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JAV senatorius pristabdė 
reikšmingą NATO plėtrai 

įstatymą
Pasaulio naujienos

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

VaSingtonas-Vilnius,
gruodžio 28 d. (BNS) — Kon
servatyvių pažiūrų Amerikos 
senatorius John Wamer 
sukėlė kliūčių, kad JAV Se
nate būtų bendruoju sutarimu 
priimtas įstatymas, remiantis 
NATO plėtrą.

Kaiu pranešė Jungtinis 
Amerikos baltų tautinis komi
tetas (Joint Baltic American 
National Comtnittee, JBANC), 
gruodžio 19^. senatorius J. 
Warner nutraukė vadinamąją 
bendrojo sutarimo procedūrą, 
kuria buvo tikimasi Senate 
priimti NATO plėtrą ir pa
ramą kandidatėms patvirti
nantį Laisvės sutvirtinimo 
aktą (Freedom Consolidation 
Act).

Šis senatoriaus J. Wamer 
veiksmas atideda Laisvės su
tvirtinimo akto priėmimą Se
nate kitiems metams, kai tu
rės įvykti ginčai ir balsavimas 
dėl jo.

Laisvės sutvirtinimo akte, 
numatančiame tolesnę NATO 
plėtrą, be kita ko, numatyta 
kelių dešimčių milijonų dole
rių parama kandidačių gyny
bos stiprinimui, iš kurių 7.5 
mln. dol. būtų skiriama Lietu
vai.

Respublikonų partijai atsto
vaujantis senatorius J. War- 
ner teigė, esą Laisvės sutvir
tinimo akto projektas yra per
nelyg svarbus, kad būtų pri
imtas be rimtų ginčų ir disku- 
kusijų. Pasak jo, prieš priim
damas Laisvės sutvirtinimo 
aktą, Senatas privalo įvertinti 
visų kandidačių pasirengimą, 
gauti JAV vyriausybės vertini
mus apie kiekvieną kandida
tę, ir tik tuomet spręsti, ku
rios jų pasirengusios narystei.

JBANC, atsiliepdamas į se
natoriaus veiksmus, paragino 
lietuvių, latvių ir estų kilmės 
amerikiečius telkti paramą 
Senate Laisvės sutvirtinimo 
aktui, susisiekti su savo sena
torių būstinėmis Vašingtone 
bei susitikti su jais savo vais
tuose bei raginti paremti 
Aktą.

Lietuva tikisi pakvietimo į 
NATO kitų metų lapkritį Pra
hoje įvyksiančiame NATO vir
šūnių susitikime.

Seimūnai
nedramatizuoja JAV 

Senato sprendimo

Seimo Užsienio reikalų ko
miteto pirmininkas socialde
mokratas Gediminas Kirkilas 
bei Tarpparlamentinių ryšių 
su JAV grupės pirmininkas 
liberalas Alvydas Medalinskas 
nesureikšmina JAV Senato 
sprendimo pristabdyti NATO 
plėtrai reikšmingo įstatymo 
priėmimą.

„Jeigu tai bus padaryta, ma- 
• nau, Lietuva bus dar kartą 

patvirtinta kaip viena geriau
siai pasiruošusių — ir dėl 
biudžeto, ir dėl kitų dalykų 
mes neturėsime problemų”,
sakė G. Kirkilas.

A. Medalinskas sakė, jog 
diskusija JAV dėl kandidačių į 
NATO pasirengimo — 
neišvengiama, tačiau ji Lietu
vai- būtų naudinga. „Lietuva 
gali jaustis pakankamai tvir
tai padariusi ‘namų darbus’

karinės reformos srityje, sky
rusi pakankamai lėšų gynybos 
reikalams, parodžiusi didelį 
solidarumą su NATO vals
tybėmis bendroje kovoje prieš 
terorizmą ir panašiai. Bijoti 
diskusijų, jei jose bus objekty
viai įvertinamas kiekvienos 
valstybės pasirengimas, ne
reikėtų”, sakė A. Medalinskas. 
„Turime kalbėtis su senato
riais, Kongreso atstovais ir 
siekti mums palankaus spren
dimo, kai Lietuvos narystės 
NATO klausimas bus pateik
tas ratifikuoti JAV parla
mente”, teigė jis. Seimo narys 
pripažino, jog šioje srityje iš 
tiesų dar reikia padirbėti, 
ypač su neapsisprendusiais 
Senato nariais, ieškoti naujų 
argumentų juos įtikinti.

* Aukščiausiasis teismas 
atmetė* visų nuteistųjų
1991 metų sausio 13-sios są
mokslininkų ir jų advokatų 
kasacinius skundus. Teismo 
nuomone, laisvės atėmimo 
bausmės sąmokslininkams 
buvo skirtos pagrįstai. Aukš
čiausiojo teismo sprendimas 
yra galutinis ir kasacine tvar
ka neskundžiamas. Lietuvos 
komunistų partijos (LKP) 
veikėjai — 74 metų buvęs 
LKP vadovas Mykolas Buro
kevičius, 69 metų Juozas Kuo
lelis bei 61 metų Juozas Jer- 
malavičius — toliau lieka 
kalėti Vilniaus griežtojo re
žimo pataisos darbų koloni
joje.

* Sutarties projektas dėl 
„Vilniaus šilumos tinklų” 
nuomos Prancūzijos bfendrovei 
„Dalkia S.A.” prieštarauja Lie
tuvos įstatymams, be to, jis 
pažeidžia nuomos konkurso 
nuostatas, pranešė Generalinė 
prokuratūra. Vilniaus meras 
Artūras Zuokas prieš mėnesį 
pareiškė, jog miesto šilumos 
tinklų nuomos konkursą lai
mėjusiai Prancūzijos bendro
vei „Dalkia S.A.” esą daromas 
spaudimas, kad ši bendrovė 
pasitrauktų iš derybų su Vil
niaus savivaldybe. Vilniaus 
meras perdavė teisėsaugai te
lefono pokalbių įrašų, ku
riuose esą girdisi, kaip Seimo 
nario Egidijaus Klumbio at
stovais pasivadinę asmenys 
šantažavo „Dalkia S.A.” atsto
vus. Anot A. Zuoko, šiame po
kalbyje „Dalkia S.A.” atsto
vams buvo grasinama per ti- 
niasklaidą daryti neigiamą po
veikį bendrovei bei siekti, kad 
būtų pašalinta arba pakeista 
dabartinė Vilniaus miesto 
valdžia.

* Šiemet Naųjųjų metų 
naktį nuo petardų ir spalvotų 
ugnies salvių nukentėjusiems 
vaikams Vilniuje bus išmoka
mos kompensacįjos gydymui, 
tačiau tam bus būtina pateikti 
medikų pažymą apie kreipi
mosi į juos laiką ir sveikatos 
būklę. Suomįjos kapitalo įmo
nė „Sampo gyvybės draudi
mas” apdraus kiekvieną vaiką 
nuo 6 iki 16 metų, jeigu jis su
sižalotų naudojant šventines 
petardas. Medikų prašoma už
registruoti įvykio vietą, kreipi
mosi į juos laiką, sužeistojo 
vaiko lytį, amžių, sužeidimo 
pobūdį, diagnozę ir paskirtą 
gydymą. ibnsi

Prie Šiluvos Marijos paveikslo (iš kairės) Lietuvos Dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys, kultūros 
ministrė Roma Dovydėnienė ir Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Kęstučio Vanago (Eltai nuotr.

Šiluvos Dievo Motinos 
paveikslas laukia atgimimo

Vilnius, gruodžio 28 d. (El
ta) — Per kitų metų Švenčiau
siosios Mergelės Marijos gimi
mo atlaidus — Šilinę — garsu
sis Dievo Motinos paveikslas 
jau vėl bus didžiajame Šiluvos 
bazilikos altoriuje.

Tai Kauno arkivyskupui 
metropolitui Sigitui Tamke- 
vičiui pažadėjo Lietuvos dailės 
muziejaus Prano Gudyno mu
ziejinių vertybių restauravimo 
centro vadovė Jūratė Senvai- 
tienė.

Arkiv. S. Tamkevičius kartu 
su kultūros ministre Roma 
Dovydėniene penktadienį bu
vo atvykę į šį centrą susipa
žinti su Šiluvos bazilikos pa
veikslo „Dievo Motina su kū
dikiu” tyrimo darbais.

Paveikslas su brangiųjų me
talų aptaisais tyrimui ir res
tauravimui centro specialis
tams buvo perduotas šį rude
nį. 10,000 litų išsamiems tyri
mo darbams skyrė Kultūros 
vertybių apsaugos departa
mentas.

Fizikiniai, cheminiai ir bio
loginiai tyrimai jau beveik 
baigti, kitais metais bus atlik
tas meno istorinis tyrimas. Vi
sa tai padės nustatyti paveiks
lo autorystę, sukūrimo metus 
ir pasirengti restauravimui — 
pašalinus ne mažiau kaip pen
kis vėlesnius užtapymus, grą
žinti pirmykštę išvaizdą. Da
bar dirba chemikai ir fizikai, o 
po jų prie paveikslo stos aukš
čiausios kategorijos tapybos 
restauratorė Janina Bilotienė. 
Be kitų reikšmingų darbų, ji 
yra restauravusi ir Vilniaus 
Aušros Vartų Dievo Motinos 
paveikslą.

Šilinės atlaidais ir stebuk
lingu Dievo Motinos paveikslu 
Šiluvos miestelis garsėja nuo 
seniausių laikų. Šiluvoje yra 
įvykęs anksčiausiai Europoje 
žinomas Švenčiausiosios Mer
gelės Marįjos apsireiškimas. 
Šiluva — viena iš penkių vie
tų Europoje, kur Marijos pa
sirodymą Bažnyčia yra oficia
liai pripažinusi.

Bizantiško stiliaus Dievo 
Motinos paveikslas Šiluvos 
bažnyčioje į Didįjį altorių buvo 
įstatytas 1629 metais. Kara
liaučiaus auksakalys Laury
nas Hofmanas 1674 m. pa
veikslą padengė aptaisu. 1786 
m. rugsėjo 8 d. Šiluvos Dievo

Motinos fu Kūdikiu paveiks
las buvo vainikuotas. Apeigas 
atliko vyskupas Steponas Jo
nas Giedra is, popiežiui Pijui 
VI leidus ta 1 pagerbti nuo se
no stebuklai*^'’rsėj antį at
vaizdą.

J Šiluvą, pasak arkiv. S. 
Tamkevičiaus, vyksta žmonės 
iš visos Lietuvos, vis daugiau 
atvyksta ir užsienio piligrimų 
bei turistų. Restauruotas, ste
buklingomis galiomis garsė
jantis paveikslas, jo nuomone, 
dar labiau padidins Šiluvos 
trauką — garsins Lietuvą pa
saulyje.

* Lietuvoje yra apie mili
jonas pensininkų. Jau seno
kai kiekvienas dirbantysis 
turi po išlaikytinį — pensi
ninką, studentą, moksleivį ar 
invalidą. Ekonomistų spėlio
nės veja į neviltį: darbingų ir 
turinčių užsiėmimą mažėja, o 
Valstybės išlaikytinių daugėja. 
Dokumentus senatvės pensijai 
gauti jau parengė iki 1940 
metų gimę vyrai ir 1944 m. — 
moterys. Sunku tiksliai pasa
kyti, kiek atsiras buvusių 
„karo vaikų”. (KD,Elta)

* Likus mažiau nei me
tams iki prezidento Valdo 
Adamkaus kadencįjos pabai
gos, sparnus ima kelti jo ko
mandos nariai. V. Adamkaus 
patarėjas, Teisės departamen
to vadovas Armanas Abroma
vičius sutiko kandidatuoti į 
Konstitucinio teismo teisėjus. 
Daugelio politikų nuostabai, 
prezidento patarėjo kandi
datūrą pateikė Seimo pirmi
ninkas Artūras Paulauskas. 
Neabejojama, kad A. Abroma
vičiaus kandidatūrą Seimo va
dovui rekomendavo V. Adam
kus. (LR,Eite)

* Požiūris į visuomenės
veikėjus 2001 m. gruodį: 66 
proc. apklaustųjų palankiau
siai vertina prezidentą Valdą 
Adamkų, nors tai 6 proc. 
mažiau nei praėjusį mėnesį, 
krikščionių demokratų vado
vui Kaziui Bobeliui palankos 
60 proc., premjerui Algirdui 
Brazauskui — 58 proc. Po
žiūris į visuomenės institutus: 
labiausiai pasitikima žinia- 
sklaida (75 proc.), Bažnyčia 
(64 proc.), Lietuvos banku (60 
proc.), krašto apsauga (55 
proc.). , (LŽ.Elta)

* Kėdainių rajono Krakių 
parapijos Mergelės Marijos 
vaikų globos namai sulaukė 
Kalėdų Senelio pasiuntinių iš 
Vilniaus. Krakių klebono Ro
mualdo Ramašausko globoja
miems vaikams kalėdinių do
vanų atvežė krašto apsaugos 
ministras Linas Linkevičius. 
Kifck-'ienas iš 50 čia gyvenan
čių vaikų gavo po kalėdinį sal
dumynų rinkinį, o visiems 
bendrai buvo įteiktas „Sony” 
muzikinis centras ir 100 kny
gų — pasakų, enciklopedinio 
pobūdžio, religinio turinio lei
dinių, kalendorių. Lėšos šiems 
kalėdiniams pirkiniams buvo 
paimtos iš ministro reprezen
tacinio fondo. (Eltai

* Tarp žymiu kauniečiu 
sportininku populiariausiais 
išrinkti dailiojo čiuožimo pora
— Margarita Drobiazko ir Po
vilas Vanagas. Šiuolaikinės

enkiakovės atstovas Tadas 
emaitis sportininkų dešimtu

ke — antras, kultūristė Daiva 
Petkūnienė — trečia. Tokias 
vietas sportininkams nulėmė 
„Kauno dienos” skaitytojų bal
sai. Pažymėtina, jog šiemeti
niame dešimtuke neliko nė 
vieno vyro krepšininko pavar
dės. (Eltai

* Šių metu pasaulio vice
čempionas, Frankofonijos bei 
Gerosios valios žaidynių ant
rųjų vietų laimėtojas, disko 
metikas Virgilijus Alekna iš
rinktas populiariausiu 2004-m 
Lietuvos sportininku „Sporto” 
laikrščįo apklausoje, kuri ren
giama jau 46 metus.

* „Rolando Pakso ir jį re
miančiu liberalu sprendi
mai nėra esminė valstybės 
problema. Ir dar niekas nepa
sakė, kad dalis liberalų nueis į 
kairę ar nesilaikys tų pačių 
principų kaip ir iki šiol. Tai 
yra dalykas, kurį patys libera
lai, prezidento manymu, gali 
ir privalės išspręsti”, sakė pre
zidento atstovė spaudai Viole
ta Gaižauskaitė. (KD.Elta)

* Buvusiam Akcinio ino
vacinio banko viceprezi
dentui Romui Ramanauskui
— nauji nemalonumai. Nese
niai po rašinio „Lietuvos ryte” 
jam teko palikti susisiekimo 
ministro padėjėjo postą, dabar
— teks aiškintis ir tardyto
jams. Tardymo departamen
tas nutarė atnaujinti bau
džiamąją bylą dėl sukčiavimo, 
kurioje R. Ramanauskas yra 
buvęs liudytoju. (LR,Elta)

Kabulas. Afganistanas reikalauja JAV nutraukti bombardavi
mus, galbūt jau artimiausiomis dienomis, nes beveik visos likusios 
Talibano ir Osama bin Laden slėptuvės jau yra sugriautos, penk
tadienį pareiškė Afganistano gynybos ministerijos atstovas spau
dai Mohammad Habeel. Likusios O. bin Laden ir Talibano „pajė
gos yra negausios ir gali būti sunaikintos daugiausiai per 3 die
nas, o kai tai bus padaryta, nebebus reikalo tęsti bombardavi
mus”, sakė atstovas, šis prašymas rodo, kad tarp naujosios Afga
nistano vyriausybės ir JAV kariuomenės gali kilti nesklandumų, 
nors Amerikos oro pajėgų bombardavimai padėjo dabartinei vy
riausybei ateiti į valdžią.

Dubai. Savo paskutiniame kreipimesi, įrašytame į vaizdajuos
tę, Osama bin Laden perspėjo JAV, kad nepaisant to, ar jis gy
vens, ar mirs, jų laukia greitas ir neišvengiamas žlugimas, nes 
prabudę viso pasaulio musulmonai nebesitaikstys su Amerikos en
gimu ir tironija. Kataro palydovinė televizija „al-Jazeera” parodė 
vaizdajuostę, kurioje labiausiai pasaulyje ieškomas asmuo teigė, 
jog „labai svarbu sutelkti jėgas tam, kad Amerikos ekonomikai 
būtų smogiama kiekviena prieinama priemone... nes ekonomika 
yra jos karinės galios pagrindas. JAV ekonomika yra galinga, ta
čiau ji pati yra trapi”. Pabrėžęs, kad išpuolius JAV įvykdė 15 Sau- 
di Arabijos ir du Jungtinių Arabų Emyratų piliečiai, taip pat egip
tietis ir libanietis, jis pareiškė, kad tai, jog išpuolį rengė įvairių 
musulmoniškų valstybių atstovai, rodo, kokį visuotinį pasipikti
nimą JAV politikai jaučia šių valstybių gyventojai.

Crawford, Texas. JAV prezidentas George W. Bush penktadie
nį pripažino nežinąs Osama bin Laden buvimo vietos, tačiau pa
brėžė, kad anksčiau ar vėliau jis bus sugautas ir perduotas teisin
gumui. „Jis bėga, jei apskritai gali bėgti. Mes nežinome, ar jis sle
piasi urve su uždaromis durimis ar urve su atviromis durimis. 
Męs paprasčiausiai nežinome. Yra įvairių pranešimų ir spėlioji
mų”, teigė jis.

Islamabadas. Pakistano užsienio reikalų ministras Abdul Sat- 
tar sakė negalįs atmesti galimybės, jog Osama bin Laden slapstosi 
Pakistane.

Paryžius. Britas Richard Reid, kuris įtariamas praėjusį savait
galį lėktuve bandęs susprogdinti jo batuose paslėptus sprogmenis, 
pareiškė JAV FBI pats vienas pagaminęs šiuos sprogstamuosius 
užtaisus. R. Reid pareiškė, jog įsigijo šiuos sprogmenis — pentae- 
ritritolio tetranitratą — Amsterdame už 1,500 dol., o pardavėjus 
jis susirado per Intemet’ą.

Crawford, Texas. JAV Slaptojoje tarnyboje dirbantis Amerikos 
arabas, kuris ginkluotas vyko į Texas valstiją saugoti JAV prezi
dento George W. Bush, antradienį buvo neįleistas į bendrovės 
„American Airlines” lėktuvą, nes lakūnas suabejojo jo dokumen
tais. Avialinijos pranešė neleidusios šiam agentui skristi dėl neati
tikimų jo užpildytuose blankuose, kuriuose jis rašė esąs ginkluo
tas teisėsaugos pareigūnas. Slaptoji tarnyba pranešė tirianti įvy
kį, tuo tarpu viena islamo gynimo organizacija jį įvertino, kaip dar 
vieną „rasinio ir religinio” musulmonų diskriminavimo atvejį.

iiiuiju cipcoi į laipiauunp Udi Viliją pietoj-

dama paremti jos pačios karą su terorizmu, tačiau su Pakistane 
įsikūrusiais musulmonų kovotojais žadėjo susidoroti ir be jos. In
dijai ir Pakistanui tarpusavio pasienyje telkiant savo pajėgas ir 
skelbiant apie bausmes, o Jungtinėms Tautoms paraginus prieši
ninkes pradėti taikos derybas, Indijos vidaus reikalų ministras 
Lalas Krishna Advani sakė, kad karas su terorizmu nėra vien ko
va su Osama bin Laden. „Šią problemą sukėlė fundamentalizmas, 
todėl turime kovoti su fundamentalizmu. Štai kodėl noriu pasaky
ti, kad šį kartą kova bus ne su kuria nors valstybe, bet už pergalę 
prieš terorizmą”, pažymėjo jis.

