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Lietuva dar neturi garantijų dėl 
pakvietimo tapti NATO nare

Vilnius, lapkričio 9 d. 
(Elta) — Tėvynės sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) vado
vo, Seimo nario Vytauto 
Landsbergio nuomone, Lietu
vos valstybinis tikslas — 2002 
m. laukiamas pakvietimas 
tapti Šiaurės Atlanto sąjungos 
nare — gali būti pasiektas, 
tačiau garantijų, kad Lietuva 
tikrai bus pakviesta, dar nėra. 
„O pastangų, kad taip ne
įvyktų, matoma ir gali rastis 
vis daugiau”, pažymi savo pa
reiškime V. Landsbergis.

Jo teigimu, Kanadoje ką tik 
buvo paskleista „labai ypatin
ga” mintis neva saugumo pa
didėjimas gali sumažinti pas
tovumą. Todėl V. Landsbergis 
savo pareiškime atkreipė dė
mesį į dvi šio pobūdžio aplin
kybes. Jis pažymi, kad Jung
tinėse Valstijose, kurios gali 
tarti konkrečios NATO plėtros 
klausimu lemiamą žodį, da
bar puoselėjama atsitraukimo 
idėja: kaip vis dėlto nepa
kviesti naujų narių (kad ne
liktų ir Baltijos valstybių pro
blemos), pavadinant tai pa
sirengimo lenktynių tąsa, 
„regata”.

„Viena vertus, būtų pasaky
ta, kad visos kandidatės ap
skritai kviečiamos, kita vertus 
— nekviečiama nė viena kon
krečiai ir dabar. Toks kvieti
mas nekviečiant beveik nesi
skirtų nuo ilgai kartoto ‘atvirų 
durų’ posakio ir, be abejo, 
būtų didelė nuolaida Mask
vai”, mano V. Landsbergis.

Pasak jo, būsimas Rusijos 
prezidento Vladimir Putin vi-

Lietuva nespės iki 2009-pjų 
uždaryti Ignalinos elektrinės
Vilnius, lapkričio 9 d. 

(BNS) — Lietuvai nebūtų pa
rankus Europos Sąjungos nu
rodymas iki 2009 metų už
daryti Ignalinos atominę elek
trinę (IAE), pareiškė premje
ras Algirdas Brazauskas.

Jis pabrėžė, kad Lietuva dar 
nėra apsisprendusi dėl jėgai
nės antrojo reaktoriaus užda
rymo datos ir nėra gavusi ofi
cialios Europos Komisijos 
(EK) nuomonės, kada valstybė 
turėtų visiškai nutraukti 
branduolinės jėgainės naudo
jimą.

„Aš vyliausi, kad sužinosime 
oficialią EK poziciją, deja, iki 
šiol jos neturime”, sakė prem
jeras.

2009-uosius metus susiti
kimuose su Lietuvos valdžios 
atstovais yra minėję aukšti 
Europos Komisijos pareigūnai, 
tarp jų už ES plėtrą atsakin
gas komisaras Gunter Verheu- 
gen.

IAE generalinis direktorius 
Viktoras Ševaldinas po pasita
rimo sakė, kad ES pareigūnų, 
vietos politikos ir žinia
sklaidos minimas 2009 metų 
terminas „yra nepriimtinas ir 
sunkus”. „Nesuspėsime įvyk
dyti pirmojo reaktoriaus užda
rymo darbų, o jau teks nerti į 
antrojo bloko uždarymo pro
blemas”, aiškino jis. Tokia 
data, anot jo, „nelogiška” ir dėl 
specifinių branduolinės ener
getikos technologijų.

Sustabdžius pirmąjį reakto
rių, jame naudotas kuras, 
prieš jį palaidojant, turės apie 
7 metus mirkti specialiuose 
vandens baseinuose. Tik pa
laidojus pirmojo bloko atlie
kas, vandens talpas bus gali
ma naudoti antrojo reakto
riaus kurui nukenksminti.

zitas į Vašingtoną, kur, be
rods, numatoma paliesti ir 
Baltijos valstybių narystės 
NATO reikalą, kelia vėl naujų 
klausimų apie garsiąją „veto 
teisę”.

Seimo narys spėja, kad 
galbūt JAV prezidentas korek
tiškai informuos aukštąjį sve
čią apie būsimą sprendimą 
pakviesti Baltijos valstybes. 
Jis taip pat neatmeta gali
mybės, kad gal dar bus nutar
ta šio reikalo visai neliesti. 
„Juk V. Putin ką tik pareiškė, 
kad už partnerystę nepagei
daus jokių Amerikos nuo
laidų”, pažymi V. Landsbergis.

JAV Atstovų rūmai, pasak 
jo, patvirtino finansinę pa
ramą NATO plėtrai apskritai, 
kandidačių pasirengimui, ta
čiau be datų,..o čia ir yra visas 
klausimas. „Rusijos vyriau
sybės ‘vanagai’ vizito išva
karėse — vėl kategoriškai 
prieš Baltijos valstybių pa
kvietimą”, pažymi V. Lands
bergis. Todėl, jo nuomone, jei 
ta tema pavirs JAV klausimu 
Rusijai, svarstymu ir derybo
mis Vašingtone arba „rančoje” 
dėl mūsų likimo mums neda
lyvaujant, Lietuvoje ir kitose 
Baltijos valstybėse kils ne
smagių prisiminimų. O Rusi
jos diplomatijos tikslas, arti
mas „veto teisei”, bus, pasak 
V. Landsbergio, bemaž pasiek
tas.

Tačiau V. Landsbergis tiki
si, kad jokia „regata”, kurios 
turinys — Baltijos valstybių 
nepakvietimas 2002 metais, 
ten nebus svarstoma.

„Todėl nuosekliau būtų už
daryti antrą bloką ne anks
čiau kaip 2012 metais”, sakė 
Seimo komisijos IAE regiono 
problemoms spręsti pirmi
ninkė Kazimiera Prunskienė. 
Anot jos, Lietuvai reikia susti
printi „visų savo grandžių 
darbą”, kad būtų kuo greičiau 
parengta techninių, finansi
nių, socialinių problemų ana
lize pagrįsta Lietuvos nuosta
ta dėl pasirengimo uždaryti 
antrąjį atominės elektrinės 
bloką.

A. Brazauskas pažymėjo, 
kad Lietuvą turi „dar visus 
metus tokiam apsisprendimui 
— iki narystės derybų pabai
gos 2002 metais”.

V. Ševaldinas sakė esąs su
nerimęs, ar bus spėta įvykdyti 
Lietuvos įsipareigojimą laiku 
(iki 2005 m.) sustabdyti pir
mąjį IAE bloką. Jis pabrėžė, 
kad Lietuvos valstybinė 
energetikos strategija priimta 
jau prieš 2 metus, tačiau tik 
dabar „realiai pradėjo judėti 
projektai”.

* Seimo Biudžeto ir fi
nansų komiteto narys Gedi
minas Vagnorius yra katego
riškai prieš sveikatos apsau
gos finansavimo mažinimą ki
tais metais. Pasak jo, jau kele
li metai Valstybinė ligonių 
kasa negaudavo po 100 ir dau
giau milijonų litų, dėl to sutri
ko ligoninių veikla, piliečiai 
nebesulaukia būtiniausių pas
laugų ir vaistų. Buvęs prem
jeras siūlo kitais metais iš val
stybės biudžeto papildomai 
skirti tam bent 26 mln. litų. 
G. Vagnorius pažymi, kad dėl 
lėšų stokos degalams ir elek
tros energijai praktiškai para
lyžiuota policijos komisariatų

Nelaimės vietoje dirba specialistai.

Klaipėdos rajone nelaimę patyrė 
krovininis traukinys

Klaipėda, lapkričio 9 d. 
(Elta) — Penktadienį geležin
kelio ruože tarp Klaipėdos ir 
Kretingos, netoli tilto per Ten- 
žės upelį, nuo bėgių nuvažiavo 
17 vidurinių sąstato vagonų 
su cementu. Šiek tiek cemento 
išbyrėjo į aplinką. Žmonės per 
avariją nenukentėjo.

Klaipėdos apskrities civili
nės saugos departamento duo
menimis, 20 priekinių vagonų 
nuo nuvirtusiųjų buvo atka
binta ir nugabenta į Klaipėdą. 
9 galiniai vagonai liko stovėti 
prieš įgriuvą. Juos rengiamasi 
nutempti, nes baiminamasi 
jog gali nugriūti. Spėjama, 
kad didelės žalos aplinkai ne
bus padaryta, pirminiais duo
menimis, ant pylimo galėjo pa
birti tik keli kilogramai ce
mento. Vanduo neužterštas.

Traukinys iš Vilniaus vyko 
į Klaipėdą.

Nelaimės priežastimi grei
čiausiai tapo paplautas pyli
mas, kuris nusmuko dėl labai 

^ištvinusio šalia tekančio Ten- 
žės upelio. Yra duomenų, jog 
rytą minėtas kelio ruožas bu-

veikla, nusikaltėliai akivaiz
džiai pajuto nebaudžiamumo 
nuotaikas. Siekiant užtikrinti 
bent minimalų gyventojų sau
gumą, G. Vagnorius siūlo 
grąžinti buvusį minimalų poli- 
cįjos ir STT finansavimą, ski
riant papildomai atitinkamai 
64 mln. ir 1.572 mln. litų.

* Opozicinės Liberalų 
frakcijos narys, Seimo pir
mininko pavaduotojas Ginta
ras Steponavičius kritikuoja 
kitų metų Seimo biudžeto pro
jektą ir ragina sumažinti par
lamentui numatytas išlaidas. 
Seimo kanceliarija prašė ki
tais metais iš biudžeto skirti 
60 mln. litų. Pagrindinėms 
Seimo politinėms jėgoms su
tarus atsisakyti apie 5 mln. 
litų kainuojančio Seimo posė
džių salės remonto, o Seimo 
Biudžeto ir finansų komitetui 
išlaidas pasiūlius sumažinti 
dar 2.4 mln. litų, 2002 m. par
lamento reikmėms numatoma 
skirti 54 mln. litų — 3 mln. 
daugiau negu buvo skirta šie
met. Liberalo nuomone, Seimo 
biudžeto projekte nepagrįstai 
numatyta padidinti išlaidas 
parlamentarų komandiruo
tėms 400,000 litų. Jis ste
bėjosi, kodėl, daugumai parla
mentarų atsisakius valdiškų 
automobilių, Seimo Transpor
to skyriui yra skiriama didelė 
pinigų suma. (BNS)

vo patikrintas, tačiau nieko 
įtartino nepastebėta, todėl įta
riama, kad peršlapęs gruntas 
neatlaikė sąstato svorio. Jokių 
galimos avarijos požymių ne
pastebėjo ir mašinistas.

Dėl sugadinto geležinkelio 
tiek krovininių, tiek keleivinių 
traukinių eismas tarp Kretin
gos ir Klaipėdos visiškai para
lyžiuotas ir nebu<> atnaujintas 
greičiausiai kėlias dienas, kol 
vyks atstatymo darbai.

Tikslias avarįjos priežastis, 
kaltininkus ir gamtai pada
rytą žalą nustatys specialistų 
komisija.

* Lietuvos žaliųjų judėji
mo atstovai tikina visais 
įmanomais būdais kovosią 
prieš Bronislovo Lubio vado
vaujamos Klaipėdos jūrų kro
vinių firmos („Klasco”) planus 
per uostą eksportuoti meta
nolį, teigdami, kad šio pavo
jingų krovinių kategorįjai 
priskiriamo skysčio krova gali 
pakenkti aplinkai ir žmonių 
sveikatai. (LR,Elta)

* Naikinant pavojingas 
atliekas, prezidentas Valdas 
Adamkus ragina į šią veiklą 
įtraukti privatų verslą. „Rei
kia ieškoti suinteresuotų žmo
nių, kad jie darytų šį verslą 
Lietuvoje, o savivaldybės, ku
rios skundžiasi dideliu nedar
bu, galėtų sukurti papildomų 
darbo vietų”, po penktadienį 
vykusio prezidento V. Adam
kaus ir aplinkos ministro Arū
no Kundroto susitikimo sakė 
prezidento patarėjas Darius 
Kuolys. Aplinkos ministro ma
nymu, reikia apie 20-30 mln. 
litų, kad Lietuvoje būtų gali
ma saugiai deginti atliekas.

* Aplinkos ministerija ky
la į kovą su žemės grąžinimu 
gražiausiose ir vertingiausiose 
Lietuvos vietovėse. Kaip sakė 
aplinkos ministras Arūnas 
Kundrotas, iki šiol galiojusios 
teisės aktų nuostatos buvo 
atvėrę kelią žemės dalyimui 
saugomose teritorijose. Rug
pjūčio 17 d. priėmus Piliečių 
nuosavybės teisių į išlikusį ne
kilnojamąjį turtą atkūrimo 
įstatymo pakeitimus, dabar 
valstybiniuose parkuose ir 
valstybiniuose draustiniuose 
leidžiama susigrąžinti žemę 
tik tiems, kurie turėjo žemės 
toje vietoje. Lietuvoje saugo
mos teritorijos užima 11.5 
proc. valstybės ploto. Pusę jų 
sudaro pagal įstatymus negrą
žinama ir neprivatizuojama 
žemė. (BNS)

Liudo Dambrausko (,,Klaipėda”-Eita) nuotr.

* Prezidentas Valdas 
Adamkus nusiuntė padėkos 
laišką JAV Atstovų rūmų pir
mininkui Dennis Hastert, ku
rio vadovaujama institucįja 
šią savaitę pritarė tolesnei 
NATO plėtrai ir numatė skirti 
finansinę paramą narystės 
sąjungoje siekiančioms Vidu
rio ir Rytų Europos vvalsty- 
bėms. „Tai įtikino mus, kandi
dates, jog Amerikos vadovai 
tvirtai remia Europos nuo Bal
tijos iki Juodosios jūros viziją. 
Dabar mūsų demokratinės 
valstybės dar labiau tiki, kad 
kitąmet įstos į Aljansą”, sako
ma laiške. JAV Atstovų rūmai 
trečiadienį pritarė Laisvės su
tvirtinimo aktui, numatan
čiam tolesnę NATO plėtrą.

* Seimas pritarė Alkoho
lio kontrolės įstatymo pa
taisai, legalizuojančiai pre
kybą alkoholiu degalinėse. 
Prieš pataisą pasisakė konser
vatoriai ir krikščionys demo
kratai. Pataisą pasiūliusių so
cialliberalų Dangutės Miku- 
tienės, Gintaro Šivicko ir Kęs
tučio Kuzmicko nuomone, pa
taisa ne tik nepadidins ava
ringumo ir nepažeis tautos 
moralės, bet gali „suduoti patį 
rimčiausią smūgį nelegaliai 
prekybai alkoholiniais gėri
mais per visą kovos su ‘pilstu
ku’ istoriją”. (BNS)

* Seime susitikę Lietuvos
dešiniųjų sąjungos (LDS) ir 
Lietuvos krikščionių demo
kratų (LKD) vadovai Arūnas 
Žebriūnas ir Kazys Bobelis su
tarė bendradarbiauti vienijant 
centro ir dešinės partijas. A. 
Žebriūnas sakė esąs pasiryžęs 
įrodyti, kad dešiniųjų suvieni
jimas yra realus, o ne „kova su 
vėjo malūnais”. (BNS)

* Buvusio premjero Ro
lando Pakso buvusios pata
rėjos Rūtos Vanagaitės pa
stangos apsirūpinti vaistais 
galimos juodligės epidemijos 
atvejui buvo nesėkmingos. Su
gaišusi daug laiko, Vilniaus 
vaistinėse ji nerado gydytojų 
rekomenduojamo ciprofloksa- 
cino, kurį reikėtų leisti į veną 
pirmosiomis juodligės valan
domis. Galiausiai jai buvo 
paaiškinta, kad šio vaisto Lie
tuvoje iš viso nėra. (LR,Elta)

* Penktąjį pralaimėjimą
vyrų krepšinio klubų Euro
lygos varžybose patyrė Lietu
vos čempionas Kauno „Žal
giris”, penktajame rate ketvir
tadienį svečiuose po atkaklios 
kovos 86.90 nusileidęs „FC 
Barcelona” (Ispanija) koman
dai, kurioje žaidžia Artūras 
Karnišovas ir Šarūnas Jasike- 
vičius. (Elta)
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Atlanta, Georgia. JAV prezidentas George W. Bush ketvirta
dienį vakare kreipėsi į amerikiečius, ragindamas juos prisiimti 
„didį tautos įsipareigojimą” kovoti su terorizmu ir puoselėti tautos 
vienybę bei bendrą tikslą, kuris iškilo Amerikai po rugsėjo 11- 
osios teroro išpuolių. G. W. Bush paragino JAV gyventojus, pavar
gusius nuo kasdieninės įtampos dėl nuolatinių įspėjimų apie gali
mą grėsmę bei juodligės protrūkio, grįžti prie normalaus gyveni
mo, tačiau išlikti budriems. „Dabar mes esame kitokia valstybė 
nei buvome rugsėjo 10-ąją: liūdnesni ir nebe tokie naivūs, stipres
ni ir vieningesni, ir naujų grėsmių akivaizdoje — ryžtingi bei drą
sesni. Tačiau teroro pavojus nereiškia, kad jūsų kasdienis gyveni
mas turi sustoti. Tai įspėjimas būti budriems, žinoti, kad jūsų vy
riausybė yra pasirengusi, ir bendromis pastangomis pamėginti su
rasti ir sustabdyti žmones, ketinančius mums pakenkti”, sakė pre
zidentas. Jis pabrėžė, kad vyriausybė daro viską, siekdama apsau
goti valstybę ir gyventojus nuo galimų nauju išpuolių, ir paragino 
įsteigti naujus civilinės gynybos būrius, remiantis savanoriškų 
priešgaisrinės apsaugos departamentų pavyzdžiu, kurie kiekvie
name mieste galėtų nedelsiant padėti gyventojams kritiškose si
tuacijose, kol į įvykio vietą atvyks federaliniai pareigūnai.

Tokyo. Trys Japonijos karinių jūrų pąjėgų laivai penktadienį 
išplaukė į užduotį Induos vandenyne, kurios metu sieks ištirti 
saugumo padėtį prieš atvykstant gausesnėms specialiosioms pa
jėgoms, kurios teiks nekovinę pagalbą JAV vadovaujamai karo 
operacijai Afganistane. Du eskadriniai minininkai — 5,200 tonų 
talpos „Kurama” ir 4,550 tonų talpos „Kirisame”, taip pat 8,100 
tonų talpos tiekimo laivas „Hamana” turi atplaukti į Indijos van
denyną po 2 savaičių. Laivuose iš viso yra 700 kariškių ir trys 
sraigtasparniai. Ši flotilė rinks informaciją, daugiausia siekdama 
išsiaiškinti, ar saugūs yra jūrų keliai į Didžiajai Britanijai pri
klausančią Diego Garsia teritoriją, esanči u Indijos vandenyne, ku
ri naudojama kaip karo operacijų bazė bei tiekimo punktas.

Kabulas. JAV karo lėktuvai penktadienio naktį surengė vieną 
aktyviausių naktinių bombardavimų prieš Talibano pozicijas per 
visą 34 dienas trunkančią Afganistano operaciją. Tuo tarpu opozi
cinės Šiaurės sąjungos pąjėgos penktadienį po visą dieną trukusių 
intensyvių kovų įsiveržė į šiaurinį Mazari Sharif miestą. Pagrindi
nio Afganistano šiaurėje esančio miesto užėmimas yra pati žy
miausia opozicijos pajėgų pergalė nuo pat JAV karinės oro kampa
nijos pradžios. Per Mazari Sharif miestą eina svarbiausi tiekimo 
maršrutai tarp Kabulo ir Uzbekistano. Be to, pasak pranešimų, 
opozicijai pavyko užimti netoli miesto esantį karini oro uostą, ku
ris yra jų „rankose, kaip ir 18-ta Talibano karinė divizįja”. Šiuo 
metu JAV svarsto Didžiosios Britanijos, Vokietijos, Prancūzuos 
Italijos pasiūlymus suteikti beveik 13,000 kareivių Afganistano 
sausumos operacijai.

