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Lietuva nelaukia žymiu NATO ir 
Rusijos santykiu pokyčiu

Vilnius, sausio 4 d. (BNS) 
— Glaudesnis dialogas tarp 
NATO ir Rusįjos nesukelia 
nuogąstavimų Lietuvoje, kuri 
yra viena pirmaujančiu kandi
dačių tapti sąjungos nare, ket
virtadienį rašo JAV dienraštis 
„Chicago Tribūne”.

Neseniai Lietuvoje apsilan
kęs šio dienraščio žurnalistas 
Colin McMahon savo straips
nyje pristato Lietuvos valdžios 
atstovų požiūrį į NATO ir Ru
sįjos suartėjimą. „Rusijai pri
sijungus prie antiteroristinės 
koalicijos, kai kurie politikos 
žinovai kelia klausimą, kokią 
įtaką įgis Maskva, sukūrus 
naujus NATO ir Rusijos ben
dradarbiavimo rėmus, ir iki 
kokios ribos JAV su sąjungi
ninkais yra pasiryžę atsižvelg
ti į Rusįjos nuogąstavimus, 
raginant Maskvą siekti glau
desnių santykių su Vakarais”, 
rašoma laikraštyje.

Lietuvos pareigūnai, pasak 
straipsnio autoriaus, teigia, 
jog didelių NATO ir Rusijos 
požiūrių pokyčių neverta tikė
tis.

Anot dienraščio, pernai 
gruodį Briuselyje NATO vals
tybių narių užsienio ministrai 
pritarė naujos NATO ir Rusi
jos tarybos steigimui, kuri 
Maskvai turėtų suteikti sva
resnį žodį NATO sprendimų 
priėmime. Anot straipsnio, 
nors sąjunga stiprins bendra
darbiavimą su Maskva kovos 
su terorizmu, ginklų kontrolės 
ir taikos palaikymo srityse,

"* • tačiau aktyvesnis Rusijos
vaidmuo nereiškia, kad Rusi
jai bus suteikta teisė stabdyti 
NATO sprendimus.

„Tikiu, kad NATO generali
nio sekretoriaus lordo Robert
son pasiūlymas Rusijai už jos 
paramą kovoje su terorizmu 
suteikti didesnį už šiuo metu 
turimą patariamąjį vaidmenį

* Kariniams JAV veiks
mams Afganistane pritaria

I 54 proc. apklaustų Lietuvos
! gyventojų, bet sumažėjo na

rystės NATO šalininkų, paro
dė viešosios nuomonės tyri
mas. Lietuvoje parama JAV 
antiteroristinei kampanijai 
yra didesnė, nei pasaulinis vi
durkis (45 proc.), bet kai ku
rios Europos Sąjungos valsty
bės amerikiečių veiksmams 
pritaria dar labiau: Olandija 
(75 proc.), Prancūzija (73), 
Didžioji Britanįja (68). Net 71 
proc. apklaustųjų Lietuvoje 
nerimauja, kad kariniai veiks
mai gali peraugti į visuotinį 
karą prieš islamiškas valsty-

I bes. Tuo tarpu kitur pasaulyje
dėl to nuogąstauja 54 proc. ap
klaustųjų. (BNS)

[ * Krašto apsaugos dali-
I niuose visus metus galioja
I Lietuvos kariuomenės vado
I generolo majoro Jono Kron-
I kaičio įsakymas, kuriuo re-
I miantis iš eilinių kareivių ir
I karininkų gali būti imamas
I kraujas. „Tai yra nemokama
I donorystė, kurioje dalyvaųja-
I ma savanoriškai. Kareiviai
I gali būti tik agituojami, įsa-
I kyti tapti donoru — drau-
I džiama”, sakė Karo medicinos
I tarnybos karių sveikatos prie-
I žiūros skyriaus viršininkas
I Valentinas Seliuginas. Pasak
I jo, per metus visuose dali-
I niuose kraujo jau davė 720
I karių. „Kartu buvo tikrinama,
I ar kariai neserga pavojingo-
I mis ligomis: kepenų funkci-
I jų sutrikimu, hepatitu, veneri-
I nėmis ligomis, AIDS. (KD.Elta)

buvo daugiau ar mažiau politi
nis žingsnis, siekiant įvertinti 
galimybes ir abiejų pusių re
akciją”, cituoja Lietuvos prezi
dentą Valdą Adamkų „Chi
cago Tribūne”.

Straipsnio autoriaus teigi
mu, JAV vadovybės reakcija į 
NATO suartėjimą su Rusija 
buvo nevienalytė: kai kurie 
Maskvą laiko nepatikima, ne
tinkama bendrininke, kiti 
norėtų atsilyginti Rusijos pre
zidentui Vladimir Putin už jo 
pastangas vesti valstybę į 
Vakarus.