Jeruzalė. Izraelio gynybos ministerija ketvirtadienį paskelbė, 
jog armijai įsakyta panaikinti užtvaras prie Betliejaus Vakarų 
Krante, kad krikščionys galėtų dalyvauti Kalėdų apeigose. Tačiau 
šis įsakymas nepanaikino Izraelio draudimo Yasser Arafat šiemet 
per šventes atvykti į šį miestą, kur gimė Jėzus, nors palestiniečių 
vadas per Kalėdas čia lankydavosi kiekvienais metais nuo 1995- 
ųjų, kai Betliejų pradėjo kontroliuoti Palestinos savivalda.

Crawford, Texas. Anksčiau įspėjęs, kad įtariamasis teroristų 
vadeiva Osama bin Laden siekia įsigyti branduolinius ginklus, da
bar JAV prezidentas George W. Bush siūlo padidinti Amerikos pa
galbą Rusijai, kuria siekiama užtikrinti, kad šios valstybės gink
luotė ir specialistų žinios „nenutekėtų” į priešų rankas. G. W 
Bush „nori tvirto, efektyvaus bendradarbiavimo su Rusija ir kito
mis buvusios Sovietų sąjungos valstybėmis, siekdamas sumažinti 
masinio naikinimo ginklų skaičių ir užkirsti kelią jų platinimui”, 
sakoma Baltųjų rūmų pareiškime.

Maskva. JAV ambasadorius Maskvoje Aleksandr Vershbovv 
penktadienį išreiškė apgailestavimą, kad ryšiai „kuriuos užmezgė 
Rusijos prezidento įgaliotasis atstovas Pietų federalinėje apygar
doje Viktor Kazancev ir Ičkerijos vado Aslan Maschadov atstovas 
Achmed Zakąjev, nebuvo tęsia
mi”. A. Vershbow pabrėžė, kad 
JAV atstovai „niekada nekalbė
jo, jog Rusijos valdžia turi palai
kyti ryšius su Čečėnijos separa
tistais". „Turimos galvoje dery
bos su teisėtais Čečėnuos liau
dies atstovais”, sakė jis.

Talinas. Šį rudenį Estuos 
prezidentu išrinktas Amold Ru- 
utel tapo metų žmogumi.
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Gruodžio 30 d.: Šv. Šeima. Any 
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„Yankee” žurnalo „Vadovas 
kelionėms Naujoje Anglijoje” 
praneša, kad Pranciškonų 
Svečių namai žurnalo redakci
jos pažymėti kaip viena iš ypa
tingiausių priežasčių apsilan
kyti Naujoje Anglijoje — „It is 
one of the oustanding reasons 
to visit New England”.

Tie, kurie daug metų daly
vauja ateitininkų sendraugių 
poilsio savaitėje Kennebunk- 
port, Maine, apsistodami 
pranciškonų vienuolyno Svečių 
namuose, visiškai sutiktų su 
tokiu pažymėjimu. Sutiktų ir . 
tokie, kaip čia rašanti, su vyru 
— pirmą kartą dalyvavę šioje 
„stovykloje”. Iš anksto buvome 
perspėti nesitikėti tokios sto
vyklos kaip Dainavoje. Paty
rėme skirtumus nuo mums 
įprastos Dainavos — nuo nu
vykimo būdo iki programos ir 
maisto.

Šių metų rugpjūčio 11 dieną, 
ankstų šeštadienio rytą, nuvy-, 
kome į O’Hare oro uostą skris
ti į Bostoną ir iš ten automobi
liu važiuoti į Kennebunkport. 
Oro uoste prie vartų sutikome 
dr. Vidą Nemicką su žmona 
Maryte — kokia maloni staig
mena sužinoti, kad ir jie ke
liauja į Bostoną. Ne tik į Bos
toną, bet ir toliau — į Ken
nebunkport! Pasirodė, kad 
Marytė ne pirmą , kartą sen
draugių poilsio savaitėje, ji 
dalyvauja ten su savo mamyte 
ne vieną vasarą. Šį kartą pri
kalbino ir vyrą drauge pail
sėti. Nuskridę į Bostoną išsi
skyrėm tolimesnei kelionei au
tomobiliu.

Keliaujame plentu, kurį su
pa nuostabus vaizdai. Kelionė 
trunka ilgiau negu važiuojant 
tarpvalstijiniu 95-tu keliu, bet 
esame arčiau Atlanto, o maž
daug 80 mylių kelionė — gera 
proga susipažinti su nedide
liais miesteliais ir žaliuojančia 
aplinka nuo Bostono iki Mai
ne. Vietomis kelias labai pri
sigrūdęs automobilių — ten 
kur pagrindinės sankryžos, 
priimančios iš 95-to kelio 
atvažiuojančius atostogauto
jus. Šiaip, važiavimas ramus.

J Maine valstiją įvažiavus iš 
karto kitokia nuotaika. Paval
gome pietus Kittery miestelyje 
— kvepia jūra. Toliau pra
važiuojame įdomius York, 
Ogunąuit, Wells miestelius ir 
tada, pasukus į rytus, riedame 
arčiau Kennebunkport. Priva
žiavę miestelį pasukam Beach 
gatve jūros link. Už gerų po
ros blokų — vartai į pranciš
konų vienuolyną. Prie vartų 
didelis plakatas, skelbiantis 
vajų remontuoti vienuolyną — 
siekiama surinkti 1.7 milijo
nus dolerių. Nemažas finansi
nis užsimojimas rodo, kad 
maždaug ketvirtis milijono 
šiuo metu surinkta.

Važiuojame pro vartus. Kai
rėje matome pastatą, panašų į 
mokyklą — priekyje automo
biliams statyti aikštelė. Pasta
tas — pranciškonų Svečių na
mai. Palikę lagaminus auto
mobilyje, einame užsiregist
ruoti. Mus sutinka Birutė Ko- 
žicienė, atvykusi iŠ Daytona, 
Floridoje. Pasirodo, kad sava
noriškai darbuojasi Namų raš
tinėje. Prie akio reikalų prisi
deda ne tik Birutė, bet dar dvi 
moterys iš Daytona: Jeanne 
Fairbanks ir Sofija Kazlaus
kienė. Sofija, tai ūkio reikalų

pagrindinis asmuo — jau še
šiolikti metai savanoriškai 
tvarko pranciškonų Svečių na
mus. Ne tik priima svečius, 
rūpinasi kad būtų pamaitinti, 
miegotų švariuose kambariuo
se, bet tvarko ir visą išorę — 
su dešimties asmenų štabu 
viską apskalbia, apšvarina, 
gėlėmis ir augalais apsodina. 
Darbai čia pradedami balan
džio ir baigiami spalio mėnesį. 
Birutė ir Jeanne šįmet pirmą 
kartą savanoriškai darbuojasi. 
Devynetą metų Sofijai talki
nusi Algimanta Dautartienė, 
šiais metais neatvyko. Suži
nom, kad kambariai visą laiką 
išnuomoti — dėl kambarių 
stokos neįmanoma patenkinti 
visų prašymų. Esame laimin
gi, kad anksti užsiregistravo
me.

Užsimokam už savaitę, gau
name po raktą kambariui. 
Grįžtame prie automobilio pa
siimti lagaminų ir tada — į 
mums skirtą kambarį. Ran
dame jį maloniai vėsinamą. 
Pasirodo Svečių namuose 
trūksta centrinio vėsinimo, tai 
kiekvienas kambarys turi lan
ge įstatytą vėsintuvą. Mūsų 
kambarys saulės šildomas be
veik visą dieną, tai užuolai
das nelabai norisi atskleisti. 
Tačiau, atskleidus, matosi ke
li didžiuliai ąžuolai, po kuriais 
stalas su suolais ir trys atskiri 
suoliukai — pietauti, knygą 
skaityti, su draugais pabend
rauti — puiki vieta. Toliau — 
erdvus kiemas, jo tolimiau
sioje kairėje pusėje Kryžių Ke
lio koplytėlė. Einant į dešinę 
Lourdo Marijos iš akmenų 
pastatytas altorius, su tekan
čiu vandeniu dienos metu ir 
žibančiomis žvakėmis, lempu
tėmis vakare. Iš atviručių, ku
rias galima vienuolyno krau
tuvėlėje nusipirkti, matosi, 
kad kadaise prie šio Lourdo 
altoriaus aukojamų Mišių 
jungdavosi nemaži būriai be
simeldžiančių.

Dar toliau į dešinę nuo 
Lourdo altoriaus ir beveik tie
siai prieš mūsų kambario 
langą didelis „Tudor” stiliaus 
namas. Tai vienuolyno koply
čia ir pagrindinis Pranciškonų 
namas. Susitvarkę savaitės 
viešnagei, einame iš arčiau
viską apžiūrėti. Vienuolyno 
kiemas miško apsuptas beveik 
iš visų pusių, tik kiek mažiau 
iš vakarų. Pasivaikščioti gali
ma tiek saulės kaitinamame 
lęieme, tiek medžių šešėliuose 
miške. Visa tai palei krantą 
Kennebunk upės, įtekančios į 
Atlanto vandenyną.

Poilsio savaitės atidarymas 
šeštadienį 8 valandą vakare. 
Iki tol dar daug laiko pėsčia 
nueiti iki Atlanto ir į miestelį 
pavakarieniauti. Apsistoju
siems Poilsio namuose tenka 
pasirūpinti pietumis ir vaka
riene. Čia gaunami tik pus
ryčiai kas rytą nuo 7 iki 9 vai. 
O pusryčiai — iš Lietuvos 
atsiųsti įvairios duonos kepa
lai, šviežiai kas dieną kepti 
pyragai, kas dieną pagaminti 
lietuviški sūriai, vaisiai, virti 
ir kimšti kiaušiniai, avižinių 
dribsnių košė, sultys, arbata 
ir kava. Sočiai pavalgę „sto
vyklautojai” laisvi dieną pra
leisti kaip nori (netrūksta vie
tų, kurias galima aplankyti, 
restoranų, kuriuose galima 
pavalgyti, krautuvių, kuriose

Su tėvais pranciškonais ir Ateitininkų sendraugių poilsio savaitės organizatorium Juozu Rygeliu susibūrę pas
kutinio vakaro koncertą atlikę: William Smiddy, Angelė Kiaušaitė, Danutė Grauslytė-Mileikienė, Saulius Cibas 
ir dvynės sesutės Onutė ir Emilija Rygelytės. Nuotr. Alf. Dziko

galima visko nusipirkti). Ren
kamasi tik vakaro programai.
O kiekvienas kas rytą dar gali 
dalyvauti ir šventose Mišiose.

Pirmos dienos vakaras — 
poilsio savaitės oficialus ati
darymas, vedamas Juozo Ry- 
gelio. Taręs sveikinimo žodį 
atvykusiems į poilsio savaitę, 
scenon prie pianino pakvietė 
(ateitininkams dažnai koncer
tavusią JAV rytiniame pak
raštyje ir Dainavos stovykloje) 
dr. Pranę Kavaliauskaitę 
(Frances Covalesky). Koncer
tas — turiningas savaitės įva
das. Pranė skambino Chopin 
Grand Valse Briliante, opus 
18 ir opus 34, NR. 2; Beetho- 
ven Sonata opus 53 („Walds- 
tein”) ir Sonata opus 13 („Pa- 
thetiąue”); Gershwin „Rhap- 
sody in Blue”; Mozart „Rondo 
Alla Turca”. Po koncerto, tė
vai pranciškonai vaišino atei
tininkus sumuštiniais, žuvim, 
sūriais, saldumynais, vaisiais, 
daržovėmis ir gaivinančiais 
gėrimais. Vaišės buvo suorga
nizuotos Sofijos Kazlauskie
nės ir paruoštos virtuvės šta
bo. Vakaro dalyviai maloniai 
pabendravo ir gana anksti iš
siskirstė nakties poilsiui.

Šeštadienio koncertas buvo 
pirmas iš trijų šios savaitės 
programoje. Antrasis koncer
tas, religinis, vyko antradienio 
vakare koplyčioje. Vakarą ve
dė Regina Stankaitytė. Ji su
pažindino su muzikais ir so
listėmis. Programą atliko sop
ranai Marytė Bizinkauskas ir 
Angelė Kiaušas, smuikininkas 
Julius Veblaitis. Vargonais 
akompanavo dr. Pranė Kava
liauskaitė. Klausytojus ramiai 
nuteikė 11 kompozitorių kūri
niai, žavėjo muzika ir balsai. 
Marytė ir Angelė vakarą pra
dėjo duetu Cesar Francko „Pa- 
nis Angelicus”. Toliau Angelė 
solo giedojo specialiai jai Eric 
Houghton sukurtą giesmę 
„Thank you” ir Liūdo Stuko 
„Mano malda”. Julius solo 
smuikavo Antonio Guido „Ma
ria Mater Grazie”, drauge su 
Maryte atliko duetą W. A. Mo- 
zarto „Avė Verum Corpus”. Po 
trumpos pertraukos Giussepe 
Verdi „Avė Maria” iš operos 
„Otelio” giedojo Marytė. Ange
lė iš Handel „Messiah” giedojo 
„Rejoice greatly”. Antonin 
Dvorak solo kūrinį smuikavo 
Julius. Marytė sugiedojo Dvo
rak „Sanctus” iš „Te Deum” ir 
Juliaus Gaidelio „Marija Mo
tin mylima”. Programą pabai
gė Angelė ir Marytė duetu 
Andrew Lloyd Webber „Pie 
Jesu” iš „Reųuiem”. Taip bai
gėsi iškilmingas koncertas, 
kurio atėjo pasiklausyti ne tik 
stovyklautojai ateitininkai, 
bet ir miestelio gyventojai bei 
jame vasarojantys.

Trečiasis koncertas vyko sto
vyklos paskutinę dieną, penk
tadienį, Svečių namų didžiojo
je salėje, kurią beveik pilnai 
pripildė susirinkę klausytojai. 
(Kaip ir antradienio koncer
tas, šis buvo skelbtas plačiau). 
Programą pradėjo ir meninin
kus publikai pristatę Juozas 
Rygelis ir Regina Stankaitytė. 
Solistėms Angelei ir Danutei 
padainavus pirmuosius nume

rius, prie koncerto prisidėti 
buvo pakviestos vienuolikme
tės, vyresnių stovyklautojų 
pamiltos ir juos savo muziki
niais gabumais žavinčios, Ona 
ir Emilija Rygelytės. Jos penk- 
tadieno rytą atliko savo pus
valandžio koncertą (Ryte 
skambino solo ir duetus kom
pozitorių Dvorak, Mozart, 
Beethoven ir Joplin). Skam
bindamos su baltomis piršti
naitėmis, žaismingai duetu at
liko Scott Joplin „Maple Leaf 
Rag”. O pianistai ir solistai dr. 
Saulius Cibas, mezz-sopranas 
Danutė Grauslytė-Mileika, 
sopranas Angelė Kiaušas ir 
pianistas William Smiddy to
liau tęsė vakaro programą.

Angelė ir Danutė atliko ke- 
turius duetus: Vytauto Klovos 
Eglės ir Mirtos duetą iš „Pilė
nai”, Algirdo Motūzo „Žemai
tija”, Puccini duetą iš „Madam 
Butterfly” ir Bizet čigonės dai
ną iš operos „Carmen”. Angelė 
solo dainavo Balio Dvariono 
(žodžiai Stepanausko) „Žvaigž
dutė”, A. Stankevičiaus (žo
džiai H. Nd£ib) „Vandens ma
lūnas”, Francis Poulenc „Les 
Chemins de l’Amour”, Cole 
Porter „I Concentrate on You”, 
Rogers and Hammerstein J5o- 
me Enchanted Evening”. Da
nutė dainavo A. Stankevičiaus 
(žodžiai H. Nagio) „Pavasario 
dainą”, Stasio Vainiūno (žo
džiai Mykolaičio-Putino) „Ma
no pasaulis”, Algirdo Motūzo 
(žodžiai J. Jakšto) „Avė Ma
ria”, Leonard Bemstein „I am 
easily Assimilated” iš operos 
„Candide”. William Smiddy 
skambino Chopin valsus, Bi
zet „Čigonės dainą”, aranžuo
tą Horowitz, ”Wind beneath 
my wings” ir Souse „Stars and 
Stripes Forever” aranžuotą
Horowitz. Saulius Cibas, kuris 
solistėms akompanavo, Wil- 
liam duetą, skambino Maurice 
Ravel, „The Magic Garden” iš 
„Mother Goose Suite”. Suža
vėti klausytojai nenorėjo, kad 
programa baigtųsi, tai Angelė 
ir Danutė dar padainavo Ros- 
sini „Duet for two cats” ir Bar- 
carolle iš „Hoffmano pasakų”. 
Štai nuostabiai gražus koncer
tas, talentingų menininkų at
liktas, buvo pasigėrėtinas sen
draugių poilsio savaitės užbai
gimas.

Poilsio savaitės programą 
sudarė ne vien koncertai. Sek
madienio, pirmadienio, trečia
dienio ir ketvirtadienio vakare 
buvo progos pasiklausyti įvai
rių minčių: Pauliaus Jurkaus 
pasidalinimas „Vysk. M. Va
lančiaus gyvenimas ir darbai”, 
dr. Dičpinigio paskaita sveika
tos klausimais, prel. Kontauto 
paskaita apie „Dievo Motiną 
Marįją”, dr. Rimanto Morkvė- 
no, NY generalinio konsulo 
žodžiai diplomatuos patirtimi 
ir reikalais Lietuvoje. Ketvir
tadienio vakare dr. Česlovas 
Masaitis sveikino Juozą Gied
raitį, kuris neseniai buvo ap
dovanotas L.D.K. Gedimino 
ordinu. Papasakojo apie jo pa
siekimus, ypač Tautos fondo 
kūrime ir vadovavime.

Įdomu paminėti, kad šioje 
stovykloje daug gražaus am
žiaus žmonių, kurie dieną už

baigia prasmingai. Ne visi 
veidai mums anksčiau matyti. 
Bet buvo ir pažįstamų. Tą pir
mą vakarą susitikome su Ma
ra Vygantiene ir jos dukromis 
Monika ir Kristina; Vida (Ri- 
bokaite) ir Eligijum Sužiedė- 
liais; Regina ir Eugenijum Šil- 
galiais, su Reginos mamyte 
Laniauskiene. Savaitės metu 
užmezgėm naujas pažintis su 
įvairaus amžiaus žmonėmis, 
nuo kūdikėlių iki jaunatviškų 
80-mečių.