Islamabadas. Talibano režimas suteikė Afganistano pilietybę 
Osama bin Laden ir dar keliems jo teroristų tinklo „ai Qaeda” va
dovams, penktadienį pranešė Ispanijos naujienų agentūra EFE, 
remdamasi Pakistano informacijos agentūra „Online”. O. bin La
den 1994 m. neteko Saudi Arabijos pilietybės, nes nuolat ir griež
tai kritikavo karališkąją šeimą? Afganistano piliečiais tapę O. bin 
Laden artimiausi bendražygiai yra išeiviai iš Egipto, jų ieško šios 
valstybės policija.

Shrinagar. Kai kuriuos Indijai priklausančio Kashmyro rajo
nus penktadienį sukaustė visuotinis streikas, kuriuo *buvo protes
tuojama prieš JAV vadovaujamą karinę operaciją Afganistane. 
Streikas buvo surengtas kartu su kaimyniniame Pakistane vyks
tančiomis demonstracijomis. Jis prasidėjo po praėjusios nakties 
smurtinių įvykių, kurių metu saugumo pajėgos nušovė 5 sukilė
lius separatistus, siekiančius Kashmyro atsiskyrimo nuo Indijos.

Ryga. Saugumo policija iškėlė baudžiamąją bylą merginai, kuri 
ketvirtadienį Rygoje, prie Laisvės paminklo mėgino kirsti Anglijos 
princui Charles per veidą raudonu gvazdiku. 16-metei Daugpilio 
gyventojai Alinai Lebedevai iškelta baudžiamoji byla dėl sukeltos 
grėsmės užsienio atstovo gyvybei ir sveikatai. Baudžiamasis ko
deksas numato už tai laisvės atėmimą iki 15 metų.

Minskas. JAV senatorius Jesse Helms pateikė Senatui apsvars
tyti įstatymo projektą „Aktas dėl demokratuos Baltarusįjąje- 
2001”. Senatorius, pristatydamas įstatymo projektą, teigė, kad 
„Baltarusija tragiškai tampa Kuba Europos centre”. Projekte J. 
Helms atkreipia dėmesį į „be pėdsakų dingusių politikų, kitaip 
mąstančiųjų persekiojimo” problemas, taip pat į Baltarusijos ne
priklausomybės klausimą. Aktas numato įvesti „griežtas sankci
jas tiek prezidentui Aleksandr Lukašenka, tiek Baltarusijos valdi
ninkams iš vyriausybės”. J. Helms vadina respublikos prezidentą 
„diktatoriumi”, o rudenį įvykusius Baltarusijos prezidento rinki
mus — „demokratijos parodija”.

Atlanta, Georgia. Praėjusį mėnesį maždaug 32,000 amerikie
čių profilaktiškai pradėjo vartoti antibiotikus, norėdami apsisau
goti nuo juodligės, pranešė JAV Ligų kontrolės ir užkardymo cent
ras. Centro darbuotojai sakė, kad kilus juodligės protrūkiui, vien 
Floridoje, New Jersey, New Yorke ir Vašingtone 60 dienų antibio
tikų kursas buvo skirtas maždaug 5,000 žmonių. Amerikoje nuo 
spalio pradžios juodlige užsikrėtė 17 žmonių, 4 iš jų mirė.

Maskva. Rusijoje už šnipinėjimą 20 metų kalėti nuteistas ir 
Rusijos prezidento malonės sulaukęs JAV pilietis Edmond Pope
pristatė savo knygą „Torpeduo- 
tasis” apie Rusijoje praleistą 
laiką. Kaip praneša elektroni
nis laikraštis „kommersant.ru”, 
knygoje E. Pope ir toliau sako 
esąs nekaltas ir nepažeidęs Ru
sijos įstatymų. Amerikietis tvir
tina, kad Rusijos valdžia suk
lastojo jam pateiktus kaltini
mus.

KALENDORIUS
Lapkričio 10 d.: Šv. Leonas di

dysis; Andriejus, Andrius, Galvydė, 
Seigūnė, Vaišvilas, Vigintas.

Lapkričio 11 d.: Šv. Martynas iš 
Tours; Anastazija, (Nastė), Astikas, 
Menas, Milvydė, Nauma, Vygintas.

Lapkričio 12 d.: Šv. Juozapa- 
taš; Alvilė, Ašmantas, Groiilė, Kristi
na, Narvydas, Renata, Teodoras.

EARTHLINK.NET
http://WWW.DRAUGAS.ORG
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest, IL 60045-2660

ATEITININKŲ ŠALPOS FONDO — 
ATEITIS RELIEF FUND, INC. NARIŲ 

SUVAŽIAVIMAS

Š.m. spalio 28 d. Ateitininkų 
namuose, Lemonte, tuoj kai 
tik buvo užbaigta Ateities sa
vaitgalio programa, įvyko 
Ateitininkų šalpos fondo narių 
suvažiavimas.

Jį pradėjo dr. Petras Kisie
lius, Ateitininkų šalpos fondo 
(toliau — AŠF) pirmininkas, 
pasveikinęs visus ir paaiški
nęs, kuriam tikslui šis suva
žiavimas buvo sušauktas: 
„Išeivijos ateitininkijai sugrą
žinus vyriausią Ateitininkų fe
deracijos vadovybę Lietuvos 
ateitininkams, turėjo rasti sau 
naujas organizacines formas. 
JAV ir Kanados ateitininkai 
persiorganizavo į Šiaurės 
Amerikos Ateitininkų sąjun
gą. Ateitininkų šalpos fondas, 
tiesiogiai priklausęs Ateiti
ninkų federacijos vadovybei, 
jautė, kad jam taip pat reika
lingas persiorganizavimas ir 
jis tą padarė, paruošdamas 
naują administracinę tvarką, 
naujus įstatus”.

Invokaciją sukalbėjo prel. 
Ignas Urbonas, prašydamas 
Dievo palaimos šio fondo va
dovams, aukotojams ir visam 
Lietuvos Ateitininkuos jauni
mui.

Prezidiumą sudarė suvažia
vimo pirmininkai: dr. K. Amb
razaitis ir J. Polikaitis bei 
AŠF advokatas Saulius Kup
rys. Sekretoriavo A. Šmulkš
tienė.

Darbotvarkė buvo priimta 
su vienu papildymu — L. 
Šalčiuvienė perskaitė V. Ar- 
baičio sveikinimą.

Dr. K. Ambrazaitis ir J. Poli
kaitis pirmininkavo pasikeis
dami, sklandžiai pravesdami 
suvažiavimą ir atsakydami į 
klausimus.

Nominacijų komisiją sudarė 
dr. A. Norvilą, V. Žadeikienė 
ir I. Polikaitienė. ,

Mandatų komisiją sudarė 
dr. A. Juozevičienė, J. Kava
liūnas ir dr. V. Šaulys.

Dr. P. Kisielius kalbėjo tema 
.Ateitininkų rėmimas”. Jis iš
samiai apžvelgė ateitininkų 
rėmimą nuo pat organizacijos 
įsikūrimo pradžios: nuo AŠF 
1916, įkurto Voroneže, 1918- 
1940 — Lietuvoje, veikusio ir 
vokiečių okupacijos metu 
(1941-1944), bei atkurto JAV 
1949. Įdomiais pavyzdžiais 
paryškino šio fondo veiklą, 
kaip studentai — šalpos ga
vėjai, baigę mokslus tęsė šal
pos darbą toliau, remdami tos 
šalpos reikalingus mokslą ei
nančius ateitininkus. Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, 
ASF „...ėmė stipriai remti Lie
tuvos ateitininkus su viltimi 
jaunimą burti į ateitininkų ei
les, jį grąžinant į katalikišką 
tautos kelią”.

Prelegentas suminėjo keletą 
AŠF didžiųjų vajų: 1993 m. 
vąjui buvo suaukota 98,697.14 
dol. Vajus Ateitininkų namų 
stogui 1998 m.: 44,515 dol. Jo
nas ir Laima Šalčiai tadą buvo 
įnešę 40,000 dol. ir, naudojant 
„matching” (suderinimo) me- 
todą, buvo surinkta ta 44,515 
dol. suma.

Paskutiniais metais kasmet 
į Lietuvą ateitininkų reika
lams būdavo pasiunčiama arti 
20,000 dolerių. Nuo 1993 in. 
iki dabar Lietuvos ateitinin
kams yra pasiųsta 212,000 
dol.

Čia keletas svarbių dr. P. 
Kisieliaus kalbos minčių:

„Amerikos ateitininkai savo 
iždus papildo iš stovyklavimų, 
tuo tarpu užleisdami šalpos 
vietą Lietuvos ateitininkams. 
Gausios dabartinės iš Lietu
vos ateivijos vaikų nedaug 
matosi ateitininkų stovyk
lose”, — sakė dr. P. Kisielius 
ir siūlė moksleivių ar jaunu
čių vadovybei rasti būdą už jų 
stovyklavimą sumokėti, talki
nant AŠF.

„Stenkimės jaunimui iš Lie
tuvos sudaryti progą ateiti į 
mūsų organizacijos eiles dėl 
katalikiško auklėjimo. Čia at
sakomybė mūsų visų ateiti
ninkų”, — sakė dr. P. Kisie
lius ir ragino nebūti abejin
gais (šalpai.

„Ateitininkiškas solidaru
mas mus kviečia, ateitininkų 
šūkis ir principai mus įparei
goja... Atėjo metas mums atsi
gręžti į savąjį fondą.... Iki šiol 
esame sutaupę daugiau negu 
333,000 dol. Atėjo metas pa
siryžti sukaupti visą milijoną 
iki 'Ateities’ 100 , metų veiklos 
sukakties, kad mūsų organiza
cija jaustų didesnį tvirtumą, 
savistovumą if, kad AŠF galė
tų jai geriau patarnauti. Fon
das kadaise patarnavo mums, 
patarnaukime per fondą ki
tiems, kitų kartų ateitinin
kams... Mes galime tą atlikti, 
mes esame pąjėgūs, mūsų jau
nimo energija žėri akyse ir de
ga širdyse, ateitininkija turi 
ištvermės ir ji tai atliks. At
kreipkime dėmesį, kad antroji 
politinės emigracijos karta yra 
pradėjusi stiprų exodus amži
nybėn. Iškeliaudama jį tikrai 
gali padėti savo palikimais, 
turime pavyzdžių. Turime ne 
maža ir jaunų, ekonomiškai 
stiprių profesionalų, akademi
kų, verslininkų. Jų pareiga — 
didinti Ateitininkų šalpos fon
dą ir jam vadovauti”, — sakė 
savo kalbą baigdamas prele
gentas.

Toliau AŠF pirmininko pra
nešime dr. P. Kisielius išvar
dino valdybos sudėtį: pirm. dr. 
P. Kisielius, vicepirm. dr. K 
Ambrazaitis, sekr. J. Kavaliū
nas, ižd. dr. A. Juozevičienė, 
iždo sekr. V. Žadeikienė. ir na
riai V. Maleiškienė, L, Šalčiu
vienė bei dr. V. Šaulys. Ap
žvelgė valdybos veiklą: nuo 
1989 m. buvo 72 posėdžiai, ku
rie buvo šaukiami kilus reika
lui, arba, kas 1-2 mėn. Buvo 
aptariama AŠF renginiai, va
karienės, vajai, svarstomi pra
šymai, diskutuojami nauji su
manymai, Lietuvos ateitinin
kų materialiniai reikalai. Yra 
paruoštas naujas AŠF statu
tas su adv. S. Kuprio pagalba.

Išsamų iždo pranešimą atli
ko ižd. dr. A. Juozevičienė, iš
vardindama nuo 1998 m. iki 
dabar pajamas, išlaidas ir in
vestavimus. Dabar AŠF-ė yra 
333.196.44 dol.

Kontrolės komisijos praneši
mą atliko Juozas Končius. Ko
misija, peržiūrėjus AŠF iždo 
stovį, rado, kad viskas tvarko
ma labai kruopščiai, atsakin
gai ir tvarkingai.

Pranešimai suvažiavimo bu
vo priimti vienbalsiai, rankų 
pakėlimu.

Dr. K. Ambrazaitis, pristaty
damas adv. S. Kuprį, kalbėjo 
dar apie AŠF-ą ir jo įstatus:

ATEITININKŲ ŠALPOS FONDO 
VAKARIENĖ

„Indėnų vasaros” malonus 
vakaras lydėjo besirenkančius 
į Ateitininkų šalpos fondo me
tinį pokylį Ateitininkų na
muose, Lemonte. Pokylis, de
rinamas su Ateities” studijų 
savaitgaliu, vyko šeštadienį, 
spalio 27 d.

Svečius su šypsena sutiko 
AŠF valdybos narės Vida Ma
leiškienė ir Valerija Žadeikie
nė. Draugai, pažįstami nuotai
kingai būrėsi salone, valgoma
jame ir svetainėje — svečia
vosi iki buvo pakviesti sėsti 
prie stalų vakarienei. Susirin
kusius pasveikino ir vakaro 
programą vedė AŠF valdybos 
narė Laima Šalčiuvienė.

Pasveikinusi ateitininkų 
veiklos rėmėjus ir geradarius, 
perskaitė iš Lietuvos gautus 
sveikinimus: AF generalinio 
sekretoriaus Kęstučio Bagdžio 
(išspausdintas šiame pusla
pyje 2001 m. spalio 27 d.) ir 
AF valdybos pirmininko Vido 
Abraičio, kuris savo sveiki
nime rašė:

„Garbė Kristui!
Mieli sesės ir broliai ateiti

ninkai, Ateitininkų šalpos fon
do nariai ir rėmėjai,

Sveikinu Jus, susirinkusius 
į metinę Ateitininkų fondo va
karienę ir suvažiavimą. Šia 
proga visiems nuoširdžiai dė
koju už nuolatinę tvirtą pa
ramą ateitininkų veiklai Lie
tuvoje. Be Jūsų įvairiapusės

suvažiavimas renka Tarybą. 
AŠF yra savaranki organizaci
ja ir jos tikslas, ką remti, 
įstatuose yra aiškiai nustaty
tas. Jis priminė, kad šios die
nos suvažiavime bus renkami 
9 Tarybos ir 3 kontrolės komi
sijos nariai. AŠF yra naujai 
įregistruotas Illinois valstijoje 
1999 m. ir jo teisinis atstovas 
(agent) yra adv. S. Kuprys.

Adv. S. Kuprys trumpai pa
aiškino šių įstatų pagrindi
nius principus: kasmet nariai 
renka Tarybos narius; vienas 
balsas nuo paaukoto 100 dol.; 
AŠF likviduojant, turtas ati
tektų Ateitininkų sąjungai 
Amerikoje; testamentiniuose 
ir oficialiuose raštuose naudo
ti anglišką AŠF pavadinimą 
— Ateitis Relief Fund, Ine.; 
įstatai yra tradiciniai ir juos 
reikia vykdyti.

AŠF Taryba įstatus priėmė 
2001 m. liepos 17 d. Buvo at
sakyta į pateiktus klausimus.

Nominacijų komisijos pirm. 
dr. A Norvilą pranešė į AŠF 
Tarybą kandidatuojančiųjų 
pavardes ir kvietė dalyvau
jančius suvažiavime prisista
tyti trumpu žodžiu ar atsistoji
mu. Pranešė ir į Kontrolės ko
misiją kandidatuojančių pa
vardes. Priminė, kad į Tarybą 
renkami 9, o į Kontrolės komi
siją 3 asmenys.

Balsavimai buvo slapti. Kol 
buvo skaičiuojami balsai, vyko 
diskusijos AŠF veiklos klausi
mais. Buvo padaryta daug ge
rų pasiūlymų.

Dr. A. Norvilą pranešė rin
kimų rezultatus: dauguma 
balsų į AŠF Tarybą buvo iš
rinkti: O. Balčiūnienė, O. 
Barškėtytė, P. V. Kisielius, 
Jr., D. Kojelytė, A. Liulevičius, 
V. Maleiškienė, M. Meškaus- 
kaitė, J. Polikaitis ir L. Šal
čiuvienė.

Į Kontrolės komisiją išrink
ti: V. Kleiza, J. Končius ir J. 
Šalčius. Kandidatais liko J. 
Kučėnas ir dr. V. Šaulys.

Dr. K. Ambrazaitis uždarė 
suvažiavimą, pabrėždamas, 
kad jis vyko darbingai ir entu
ziastingai. Linkėjo naujai Ta
rybai greit perimti darbą, iš
rinkti valdybą ir tęsti vado
vavimą.

Suvažiavimas buvo baigtas 
visiems sugiedant Ateitininkų 
himną. Aldona Šmulkštienė

pagalbos šiandien Ateitininkų 
federacija nebūtų tokia pajėgi 
jaunimo ugdymo organizacija, 
kokia yra dabar. Būtų sunku 
įsivaizduoti per visą šį laiką 
vykusias moksleivių akademi
jas ir vasaros stovyklas, visus 
kongresus ir konferencijas, 
Berčiūnų stovyklavietės atsta
tymą, jeigu nebūtume sulaukę 
savalaikės Ateitininkų šalpos 
fondo paramos. Be jos kažin 
ar išsiverstume numatydami 
artimiausius darbus, kaip 
ateitininkų rūmų Kaune re
montą ir tolimesnį AF rašti
nės veiklos vystymą, Berčiūnų 
stovyklavietės „Kurhauzo” ka
pitalinį remontą.

Suprasdami, kad negalime 
be saiko finansinių rūpesčių 
naštą užkrauti Jums, bando
me rasti būdų pasirūpinti rei
kalingomis lėšomis iš savų 
galimybių. Dėl patyrimo sto
kos šis darbas nėra toks vai
singas ir spartus kokio norė
tume, bet tikimės išmokti. La
bai vertinga Ateitininkų šal
pos fondo ne tik finansinė pa
rama, bet ir išmintingi patari
mai besikuriančiam Ateiti
ninkų fondui Lietuvoje, ku
riam ir teks toliau rūpintis 
lėšų paieška ir telkimu. Jam 
numatėme patikėti ateitinin
kų namų Palangoje pardavi
mą. Gautos lėšos nuimtų ne
mažą finansinę naštą nuo AŠ 
fondo pečių. Būtent šis rūpes
tis parodo, kaip svarbu turėti 
patyrusių ir įžvalgių žmonių, 
galinčių laiku ir geriausiomis 
sąlygomis rasti pirkėjų ir 
išvystyti ilgalaikę naujai ku
riamo fondo perspektyvą. Jau 
yra paruoštas minimo fondo 
įstatų projektas, kuriam pra
verstų patyrusių žmonių ana
lizė ir pastabos bei pasiūly
mai. Jei pavyktų pagreitinti 
minimų klausimų sprendimą, 
gal jau ateinančiais metais ga
lėtume turėti planuojamus pa
sikeitimus.

Džiaugiamės, kad dėl orga
nizacijos nuveiktų darbų vals
tybinis požiūris į ateitininkų 
veiklą yra labai palankus, bet 
finansinė parama dėl sunkios 
ekonominės padėties yra labai 
ribota ir neaiški, todėl planuo
dami veiklą turime viltis atei
tininkų tarpusavio supratimu 
ir nuosekliu bendro tikslo sie
kimu Visa atnaujinti Kris
tuje!’

Dėkodama fondo valdybai 
ir aukotojams visų ateitininkų 
Lietuvoje vardu, linkiu Dievo 
palaimos, stiprios sveikatos ir 
neišblėstančios energijos.

Per Laimos Šalčiuvienės, vi
cepirmininkės ryšiam su už
sienyje gyvenančiais ateitinin
kais, malonę

Vidas Abraitis
AF pirmininkas”

Toliau vakaro programos ve
dėja pasidalino žiniomis apie 
ateitininkų būsimas ir esamas 
nuosavybes Lietuvoje, būtent 
— dar neatgautais Ateitinin
kų namais Kaune, Berčiūnų 
stovyklavietę ir Palangos na
mais. Su namais Kaune vis ta 
pati „daina”, kad nėra valsty
binio įstatymo prieškarinę 
nuosavybę grąžinti visuome
ninėms organizacijomis — 
bandomas kitas kelias gali su 
laiku duoti teigiamų rezulta
tų. Ateitininkų stovyklavietei 
Berčiūnuose reikia naujos vir- 
tuvės/valgyklos — yra Federa
cijos projektas atstatyti vienų 
iš didesnių namų, kad būtų 
galima patalpomis naudotis ir 
žiemos metu. Šiam projektui 
reikalinga išeivijos parama. 
Palangos namai, kuriuos per
nai rudenį sutiko parduoti AF 
taryba, šių metų pavasarį su
degė — liko lauko sienos. Ta
čiau, AF taryba ir valdyba ti
kisi, kad pavyks namus par
duoti.