„Be naujų sąjungos narių 
Lenkijos, Čekijos ir Vengrijos, 
Lietuvos priėmimą į NATO, 
pasak Lietuvos diplomatų, re
mia ir Skandinavijos vals
tybės”, rašoma straipsnyje.

Anot autoriaus, Lietuva 
džiaugiasi, kad ir Vokietija, 
ilgą laiką besilaikiusi dvipras
miškos nuostatos Baltijos • 
valstybių narystės atžvilgiu, 
pagaliau parodė padrąsi
nančių ženklų.

Tuo tarpu V. Putin, apžval
gininko nuomone, sušvelnino 
kategorišką toną NATO plėt
ros atžvilgiu, tai įrodo ne
seniai jo Helsinkyje pasakyta 
kalba, kurioje jis pripažino ne
priklausomų valstybių teisę 
pasirinkti saugumo grupes, 
kurioms jos nori priklausyti.

Straipsnyje V. Adamkus pa
brėžė, jog reiktų vengti kalbų 
apie NATO „transforma
vimąsi” iš karinės sąjungos į 
politinę. Šią idėją ėmė remti 
Rusijos prezidentas, atsisakęs 
nerealios Rusijos įstojimo į 
NATO minties.

Anot straipsnio, NATO ir 
Rusijos bendradarbiavimas 
yra propagandinis žingsnis, 
kuriuo V. Putin siekia pa
aiškinti Rusįjos visuomenei 
pasikeitusį požiūrį į NATO.

Autoriaus teigimu, Lietuvos 
pareigūnai yra įsitikinę, kad 
Rusįjos nuogąstavimas dėl 
Baltijos valstybių priėmimo į 
sąjungą yra nepagrįstas, nes 
jų narystė tik padidintų sau
gumą regione.

* Seimo pirmininkas Ar
tūras Paulauskas po susiti
kimo su Lietuvos aludarių 
asociacijos (LAA) ir Lietuvos 
krepšinio federacįjos (LKF) 
vadovais pareiškė nepalaikąs 
vyriausybės pateiktų Alkoho
lio kontrolės įstatymo pataisų, 
kuriomis siūloma krepšinio 
bei futbolo rungtynių metu 
uždrausti vartoti alkoholį žiū
rovų salėse, stadionų bei spor
to salių tribūnose. „Toks pro
jektas, jei būtų priimtas, su
keltų nereikalingą socialinę 
įtampą ir sumažintų materia
linę paramą svarbioms sporto 
šakoms — krepšiniui bei po 
truputį atsigaunančiam futbo
lui”, sakė Seimo pirmininkas. 
Jis taip pat pareiškė siūlysiąs 
projekto pataisas, kurios 
leistų „valdyti situacįją, bet ne 
drausti”. (BNS)

* Prezidentas Valdas
Adamkus abejoja, ar vyriau
sybė bus pąjėgi įgyvendinti 
Aukštojo mokslo įstatymo pa
taisų įstatymą, ir ragino ne
prisiimti pažadų, kurių vals
tybė nepajėgs įgyvendinti, nes 
taip gali būti apgautas mokslo 
siekiantis Lietuvos jaunimas. 
Kai kuriais skaičiavimais, 
šiam įstatymui įgyvendinti iki 
2006 metų reikės beveik mili
jardo litų. (LR,R,Elta)

* Lietuvos ir Didžiosios 
Britanijos verslo ryšiams

Ketvertukus auginančias Latukų (dešinėje) ir Gancevskių (kairėje) šeimas penktadienį aplankė Trys karaliai. 
Vilniaus senamiesčio teatro aktoriai (viduryje), persirengę Rytų išminčiais, UAB „Lietuvos draudimo” gyvybės 
draudimas vardu pasveikino ketvertukus ir jų tėvelius, įteigė bendrovės dovanas. UAB „Lietuvos draudimo” gy
vybės draudimas globoja visus Lietuvoje gimstančius trynukus irfcetvertukus. Visi trynukai pirmuosius gyveni
mo metus apdi audžiami nuo nelaimingų atsitikimų. O pernai kovą gimusį Gancevskių ketvertuką bendrovė ap
draudė kaupiamuoju gyvybės draudimu. Vaikams sulaukus 18 metų, kiekvienam bendrovė išmokės po 10,000 
litų. Ketvertuką auginanti Latukų šeima taip pat tapo „Lietuvos draudimo" gyvybės draudimo klientais, mažy
lius apdraudę kompleksiniu gyvybės draudimu. Kiekvienas iš vaikų po 15 metų gaus po 12,000 litų. Be to, bus 
mokamos išmokos, jei kuris nors vaikas per šį laikotarpį susižalos. Gedimino Žilinsko i Elta > nuotr.□ Tėvynėje pasižvalgius

* Nuo šių metu viduti
niškai 1.5 cento už kilovat
valandę padidėjusi elektros 
energijos kaina gyventojams 
— tai tik kainų didinimo pra
džia. Energetikai norėtų, kad 
vidutinę elektros energijos 
kainą nuo balandžio būtų leis
ta didinti iš viso net 4 centais.

