svečių 

125 iki 175 svečių 

225 iki 550 svečių 

MARIKA TMTJL 
4738 W. 103 rd ST 

OAK LAWN, H. 60453 
708-422-7900 

KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA 
WWW.MAZEUCA.COM 

* * * * * * * * » > - . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * # * # * * * * # * * * * # * * J ^ * * * * * * * * 

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

4738 W. 103 rd ST., OAK L A W N , IL 60453 
708-422-3922 

DRAUDIMO AGENTAI 

5fls to L1THUANIA 
from $0.21 perimto 

Gr«et r«tes to th* r*« of tt» wond - arty o»y, any tfme, 
Forh^brmaiioncattLongJ>imtttncePoai: 

1-R0(i-449-n44Fi\ 

Gimtinė 
Kelionė 
Kišenė 

artesnė 
j greitesnė 
| pilnesnė 

LOT skrydžiai žymiai priartino Cantrina ir Rytų Europa 
Naujas tvarkaraštis įgalina kaliauti graičiau ir maloniau. 

Parsėdimas - tarsi langva mankšta kojoms. \ 
Kainos - pačios žemiausios, taigi, skrisdami LOT, nanuskriausita savo piniginės. 

Lenkijos Avialinija LOT nuskraidins jus ten , kur reikia, be to aptarnaus aukščiausiu l y g i a N e v e l t u i jau 
eile m e t ų LOT p e l n o geriausios Centrines ir Rytų E u r o p o s avialinijos vardą. Mes garsėjame m a n d a g i o m i s 

st iuardesėmis , sve t ingumu, kokybišku aptarnav imu "ir nepralenkiama virtuve. Naujausi, m o d e r n i a u s i lėktuvai 
iŠ Niujorko, Niuarko, Čikagos*, T o r o n t o nuskra id ins jus tiesiai J VarSuvą. Lengvas, m a l o n u s p e r s ė d i m a s 

Šiuolaikiniame VarSuvos aerouos te , ir... p o lėktuvo sparnais jau matos i Vilniaus bokšta i . 
Su LOT - ir arčiau, ir pigiau. 

*LOT bw>*ou)o tu Amancon AMna«. taigi galit* patogiai Ml tMt t l su dar 14 JAV miestu. 
Skambinkit* imu** arba tavo kationHi agaaturai . a taip pat aplankyk** mūsų irttarnatma tva tama w w w W c o i » 

\ 

POUSH AIRLIHES 

Informacija ir rezervacijos: 

1-800-223-0593 
UJT-
TlCKETSONLlNE * 

www.lot.com 

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

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

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
, S.Benetis, tel. 630-241-1912., 

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

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

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

C.L.Quality Body Shop 
Remontuojame, patekusį j 

avariją atstatome, dažome ir 
poliruojame, taip pat 

parduodame automobilius. 
Reikalingas skardininkas. 

Skambinkite 815-723-7650. 

Išnuomojamas 
apšildomas 4 kamb. 

1 tnieg. butas 67 & Whipple apyl. 
$375 į mėn. + ..security" 
Te l . 7 7 3 - 4 3 4 - 4 5 4 3 

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

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

Window VVashers 
40.000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid dri ver' s licėnse and trans-
portation. Mušt be fluent in English. 
L. A. McMahon Window VVashing. 
Tel. 800-820^155. 

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

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

Vyrų ir moterų kirpėja. 
15 metų patyrimas. Greitas. 

malonus patarnavimas. 
Skambinti Vandai, 

tel. 708-422-6558. 

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

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

7,50. Reikalingi: mašinų 
operatoriai, suvirintojai, virėjai 

profesionalai, kandidatai 
įvairiems įstaigos darbams. _ 
Būtini legalūs dokumentai. *j 
Skambinti: 630-920-0238; £ 

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

Kalbame angliškai, lenkiškai, 
rusiškai, ispaniškai. 

Kreipkitės į Haliną arba Marek. 

Firma „Lithuanian Press" 
užprenumeruoja įvairius laikraš
čius ir žurnalus. Prenumeruojama a 
visame pasaulyje. Tel. 708-345* I 
2309. Adresas: 1501 N. 17th Ave , S 
Melrose Park, IL 60160. E-mail: 
LithnaniaiiPtess@hotmaH.com. 

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

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

namų tel. 708-612-9526. 

ATTENTIONIMMJGRANTS! 
Canada and Australia 

are accepting applicants for 
Permanent Resldence! 