Baigusi šį pranešimą, Laima

kvietė sveikinimo žodį tarti 
fondo pirmininką dr. Petrą 
Kisielių, kuris ateinančiais 
metais jau nevadovaus fon
dui. (Kitą dieną renkama 
nauja fondo taryba. Iš dabar
tinių valdybos narių dauguma 
nekandidatuoja.) Dr. Kisielius 
padėkojo visiems už jų nesi
baigiančią paramą, ypač re
miant Lietuvos ateitininkų 
veiklą, paminėdamas kad, 
kaip V. Abraitis rašė savo laiš
ke, be fondo paramos nebūtų 
ir veiklos.

Maldą sukalbėjęs kun. Kazi
mieras Ambrasas kvietė visus 
prie vakaro gėrybių, kurias 

aruošė šeimininkė Aldona 
oliūnienė. Po vakarienės, 

AŠF valdybos vardu L. Šalčiu
vienė padėkojo Ramunei Rač
kauskienei už stalų papuoši
mą spalvingomis rudeninėmis 
servetėlėmis, „žydinčiais mo
liūgais” ir žvakėmis. Papuoši
mai buvo paaukoti AŠF iždi
ninkės dr. Aldonos Juozevičie- 
nės. Padėkojo ir Aldonai Šo- 
liūnienei už skanią vakarienę. 
Vakarienė buvo suplanuota ir 
koordinuota AŠF valdybos na
rės Vidos Maleiškienės. Va
karienė nebaigta kol svečiai 
neprieina prie skanumynų. 
Šiam pokyliui visus tortus, 
„ausiukes”, pyragaičius paau
kojo Racine kepyklos savinin
kai Dana ir Juozas Kapa- 
činskai. Norintiems ką leng
vesnio, dėka Jūratės Norvilie
nės, buvo galima pasirinkti 
gaivinančių vaisių. Troškulio 
numalšinimu rūpinosi gėri
mus supirkęs Alfonsas Par- 
gauskas ir svečiams maloniai 
patarnaujantis Pranas Pranc-
kevičius.

Šitokie pokyliai reikalauja 
rengėjų ir rėmėjų/svečių. Ačiū 
jiems visiems.

Vakarui artėjant prie pabai
gos, laimėjimų laimingus bi
lietukus traukė Vanda Pruns
kienė, K. Matkevičius, Petras 
Vytenis Kisielius, Laimutė 
Mikuckienė ir dr. Petras Ki
sielius. Laimingi bilietai pri
klausė: dr. Birutei Kasakaitie- 
nei (IL) — 100 dol., Antanui 
Sužiedėliui (Washington, D.C.) 
— 100 dol., Vincui Šalčiūnui 
(FL) — 100 dol., F. Gudaičiui 
(IL) — 200 dol. ir V. Janu- 
šoniui (WI) — 300 dol. Iš lai
mėjusių, dr. Kasakaitienė bu
vo vienintelė dalyvavusi vaka
rienėje — ji laimėjimą skyrė 
Ateitininkų šalpos fondui. Už 
gražų gestą fondui valdyba jai 
dėkinga.

Svečiams pamažu besiskirs- 
tant dar girdėjosi viena kita 
lietuviška daina, kuri, galima 

'sakyti, liudijo šeimyniško po
būvio sėkmę.

MLB

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS

Trūkio, tįjlžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
www.centerforsurgeryandbfeasthealth.com

DR. RUSSELL MILER, MD
Šeimos gydytojas ir 

CHIRURGAS
Perėmė dr. P. Kisieliaus praktiką 

Oak Park Physicians Office
6626 W. Cermak Rd., 

Bervvyn, IL 60402 
Tel. 708-484-1545.

DR. AUŠRINĖ SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highvvay 
WillowbrooR, IL 60527 

Tel. 630-323-2245 
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sportinių traumų specialistas 

6645w. Stanley Avė., Berwyn, IL 
60402, tel. 708 - 484-1111.

Valandos kasdien, savaitgaliais susitarus.
Kalbame lietuviškai.

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
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BIRUTĖ L.PUMPUTIS, M.D.
Fellow: American Academy of 

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA

320 W. 61 St Avė. (219) 947-5279
Hobart, IN 46342 Fax (219) 947-6238

DR. VILIJA KERELYTE
Amber Health Center

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas, 
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7271 S. Hariem, Bridgeview, IL 

60455. Tel. 708-594-0400. Kalbam*
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Mes ir pasaulis
Paruošė Bronius Nainys

LEMTINGAS PASITARIMAS 
VAŠINGTONE

„Nė viena valstybė negali 
būti neutrali. Jūs arba su mu
mis, arba prieš mus”, — stip
riai trinktelėjo JAV preziden
tas George W. Bush, sveikin
damas septyniolikos Centro ir 
Rytų Europos valstybių vado
vų konferenciją Varšuvoje. 
(Bob Kemper, „Chi. Trib.” 
11.07) Nedažni tokie žodžiai 
valstybių galvų žodyne. Taip į 
savo kolegas turbūt dar nėra 
kreipęsis nė vienas JAV prezi
dentas. Tad kas gi privertė 
mandagų Bush nuo diplomati
nio tono šitaip nuslysti? Tai 
lyg ir desperacijos gaida, bet 
ar tikrai prieš akis jau tokia 
beviltiška padėtis? Aišku — 
karo Afganistane frontas toje 
pačioje vietoje, kurioje jis buvo 
prieš mėnesį, bet nuo tilto 
šokti gal dar per anksti? Taip 
pat pasaulį dalinti į „su mu
mis” ir „prieš mus”? Nors rū
pintis yra dėl ko — ne tik dėl 
padėties fronte, bet ir šalia jo. 
Pavyzdys — septyniolika 
Centro ir Rytų Europos valsty
bių. Nors jos visos „su Bush”, 
bet kokia iš jų praktiška nau
da? Gražūs užuojautos žo
džiai, paguoda, pažadai, bet 
nieko daugiau. Slunkios net ir 
didžiosios Vakarų Europos 
valstybės. Ką reiškia Vokieti
jos žadėti 3,900, Prancūzijos 
— 2,000 karių? Ar dėl tokių 
„ašarėlių” nelieka ir pačiam 
Bush skruostelį padrėkinti? O 
kiek per tuos du mėnesius Va
šingtonas pastangų parodė, 
pasaulį į kovą prieš terorizmą 
šaukdamas. Ir kas į tai atsi
liepė? Kovoti padeda kol kas 
tik viena Didžioji Britanija. 
Kitos dar tik leidžia naudotis 
savo teritorijose esančiais ka
riniais įrengimais, keliais, pa
talpomis, žemės lopinėliais 
karių stovyklom.

Ir toks nerangumas tikriau
siai ne dėl to, kad kas nors 
būtų prieš Bush organizuoja
mą kovą. Tačiau daugelis iš jų 
gal kitaip galvoja apie tos ko
vos būdą, abejodami, ar tai at
siliepia į šio brutalaus teroriz
mo prieš Ameriką priežastis? 
Europiečiai Briuselyje stipriai 
„užspaudė” Izraelio ir palesti
niečių vadus. Nustokit vieni 
kitus žudyti ir sėskit prie de
rybų stalo, įsakmiai sakė jie. 
Kaip ilgai palestiniečiai gali 
ištverti tokį beveik puslaukinį 
stovyklinį skurdą, kurį jie 
kenčia jau penkiasdešimt me
tų? Nejaugi jie neverti savo 
nepriklausomos valstybės? 
Jeigu ji būtų, apie tokią vel
niavą, kurią turime šiandien, 
turbūt niekas nebūtų nė sap

ŽVILGSNIAI
NIJOLĖ JANKUTĖ

Gal kad buvau 
pripratusi prie tos erdvės ir 
šiltos medinės altorių gotikos. 
Tą dieną, kai stovėjau viduri
nėj navoj, užvertus galvą į 
skliautus, buvau tikra, kad ši, 
Dangun Žengimo vardu pažy
mėta, šventovė tikrai didesnė 
už Stuokos Katedrą. (Pagal 
Br. Kviklio „Lietuvos Bažny
čios” — plotis 60 m, skliautų 
aukštis 20 m). Tikriausiai di
desnė ir už ultra-modemią 
Viršuliškių bažnyčią prie Vil
niaus, jaunų kunigų aptar
naujamą, gražiabalsio vargo
nininko giesmėmis skamban
čią (ji man labiau patiko už 
kai kurias perpuoštas seną
sias).

Pasišnekėdami traukėm to
liau — į kapines. Kapų gatve
lė, kuri kadaise ėjo per lau
kus, dabar jau iš abiejų pusių 
apstatyta jaukiais nameliais 
su stikliniais gonkais, su žy

navęs. Tokiam samprotavimui 
pritaria ir Bush. Dar daugiau 
— jau kuris laikas jis pats 
siūlo palestiniečių nepriklau
somą valstybę kurti. Bet taip 
pat supranta, kad tokiam už
mojui prieštaraujančios jėgos 
stiprios ir Amerikoje labai 
įtakingos, todėl ir JAV prezi
dentas, bent iki šiol, buvo ver
čiamas elgtis taip, kaip jis el
giasi. Ir tokį nusiteikimą, kaip 
kovą už Amerikos likimą, 
skelbia pasauliui.

Ir jau daug to pasaulio pats 
Bush bei jo padėjėjai telefo
nais kalbino, asmeniškai ap
skraidė, pas save į svečius 
kvietėsi. Nors principui nepri
tariančių nerado — vieni ža
dėjo mažiau, kiti daugiau, — 
bet nė vienas tai, ko Amerikai 
dabar labiausiai reikia. O, ži
novų apskaičiavimu, jo užkur
tam karui Afganistane laimėti 
reikia ne kelių, bet bent ke
liasdešimt, jeigu ne kelių šim
tų tūkstančių, gerai techniš
kai išmiklintų, šios vietovės 
sąlygoms specialiai paruoštų, 
karių, kurių nė vienas kalbin
tas kraštas Vašingtonui dar 
nežadėjo. Gal dėl to ir tas dip- 
lomatįjoje neįprastas Bush iš
sireiškimas, paskutinė draugų 
medžiojimo viltis, verčianti jų 
ieškoti ten, kur JAV preziden
tas gal ir nelabai norėtų.

Tad kažin ar Europa, ypač 
rytų kraštai, nesusirūpino to
kiu išskirtinu Amerikos vado
vų dėmesiu Rusijai? Per pas
kiausias keturias savaites be
veik kasdien kuris nors aukš
tas JAV valdžios pareigūnas 
Maskvoje, Vašingtone ar kur 
nors kitur tarėsi su Rusijos to
kiais pačiais pareigūnais. Šan- 
hajuje su Putin kalbėjosi 
Bush, su Rusijos užsienio rei
kalų ministru — Colin Powell, 
vėliau į Maskvą skrido Condo- 
leezza Rice, Colin Powell, Do
nald Rumsfeld, Vašingtone 
lankėsi Rusijos užsienio reika
lų ir gynybos ministrai. Pag
rindinė pokalbių tema: kaip 
Rusija gali padėti Amerikai 
kovoti prieš terorizmą ir koks 
jos vaidmuo galėtų būti JAV 
kare prieš Afganistaną? Visų 
tų pokalbių apvainikuoti atei
nančią savaitę į Vašingtoną 
atskrenda Rusijos prezidentas 
Putin. Su juo kartu — ir visi 
pagrindiniai jo patarėjai, pa
dėjėjai. Ką gero į Ameriką jie 
atgabens? Ką rusai žadės ir, 
svarbiausia, ką iš viso jie ga
lės Amerikai duoti? Penkias
dešimt metų Sovietų Sąjungos 
sudėty Ameriką laikiusi savo 
pagrindiniu priešu, varžovu

dinčių alyvų krūmais, gėlėm 
užvešėjusiais darželiais. Ir vi
si nameliai — geltoni, ir ne tik 
šioj gatvėj, ir ne tik Kupišky. 
Važinėdama pastebėjau, kad 
mažų miestelių namai daugu
moj geltonuoja kaip purienos. 
Galbūt tos spalvos dažai pi
gesni ar patvaresni?

Kapinėse, kaip visada, pasi
tiko mano tėvo ir senelių kapo 
baltasis angelas. Jis toks 
aukštas, ryškus ir iškilmin
gas, kad nenustoju stebėtis, 
kaip komunistinė valdžia jo 
nenugriovė. Stovi jis, kaip sto
vėjo, dar man negimus, nepa
liestas, trimituodamas prisi
kėlimo žinią. Nepalietė jo pik
tasis jėgos, kaip ir Perlojos Vy
tauto, žyminčio laisvą valsty
bę.

Gintas parodė man ir klasės 
draugo Benuko (pravardžiuo- 
davom jį Pinokiu, nes buvo il
ganosis) kapą. Sužinojau, kad

dėl įtakos pasaulyje, pačia 
pagrindine jos galybės griuvi
mo priežastimi, kažin ar „per 
naktį” Maskva gali tapti nuo
širdžiu Vašingtono draugu ir 
dėl tos draugystės siųsti rusus 
kovoti ten, kur jų patyrimas 
yra pralaimėtas dešimtį metų 
trukęs beprasmiškas karas, 
nusinešęs keliasdešimt tūks
tančių jaunų gyvybių. O jeigu 
ji tokiu draugu ir norėtų būti, 
ar bus pajėgi JAV prašomą 
paslaugą atlikti?

Į tokį klausimą bando atsa
kyti du amerikiečiai moksli
ninkai — Harward universite
to profesorius Timothy J. Col- 
ton ir Stanford universiteto 
profesorius — politikas Mi
chael McFaul „Foreign Af- 
fairs” žurnale, lapkričio/gruo- 
džio laidoje. Ilgoku rašiniu 
abu mokslininkai įrodinėja, 
jog buvęs kagėbistas Vladimir 
Putin visgi nori atsisakyti 
tūkstantmetės Rusijos „rytie
tiškos” politikos, glaustis prie 
Europos ir kaip galima grei
čiau „suvakarėti”. Ne tik poli
tiškai padaryti Rusiją teisine 
demokratine valstybe, bet ir 
rusų tautą kultūriškai „perci- 
vilizuoti”. Šių mokslininkų 
studijos rodo, kad tokiai Putin 
nuotaikai pritaria ir daugu
mas Rusijos gyventojų: 86 
nuošimčiai jų nori demokrati
jos, ir 20 nuošimčių manė, kad 
Rusija jau dabar yra demokra
tiška valstybė. Tačiau moksli
ninkai taip pat pastebi, kad 
ne visi Putin veiksmai derina
si su jo bandomu kurti įvaiz
džiu. Kol kas Rusijoje demok
ratiški tik rinkimai, teigia šie 
Rusijos žinovai, bet valstybės 
valdymas daugiau panašėja į 
Čilės diktatoriaus Pinochet 
sukurtą sistemą. Taip pat jie 
mano, kad Putin demokratė
jimas turi ir savus, tik Krem
liui suvokiamus, tikslus. Jau 
ne vienas Vakarų politikas pa
stebėjo, kad šis buvęs kagėbis
tas turi ir neblogus aktoriaus 
įgūdžius.

Tad ir šio ypatingo, ilgai 
laukto ir stropiai ruošto, Rusi
jos prezidento apsilankymo 
Vašingtone pasekmės gali 
nebūti tokios, kokių JAV pre
zidentas laukia. Stipriau įsi
pareigoti karui Afganistane, 
šalia daugelio priežasčių, Pu
tin negalės ne dėl ribotos Ru
sijos karinės „galybės”, ne
bent, kaip praėjusį šeštadienį 
šioje skiltyje buvo minėta, 
Bush sutiktų paruošti, ap
ginkluoti ir Amerikos pinigais 
išlaikyti Rusijos naują milijo
no vyrų kariuomenę. Bet var
gu, ar Vašingtonas bus toks 
naivus? JAV padėtis tokia 
desperatiška tikrai nėra. To
kiu atveju, šis laukiamas lem
tingas sprendimas gali baigtis 
ir tokiu pačiu „mes su jumis”, 
bet įsipareigojimai tik „mūsų 
galimybių” ribose, ir Bush su 
tokia išvada turės susigyventi.
nusižudęs dėl... nelaimingos 
meilės. Šiais ciniškais laikais 
taip neįtikėtina. Tačiau Benu- 
kas visada buvo romantiška 
siela, knygų skaitytojas, fan
tazuotojas. Žiūrėjau į jo nuo
trauką paminkle. Nebūčiau 
pažinus. Nebe Pinokis, o gra
žus 28 m. vyras. Baironiškas 
toks, liūdnų akių, lengvai pa
žeidžiamas. Sudie, Benuk! Su
prantu, kad nepritikai šiam 
pasauliui.

Ėjom ir ėjom. Iš kapinių į 
Vytauto gatvę, į Ginto namus, 
sode paskendusius. Prie gon- 
kų — putinai kaip sniego 
gniūžtės. Ginto sūnus, Egiptą 
lankęs, ėmė palygint savo da
rytą Hatshepsut šventyklos 
nuotrauką su manąja .Atvi
rukų” knygoj. Tikrai skiriasi. 
Atrodo, kad per tą 20 metų Ar
cheologai atkasė dar vieną 
šventyklos aukštą! Taip keista 
Kupišky kalbėtis apie Egiptą. 
Netikėtai ėmė ir susitraukė 
žemės kamuolys!

Pietavom pas mokyt. Felici
ją. Jos namas, kaip ir ji pati —

Beržų alėja Zapyškyje. Nuotr. Baniu tės Kronienės

SAUGI ŠALIS — NATO NAKE
TS (LK) pirmininko, Seimo nario Vytauto Landsbergio 

pareiškimas

Lietuvos valstybinis tikslas, 
2002 m. laukiamas pakvieti
mas tapti Šiaurės Atlanto al
janso — NATO nare, gali būti 
pasiektas. Sukrėtimų pasau
lyje pasijustume ramiau, atsi
vertų plačios naujų investicijų 
ir darbų galimybės. Saugios 
šalies ženklas reikalingas vi
siems.

Tačiau garantijų, kad Lietu
va tikrai bus pakviesta, dar 
nėra, o pastangų, kad taip ne
įvyktų, matoma ir gali rastis 
vis daugiau. Antai Kanadoje 
ką tik buvo paleista labai ypa
tinga mintis, neva saugumo 
padidėjimas gali sumažinti 
pastovumą. Todėl dvi šio po
būdžio aplinkybės žinotinos.
" Jungtinėse^ ^Valstijose, ku
rios gali • tarti konkrečios 
NATO plėtros klausimu le
miamą žodį, nūnai puoselėja
ma atsitraukimo idėja: kaip 
vis dėlto nepakviesti naujų 
narių (kad neliktų ir Baltijos 
valstybių problemos), pavadi-

Tai irgi gali išeiti į gera, nes 
Europos vadovų siūlymas kur
ti nepriklausomą palestiniečių 
valstybę gali sulaukti pakan
kamo amerikiečių pritarimo ir 
„tapti kūnu”. O tai atvertų jau 
visiškai naujas duris, pro ku
rias gal būtų galima išeiti iš 
šio nelaimingo, vargu, ar kada 
nors laimingo karo, ir teroriz
mui sunaikinti surasti ne to
kias žiaurias priemones, žu
dančias ir nieku dėtus žmo
nes. Tuomet JAV prezidentui 
Bush tikrai nebereikėtų evan- 
geliškai skelbti: Jeigu jūs ne 
su manim, tai prieš mane”. Vi
si būtų tik su juo. Ir labai 
užtikrintai.
nepakitęs. Kaip ir mano bičiu
lis Gintas. Jis ir Felicija — 
miestelio inkarai: siūbuoti, 
mėtyti, bet ^neištraukti. Tie 
patys tvirti, sėslūs čiabuviai 
— kupiškėnai.