(LR, Elta)
* Vilniuje buvo pasi

rašytos autorinės sutartys 
su penkių geriausių darbų ka
raliaus Mindaugo paminklui 
sukurti autoriais. Visi jie iki 
kovo 4 d. konkurso komisijai 
turės pateikti projektus pa
minklų, skirtų 750 metų Lie
tuvos karaliaus Mindaugo 
karūnavimo jubiliejui pami
nėti. Kiekvienam autorių ko
lektyvui, įvykdžiusiam kon
kurso sąlygose nurodytus rei
kalavimus, bus išmokamas po 
50,000 litų honoraras, kurį 
skyrė vyriausybė. II konkurso 
ratui buvo atrinkti dar du dar
bai, kurių autoriai dalyvau
tų konkurse tuo atveju, jei 
kuris nors iš penkių išrinktų 
kolektyvų atsisakytų tęsti pro
jektavimo darbus. Paminklas 
turėtų būti pastatytas iki Min
daugo karūnavimo iškilmių — 
2003 m. liepos 6 d. Paminklo 
kūrimo, projektavimo ir staty
bos darbams vyriausybė skyrė 
2 mln. litų. (BNS)

* Privatizavimui rengia
mos „Lietuvos avialinijos” 
per šiuos metus planuoja at
leisti beveik šeštadalį darbuo
tojų, arba ne mažiau kaip 130 
žmonių iš dabar čia dirbančių 
930. (VŽ, Eite)

* Parlamentarų elgesį
svarstanti Seimo Etikos ir 
procedūrų komisija praėju
siais metais užregistravo re
kordinį skaičių skundų — 
politikai riejosi, vieni kitus 
drabstė purvais, mojavo kumš
čiais ir net viešai keikėsi. Per
nai svarstyta per 70 skundų. 
Kiek nusiskundimų iš viso pa
siekė Seimo komisįją, bet buvo 
atidėti į šalį, sunku suskai
čiuoti. (LR,Elta)

iškilo netikėta kliūtis — pra
ėjusių metų pabaigoje perne
lyg anksti švęsti pradėjęs Sei
mas nesugebėjo patvirtinti 
dvišalės sutarties dėl pąjamų 
ir kapitalo dvigubo apmokesti
nimo išvengimo, tuo tarpu D. 
Britanijoje ši sutartis buvo pa
tvirtinta 2001 m. gruodžio vi
duryje. (LR,R,Elta)

* Pasibaigus Lietuvoje 
siautusioms pūgoms, penk
tadienį ryte dauguma Lietu
vos rajoninių kelių jau buvo 
išvažiuojami. Lietuvoje yra li
kę neišvažiuojamu iki 10 proc. 
labiausiai užpustrų mažo in
tensyvumo rąjoni ų kulių, jie 
yra valomi. j (BNS)

* Spaudžiau* ItUčiains, gy
venimas Kauno zoologijos 
sode apmirė ir pritilo. Dauge
lis gyvūnų uždaryti šildomose 
patalpose, kai kurie pastogėse 
lindi savo noru. Reti pavieniai 
lankytojai gali išvysti tik tuos, 
kuriems lietuviški speigai — 
vienas juokas. (KD.Elta)

* Sniego kastuvai Vil
niuje tapo paklausia preke 
— praūžus sniego pūgoms, 
tiekėjai nebespėja jų pristatyti 
parduotuvėms. (VŽ, LŽ, Elta)

* Ne kartą neišmanymu
kaltintas valdininkas pa
skirtas vadovauti sudėtin
giausioms Kauno miesto ūkio 
sritims. Neseniai į miesto 
Ūkio departamento direkto
riaus kėdę atsisėdęs 55 metų 
Algimantas Čiuderis nedve
jodamas teigė, kad sugebės 
išspręsti įsisenėjusias Kauno 
problemas. (KD.Elta)

* Ūkio ministras Petras
Čėsna tikisi, kad vėliausiai 
iki gegužės šiemet bus baigtas 
„Lietuvos dujų” 34 proc. akcijų 
pardavimas strateginiam in
vestuotojui, bus tęsiamas elek
tros skirstomųjų tinklų bei 
elektrinių privatizavimas, bus 
įgyvendinti strateginiai susi
tarimai tarp „Williams” ir 
„Jukos”. (VŽ.Elta)

* Lietuvos muitinė per 
2001 m., pirminiais duome
nimis, surinko 2.782 mlrd. 
Lt mokesčių ir metų užduo
tį įvykdė 103.1 procentais.