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

GTS concentrating in immigration 
immigration-service.com 

GREIT PARDUODA 

E * RE/MAX 
^ R E A L T O R S 
0rTC.(773l SK • S9S9 

HOME (708) 425 - 7160 
MOBIL (773) 590-0205 

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

5??S- MIS 
AIexander J. Mockus, 

L T D 
Realtors 

„BUD" BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime. 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus. 773-767-6655 Pg. 312-308-0307 

Fax 773-767-9618 

°3fti Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn, Illinois 60453 
Business (706) 423-9111 
Voice Mai (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Ras. 708-423-0443 

ASTA T.MlKŪNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose 

CŽtlĮUO^i 
New Vision 
12932 S. LaGrange 
Palos Park, IL 60464 
Bus.: 708-361-0800 
Voice Mat 773^54-7820 
Pager: 708-892-2573 
Fax: 708-361-9618 

DANUTĖ MA VER 
Dirba naujoje įstaigoje. Jei norite par

duoti ar pirkti namus mieste ar 
priemiesčiuose, kreipkitės į DANUTĘ 

MAYER. Ji profesionaliai, 
sąžiningai ir asmeniškai patarnaus. 

Nuosavybių įkainavimas veltui. 

29i 
SALAMANCA 

Voicemail 
773 -«0 -6878 

Pager 
773-260-3404 

Cell.tel. 
630460-5988 

AUDRIUS MIKULIS 
Sprendimai! Sprendimai! 

Sprendimai! 
Ketinate pirkti, parduoti ar įkainoti 

nekilnojamą turtą? Turite sunkumų su 
paskola? Jums profesionaliai patars ir 

sąžiningai patarnaus 
AUDRIUS MIKULIS 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms kom
panionėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 
kartu arba atvykti į darbą ir 
išvykti. Kreiptis: 

ALLCARE 
Employroent Agency 
Tel. 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

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

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

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

i l / I 

http://WWW.MAZEUCA.COM
http://www.lot.com
http://www.carlislestafnng.com
mailto:LithnaniaiiPtess@hotmaH.com
http://immigration-service.com
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LAIMĖTOJAS LR 
PRALAIMĖTOJAS 

Atkelta iš 3 psl. 
Gerai susiorga

nizavę, vieningai sutardami ir 
išmintingai veikdami, gal jas 
ir pasieksim. Nustokim verkš
lenti, kad mūsų mažai ir kad 
tiek balsų nieko nereiškia. Šį 
kartą gali būti ir kitaip. Prisi
minkim Sidnėjų. Mūsų mažos 
tautos šaunūs krepšininkai, 
vykusiai vadovaujami ir nau
dodami jėgas, vos ant menčių 
nepaguldė garsiausių pasau
lyje Amerikos profesionalų. 
Pasirodykim, kad už juos ne
mažiau verti nė mes, politikai. 
Progą išnaudodami, paguldy-
kim ant menčių JAV vadų po
litiką, laimėkim jų balsą Lie
tuvai į NATO. Utopija? Gal
būt. Bet šiuo laiku ji verta 
ypatingesnių pastangų.-Tegul 
jas pajunta ir laimėtojas, ir 
pralaimėjusio draugai. 

* Ateinančia is metais 
Lietuvos žvejai daugiau žu
vų galės gaudyti Baltijos jūros 
Europos Sąjungos žvejybos zo
noje. Lietuvai ir ES apsikeitus 
žvejybos limitais, 2001 m. Lie-
tuvoss žvejams leista sugauti 
1.300 tonų menkių. < Eitai 

Brangiai Mamytei 

A. t A. 
IEVAI DEVEIKIENEI 

mirus, jos dukrai, „Saulutės" narei VIDAI MALEIŠ-
KIENE1 bei kitiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą. 

„Saulutė", Lietuvos vaikų globos būrelis 

Jsižiemojo... Algio Jakšto nuocr. 

Mano Sheinfeldo gimnazijos klasės auklėtojui ir lietuvių 
kalbos mokytojui 

A. t A. 
JUOZUI MASILIONIUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiu jo žmoną PRANUTE: * kartu 
liūdžiu. 

Vytautas Vidugiris 

Pedagogui 

A. f A. 
JUOZUI MASILIONIUI 

mirus, žmonai PRANEI reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime. 

f Natalija ir Stasys Sližiai 

DRAUGAS, 2000 m. gruodžio 30 d., šeštadienis 

ALVVAYS W I T H FLOVVERSI 
* Skintos ir vazoninės gėlės 
* Vainikai, krepšeliai © i 
* Vestuvinės ir proginės puokštės ™ 
* Pristatome Čikagoje ir priemiesčiuose bei 

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

8015W.79St.,Justice, IL 

>C.V 

Siųskite pinigus per VVestern Union®* 
ir gausite piniginę nemokamai ir taip pat galite. 