Dar žvilgsnis į tėvų namą. 
Anąkart buvo žalias, dabar, 
kaip ir kiti, geltonai perdažy
tas. Dar labiau susvetimėjęs, 
sudubęs. Malonus, kalbus šei
mininkas pakvietė vidun. O 
ten viskas išgriauta, tik krū
vos lentų, įrankių, tinko. Vis
ką perstatysiąs iš naujo, aiški
no žmogus. Pats su šeima gy
venąs pastogėj — senojoj „sal- 
koj”. Man rodėsi, kad žvelgiu į 
atvirą karstą, kur vis dar ne
palaidota spurda blykštanti 
vaikystė. Palinkėjau savinin
kui sėkmės remonte ir tvirtai 
uždariau gonkų duris. Karstą 
pagaliau reikėjo užvožti...

Toliau, dar kartą pro Bočiu- 
lio malūną. 1992 m. jis turėjo 
dar du sparnus, dabar belikęs 
vienas. — „Norėjo įrengt res
toraną, kaip "Šeduvos malūne, 
bet pristigo litų”, — aiškino

nant tai pasirengimo lenkty
nių tąsa, „regata”. Viena ver
tus, būtų pasakyta, kad visos 
kandidatės apskritai kviečia
mos, kita vertus — nekviečia
ma nė viena konkrečiai ir da
bar. Toks kvietimas nekvie- 
čiant beveik nesiskirtų nuo il
gai kartoto „atvirų durų” posa
kio ir, be abejo, būtų didelė 
nuolaida Maskvai.

Būsimas Rusijos prezidento 
V. Putin vizitas į Vašingtoną, 
kur berods numatoma paliesti 
ir Baltijos valstybių narystės 
NATO reikalą, kelia vėl naujų 
klausimų apie garsiąją „veto 
teisę”.

Galbūt JAV prezidentas ko
rektiškai informuos aukštąjį 
svečią apie būsimą sprendimą 
pakviesti Baltijos valstybes. 
Gal dar bus nutarta šio reika
lo visai neliesti. Juk V. Putin 
ką tik pareiškė, kad už part
nerystę nepageidaus jokių 
Amerikos nuolaidų. JAV Ats
tovų rūmai patvirtino finansi
nę paramą NATO plėtrai 
apskritai, kandidačių pasiren
gimui, tačiau be datų, o čia ir 
yra visas klausimas. Rusuos 
vyriausybės „vanagai” — vizi
to išvakarėse vėl kategoriškai 
prieš Baltijos valstybių pa
kvietimą. Todėl, jei tą tema 
pdvirs JAV klausimu Rusijai, 
svarstymu ir derybomis Va
šingtone arba rančoje dėl mū
sų likimo mums nedalyvau
jant, Lietuvoje ir kitose Balti
jos valstybėse kils nesmagių 
prisiminimų, o Rusijos diplo
matijos tikslas, artimas veto 
teisei, bus bemaž pasiektas.

Tikėkimės, kad jokia „rega
ta”, kurios turinys — Baltuos 
valstybių nepakvietimas 2002 
metais, ten nebus svarstoma.
Gintas.

Per užakusią Kūpą pasie
kėm buvusią gimnazįją. Čia 
visai pasimečiau. Pastatai ne
blogai išsilaikę, bet jie — ber
žyne. Didžiuliai balti beržai 
aplink. Negali būti, kad anų 
laikų plynam kieme užaugo 
miškas? „Gali, gali”, — šypsosi 
mano bičiulis. O aš prisimenu, 
ką sakė kažkada a.a. rašytojas 
Marius Katiliškis, pasakoda
mas apie savo sklypą Lemon
te: .Apaugau mišku. Jau reiks 
kirst. Taip neseniai sodinau. 
Buvo lyg ir maži medeliai...”

O toliau — jau naujas Ku
piškis. Erdvi Gedimino gatvė, 
šviesūs, triaukščiai pastatai; 
Kupos slėnyje tiesių linįjų, 
plačių laiptų, stiklo sienų 
Kultūros namai. Netoliese ir 
didelis akmuo — paminklas 
su Kupiškio herbu ir jo „gimi
mo” metais — 1529. Tada Lie
tuvą valdė Zigmantas II, ener
gingas ir tvarkingas karalius- 
ūkvedys, kurio senatvę apkar
tino gobšuolė intrigantė Bona 
Sforza, antroji žmona. Kad ją
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Danutė Bindokienė

Visgi Putin nėra Jelcin
Pirmasis vadinamosios de

mokratinės Rusijos preziden
tas Boris Jelcin buvo tarytum 
vakariečių įsivaizduojamo ru
so įsikūnijimas. Stambaus su
dėjimo, garsiakalbis (neven
giantis nusikeikti), mėgstan
tis išgerti, šovinistiškas, bet iš 
esmės geros širdies ir net su
šnekamas, jeigu jam parodo
ma pagarba. Amerika tokį Ru
sijos (arba — Sovietų sąjun
gos) įvaizdį susikūrė jau Stali
no laikas, sutvirtino Chruš
čiovui atvykus į šią pusę At
lanto, tad Boris Jelcin atrodė 
kažkaip „pažįstamas”. Sutei
kus jam dar ir „Rusijos de
mokratijos tėvo” titulą, nesun
ku suvokti, dėl ko Vašingto
nas jam rodė tiek simpatijų, o 
tuometinis JAV prezidentas 
Bill Clinton ne kartą pareiškė 
visapusišką palankumą ir net 
draugiškumą.

Tą patį „ruso įvaizdį” prika
binti prezidentui Vladimir 
Putin jau ne taip lengva —jis 
tarytum kažkoks vakarietiško 
ir slaviško-rusiško sukirpimo 
hibridas, tik dar labiau neper
matomas, nenuspėjamas. Ne
nuostabu, kad Vakarų pasau
lis į dabartinį Rusijos prezi
dentą žiūri ir su viltimi, ir su 
nepasitikėjimu. Gal labiau su 
nepasitikėjimu. Išskyrus nau
jąjį JAV prezidentą George W. 
Bush, kuris iš pirmo susitiki
mo atrado su Vladimir Putin 
„sielos bendrystę”...

Reikia tik linkėti, kad už tą 
bendrystę nebus pareikalauta 
per daug aukšta kaina, kurią 
nemaža dalis Europos — taigi 
ir Lietuva— turėjo užmokėti 
už Stalino „pagalbą” sąjungi
ninkams, besibaigiant Antra
jam pasauliniam karui.

Tokiems nuogąstavimams 
visgi pagrindo yra, juo labiau 
prisimenant, kad visgi istorija 
dažnai pasikartoja. O dabar, 
visai netrukus, Vašingtone 
ant derybų stalo, prie kurio 
bus svarstoma Rusijos pagal
ba, kovojant prieš teroristus 
Afganistane ar kitur, taip pat 
atsidurs Lietuva, drauge su 
kitomis dviem Baltijos vals
tybėmis — ne tiesiogiai, o 
NATO plėtros byloje.

Nors kol kas JAV preziden
tas nei žodeliu neužsiminė, 
kad NATO plėtra šiuo metu 
nėra pats svarbiausias Ameri
kos rūpestis. Nėra dar pagrin
do manyti, kad George W. 
Bush pažadai, padaryti šią va
sarą Varšuvoje dėl būsimų 
narių pakvietimo į NATO 
2002 metais, sugriuvo kartu 
su Prekybos centro dango
raižiais New Yorke, vis tik 
Vladimir Putin vizito Ameri
kur paibėlis!, kupiškėniškai 
tariant.

Štai ir buvusi turgaus aikš
tė- Dabar čia šnara sidabrinės 
fontanų čiurkšlės, aplink švie
sios parduotuvės, ir vėl biblio
teka tarp medžių, ir vėl rim
tas Laurynas Stuoka su ka
tedros planais rankose. Apsu
kom „Kupiškio miestų, ilgai 
ištiestų", kaip eiliavo Uršulė 
Tamošiūnaitė 19 a. Uršulę ra
šyti skatinęs ir patarinėjęs 
vysk. Baranauskas, kurio vie
na pirmųjų sekėjų ji ir buvusi. 
Įdomu, kad Baranauskas yra 
sukūręs muziką keliems šios 
liaudies poetės eilėraščiams.

Ir jau sudie visiems, mane 
sutikusiems, vaišinusiems, ve
žiojusiems, vedžiojusiems... 
Sudie, miesteli, kuris buvai 
mano! Nors Uršulė rašo: „Visi 
paukšteliai grįžta tėvynan... 
nusbodo skristi par jilgų svie
tų, džiaugias atrodį pojilsio 
vietų...” Bet... „par jilgai bu
vau tam švieti, kad besu- 
grįžčia”...

* * *

kos sostinėje išvakarėsę neį
manoma atsikratyti .blogos 
nuojautos.

O gal tai tik mūsų įgimtas 
nepasitikėjimas „didžiuoju 
kaimynu”? Juk lietuviai tam 
pagrindo turi. Be to, perspėja 
ir mūsų liaudies patarlė, kad 
„už dyką ir arklys arklio ne
kaso”. Ko pareikalaus Maskva 
už pagalbą? Kiek ji svarbi 
JAV-ėms ir kiek prezidentais 
Bush linkęs nuolaidžiauti sa
vo „sielos bičiuliui”?

Nėra abejonės, kad Vašing
tono žodis turės lemiamos 
reikšmės, kurios kandidatės 
2002 m. bus pakviestos į 
NATO, kurios paliktos už 
durų. Galima tvirtinti, kad 
JAV-ių žodis bus sprendžia
masis. Kiek tam sprendimui 
turės įtakos Vladimir Putin 
nuomonė?

Šią savaitę net porą kartų 
Rusijos prezidentas parodė 
tam tikrą lankstumą NATO 
plėtros atžvilgiu. Net kalbė
damas su ABC TV kanalo 
žurn. Barbara Walters. Už tą 
„lankstumą” Vašingtonas, at
rodo, atsilygina pažadais pa
lengvinti Rusijai kelią į Pa
saulio prekybos organizaciją. 
Jeigu tik to pakaks, galėtume 
beveik pasidžiaugti.

Tačiau ne vien NATO plėt
ros reikalai (nors lietuviams 
ir kitiems baltiečiams tai la
bai rūpi) kelia opius klausi
mus, VašingtonOyMąskvos 
santykiams kaskart labiau Šy
lant ir artinantis į glaudesnį 
bendradarbiavimą. O kaip su 
Čečėnija? Ar Rusijos prezi- 
dęiįtui svambiau įteisinti tarp
tautinį pripažinimą, leidžian
tį susidoroti su šia nepaklus
nia Kaukazo tauta, ar užkirsti 
kelią Lietuvai į narystę 
NATO? Jau kuris laikąs Vla- 
dimir Putin priekaištauja, 
kad jis dar prieš š.m. rugsėjo 
11d. pradėjo kovą su tarptau
tiniais terpristais, bet niekas 
tai kovai nepritarė, niekas 
nepadėjo. Juk jis su čečėnais 
elgiasi lygiai taip pat, kaip 
Amerika su Osama bin Laden 
teroristais... Ir vieni, ir kiti — 
musulmonai, tad kuo skiriasi 
pernai vasarą bombų sprogi
mai Maskvoje ir kituose Rusi
jos miestuose nuo teroristinių 
išpuolių New Yorke ar Va
šingtone?

Jeigu prieš rugsėjo 11-ąją 
Amerika net girdėti tokių ar
gumentų nenorėjo, dabar au
sys pasidarė daug atviresnės. 
Bet ir vėl: ar Lietuvos laimė
jimas, jeigu Putin neprotes
tuos prieš jos narystę NATO, 
yra mums svarbesnis ūž če
čėnų tautos sunaikinimą?

Prieš devynerius metus vieš
nagė tėvynėj buvo mano „sen
timentai journey” kaip senoj 
Dovis Day dainoj. Dabar 
žvilgsniai krypo realybėn. 
Kiek mačiau, Lietuva atrodo 
kaip prausiamas veidas: dar 
daug ant jo dėmių ir ryškių 
randų, bet jis jau pradeda šyp
sotis!

• ; • Pabaiga
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MUSŲ ŠEIMOSE

LIETUVO JE JAV PENSININKĖ 
ĮDARBINA 5

Bostppe gyvenanti pensi- 
ninkė„„_Liėtuvoje įdarbino 
penkis asmenis, įsteigdama 
privatu,. American Den
tal Association standarto 
odontologijos kabinėta. Už
klausta, kaip tas. buvo 
įvykdyta, geradarė sutiko 
pasidalinti informacija su 
dienraščio „Draugo” skai
tytojais su sąlyga, kad ne
bus minima jos pavardė.

—t'Kaip kilo įdėja tokį 
komplikuotą projektą vyk
dyti' už 12,000 km nuo 
namų?

— Lietuvoje ir Sibire tu
rėjau daug giminių. Per 30 
metų, kiek galėdama, rėmiau 
juos rūbų, maisto ir vaistų 
siuntihėliais. Kartais pasisek
davo per vykstančių į Lietuvą 
malohę juos šiek tiek paremti 
ir pinigais. Jauna tapusi naš
le, prfprajtau kukliai gyventi ir 
sistėmatingai taupyti. Gavusi 
algą, padalindavau savo už- 
darbj trims tikslams: taupo
mai' s&s&aitai dėl senatvės, gi-

. ? . . . . . ', minių rėmimui ir savo pragy
venimui.’

Lietūvdi nusikračius oku- 
pantaiš, „Draugė” ir kituose 
laikraŠČitiose pradėjau ati- 
džfai sekti laisvos tėvynės 
žmonių gyvenimą. Daugiausia 
mane rūpino didelis nedarbas. 
Sužinojau, kad viena mano 
jauną giminaitė, Birutė, Kau
no Medicinos institute baigė 
dantų gydytojos mokslus ir at
lieka praktiką valdiškoje dan
tų klinikoje. Ten jos uždarbis 
kejis, Teartus ‘ mažėShis 1 už 
valdzlos^feiurokrato uždarbį ir 
iš savo algos ji pragyventi ne
gali, nors ir dalį maisto tėvų 
sode pati užsiaugina. Vėl 
„Drauge” teko skaityti, kad 
Lietuvėje yra firma, kuri gerai 
sūptąnųOja ir įrengia vakarie
tiško štahdarto klinikas Balti
jos respublikų dantistams ir 
po to kruopščiai'jas techniškai 
aptarnauja. Bet man to dar 
neužteko. Būdama Jigąhė, aš 
pati negalėjau nuvykti į Lie
tuvą, finansinių reikalų tvar
kyti,,, tai pradėjau per pa- 
žįątįąąiųs. teirautis, kas tai fir: 
mąj?vadovauja, ir ar jie sązi- 
niųgąi savo įsipareigoji mūš 
įgyyęndiha. Gauti atsakymai 
mąnė nuramino. Nuspren
džiau veikti toliau.

-^"ftfėbūdąma nei medike, . 
nei klinikos vadybininke,z 
kaip žinojai, ką toliau da-

— į bežinojau. Pirmiausia 
paskajpfynau Birutei. Prane
šiau .iapie. savo sprendimą, kad 
nutariau jai finansuoti mo
dernų kabinetą. Klausiau, ko
kios^ srityse jinai norėtų dirb-. 
ti. Tada kontaktavau Medical 
Technologies firmos vadovą 
Kaune — Vytautą Jaką — ir 
jam detaliai apibūdinau savo 
projektą: giminaitė dirbs tera

11

T;yp. aU;Qil.o kabinetas, kurį finansavo'geraširdė teta iš Amerikos. Čia pa
prastai susirenka trys a.-menys: daktare, asistentė ir pacientas, tačiau 
kabineto savininkė nenorėjo tbtografuotis. kad jos neatpažintų mieste 
..apsauga" siūlantys ..berniukai"' Medical Technologies nuotr.

pijos, protezavimo, profilakti
kos ir endodontijos specia
lybėse; kabinetas — su rent
genu, sterilizacine ir pacientų 
laukiamuoju — bus įkurtas 
daugiabučio pastato pirma
jame aukšte; ir dviejų pa
mainų kabinete dirbs dvi 
dantų gydytojos, dvi seselės/ 
asistentės ir viena administra- 
torė/buhalterė. Prašiau, kad 
viskas būtų suplanuota ir 
įrengta taip, kad klinika ati
tiktų ne tik Lietuvos Sveika
tos apsaugos ministerijos rei
kalavimus, bet ir American 
Dental Association standar
tus. Norėjau, kad Birutės 
kabinetas būtų lankomas ne 
tik vietinių gyventojų, bet ir 
atvykusių užsieniečių. Taip 
pat su Birute sutarėm, jog ji 
skirs 5 proc. savo laiko labda
rai — nemokamai taisydama 
dantis benamiams/našlai- 
čiams vaikams ir Sibiro trem
tiniams.

— Kaip sekėsi toliau ir 
kiek kainavo projekto įgy
vendinimas?

— Sekėsi ir gerai, ir labai 
sunkiai. Gerai, nes V. Jakas 
mano projektui Vadovauti pa
skyrė tikrai protingą ir pa
tyrusį žmogų — firmos rinko- 
daros vadovą dr. Kazimierą 
Pukėną. Jis, atsižvelgdamas į 
turimas patalpas ir mano no
rus, optimaliai parengė pa
talpų pertvarkymo planus ir 
man pristatė tikslų sąrašą — 
su kainomis visai reikalingai 
odontologinei įrangai, instru- 
mentūrai ir aseptiniams bal
dams įsigyti. Kaip buvo viskas 
planuota, taip ir užsibaigė. 
Per projekto vykdymą investi
cijos suma nepasikeitė, projek
tas apytikriai atsiėjo apie 
30,000 dolerių (120,000 litų).

Labai sunkiai Birutei klos
tėsi tvarkytis su miesto ir 
Sveikatos apsaugos ministeri
jos biurokratais. Mergaitė vos 
sveikatos nesugadino. Įvai
riausių valdžios leidimų ir ser
tifikatų krūvai gauti ji perėjo 
tikrus kryžiaus kelius, parei
kalavusius daugiau kaip dve
jus metus laiko ir „specialių” 
išlaidų! Mums, gyvenantiems 
Amerikoje, sunku įsivaizduoti, 

ad 11 metų po nepriklauso
mybės atkūrimo dar taip stip
riai pasireiškia savanaudžiai 
valdžios tarnautojai, visokiais 
būdais išnaudodami Lietuvos 
žmones, dirbančius privačioje
veikloje.

— Įdomu, kiek Lietuvoje 
kainuoja gydytis dantis 
pas patyrusią daktarę, dir
bančią tokiame vakarie
tiškame, moderniame ka
binete?

■ —r Sveikata neleido man nu
vykti į Birutės kabineto atida
rymą ir nemačiau jos tikslaus 
kainaraščio. Tačiau, apskritai, 
Lietuvoje kainos yra apie 75

„Clevelando Lietuvių dienos” — JAV LB 50 metų jubiliejaus šventė, 2001 
m. spalio 12 d. Dievo Motinos parapijos salėje. LB Clevelando apyl. v-bos 
pirm. Mylita Nasvytienė „Draugo” bendradarbį žurnalistą Vacį Rociūną 
apjuosia sveikinimo ir padėkos juosta už jo JAV LB sukaktuviniam leidi
niui kruopščiai paruoštą Clevelando lietuvių gyvenimo ir veiklos 20 metų 
istoriją. Nuotr. Lino Johansono

ŽYMUO „DRAUGO” REDAKTOREI

„Draugo” vyr. redaktorė.

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus šiais metais „Metų 
žmogaus” žymeniu pagerbs 
„Draugo” dienraščio vyriau
siąją redaktorę Danutę Bra- 
zytę Bindokienę už nuopelnus 
žurnalistikos, literatūros ir 
švietimo srityse. Produktyvi 
rašytoja ir redaktorė Danutė 
Bindokienė per pastaruosius 
penkiasdešimt metų daug pri-

proc. mažesnės, negu pas mus, 
Amerikoje. Kiek mes mokame 
čia dantistui doleriais, tai ten 
maždaug reikia tiek mokėti li
tais. Girdėjau apie keletą 
žmonių iš Bostono apylinkės, 
kurie, nuvykę į Lietuvą atos
togų, ten savo dantis susi
tvarkė. Grįžo labai patenkinti, 
nes patirtos santaupos visas 
kelionės išlaidas apmokėjo. 
Dar vienas įdomus faktas. Lie
tuvoje 86 proc. dantų gydytojų 
yra moterys, o jos labai švel
niai dirba.