(VŽ, Elta)
* Ūkio bankas neseniai

laimėjo didžiausio Bosnijos 
serbų respublikos valstybinio 
banko „Razvojna” privatizavi
mo konkursą ir, baigęs dery
bas dėl banko privatizavimo, 
tikisi valdyti kontrolinį jo ak
cįjų paketą. (VŽ,R,Elta)

i * Lito susiejimui su euru 
pritaria 48 proc. Lietuvos gy
ventojų. (VŽ.Elta)

* Beveik pusė užsire
gistravusiųjų Kauno darbo 
biržoje ilgai nesuranda dar
bo, nors kas mėnesį jiems 
pranešama apie 1,500 laisvų 
vietų. (KD.Elta)

* Pabradėje netoli Vil
niaus įsikūręs Užsieniečių 
registracijos centras (URC) 
gruodžio 4 d. paminėjo 5 metų 
sukaktį. 1997 m. sausį URC 
buvo įsteigtas tuometinio Pa
sienio policijos departamento 
Greitojo reagavimo bataliono 
dislokacijos vietoje. Nuo 2000 
m. sausio 1 d. URC iš Policijos 
departamento pavaldumo per
duotas tuometinei pasienio 
policijai, dabar — Valstybės 
sienos apsaugos tarnybai 
vvoaT). Šis cvutras Pabradėje
— vienintelė vieta Lietuvoje,
kur teismo sprendimu laikinai 
apgyvendinami neteisėtai 
esantys ir neteisėtai atvykę į 
Lietuvą užsieniečiai. Migraci
jos departamento sprendimu, 
URC taip pat apgyvendinami 
užsieniečiai, prašantys suteik
ti pabėgėlio statusą Lietuvoje. 
Šiuo metu URC gyvena 91 
užsienietis. (BNS)

* Beveik 9,000 moksleivių 
traukiniais Lietuvoje keliavo 
nemokamai. „Lietuvos gele
žinkelių” šventinė nuolaida, 
kai paraišką pateikusios orga
nizuotos moksleivių grupės 
galėjo traukiniu keliauti ne
mokamai, vyko gruodžio 27 ir 
28 d. Aktyviausiai „važiavo” 
besimokantieji Kauno regione
— čia buvo pervežta 3,800
moksleivių. ibnsi

* Kauno „Žalgirio” treni
ruotėje dalyvavo į peržiūrą 
atvykęs Kanados rinktinės 
žaidėjas Richard Hamilton. 29 
metų 185 cm ūgio gynėjas pa
liko gerą įspūdį treneriams. 
Ar jis liks komandoje, grei
čiausiai bus nuspręsta po sa
vaitgalio rungtynių. (KD, Elta)

* Marijampolės rąjono
apylinkės prokuratūra iš
kėlė baudžiamąją bylą dėl 
dviejų naujagimių apdeginimo 
Marijampolės ligoninėje. Sa
vaitės amžiaus dvyniai penk
tadienį tebebuvo sunkios 
būklės. Manoma, kad nauja
gimiai apdegė padėti ant per
nelyg karštų šildymo indų — 
termoforų. Kauno medicinos 
universiteto klinikose (KMUK) 
jiems gydomi 2-3 laipsnio nu
degimai nugaros ir pakaušio 
srityse. Medikai, kūdikių tėvų 
reikalavimu, atsisako suteikti 
išsamesnę informacįją apie jų 
sveikatą. Prokuratūra taip pat 
aiškinasi, kodėl teisėsauga ne
buvo iškart informuota apie 
įvykį Marijampolės ligoninėje, 
nors pagal 1996 m. sudarytą 
trišalį policįjos, prokuratūros 
ir sveikatos apsaugos vadovų 
susitarimą medikai apie pa
našius įvykius turi pranešti 
nedelsiant. (BNS)

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lntertax. ITAR-TASS, BNS 

žimų agentūrų pranetlmals)

Kabulas. Afganistano vidaus reikalų ministras Mohammad 
Yuni Qanuni penktadienį Kabule kartu su Tarptautinėms saugu
mo pagalbos pajėgoms vadovaujančiu Didžiosios Britanijos gene
rolu John McColl pasirašė sutartį, kuri leidžia tęsti šių pajėgų dis
lokavimą valstybėje. „Tikimės, kad šis parašas atneš Afganista
nui pastovumą ir taiką, kurių mums reikėjo daugelį metų”, sakė 
laikinosios vyriausybės vadovas Hamid Karzai. Jungtinių Tautų 
operacijoje turėtų dalyvauti 4,500 kareivių, kuriems Saugumo Ta
ryba suteikė įgaliojimus panaudoti jėgą savigynai.