Su kiekvienu pinigų persiuntimu 
esate įtraukti į „Laimingos 
Piniginės" loteriją ir turite 
galimybę laimėti iki $10,000. 

allet cTf 
Fortune 

SA/EEPSTAKES 

Reikiant daugiau informacijos, kreipkitės 

l-800-325-6000 
Informacija perduota anglų kalba. 

www.westernunion.com 

VVESTERN MONEY 
U N I O N TRANSFER 

The fastest way to send money worldwide SM 

. IM» fc» , t» *^ .»•««•.I—«.u•• W h < tmmmtmt a * l » m MM » m '—m *M> *m • ta l L«a <• n i i , v v ~ . M Imttk 
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Musų mielam brol iui , buvusiam LSS Broli jos 
Vyriausiam Skautininkui 

A. t A. 
v.s. VLADUI VIJEIKIUI 

Namo išėjus, dukrai JŪRATEI ir artimai draugei 
IRENAI reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu 
liūdime. 

v. s. Romas Otto 

LSS Brolijos Vyriausias Skautininkas 

ir visa LSS Brolija 

A. t A. 
j .v.s. ANTANUI LEVANUI 

mirus, gilią ir nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai 
JANINAI, seseriai ELENAI ir visiems artimiesiems. 
Lietuvių Skautų Sąjunga kartu su jumis skausmu ir 
liūdesiu dalinasi. 

v.s. Birutė Banaitienė 

LSS Tarybos pirmininkė 

1 

PALOS - GAIDAS 
FUNERALHOME 

• Patogioje vietoje 
t a r p Čikagos ir Lemonto 

• 10 rainučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapin ių 

1 1 0 2 8 S. S o u t h w e s t H w y . 
P a l o s H i l l s , I L 
708-974-4410 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

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

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

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

5200 W. 95 St. 9900 W. 143 St. 
Oak Lawn, IL Orland Park, IL 

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

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

LACK & S O N S 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA 
MARQUETTE PARK 2533 W 71 ST. 

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

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

ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-476-2345 

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

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICACO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

ALL PHONES 
1 708 652 -5245 

http://www.westernunion.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Mažosios Lietuvos pat
riarchas Kurtas Vėlius svei
kina Naujųjų Metų proga lie
tuvius išeivijoje ir Lietuvoje, 
linki visiems sveikatos, stipry
bes ir vienybės. 

Vyresniųjų lietuvių cent
re „Seklyčioje" sausio 3 d., 
trečiadieni, 2 vai.p.p. bus ro
doma vaizdajuostė ..Lietuva -
atviros durys*. Visi maloniai 
kviečiami atvykti ir pamatyti. 
Bus ir bendri pietūs. 

Jei per Čiurlionio festi
valį neturėjote progos išgirsti 
„Dainavos" ansamblio atlieka
mos M. K. Čiurlionio kantatos 
,.De Profundis", nenusiminki
te. Šį kūrinj, sukurtą pagal 
129-ąją Dovydo Psalmę, dai-
naviečiai kartos sausio 14 d. 
savo religinio koncerto metu. 
Be kantatos, taip pat skambės 
prancūzų kompozitoriaus M. 
Durufle motetas „Ubi Cari
tas", anglų kompozitoriaus J. 
Ratter „Reąuiem", L. Abano 
Psalmė Nr. 3 ir kt. Religinis 
koncertas, pavadintas „Ir 
šviesa, ir tiesa", bus skirtas 
Sausio 13-osios aukų atmini
mo dešimtmečiui, kurį kitais 
metais minėsime Lietuvoje ir 
Amerikoje. Pasižymėkite sau
sio 14 d. datą savo kalendo
riuose ir 3 vai.p.p. būtinai at
vykite į Švč. M. Marijos Gimi
mo bažnyčią, kurios skliautai 
paskęs religinės muzikos gar-

.suose. Bilietai — „Seklyčioje". 
Lietuvių tauta turi daug 

gabių pianistų, tačiau tik vie
ną Mūzą Rubackytę. Ji kon
certuoja garsiausiose pasaulio 
koncertų salėse. Netrukus M. 
Rubackytė gastroliuos su 
Nashville, TN, filharmonijos 
orkestru, o sausio 13 d. - iš
skirtinis koncertas lietuviams 
Maria gimnazijos salėje. Dau
giau informacijos - „Seklyčio
je" (2711 W. 71st St.) arba tel. 
708-386-0556. 

BALFo centro įstaiga, tu
rinti savo patalpas „Draugo" 
pastate, Naujųjų metų dieną, 
sausio 1, pirmadienį, bus už
daryta. Darbuotojai ir vado
vybė linki visiems laimingų, 
sveikų ir sėkmingų 2001-ųjų 
metų! 