Kazys Petrauskas

Sterilizacinė. Čia po kiekvieno paciento, pagal vakarieųškas procedūras, 
nuplaunami ir sterilizuojami visi, burnos ertmėje naudojami, instrumen
tai. Medical Technologies nuotrauka.

sidėjo prie tautinės žurna
listikos plėtros Amerikoje, 
jautriai rašė apie viso pasau
lio lietuvių išeivių rūpesčius. 
Savo darbu vaikų literatūros 
ir švietimo srityse ji užtikrino, 
kad įvairiuose kraštuose au
gantys lietuvių vaikai pamiltų 
lietuvišką žodį.

Danutė Brazytė gimė Barti
ninkuose, Vilkaviškio rajone. 
1944 m. su tėvais Jonu ir Juli
ja bei seserimi Elena pasi
traukė į Vokięfįją. 1949 m. 
šeima imigravo į Jungtines 
Amerikos Valstijas ir apsigy
veno Čikagoje. Čia Danutė 
studijavo žurnalistiką ir akty
viai dalyvavo lietuviškoje 
veikloje. Ištekėjusi už Vytauto 
Bindoko, užaugino keturis 
sūnus — Algirdą, Vytą, An
taną ir Paulių.

Per penkiasdešimt metų Da
nutė Bindokienė tiek mėgė
jiškai, tiek profesionaliai do
mėjosi įvairiomis sritimis: mu
zika, švietimu, redagavimu, 
rašymu ir žurnalistika. Ji 
buvo katalikiškos jaunimo or
ganizacijos ateitininkė, lietu
vių meno draugijos „Šatrija”, 
Amerikos Lietuvių Bendruo
menės, Lietuvos Vyčių, Lietu
vių rašytojų draugijos, Lietu
vių žurnalistų sąjungos narė, 
dvylika metų dainavo „Daina
vos” ansamblyje.

Danutės Bindokienės pasi
šventimas lietuviškajam švie
timui yra išskirtinis. Dvide
šimt penkerius metus ji mokė 
lietuvių kalbos' ir literatūros 
Čikagos Kristijono Donelaičio 
aukšt. mokykloje. Laikui bė
gant, tapo šios mokyklos vice- 
direktore. Taip pat buvo Ame
rikos LB Švietimo tarybos 
narė, redagavo mėnesinį tary
bos leidinį „Švietimo gairės”. 
Puiki rašytoja ir švietėja, Da
nutė Bindokienė yra parašiusi 
daug vadovėlių, pratybų są

siuvinių, pjesių, kurias vaidi
no lietuviškų mokyklų moki
niai visoje Šiaurės Amerikoje, 
taip pat specialių libretų „Dai
navos” ansambliui.

Danutė Bindokienė yra 
parašiusi daugybę knygų re
cenzijų, tūkstančius straips
nių, kurie buvo spausdinti 
tiek Jungtinėse Amerikos Vals
tijose, tiek užsienyje — Pietų 
Amerikoje, Kanadoje, Austra
lijoje, Lietuvoje. Taip pat ji 
yra keleto knygų suaugusiems, 
vaikams autorė. Dvi šių kny
gų — „Mieste nesaugu” (1970) 
ir „Parkas anapus gatvės” 
(1969) — buvo premijuota
Amerikos LB Švietimo tary
bos. Danutė Bindokienė yra 
parašiusi lietuvių kalbos sino
nimų žodyną (1982), knygą 
apie lietuviškas tradicijas ir 
papročius anglų ir lietuvių 
kalba ir net keletą libretų 
abiem kalbom, kurie buvo su
vaidinti Čikagoje ir kituose 
miestuose.

Nuo 1970 m. Danutė Bin
dokienė yra dirbusi žurnalų 
„Laiškai lietuviams” bei .Atei
tis” redakcijose, penkiolika 
metų dirbo technine redaktore 
bei kalbos patarėja Lituanisti
kos Institute. 1992 metais 
buvo paskirta šiuo metu di
džiausio ne Lietuvoje leidžia
mo dienraščio „Draugas” vy
riausiąja redaktore. 1998 me
tais ji taip pat tapo šio laik
raščio šeštadieninio priedo re
daktore. Tai, kad ji yra 
parašiusi per du tūkstančius 
straipsnių vyriausiojo redak
toriaus skilčiai ir nė vienas 
laikraščio numeris nėra išėjęs 
be jos straipsnio, liudija re
daktorės profesionalumą ir at
sidavimą savo darbui. Nors ir 
būdama be galo užsiėmusi, 
Danutė Bindokienė vis tik, 
randa laiko paskaitoms, tiek 
lietuviškajai, tiek amerikiečių 
auditorijai, tautinės leidybos 
ir kitais klausimais.

Už darbą lietuviškosios 
žurnalistikos srityje Danutę 
Bindokienę 1995 m. pagerbė 
Amerikos LB Kultūros taryba. 
Kiti jai suteikti žymenys yra 
šie: Šaulių žvaigždės ordinas 
(1996), Illinois valstijos Ame
rikos lietuvių respublikonų 
žymuo „Metų moteris, 1998”, 
2001 m. liepos mėnesį Lietu
vos Respublikos prezidentas 
Valdas Adamkus suteikė jai 
ketvirtojo laipsnio Gedimino 
ordiną už nuopelnus Lietuvai 
ir lietuviams.

Danutė Bindokienė — tik 
antra moteris, kurią „Metų 
žmogaus” žymeniu pagerbia 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejus. Pirmoji buvo Lietuvos 
garbės konsule Čikagoje Jose
phine Daužvardis. Pokylis, 
kurio metu bus pagerbta Da
nutė Bindokienė, įvyks garsia
jame Čikagos restorane „Ma- 
xim.’s de Paris”. Devintajame 
dešimtmetyje šis restoranas 
uždarė savo duris eiliniams 
lankytojams — nuo tada jame 
vyksta tik ypatingi visuomeni
niai ir valdininkiški renginiai. 
Visai neseniai čia lankėsi Či
kagos miesto meras ir Či
kagoje tarnaujantys užsienio 
šalių diplomatai.

Įsikūręs miesto „Gold Coast” 
dalyje, šis, tikrai paryžietiška 
dvasia persmelktas, restora
nas yra puiki vieta pagerbti 
elegantiškąją ir dinamiškąją 
„Metų moterį” bei paminėti 
35-ąją Balzeko lietuvių kultū
ros muziejaus sukaktį.

Pokylis įvyks gruodžio 2 d., 
sekmadienį, 5 vai. vakaro. 
Vietų nėra daug, todėl ne
delskite užsisakyti bilietus, 
skambindami telefonu 773- 
582-6500.

„Maxim’s de Paris” restora
no adresas: 24 East Goethe, 
Chicago.

Sigita Balzekienė
„Metų žmogaus” pokylio or

ganizavimo komiteto
pirmininkė

IEŠKO VILTIES SPINDULĖLIO
Artėjant šventėms, pra

sminga dovana — ištiesti pa
galbos ranką vaikučiui Lietu
voje. Tik už 77 centus per 
dieną — arba 250 dol. metinę 
auką — padėsite vaikučiui 
gausioje ar vargingai gyve
nančioje šeimoje įsigyti moks
lo reikmenų, avalynės, rūbų, 
o gal net maisto. Savo gerumu 
pasidalinkime su vaikučiais 
tėvynėje.

Konkretų vaiką galime pa
remti, atsiunčiant 240 dol. 
auką (visą iš karto arba dali
mis), čekį rašant: „Saulutė” 
(arba „Sunlight Orphan 
Aid”), 419 Weidner Rd„ Buffa
lo Grove, IL 60089. Prašome 
parašyti savo vardą, pavardę, 
adresą ir telefono numerį.

Evaldas. Lanko pradžios mo
kyklą. Geras matematikas ir 
piešėjas. Linksmas, smagus, 
draugiškas ir labai discipli
nuotas berniukas.

Aurimas. Viskuo besidomin
tis, labai darbštus — niekuo
met nepalieka, darbo neuž
baigęs. Mėgsta šokti, žaidi
mus. Mokosi ketvirtame sky
riuje.

Rasa. Pirmokėlė — mėgsta 
matematiką, piešti, skaityti. 
Labai maloni, tyli, draugiška 
ir jautri mergaitė. Ypač tvar
kinga. Jai reikalinga medici
ninė pagalba (turi kepenų 
problemų).

SUSILAUKĖ
NAUJAGIMIO

Audrai ir Ryčiui Januškoms 
lapkričio 8 d. gimė sūnus Kip
ras. Džiaugdamiesi kartu su 
laimingais tėveliais, naujagi
miui linkime visokeriopos sėk
mės ir Dievo palaimos. Ryčio 
balsą vakarais galite girdėti 
per „Margučio II” radiją, kuri 
transliuojama 1450 AM ban
ga, o Audros šeimininkiškus 
sugebėjimus išbandyti, užsisa
kydami „Bravo Ltd.” paga
mintus patiekalus.

Rėmėjas gauną vaiko vardg, 
nuotrauką, adresą ir, jei nori, 
gali asmeniškai toliau ben
drauti, bet tai nebūtina. Per 
mėnesį 20 dol. sudarys didelį 
galimybių skirtumą vaikučio 
gyvenime. Aukos nurašomos 
nuo mokesčių. Tax ID #36- 
3003339. --------

PLB „Saulutė” dėkoja* Il
siems, padedantiems Lietuvos 
vaikams. Jūsų auka — alkanų 
vaikų parama. Pasižiūrėkltė į 
.nuotraukas, išsirinkite vai
kutį, kurį norite paremti, ir 
pradžiuginkite jį — ar ją — 
prasmingiausių metų švenčių 
proga. '

Indrė Tijūnėtienė
,,Saulutės” pirmininkė

Gražina. Lanko vaikų dąr- 
želį. Tyli, draugiška raergyjįė. 
Yra silpnos sveikatos, to<Jpl 
reikia vitaminų. Mėgsfa’iliSi- 
nuoti, piešti, deklamuoti.

Tadas. Dar tik darželinukas. 
Labai meilus ir mielas berniu
kas, mėgsta sportuoti, ypač 
krepšinį.

Raimonda. Draugiška, tvar
kinga, geraširdė. Jai patinka 
dainuoti, deklamuoti.

Marius. Malonus, tylus, jau
trus vaikutis. Mėgsta piešti, 
ką nors statyti.

Nukelta į 5 psl.
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Atkelta iS*4 psl.

Lina. Slanko antrą skyrių. 
Mėgsta; skaityti, piešti, siuvi
nėti. Kartu, tvarkinga, švelni 
mergytė.

ĮDOMUS ŽURNALAS —„KELIONIŲ 
MAGIJA”

Juozas. Tvarkingas, jautrus 
kitų žmonių nelaimėms, bet 
taip pat judrus, mėgsta gam
tą. gyvulius, sportą. Domisi 
menu. Lanko 8 skyrių. Jam 
reikalinga medicininė pagalba 
(turi negaluojančią širdį).

Laima. Mėgsta rašyti, piešti, 
dainuoti ir šokti. Jautri, rami.

Ričardas. Mokykloje jam ge
riausiai patinka gimnastika. 
Yra judrus, linksmas, mėgsta 
skaityti ir ką nors statyti.

IX

Dainius. Judrus, darbštus, 
pareigingas. Mokosi septin
tame skyriuje. Labai mėgsta 
piešti, žaisti futbolą, žvejoti.

* Kauno olimpiečių, spor
to veteranų svajonė pagaliau 
išsipildė. Jie turi savo buvei
nę, kurią pavadino „Olimpine 
pastoge”. Ji įsikūrė Nemuno ir 
Neries santakos teritorijoje, 
vieno seniausių Kauno pa
statų ketvirtajame aukšte, 
šalia Lietuvos sporto muzie
jaus. (KD.Elta)

Lietuvoje pasirodo nemažai 
įdomių, gražiai atrodančių 
žurnalų. Ypač puošnūs yra 
moterims skirtieji. Iš specialių 
žurnalų savo turiniu ir išvaiz
da išsiskiria „Muzikos barai” 
ir „Kelionių magija".

Apie šį paskutinįjį žurnalą, 
kuris dar neseniai (1999 m. 
viduryje) pradėjo eiti, jau bu
vome pora kartų rašę. Tačiau 
vėl reikia iš arčiau pažvelgti į 
jo bent kelis vėliausius nume
rius.

Nors „Kelionių magija” yra 
vadinamas mėgstantiems ke
liauti žurnalu, tačiau jis įdo
mus visiems, kurie domisi re
tesnėmis Lietuvos vietovėmis, 
jos gamta bei architektūra, 
na, ir kitomis valstybėmis 
įvairiuose kontinentuose. Ap
skritai, reikėtų pasakyti, kad 
tai žurnalas geografijos mėgė
jams.

2001 m. 6-me numeryje (pa
ženklintas rugpjūčio mėnesio 
data) žurnalo vyr. redaktorė 
kviečia susipažinti su ilgu, 
puikiomis nuotraukomis ilius
truotu, rašiniu apie Nemuno 
kilpų regioninį parką. Šio ra
šinio pradžioje išspausdintas 
prasmingas poeto J. Marcin
kevičiaus atsiliepimas apie šį 
„unikaliausią gamtos pamink
lą’ — 60 km ilgio Didžiąsias 
Nemuno kilpas”, o toliau taip 
sakoma:

„Nemunas, nešdamas savo 
vandenis ir neįprastai vin
giuodamas, 59 km vidurupio 
ruože, prasidedančiame 3 km 
aukščiau Punios ir pasibai
giančiame 1 km žemiau Birš
tono, sukuria Punios, Balbie
riškio ir Prienų-Birštono di
džiąsias kilpas. Šis rajonas 
savo kraštovaizdžio struktūra 
yra vienas įdomiausių Lietu
voje”.

Šiame rašinyje, be to, dar 
pažymima:

„Po nepriklausomybės atga
vimo 1992 metais, čia įsteig
tas ilgai lauktas regioninis

parkas — vienas didžiausių iš 
30-ties įkurtų Lietuvoje. Ne
muno kilpų regioniniame par
ke, kurio plotas 25,2 tūkst. ha 
yra vienas gamtos rezervatas, 
17 įvairių draustinių, o Nemu
no ir Verknės vingiuose stūk
so 21 piliakalnis”.

Taip pat Lietuvos turizmas 
čia yra pažymimas Jono Barz- 
dėno ir Audrės Šiaulytės ra
šinyje Aiseto bei Kiaunės vin
giais. čia yra siūlomas 52 km 
vandens maršrutas baidarė
mis arba pripučiamais laive
liais. O Aisetas yra vienas il
giausių Lietuvos ežerų, per 
Labanoro girias jis nusidrie
kiąs 15,8 km.

Šeštame šio žurnalo nume
ryje rašoma ir apie Rygą, 
Kroatiją, Kopenhagą, Pietų 
Italiją, Indoneziją bei kitas pa
saulio vietoves.

Du puslapiai skirti gerai ži
nomam nepriklausomos Lietu
vos keliautojui ir žurnalistui 
Vincui Uždaviniui. Yra nupa
sakojama V. Uždavinio biogra
fija, surašyti jo atlikti darbai. 
Jono Nekrošiaus straipsnyje 
cituojamas toks V. Uždavinio 
(miręs 1983 m. Vilniuje) pasi
sakymas: „Aš niekuomet ne
mainyčiau Lietuvos gražumo į 
užsienio gražumus”.

Vėliausiame — septintame 
„Kelionių magijos” numeryje

irgi randame nemažai medžia
gos apie Lietuvą. Pirmuosiuo
se puslapiuose Audronė Igna- 
tonienė supažindina su Bran
gakmenių muziejumi, kurio 
savininkas ir įkūręįas Arūnas 
Kleišmantas. Muziejus įkur
tas juvelyriniame salone „Du 
Safyrai” Kauno senamiestyje 
ir čia yra unikaliausios kolek
cijos ne tik Lietuvoje, bet ir 
Baltijos šalyse.

„Užupio respublika — toli
mas artimas kūrybos rojus” 
straipsnyje kalbama apie šį 
Vilniaus rajoną — anksčiau
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labai apleistą, o dabar — trau
kiantį turistus iš viso pasau
lio.

Supažindinti su įdomiu 
Lietuvos gamtos perliuku yra 
spausdiųamįas Rasos Rutkaus
kienės rašinys apie Anykščių 
regioninį parką, kuris įsikūręs 
rytinėje Lietuvos dalyje ir turi 
15,212 ha plotą. Čia irgi ran-
dame daug šio parko nuo-
traukų. 0 ,,,,

Numeryje taip pat rašoma
apie Italiją ir italus, apie
Šiaurės Vokietiją: pažvelgia
ma į Šveicariją, Indiją bei ki
tus kraštus.

Žurnalo adresas: Ukmergės 
gatvė 4-235, Vilnius, Lietuva. 
Jo tiražas 8,000. Numerio kai
na 4,50 lito.

Ed. Šulaitis

* Vyriausybė planuoja 
valstybinių pensijų siste
mos pertvarką, kad bent šiek 
tiek sumažintų išlaidas šioje 
srityje. Socialinės apsaugos ir 
darbo ministrė Vilija Blinke- 
vičiūtė pripažino, jog taupy
mas yra viena iš priežasčių

) d., šeštadienis 5

peržiūrėti valstybinių pensijų ~~ 
Mokėjimą. „Tačiau mes nepla- 
nuojame atiminėti jau pa- 
skirtų pensijų, gal tik šiek tiek 
pakoreguosime kai kurių gru- “ 
pių kriterijus”, sakė V. Blinke- 
viČiūtė. Šiuo metu valstybines 
pensijas Lietuvoje gauna be
veik 104,000 žmonių. Nuo 55 
iki 908 litų svyruojančioms 
valstybinėms pensijorhš pra
ėjusiais metais buvo išleista 
232 mln. litų. (BNS)

* Nors per šventes prie 
kapinių nusidriekia gėlių ir 
puokščių jūra, tačiau prekiau
tojams šiemet užsidirbti seka
si sunkiai. O kapinių siūloma 
kapaviečių priežiūros paslau
gą ažiotažo nesulaukia ir prieš 
Vėlines. Kapinių darbuotojai 
vienbalsiai tvirtino, kad ši 
paslauga nėra populiari. Mi
rusiųjų artimieji ne tik negali 
skirti lėšų nuolatinei kapų 
priežiūrai, bet ir sunkiai ran
da kelis litus kapams per 
Vėlines papuošti. Ekonominis 
nuosmukis jaučiamas ir ka
pinėse. (LŽ.Elta)

Siponių atodanga — Nemuno pakrantėje. Nuotrauka iš žurnalo „Kelionių magija”.

Western Union

Mes išdaliname 
daugiau kaip

PINIGINIAMS
LAIMĖJIMAMS!