Singapūras. Saudi Arabijos ekstremisto Osama bin Laden te
roristų tinklas ,,al Qaeda” Azijoje liko beveik nenukentėjęs, nepai
sant susidorojimo su juo kitose pasaulio vietose, rašo įtakingas lei
dinys „Jane’s Intelligence Review”. Nemusulmoniškoms Azijos ir 
Ramiojo vandenyno valstybėms, tarp jų Australijai, Pietų Korėjai 
ir Japonijai, gresia žymus teroro išpuolių pavojus. Daug musulmo
nų gyventojų turinčioms valstybėms, įskaitant Malaiziją, Singa
pūrą, Indoneziją ir Filipinus, taip pat gresia teroro išpuolių pavo
jus. „Al Qaeda” tinklas JAV, Europoje ir Rytų Afrikoje buvo didele 
dalimi suardytas, kai prasidėjo tyrimai ir daugybė suėmimų. Ta
čiau Azijoje kuopelių ir rėmimo struktūrų tinklas liko praktiškai 
nepaliestas — tiek prieš, tiek ir po rugsėjo 11-osios, rašoma leidi
nyje.

Vašingtonas. JAV karo laivyno bazėje Kubos Guantanamo 
įlankoje statomas griežto režimo kalėjimas, kuriame bus kalinami 
teroro tinklo „ai Qaeda” ir Talibano kovotojai, paimti į nelaisvę 
Afganistane, pranešė JAV gynybos sekretorius Donald Rumsfeld. 
Šiems belaisviams, kuriuos Vašingtonas apibūdina kaip sulaiky
tuosius mūšio lauke, kol kas nepateikti kaltinimai dėl jokių nusi
kaltimų, iki šiol nebuvo priimtas joks nutarimas, kaip turi vykti 
JAV prezidento George W. Bush įsteigti karo teismai.

Vašingtonas. JAV prezidento George W. Bush administracija 
svarsto galimybę nusiųsti į Pietų Aziją aukštą pareigūną, kuris 
padėtų surengti Indijos ir Pakistano derybas bei neutralizuoti 
įtemptą karinę konfrontaciją tarp šių branduolinį ginklą turinčių 
kaimynių. Jau tris karus kariavusios valstybės Indija ir Pakista
nas šiuo metu pradėjo didžiausią per 15 metų kariuomenės telki
mą pasienyje. Šią konfrontaciją lėmė įtampos augimas, prasidėjęs 
po oraėjusio gruodžio 13 d. įvykdyto tragiško Indijos parlamento 
antpuolio. Indija dėi šio išpuolio kaitino avi rtaKistane pakarusiai 
islamistų organizacijas, kurios vadovauja Kashmyre kovojantiems 
sukilėliams.

Kathmandu. Pakistano prezidentas Pervez Musharraf penkta
dienį pareiškė nesąs tikras, ar Nepale surengtų Pietų Azijos vals
tybių viršūnių derybų metu jis susitiks su Indijos premjeru Ata 
Behari Vajpayee, kad pabandytų sumažinti tarp abiejų valstybių 
išaugusią įtampą. „Abi valstybės turi norėti derybų", sakė jis. Tuo 
tarpu Indija pareiškė, kad Pakistanas dar neužtikrino sąlygų, ku
rios leistų atnaujinti politinį dialogą, siekiant sumažinti įtampą.

Ramala, Vakarų Krantas. JAV specialusis pasiuntinys Antho- 
ny Zinni penktadienį pranešė, kad netrukus bus atnaujintos JAV 
tarpininkaujamos saugumo derybos tarp Izraelio ir palestiniečių. 
Tai jis pranešė po Jeruzalėje vykusio susitikimo su Izraelio prem
jeru Ariel Sharon bei Ramaloje vestų derybų su palestiniečių vadu 
Yasser Arafat. A. Zinni pabrėžė, kad vykdydamas taikos užduotį, 
kuria siekiama užbaigti daugiau kaip 15 mėnesių Artimuosiuose 
Rytuose siaučiantį smurtą, jis turi nueiti „labai sudėtingą kelią”.

Jeruzalė. Raudonojoje jūroje sulaikius 50 tonų kontrabandinių 
ginklų palestiniečiams plukdžiusį laivą, Izraelis ketina kreiptis į 
tarptautinę bendriją, prašydamas paskelbti Iraną terorizmą re
miančia valstybe. „Laivas ginklus gabeno iš Irano”, paskelbė Iz
raelio Užsienio reikalų ministreija.