Nemokami anglų kalbos 
kursai! City Colleges of Chi-
cago jums siūlo tris anglų kaip 
antrosios kalbos kursus, vyk
siančius Bridgeporte. Pamo
kos prasidės sausio 8 ir' 9 
dieną. Daley bibliotekoje 
'3400 S. Haisted) klasės vyks 
antradieniais, trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 9 vai.r. iki 
1 vai.p.p. Kitos pamokos Da
ley bibliotekoje vyks pirmadie
niais, trečiadieniais ir ketvir
tadieniais nuo 6 iki 8 val.v. 
Dar vienos klasės vyks First 
Lutheran Church '643 W. 31st 
St.) pirmadieniais ir ketvirta
dieniais nuo 10 vai.r. iki 12.30 
vai.p.p. Užsiregistruoti galite 
pamokų laiku. Jums dėstys 
Stan Smith; tel. 773-376-7521. 

DISKUSIJŲ KLUBAS „GIJA" 
Diskusijų ir informacijos mintimis, pageidavimais ir pa-

Naujųjų metų dieną, pir
madienį, 2001 m. sausio 1. 
„Draugo" redakcija, adminis
tracija ir spaustuvė nedirbs. 
Po švenčių „Draugas" išeis 
trečiadienį, sausio 3 d. 

Kviečiama talka! „Saulu
tė", Lietuvos Vaikų globos bū
relis, vėl kreipiasi į geruosius 
žmones, prašydamas padėti 
sukrauti apie 600 siuntinių į 
du sunkvežimius. Spalio gale 
besilankant Lietuvoje, siun
tiniais besirūpinančiai Ramin
tai Marchertienei (tel. 630-
243-9488) vėl buvo daugelio 
patvirtintas „Saulutės" siunti
nių reikalingumas, ypač šiltų 
rūbų, batų, mokslo reikmenų. 
žaislų, patalynės, muilo, ant
klodžių bei invalidams rams
telių ir vežimėlių. Tad savano
rių pagalba suvežama, rūšiuo
jama, pakuojama, o dabar rei
kia talkos krauti išsiuntimui. 
Renkamės apatinėje mašinų 
aikštelėje Pasaulio lietuvių 
centre šeštadienį, sausio 6 d.. 
9 vai. ryto. Tėveliai, atvežę 
vaikus į šeštadieninę, kvie
čiami prisidėti. „Saulutė", Lie
tuvos Vaikų globos būrelis dė
koja už pagalbą. 

Ekumeninės pamaldos 
įvyks 2001 m. sausio 21 d., 
sekmadieni, 3 vai.p.p. Švč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 

pasikeitimo klubas elektroni
niu paštu įsikūrė 1997 m. lie
pos mėnesį Clevelande, OH. 
Klubo tikslas - suburti JAV 
gyvenančius lietuvius keistis 
aktualia informacija, padėti 
surasti vieni kitus. Ypač tai 
aktualu žmonėms, neseniai at
vykusiems į JAV - laikinai ar 
visam laikui. Oficiali klubo 
kalba yra lietuvių, bet jei kam 
sunku rašyti lietuviškai, nesi
varžykite, rašykite angliškai, 
o gal tiesiog norėsite persiųsti 
įdomią informaciją iš angliško 
šaltinio. 

„Gija" - tai vieta, kur galite 
tikėtis atsakymo į sau rūpi
mus klausimus. Seniau čia gy
venantys žmonės ir JAV lietu
viai mielai pasidalins savo pa
tirtimi ir žiniomis. Iki šiol 
toks pasikeitimas informacija 
vyko telefonu, asmeniniu susi
rašinėjimu elektroniniu paštu 
ar iš nuogirdų, bet paskleidus 
šią informaciją plačiau, laimė
sime mes visi. Dalinkitės savo 

tirtimi, tik tada „Gija" nenu
truks. 

Techniniais klausimais 
kreipkitės \ Dainių Mačikenį 
(ddm3@po.curu.edu namų 
tel. 216-381-2285). Jei turite 
kompiuteri su modemu - tech
niškai esate pasiruošę įsijung
ti į „Gijos" elektroninį klubą. 

Kaip prisijungti prie disku
sijų klubo? Jūs galite aktyviai 
dalyvauti klubo diskusijose 
nuo to laiko, kai esate įrašytas 
į nario sąrašą. Tapti diskusijų 
klubo nariu gana paprasta. 
Reikia nusiųsti žinutę adresu: 
"majordomo@po.cwru.edu". 
Laukeli "subject" palikite tuš
čią, pačioje žinutėje tereikia 
parašyti subscribe gija ir jūsų 
elektroninio paš!o adresą. Jau 
užsiregistravus, žinutes reikia 
siųsti adresu 
gija@po.cwru.edu ir jos bus 
automatiškai persiunčiamos 
kitiems „Gijos" nariams; ly
giai taip pat ir jūs gausite kitų 
siųstą informaciją. 