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

į kitas valstybes per Westem Union Money Transfer® 

arba padarai Quick Collect® ar Swift Pay® piniginę 

operaciją, tu automatiškai esi įtraukiamas į lošimą ir

gali laimėti $25,000 vertės Didijį Prizą!
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NECESSARY TO ENTER OR WIN 1. HERE'S HOW TO ENTER AUTOMATICALLY: Beginning on 
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entered ihto the, svveepstakes. Entrant is deemed to be the person vvhose name appears as ..Sender" on the 
.To Send Money" form and vvill be entered into the corresponding drawing sėt forth in Rule #4. If automatic 
Entrant has „opted out" of third party disclosures in accordance with the VVestern Union Privady Policy, his/her 
name will not be included in the dravving and vvill not be eligible to win. 2. NO PURCHASE NECESSARY 
TO ENTER OR WIN To enter vvithout making a qualifying transaction, hand print your complete name, 
address, zip code, and (optional) day and evening telephone numbers on a piece of 3" x 5" paper and mail 
to: VVestern Union ,Win Your Dream" Svveepstakes, P.O. Box 4895, Blair, NE 68009-4895. IMPORTANT: To 
indicate the drawlng Into which you will be entered (see Rule #4), on the lower left-hand corner of the 
envelope, hand print one of the following: Africa; Asia/Australla Pacific; Caribbean; Central America; 
Eastern Europe; Mexlco; Middle East; South America; South Asla; VVestern Europa; Oomestlc United 
States, Ouick Collect®, or Swlft Pay®. Limit one entry per envelope. No typed, copied or mechanically 
reproduced entries permitted. Only handvvritten entries vvill be accepted. Entries mušt berėceived by'January 
8, 2002. 3. RANDOM DRAWING: VVinners vvill be selected on or about January 9, 2002 from among all
eligible entries received by D. L. Blair, Ine, an independent judging organization whose decisions are finai. 
VVinners vvill be notified by mail. Limit one prize per person/household. Odds of vvinning vvill depend upon the 
totai number of feligible entries received. 4. PRIZES & APPROXIMATE RETAIL VALUES: Forty-One (41) 
Grand Prizes: $25,000 per prize to be awarded to randomly selected winners among automatic and no 
pprchase entrants in the form of a check as fbllovvs: 4 prizes for eligible entries to Africa; 2 prizes for eligible 
entries to Asia/Australia Pacific; 4 prizes for eligible entries to the Caribbean; 6 prizes for eligible entries to 
Central America; 1 prize for eligible entries to Eastern Europe; 4 prizes for eligible entries to Mexico; 2 prizes 
for eligible entries to the Middle East; 6 prizes for eligible entries to South America; 2 prizes for eligible entries 
to South Asia; 1 prize for eligible entries to VVestern Europe; 4 prizes for eligible entries for domestic United 
States money transfers; 4 prizes for eligible entries for Ouick Collect® transactions and 1 prize for eligible 
entries for Svvift Pay® transactions. Prizes consist of only that item specifically listed as the prize All prizes 
vvill be avvarded. 5. GENERAL RULES: Open only to individuals residing .in the 50 United States and 
VVashlngton, D.C., vvho as of November 1, 2001 are 18 years of age or older. Employees of VVestern Union, 
its affiliates, subsidiaries, advertising and promotion agencies and the immediate family members and/or 
those living in the šame household of each are not eligible. Void vvhere prohibited by law. All federal, statė 
and local taxes are the sole responsibility of vvinners. VVinners vvill be required to complete an AfTidavit of 
Eligibility/Release of Liability provided by D.L. Blair, Ine. and if legally permissible, a Publicity Release vvithin 
10 days of notification. Noncompliance vvithin this time period may result in disqualification and an alternate 
may be selected. Retum of any prize/prize notification as undeliverable vvill result in disqualification and an 
alternate vvill be selected By participating in this promotion, entrants agree to be bound by the Official Rules 
and the decisions of the judges. Purchase or acceptance of a produet offer does not improve your 
chances of vvinning. Any claim or dispute arising under these rules is subject to the laws of the State of Nevv 
York. Sponsor is not responsible for printing or typographical errors in any svveepstakes related materials; for 
stolen, lošt, late, misdirected, damaged, incomplete, illegible or late entries or entries not received in time for 
the random drawing; or for transactions that are processed late or incorrectly or that are lošt due to Computer, 
telecommunications or eleetronie malfunction. This promotion is sponsored by VVestern Union Financial 
Services, Ine., 100 Summit Avenue, Montvale, NJ 07645 6. For narnės of winners, send a separate,
stamped, self-addressed (#10) envelope to: VVestern Union „Win Your Dream" VVinners, P.O. Box 4638, Blair, 
NE 68009-4638, to be received by February 28, 2002.
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Ieško darbo Parduoda
ė

54 m. maloni, darbšti, viską 
labai sugebanti moteris, ieško 
darbo. Norėtų gyventi kartu. 
Tel. 773-582-6732, Danutė.

PARDUODAMI
AUTOMOBILIAI.

Tel. 708-259-4758; 847-361- 
4620. International Auto Mart, 

Robertas, Raymondas.

Žmona su vyru ieško darbo
vaikų, senelių priežiūroje. 

Turi patirtį, vairuoja ir 
, turi automobilį.

Tel. 708-912-3679.

Parduodu
’95 OLDSMOBILE AURORA 

ir ’94 CHRYSLERR LHS. 
Galima išsimokėjimui.

Tel. 773-436-9396.

Siūlo darbą

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

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

Ing.

Paslaugos

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBĖ

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

Perku darbą žmonių 
priežiūroje.

Tarpininkui atsilyginsiu. 
Siūlyti įvairius keitimus.

Tel. 708-233-9565, Aldona.

55 m. moteris gali prižiūrėti
senus žmones ir gyventi kartu. 
Turi patirties, kalba angliškai.. 

Tel. 630-455-4041, Dana. 
Skambinti po 6 vai. vakaro.
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Pigiausiai parduodamos 
bulvių tarkavimo mašinos. 

Krautuyėlė „Lietuvėlė”,
tel. 847-845-3972.
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vairus

Kalėdinių siuntinių priėmimas 
pratęstas iki 
Lapkričio 17 d.

ew, IL 
IL 60 

-775-SEND

Alternative Home care looking 
for rešponsible come-and-go, live 
in care givers and CNAs. Mušt be 

able to speak, read and write 
English. Mušt drive and be able to 
lift. References and „green card” 

reųuired. Tel. 630-654-6580.

į FOTOGRAFUOJU
■# už prieinamą kainą:
■ vestuves, metines, krikštynas, 
į, gimtadienius ir kt.

Benas, tel. 708-728-1439

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

Pigiausi Mielai į LIETUVĄ su SAS, FINNAIR, LUFTHANSA, KLM, LOT
Tel. 617-472-9742 E-mail: ticketsQdoleris.com

Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų nuolaidos

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer Avė., Chicago, IL 60638 

Tel. 773-581-8500
* Lietuviška duona ir raguoliai
* Vestuviniai ir įvairūs tortai
* Lietuvįškas maistas — „catered”
* Siunčiame mūsų produktus UPS

Atidaryta 7 dienas savaitėje

KAVINĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. nuo 
6:30 v.r. iki 5:30 

v.p.p.

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p. 
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.

JYJAŽIEEKA "TIRAVIEIL

4738 W. 103 rd ST 
OAK LAWN, IL 60453 

708-422-7900
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA 

WWW.MAZEIKA.COM
*******************************************************

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

4738 W. 103 rd ST., OAK LAWN, IL 60453 
708-422-3922 

DRAUDIMO AGENTAI

Vefti'o nuo 
?92J m.

8900 South Apchek ROao, Wili.ow Springs, Iujhois Tel 708.839.1000

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.

SIŪLOME DARBUS!

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

ALL CARE 
Employment Agency 
Tel. 773-736-7900

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

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

3314 W. 63 St.

Tel. 773-776-8998

Moving! Profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir 

už jos ribų.
Išvežame senus daiktus, 

šiukšles ir kt.
Tel. 630 816 7114.

Įvairus Dedame medines grindis, ]
keramikos plyteles, marmurą. 
Dažome bei atliekame kitus 

namų remonto darbus, 
u Tel. 630-212-2110.

Jei sunku gyventi vienam, o į 
senelių namus nesinori, 

kviečiu gyventi pas save prie 
šeimos. Tel. 773-581-8982.

Nuo gruodžio 1-os dienos 
priimu gyventi vyresnio amžiaus 

žmogų. Pagalba, priežiūra, 
maitinimas. Skambinti darbo 

dienomis 630-554-9578.

Atlantic.
EZprešsCorp.

SIUNTINIAI LAIVU IR AIR CARGO.
PRISTATOME J LIETUVĄ, BALTARUSIJĄ, 
LATVIJĄ, ESTIJĄ. RUSUĄ IR UKRAINĄ
8801 S. 78 Th AVĖ. BRIDGEVIEW. [L 60455
Tel: (800)-775-7363, (708)-599-9680
2719 W. 71 STR. CHICAGO. IL 60629 
Tel: (773)-434-7919. Fax:(773)-434-7914

COMMERCIAL 
GUL— driver license

PRESTIGE DRIV1NG 
SCHOOL, 5442 S. Archer

Standartiniai kursai $1,800 
Turintiems patyrimą 

Lietuvoje — $760
Tel. 773-838-1770.

Chicago

35 iki 40 svečių

Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas.

■:viį:įfiJ;ĮįĮi Mas;

100 iki 135 svečių

40 iki 60 svečių

R
kYiok'Įtoo M 

60 iki 100 svečių

Ar mėgstate šokti?
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną;
ketvirtadieniais ir 

sekmadieniais groja 125 iki 175 svečių 
10 žmonių orkestras
(galite pasitobulinti 
šokio mene - vyksta 

pamokos)

tff

w am m
225 iki 550 svečių

Dedame medines grindis, 
darome „deck”, staliaus ir 
kitus smulkaus remonto

darbus. Aukšta darbų kokybė, 
žemos kainos.Turiu draudimą. 

Tel. 773-254-0759; 
847-525-9275 (mob.), Žilvinas.

8128 S. WMtam Avė. 
Chicago, IL 00052

»»"JESSBa» 24 HR8, 7 DAYS
773-770-0060 (angliškai)

(TONY) ANATOLIJUS BACKO
773-617-6768 (lietuviškai ir rusiškai) 

FREE ESTIMATE 
Apšildymo ir šaldymo sistemų 

visapusiškas aptarnavimas 
ir instaliacija

V.A.L Auto Servisas. 
Atliekame visus variklio ir važiuoklės 

darbus. Variklio kompiuterinis 
patikrinimas. Nuolatiniams klientams 

nuolaidos. Parduodame naudotus 
automobilius. 3800 W. 79 SL 

Tel. 773-582-0183; 773-582-0184. 
Kalbame lietuviškai.

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBILIO. NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. (708) 424-8654
1-8654

Kalame visų rūšių „sidings”, 
„soffits”, įdedame - 

lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025.

STASYS' CONSTRUCTION
Staliaus darbai, rasių, 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. 
„Licensed, insured, bonded” 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929.

MOVING
Ilgametis profesionalus 

kraustymas Čikagoje ir į kitas 
valstijas. 

GEDIMINAS 
708-387-9144

Salone,,Miražas” kirpėja 
SKIRMANTĖ tvarko plaukus | 
vyrams ir moterims. Susitarus, s

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

namų tel. 708-612-9526.

KIRPĖJA,
turinti didelę darbo patirtį, keipa 
vyrus ir moteris, atlieka cheminį 

‘sušukavimą, dažo plaukus, 
antakius, blakstienas.

Pagal pageidavimą atvyksta į 
kliento namus.

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

ANDRIUS CONSTRUCTION 
Vidaus darbai: elektra, 

santechnika, laiptai, 
mediniai turėklai, arkos,

įvairios plytelės, parketai, 
dažymai ir t.t.

Tel. 630 960 2976.

^ns to LITHUANIA
fai20.9 c/min
d - any day, any timė. 

zę- For Information call Long Distance Post:

W.LPPOSTXOM 1-800-449-0445
a Štai, ali.ianoc Metzaep
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How easy is it to 

As easy as SAS. L

From Chicago we offer daily servicc to Vilnius 
wlth a hassle free connection through our 
Copenhagen Airport. And when returning, you 
can enjoy šame day travel via Copenhagen back 
to Chicago,

Find out just how easy we can make your 
next trlp to Vilnius. And remember, when you 
travel with SAS, you can earn mileage crecilt 
with United’s Mileage Plūs* cr SAS’ 
EuroBonus™ frequent fiye.' program.

For Information on special fares and 
schedules contact your Travel Agent or SAS at 
800-221-2350. Or visit us at
www.scandlnavian.net

It’s Scandinavian
f/J

Sondiruviin Airi. .r.

S K E
Nekilnojamasis turtas

Š, M. LAPKRIČIO 18D 
VISIEMS. TURINTIEM

, 12:30 VAL.sekmadienil
IS AR PLANUOJANTIEMS 

ĮSIGYTI NEKILNOJAMĄ TURTĄ,

I
NEMOKAMAS SEMINARAS

Kredito istorija- (.»«»
JOS YPATINGA ĮTAKA JŪSŲ GYVENIMUI JAV!

ičio 17d 8 vai. vakaro! tol. (708) 485-8135 
moto. (708) 955-2222 

Bfooklield, IL 60513 Gintarą* Valtkavlčlua, MBA

Registruokitės ii 
US.A.. FINANCIAL GI

Teikiu paslaugas parduodant 
ar perkant namus, butus, 

žemės sklypą.VeltuI 
Įkalnoju nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunantflnansiną paskolą.

GREIT PARDUODA

I
O’FLAHERTY REALTORS 

R BUILDER8. Ino. 
Kompanija pagal jūsų užsakymą 

stato naujus namus. 
GRAŽINA JONAVIČIENĖ 

708-430-1000 
708-588-6501 

mob. 708-203-5242 
JonavlclusOhoma.com

Audrius Mikulis
Tel.: 630-205-9262 _=~?2L
Pager: 773-260-3404 s«i«n.nca 
E-mail: amikulis@usa.com
įvairus nekilnojamas turtas:
* Nemokamas įkainavimas
* Nemokama rinkos analizė
* Pirkimas
* Pardavimas
* Surandame

optimaliausią finansavimą

AIexander J. Mockus, 
LTD 

Realtors

£6L MAS

„BUD” BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 
BUDRAIČIUI

Bus. 773-767-6655 Pg. 773-258-0496 
Fas 773-767-9618

OzrrtuiK, Accent
Homefinders

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

ASTA T.MIKUNAS
Profesionaliai Ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose

Parduoda

Parduodamas 5 kambarių,
117 m2 butas Kauno centre. II 

aukštas. Kaina $36,000 arba su 
baldais $42,000. Tel. 011-370- 

878-6788, Gediminas.

RE/MAX 
REALTORS

0FFC.I773) 229 - (761 
HOME (706)425 - 7160 
MOBIL (773) 590-0205

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

a;
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New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Vdce MA 773854-7820 
Fax: 708-361-9618

DANUTĖ 
MAYER

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
miestearpnemiesčiuose. kreipkitės i 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

žiningai -patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui.

Siūlo išnuomoti

Summit rajone 
išnuomojamas 2 miegamųjų 
butas, I aukšte. Kaina $750 

per mėn. Tel. 708-594-1184.

Oak Lawn išnuomojam as 
butas „basement”. Skambinti 
tel. 773-767-2400, First Rate 
Real Estate, Aušra Padalino.

Išnuomojamas naujas 
modemus 2 miegamųjų butas 

su garažu Chicago centre. 
Tel. 630-235-3521.

Išnuomojamas 
apšildomas 4 kamb.

1 mieg. butas 67 & Whipple apyl. 
$415 į mėn. + „security”
Tel. 773-434-4543

Išnuomojamas 1 miegamojo
gražus butas naujasniame name 
vyresnio amžiaus pensininkui 
Marųuette ir Kedzie vietovėje. 

Tel. 708-656-6599.

Nekilnojamojo turto paskolosInojamojc
DELTA MORTGAGE BANKERS

2743 N. Sheffield Avė., Chicago, IL 60614 
Illinois Residental Mortgage Licensee

’ Gyvenamųjų ir komercinių pastatų pirkimas
■ Naujos statybos finansavimas
' Konsultacija, kaip nupirkti ir kaip naudingai perfinansuoti

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

Paslaugos

<qoal /wc.
Programos ir dėstytojai yra patvirtinti IL valstijos . 

švietimo tarybos

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

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

Mokymo centras GOAL TRAINING siūlo naują 
patvirtintą 

kursą!
MEDICININIU IR DRAUDIMO
SĄSKAITŲ SPECIALISTAS 

Tiems, kurie prarado darbą ar turi mažas pajamas — 
mokslas nemokamas. Mes padedame susirasti darbą.

Raštinė dirba: 10 v.r. — 7 v.v. (I-V)
9 v.r. — 12 v.p.p. (VI Ir VII)
E-mail: www.yourgoal.com

http://www.doleris.com
ticketsQdoleris.com
http://WWW.MAZEIKA.COM
http://www.scandlnavian.net
JonavlclusOhoma.com
mailto:amikulis%40usa.com
http://www.yourgoal.com
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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

SUKTYBĖS KLESTI
» Visi nori greitai praturtėti
* kitų sąskaiton. Yra žmonių,
* kurie visokiais būdais nori ap- 
J gauti kitus, ypač vyresniuo
se sius, kad sau geresnį gyve

nimą susikurtų. O tų suktybių 
ir apgavimo būdų atsiranda 
vis suktesnių ir vis daugiau, 
nepaisant, kad teisėsauga nori 
suktus asmenis nubausti ir 
visą laiką su jais kovoja. Kai 
kurie apgavysčių būdai yra 
naudojami nuo senų laikų ir, 
atrodo, kad tiesiog neįmano
ma jų atsikratyti. Tos apga
vystės apima viską — nuo in
vestavimų, „telemarketing”, 
namų remonto, automobilių ir 
„sweepstakes” pardavimų, ir
daug, daug kitų dalykų.

Viena vis pasikartojančių 
apgavysčių yra melagingi žur
nalų prenumeratų pardavinė
jimai telefonu. Daug senų ap
gavysčių yra įvilkta į „mand- 

; resnius rūbus”. Pvz., kredito 
: kortelių apsaugos apdraudų 
I pardavinėjimas. Tokios ap

draudos yra nereikalingos, 
nes federaliniai įstatymai ap
riboja kredito kortelės savi
ninko nuostolius iki 50 dole
rių:

Kitos apgavystės yra labai 
J naujos ir net keistos. Vienos 

jų išnaudoja žmogaus religi
nius jausmus, kitos neteisin
gai garantuoja pelną siūlomos 
naujos akcijos. Apgavikai nie
kada nenustoja ieškoję naujų 
būdų išnaudoti nieko blogo ne-

_ nujaučiančius žmones. Ne- 
svą^ų^ękia apgavystė bebū
tų, jos visos turi vieną bendrą 
dalyką — jos visos daro didelę 
žalą vyresnio amžiaus žmo
nėms, kurie paskui skundžiasi 
valdžiai ir vartotojus ginan
čioms organizacijoms.

Vyresnio amžiaus žmonės 
daugiausia tampa apgavikų 
aukomis, nes jie labiau pasiti
ki kitais. O, be to, apgavikai 
galvoja, kad vyresnio amžiaus 
žmonės turi daugiau pinigų. 
Nors visos apgavystės nu
skriaudžia žmones, bet ypatin
gai reikia atkreipti dėmesį į 
šias tris:

1. Apgaulingi namų pa- 
- taisymo pasiūlymai.
. Namų remonto apgavystės

auga visame krašte, o jų kalti
ninkai dažniausiai yra perė
jūnai „remontuotojai”. Jie eina 
nuo durų prie durų ir labai 
gražiai moka įkalbėti namų 
savininkus, kad reikia sutai-

* syti stogą ar kitą namo dalį. 
j Paprastai jie sako, kad kaip

tik dabar dirba prie tokio pat 
darbo netoliese ir turi atliku- 
sios medžiagos, ir dar paaiš
kina, kad, sutikus leisti jam 
stogą sutvarkyti, namo savi
ninkas gautų nuolaidą. Ne tik

. stogą toks „r e montuotojas” 
siūlosi sutaisyti, bet ir įvažia
vimą į garažą ar kitus namų

3 remonto darbus atlikti. Deja, 
kai kuriems tokiems „darbi
ninkams” sumokama iš anks
to ir jie paskui visai nebepasi
rodo. Jie keliauja iš vietos į 
vietą ir neįmanoma surasti ar 
suareštuoti už neišpildytus 
pažadus.

Kaip apgavikai žino, kuriuo
se namuose gyvena vyresni 
žmonės? Ohio valstijoje, pagal 
tos valstijos generalinio pro
kuroro įstaigą, apgavikai nau
dojo šį metodą: jie ėjo į namus, 
kur plevėsuoja JAV vėliavos, 
nes jie mano, kad vyresnio 
amžiaus žmonės juose gyvena. 
Vartotojai turėtų saugotis taip 
pat ir apgaulingų — nesąži
ningų kontraktorių, kurie su
tinka sutaisyti, atnaujinti na- 

» mą už vieną kainą, bet paskui

padidina medžiagų ir darbo 
išlaidas, kada darbas jau būna 
atliktas. Kai kurios valstijos, 
pvz., New Yorko, kad suma
žintų tokias ir panašias apga
vystes, tokius kontraktorius 
griežtai baudžia.