Londonas. Pirmoji klonuota avis Dolly susirgo artritu. Avys 
kartais serga šia liga, bet 1996 m. pasaulį išvydusi Dolly ja susir
go nepaprastai jauna, todėl spėjama, kad ji gali turėti genetinį 
trūkumą, kuris galėjo atsirasti klonavimo metu. Šiuo metu pasau
lyje vykdomi labai aktyvūs klonavimo tyrimai. Šią savaitę besi
varžančios mokslininkų grupės paskelbė klonavusios genetiškai 
pakeistas kiaules, kurių organai gali būti tinkami persodinti žmo
nėms. Tuo tarpu gyvūnų teisių gynėjai pareiškė, kad Dolly liga 
patvirtina klonavimo žalą ir paragino nutraukti klonavimo eks
perimentus.

Talinas. Kaip penktadienį rašo Estijos laikraštis „Molodiož Es- 
tonii” („Estuos jaunimas”), Kadriorgo parke vaikštinėjęs bedarbis 
Pernu miesto gyventojas Hannes Kulia užsigeidė pamatyti prezi
dentą Arnold Ruutel. Sargybai neįleidus jo per priekines duris, be
darbis pateko į rūmus per tarnybinį įėjimą ir pakilo į II aukštą, 
kur yra prezidento apartamentai. Pro praviras duris išvydęs cha
latu vilkintį ir kavą gurkšnojantį A. Ruutel, nekviestas svečias pa
noro prie jo prisijungti. „Jei sovietų laikais spintoje būdavo degti
nės ir raudonųjų ikrų, tai dabar tikriausiai yra šis tas geresnio”, 
pasakė H. Kulia šeimininkui. Prezidento apsauga svečią sulaikė, 
bet policija neketina imtis bausmių, nes lankytojas įstatymų ne
pažeidė.

Sofia. Reto šaltumo orai įsivyravo Europoje iki pat Balkanų. Be
to, spaudžiant stipriam šalčiui, 
siaučia pūgos. Bulgarijoje pir
mą kartą per 30 metų sniego 
dangos storis kai kur siekia 2 
metrus. Keliasdešimt gyvenvie
čių sniegas atkirto nuo išorinio 
pasaulio, yra žmoniif aukų. 
Lenkijoje pirmosiomis metų die
nomis nuo šalčio mirė 12 žmo
nių, o iš viso nuo 2001 m. spalio 
šalčio aukomis tapo 220 žmo
nių. Dėl didelių šalčių nutrauk
tos painokos Čekijos mokyklose.

KALENDORIUS
Sausio 5 d.: Jonas Neuman, 

vysk.; Edvardas, Gaudentas, Gedutė, 
Simonas, Telesforas, Vytautas, Vy
tautė.

Sausio 6 d.: Kristaus apsi
reiškimas (Trys Karaliai). Pal. And
rius Bessette; Arūnas, Arūnė, Balta
zaras, Kaspras, Melchioras, Merke
lis.

Sausio 7 d.: Sv. Raimundas iš 
Penjafort; Julius, Liucijus, Raudvilė, 
Rustenis, Rūtenis
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuviene 
1340 Abington Cambs Drive 

- Lake Forest, IL 60045-2660

VASARIO 16-TOS GIMNAZIJOS 
VOKIETIJOJE LAIKRAŠTĖLĮ 
„BOKŠTO ŠEŠĖLY” VARTANT
Žiūrint į Vasario 16-tos gim

nazijos Vokietijoje Vysk. Mo
tiejaus Valančiaus moksleivių 
ateitininkų kuopos leidinio 
viršelį, atrodytų, kad ten nu
pieštas Gedimino pilies bokš
tas su plevėsuojančia trispal
ve. Tartum visa tai, kas vyksta 
kuopos veikloje, net pačioje 
gimnazijoje, įtakojama mūsų 
tautos!

Kuopos 22 puslapių laikraš
tėlis, redaguotas Gretos Stan- 
čaitytės ir Bernadetos Goštau- 
taitės. Viršelio autorė Eglė 
Vaitkūnaitė. Pirmame laik
raštėlio puslapyje skaitome, 
kad septyniolikos narių kuopą 
globoja Marytė Šmitienė ir 
Raimunda Jankūnienė, dva
sios vadas kun. Alfonsas Kel
melis. Laikraštėlio nuotrau
kos Marytės Šmitienės.

Puslapius užpildo rimti raši
nėliai, piešiniai, eilėraščiai, 
juokeliai, veiklos aprašymai, 
kryžiažodis, lietuviškų žodžių 
vartosena ir nuotraukos, šia
me puslapyje pasidalinsime 
keliais rašinėliais.

Toma Marcinkevičiūtė 
rašo apie „Iškylą,..”

„Saulėtas ir gražus gegužės 
13-osios sekmadienis sukvietė 
ateitininkus išvykai į Ruddes- 
heimo miestelį prie Reino 
upės.