LEMONTO LIETUVIAI SUSIDOMĖJO W. 
SHAKESPEARE 

Netikėtai kaip didelę pas
laptį sužinojome, kad LB Le-
monto apylinkės socialinių rei
kalų skyriaus vadovas Ge
diminas Kazėnas rengiasi or
ganizuoti ekskursijas į nese
niai į Čikagos Navy Pier per
sikėlusi Shakespeare teatrą. 
Abu su žmona susidomėjome. 
Daug metų važinėjome į jau 

bažnyčioje (44 gatvė ir Califor- į n u 0 į9 5 3 m e t ų veikiantį Sha-
nia) 

Vytautas Vidugiris, gyve
nantis Rancho Palos Verdes, 
CA. Draugo fondo garbės na
rys, užbaigiant rudens vajų 
įnašus papildė su 200 dolerių, 
pasiekdamas 3,600 dolerių su
mą. Už didelę paramą Draugo 
fondui labai dėkojame, linkė
dami geriausių 2001-jų metų 
su naujais vajais. 

KLAIDŲ ATITAISYMAS 
„Bičiulystė" Nr. 1 . 2000. 

12. 22 (penktadienis) 
Atsiprašome skaitytojų ir 

autorių už pasitaikiusias klai
das. Skyrelyje apie S. Nerį 
minimas profesorius, dr. yra 
A. Liekis. Eilėraštyje „Seneles 
pasaka" trečią punktelį reikia 
skaityti: 

„Apie vilką, balta mešką, 
Burtus, išdaigas velnių, -
Apie vandenis, kur teška 
Iš sidabro šulinių'. 
Skyrelyje „Mano receptas" 

Hedvinos Dainienės receptas 
..Spanguolių drebučiai" turi 
būti: 1 skardinukė spanguolių, 
toliau kaip tekste: 1 dėžutė 
aviečių drebučių (milteliai) — 1 
didelė arba 2 mažos (gelatin 
dessert); 1 arbatinis šaukšte
lis želatinos (gelatin plaim. 
Neįrašyta: želatinos šaukštelį 
ištirpinti šiltame vandenyje ir 
supilti į ištirpintus drebu
čiams skirtus miltelius. Toliau 
kaip tekste. Aguonų skardi
nukė „Poppy seed" (Filling). 

Dėkoju ir linkiu geresnių 
metų visiems, įdomesnio Nau
jojo amžiaus! Būkite sveiki! 

Ligija Tautkuvienė 

r n. 

Monika SiliūnaiU> (ii kaires) ir (ioda Inokaitvt*' atlieka savo darbelius 
.Žiburėlio" Montessori mokyklėlėje Lemonte 

kespeare teatro festivalį nedi
deliame Kanados Ontario pro
vincijos miestelyje — Strat-
ford. Rinktiniai veikalai, geri 
aktoriai ir puikūs pastatymai 
dažnai mus suviliodavo leistis 
į beveik 500 mylių kelionę, 
kuri anais laikais prie vairo 
užtrukdavo beveik visą dieną, 
ir tik kelias naktis praleisda
vome tame gražiame teatri
niame miestelyje... 

Laikui bėgant jau vis rečiau 
susirengdavom tokion tolimon 
kelionėn. Ir kaip buvo malonu 
išgirst, kad čia pat. Čikagoje, 
prie pat Michigan ežero kran
to, atsirado Shakespeare teat
ras ir kad ten nuvykti ne
reikės visai prie vairo sėdėti, 
nes G. Kazėnas žadėjo visus 
norinčius ten nuvežti autobu
su. Nuo Pasaulio lietuvių cen
tro iki teatro pastato, kitaip 
sakant — beveik nuo durų iki 
durų. Maža to, bus net proga 
nors retkarčiais vėl scenoje 
išvysti Stratforde dažnai ma-
tvtą garsųjį aktorių Brian 
Bedford! 

Lapkričio 8 d. entuziastingų 
teatro mėgėjų prisėdęs puspil
nis autobusas pajudėjo Čika
gos miesto centro link. Po 
trumpos, nei valandos netru
kusios keliones, vaišinami lie
tuvišku „Rokiškio" sūriu, pa
siekėme teatrą, kur gėrėjomės 
žaisminga W. Shakespeare 
„The Two Gentlemen of Vero
na" komedija. Tai viena ank
styvųjų W. Shakespeare vei
kalų, romantiška meiles istori
ja. 