Poilsio savaitės kiekviena 
diena (po šv. Mišių) buvo vi
siems atvira bet kokiems už
siėmimams — pasivaikščioji
mui prie vandens, žuvavimui, 
plaukimui Atlante (arba vie
nuolyno baseine), susipažini
mui su Kennebunkport mies
teliu ir t.t.

Juozo Rygelio pastangomis 
buvo suplanuota ir puikiai 
pravesta ši poilsio savaitė. Dė
ka Sofijos Kazlauskienės, poil
siaujantys randa vietos pas 
pranciškonus žavioje gamtoje, 
ramioje vienuolyno ir jo aplin
koje. L. Š.

GEDAS M. GRINIS, MD
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA

Aurora Medical Center 
10400 75 St. Kenosha, Wl 53142 (262) 697 6990
DR. AUŠRINĖ SCHNEIDER

DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highway 
Willowbrook, IL 60527 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS

Specialybė — VIDAUS LIGOS 
Priimami MEDICARE pacientai 

5540 S. Pulaski Road,
Tel. 773-585-2802 

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
ižskyrus sekmadienį

MARIUS KATILIUS, M.D.

CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 

žarnyno, endokrinologinė ir 
laparoskopinė chirurgija.
300 Bamey Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
www.centertorsurgeryandbreasthealth.cofn

Asta M. Astrauskas, MD
Vaikųgydytoja

Palos Pediatrics
708-923-6300 

Chicago Pediatrics 
773-582-8500

“dr~ruššell miler, md~
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
Perėmė dr. P. Kisieliaus praktiką 

Oak Park Physicians Office
6626 W. CermakRd., 

Berwyn, IL 60402 
Tel. 706-484-1545.

DR. DALIA E. CEPELĖ, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 

10746 WMereetDr.
Orland Peik, IL 60467

Metams 1/2 metų 3 m» i.
JAV $100.00 , $60.00 $38.00
Kanadoje ir kitur (U.S.) $115.00 $65.00 $45.00
Tik šeštadienio laida:
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Kanadoje ir kitur (U.S.) $65.00 $50.00 $38.00
Užsakant į Lietuvą:
Oro paštu $500.00 $250.00
Reguliariu paštu $100.00 355.00
Tik šeštadienio laida oro paštu $160.00 $85.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu $55.00
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Ramone C. Marsh, MD SC

Obstetrics & Gynecology
3825 Highland Avenue Suite 4A 

Downers Grove, IL 60515 
630-852-9400 

Valandos pagal susitarimą

DR. ELIGIJUS LEUS 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 VValter St., Lemont, IL 60439 
1051 Eseington Rd. *200, 

JoHet.IL 60435 

Tel. 815-723-1854
DR. RAMUNĖ MACIJAUSKAS

DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberte Road 
HickoryHilIs

Tel 706-898-2131 r 
Valandos pagal susitarimą

DR. VIUUS MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDICAL CLINIC 
10611W. 143 SL Orland PaiK IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Sllver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 706-460-2500

Cardtac Diagnosfe, LTD.
6417 W. 87 Str. 

OakLawn, IL 60453 
Tai. 773-436-7700 

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

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą

DR. LINA POŠKUS
DANTŲ GYDYTOJA 

4635 W. 63 St.;Chlcago 
Tel. 773-735-7730 

10 S. 640 S. Kingery Hwy, Hinsdale 
Tel. 630-323-5050

JONAS V.PRUNSKIS. MD 
TERRIDALLAS PRUNSKIS, MD 

GREOORY SUELZLE, MD 
SCOTT GREENWALD, MD 

Illinois Pain Treatment Institute

vietųskausmo gydymo specialistai 
Chicago; 312-726-0800 East Dundee: 847-551-1212McHenry: 815-363-9595 Eik Grove: 847-718-1212ir Libertyvllle. www.lllinolspain.com

DR.DANAM.SAUKUS
Dantų gydytoja 

825 8. MannheimRd. 
Weetcheeter, IL 60154

Tel. 706-344-1694 
Valandos pagal susitarimą
SURENDER LAL, M.D~~

Specialybė - vidaus ligos 
7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 
Tel. 773-434-2123

Dr. fiimas Novickis
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

Manualinė fizioterapija, akupunktūros, 
galvos skausmų (ir migrenos), 
sportinių traumų specialistas 6645W. Stanley Avė., Bervvyn, IL 60402, tel. 708-484-1111. 

Valandos kasdien, savaitgaliais susitarus 
Kalbame lietuviškai.

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

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

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL
Tel. 708-422-8260

DR. JOVITA KERELIS
' DANTŲ GYDYTOJA

9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101

Valandos pagal susitarimą

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hariem Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., SC. 

Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 
Kalbame lietuviškai 

6918 W. Archer Avė. Sts. 5 ir 6 
Chicago. IL 60638 

Tel. 773-229-9965 
^^^^/alando^aga^usitanms^^^^

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

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

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 615-741-3220
DR. E. DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
NERVU IR EMOCINES LIGOS

Kab. 773-735-4477 
6449 S. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą

DR. PETRAS V.K1SIEUUS 
INKSTU, PŪSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
irtr LlaaM. w/WiH8l TOi ri Balui,

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
veieiiwe į/caym «mwicuhih|

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D.
Valku ovdvtoia

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

Priklauso Palos lėChrist
linnnlnAmnligoninėms.

DR. V J. VASAITIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

4817 W. 83 St, Burtoank, IL 
T< 708-423-8114 

Valandos pagal susitarimą

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

Family Practica
ŠEIMOS GYDYTOJA

320 W. 81at Avė. (219) 947-5279
Hobart, IN 49342 Fax (219) 947-8236

DR. DALIA JODVVALIS 
DANTŲ GYDYTOJA
15643 W. 127#. Str.

8UBS101
Lemont, IL

Tel. 630-243-1010
Valandos susitarus

UNASSIDRYS, M.D.
Aklų ligos / Chirurgija

9830 S.Ridgeland Avė. 
Chicago Ridge, IL 60415Tel. 706-636-6622

4149 W. 63rd. St.
Tel. 773-735-7709

DR. VXUM KERELYTE
Amber Health Center

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas, 
chiropraktika,manualinė terapija, 

akupunktflra
7271 S. Hariem, Bridgeriess, IL 

60455. TeL 708-594-0400. Kalbame 
lietuviškai. Valandos susitarus

http://www.centertorsurgeryandbreasthealth.cofn
administracijaOdraugaa.org
redakcijaOdraugas.org
rastineOdraugas.org
skelbimaiOdraugas.org
JoHet.IL
http://www.lllinolspain.com
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Prieš dešimt metų, gruodžio 
25 d., taigi per šv. Kalėdas (bet 
Maskvai tai juk ne šventė), 
nuo Kremliaus bokšto buvo 
nuleista raudonoji Sovietų Są
jungos vėliava, ir taip išnyko 
per tris ketvirčius šimtmečio 
šimtą milijonų žmonių nužu
džiusi žiauriausia pasaulyje 
blogio imperija. Bet Rusijai ir 
tai ne šventė, nes net 80 nuo
šimčių jos gyventojų sovieti
nių laikų pasiilgsta. Ar gali
ma tokiu teiginiu patikėti? 
Kiekvieno mūsų valia, bet 
taip skelbia gruodžio 21 d. žinių 
agentūra WorldNetDaily iš 
Maskvos. Pagal jos bendra
darbį Toby Westerman, tokius 
duomenis rodo ten veikiančio 
Viešosios nuomonės fondo di
rektoriaus Aleksar.dr Olson 
penkerių metų tyrinėjimų re
zultatai. Olson taip pat teigia, 
kad rusai, abejodami į sovie
tinius laikus sugrįžimo gali
mybėmis, nori bent sustiprin
ti Sovietų Sąjungos palikimą 
— iš dvylikos buvusių sovieti
nių respublikų sudarytą Ne
priklausomų valstybių san
draugą. Prisiminkime — į tą 
sandraugą įsijungti buvo 
spaudžiamos ir Lietuva, Lat
vija bei Estįja, tačiau jos tokiu 
siūlymu nesusižavėjo. Alek- 
sandr Olson mano, kad toks 
rusų nusiteikimas yra iššauk
tas didelio nuovargio dėl nuo
latinio nepriklausomo gyveni
mo chaoso, bet jis taip pat tei
gia, kad susigrąžinti buvusios 
padėties vis dėlto nebeįma
noma. Pagal jį, 50 nuošimčių 
neokomunistinės Gudijos gy
ventųjų sutiktų jungtis prie 
Rusijos. Tačiau į Rusijos globą 
grįžti norinčių ukrainiečių — 
tik 25 nuošimčiai, Turkmenis- 
tane taip balsuojančių būtų 
gal tik 2 nuošimčiai. Tačiau 
rusai apie tokią galimybę vis 
dėlto svąjoja. Pastaraisiais
metais Maskvoje įsivyrauja 
mintis buvusiose Sovietų Są
jungos respublikose steigti ru
sų kultūros centrus — aišku, 
bolševikinis būdas įtaigauti 
Kremliaus politiką. Tų pačių 
tikslų ji siekia ir ekonominė
mis priemonėmis, ypač Balti
jos kraštuose.

Tokie užmojai ryškūs ir da
bartinio Rusijos prezidento 
Vladimir Putin laikysenoje. 
Atrodo, kad jam gali ir pasi
sekti. Tačiau šiuo laiku jis 
gali jaustis laimingas ir dėl 
kitų dalykų. „Gali laimėti ir 
būdamas namie”, — rašo Lon
done leidžiamas politikos-eko- 
nomikos žurnalas „The Econo
mist” (2001.12.15). Tai pasek
mės Afganistano karo, kurio 
rusai negalėjo laimėti per 10

metų, o dabar džiaugiasi, nė 
savo piršto nepridėję. Juk jie į 
kovos lauką nenusiuntė nė 
vieno kareivio, taip pat nesu
ko galvų nė taikos derybomis 
Bonoje, bet įvykiai Afganis
tane klostėsi taip, kaip Krem
lius norėjo. „Atleiskite mano 
nekuklumą, bet sprendimai 
Bonoje — mūsų tikslų veidro
dis”, — teigė karingasis Ru
sijos gynybos ministras Sergej 
Ivanov. Pagal jį, Rusįja nebu
vo įstumta nė į vieną duobę: 
talibai sužlugo „švariai”, į 
naują vyriausybę neįėjo nė 
vienas rusams nepageidauja
mas ministras. Visi pagrindi
niai pareigūnai yra tie, ku
riuos Kremlius rėmė per pas
kiausius 10 metų. Amerika 
neišėjo į karą prieš Iraką. Vi
diniai niurnos dėl Amerikos 
karių „įsibrovimo” į centrinę 
Aziją nuraminti, nes Putin 
Kabule sugebėjo įtvirtinti 
Maskvos gausią karinę atsto
vybę, pats pirmas nuskraidi
nęs ją į Bagram oro uostą. 
Panašiai kaip Kosove, kai Jel- 
cin kariai visiškai netikėtai 
pirmieji atsirado šio vakarie
čių išlaisvinto krašto sostinės 
pagrindiniame oro uoste, nors 
Kosovo išlaisvinimui iš Serbi
jos nagų Maskva rėksningai 
priešinosi. Tylėjo Vakarai ir 
dėl afganų sukilėlių neatsi
žvelgto jų pageidavimo neiti į 
Kabulą, nors žinojo (ir labai 
pyko), kad jie taip darė tik 
Maskvos palaiminti. Dėl to 
Putin tiki įsigijęs Vašingtono 
pasitikėjimą, padėsiantį jam 
gauti pagalbos ekonominėje ir 
saugumo srityje. Tad ir tyliai 
priėmė Rusįjai labai nema
lonų JAV prezidento spren
dimą — vienašališką nutrau
kimą trisdešimt metų galioju
sios JAV-Kremliaus sutarties, 
ribojusios Amerikos karinių 
pajėgų ginklavimą. Nors Pu
tin žino afganų nusiteikimą 
rusų atžvilgiu už jų žiaurų 
elgesį su civiliais gyventojais 
karo laiku, bet tikisi jį su
švelninti parama naujai da
bartinei vyriausybei, kurios 
palankumu Maskvai jis ne
abejoja. O draugiškų santykių 
Rusįjai reikia naujiems alyvos 
vamzdžiams per Afganistaną 
tiesti ir skubiai užbėgti už
akių JAV rinkai.

Nors dar visiškai neseniai
„The Economist” rašė apie 
Kremliaus aplinkos pareigū
nų nesutarimus, pranašauda
mas net „civilinį karą" tarp 
Jelcin palikuonių ir Putin 
naujoku, tačiau Rusijos prezi
dento prieškalėdinė kalba į 
tautą tokius spėliojimus pa
neigė. Gruodžio 24-tą 150 mi-

Kaip praneša konservatorių partijos vadovas prof. Vytautas Landsbergis, pagaliau Lietuvos diplomatijai pavy
ko pasiekti laimėjimą ir buvo išspręstas Lietuvos ambasados pastato Paryžiuje likimas. Pasak Landsbergio, 
„dabar nėra tos situacijos, kai Rusija, pasibaigus okupacijai, kažkur dar okupuoja Lietuvos dalelę.

V. Gulevičiaus (Elta) nuotr.

nučių kalbėjęs per radiją, Pu
tin rusus įtikino, kad jis yra 
šios „karalystės absoliutus 
viešpats ir valdovas”. Bet koks 
vidinis pasipriešinimas su
triuškintas. Nugalėtas di
džiausias priešas — oligar
chai, iki šiol kontroliavę ban
kus ir kliudę ekonominei re
formai. Du stambiausi ir pa
tys įtakingiausi, Boris Bere- 
zowsky ir Vladimir Gusinsky, 
iš Rusijos išgrūsti, kiti įvai
riais varžtais prislopinti. Pu
tin pasisekė susitaikyti su sa
vo stipriausiu politiniu varžo
vu Jevgeny Primakov, kuris, 
paskirtas Rusijos prekybos rū
mų vyriausiu vadovu, iš poli
tikos lauko taip išjungtas ir 
Rusijos prezidentui nebepavo
jingas. O į „Gazprom” prezi
dento kėdę įsodintas Putin as
meniškas draugas Alexei Mil- 
ler, Maskvai tiesiogiai pa
valdžia daro ir šią didžiausią 
Rusijoje dujų tiekimo bendro
vę. Tokie persitvarkymai jau 
pašalina pačias didžiąsias 

< kliūtis ekonominei reformai ir 
nuvalo kelią Rusijai į Pasauli
nę prekybos organizaciją 
(WTO). Tie pertvarkymai yra 
politiniai, tad gali ir atgal plo
ti. Valstybei ar verslui vado
vauti reikia ne miklių politi
nių vijurkų, bet specialistų. 
Todėl ir Putin gali įsimakoti į 
buvusią Jelcin klampynę, bet 
kol kas, atrodo, jam sekasi. 
Kaip buvęs aukštas KGB pa
reigūnas, jis juk nesibaimina 
nė grįžimo į sovietinius lai
kus, tikėdamasis, kad savo kė
lę Kremliuje išlaikyti ir tuo 
atveju jis sugebės.

Metų pabaigoje tokius duo
menis apie milžiną kaimyną, 
dargi buvusį okupantą, apta
riant, sunku išvengti klausi
mo, ką jie sako mums? Geros 
kaimynystės požiūriu tokiais 
Putin laimėjimais turėtume 
džiaugtis, Rusijos prezidentą 
sveikinti. Oficialiai valdžios

vyrai gal taip ir turėtų daryti? 
Bet vargu ar ramia širdimi? 
Juk kai kurie tų jo laimėtų 
žaidimų mums tik bėdas neša, 
o gal net ir į pavojingą padėtį 
grūda, nes keli jų prieš mus 
net tiesiogiai nukreipti. 
Mažeikių naftos valyklai ža
liavas tiekiančios, Putin kont
roliuojamos „LUKoil”, „Jukos” 
bendrovės ir dujų tiekėja 
„Gazprom” Lietuvą prie Mask
vos riš ekonomiškai, o Mask
vos politinė meilė Vašingtonui 
įtaigaus jį neremti Lietuvos 
narystės į NATO. Nors okupa
cinių laikų ilgesio Lietuvoje ir 
nėra, arba jis nereikšmingai 
mažas, tačiau vis labiau ir la
biau sunkėjantis ekonominis 
gyvenimas, kosmopolitų nuo
lat žlugdomas tautinis susi
pratimas bent Nepriklausomų 
valstybių sandraugos pusėn 
gali pasukti dalį net ir nepri
klausomos Lietuvos mokyk
lose pilietišsai išauklėtų vals
tybės piliečių. Ar į tokius reiš
kinius nekrypsta mūsų jau 
perdėtai dažnai užsieniuose 
besiblizginančių Lietuvos va
dovų dėmesys? Ar susitikus 
su didžiųjų valstybių vadovais 
vien tik dėkoti ir fotografuotis 
tereikia? Ir po to saviesiems 
įsivaizduotais laimėjimais gir
tis? Jei vadai apie tai kalbėti 
nenori, gal ateinančiais me
tais garsiau prabils rinkėjai, 
balsuodami už prezidentą.

PLAUKIKĖ IŠ KAUNO 
PIRMAUJA

Buvusi kaunietė plaukikė 
Neringa Statkevičiūtė, dabar 
studijuoja Utah universitete 
Salt Lake City, kur ji yra ant
rojo kurso architektūros stu
dentė. Tačiau ji nepamiršo 
plaukimo ir šioje srityje būna 
pirmose gretose.

Neringa lapkričio mėnesio 
viduryje buvo išrinkta JAV

Vakarų kalnų konferencijos 
geriausia savaitės plaukike. 
Lietuvaitė šį titulą gavo 
užėmusi dvi pirmas vietas 
varžybose su Provo mieste 
esančio Brigham Young uni
versiteto komanda. Neringa 
buvo pirmąja 50 jardų laisvu 
stiliumi, o taip pat ir dvigubai 
ilgesnio nuotolio plaukime.

Neringa labai gerai pasirodė 
Vakarų kalnų konferencijai 
priklausančių universitetų 
varžybose, kur ji 4 savaites iš 
eilės dar nėra pralaimėjusi 
jokių varžybų. Ji taip pat pa
gelbsti Utah universitetui 
laimėti estafetinius plauki
mus.

Praėjusį sezoną lietuvaitė 
dėl traumos negalėjusi star
tuoti visu pajėgumu, šį ru
denį jau stebina savo suge
bėjimais. Jos 50 ir 100 jardų 
plaukimo rezultatai jau yra 
arti prie 2004 metų Atėnų 
olimpinių žaidynių kvalifika
cinių normų. Galima manyti, 
kad jai pavyks ir juos pasiek
ti, nes dar laiko yra nemažai.

E.Š.

LIETUVIŲ ŠOKĖJU 
PERGALĖS

Vilniuje vykusiose Lotynų 
Amerikos šokių varžybose 
praėjusį savaitgalį, kur daly
vavo 34 poros iš 12 valstybių, 
čempionų titulą nusinešė lie
tuviai, o kita pora — iškovojo 
trečią vietą.

Pergalę čia šventė vilniečiai 
Andrius Kandelis ir Eglė Vi
sockaitė iš Vilniaus „Ratuto” 
klubo; jie pripažinti geriau
siais. Neblogai sekėsi ir Kau
no „Sūkurio” klubo atstovams 
— Vaidotui Škimeliui ir Jur
gai Rupelytei. Jie irgi laimėjo 
III vietą. Į lietuvių tarpą įsi
terpė rusų pora iš Maskvos, 
iškovojusi antrą vietą.