Vos atvykus visi leidosi 
plaukti laivu į San Goar pasi
grožėti Reino apylinkėmis ir 
gamtovaizdžiu, šiltas pavasa
riškas oras neleido nuobo
džiauti ir liūdėti. Kelionei tru
kus keletą valandų, kai kurie 
spėjo smarkiai įdegti saulėje. 
Todėl skubėjo pirkti kepu
raites. Pagaliau atvykus į San 
Goar vieni pasivaikščiojo Rei
no pakrante, kiti po miestelį, 
treti lipo į kalno viršūnę pa
sižiūrėti senos San Goar pi
lies.

Netrukus vėl visi turėjo su
sirinkti prieplaukoje ir plaukti 
atgal į Ruddesheim. Dalinan
tis įspūdžiais, patirtais San 
Goar, kelionė netruko ilgai ir 
galiausiai visi jau buvo vie
toje. Nors laikas spaudė ir die
na jau ėjo vakarop, ateitinin
kai surado keletą minučių 
pasivaikščioti po Ruddesheim 
miestelį ir pasigrožėti sena ar
chitektūra.

Išvyka visiems labai patiko 
ir paliko didelį įspūdį, nes vi
sos kelionės metu buvo gražus 
oras ir vyravo gera nuotaika”.

Pasirašiusi slapyvardžiu 
„Mažoji Fadete” pateikė 
mintis „Tik vardas beliko”.

„Galime įsivaizduoti, kad iš
nyksta medis, išnyksta gyvū
nas, galų gale ir žmogus vėl 
pavirsta dulkėmis. Bet be galo 
sunku įsivaizduoti, jog išnyks

Saulė (Liulevičititė) ir Feliksas Palubinskai 2001-jų metų Ateitininkų sa
vaitgalyje, Vilniuje Nuotr Indrės Tijūnėlienės

ta visa tauta. Tauta, turėjusi 
savo kalbą, kultūrą. Deja, taip 
atsitiko Prūsijai, ir iš jos tik... 
vardas beliko.

Pirmą kartą Prūsija minima 
metraštininko Tacitus pirma
me amžiuje po Kristaus. Jis 
rašo, jog prūsai yra stropūs 
ūkininkai ir kaip tauta pre
kiaujanti gintarais. Kadangi 
tuo metu Prūsija nebuvo vie
ninga, susidarė iš genčių, Ta
citus juos vadina „Aestiorum 
gentes”. Antrame amžiuje po 
Kristaus graikų filosofas ir 
matematikas Claudijus Ptole- 
maus iš Aleksandrijos rašo, 
jog prūsų žemės ar dvi gentys, 
tai Galindai ir Sūduviai kitaip 
dar Jotvingiais vadinami. Vė
liau, archeologiniai atradimai 
patvirtina, jog tuo metu, šioje 
teritorijoje tikrai gyveno dvi 
paminėtosios gentys. Jorda
nas 550-aisiais m. aprašo 
tautą, gyvenusią Vyslos žemė
se. Jis juos apibūdina kaip la
bai taikius. 800-aisiais m. 
Karlo didžiojo biografas pa
tvirtina Jordano žodžius apie 
Prūsų žemes, kurios driekėsi 
nuo Nemuno iki Vyslos. Ant
rame amžiuje Prūsijai duoda
mas naujas pavadinimas. Vie
nur jie minimi kaip „Rus”, o 
kitur kaip „Brus”. Popiežiaus 
Jono penkioliktojo laikais juos 
jau vadina „Pruzi”.

Iš šių visų istorinių šaltinių 
galime spręst, kad prūsų gy
venamoji teritorija buvo pla
tus pajūrio ruožas į rytus nuo 
Vyslos. Taip pat, kad ši tauta 
buvo taiki ir vienintele pre
kiaujanti gintarais.

Lietuva, Latvija, Kuršas ir 
Prūsija sudaro vieną tautinę 
šeimą, vadinamą baltais, o 
baltai priklauso didelei Indo
germanų grupei. Nors Lietuva 
ir Latvija tarpusavyje yra 
daug artimesnės nei Lietuva 
ir Prūsija, ar Latvija ir Prū
sija, vis tiek galima atrasti be 
galo daug panašumų. Prūsai, 
prieš pasikrikštydami, taip 
pat buvo pagonys. Jie turėjo 
savo šventyklas, vadinamas 
Ramovėmis. Dvasininkai buvo 
kriviai ir tik jie turėjo teisę 
skelbti tikėjimą. Kaip ir lietu
viai, taip ir prūsai, ąžuolą lai
kė šventu medžiu. Jų vyriau
siasis dievas buvo Perkūnas. 
Ne tik religijoje, bet ir pačiose 
kalbose, žodyne galima rasti 
daug panašumų. Kai kurie 
prūsiški ir lietuviški žodžiai 
skamba labai panašiai. Pa
vyzdžiui: vilkas prūsiškai — 
wilkis, dievas — Deywis, upė 
— apė, kaimas — caimis. Visi 
šie panašumai įrodo Lietuvos
ir Prūsijos artimumą, giminin
gumą.