Net ir pats teatras paliko la
bai malonų įspūdį. Jaukus, 
nors ir nedidelis, bet glaudžiai 
talpina 525 žiūrovus. Plačiai 
U raidės forma išdėstytų kė
džių pagrindinėje auditorijoje 
ir kelių aukštų galerijose dėka 
ne vienas žiūrovas nesėdėjo 
toliau nuo scenos negu devy
nios eilės. 

Gruodžio 13 d. maždaug ta 
pati grupe autobusu patraukė 
į Shakespeare teatrą, kad pa
matytu satyrinę komediją 
„The School for ScandaP. Tai 
— pirmas šio teatro ne šeks-
pyrinis pastatymas. Autorius 
— garsus anglu dramaturgas 
Richard JSrinsley Sheridan, 
vaidinime labai vykusiai pris
tatęs 18-ojo šimtmečio Anglį-' 
jos aukštuomenės manieras. 
Kandi autoriaus satyra lyg ir 
primena maždaug šimtmečiu 
anksčiau gyvenusį prancūzų 

dramaturgą Moliere ir jo vei
kalus „Tartuffe" bei „The Mi-
santhrope". 

Sąmojingi dialogai čia skai
tomi vienas paskui kitą, pilni 
dviprasmiškų gandų, užuomi
nų ir insinuacijų. Pvz., kai 
pagrindinės veikėjos Lady 
Teazle gerbėjas Josepp Sur-
face bando ją įkalbėti, kad vie-
aintelis būdas įrodyti ištiki
mybę savo vyrui yra praleisti 
naktį su juc. Joseph. Ką į tai 
jaunoji Lady Teazle? „Ar tai 
reiškia, kad aš turiu nusidėti 
ir prarasti savo dorybę idant 
išlaikyčiau savo gerą vardą?" 

Autoriaus taikliai parinkti 
charakterių vardai, kaip Lady 
Sneenvell, Teazle. Surface, 
Snake, Crabtree jau lyg patys 
savaime pasako, kas tai per 
charakteriai. Panašiai kaip ir 
mūsų Vinco Kudirkos „Lietu
vos tilto atsiminimų" Kruglo-
durovas, Vziatkovičius ir kiti. 

„The School for Scandal" 
pirmą kartą buvo pastatytas 
1777 metais. Tik prieš metus 
Amerika buvo paskelbusi savo 
nepriklausomybę, ir. sakoma, 
kad George Washington, pir
majam Amerikos prezidentui, 
šis veikalas buvo vienas iš jo 
mėgstamiausių. Įdomūs tai 
buvo laikai. Tik ką buvęs įvy
kęs pirmasis Lietuvos-Lenki
jos valstybės padalinimas, 
garsusis škotų ekonomistas ir 
filosofas Adam Smith paskel
bė savo garsųjį kapitalinį vei
kalą „The Wealth of Nations". 
Pasaulyje visur artėjo didžiu
lės permainos, parnasu pradė
jo vystytis jau kitokia visuo
menė, o senąją B. Sheridan 
dar spėjo mums pristatyti sa
vo vykusia parodija. 

Šiame vaidinime buvo puiki 
proga pamatyti nepalyginamą, 
aktorių Brian Bedford pagyve
nusio Lord Peter Teazle, jau
nosios Lady Teazle vyro, rolė
je. Jo vaidyba ir įsigy^nimas 
j charakterį ir po tiek metų 
(kai jį matydavome Stratfor
de) vis dar švytėjo toje pačioje 
įprastinėje artistinėje aukštu
moje. 

Čikagos N'avy Pier Shakes
peare teatro sezonas baigsis 
2001 metu balandį Šekspyro 
drama „Kmg Lear". Kiek teko 
patirti, Lemonto socialinių rei
kalų skyriaus vadovas Kazė
nas ir jo pagalbininkė Lilija 
Kizlaitienc planuoja organi
zuoti išvyką į tą pasaulinio 
garso veikalo pastatymą. Nu
matoma režisierė — Barbara 
Gaines. Teatro mėgėjai, tikiu, 
tikrai juo nenusivils. Gal ir 
sugrįžti iš vaidinimo neberei
kės keturių valandų klampoji
mo sniege, kaip atsitiko grįž
tant iš gruodžio 13 pastatymo. 
Bet ir tada. vaidinimu sužavė
ti, nieko neišsigandome. 