E.Š.

įprasta, besibaigiant senie
siems metams, atsigręžti atga
lios, dar kartą pasidžiaugti 
laimėjimais (o juk tokių kiek
viename gyvenime buvo), atsi
dusti ties pralaimėjimais. Mū
sų gyvenamojo krašto žinia- 
sklaida nemažai vietos skiria 
būtent tokiems „pamąsty
mams”, ypač negailėdama 
priekaištų valdžiai dėl tikrų 
ar tariamų nuslydimų nuo 
„tiesaus ir lygaus kelio”. Tai 
tarytum vieša išpažintis, me
tams besibaigiant, pravėdinti 
net slapčiausias kerteles, kad 
ateityje istorija būtų įžval
gesnė ir galbūt atlaidesnė.

Be abejo, daug tikėtasi, 
daug planuota, kai laikrodžio 
dūžiai tebeskaičiavo 2001-jų 
pradžią, bet dienos praūžė la
bai greitai, nusinešdamos ne 
vieną užmojį. Kaip visgi pui
ku, kad galime pradėti iš nau
jo, nes už poros diehų gyveni
mas mums pasiūlys dar vieną 
tuščią lapą, į kurį galėsime 
įrašyti savo norus, lūkesčius 
ir pasiryžimus...

Žmogus yra visuomeninis- 
bendruomeninis sutvėrimas. 
Jis negali atsitverti nuo pa
saulio (nors kartais ir labai 
stengtųsi), nereaguoti į aplin
ką, kitus asmenis, į visa tai, 
kas vyksta gyvenamame mies
te, krašte. O 2001-ieji Ameri
koje buvo ypatingi. Jų pa
sekmės dar ilgai aidės, galbūt 
nusitęs toli į ateitį. Žinoma, 
buvo ir gerų akimirkų, tiek 
valstybiniame, tiek asmeni
niame gyvenime, bet kažkodėl 
lengviau prisiminti sunku
mus, tragiškuosius akimirk
snius, netektis ir pralaimė
jimus, kurie, kaip aštrių uo
lienų nuolaužos, nuolat ve
liasi mums po kojomis.

Prieš prasidedant 2001- 
iesiems, ne tik Amerikoje, bet 
ir visoje planetoje, „netikri 
pranašai” skelbė įvyksiančias 
baisias nelaimes, kone pasau
lio pabaigą... Ir ne vienas 
įtikėjo: kaupė maisto, van
dens, kuro atsargas, būgš
tavo, kad staiga visa, mums 
taip ištikimai tarnaujanti, 
technologija sustreikuos — 
kompiuteriai sutriks, elektros 
jėgainės negamins energijos, 
užaks vandens tiekimo vamz
džiai ir pavojingos jėgos skrai
dys padangėje, ieškodamos 
aukų.

Kai išaušo sausio 2 ar 3- 
čiosios rytas ir saulė apšvietė 
tokį pat pasaulį, kuris buvo 
gruodžio 31 d. vakare, visi 
lengviau atsiduso ir net pra

dėjo šaipytis iš perdėto atsai 
gumo bei pasiruošimų ne
tikėtumams. Tačiau nelaime-, 
kaip paprastai pasitaiko, 
atėjo, kuomet visi jau buvo ap
rimę, jokių baisių katastrofų 
nelaukė. Ir kas galėjo pagal 
voti, kad rugsėjo 11-oji pasuks 
daugelio gyvenimą visai kita 
kryptimi? Ar kas metų pra
džioje galėjo prileisti, kad 
New York miesto panorama 
bus per kelias minutes taip 
tragiškai ir neatpažįstamai 
pakeista? Kad Amerika įsivels 
į karą tolimame Afganistane9
Kad Rusijos ir JAV preziden
tai prisiekinės vienas kitam 
draugystę, o Putin viešai per 
radiją paskelbs, kad iš esmes 
jis nesipriešina NATO plėtrai 
ir Baltijos valstybių narystei 
šioje organizacijoje? Kas ga
lėjo prileisti, kad kiekvienas 
lėktuvas gali tapti kažkokio 
savižudžio teroristo įrankiu, o 
į kiekvieną keleivį bus žiū
rima su nepasitikėjimu, net 
baime? Lėktuvų skrydžiai vi
siems jau taip įprasti, kad re
tai nusmelkia nerimo mintis, 
net išsiruošus į ilgą kelionę. 
Šiuo metu tas pasitikėjimas 
gerokai aptrupėjo ir vargiai 
kada grįš į pirmykštę padėtį. 
Staiga šioje daugiarasėje vals
tybėje pradėta įtartinai žvelg
ti į tam tikrų tautybių gyven
tojus, tarytum pamiršus, kiek 
daug laiko truko, pastangų 
reikėjo, skiepijant rasių, reli
gijų, tautybių lygybės dvasią.

Lietuviai, nors gyvenantys 
toli nuo savo kilmės krašto, 
negali išjungti rūpesčio ir 
antrąja tėvyne. Juk 2002-ieji 
atneš ne tik prezidento rinki
mus, bet ir ilgai lauką spren
dimą: ar bus Lietuva pakvies
ta po NATO skėčiu? Kiek 
daug šiuo metu nesutarimų, 
skurdo, nepasitenkinimo ir 
blaškymosi, nors oficialiai rin
kiminės kampanijos dar ne
prasidėjo. Jeigu jau anksčiau 
daugeliui buvo sunku atskirti, 
kuriai partijai kas priklauso, 
dabar tas beveik neįmanoma, 
nes politikai keičia savo nu
sistatymus — siūbuoja tary
tum smilgos pajūryje, ieško 
tikresnio kelio į laimėjimą, 
nors dėl to reikėtų atsisakyti 
ankstesnių principų ir įsiti
kinimų.

Tad — metams slenkant ga
lop — norime nuoširdžiai vi
siems palinkėti taikos, ra
mybės, susiklausymo ir mei
lės vienas kitam. Pasaulį pa
keisti galėsime, tik pradėdami 
nuo savęs!

ZARASŲ GIMNAZIJŲ 
ISTORINĖ APŽVALGA

Nr.6 PETRAS MATEKŪNAS

Švietimo ministru buvo paskirtas A. Venclova. 1940 
m. birželio 27 d. visoms Lietuvos mokykloms išsiuntė 
aplinkraštį, kuriame rašoma, kad „visa tai, kas eina 
prieš plačiųjų masių, prieš darbo žmonių reikalus, turi 
būti atmesta ir iš mokyklų pašalinta”. Tokių instruk
cijų į mokyklas pradėjo plaukti labai daug. Jos griovė 
Lietuvos švietimo sistemą, o per spaudą, radijo bei 
pasitarimus skatino įvesti Sovietų Sąjungos mokymo 
metodus ir komunistinį auklėjimą, stiprinti konyauni- 
mo ir pionierių organizacijų veiklą. Taip pat savo 
aplinkraščiuose reikalavo, kad visi A. Smetonos raštai 
bei knygos, kuriose rašoma prieš Sovietų Sąjungą ar 
partiją, iš bibliotekų būtų išimtos, o klasės ir mokytojų 
kambariai papuošti K. Markso, F. Engelso ir kitais 
portretais, panaikinta malda prieš ir po visų pamokų 
ir atleisti kapelionai. Švietimo ministerija buvo pava
dinta švietimo komisariatu. Miestuose ir apskrityse 
švietimo ir kultūros reikalus tvarkė teritoriniai švie
timo skyriai, priklausę vykdomiesiems komitetams ir 
švietimo liaudies komisariatui. Greitai visa švietimo 
Lietuvos sistema buvo visai sugriauta ir įvesta sovie
tinė.

1940 m. Zarasų prof. K. Būgos gimnaziją lankė 426 
mokiniai. Mokslo dalies vedėju buvo paskirtas, vietoje

A.Nemicko, A. Arminas. Po savaitės buvo atleistas P. 
Gipiškis. Į jo vietą paskirtas Stasys Paliulis. Mokyk
loje pradėjo dirbti net šeši nauji mokytojai. Iš moky
tojų buvo reikalaujama, kad jie sektų mokinių veiks
mus ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų. Taip pat be 
mokyklos sutikimo mokiniai negalėjo dalyvauti slap
tuose susirinkimuose, vakarėliuose, eiti į kinus ir da
lyvauti klubuose.

Greitai Zarasų gimnazijos rūmuose, kaip ir kitose 
apskričių gimnazijose, buvo įrengtas „Raudonasis 
kampelis". Kas yra tas „Raudonasis kampelis”? Atsa
kyti nesunku. Tai paprastas kambarys, išpuoštas įvai
riais plakatais, kuriuose garbinamas tėvas Stalinas, 
pasaulio mokytojas, ir raudonomis juostomis, ant ku
rių buvo užrašyti šūkiai bei tekstai, paimti iš sovietų 
konstitucįjos ar Stalino kalbų ištraukos. Tarp plakatų 
ir juostų ant sienos buvo pakabinti Stalino ir kitų 
lkomunistų portretai. Taip pat tame kampely buvo pa
statytas sulas ir pora kėdžių. Ant sUlo, kad padarytų 
geresnį įspūdį, padėdavo kelis komunistinius laik
raščius ar knygų.

„Raudonąjam kampely" be paminėtų baldų, plakatų 
ir juostų, dar ant sienos buvo pakabinus sieninis laik
raštis, kurį redagavo X klasės mokinys, aršus komu
nistas Michelis Kromas. I sieninį laikraštį galėjo ra
šyti kiekvienas mokinys, bet turėjo rašyti taip, kaip 
pageidavo komunistai.

Gimnazijoje buvo įvairių Uutybių mokinių: lietuvių, 
rų, žydų ir kitų. 1941 m. mokslo meUis 26-šiems 
mokiniams elgesio pažymys buvo sumažintas iki 4-rių

už neatvykimą į mokyklą (mokiniai buvo žydų ir rusų 
kilmės). Rusai į mokyklą neatėjo, nes šventė savo 
Kalėdas, o žydai už mokyklos nelankymą šeštadieniais 
arba, jei būdavo mokykloje, atsisakydavo rašyti, nes jų 
religija neleidžia. Juos nubausdavo gimnazijos taryba, 
o jei mokinys nusikalsdavo prieš sovietų santvarką, 
Ui tarybos posėdy turėjo dalyvauti net apskrities kom
partijos sekretorius Kovšov ir apskr. vykdomojo komi
teto pirmininkas Majevskis. Kad vaizdžiau būtų, 
paimsiu keletą pavyzdėlių. „Raudonąjame kampely” 
ant sienos kabėjo sieninis laikraštėlis — ant jo rado 
priklijuotą, Uutinės vėliavos spalvų fone, svastikos 
ženklą. Mąjevskis ir Kovšov dalyvavo Urybos posėdy 
ir nustatė, kad Ui yra priešUrybiniai nusikaltimai. 
Ne tik, anot jų, reikia už juos nubausti, bet taip pat 
išmesti iš mokyklos ir perduoti nusikaltėlius policijai. 
Buvo įUrtas VIII b klasės mokinys. Pedagogų taryba 
balsų dauguma nuUrė sumažinti jam elgesio pažymį 
iki trųų i** pašalinti iš mokyklos neriboUm laikui. Po 
dviejų mėnesių, sutikus partijai, jis buvo vėl priimUs į 
mokyklą.

Bet mokiniai nenurimo. Dviem mokiniams, kurie 
platino iškraipytą Internacionalo tekstą, Kovšov pa
brėžė, kad už pažeistą sovietų valdžios autoritetą jie 
turi būti pašalinti. Tokiems mokiniams ne vieU mo
kykloje. Pedagogų Uryba sumažino elgesį iki trųų ir 
pašalino iš mokyklos. Taip pat iš mokyklos buvo 
pašalinu vienai savaitei VIII b. klasės mokinė Thu- 
da Reznikaitė ir Va klasės mokinys Ernestas Bluz- 
manas, abu žydų kilmės. Jie nubausti už Ui, kad šeš

tadieniais neateidavo į mokyklą arba atsisakydavo 
šešUdieniais rašyti. Mokiniai, nors ir žinojo, kad kiek
vienas jų žingsnis sekamas šnipų, kurių buvo jų tarpe, 
bet mažai į Ui kreipė dėmesio. Savo neapykantą prieš 
komunistus parodydavo ne tik mokykloje, bet ir už 
mokyklos sienos sudraskydavo darbo žmonių vėliavas. 
Didžiausias jų nusikaltimas, į kurį griežtai reagavo 
kompartija, buvo 1941 m. gegužės 1 d., kai Stalino 
portretas, kuris kabėjo gimnazijos „Raudonajame 
kampely”, buvo rytojaus dieną rastas gatvėje prie gim
nazijos rūmų. Buvo įtarti 7-tos klasės mokiniai Jonas 
Rūkas ir A. Mikita. Gimnazijos vadovybė, norėdama 
užbėgti NKVD už akių, tų mokinių pasielgimą norėjo 
vietoje išspręsti ir juos atitinkamai nubausti. Gimna
zijos dalies mokslo vedėjas A. Arminas pradėjo šių mo
kinių tardymą. Bet tą pačią dieną sužinojo X klasės 
mokinys Michelis Kromas, kuris buvo didžiausia pa
baisa gimnazijoje. Jis buvo komjaunimo sekretorius, 
sieninio laikraščio redaktorius ir mokinių atstovas 
mokytojų tarybos posėdžiuose. Jo įsakymu būdavo su
šaukiami mokytojų tarybos posėdžiai ir pateikiamos 
net darbotvarkės. Su direktoriumi ar mokytojais kal
bėdavo kaip su savo pavaldiniais, laikydamas rankas 
sukišęs kelnių kišenėse. Jis tuojau, kai tik sužinojo, 
pranešė partijos I sekretoriui Kovšov ir NKVD virši
ninkui, kuris paskambino telefonu direktoriui ir įsakė 
abu mokinius atsiųsti pas jį į įstaigą apklausinėjimui, 
ir dar pridūrė, kad šių mokinių pasielgimas yra kon- 
trarevoliucinis ir todėl tą įvykį turi ištirti saugumo or
ganai. (B.d.)
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Dar neišnyko prisiminimai 
iš tų dienų, kuomet lapkričio 
viduryje JAV viešėjo Rusijos 
prezidentas Vladimir Putin. 
Taip pat ypatingai lietuviams 
yra atmintinas lapkričio 15 d. 
vakaras, kuomet pasikalbėji
mo per National Public Radio 
(NPR) tinklą, girdimą visame 
Amerikos kontinente, šis pa
saulio galiūnas, kuomet buvo 
priremtas prie sienos, pareiš
kė, jog jis neprieštarautų Bal
tijos valstybių narystei NATO.

Šį Rusijos prezidento pa
reiškimą tuoj pat pasigavo vi
so pasaulio spaudos agentū
ros, kurios tą žinią išplatino 
po visus žemynus. Todėl čia 
norima plačiau apie tai atsi
liepti, supažindinant ir su 
žmogumi, kuris tą klausimą 
sugalvojo, ir elektroniniu paš
tu minėtai radijo stočiai pa
siuntė.

Lapkričio 15 d. vakare per 
NPR V. Putin buvo sutikęs at
sakyti į iš anksto klausytojų 
pateiktus klausimus. Laidos 
metu buvo pranešta, kad gau
ta daugiau negu 2,000 klau
simų, iš kurių bus atrinktos 
dvi trys dešimtys:

Vieną klausimą nusiuntu- 
siųjų buvo Seattle, VVashing
ton valstijoje, gyvenantis 59 
m. amžiaus vietos Lietuvių 
Bendruomenės veikėjas, vers
lininkas Rimvydas Mikšys. 
Šios laidos pranešėjas Robert 
Segal kaip tik pasirinko Mik
šio klausimą, kuris skambėjo 
taip; „Ar prieštaraujate trijų 
Baltijos valstybių priėmimui į 
NATO?”

Išgirdęs tokį neįprastą pa
klausimą, Rusijos prezidentas, 
kaip atrodė, gerokai susijaudi
no, tačiau pradėjo dėstyti, nu
eidamas į laukus; „Į tai ne
būtų galima atsakyti tik ’taip’ 
arba ’ne’. NATO buvo sukurta 
kaip priešprieša Sovietų Są
jungai, o tokios jau nebėra. 
Ten, kur anksčiau buvo So
vietų Sąjunga, dabar yra ke
liolika valstybių, įskaitant ir 
demokratinę Rusiją”.

Toliau jis taip „filosofavo”: 
„-Jeigu jūs bet kurios NATO 
valstybės sostinės gatvėje pa- 
klaustumėte paprastų praei
vių apie plėtrą, argi jie atsa
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su mama Janina Dvoreckyte Mikšiene Graži lietuviška Anužių šeima, gyv. Lansing, MI. Tėvai: Lina ir Saulius; vaikai: Matas, Tadas, Vytis ir Marius.

kytų, kad Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos priėmimas į Sąjungą 
padidins jų šalių saugumą? 
Ne, mechaninė plėtra nepadi
dins saugumo”.

Tada įsikišo pats laidos ve
dėjas, kuris pakartojo užduotą 
klausimą — ar Rusijos prezi
dentas prieštarauja Baltijos 
valstybių narystei NATO?

„Ne, aš neprieštarauju. Tie
siog mechaninė plėtra būtų 
beprasmiška. Aš negaliu nuro
dinėti žmonėms, ką daryti”, — 
atrėžė V. Putin, kuris, atrodo, 
vėliau gailėjosi dėl šių nejučio
mis pasakytų žodžių. Kaip ži
nome, oficialioji Maskvos lini-> 
ja visada buvo prieš Baltijos 
valstybių narystę Šiaurės At
lanto organizacijoje (NATO).

Po šio įvykio pats R. Mikšys 
džiaugėsi, kad jam pavyko iš
provokuoti Rusijos prezidentą 
pasisakyti visiems jautriu 
klausimu, ypač kuomet ano 
atsakymas buvo nelauktai tei
giamas lietuvių, latvių ir estų 
jau seniai puoselėjamiems no
rams.

Beje, R. Mikšys gimęs 1942 
m. Kaune. Artėjant rusų ka
riuomenei, kartu su tėvais pa
sitraukė į Vokietiją, nes tėvai 
baiminosi, kad nebūtų išsiųsti 
į Sibirą. 1949-siais atvykęs į 
JAV ir įsikūręs Bostone, ten 
baigė kolegiją. Vietnamo karo 
metu tarnavo Amerikos ka
riuomenėje, kurį laiką buvo 
Vietname.

Grįžęs iš kariuomenės, vedė 
ir studijavo prekybinę admi
nistraciją Filadelfijoje, o 1970 
m. išsikėlė gyventi į Seattle 
miestą, kur jis pastoviai įsikū
rė. Dirbęs įvairiose amerikie
čių prekybos bendruomenėse, 
1980-siais pradėjo leisti žur
nalą „Bingo Today”, kurį ir da
bar tebeleidžia.

Prieš šešerius metus R. Mik
šys pradėjo kasmet lankytis 
Lietuvoje, kur gyvena nema
žas būrys jo giminaičių. Rim
vydo sūnus fotografas And
rius prieš kelis metus atvyko į 
Lietuvą mokytis. Užbaigęs 
mokslus, jis pasiliko, apsigy
vendamas Vilniuje.