2. Neaiškūs akcijų pasiū
lymai.

Nors šiandieną biržos nepa
stovumas ir numuša investuo
tojo entuziazmą, bet daug 
žmonių vis dar yra pagaunami 
į tokio tipo apgavysčių tink
lus. Pradžioje pasiūla atrodo 
tvarkoje. Telemarketer pasiū
lo netikėtina proga pigiai nu
pirkti mažos, bet greitai au
gančios, firmos akcijas, sako, 
kad tai bus greitai viešai pa
skelbta. Klausytojas, busima
sis investuotojas, girdi apie 
tokią neįtikėtinai gerą progą 
— „pre-initial public offering” 
(IPO), o telemarketer vis to
liau aiškina apie didelį, greitą 
pelną ir mažą riziką. O iš tik
ro yra taip — jei yra siūlomas 
„pre-IPO” investavimas, tai 
nėra jokios garantijos, kad iš 
viso bus „initial public offe
ring”, sako žinovai. Investuoti 
į ateityje būsiantį ar nebū
siantį dalyką yra labai rizikin
ga. Tos IPO (initial public of
fering) pasiūlos yra Internete 
ir e-mail/elektroniniame paš
te, ypač šiais laikais, kada bir
žos rinka yra nepastovi ir in
vestuotojai nori didesnių paja
mų per trumpą laiką. Šio tipo 
apgavystės ypatingai pagausė
jo, kadangi vis daugiau žmo
nių ėmė domėtis birža, inves
tavimais, užuot laikę savo pi
nigus CD (certificate of depo
sit) ar banke. Žmonės ieško 
aukštesnio procento ir mažos 
rizikos investavimų, bet tokios 
pasiūlos paprastai yra apgau
lingos, nes nėra tokio dalyko, 
kad be rizikos gautumėte di
delį uždarbį.

3. Išnaudojamas žmonių 
tikėjimas.

Išnaudojimai šioje srityje 
auga. Per paskutinius trejetą 
metų, specialistų pateiktomis 
žiniomis, 90,000 būsimų in
vestuotojų, dauguma jų vyres
nio amžiaus, — prarado be
veik 2 milijonus dolerių dėl 
religiniais sumetimais pada
rytų apgavikų investicijų. Ap
gavikai, ragindami investuoti, 
sako, kad dalis tų investavimų 
bus panaudota vertingiems 
tikslams. Pvz., „The Greater 
Ministries International
Church” primindavo savo pa
rapijiečiams, Jei duosite, jums 
bus irgi duota”. Ir taip surinko 
500 milijonų dolerių iš jiems 
priklausančių narių ir inves
tuotojų, kurie tikėjosi, kad jų 
investavimai padvigubės, in
vestuojant į aukso, sidabro ir 
deimantų kasyklas Afrikoje. Ir 
kas atsitiko? Tos grupės įstei
gėjas neseniai buvo nuteistas 
27 metams kalėjimo už šią ap
gavystę. Apgavystės remian
čios religiją, auga. Jų tarpe 
yra perėjūnų „pamokslinin
kų”, kurie „renka” pinigus 
bažnyčiai statyti. Kai kurie 
apgavikai seka mirties prane
šimus, kad sužinotų, kur naš
lys ar našlė gyvena. Po laido
tuvių toks apgavikas ateina į 
namus su biblija, ar kitokiais 
religiniais simboliais, ir nori, 
kad jam būtų už tai užmokėta. 
Našlys ar našlė galvoja, kad 
mirusysis tą dalyką buvo 
anksčiau užsisakęs, ir už tai 
užmoka, kartais labai didelę 
pinigų sumą.

Apsisaugokite nuo apga
vysčių!

1. Jei pasiūla atrodo per ge
ra, tai tokia ji ir yra — iš
pūstas dalykas nevertas dė
mesio, nes norima jus išnau
doti — apgauti.

2. Visada patikrinkite darbi
ninko ar firmos rekomendaci
jas atitinkamoje valstijos ar 
vietinės valdžios įstaigoje, 
Valstijos generalinio prokuro
ro (States Attomey General) 
įstaigoje ar Better Business 
Bureau įstaigoje.

3. Žiūrėkite, kad niekas jūsų 
neverstų skubėti daryti spren
dimą. Jei kas nors spaudžia 
duoti sprendimą tuojau, su juo 
neturėkite jokių reikalų.

4. Neinvestuokite į nieką, ko 
nesuprantate.

5. Prieš darant didelį pirkinį 
ar investiciją, pakalbėkite su 
šeima ar draugais ir kreipki
tės į profesionalus, pvz., advo
katą ar „accountant” patari
mo.

6. Nemokėkite už atsiųstą 
dovaną ir nesiųskite pinigų, 
kad pagerintumėte galimybes 
ką nors laimėti. Yra nelegalu 
reikalauti, kad mokėtumėte 
už galimybę dalyvauti dauge
lyje loterijų.

7. Neduokite savo kredito 
kortelių numerių niekam per 
telefoną, nebent jūs pats 
skambinate, pvz., užsisakantį 
prekes iš katalogo.

8. Praneškite apie įtartinus 
telemarketers paskambinimus 
ir per didelį akiplėšišką jūsų 
„puolimą” paštu, ko nors pra,- 
šant. Apie tai praneškitę 
„State Attorney General” ir 
The Federal Trade Commis- 
sion. Tel. 1-877-382-4357.

„Twin Towers” — New Yor
ke Prekybos centro bokštų 
suktybės: yra patariama būti 
labai atsargiems su visais, kas 
prašo pinigų nukentėjusiems 
rugsėjo 11 d. tragedijoje New 
Yorke ir Washington, DC. The 
US Postai Inspection Service 
ir kitos teisėsaugos įstaigos 
įspėja žmones apie telefoni
nius paskambinimus, elektro
ninį paštą ir kitais būdais pra
šant aukų. Tuoj po tragiško 
įvykio apgavikai, prisistatan- 
tys kaip aukų rinkėjai, ugnia
gesiai, policija ar kita labdara, 
prašė iš žmonių pinigų. Jei no
rite aukoti tam reikalui, susi-

KAD ŽIEMĄ NAMUOSE BŪTŲ ŠILČIAU IR KAD 
TAI KAINUOTŲ MAŽIAU

Šiais laikais visi ir visaip 
bando taupyti pinigus, nes vis
kas brangsta, kainos kyla, o 
atlyginimai ir pensijos nekyla.

Ar jūs namą šildytumėte 
alyva, natūraliomis dujomis, 
elektra ar kaip kitaip, geriau
sias būdas sumažinti šildymo 
išlaidas yra tinkamai paruošti 
namą žiemai. Daugumoje na
mų šildymo sistema ir van
dens šildymas kainuoja dau
giausia, maždaug 2/3 jūsų 
šildymo sąskaitos per metų 
šaltuosius mėnesius. Specia
listai duoda šiuos patarimus, 
kaip sumažinti jūsų šildymo
sąskaitas 5% ar 10%:

1. Jūsų šildymo krosnis 
tūrėtų būti profesionalo patik
rinta bent vieną kartą per 
dvejus metus. Gerai prižiū
rima krosnis šildys ilgiau ir 
geriau ir sutaupys jums pi
nigų.

2. Reguliariai keiskite fil
trus, jei tokie yra. Nešvarūs 
filtrai užblokuoja oro praėjimą 
ir krosnis turi dirbti smarkiau 
ir ilgiau, o tai kainuoja dau
giau, be to, dėl to gali sugesti 
krosnis.

3. Patikrinkite izoliaciją 
tarp šildomų ir nešildomų 
vietų. Gera izoliacija yra ge
riausia energijos taupytoja. 
Per daug metų izoliacija su
sidėvi ir laiks nuo laiko reikia 
ją sustiprinti ar pakeisti.

4. Vandens šildymo katilą 
apvyniokite izoliuojančiu ap
valkalu (blanket). Jie nebran
gūs ir lengvai uždedami su

Kviečiame paremti TAUTOS FONDĄ savo darbu ir aukomis. 
Remdami TAUTOS FONDĄ, remiate Lietuvos švietimą ir 

demokratijos įtvirtinimą Lietuvoje.

TAUTOS FONDAS
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC.

Aukas siųsti: 351 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207-1910 
Tel/Fax 718-277-0682 

El.paštas TAUTFD@aol.com 

Prisiminkite TAUTOS FONDĄ savo testamentuose.
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ACvvays WitR T(owers
• Gėlės visoms progoms
• Gėlės į Lietuvą (2-3 biznio dienos)
• Krepšeliai ir vainikai laidotuvėms
• Vestuvinės ir proginės puokštės
• Stalo ir interjero dekoravimas gėlėmis
• Pristatome JAV, Lietuvoje ir pasaulyje
• www.alwayswithflowers.com

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

LIETUVA 2001
Pigiausios kainos skrydžiams į 

VILNIŲ

iš New Yorko, Chicago, Los Angeles, Detroito, 
Clevelando, Floridos ir kitų JAV miestų Finnair 

ir kitomis oro linijomis.

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

VYTIS TRAVEL
40-24 — 235 St.

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

800-778-9847 
“ Fax 718-423-3979 
I E-MAIL:

VYTIpURS@EARTHLINK.NET
WEB.SITE:

WWW.VYTISTOURS.COM

A. t A.
JADVYGA KOTOVIENĖ- 

DAUKŠAITĖa
Mirė 2001 m. lapkričio 9 d., sulaukusi 95 metų.
Gyveno Lemont, IL. Gimė Lietuvoje. Amerikoje 

išgyveno 52 metus.
Nuliūdę liko: anūkės Kristina ir Sabina Kotovaitės, 

draugai Jonas ir Irena Smalsčiai, Vida ir Gediminas 
Kaulėnai.

Velionė bus pašarvota sekmadienį, lapkričio 11d., nuo 
3 v.p.p. iki 8 v.v. Petkus Lemont laidojimų namuose, 12401 
S. Archer Avė. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės 
įvyks pirmadienį, lapkričio 12 d. Iš Petkus Lemont 
laidojimo namų 9:30 v.r. velionė bus atlydėta į 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 
10 vr.r. bus aukojamos gedulingos šv. Mišios užjos sielą. 
Po Mišių velionė bus palaidota Fairmont Willow Hills 
kapinėse, Willow Springs, IL.

Nuoširdžiausiai kviečiame draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Liūdi anūkės ir draugai
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 

arba www.petkusfuneralhomes.com

„Kas užriš, kas užriš tad, mama, 

Man skarelę ant kaklo?

Kas budės mano miegą neramų, 

Kas paseks karalaitę?”

Jonas Aistis

A. t A.
ALBINAI DUMBRIENEI,

mano Mamytės ištikimai mokslo ir idėjų draugei mirus, 
jos dukras, mielą NUOLĘ ir VIDĄ su šeima nuoširdžiai 
užjaučiu ir dalinuosi jų skaudžia netektimi.

Vita Baleišytė

siekite su teisėtomis labdaros 
organizacijomis. Neatsakykite 
į prašymus, kurie gali ateiti iš 
bet ko.

taupo daug energijos.
5. Apžiūrėkite langus ir du

ris, ar nėra plyšių, ar gerai 
užklijuoti visi plyšiai — tai 
yra taip vadinami „caulking” 
ir „weather striping”. Namas, 
kuriame pučia vėjai, leidžia 
šiltam orui išeiti laukan, todėl 
jūsų namo šildymas kainuos 
daug daugiau.

6. Židinio dūmtraukis turi 
būti aklinai uždarytas, kai 
židinio nenaudojate.

7. Šilto oro takus (vents) lai
kykite švarius — išsiurbkite 
juos siurbliu ar išvalykite še
pečiu. Neuždenkite jų užuo
laidomis, neužstatykite bal
dais, kad neužblokuotumėte 
šilto oro pūtimo į kambarius. 
Kartais užblokuoti šilto oro ta
kai gali sukelti namų gaisrą.

8. Jei turite lubose ventilia
torių, pakeiskite jo sparnų 
kryptį. Per žiemą ventiliato
riaus sparnai turėtų suktis 
prieš laikrodį taip, kad šiltas 
oras, pakilęs aukštyn, galėtų 
būti išsklaidytas kambary.

9. Uždarykite nenaudoja
mus kambarius — patalpas ir 
reguliuokite — pažeminkite tų 
kambarių temperatūrą.

Kaip matote, yra daug būdų 
sutaupyti šilumos ir pinigų, 
tik reikia truputėlį pastangų.

Naudotasi įvairia spauda.

- • Net vargas privengia stip
rių, kad neišmuštų jam dan
tų.

RENGIAMASI
SUSITIKIMUI
BUDAPEŠTE

Spalio pradžioje Lietuvos 
parapijų jaunimas pradėjo 
rengtis Taize brolių organi
zuojamam Europos jaunimo 
susitikimui, kuris šį kartą šių 
metų gruodžio 28. 2002 m. 
sausio 1 d. vyks Vengrijos sos
tinėje Budapešte. Abipus Du
nojaus įsikūręs Budapeštas 
yra tarsi tiltas, jungiantis Ry
tus ir Vakarus, Vengrijos dau
giau kaip 60 proc. sudaro ka
talikai, apie 30 proc. gyvento
jų priklauso įvairioms protes
tantiškoms konfesijoms, nedi
delė dalis — ortodoksai. Tai 
jau 24-asis Taize rengiamas 
Europos jaunimo susitikimas. 
Budapešte į tokį susitikimą 
Europos jaunimas rinkosi 
prieš dvidešimt metų. Jame iš 
Lietuvos dalyvavo apie 200 
jaunų žmonių.

Šiuo metu Lietuvoje jauni
mo, vykstančio į naujamečius 
susitikimus, pasirengimo gru
pių padaugėjo. Jų atsirado ne 
tik didžiuosiuose Lietuvos 
miestuose, bet ir rajonuose. 
Jaunimas kas savaitę renkasi 
savo parapijose į panašaus po
būdžio kaip Taize pamaldas, 
apmąsto Dievo žodį.

Kasmet vis daugiau žmonių 
vyksta į Taize bendruomenę 
Prancūzijoje. Šiais metais vien 
liepos mėnesį čia lankėsi apie 
6,000 piligrimų. Kiekvieną sa
vaitę Taize bendruomenė pri
imdavo iki 300 lietuvių. Ši vie
ta pamėgta ne tik Europos 
jaunimo, čia dvasinę atgaivą 
randa ir piligrimai iš Korėjos, 
Indijos, Lotynų Amerikos, Af
rikos ir kitų šalių. Neretai 
Taize brolius aplanko ir aukš
to rango dvasininkai — įvairių 
šalių vyskupai ir kardinolai.

' BŽ, 2001 m. Nr. 20

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose

Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS — DAIMID
FUNERAL DIRECTORS

Directors of Eudeikis Funeral Home (ĖST 1908)

GERALD F. DAIMID
4330 So. California 10727 S. Pulaski Rd.

5948 S. Archer Avė.
5200 W. 95 St. 9900 W. 143 St.Oak Lawn, IL Orland Park, IL

12401 S. Archer Avė.
(& Derby Rd.)

ALL PHONES 
1-773-523-0440

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVĖ. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St.

ALL PHONES 
1-708-430-5700

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

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

CICERO 5940. W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHĖR AVĖ. (& DERBY RD.)

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

ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-476-2345

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

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS

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

ALL PHONES 
1-708-652-5245

mailto:TAUTFD%40aol.com
http://www.alwayswithflowers.com
mailto:VYTIpURS%40EARTHLINK.NET
http://WWW.VYTISTOURS.COM
http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
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& ČIKAGOJE IR APYLINKĖSEB

Lietuvos ambasadorius Vašingtone 
Vygaudas Ušackas dalyvaus Lithu
anian Mercy Lift ruošiamame poky
lyje „Sveikatos odisėja 2001", kuris 
vyks lapkričio 17 d., šeštadienį, 
Brookfield zoologijos sode, 3300 
Golf Road, Brookfield, IL. Pradžia - 
6 val.v. Bilietus užsisakykite skam
bindami Laimai tel. 708-354-4835 
arba Janinai tel. 708-857-8332.

„Draugas” primena, kad 
„Draugo” dienraščio susipaži
nimui (3 mėnesiams) laikinai 
nebesiunčiame. Pavasariop 
vėl paskelbsime, kada siūlysi
me „Draugą” susipažinimui. 
Iki gruodžio 31 d. naujieji 
skaitytojai mūsų laikraštį gali 
užsiprenumeruoti tik už 60 
dol. metams!

Lietuvos Vyčių choro ren
ginys, pavadintas „Liaudies 
dainos - lietuvių siela”, lap
kričio 17 d., šeštadienį, ruošia
mas Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje. Jis vyks nuo 12 iki 
2 val.p.p. ir nuo 2 iki 4 val.p.p. 
Registruokitės skambindami 
tel. 312-665-7474.

DRAUGO FONDAS
4545 VVEST 63rd STREET 

CHICAGO, IL 60629 *
TEL.: 773-585-9500

DIREKTORIŲ TARYBOS PIRMININKO 
PRANEŠIMASAštuntam metiniam narių suvažiavimui vykusiam š.m. spalio 20 d.

Sveikinu visus DF narius ir 
svečius, dalyvaujančius 8-ame 
DF metiniame suvažiavime. Iš 
visų 5,338 balsus turinčių 
1,311 DF narių suvažiavime 
dalyvauja daugiau kaip 10 
proc. reikalingas balsų kvoru
mas su 1,020 balsų.

Draugo fondas buvo įkurtas 
1993 m. dienraščio „Draugo” 
leidybos paramai, jo tolimes
niam išlaikymui. Draugo fon
das yra savarankiška Illinois 
valstijoje registruota ne pelno 
finansinė institucija. Jos vie
ninteliai savininkai ir šei
mininkai yra Draugo fondo 
nariai. Draugo fondo augi
nimą ar likvidavimą nu
sprendžia DF narių suvažia
vimas.

Draugo fondo administravi
mas, lėšos, jų investavimas ir 
panaudojimas yra tvarkomi 
DF direktorių tarybos, kuri 
yra DF narių renkama meti
niuose suvažiavimuose dvejų 
metų kadencijai. Dabartinę 
DF direktorių tarybą sudaro: 
pirm. Bronius Juodelis, sekre
torė Birutė Jasaitienė ir na-

„Draugo” leidėjų tarybos pirminin
kas dr. Petras Kisielius apie 
„Draugo” rūpesčius kalba Draugo 
fondo metiniame narių suvažiavi
me, vykusiame spalio 20 d. Jauni
mo centre. K. Ambrozaičio nuotr.