Aleksas Vitkus 

Slidinėkime d r a u g e ! Kovo 
24-30 d. lietuviai slidininkai 
suskrenda į Mammoth kalnus 
Kalifornijoje slidinėti. Be pra
moginio slidinėjimo, vyks ir 
VII Pasaulio lietuvių kalnų 
slidinėjimo varžybos. Visi mie
lai kviečiami dalyvauti. Kaip 
ir anksčiau atvyksta slidinin
kai iš Kanados, Australijos ir 
Lietuvos. Organizacinio vado
vo Algirdo Seko adresas: 
20291 Dearvale Lane, Hun-
tington Beach, CA 92646; tel. 
714-968-8124; e-paštas: 
LTSKISUMMIT200 l@AOL.co 
m Papildomas informacinis 
šaltinis: 

vciurlionis@msn.com 
R. PALUBINSKIENĖS 
PARODA ČIKAGOJE 

Renatos Palubinskienės, gy
venančios Grosse Pointe, Mi
chigan, alyvos dažais nutapy
tų darbų paroda, primenanti 
Renesanso laikus ir spalvas, 
įvyks Roche galerijoje, 750 N. 
Franklin, nuo sausio 12 iki 
vasario 16 d. Telefonas 312-
654-0144. Tai jos antra paroda 
šioje galerijoje. 

Saulius Šimoliūnas 

Renatos Palubinskienės naujų darbų parodos atidarymas vyks sausio 12 
d., penktadieni, nuo 5 iki 8 vai. v. Byron Roche galerijoje (750 N. Franklin 
St., Suite 105. Chicago). Daugiau informacijos tel. 312-654-0144 arba In
ternete www.bvronroche.com 

• Automobilio, namų ir 
l igos d r a u d i m a s a tvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 9439 S. 
Kedzie Ave., Evergreen Pk., 
IL 60805-2325. Tel. 708-422-
3455. 

• Mūsų n e į g a l i ų j ų po
reikiai — tai ,,Atviro žodžio' 
forumo tema, kur ią a p t a r s 
Nijolė Maskal iūnienė, Rūta 
Vaznelienė ir Vita Annarino. 
Pokalbis įvyks s ekmad ien i , 
sausio 21 d. po 11 vai. šv. 
Mišių L ie tuvių Dai lės mu
ziejuje, PLC, Lemonte . Visus 
maloniai kviečia . .Saulutė", 
Lietuvos vaikų globos būrelis. 
Bus aktuali tema, kavutė ir 
užkandėliai. 

• Pr ie š u ž s i s a k y d a m i 
paminklą aplankykite St . 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal 
jūsų pageidavimą, brėžinius. 
Prieš pastatant paminklą, ga
lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
jis padarytas, kaip jau buvo 
jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir 
Vilimas Nelsonai. Tel. 773-
233-6335. 

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

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

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPČNAS 
6436 SPula»lri Rd., Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo .Draugo*) 
TeL 773-284-0100. 

TeL 630-267-0200, Lemont , IL 

Advokatas 
Jonas Gibai tin 

Civilinė* ir 
kriminalinė* bylos 

6247 S. Kedz ie A v e n n e 
Chicago, IL 60829 

TeL 7 7 3 - 7 7 6 - 8 7 0 0 
E-maib G i b a i t i s f t a o L e o m 
ToU free 2 4 h r . 888-776-6742 

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

"Algimantas ir Laimutė 
Antanėl ia i , Omaha, NE, šven
čiant jų vedybinį 50 metų jubi
liejų, prie anksčiau sveikinusių 
jų draugų, dar prideda Eleo
noros Kružikienės $50 auką 
Lietuvos našlaičiams. Dar kar
tą sveikiname sukaktuvinin
kus , o aukotojai dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas, 2711 West 71 Str., 
Chicago, IL 60629 

• Amerikos l ie tuvia i au
koja n u s k r i a u s t i e m s Lietu
vos v a i k a m s : $100 Aldona 
Griškienė, Chicago, IL ir Mar-
lene Zavada, Medford Lakęs, 
NJ; $50 Helena Vredenburg, 
Ft. Collins, CO; Rita Pugliese, 
Medford, NJ; $40 Christopher 
Miedzius, Williamstown, NJ; 
$25 seselė Donata Judis, Grand 
Rapids, MI; $20 Joseph Mar-
tunas, Minesville, PA. Visiems 
aukotojams Lietuvos vaikų 
vardu dėkojame! „Lietuvos 
Naš la ič iu globos" komite
t a s , 2711 West 71 Str . , 
Chicago, IL 60629. 

• A.a. R imos Skorubs-
kaitės Tamošiūnienės atmi
nimą pagerbdami, Lietuvos 
va ikams aukoja $100 CNA 
HealthPro prezidentas Alan K. 
Pritz: $30 Donnna Cordeiro, 
Naperville, IL. Reiškiame užuo
jau tą ar t imiesiems, o auko
tojams Lietuvos vaikų vardu 
dėkojame! „ L i e t u v o s Naš
l a i č i u g lobos" komi te tas , 
2711 West 71 Str., Chicago, 
IL 60629. 