Tačiau vyresnysis Mikšys 
sako, kad yra įleidęs šaknis 
Amerikoje, nes čia nori gyven-

Mikšių šeima Seattle, WA. Iš kairės: Rimvydas P. Mikšys, Andrevv, Tanya ir žmona Donna Mikšienė.
Clevelando Lietuvių kredito kooperatyvo „Taupa” vakare š.m. spalio 30 d., 
vykusiame Clevelando Lietuvių klube. Iš k.: Clevelando liet. kultūrinių 
darželių dr-jos reikalams atstovė Gedonė Steponavičienė, draugijos pirm. 
Kęstutis Steponavičius ir Joana Steponavičienė.

Nuotr. Lino Johansono

Paragaukime... Indrės Tijūnėlienės nuotrauka.
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šeima ir draugai sveikina

Dr. ROMUALDĄ POVILAITĮ

70-to gimtadienio proga.

T
Laeto diem tibi desideramus. Tua horia potui 
fluto, tua linea firma, et inlecem inlecibrosa!

ti ir jo žmona Dona, ir dukra 
Tania. Bet, ir užsienyje gyven
damas, R. Mikšys daug pade
da lietuviams bei Lietuvai. O 
čia minimas įvykis Lietuvos 
vardą pagarsino net po visą 
pasaulį.

Ed. Šulaitis

* Kauno menininkų na
muose buvo pagerbti įsi
mintiniausiais metų meninin
kais išrinkti kauniečiai — ak
torė Rūta Staliliūnaitė ir skul
ptorius Leonas Strioga.

(Eltai

* Eidamas 65-uosius me
tus, po ilgos ir sunkios li
gos gruodžio 25 d. mirė Lietu
vos kino klasikas režisierius ir 
scenaristas Raimondas Petras 
Vabalas. Įvairių kino festiva
lių laureatas R. Vabalas buvo 
laikomas kiek ekscentrišku 
psichologinio ir socialinio kino 
kūrėju. Tačiau jo kaip scena
risto ir režisieriaus kūrybinė 
biografija neapsiriboja vienu 
ar dviem žanrais — ji apima 
psichologinę dramą, detek
tyvą, satyrą, poezijos, roman
tikos elementus ir kt. Tarp 
režisieriaus kurtų vaidybinių, 
dokumentinių ir televizijos 
juostų įsimintini filmai „Ties 
riba” (1972), „Smokas ir Ma
žylis” (1975), „Mainai” (1980), 
„Skrydis per Atlantą” (1983), 
„Miškais ateina ruduo” (1990). 
Kelių filmų scenarijus R. Va
balas parašė kartu su Iccboku 
Meru, Mykolu Sluckiu, Gri
gorijumi Kanovičiumi ir ki
tais. 1967 m. režisieriui buvo 
suteikta Valstybinė premija.

(BNS)
Šarūnas Sean Užgiris, gimęs lapkričio 22 d., su tėveliais Colleen ir Arėju 
Užgiriais. Naujagimiu džiaugiasi seneliai: Audronė ir Šarūnas Užgiriai, 
Pat ir Dennis Andersons.

Ateitininkų poilsio pas pranciškonus Kennebunkport, ME, prie vyrų pagautos žuvies pietų. Iš k.: Dalia Dzikie- 
nė, Vidas Nemickas, Marytė Nemickienė, Laima Šalčiuvienė ir Jonas Šalčius. Nuotr. Alfonso Dziko

mailto:TAUTFD%40aol.com
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AUTOMOBILIS BE BENZINO
VIKTORAS JAUTOKAS

• Per ilgą žmonijos egzistenci
jos amžių medis buvo pagrin
dinis energijos šaltinis. Medį 
pakeitė akmens anglis, vėliau 
atsirado nafta ir gamtinės du
jos, o dar vėliau branduolinė 
bei saulės energija. Logiška 
galvoti, kad ateityje bus su
rastas naujas, šiandieną vi
siškai dar nežinomas, energi
jos šaltinis. Jei tai įvyktų, 
daug valstybių, o ypač Ameri
ka, atsiribotų nuo įvežamos iš 
užsienio naftos, šiuo metu su
darančios apie 60 proc. viso 
importo.
' Dėl šios priežasties pažvel
kime, kas yra daroma ir kaip 
ieškoma naujo energijos šal
tinio.

Automobilių bendrovės jau 
daugelį metų ieško naujo ku
ro, kuris galėtų pakeisti ben
ziną arba net dabartinį vidaus 
variklį (motorą). Jau seniai 
mums žinoma, kad benzinu 
varomi automobiliai labai ter
šia orą, o tuo pačiu ir visą 
gamtą. Gamtosaugininkai rei
kalauja sumažinti, arba iš pa
grindų panaikinti oro terši
mą. Tuo susirūpino automobi
lių gamintojai. Kadangi da
bartiniai automobiliai sunau
doja daug benzino, daromi 
įvairūs bandymai, kaip padi
dinti nuvažiuotų mylių skai
čių vienu galionu, arba pakeis
ti benziną į visiškai naują 
kurą.

Didžiosios automobilių 
bendrovės Amerikoje ir užsie
nyje jau kuris laikas tiria 
dviejų rūšių ąutomobilius. Pir
mas yra mišrus, arba hibridas 
(Hybrid), varomas benzinu ir 
elektra; antras varomas van
deniliu (hydrogen), panaudo
jant kur»ląstelę (Fuel Cell).

Susipažinkime su šiais auto
mobiliais.

Kaip jau minėjau, mišrus 
automobilis, varomas benzinu 
ir elektra. Pradedant važiuoti, 
reikia didelės jėgos, todėl tada 
naudoja kartu ir benziną, ir 
elektrą. Elektra gaunama iš 
akumuliatoriaus. Pasiekusi 
tam tikrą važiavimo greitį, 
išsijungia elektros motorai, 
belieka' tik variklis, naudojąs 
benziną. Elektros motorai įsi
jungia tik tada, kai automobi
lis pareikalauja daugiau jėgos, 
pvz., važiuojant į kalną, no
rint pralenkti kitos susisieki
mo priemonės vairuotoją ir kt. 
Tada net nejaučiama, kai 
elektros motoras įsijungia ar 
išsijungia. Stabdant automo
bilį, elektros motorai pavirsta 
elektros generatoriais, pa
kraunančiais akumuliatorių. 
Tokiu ,būdu akumuliatorius 
niekada neišsikrauna. Vienu 
galionu benzino automobilis 
gali nuvažiuoti apie 68 mylias 
užuot apie 20 mylių dabarti
niu automobiliu. Kaip mato
me, benzino sunaudojimas ir 
gamtos užteršimas sumažina
mas daugiau negu tris kartus.

Šį rudenį lankantis Kalifor- 
nijoje, kelyje teko matyti daug 
tokių mišrių (Hybrid) auto
mobilių. Pažvelgus į benzino 
kainas, ypač šiuo nepastoviu 
metu, tokie automobiliai pa
trauklūs, nes sutaupomi pini

Honda bendrovės mišrus automobilis nuvažiuoja 68 mylias su vienu ga
lionu benzino.

gai, benzinas, neužteršiamas 
miestas.

Antras variantas, kai auto
mobilis, varomas vandeniliu, 
panaudoja kuro ląstelę (Fuel 
Cell), paimtą iš erdvėlaivių 
technologijos. Viena kuro ląs
telė pagamina 0.7 volto' elekt
ros. Norint išgauti aukštesnį 
voltažą, reikia sujungti kuro 
ląsteles vieną prie kitos, kas 
sudaro didelį, daug vietos už
imantį, vienetą (agregatą). 
Ląstelės veikia, naudodamos 
vandenilį ir orą. Vandenilis 
pagaminamas iš įvairių šalti
nių —i vandens, benzino, gam
tinių dujų ir kt. Vandenilio ir 
deguonies (paimto iš oro) re
akcija paverčia cheminę ener
giją elektra, kuri varo elektros 
motorus. Vandenilis ekono
miškesnis ir ekologiškai šva
resnis negu benzinas. Netoli
moje ateityje kuro ląstelės tu
rėtų pakeisti dabartinius va
riklius, varomus benzinu. Kai 
kurios Amerikos ir užsienio 
automobilių bendrovės, nau
dodamos kuro ląsteles, jau pa
sigamino bandomuosius auto
mobilius. Viena problema — 
kuro ląstelių vienetas yra 
daug didesnis ir sunkesnis už 
dabartinį variklį, todėl pla
nuojama jį sumažinti, nepa
kenkus kuro ląstelių galingu
mui. Įveikus šią problemą, 
turėtų prasidėti ne tik masinė 
automobilių gamyba, bet taip 
pat ir vandenilio tiekimo sto
čių parengimas (jos turėtų bū
ti panašios į dabartines benzi
no stotis). Šiuo metu visame 
pasaulyje tokių stočių suskai
čiuojama apie dešimt.

Kuro celių agregatas, tiekiantis 
namo poreikiams elektrą. Vandeni
lis gaunamas iš gamtinių dujų.

Man bebūnant Kalifomįjoje, 
vienos inžinierės dėka, teko 
aplankyti, susipažinti su Ame
rican Honda bendrovės tyrimų 
ir išvystymo centru. Čia buvo 
suprojektuota bei pastatyta 
vandenilio, naudojant saulės 
energiją, gamybos-tiekimo sto
tis. Šioje stotyje pagaminto 
vandenilio vienam automobi
liui pakanka ištisus metus. 
Šis centras be paliovos atlieka 
bandymus ir rūpinasi vande
nilio gamybos stočių ir auto
mobilių tobulinimu.

Toliau — benzinu varomi 
varikliai turi šimtus įvairių 
judančių, triukšmą keliančių 
dalių, o kuro ląstelės neturi nė 
vienos, veikia tyliai. Vieninte
lis vos girdimas garsas ateina 
iš elektros motorų ir girdimas, 
tik automobiliui važiuojant. 
Svarbiausia, kad kuro ląstelės

Almos Adamkienės vadovaujamas labdaros ir paramos fondas gruodžio 
16 d. suruošė Kalėdų šventę Almos fondo remiamų mokyklų mokiniams 
Prezidentūros rūmų Baltojoje salėje. Su vaikais: prezidentas Valdas 
Adamkus ir Alma Adamkienė. Gedimino Žilinsko (Elta) nuotrauka

nesukelia jokių žalingų atma
tų, tik išleidžia nekenksmin
gus vandens garus, todėl pa
trauklios ekologišku atžvilgiu. 
Atvirkščiai yra su benzinu va
romais automobiliais, išme
tančiais nuodingą angliavan
denilį ir azoto oksidą.

Kuro ląstelės taikomos ne 
tik automobiliams, bet ir na
mų poreikių elektros gamybai. 
Vienas kuro ląstelių agregatas 
(šaldytuvo dydžio), pagamina 
5 kilovatus elektros energijos, 
pakankančios vieno gyvena
mojo namo poreikiams. Toks 
elektros šaltinis bus labai 
naudingas ten, kur sunku nu
tiesti elektros laidus, dažnai 
pasitaiko elektros sutrikimai 
arba elektros energija labai 
brangi.

Dabar visu įniršimu auto
mobilių bendrovės vykdo įvai
rius bandymus, kad automobi-

KAIP TAPTI NELAIMINGAM BE 
JOKIOS PAGALBOS

Nuo neatmenamų laikų ge
rai žinoma tiesa, kad žmogus 
gana blogai prisitaikęs iš
gyventi visiškos laimės sąly
gomis. Prisiminkite rojų ir 
Adomą su Ieva... F. Dostojevs
kis pasakė tiesiai šviesiai: ir 
nuo galvos iki kojų apipiltas 
žemiškomis gėrybėmis, kai be
lieka tik miegoti, valgyti me
duolius ir rūpintis pasaulinės 
istorijos tęstinumu, žmogus 
vis tiek surizikuos savo me
duoliais...

Taigi atrodo, kad jau seniai 
atėjo laikas atsisveikinti su 
senučių pasakomis, esą sėkmė 
ir laimė — tai viskas, ko 
reikėtų norėti iš gyvenimo. 
Pagaliau — niekas dorai ir 
nežino, kas iš tiesų ta laimė ir 
kokia mums išjos nauda.

Tad atėjo laikas sąžiningai 
ir tiesiai paklausti: kur mes 
visi nueitume ir kuo pavirstu- 
me, jei neturėtum^ savo nelai
mių? Kuo pavirsta žvėrys, 
saugiai uždaryti zoologijos so
duose? Pagaunate? — ne
laimės mums velniškai, tiesio
gine to žodžio prasme, būti
nos.

Deja, pasaulis lyg tyčia 
užtvindytas vien nesuskai
čiuojamais „laimės” vadovais. 
Laikas būtų mesti gelbėjimosi 
ratą ir tiems, kurie trokšta 
tapti nelaimingais.

Tiesa, reikėtų pripažinti, 
kad pasaulyje yra pakanka
mai daug žmonių, iš prigim
ties apdovanotų talentu sava-

lis būtų saugus, nes vandeni
lis šiek tiek pavojingesnis ne
gu benzinas. Prieš pradedant 
masinę vandeniliu varomų au
tomobilių gamybą, pirmiausia 
bus gaminami mišrūs automo
biliai (Hybrid) galintys nuva
žiuoti 75 mylias vienu galionu 
benzino. Tai vis tiek sumažins 
benzino pareikalavimą bei 
gamtos teršimą.

Kada galėsime pirkti vande
niliu (be benzino) varomus au
tomobilius?

Pagal dabartinę tyrimų ir 
bandymų spartą, numatoma, 
kad maždaug už aštuonerių ar 
dešimt metų, o gal ir anks
čiau. Tad būkime kantrūs. 
Laukime. O gal netolimoje 
ateityje technologija staigiai 
pasisuks visiškai kita krypti
mi, suras netikėtą, naują, dar 
niekam nežinomą, energijos 
šaltinį.

rankiškai kurti savo mažytį 
personalinį pragarą. Bet juk 
dar daugiau tų, kuriems šioje 
srityje reikia pagalbos ir para
mos!

Pagaliau žmonių nelaimės 
akivaizdžiai būtinos politine ir 
ekonomine prasme. Juk val
džios be perstojo rūpinasi, kad 
piliečių gyvenimas būtų tie
siog „persmelktas” laimės nuo 
pat lopšio iki kapo duobės. 
Šiam kilniam tikslui pasiekti, 
be kita ko, piliečius reikia sis
temingai ir nenuilstamai 
auklėti, vis didinant jų socia
linį bejėgiškumą. Tad ar verta 
stebėtis, kad visame pasaulyje 
vis astronomiškesnės sumos 
eikvojamos sveikatos apsaugai 
ir socialinėms reikmėms? Šios 
sumos visame pasaulyje kas
met auga (Lietuva šioje srityje 
yra keista išimtis), ir tik rei
kia įsivaizduoti, kas atsitiktų 
su mumis visais, jei tie 
skaičiai nustotų augti ar dar 
blogiau — pradėtų mažėti. 
Akivaizdu, kad su išnykimo 
grėsme susidurtų ištisos mi
nisterijos ir kiti biurokratiniai 
kūriniai, bankrutuotų didžiu
lės pramonės šakos ir milijo
nai žmonių netektų darbo.

Be abejo, šiai katastrofai 
būtina kuo greičiau užkirsti 
kelią. Jei kitos valstybės savo 
piliečiais rūpinasi pačios, tai 
lietuviai turi mokytis savo 
jėgomis, kaip tapti nelaimin
giems.

žinoma, mūsų laikais būti

nelaimingam — ne problema. 
Tai prieinama kiekvienam. 
Kitas reikalas — tapti nelai
mingu, taip sakant, nukalti 
savo nelaimę savo pačių ran
komis. Čia maža vieno dviejų 
atsitiktinių likimo smūgių — 
to reikia visiškai rimtai mo
kytis.

Pateikiame pačius patiki
miausius ir veiksmingiausius 
triukus, garantuojančius ne
laimingumo būseną. Žinoma, 
tai nėra išsamus vadovas, bet 
patiems gabiausiems skaityto
jams šie patarimai padės susi
kurti individualų nelaimingu
mo stilių.

Pagrindiniai nelaimingu
mo principai:

Svarbiausia — visada būki
te ištikimi sau ir nė už ką ne
pasiduokite net ir savo svei
kam protui.

Idealizuokite praeitį ir gy
venkite tik ja, tada visai ne
liks laiko nors kiek domėtis 
dabartimi.

Šventai tikėkite, kad praei
tyje padaryta klaida ar įvykis 
turės fatališkų ir neišven
giamų pasekmių ir kad už tai 
teks kentėti visą likusį gyve
nimą. Vien mintis, kad galite 
kaip nors palengvinti savo 
dalią, tik dar labiau padidins 
jūsų kančias, neužtarnautai 
įžeisdama. Yra kaip yra, ir 
nieko čia nepakeisi...

Jei kartais nusišypsotų ko
kia laimė, apie kurią bevil
tiškai svajojote, kaip tikras 
profesionalas atsakykite: 
„Ach, viskas atėjo per daug 
vėlai, man jau nieko nesino
ri...”.

Kaltinkite praeitį net už 
pozityvius įvykius, kurie ko
kiu nors vos pastebimu būdu 
yra susiję su dabartinėmis 
jūsų nesėkmėmis (būdas, pri
einamas tik tikram meistrui).

Nepailstamai stenkitės 
išlaikyti ir vis atnaujinti tuos 
elgesio stereotipus ir prob
lemų sprendimo būdus, kurie 
kada nors praeityje buvo efek
tyvūs ar vieninteliai galimi, 
bet jau seniai tokie nebėra.

Jei kas nors nesiseka, viską 
darykite taip pat, tik dvigubai 
trigubai energingiau (gali iš
mokti ir pradedantieji).

Nepamirškite, kad pasaulyje 
egzistuoja tik vienas vieninte
lis galimas, leistinas, protin
gas ir logiškas sprendimas, ir 
jei jums nesiseka pasiekti no
rimo rezultato, tai tik todėl, 
kad jūs nepakankamai akty
viai jį diegiate į gyvenimą.

Pasirūpinkite, kad jūsų 
kairė nežinotų, ką daro dešinė 
— neprisiimkite jokios atsako
mybės už savo veiksmus. Jo
kiu būdu nemėginkite tikrint, 
ar realios jūsų mintys, nuo
gąstavimai ir įtarinėjimai kitų 
žmonių ar įvykių atžvilgiu, 
nes gali pasirodyti, kad — ne. 
Prisiminkite, kad jūsų kas
dienybė pilna įvairių didelių ir 
mažų pavojų.

Pavyzdžiui, pagalvokite apie 
pėsčiuosius ar vairuotojus. At
rodytų, saugiausia sėdėti na
mie. Varge, koks naivumas! 
Juk ten elektra, dujos, van
duo... Toliau, manau, aiškinti 
nereikia. Tad nuolat aktyviai 
saugokitės egzistuojančių ir 
neegzistuojančių problemų, ir 
bandykite užkirsti kelią nepa
geidaujamiems įvykiams — 
tada jie tikrai jūsų nepaliks... 
Geriau keliauti su viltimi, nei 
pasiekti tikslą, tad to ir nesi
stenkite.

Mokykitės atspėti kitų min
tis, užuot pasitikslinę, ką jie iš 
tikrųjų galvoja. Darykite vis
ką, ką norite, su sąlyga, kad 
tai nekeltų jums nė menkiau
sio pasitenkinimo. Tačiau pa
reigas privalote vykdyti su 
džiaugsmu.

Niekada neikite į klubą, į 
kurį trokšta jus priimti.