L. S. T. Korp! Neo-Lithua- nia vyr. valdyba ruošia su
važiavimą š. m. lapkričio 25 d. 
Pasaulio lietuvių centro Bočių 
menės salėje, 14911 W. 127 th 
Street, Lemont, IL. Kviečiame 
visus korporantus ir jų drau
gus dalyvauti. Registracija 
prasidės 12 vai. Bus šilti ir 
skanūs pietūs. Eglė Juodvalkė 
skaitys pranešimą apie savo 
viešnagę Lietuvoje ir apsilan
kymą korporacįjos rūmuose 
Kaune, taip pat pristatysime 
jos knygą „Cukraus kalnas”. 
Prašome užsisakyti pietus iki 
lapkričio 17 d. skambinant 
Vaclovui Mažeikai tel. 847- 
823-3607 arba vakarais Dai
vai Meilienei tel. 708-636- 
5347.Vyresniųjų lietuvių centre „Seklyčioje” lapkričio 14 
d., trečiadienį, 2 val.p.p. bus 
sveikatingumo paskaita, kal
bės Irena Juškienė, įgijusi far
macijos daktarato laipsnį 
University of illinois, College 
of Pharmacy. Apie vaistus ji 
dažnai pasakoja įvairioms 
klausytojų grupėms, patikrina 
pacientų vaistus bei receptus. 
Atvykdami į paskaitą, atsineš
kite buteliukus tų vaistų, ku
riuos geriate, jei turite klau
simų, galėsite pasikalbėti. 
Taip pat dalyvaus ir paskaiti- 
ninkės duktė Alicija Juškaitė, 
kuri ateinančiais metais gaus 
farmacijos daktarato laipsnį 
University of Illinois. Nepra
leiskite progos, atvykite pasi
klausyti.

riai: dr. Petras Kisielius, An
drius Kurkulis, Vaclovas 
Momkus, Marija Remienė, 
kun. Viktoras Rimšelis, Jonas 
Rugelis ir Vytenis Lietuvnin
kas. Šiandien kadenciją bai
gia: Vaclovas Momkus, Mari
ja Remienė ir Jonas Rugelis. 
DF kontrolės komisiją sudaro: 
pirm. dr. Kazys Ambrozaitis, 
Julius Lintakas ir Antanas 
Valavičius. Adv. Rimas Do- 
manskis yra teisinis pa
tarėjas. DF valdybos darbus 
(iždininko, sekretoriaus, rei
kalų ir spaudos vedėjo) atlieka 
Bronius Juodelis. Šiuo metu 
DF yra 1,311 narių (iš jų — 
316 garbės nariai) ir 708 
rėmėjai. Lėšų telkimas atlie
kamas pavasario ir rudens va
jais. Juose dalyvauja ilgame
čiai DF nariai ir rėmėjai. Yra 
keletas ir naujųjų ateivių.

DF direktorių taryba per 
metus rengia 4-5 posėdžius. 
DF lėšų telkimui daug padeda 
DF skiltis ir skelbimai „Drau
go” paskutiniame puslapyje. 
Už tai reiškiu didelę padėką 
„Draugo” vyr. redaktorei Da
nutei Bindokienei. Dėkoju tė
vams marijonams už leidimą 
panaudoti patalpas vajų laiš
kų siuntimui. Dėkoju ir laiškų 
siuntėjams, ir koordinatoriui 
Antanui Valavičiui.Bronius Juodelis

Draugo fondo tarybos
pirmininkas

DRAUGO FONDO 
KONTROLĖS

KOMISIJOS AKTAS
Komisija, susidedanti iš An

tano Valavičiaus, Juliaus Lin- 
tako ir Kazio Ambrozaičio, su
sirinkusi posėdžiui 2001-09-14 
„Draugo” patalpose, patikrino 
Draugo fondo iždininko veda

Lietuvių verslo taryba 
„Draugą” parėmė 50 dol. au
ka. Tariame nuoširdų ačiū!

Van Gogh ir Gauguin parodos, vykstančios Art Insti
tute, Michigan gatvėje, išvy
kos dalyvius LB Lemonto apy
linkės socialinių reikalų sky
rius prašo atkreipti dėmesį, 
kad iš Pasaulio lietuvių centro 
Lemonte išvykstame lapkričio 
13 d., antradienį, 11 val.r., 
grįžtame apie 4:30 val.p.p. Bi
lietų užsakymas tel. 708-346- 
0756 (L. Kizlaitienė) ir tel. 
630-243-0791 (G. Kazėnas).

Čikagos ramovėnai, talki
nant birutietėms ir šauliams, 
rengia 83 metų Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo sukakties 
paminėjimą. Jis įvyks lapkri
čio 25 d. Šaulių namuose. Mi
nėjimas prasidės pakeliant vė
liavas prie Laisvės kovų pa
minklo Jaunimo centro sode
lyje. Iškilmingos pamaldos 
bus laikomos 10 val.r. Tėvų 
jėzuitų koplyčioje, Mišias au
kos ir pamokslą sakys kun. k. 
Ambrasas, SJ, giedos Vilija 
Kerelytė, vargonuojant muz. 
Manigirdui Motekaičiui. Po 
pamaldų - apeigos prie Lais
vės kovų paminklo, pager
biant kovojusius ir žuvusius, 
gynusius Lietuvos laisvę. 
Minėjimas Šaulių salėje prasi
dės 12 vai. Pagrindinis kalbė
tojas - Povilas Vaičekauskas, 
o meninę dalį atliks Bronius 
Mūras. Kviečiame organizaci
jas atsinešti vėliavas, o visuo
menę gausiai minėjime daly
vauti ir prisiminti Lietuvos 
kariuomenės 83 metų sukaktį. 
Po minėjimo - užkandžiai ir 
kavutė.
mas atskaitomybės knygas, 
apimančias laikotarpį nuo
2000- 01-01 iki 2000-12-31 ir 
laikotarpį nuo 2001-01-01 iki
2001- 06-30 ir rado:

1. Pajamų ir išlaidų knygos 
yra vedamos tvarkingai, pagal 
iždininko metodus, nesinaudo
jant kompiuteriu. Knygose 
įrašytos sumos sutinka su 
banko pranešimais ir kitais 
pateisinamais dokumentais.

2. Einamiesiems fondo ad
ministravimo reikalams pini
gai laikomi First Personai 
Bank, čekių knygutės Nr. 
4267. Banko mėnesiniai pra
nešimai rasti ir tvarkingai 
saugojami. Išlaidų pateisina
mieji dokumentai rasti ir tvar
kingai prijungti prie Banko 
pranešimų. Patikrinta, bai
giant Banko pranešimo data 
2001-06-26 ir čekio Nr. 643-ju. 
Čekiai pasirašomi dviem 
parašais.

3. Fondo narių ir rėmėjų 
atsiųsti čekiai, kartu su ati
tinkama korespondencija, yra 
numeruojami ir saugojami.

4. Atsitiktinai samdomiems 
darbininkams apmokėjimai 
atliekami pagal Draugo fondo 
tarybos nutarimus.

5. Illinois „charitable” orga
nizacijos metinę registraciją ir 
raportą Nr. 990 paruošia ir at
lieka „Paškus CPA”.

6. Draugo fondo narių ir 
rėmėjų sąrašas nuolatos papil
domas ir laikomas „Draugo” 
dienraščio administracijos 
kompiuteryje, pagal iždininko 
pateikiamus depozicijų lape
lius, kurie iždininko irgi sau
gojami. Fondo narių sąrašo 
kopįja iš kompiuterio padaro
ma du kartus per metus.

Išvados:
a) iždininko metiniam Drau

go fondo narių suvažiavimui 
pateiktoje „Pajamų ir išlaidų 
apyskaitoje” įrašytos sumos 
yra tikslios ir tie du prane
šimų lapai yra pridedami prie 
šio komisijos akto;

b) iždininko apyskaitoje ne
tikslumų nerasta ir iždininko 
kruopštus darbas vertas pa
dėkos.

Komisįja: Kazys Ambrozai- 
tis-pirm., Julius Lintakas, An
tanas Valavičius.

Lapkričio 16 d., penktadienį, 
7:30 vai. v. Čiurlionio galeri
joje dailininkas Adolfas Klas- 
taitis pristato savo ir dviejų 
dailininkų iš Lietuvos — Rimo 
Galecko tapybos ir Benjamino 
Jančiaus akvarelės darbus. 
Abu šiuo metu gyvena ir kuria 
Alytaus mieste.

Šios parodos iniciatorius A. 
Klastaitis sako, jog pasiūlė 
kolegoms parodyti jų darbus 
Čikagoje dėl dailininkų kūry
binio gyvybingumo. Tai — 
laisvi menininkai, pąjėgiantys 
atsilaikyti prieš gyvenimo ne
gandas, bandantys pragyventi 
iš kūryboj/. Tai labai sunkus iš
bandymas, ypač dabar Lietu
voje. Tačiau dailininkai išlie
ka ištikimi sau, kuria tai, kuo 
patys lieka patenkinti. Jų dar
buose sunku įžvelgti norą įtik
ti visiems.Rimas Galeckas yra gimęs 
Kaune, ten pat meno mokyk
loje pradėjo ieškoti meno pas
lapčių.

Tapytojas mėgsta jachtas ir 
jūrą. Nors dailininkas gimęs 
po Liūto ugnies ženklu, pats 
sako, jog yrą pamišęs dėl van
dens. Pagrindiniai kūrybos 
ženklai — žmogus, vanduo ir 
laivai. Žvelgiant į Rimo pa
veikslus, atrodo, jog matai mo
zaikos kūrinį. Tačiau tai yra 
tik toks jo tapybos būdas, kai 
sluoksnis po sluoksnio suku
riamas tarsi stereoskopinis 
vaizdo virpėjimas, kai simboli
nio piešinio figūros atrodo ta
rytum pakibę akimirkai. Pa
vadinimai „Laivas”, „Ginčas” 
arba „Arka” yra tik pagalbi
niai ženklai stebėtojui.

Dailininkas gali laisvai in
terpretuoti matomą vaizdą. 
Kaip, pavyzdžiui, arkos silue
tas gali reikšti ,Atėjimą” ar 
„Išėjimą”, tiksliau, tai — riba 
tarp to, ką matai, ir ką gali tik 
nujausti. Piešinio linija, suak
tyvinta spalvos ritmu, skver
biasi pro laivo pažymėtu sau
lės ornamentu bures, tarsi tai 
būtų praeities laivas, menan
tis būtą galybę. Arba laivas, 
su aukso žuvimi plaukiantis 
pro gintaro pilį, primena neto
limą ir kartu jau nepasiekia
mą vaikystę. Dailininkui ne
svetimas ir realistinis vaizda
vimas. Tai — senieji marių 
žvejų laivai — Kurėnai, apim
ti praeities' nostalgijos, tary
tum būriuojasi sugrįžę iš van
dens platybių.Benjaminas Jenčius jau 
kuris laikas užima tvirtą ir iš
skirtinę vietą lietuviškos ak
varelės panoramoje. Jo darbų

Benjaminas Jančius. Kalno dvasia

su niekuo kitu nesupainiosi. 
Ypač tai pastebima didelės 
apimties parodose. Dauguma 
geriausių dailininko akvarelės 
darbų yra didelio formato, bet 
ne tai lemia jų įtaigą ir pri
kausto žiūrovo dėmesį. Pa
traukia nesuvaidinta ekspre
sų a, spalvinė įtampa, intuity
viai sukomponuota abstrakci
ja, kur nesunkiai galima 
įžvelgti iš chaoso užgimstantį 
pasaulį, amžių kolizijas ir pa
čius intymiausius žmogaus 
sielos virpesius. Beno akvare
lės tarsi „džiazuoja”. Rodos, 
daug padaryta ekspromtu ky
lant ir leidžiantis regtaimo ar 
svingo amplitudėms. Kiekvie
na akvarelė, savo išsipildymo 
sulaukusi, atsiveria prieš žiū
rovą, išlaisvindama kūrėją 
nuo jį užplūdusioj energijos, 
išmušus protrūkio momentui, 
kai negali nieko neveikti, tik 
tapyti.

Įsistebėjęs į tą ribą, kur bai
giasi realybė, įsiklausęs, kaip 
skamba atsisveikinimas su 
širdį draskančia emocine paš
tą, apsėstas nepakartojamų 
vandens ir dažų burtų, leidiesi 
į savo regėjimų erdvę. Dar
buose apstu motyvų ir spalvų, 
bet daugiausiai šviesos nostal
gijos, šviesos, kuri tebelydi 
kaip nepaaiškinama vaikystės 
vizįja, švariai iššluotas, jau
kus, saulės nutviekstas kie
mas ir „tu”, o gal ir visas gyve
nimo kelias, ėjimas į Erdvę.

Šioje erdvėje nėra vietos di- 
letantiškumui. Tik įgudusi 
profesionalo ranka įstengia 
suvaldyti vandens ir dažų 
virsmą nauja kokybe. Azar
tiškai sukurtoje erdvėje siau
čia fantazija. Patekus į daili
ninko paveikslų hipnozę pa
junti jų energiją. Dailininko 
kūrybai suprasti nereikia spe
cialių, įmantrių interpretacijų.

Adolfas Klastaitis. Natiurmortas.Adolfas Klastaitis parodai, 
kaip ir Rimas, pateikia šiek 
tiek skirtingus savo stilistine 
išraiška darbus, nors visi dar
bai atlikti realistine maniera. 
Skirtumas tik tas, kad natiur
mortai yra labiau ištapyti, o 
peizažai palikti tarsi neišbaig
toje stadijoje ir balansuoja 
tarp aiškaus ir menamo siu
žeto suvokimo. Kaip jis pats 
sako, yra gimęs po Dvynių 
ženklu ir dažnai sunkiai su
taria abi jo ženklo pusės. To
dėl kartais dailininkas daro 
kompromisus ir leidžia kitai 
ženklo pusei pašėlti neramiuo
se peizažo motyvuose. Tapyda
mas juos, kūrėjas apsiriboja 
minimaliu siužeto traktavimu, 
netikėtu objekto apšvietimu, 
be ypatingo detalizavimo. Ne
kreipia dėmesio į metų laiką, 
ir nesvarbu, koks tai motyvas 
— ar medis, ar kalva. Beveik 
visuose darbuose akcentuoja
mas šviesos santykis su spal-

• Daug dosniu Amerikos lietuviu globoja apleistus ir pagalbos reikalingus vaikus Lietuvoje. Sigutė ir Juozas Užupiai, Worth, IL, globoja du vaikus, tad jiems šv. Kalėdų dovaną atsiuntė $350, Sofija Mickevičius, Michigan City, IN, pratęsdama dviejų globojamų vaikų.paramą kitiems metapis ir pridėdama $40 švenčių auką, atsiuntė $340; Algirdas ir Aldona Leškiai, Henderson, NV, dviem globojamiems vaikams atsiuntė $300; uždarytas Lietuvos Vyčių skyrius#24 per Bernice Nebrieza, Aušra Padalino ir Bruce Nebrieza atsiuntė $300. Po $200 globojamiems vaikams atsiuntė Rimantas ir Rita Penčylai, Palos Heights, IL bei Oskaras ir Bronė Kremeriai, la Grange Park, IL; Maksi- minas Karaska, Fredericksbrg, VA, globojamam vaikui atsiuntė $175. Po $150 globojamiems vaikams, pratęsdami metinį globos mokestį atsiuntė: Albertas ir Laura Valavičiai, Bronius ir Petrė Andriukaičiai, Chicago, IL; Mary ir Aloyzas Aidis, Bethesda, MD; Angelą ir Juozas Lescinskai, Chicago, IL; Diane C. Evans, Avon CT, Peter ir M.M. Ruliai, Juno Beach, FL; Stasys Žilevičius, Palos Hills, IL; Richard ir Grace Austin, Short Hills, NJ; J. Mikonis, Richmond Heights, OH. Lietuvos vaikų vardu dėkojame geriems ir dosniems Amerikos lietuviams, remiantiems Lietuvos vaikus. „Lietuvos Našlaičių globos” komitetas, 2711 West 71 St., Chicago, IL 60629.• Almos fondas
Halina Bagdonienė, Oak Lavvn, IL, aukoja $50.Almos ir Lietuvos vaikų vardu dėkojame! Aukos nurašomos nuo mokesčių. Tax ID 36- 4124191. Čekius rašyti „Lithuanian Orphan Care”, pažymint, kad skirta Almos fondui. Siųsti: 2711 West 71 St., Chicago, IL 60629.• A.a. Alinos Domans- kienės atminimą pagerbdami, dr. Romualdas ir Dalia Povilaičiai aukoja Lietuvos vaikams $50. Reiškiame užuojautą velionės artimiesiems, o aukoto

jams dėkojame! „Lietuvos Našlaičių globos” komitetas, 2711 W. 71 Street, Chicago, IL 60629.• Automobilio, namų ir ligos draudimas atvykusiems iš Lietuvos ir kitų kraštų. Kreipkitės pas ALauraitį, A. & L. Insurance Agency, Balzeko muziejuje, 6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629. II aukštas, tel. 773-581-4030.• American Travel Service, Balzekas Museum of Lithuanian Culture, 6500 S. Pulaski, 2nd fl., Chicago, IL 60629. Tel. 773-581-1200; 800- 422-3190; Fax773-581-1873; ATSVL@att.net• Namams pirkti paskolos duodamos mažais mėnesiniais įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais. Kreipkitės į Mutual Federal Savings, 2212 West Cermak Road. Tel. (773) 847-7747.•DĖMESIO! VIDEO APARATŲ SAVININKAI! Norėdami tikrai kokybiškai išversti video įrašus iš Lietuvoje naudojamos PAL sistemos į amerikietiškąją NTSC ir atvirkščiai, kreipkitės į INTER-VIDEO 3533 S. Archer Avė., Chi- 'cago, IL 60629. Tel. 773-927- 9091. Sav. Petras Bernotas.
va, kuri yra labai prigesinta, 
ir tik paliesta šviesos, lyg po 
įvykusio suartėjimo, akimir
kai sustabdo žvilgsnį ties nori
ma vieta.

Natiurmorto pastatymui 
naudoja senus buities daiktus, 
lauko gėles, dažnai ir vaisius. 
Dailininkas sąmoningai neke
lia sau užduoties ištapyti 
daiktus iki foto-realistinio 
įspūdžio. Kaip ir peizažuose
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AURELIUS BUTVILAS
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Galimoa konsultacijos Šeštadieniais

ADVOKATAS
GINTARAS P. ČEPĖNAS
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ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skereai gatvės nuo „Draugo”) 
TeL 773-284-0100.

ToL 680-257-0200, Lemont, IL

Advokatas 
Jonas Gibaitis

Civilinės ir 
kriminalinės bylos

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60620 
Tel. 773-776-8700 

E-mail: Gibaitis@aol.com Ton free 24 hr. 888-7766742 
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 

Seštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p.

• BALTIC MONUMENTS, 1108 Amber Drive, Lemont, IL, 60439. Prie pat PL Centro. Tel. 630-243^8446. Leonidą ir Gediminas Kazėnai. Pageidaujant atvykstame į namus.• Prieš užsisakydami paminklą aplankykite St. Casimir Memorials, 3914 W. lllth 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.Lietuvių fondui vajaus proga aukojo: $500 dr. Jonas 
ir Joana Valaičiai; $280 Povilas 
ir Rūta Kiliai; po $200 Algirdas 
ir Aldona Braziai; Arvydas ir 
Rita Karai, Charles ir Danutė 
Kelpšai, Liudas ir Irena Kirkai, 
Judy Pellett, Vytas ir Marija 
Raudžiai, Vytas ir Aldona Vait
kai, Antanas ir Viktorija Va
lavičiai, Aleksas ir dr. Danguolė 
Vitkai; po $100Eugenija Liau- 
gaudienė, Tadas ir Rūta Kul- 
biai, dr. Edis ir Kristina Raz
mai, dr. Jonas ir Judy Sidriai, 
Jūra Žibąs ir daugelis kitų, 
aukoję mažesnes sumas. Vi
siems nuoširdžiai dėkojame ir 
prašome toliau remti Lietuvių 
fondą.• 27 centai skambinant į Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. per parą, 7 dienas per savaitę, 6 sekundžių intervalai. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
lietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 708-386-0556. TRANSPOINT — patikimiausias ryšys su Lietuva bei visu pasauliu!

• „Saulutė”, Lietuvos vai
kų globos būrelis, dėkoja už 
aukas padėti vargingai gy
venantiems vaikučiams bei 
studentams Lietuvoje. Aukojo: 
Daina ir dr. Donatas Siliūnas 
$240 tęsiant berniuko metinę 
paramą; Renata ir Sigitas Sul- 
minas $50 a.a. Roberto Čepelės 
atm.; Bernard Slan $60. Labai 
ačiū! „Saulutė” („Sunlight Orphan Aid”), 419 Weidner Rd., Buffalo Grove, IL 60089. 
Tax ID# 36-3003339.

spalva nėra agresyvi. Jai su
stiprinti naudoja šviesotamsą. 
Neretai natiurmorte galima 
įžvelgti peizažo, kurio ženklai 
suteikia atviros erdvės įspūdį 
užuominą. Adolfas ne tik tapo, 
bet ir piešia portretus, žmo
gaus figūrą. Kai ieško kažko 
daugiau, dar nepatirto įspū
džio, sugrįžta prie akvarelės.

Mintis apie dailininkų kūry
bą paruošė A. Janušas
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