• Daug Amerikos lietuvių 
globoja Lietuvoje vaikus, siųs
dami jiems finansine paramą. 
Andrew Račkauskas, Brook-
field, IL, globoja du vaikus 
Lietuvoje. Pratęsdamas para
mą j i e m s , k i t iems metams 
atsiuntė $350. Rimas ir Gailė 
Dovydaičiai, Dalton, PA, glo
boja Lietuvoje 3 vaikus. Pra
tęsdami paramą kitiems me
tams, atsiuntė $450. Dalia ir 
Rimas Bitėnai, Bronxville, NY, 
globoja Lietuvoje vieną vaiką. 
Pra tęsdami paramą kitiems 
metams, atsiuntė $200. Nancy 
Snyder globoja du vaikus. Pra-
tęsdama paramą kitiems me
tams atsiuntė $340. Po vieną 
vaiką* Lietuvoje globoja ir at
siuntė po $150 kitiems metams 
šie asmenys: Arūnas Gaspa-
raitis, Elmwood Park, IL: Rita 
Raminta Jelionis, Chicago, IL; 
Wi!liam Unakis, Morton, IL; 
Walter Adomkus, Littlerock, 
CA: Leonardas ir Renata Ge
rulaičiai, Ann Arbor, MI; Mic-
hael ir Dalia Paradie, Nashua, 
MH; James ir Carmela Pike, 
Union, NJ. Visiems rėmėjams 
Lietuvos vaikų vardu dėko
jame ' „ L i e t u v o s Naš l a i č iu 
globos" komitetas, 2711 West 
71 Str . , Chicago. IL 60629. 

• BALTIC MONUMENTS, 
1108 Amber Drive, Ijemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. TeL 
630-243-8446. Leonidą ir Gedr-
minas Kazėnai. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į na
mus. 

• Lithuanian Citizen's 
Society of Western Pennsyl-
vania, Pittsburgh, PA, pra
tęsdami paramą kitiems me
tams 14 vaikų, kuriuos jie 
globoja, atsiuntė $2,100. Dėko
jame! „Lietuvos Našlaičiu 
globos" komi te tas , 2711 
West 71 Str., Chicago, IL 60629. 

• Balzeko lietuvių kul
tūros muziejus Čikagoje gavo 
naują siuntą šviežių saldainių 
iš Lietuvos. Nepamirškite nusi
pirkti gardžių saldainių sau ir 
artimiesiems Naujųjų metų 
nakčiai. Gruodžio 31 d. dovanų 
parduotuvė bus atidaryta iki 4 
vai. p.p. Informacija sutei
kiama tel. 773-582-6500. 

• „Saulutė", Lietuvos vai
kų globos būrelis, dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, inva
lidams vaikams, daugiavai
kėms šeimoms bei studentams 
Lietuvoje. Aukojo: Alexandra 
Kazickienė $5,000, tęsia 13 
vaikučių paramą ir jdeda auką 
„Saulutės" kitų vaikų paramai: 
Lilija Kizlaitiene $100 Kera-
minų šeimyniniams namams; 
Mark Golden $25 kalėdinę 
dovaną remiamam berniukui; 
Dalia ir Antanas Laučiai $240 
tęsdami mergaitės metinę para
mą, Danguolė ir Pijus Bielskai 
$240 tęsdami berniuko metinę 
paramą; Marija Ročkuvienė 
vietoje kalėdinių sveikinimų 
aukoja $150 „Saulutei"; Irma 
Laisvėnaitė $200 draugų do
vaną gimtadienio proga skiria 
Lietuvos vaikams; Nijolė ir dr. 
Romualdas Kašubą aukoja $50; 
Danutė E. Balta-Janson $50 bei 
Genutė Mickevičienė $50 a.a. 
Elenos Trumpienės atm.; dr. 
Austė Vygantienė $240; Ginger 
Houghton $240 tęsia mergaitės 
metinę paramą; Geraldine Har-
rison $200; Danutė ir Romas 
Puodžiūnai $50; Loreta ir Ri
chard Wales $50; Vytas Mi-
ceika $960 tęsia 4 vaikučių 
metinę parama: Rima Balčiū
nienė $40; Rita Klionene $240 
siunčia metinį berniuko para
mos mokesti; Lina Hilko $240 
tęsdama berniuko paramą; St. 
Petersburg Lietuvos Dukterų 
draugija (Aldona Andriulis) 
$200; dr Rimvydas Sidrys 
siunčia $250 metams paremti 
mergytę, kaip kalėdinę dovaną 
savo anūkams. Labai ačiū! 
„Saulutė", 419 V/eidner Rd., 
Buffalo Grove, IL 60089. Tel. 
847-537-7949. Tax II)#36-
300:1339. 
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