Nepamirškite, kad kiekvie
nas geras kitų žmonių poelgis 
yra mažų mažiausiai įtarti
nas, o gal ir dar blogiau...
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TIKRAS KURIOZAS
Mano religinis lygmuo ap

gailėtinai žemas. Stebuklais 
netikiu, nors retkarčiais susi
duriu su neišaiškinamais ku
riozais.

Gruodžio pradžioje drauge 
su keliais labdaros organiza
cijų laiškais gavau iš prela
to Jono A. Kučingio tūtelę su 
vienalakščiu 2002-jų kalendo
riumi. Jį puošė Aušros Vartų 
Madonos atvaizdas ir užra
šas: „Tavo apgynimo šaukia
mės”. Nustebau, nes gerbia
mas prelatas lig šiol nei pro
ginių laiškų, nei kalendorių 
man nesiųsdavo. Jis būdavo 
pakankamai užsiėmęs.

Turiu pasakyti, bet kokio 
kalendoriaus gavimas manęs 
nei kiek nenudžiugina. Kas
met iš daug kur jų gaunu ke
liolika. Tad ir šį kartą įkišau 
atgal į tūtelę ir padėjau vir
tuvėje po vidurine indauja. 
Gal pravers, nors miegamaja
me jau kaba rėmuose rusvo 
atspalvio Aušros Vartų Ma
dona. Tai mano uošvės vilnie
tės Bronislavos dovana, tarsi 
palaiminimas, kai jau po karo 
žūtbūt reikėjo pasprukti iš 
Lietuvos. Pasisekė. Po kelių 
savaičių atsidūrėme prie Ode
rio upės.

Tą vakarą pas mane užsuko 
Milda Graužinis. Su reikalu. 
Iš Argentinos ji atsivežė Cor- 
dobos dailininko Jose Malan- 
ca nutapyto kalno „Cerro Lo- 
prez” reprodukciją. Kūrinys 
priminė Paul Cezanne „Mont 
St. Vitoire” idėją. Milda pa
prašė padėti įrėminti. Šio 
amato pramokau prieš daugelį 
metų. Rūbinėje laikau keletą 
įvairaus dydžio rėmų. Sura
dau tinkamus. Ir žalsvą kar
tono lakštą. Reikėjo tik išma
tuoti atpjauti. Viršutinėje in
daujos spintelėje laikau dėžu
tę su peiliu ir kitais mažmo
žiais. Virš jos gulėjo prieš ke
letą metų sugedęs, taisomas 
ir niekaip nepataisytas apsk
ritas laikrodis „Spartus”. Gel
tonais rėmais ir baltu cifer
blatu. Atseit, Vatikano spal
vų. Nukėliau ir padėjau šalia 
tūtelės su kalendoriumi. Ma
čiau, kad sekundžių rodyklė 
nejuda. Iš dėžutės ištraukęs 
matuoklį ir peilį, ėmiau dar-

Žinokite, kad gyvenimas yra 
žaidimas ir kad jus turite tik 
du pasirinkimus — laimėti 
arba pralaimėti. Tad kaukitės. 
Juo daugiau priešų, tuo dau
giau garbės.

Laikykitės principo: iš kur 
aš žinau, ką galvoju, kol 
neišgirsiu, ką kalbu.

Supraskite, niekada nebūna 
taip, kad nebūtų dar blogiau.

Be abejo, norintiesiems tapti 
tikrais profesionalais, gali pri
reikti specialių kursų.

Gydymo menas, 2001 m. Nr. 10

Koncerte, vykusiame Dailės muziejuje, Lemonte, valso sūkuryje „Sva
jos” šokėjai. IS kairės: Regimantas Beržanskis, Rasa Miliūnaitė, Tomas 
Mačiulis, Živilė Badaraitė, Gediminas Gudzinskas, Kristina Badaraitė

buotis prie paveikslo. Viskas 
vyko sklandžia, „( erto Lo 
pez” panorama darniai įsit
virtino žalsvo kartono apvade 
ir aliuminio rėmuose Puiku1 
Tereikia tik stiklo

Kai nunešiau peilį prie dė
žutės, žvilgterėjau į laikrodį. 
„Nejau stebuklas”7! sušukau. 
Sekundinė rodyklė tiksėdama 
darbavosi. „Žiūrėkite, Milda, 
tas cibulis vėl eina, kaip ėjęs". 
O tąsyk jokiu būdu nesidavė 
pataisomas.

Džiaugėsi ir Milda, ir paža
dėjo būti šio stebuklingo įvy
kio liudininkė. Praėjo kelios 
dienos — laikrodis tebetiksi, 
primindamas, jog vėl įvyko 
kažkoks neišaiškinamas ku
riozas.

Pranas Visvydas

PRANCŪZIJOS LB
Iškilmingai atšventusi kuni

go Jono Petrošiaus jubiliejų, 
Prancūzijos Lietuvių Bendruo
menė užvertė dar vieną įsi
mintiną savo istorijos puslapį. 
Praėjus dešimčiai metų po 
tarptautinio šalies pripažini
mo, valstybinės institucijos 
užsienio kraštuose užtikrina 
Lietuvos ir jos piliečių inte 
resų gynimą, teigiamo įvaiz
džio kūrimą. Lietuva palaips
niui keičia savo mąstyseną, 
ieškodama pusiausvyros tarp 
ekonominio progreso ir visuo
meninio teisingumo, ruošia 
savo įstojimą į Europos Są
jungą.

Prancūzijos Lietuvių Bend
ruomenė irgi keičiasi, ir prisi
taiko prie naujos aplinkos. 
Būdama ne vyriausybinė orga
nizacija, ji vienija lietuvius, jų 
šeimas ir bičiulius, gyvenan
čius Prancūzijoje. Pagrindinė 
jos užduotis yra išlaikyti lietu
vybę, sudarant sąlygas bend
ruomenės nariams susitikti, 
bendrauti.

2001 m. lapkričio 17 d. susi
rinkusi bendruomenės taryba 
•ypatingą dėmesį skyrė disku
sijoms apie bendruofnenės 
ateitį. Ketiname keisti bend
ruomenės vidaus įstatus, sta
tutą, numatyti konkrečias val
dybos veiklos gaires, sušaukti 
visuotinį susirinkimą ir iš
rinkti naujus valdančiuosius 
organus. Po ilgų diskusijų ta
ryba priėmė dabartinės valdy
bos atsistatydinimą ,ją išlei
džiant atostogų”.

Prancūzijos lietuvių žinios, 
2001 gruodis

* Noreikiškės tapo pirmą
ja Kauno rajono gyvenvie
te, kurios šildymui naudoja
mas netradicinis kuras. Gy
venvietės katilą kūrena ne 
tradicinės gamtinės, bet va
dinamosios biologinės dujos.

IKD. Eltai

1 I
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Ieško darbo S K E

29 m. vyras perka darbų

pagyvenusių žmonių 
priežiūroje Mokėsiu 

brangiai Tel. 630-327-5582.

58 m. vyras ieško darbo su 
gyvenimu. Gali prižiūrėti 

senelius? Nekalba angliškai 
Tel>847-296-5040: 

773-213-0606. Teodoras.

Reikalingas vairuotojas, 
turintis CDL.

Tel. 773-860-4264.

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBĖ

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

įvairus

- PASIŲSKITE 
DOVANŲ 1 
LIETUVĄ

-Dovanų parduotuvė- 
www.EarAwayLI.cum

Pristatymas Lietuvoje per 1-3 
dienas.
Taip pat turime 
lietuviškų gaminių 
skyrių. Siunčiame į 
daugumų šalių.

Vizos į JAV Lietuvoje. 
Apmokėjimas po fakto.

Tel. 773-575-5586 Čikagoje;
8-285-35728 Lietuvoje; 

ei. paštas: gitrama@hotmail.com

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo trans
portą ir važinėti greitkeliais į 
vakarinius priemiesčius. Skam
binti po 6 v.v., tel. 815-439-0037.

NEVV YEAR’S GREET1NGS 
to all of our 

CUSTOMERS from 
CRAVVFORD SAUSAGE Co.. Ine. 

773-277-3095
..Everything fresh as a daisy"

Vmerikiefių kompanija 
PRE-PA1D LEGAL SERVICES 

siūlu Jums juridines paslaugas visai 
Jūsų šeimai ir Jūsų bizniui 
TIK t Ž $26 PER MĖNESI

• Neriboti kiekiai konsultacijoms telefonu 
v įsais klausimai
• Cnnyba arešto ar bet kokio sulaikymo metu
• Skirybų klausimai. Šeimynines problemos
• Ir dar daug kilų paslaugų

Padedame įsigyti vairuotojo teises. ID kortelę.
atsidaryti banke sąskaitą (neturint SS) 

l'aip pat padedame sutvarkyti dokumentus 
I Kanadą ar /\ustralijų 

Tel. K47-635-5660. S47-778-1669. Laima.

HAPPY NEVV YEAR 
to all from 

LAVVN LANES 
6750 S. Pulaski, Chicago. IL 

60629
773-582-2525

SIŪLOME DARBUS!

Gail. seserų padėjėjoms kom- 

panijonėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 
kartu arba atvykti į darbą ir 
išvykti. Kreiptis:

ALLCARE 
Employment Agency 
Tel. 773-736-7900

Reikalingi darbuotojai
parduotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai. 

Atlyginimas nuo $1,500 iki 
$1,800. Tei. 615-554-3161.

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 vaL: 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

ELEKTROS
(VEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOBBJO. NAMŲ, SVEIKATOS, 

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frank ZapoMs ir Off. Mgr. Auksė 

S Kane kalba lietuviškai 
FRANK ZAPOUS 

3208 1/2 Weet 95th Street 
Tel. (706) 424-8654 

(773)581-8654

Kalame visų rūšių „sidings”,
„soffits’*, įdedame • 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025.

Staliaus dalbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių 
keramikos 

•soffits’
ir ‘shingle* stogai; cementas,

dažymas. Turiu darbo draudimą.
S.Beneffe.

, fe/. 630-241-1912. ,

STASYS' CONSTRUCTION

Nekilnojamasis turtas

GREIT PARDUODA

Salamanc I

Audrius Mikulis i
Tel.: 630-205-9262 -irvZl l 
Pager: 773-260-3404 
E-mail: amikulisOusa.com
Įvairus nekilnojamas turtas:
* Nemokamas įkainavimas
* Nemokama rinkos analizė
* Pirkimas
* Pardavimas
* Surandame

optimaliausią finansavimą

RE/MAX 
^REALTORS
OfFC |773| 223 8761 

HOME (7MI42S-71(0 
MOBIL (77 JI 590-0205

New Vision 
Bus.: 708-361-0808 
Voke NUfc 773854-7820 
Fax: 708-361-9618

DANUTĖ

RIMAS LSTANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

773-585-9500

alls to LITHUANIA
b«20.9 flmin

Id - any dav, any time.

Reikalingi žmonės,
darantys „sidings”.
Tel. 815-462-6263; 

630-774-1025.

(Vloving! Profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir 

už jos ribų.
Išvežame senus daiktus, 

šiukšles ir kt.
Tel 630 816 7114

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

kiti namų remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded” 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929.

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste ar pnemiesžiuose, kreipkitės i 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

“jningai patarnauja nuo 1986 m. 
ūosavybių įkainavimas veltui.

Tekiu paslaugas parduodant 
ar perkant namus, butus, 

žemės sklypą.Veltui 
įkainoju nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunant finansine paskolą.

sąži
Nį

PATRIOT MORTGAGE 
COMPANY

• Finansuoja perkant 
nekilnojamąjį turtą

• Perfinansuoja turimą 
nuosavybe

• Pataria ir paaiškina 
finansavimo klausimais

ŽILVINAS KARALEVIČIUS 
Tel. 630-383-5662; 

773-456-8502

'tsss

Great rates to the ręst of the vvorld - any day, any

e- For Information call Long Distance Post: 
Alt

WWVV LPPOST.COM 1-800-443=0445

Skokie kraustymo 
kompanijai skubiai 

reikalingi vairuotojai - 
perkraustytojai. 

Tel. 847-675-6617.

Montuoju palydovines navigacines 
sistemas sunkvežimiams ir 
automobiliams, instaliuoju 
lietuviškus žodynus ir kitas 

programas. Surenku, remontuoju, 
pagreitinu kompiuterius, pajungiu
internetą ir Lt. Tel. 773-436-6836.

MOVING
Ilgametis profesionalus 

kraustymas Čikagoje ir j kitas 
valstijas.

GEDIMINAS
708-387-9144

Siūlo išnuomoti

O’FLAHERTY REALTORS 
5 BUILDER8, Ine. 

Kompanija pagal jūsų užsakymą 
stalo naujus namus. 

GRAŽINA JONAVlClENĖ 
708-430-1000 
708-598-6501 

mob. 708-203-5242 
JonaviclusBhoma.com

Ontuoj,
21. Accent

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

Naujiena! “Lietuva“- Vilnius on Video vaizdajuostė
VBnteus, Kauno * KSatpOdce senamtnči* Kaimo gyvenimas Psybrie 34 Muvx> jtolžiBi artimos dainos
VoV laimėjo psnk * prirus tarptautniuose tunstirvųltonųtestivaluosa Užsakymas Mamate WWVV,0»MO€O LT 
intormet^o raSytote arbo saRkae faksą (647) 2344611 6-ms.i aptmgmnųgaoicom Pnusfrmss po 24 smičių,

Užsakymo terma Kaina į Kiekis VISO Kur skali 6aki:
Utlhirm’ 3C jIm 314M I APIMr«p(>eat,»č.7]0K.WtM«R, szZLtkefteaULčetoS
*VMM' - «S WHIMM Skųsti

>7.50 Į Adiessa
fRacmnrm <4, «MriKSMnM.|« StMAMSM 2 ViĮsįS11 Mtestes

syMMHirm - * »* P*<i4** *>*»«•»
Iriso! ridama* Imi hm imu nm m*»9*i»r*v)

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

darbus. Variklio kompiuterinis 
patikrinimas. Nuolatiniams klientams 

nuolaidos. Parduodame naudotus 
automobilius. 3800 W. 79 St 

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

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

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

namų tel. 708-612-9526.

Išnuomojamas 
apšildomas 4 kamb.

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

ASTA T. MI KŪNAS
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose

^“zepter-

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.

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

sušukavimą, dažo plaukus, 
antakius, blakstienas.

Pagal pageidavimą atvyksta į 
kliento namus.

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

Mature female to share 
house with šame. Smoker.

Marquette Park area. 
$300 mo. Tel. 773-988-3835

Parduoda

Alexander J. Mockus, 
LTD

Realtors

S nr.br

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

DRAUDIMO AGENTAI

ZEFTER misija — saugoti žmonių sveikatą!
Šveicarijos kompanija siūlo Jums, mieli pirkėjai, šventines kainas bei 
dovanas. Nuolaidos tikrai maloniai nustebins. Skambinkite šiandien, 

juk sveikata — brangiausias turtas.
Kompanijos atstovai ALDONA Ir GINTAUTAS.

47-045-0666 (Tai. 847-1 I (paHktl žinutų), 705-017-9330 (mobilus).

^autotndeNEPRALEISK
PROGOS

PADEDAME IŠGYTI AUKCIONUOSE; 
SUTVARKOME FINANSAV1MA IR DRAUDIMĄ 
Tel. 888-615-2148, 708-599-9680 
KVIESTI MINDAUGĄ ARBA AUDRIŲ.

A fr C 24HRS.7DAYS 
773-631-1833

___ (angliškai)

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

FREE ESTIMATE 
Apšildymo ir šaldymo sistemų 

visapusiškas aptarnavimas 
ir instaliacija

ATTENTION IMMIGRANTS!
Free Jiicsvmtnl for 

applicants interested in 
.ipplyinrj for

PERMANENT RESIDENCE IN 
CANADA

CAII GTS I 773 775 2506

We h.ive 8 years of 
experienre in immigration to 

Canada
Visit GTS vvebsite with ovvr 

200,000 hits a month. 
www immigration scrvice.com

Lietuvoje, Kelmės rajone, 
parduodamas pastatas (buvęs vaikų 
darželis, 500 nv) su nauju priestatu ir 
visom komunikacijom. 0,5 ha žemes 

aptvertoje teritorijoje. Skambinti 
tel. 1-708-645-1282, po 6 vai. vak.

Parduodamas butas Vilniaus
senamiestyje prie Katedros. 

Moderniai įrengtas, šviesus, dviejų 
kambarių ir virtuvės, antrame aukšte, 
kieme su medžiais. Kaina $60.<X>0.

Rašyti: Pranas Lapė, Odminių 
3-17, Vilnius 2081 arba skambinti 

tel. 370-2-61-06-36.

Tai - Jūsų laikraštis

A «TAR ALUAMOV I

Greitai ir kokybiškai 
klijuojame keramikos 

plyteles. Kainos prieinamos. 
Tel. 630-677-2082. 
Kviesti Vidmantą.

TNI LITHUAMIAM WORLO-WtOI O All V

„BUD” BALYS BUDRAITIS
Broker Associate

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pąrdavime, 

mieste ir priemiesčiuose.
Suinteresuoti skambinkite
BUDRAIČIUI

Bus. 773-767-6655 Pt. 773-258-6496 

Fax 773-767-9618

773-585-9500 J

LIETUVA 2002
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, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

E-MAIL*
VYTTOURS@EAETHLINK.NET

WEB.SITE:
WWW.VYTISTOURS.COM

Chicago

How easy is it to 
As easy as SAS.

Ar -.7

From Chicago we offer dally Service to Vilnius 
wtth a hassle free connectlon through our 
Copenhagen Airport. And when returnlng. you 
can enjoy šame day travel via Copenhagen back 
to Chicago.

Flnd out Just how easy we can make your 
nexttrip to Vilnius. And remember, when you 
travel wlth SAS, you can eam mlleage credlt 
wlth Unlted*s Mlleage Plūs* or SAS’
EuroBonus” freųuent flyer program.

For Information on speclal fares and 
schedules contact your Travel Agent or SAS at 
800-221-2350. Or visit usat

rscandtnavlan.net

It’s Scandinavian

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

KAVINES
1/jTniLtnn Tar-|_rfc -*-*-* U ■ i*$Į -Li j Tf I n * -  »- * Kapuos proaLKa r uzraraziai mtesio oenro

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

Sirm. - penkt. nuo 
) v.r. iki 5:30 v.p.p.

šešt. nuo 8 v.r. to 2 vp.p.

Veftfo nuo 
1921 m.

8900 South Archer Roao, Wiuow Springs, Illuois Tei 708.839. looo

pokyliu uolėa - tinka jvairiomt progoms
Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas

35 iki 40 svečių
100 to 13S svečių

m
40 to 60 svečių

tet 
elfo 
60 iki 100 svečių

____ Ar mėgstate šokti?
M Šokiai vyksta
" kiekvieną dieną;

ketvirtadieniais ir
sekmadieniais groja 125 iki 176 svečių 

10 imonių orkestras 
(galite pasitobulinti 

0 0 » tokio mene - vyksta 
pamokos)

,ut

22S to 560 svečių

http://www.EarAwayLI.cum
http://www.EarAwayLI.cum
mailto:gitrama%40hotmail.com
amikulisOusa.com
LPPOST.COM
JonaviclusBhoma.com
http://WWW.MAZEIKA.COM
scrvice.com
mailto:VYTTOURS%40EAETHLINK.NET
http://WWW.VYTISTOURS.COM
rscandtnavlan.net


JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona šmulkštienė
2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

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

KAS ŽINOTINA, KVIEČIANT NAMŲ 
(VERTINTOJĄ

Daug namų savininkų da
bar perfinansuoja namus, 
naudodamiesi žemais procen
tais.

Perfinansavimas dabar su
daro daugiau negu 50 proc. 
namų pardavimo — pirkimo 
apyvartos.

Paskolos (mortgyčių) davėjai 
nuo seniai žino, kad silpniau
sia vieta paskolos davimo pro
cese yra namo — nuosavybės 
įvertinimas.

Kas yra namo įvertinimas 
(appraisal)? Įvertinimas yra 
eksperto nuomonė — įvertini
mas jūsų nuosavybės pagal 
dabartinės rinkos kainą. Bet 
iš tikrųjų daug įvertintojų (ap- 
praisers) nėra ekspertai, o tik 
leidimą turintys specialistai, 
kurie žino, kaip paruošti nuo
savybės biržos vertės doku
mentą, kuris būtų priimtinas 
paskolų davėjui. Daugumas 
gyvenamųjų namų įvertintojų 
naudoja palyginamosios par
davimo kainos metodą. Tai 
reiškia, kad vertintojai suren
ka informaciją apie paskuti
niąsias namų kainas panašių 
namų apylinkėje, interpre
tuoja tą informaciją ir naudoja 
tai jūsų namo įvertinimui.

Kadangi du namai niekada 
nėra visai tokie pat, vertinto
jai turi interpretuoti informa
ciją iš vėliausių jūsų apy
linkėje parduotų namų ir pri
taikyti tai jūsų namui, kurio 
vertę jie) turi nustatyti. Nors 
kai kurie paskolų davėjai nau
doja kompiuterizuotus namų 
vertinimo modelius, jiems vis 
tiek reikia vertintojų, kurie 
benti pravažiuotų pro verti
namą nuosavybę, kad nusta
tytų, jog ji egzistuoja ir nieko 
netikėto ten nėra, pvz., — 
prastai prižiūrimo namo.

Č^keletas patarimų, kaip 
vertintojas galėtų padaryti ga
limai geresnį jūsų namo 
įvertinimą:

1. Žiūrėkite, kad namas 
būtų geriausiame stovyje. Ar 
namą pirktumėte, ar parduo
tumėte, jo įvertinimas prasi
deda nuo stogo. Vertintojai 
nufotografuoja namą iš gatvės 
pusės ir kiemą savo pra
nešimui. Paskutiniu laiku fo
tografuoja ir namo vidų, jei 
savininkai neprieštarauja. 
Bet, jei turite brangių senų 
baldų, paveikslų, arba galvo
jate, kad namo vidaus fotogra

KAS YRA SSI?
SSI yra sutrumpinimas — 

Supplemental Security In- 
come — papildomos įmokos. 
Tai mėnesiniai mokėjimai as
menims, sulaukusiems 65 
metų ar vyresniems, arba ak
liems, arba asmenims su ne
galia (disability), kurie neturi 
daug turto ir pąjamų ir sun
kiai pragyvena.

SSI tai nėra mokėjimai tik 
suaugusiems , ar pensinin
kams. SSI mokėjimus gali 
gauti ir akli vaikai, ar vaikai 
su negalia. Asmenys, kurie 
gauna SSI mokėjimus, papras
tai gauna maisto korteles ir 
Medicare draudimą. Medicare 
padeda užmokėti daktaro ir 
ligoninės sąskaitas.

Kaa gali gauti SSI?
SSI mokėjimus gali gauti as

menys, sulaukę 65 metų ar vy
resni, arba akli arba turį ne
galią.

Akli — tai asmenys, kurie 
visai nieko nemato, arba turi 
labai silpną regėjimą. Vaikai, 
ne tik suaugusieji, dėl aklumo 
gali gauti SSI mokėjimfts.

favimas prasižengią su jūsų 
privatumo teise, neleiskite fo
tografuoti. Dauguma paskolų 
davėjų tam neprieštarauja.

2. Eikite visur kartu su ver
tintoju ir paprašykite jo vizi
tinės kortelės. Jūs arba jūsų 
namo pardavimo — pirkimo 
agentas visada turėtų eiti kar
tu su namo įvertintojų. Pa
prašykite jį parodyti jo biznio 
kortelę, kad galėtumėte pasi
tikrinti, ar tai tas pats asmuo. 
Kai kurie leidimus turintieji 
įvertintojai pasiunčia nepaty
rusius padėjėjus.

3. Įduokite namo įvertintojui 
rašytinį sąrašą su namo ypa
tingomis savybėmis. Labai 
užsiėmę namų įvertintojai 
įvertina nuo 4 iki 6 namų 
kiekvieną dieną. Jie negali at
siminti kiekvieno įvertinto 
namo savybių. Nors nuotrau
kos ir jų užrašai padeda 
įvertintojui paruošti rašytinį 
įvertinimą, bet, įduodant 
įvertintojui sąrašą su jūsų 
namo ypatingomis savybėmis, 
labai padeda prisiminti jūsų 
namo pliusus ir užtikrina gerą 
ir teisingą įvertinimą.

4. Įduokite namo įvertintojui 
sąrašą neseniai parduotų, pa
našių į jūsų namą, namų jūsų 
kaimynystėje kainas. Tas są
rašas turėtų apimti 2 mėnesių 
laikotarpyje parduotus na
mus. Žiūrėkite, kad jūsų infor
macija būtų’ tiksli, apimtų 
namo didumą, nes įvertintojo 
reikalaujama tikslumą patvir
tinti.

5. Paprašykite įvertinimo 
kopijos iš namo įvertintojo. 
Praeityje tokią kopiją buvo 
sunkiau gauti, kad būtų gali
ma patikrinti klaidas, jei 
tokių būtų. Šiandieną daugu
ma paskolų davėjų mielai su
tinka duoti namo įvertinimo 
kopįją. Bet pakalbėkite apie 
tai iš anksto su paskolos 
davėju. Jei įvertinimas yra 
nepateisinamai žemas, jūs 
galite su tuo nesutikti, ir, re
miantis faktais, turite parody
ti klaidas. Jūs galite reikalau
ti įvertinimo peržiūrėjimo, 
arba naujo įvertintojo įver
tinimo.

Kad nenukentėtumėte būki
te atsargūs ir patys stenkitės 
sau padėti.

Naudotasi informacija iš 
įvairios spaudos.

Negalia tai reiškia, kad as
muo turi fizinių ar protinių 
problemų, kurios neleidžia 
dirbti ir tęsiasi mažiausiai 
metus ar ilgiau ir/ar gali baig
tis mirtimi. Dėl tos priežasties 
tiek vaikai, tiek suaugę gali 
gauti SSI mokėjimus. Kada 
yra sprendžiama, ar asmuo, ar 
vaikas yra neįgalus, „Soc. 
Sec.” žiūri kaip tas neįga
lumas atsiliepia į kasdieninį 
gyvenimą.

„Soc. Sec.” — Suplemen- 
tal Security Income. Kiek 
galite gauti? Tai priklauso 
nuo jūsų gyvenamos vietos — 
valstįjos. Pagrindinė SSI su
ma yra tokia pat visose JAV, 
bet daug valstijų prideda pi
nigų prie pagrindinės sumos. 
Galite paskambinti telefonu 
1-800-772-1213 ir sužinoti, 
kiek jūsų valstija moka.

Kitokia pagalba, kurią 
galite gauti? Jei gaunate SSI 
mokėjimus, gal galite gauti ir 
kitokią pagalbą iš valstijos ar 
apskrities (county). Pvz., gal

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS

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

CICERO 5940 W. 35 ST
LEMONT, 12401 S. ARCHER 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. 1-800-991-7600 

www.petkusfuneralhomes.com

galėtumėte gauti Medicaid, į 
maisto korteles (food stamps) . 
ir pan., ar kitus socialinius pa
tarnavimus, dėl kurių galite 
pasiteirauti vietinėje „sočiai 
Services department” ar pub- 
lic welfare” įstaigoje.

Maisto kortelė. Asmenys, 
kurie gauna SSI mokėjimus, 
paprastai gali gauti ir maisto 
korteles. „Soc. Sec.” įstaiga 
padės jums užpildyti prašymą 
ir dėl maisto kortelių, kai visi 
jūsų šeimoje gauna SSI ar 
paduoda prašymą tai gauti. O 
jei jūsų šeimoje ne visi prašo 
SSI arba gauna SSI, jums 
reikia prašyti maisto kortelių 
vietinėje „food stamp’s” įstai
goje. Jei norite gauti daugiau 
informacįjos, paskambinkite į 
„Soc. Sec.” įstaigą ir papra
šykite lankstinuko apie „Food 
Stamps And other Nutrition 
Programa” (Publication No. 
05-10100).

Medicaid. Paprastai, jei 
gaunate SSI, galite gauti ir 
Medicaid, kuris padeda užmo
kėti daktarų ir ligoninės 
sąskaitas. Daugiau informaci
jos apie tai galite gauti vie
tinėje „vvelfare” arba „medical 
assistance” įstaigose.

Pagalba dėl Medicare 
mažai uždirbantiems. Jei 
turite Medicare, bet jūsų paja
mos yra labai mažos, jūsų 
valstija gali užmokėti už jūsų 
Medicare mokėjimus (pre- 
miums) ir, kai kuriais atve
jais, užmokėti kitas Medicare 
išlaidas, kaip „deductiblęs” ir 
„coinsurance”. Bet tai tik jūsų 
valstija gali nuspręsti, ar jūs 
būtumėte tinkamas tam kan
didatas. Jei norite apie tai 
sužinoti, kreipkitės į jūsų 
valstijos ar vietines „welfare” 
ar Medicaid įstaigas. O jei 
norite gauti daugiau bendros 
informacijos apie šią pro
gramą, susisiekite su „Soc. 
Sec.” Įstaiga ir paprašykite ' 
lankstinuko „Medicare Savings 
for Qualified Beneficiers” 
(HCFA Publication No. * 
02184).

Taisyklės gauti SSI j 
mokėjimus

Jūsų pąjamos ir jūsų tur
tas. SSI mokėjimų gavimas 
priklauso nuo to, kokios yra 
jūsų pajamos ir kokį turtą tu
rite. Pajamos — tai pinigai, 
kuriuos gaunate, kaip algą, 
„Soc. Sec.” mokėjimus ir pen
siją. Pajamos reiškia ne tik, 
pinigus, bet ir maistą, pasto
gę, apsirengimą. Jei esate ve
dęs, „Soc. Sec.” žiūri ir į su
tuoktinio pajamas. Jei esate 
jaunesnis negu 18 metų, „Soc. 
Sec.” žiūri į jūsų tėvų paja
mas. Jei esate „sponsored 
alien" — turite „žalią” kortelę, __

BAITIC JESUIT ADVANCEMENT

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME ŠVENTŲ KALĖDŲ PROGA • 
IR DĖKOJAME VISIEMS PADEDANTIEMS

JĖZUITŲ GIMNAZIJŲ ATKŪRIMUI 
VILNIUJE IR KAUNE

Aukoti pHM: „IJthuanUn JtmHi Fathen-Billk FroRef/BiMc Jaaull AdauiramaiM Offlce. 3345 Wm M<a Si reti, Chlca|o. II. 606.16, USA 
Palikimu, (atima įkirti: Jttull Falhar at Dalia Slrala, Ine., 3345 W«al 56., Slrert, Chlrojo, II. 60656, USA

VIa. Informacija Jum. nilrtkrtim telefoną (77317J7-7M1; faa: (77.M737 04M6 •
Kvleflime aplankyti mm Internete: kltp'7/www.balUcjMull«.or||

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS

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

CHICAGO, 5858 W. ROOSEVELT Rd.
ALL PHONES

1-708-652-5245

legalus gyventojas, „Soc. Sec.” 
irgi gali pažiūrėti į jūsų spon- 
soriaus pajamas.

„Income — Pąjamos”. 
Jūsų mėnesinės pajamos ir 
galimybė gauti SSI mokėjimus 
priklauso nuo to, kur gyve
nate. Paskambinkite 1-800- 
772-1213, kad sužinotumėte, 
kokias sąlygas — uždarbio ri
bas yra nustačiusi jūsų valsti
ja.

„Soc. Sec.” įstaiga neskai
čiuoja visų jūsų pajamų 
sprendžiant, ar galite gauti 
SSI mokėjimus. Pvz., „Soc. 
Sec.” neskaičiuoja: 1. pirmų 20 
dol. jūsų mėnesinių pajamų, 2. 
pirmų 65 dol. jūsų mėnesinio 
uždarbio ir pusės sumos virš 
tų 65 dol. 3 maisto kortelių, 4. 
daugumą maisto, aprangos, 
pastogės, kurią gaunate iš ne 
pelno siekiančios organizaci
jos. ir 5. daugujną „home ener- 
gy” (dujų, elektros) gaunamos 
pagalbos.

Jei esate studentas, dalis 
jūsų uždarbio ar stipendijos 
neįskaičiuojama į pajamas.

Jei esate neįgalus, bet dir
bate, „Soc. Sec.” visai nepri
skaičiuoja jūsų uždarbio, kurį 
naudojate daiktams ar patar
navimams, kurių jums reikia, 
kad galėtumėte' dirbti, kaip 
neįgalus. Pvz., jei jums reikia 
vežimėlio (vvheelchair), /algą, 
kurią uždirbate ir išleidžiate 
vežimėliui užmokėti, yra ne
įskaitoma į jūsų pajamas. 
„Soc. Sec.” taip pat neįskai
čiuoja aklo asmens uždarbio, 
išleidžiamo, kad galėtų dirbti. 
Pvz., aklas asmuo išleidžia 
dalį uždarbio, kad galėtų nu
vykti į darbą. Tokios transpor- 
tacijos išlaidos ' neįskaičiuo
jamos į pajamas. Jei esate 
neįgalus ar aklas, dalis jūsų

"V*

~ A* "I-A. «

Dr. LINAI KRIAUČIUNAITEI 
THARP

netikėtai žuvus, jos tėvus EUGENIJĄ ir KAZIMIERĄ 
KRIAUČIŪNUS bei kitus artimuosius nuoširdžiai 

užjaučia •• . įę ’Fi, -^1
Čikagos Lietuvių Fronto Bičiuliai

• 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

* m........

Afvvays VVitR Ffovvers

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

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

uždarbio ar santaupų, kurias 
naudojate lavinimuisi, ar pir
kimui dalykų, kurių jums 
reikia, kad galėtumėte dirbti, 
irgi gali būti nepriskaičiuo
jami prie uždarbio.

Bus daugiau.
Naudotasi „Soc. Sec.” įstai

gos pranešimais.

* Vienas garsiausių Lietu
vos režisierių Eimuntas 
Nekrošius atvyko pas premje
rą Algirdą Brazauską prašyti 
pagalbos būsimajai mokyklai. 
Anot jo, minimaliam remontui 
reikėtų keliasdešimties tūks
tančių litų. Viešoji įstaiga 
„Meno fortas”, kurios meno 
vadovas yra E. Nekrošius, 
buvo įsteigta prieš 3 metus. 
Čia režisierius stato visame 
pasaulyje tiek teatro gerbėjų, 
tiek kritikų vertinamus spek
taklius. Senamiestyje įsikū
ręs „Meno fortas” pats nepajė
gia susiremontuoti pastato I 
aukšto, kuriame planuojama 
atidalyti E, Nekrošiaus 
„Meistriškumo klasę” Lietu
vos ir užsienio režisieriams. 
„Tokia mokykla būtų labai 
naudinga Lietuvai, premjeras 
pritaria, kad reikia ieškoti pi
nigų”, sakė kultūros ministrė 
Roma Dovydėnienė. Pasak jos, 
vyriausybė biudžete mėgins 
surasti apie 100,000 litų, „kad 
būtų galima pradėti ruošti 
naują pamainą režisieriui”.

iBNSi

* Rusija laukia Lietuvos 
prekių. Plėtotis Lietuvos ir 
Rusijos verslininkų ryšiams 
trukdo nepatvirtintos sienos, 
investicyų skatinimo ir apsau
gos bei dvigubo apmokestini
mo išvengimo sutartys, taip 
pat kiti politinių grupių vilki
nami darbai. (LŽ.Elta)
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PADĖKA 
. A. t A.

STASĖ LIUBERSKYTĖ- 
PAULIONIENĖ

Ilgametė Čikagos gyventoja, po ilgos ir sunkios ligos 
mirė 2001 m. gruodžio 7 d. Palaidota 2001 m. gruodžio 
13 d., Šv. Kazimiero kapinėse, Čikagoje.
Dėkojame kun. V. Rimšeliui, šeimos geram draugui, 
suteikusiam paskutinį sakramentą, atnašavusiam šv. 
Mišias ir palydėjusiam velionę į Amžino Poilsio vietą.
Dėkojame kun. A. Paliokui, koncelebravusiam laidotuvių 
šv. Mišias, maldas ir atsisveikinimo apeigas laidotuvių 
namuose.

Dėkojame p. Joanai Krutulienei už nuoširdžius žodžius 
atsisveikinant Lietuvos Dukterų draugijos vardu ir p 
Emilijai Kielienei, pravedusiai rožančių atsisveikinimo 
vakare.

Dėkojame visiems, kurie velionę lankė ir pradžiugino 
sunkias ligos dienas.
Nuoširdi padėka visiems, išreiškusiems užuojautą, ir 
tiems, kurie paskyrė aukas šv. Mišioms ir Lietuvos 
Dukterų draugijos organizacijai.

Nuliūdęs sūnus ir giminės

A. f A.
Dr. LINAI KRIAUČIŪNAITEI- 

THARP
tragiškai žuvus, jos tėvus EUGENIJĄ ir KAZIMIERĄ 
KRIAUČIŪNUS nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Vladas ir Raminta Sinkaį

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

I

http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.alwayswithflowers.com
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2002 KALENDORIUS 2002
Naujojo 2002 metų „Draugo” kalendoriaus tema - Lietuvos pilys. Spalvo
tose nuotraukose užfiksuoti Biržų pilies rūmų, Vilniaus Žemutinės ir 
Aukštutinės pilių vaizdai, Trakų pusiasalio, Kauno Panemunes (Gedgau
dų) pilių murai. Seredžiaus piliavietės (Jurbarko raj), Raudonės, Rau
dondvario, Liškiavos, Merkinės, Medininkų senoviniai statiniai. Tekstų 
apie pilis ir nuotraukų autorius - archeologas hab dr. Algirdas Girinin
kas Ne tik spalvotos nuotraukos patraukia akį - čia galima atrasti daug 
naudingos informacijos. Kalendoriuje minimos valstybinės JAV ir Lietu
vos švenčių datos, religinių iškilmių dienos, vardadieniai ir net mėnulio 
fazes. „Draugo" kalendorius - puiki Naujųjų metų dovana. Jo kaina - 3.5 
dol., persiuntimo mokestis - 3.95 dol. (Illinois valstijos gyventojai dar pri
deda 8.75 dol mokesčių).

Sausio 5-ąją, pirmąjį 
Naująją metą šeštadienį,
tėvų jėzuitų koplyčioje, kaip ir 
kiekvieno mėnesio pirmąjį 
šeštadienį, vyksta Rožinys ir 
šv. Mišios aukotojų ir maldi
ninkų intensijomis. Kviečiame 
kuo daugiau apsilankyti šiose 
pamaldose, pasimelsti už sa
ve, už Lietuvą, Kanadą, Ame
riką, už gyvus ir mirusius.

Š.m.gruodžio 31, pirma
dienį, ir 2002 m. sausio 1 d., 
antradieni — Naujųjų metų 
dieną. „Draugo” redakcija, ad
ministracija, spaustuvė ne
dirbs, tad antradienio ir 
trečiadienio dienraštis nebus 
išleidžiamas. Po Naujų metų 
„Draugas” išeis ketvirtadienį.

Čikagos botanikos sode
(1000 Lake Cook Road, Glen- 
coe) taip pat galite pajusti 
šventinę nuotaiką, atvykę vie
ni ir su vaikais. Iki sausio 6 d. 
ketvirtadienias-sekmadieniais 
io taip pat ir gruodžio 31 d., 
pirmadienį) nuo 5 val.v. iki 10 
vai. v. gėlių sodai tviskės švie
selių girliandomis, skambės 
šventinė muzika, riedės seno
vinės karietos, bus įvairiausių 
žaidimų. Daugiau informaci
jos tel. 847-835-6900 arba in
ternete
www.chicagobotanic.org

NAUJOS A. KEZIO FOTOPARODOS
Fotomenininkas Algimantas 

Kezys turbūt yra labiausiai 
užimtas žmogus Čikagoje ir 
jos apylinkėse. Sunku tiesiog 
suminėti visus jo darbus bei 
pasireiškimus, prie kurių šis 
vyras yra savo pirštus priki
šęs. Rašyti apie tai gana su
dėtinga, nes visada yra didelė 
galimybė, kad kažkas bus pra
leista.

Taip atsitiko, jog liko nepa
minėti jo surengtos 30-osios 
kasmetinės lietuvių fotografi
jos parodos „Vakaras, ruduo, 
žmogaus ir gamtos branda” 
laimėtojai. Lapkričio 11 d. su
sirinkusi balsų skaičiavimo 
komisija, suskaičiavusi žiūro
vų pateiktus balsavimo lape
lius, paskelbė tokias pirmųjų 
vietų laimėtojų pavardes — 
daugiausia balsų suaugusiųjų 
grupėje gavo du fotografai. 
Todėl I vietos (ir 150 dol. pre
mijos) atiteko Algiui Jakštui 
ir Arūnui Švelnai. Antrąją 
vietą užėmė Dainius Kaupai- 
tis (jis gavo 100 dol.), trečiąją 
— Ruslanas Baranauskas (50 
dol.).

Jaunųjų ir pradedančiųjų 
grupėje laimėtojai išsirikiavo 
taip: I vieta — Rugilei Sokolo- 
vai, 2 v. — Irenai Kuzmi- 
naitei, 3 v. — Eugenijui Ado
mavičiui. Jiems atitinkamai 
atiteko 75, 50 ir 25 dol. premi
jos Beje, jie visi gyvena Lietu

Kviečiama talka - „Saulu
tė”, Lietuvos vaikų globos bū
relis, su geraisiais savanoriais 
vėl paruošė apie 700 dėžių 
batų, rūbų, žaislų išsiųsti į 
Lietuvą. Krovimas į sunkveži
mius bus šeštadienį, sausio 5 
d. Renkamės Pasaulio lietuvių 
centro Lemonte žemutinėje 
mašinų pastatymo aikštelėje 
8:45 val.r. Tai gera proga po 
švenčių pasimankštinti ir tuo 
pačiu atlikti gerąjį darbelį. 
Mielai laukiami tėveliai, at
vežę vaikučius į lituanistinę 
mokyklą. „Saulutė” nuošir
džiai dėkoja galintiems padėti. 
Informacija skambinant Ra
mintai Marchertienei tel. 630- 
243-9488. Už galimybę padėti 
Lietuvoje vargingai gyvenan
tiems „Saulutė” dėkoja auko- 
jantiems savo laiką bei pini
gus talkininkams, už prieg
lobstį Pasaulio lietuvių cent
rui, o taip pat ir Lithuanian 
Mercy Lift.

Dr. Nellie ir Gerardas 
Juškėnai, gyvenantys Cleve
land. OH, Draugo fondo gar
bės nariai, prie gausių anks
tesnių įnašų švenčių proga at
siuntė 200 dol., DF pasiekda
mi 3,800 dol. sumą. Labai dė
kojame dosniam Kalėdų sene
liui ir linkime geriausių 2002 
metų.

voje.
Parodos organizatorius A. 

Kezys, nors ir pasibaigus pa
čiai parodai, dar vis negali 
nuo jos darbų atsiplėšti. Nu
ėmus parodos eksponatus, rei
kėjo juos sudėlioti ir grąžinti 
savininkams. Kadangi dau
guma autorių gyvena Lietu
voje, darbus reikėjo ten ir iš
siųsti.

Taip pat didžiulis darbas 
buvo stambaus parodos kata
logo paruošimas bei jo at
spausdinimas. Šiuo metu kaip 
tik šis procesas vyksta ir po 
kurio laiko fotomeno mėgėjai 
turės dar vieną stambią fotog
rafijų knygą, jau turbūt 61-ąjį 
A. Kezio „Galerijos” leidyklos 
leidinį.

Lapkričio 17 d. Čikagos ar
chitektūros muziejuje (The 
Chicago Athenauem”), dabar 
iš miesto centro persikėlu- 
siems į Schaumburg miestelį, 
eksponuota A. Kezio paroda, 
kurios oficialus atidarymas (jo 
metu kalbėjo ir Lietuvos gen. 
konsulas Čikagoje Giedrius 
Apuokas) vyko gruodžio 1 d. 
Parodos tema — „Chicago: Ar- 
chitectural Fragments 2001”.

Čia išstatyti eksponatai 
apėmė A. Kezio didžiulius dar
bus, kurie buvo išstatyti pra
ėjusią vasarą Vilniuje, juos 
papildant Lietuvoje nerody
tais eksponatais. Beje, ši paro

Sveikiname „Draugo” re
dakciją bei administraciją
ir linkime laimingų Naujųjų 
2002 metų. Tebūna jie sėk
mingi leidžiant ir redaguojant 
mūsų visų ryšininką ir infor
matorių išsisklaidžiusiems po 
platųjį pasaulį lietuviams. 
Tad gyvuok ir klestėk, „Drau
ge”!

Vydūno fondas

į! $ * *
Naująją 2002 metų proga 

„Draugą” sveikina Amerikos 
Lietuvių tautinės sąjungos 
Čikagos skyrius.

»T*

Linksmą Kalėdų ir laimin
gų Naujųjų metų „Draugui” 
linki

JAV Lietuvių 
Bendruomenė

*1*
*T* *1*

Lietuviškos Kūčios Švč. 
M. Marijos Nekalto Prasidėji
mo parapijoje praėjo nuosta
biai draugiškoje ir malonioje 
aplinkoje. Iš štai čia - vėl ki
tas susiėjimas. Sausio 5 d., 
šeštadienį, visi ktiečiami į po
puliariausią, jau tradicija ta
pusį linksmavakarį, kurį ren
gia Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos choras, 
vadovaujams Algimanto Bar
niškio. Bus vakarienė, progra
ma ir šokiai. Linksmavakario, 
kuris vyks parapijos salėje 
(4420 S. Fairfield), pradžia - 
6:30 val.v.

Juozas Mikulis, gyvenan
tis Westchester, IL. Draugo 
fondo garbės narys, švenčių 
proga Draugo fondui atsiuntė 
200 dol., pasiekdamas 2,600 
dolerių sumą. Už gausią para
mą Draugo fondas labai dė
koja ir linki geriausių 2002 
metų.

„Darbininko” skaitytojai
kviečiami atsiųsti savo lipi- 
nuką su adresu nuo „Darbi
ninko” laikraščio - mes jums 
siuntinėsime „Draugą” 3 mė
nesius nemokamai!

Brighton Parko Lietuvių 
namą savininką draugijos 
narių metinis susirinkimas 
šaukiamas 2002 m. sausio 6 
d„ sekmadienį, tuoj po 11:30 
vai. r. lietuviškų Mišių, Šv. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos mokyklos salėje, 44 
ir Fairfield. Bus renkamas na
rio mokestis, po susirinkimo 
— vaišės.

da tęsis iki gruodžio 30 d. Mu
ziejaus adresas: 190 So. Ro- 
selle Rd., Schaumburg, IL.

Lapkričio 6-9 dienomis A. 
Kezys savo darbus buvo išsta
tęs „Merchandise Mart” pas
tate vykusioje parodoje-parda- 
vime „One of a Kind”. Tai bu
vo tarptautinio pobūdžio ren
ginys, iki šiolei panašios paro
dos būdavo rengiamos Kana
doje.

Vieną iš svarbesnių pasiūly
mų fotomenininkui Algiman
tui Keziui teko išgirsti iš Lie
tuvos ambasadoriaus Vygaudo 
Ušacko lūpų, kuomet šis lan
kėsi Čikagoje. Tada šis aukš
tas pareigūnas iš Vašingtono 
buvo atvykęs į A. Kezio namus 
Stickney, IL, kur, beje, yra įsi

Fotomenininkas Algimantas Kezys (viduryje) vienoje iš jo surengtų paro
dų Čiurlionio galerijoje kalbasi su žurnalistu Edvardu Šulaičiu.

Zig.-no Degučio nuotr

Pirmą kartą „Draugą” 
užsisakantiems prenumera
toriams laikraščio kaina me
tams - tik 65 dol.! Ši kaina 
galioja tik JAV gyvenantiems 
tautiečiams ir tik iki balan
džio 1 d.

SVEIKINAME NAUJUS 
SKAITYTOJUS!

Sveikiname naujus prenu
meratorius, įsijungusius į 
„Draugo” skaitytojų šeimą šių 
metų gruodžio mėnesį. Štai jų 
pavardės:

Henrikui Paulauskui laik
raštį užprenumeravo Vytau
tas Beleckas,

Jonui Petroniui - Nida ir 
Dainius Bichnevičiai,

Danai Brazdžiūnas - A. ir V. 
Brazdžiūnai,

Rūtai Elvikis - J. ir V. Dai- 
nauskai,

Marijai Eivaitei-Hauser - A. 
ir A. Eivos,

Dalei Dimienei - Dora Gela
žienė,

dr. Juriui Germanui ir Sau
liui Germanui - Liuda Ger- 
manienė,

Algimantui Daukantui - Bi
rutė Ignienė,

Vyteniui Nenortui - Dalia 
Jakas,

Audrai Iadipaolo - Antanina 
Leparskas,

Nijolei Černiauskas - An
thony Matulaitis,

O. ir V. Sriubėnams - Mari
ja Pranskevičienė,

Andriui Viskantui - Kazė 
Ratnikas,

Mildai Bučytei - Justina 
Skališius,

Inai Kozel - Ona G. Skardis,
Vytautui Sutkui - K. Stasiu- 

lienė,
p. Peseckui/Stirbiui - J. 

Stirbienė,
Irenai Lukšas - P. Stirbys, 

Rimui Zinui - Walter Zidziu- 
nas,

Idelfonsui Bučmiui - J. Zu- 
brickas.

Laikraštį taip pat užsisakė:
Jadvyga Laucevičius,
Birutė Sidzikauskas,
Juozas Ivanauskas,
Antanas Pupelis,
Zita Kutavičienė,
Stasė Senienas,
Lionė Paulauskienė,
Helene Dousa,
O. Adams,
Marytė Kumet,
Aldona Jogailienė,
Regina Zykuvienė,
Ona Skarulis,
Elena Skeivys,
Vida Zubkevičienė.

kūrusi ir ta žymioji „Galerija”. 
V. Ušackas neseniai buvo su
grįžęs iš Meksiko (Mexico 
City) Meksikoje, kur Lietuvos 
prezidento Valdo Adamkaus 
pirmojo oficialaus vizito metu 
(2002 m. sausio 24-26 dieno
mis) norima surengti Lietuvą 
ir jos žmones vaizduojančią fo- 
toparodą.

A. Kezys šį pasiūlymą 
priėmė ir pradėjo ruoštis atsa
kingam įvykiui. Fotomeninin
kas šiai parodai žada pateikti 
ne dokumentinių, bet daugiau 
simbolinio pobūdžio kūrinių. 
A. Keziui prisieis į Meksiką 
vykti pačiam ir ten savo kū
rybą pristatyti. Apie tai pla
čiau fotomenininkas žadėjo 
papasakoti vėliau. E. Šulaitis

Tarp Lithuanian Mercy Lift metinio pokylio svečių buvo: Aleksas ir Milita Lauraičiai, Albinas ir Dalia Kurku- 
liai. V. Lendraitienės nuotr.

• „Saulutė”, Lietuvos vai
tų globos būrelis, dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, 
beglobiams bei invalidams 
vaikams, daugiavaikėms šei
moms ir studentams Lietuvoje. 
Aukojo: anoniminiai (D) $110; 
Vytautas I. Užgiris $75; dr. 
Arūnas Gasparaitis $250; Dalia 
ir Charles Zuraitis $240 tęsti 
berniuko metinę paramą; Ro
bert Ralis $240 tęsti mergaitės 
metinę paramą; JAV LB Ari
zonos apylinkė per pirm. dr. 
Rimantą Vaitkų $240 suau
kotus per metinius lietuviškos 
„Eglutės” priešpiečius. Labai 
ačiū! „Saulutė” („Sunlight 
Orphan Aid”), 419 Weidner 
Rd., BufTalo Grove, IL 60089. 
Tel. 847-537-7949 arba 847- 
541-3702 su faksu arba atsa
kovu. E-mail: DONATAST@AOL.COM 
Tax ID# 36-3003339.

• Almos fondas

Irena Kriaučeliūnienė, 
Burr Ridge, IL, aukoja $500 
Lietuvos vaikams per Almos 
fondą.

A.a. Marcelės Šukienės 
atminimą pagerbdami, Šukių 
šeima Lemont, IL, aukoja $125.

Ona Rukštelienė, Far- 
mington, MI, aukoja $50.

Almos ir Lietuvos vaikų 
vardu dėkojame! Aukos nura
šomos nuo mokesčių, Tax ED 36- 
4124191. Čekius rašyti „Lit
huanian Orphan Care”, pa
žymint, kad skirta Almos 
fondui. Siųsti: 2711 West 71 
St., Chicago, IL 60629.

•A.a. Adolfo Jelionio 
pirmų mirties metinių proga, 
žmona Sofija Jelionienė aukoja 
$100 Tremtinių Grįžimo fondui 
Lietuvoje. Lietuvos Tremtinių 
vardu dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos” komitetas, 
2711 West 71 St., Chicago, IL 
60629.

• A.a. Eleonoros Marčiu
lionienės atminimą pagerb
dami, draugai ir pažįstami 
aukoja Lietuvos vaikams: po 
$50 Ada E. Sutkuvienė, Beverly 
Shores, IN; Bronė ir Kazys 
Markus, Melrose.Park, IL; 
Jonas Stankus; $25 Ričardas ir 
Virginia Mačiuliai, Palos Park, 
IL; po $20 aukoja Ramojus ir 
Janina Mozoliauskai, Lemont, 
IL; Juozas Mieliulis, Chicago, 
IL; Simas Dmukauskas ir D. 
Adomaitis. Iš viso šia liūdna 
proga Lietuvos vaikų paramai 
suaukota $255. Reiškiame 
užuojautą velionės artimie
siems, o aukotojams dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globos” 
komitetas, 2711 West 71 St., 
Chicago, IL 60629.

• Aa. dr. Alinos Domans- 
kienės atminimą pagerbdama, 
Jean A. Triscott, Edmonton, 
Alberta, aukoja Lietuvos vaikų 
paramai $100. Lietuvos vaikų 
vardu dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos” komitetas, 
2711 West 71 St., Chicago, IL 
60629.

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

•DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 
3533 S. Archer Avė., Chi
cago, IL 60609. Tel. 773-927- 
9091. Sav. Petras Bernotas.

• Lietuvos Našlaičių glo
bos komiteto gautos aukos 
Lietuvos vaikams paremti:

$1,000 atsiuntė anonimi
nis aukotojas.

$305 gauta iš JAV LB Ari
zonos apylinkės, kur metinės 
lietuviškos eglutės metu suau
kojo šie asmenys: Mary Gallag- 
her, Violet Juodakis, Antonija 
ir Vytautas Petrulis, Jean 
Bargaila ir Alvina Montville; 
Doris Brick prisiminimui Ber- 
nice Zayner, Juozas ir Ilona 
Budinavičius, rev. Edward 
Coleman, Louise Lucas, Jean 
Pike, Vytautas ir Rima Rėk
laičiai, N. Rossano, Steven ir 
Leah Savanauskai, Jennie 
Scalice, Vera Paulionis.

$1,000 aukoja Algis Kaz
lauskas, skirdamas auką gau
sioms šeimoms paremti.

Švenčių proga Lietuvos vai
kams aukoja $100 Lithuanian 
Citizens Society of Western 
Penn; po $50 Helena Vreden- 
burg, Fort Collins Co., Gražina 
ir Mamertas Erčiai, Little Neck, 
NY. Pagerbdami Frank, Sylvia 
ir Zachary Cosgrove aukoja $25 
Michael ir Andrea Jaros Ali- 
ąuippa, PA.

Vietoje šventinių sveikinimo 
kortelių Teresė Landsbergienė, 
Upper Marlobor, MD, aukoja 
Lietuvos vaikams $25.

Pratęsdami paramą kitiems 
metams, Lietuvos vaikams 
aukoja $150 ir dar prideda 
kalėdinę $25 dovaną Lietuvos 
Vyčių Anthracite kuopa Nr. 
144, PA.

Po $150 metinį paramos 
mokestį Lietuvos vaikams at
siuntė: Barrington Community 
Unit School District 220 per 
Rimą Binder, Barrington, IL; 
Pipirų ratelis, Chicago, IL; 
Arūnas E. Gasparaitis, Elm- 
wood Park, IL; Stasys ir Aldona 
Bačkaičiai, Great Falls, VA; 
Augustinas ir Dalia Orentai, 
Palos Heights, IL; Viktoras ir 
Leokadia Milukai, Plainview, 
NY; Zigmas ir Ramutė Sa
dauskai, West Chicago, IL; 
Aldona A. Shumvvay, Wor- 
cester, MA; Michael ir Dalia 
Paradie, Nashua, NH; Kenneth 
ir Zvvitsa Kachinski, Peabody, 
MA. Lietuvos vaikų vardu 
dosniems Amerikos lietuviams 
dėkojame už aukas! „Lietuvos 
Našlaičių globos” komitetas, 
2711 West71 St., Chicago, IL 
60629.

• 27 centai skambinant į 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dienas per savai
tę, 6 sekundžių intervalai.
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
lietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. TRANSPOINT 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliui

• American Travel Ser
vice, Balzekas Museum of 
Lithuanian Cuiture, 6500 S. 
Pulaski, 2nd fl., Chicago, IL 
60629. Tel. 773-581-1200; 800- 
422-3190; Fax773-581-1873; 
ATSVL@att.net

• Automobilio, namų ir 
ligos draudimas atygku- 
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, Balzeko 
muziejuje, 6500 S. Pulaski 
Rd., Chicago, IL 60629. II 
aukštas, tel. 773-581-4030.

• BALTIC MONUMENTS,
1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. Tel. 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi
minas 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.

http://www.chicagobotanic.org
mailto:DONATAST%40AOL.COM
mailto:ATSVL%40att.net