Nors ir kokia įdomi, sena ir 
didelė ši tauta buvo, jai buvo

Š.m. gruodžio 4.d. minint filosofo dr. St. Šalkauskio 60-sias mirties metines, Šv. Kazimiero bažnyčioje, Vilniuje, 
aukotose šv. Mišiose giedojo jaunimas, pamokslą apie Šalkauskio įtaką mūsų gyvenimui sakė vyskupas Boruta. 
Po Mišių vyko koncertas, kuriame grojo Lietuvos kamerinis orkestras, dainavo jaunimo choras „Jauna muzi
ka", operos solistė Irena Milkevičiūtė ir jos duktė Asta Grigorijan. Nuotr, Indrės Tijūnėlienės

lemta išnykti. Viena šio išny
kimo priežastis buvo ta, kad 
Prūsijai trūko vienybės, trūko 
pasitikėjimo savimi. Dėl to jie 
negalėjo sėkmingai kovoti 
prieš norinčios juos užka
riauti. O tokį tikslą turėjo kry
žiuočiai. Tai buvo ilgas proce
sas. Jau 14-15 amžiuje lietu
viai ir mozūrai kėlėsi gyventi į 
Prūsiją. 1410 m., po Žalgirio 
mūšio, šis antplūdis dar pa
gausėjo. Taigi, nuo 1500 m.
Šiaurės Prūsijoje gyveno dang 
lietuvių, kurie pradėjo prūsiš
kus vietovių pavadinimus 
keisti į lietuviškus. Tą patį da
rė ir mozūrai pietuose. Maž
daug 1700 m. prūsų kalba ga
lutinai išnyko. Didžioji prūsų 
dalis buvo germanizuota, o 
mažesnioji sulietuvinta arba 
suslavinta. Tokiu būdu išnyko 
tauta gyvenusi nuo Nemuno 
iki Vyslos. Dabar ką nors apie 
šią tautą mes galime sužinoti 
tik iš knygų. Ji gyva tik istori
joje. Paliko savo pėdsaką ir 
išnyko.

Šis pasidomėjimas Prūsija 
man sukėlė daug šiltų jaus
mų. Buvo labai įdomu dau
giau sužinoti apie tautą, kuri 
tokia artima lietuviams. Baisu 
net pagalvoti, kad ir Lietuvą 
galėjo ištikti panašus likimas, 
jei Mindaugas nebūtų jos su
vienijęs.

Yra nemažai žmonių, kurie 
mielu noru išsižadėtų savo 
tautos tik dėl geresnio gyveni
mo. Bet ar tai ne baisu? Kiek
vienas žmogus turi jausti, 
kam jis priklauso ir nešiotis 
Tėvynę savo širdyje. Taip pat 
dėti visas pastangas, kad jo 
tauta neišnyktų. Jis turi my
lėti savo kalbą ir kultūrą. Is
torijoje mes jau matome vieną 
skaudų pavyzdį, jog niekas, 
absoliučiai niekas, nėra ap
saugotas nuo išnykimo, net ir 
visa tauta. O mes tiek mažai 
apie ją težinome. Gal žinome 
tik tiek, kad ji vadinosi Prū
sija, o dabar tik vardas beli
ko...”

„Jaunieji ateitininkai” — 
rašinėlio autorė Daina 
Šmitaitė.

„Vasario 16-osios gimnazijos 
jauniesiems ateitininkams va
dovavo mokinė Toma Marcin
kevičiūtė. Kuopai priklausė 
keturios jaunės: Agnė Galins- 
kytė, Gabrielė Jankūnaitė,
Laura Šiugždinytė ir Daina 
Šmitaitė.

Kiekvieną antradienį turėjo
me susirinkimėlius. Juos pra
vesdavo vadovė, bet tekdavo ir 
mums pristatyti pasirinktą 
temą. Mes diskutavome įvai
riomis temomis: bausmė; liga 
„Aids”; savižudybė; koks yra 
geriausias Dievo kūrinys; mo
teris ar vyras; dingę žmones ir
t.t.

Tai buvo labai įdomios dis
kusijos. Mūsų globėja dažnai 
duodavo pavyzdžių iš Lietu
voje gyvenančių žmonių gyve
nimo. Mes daugiausiai suži
nojome, kas vyksta Panevė
žyje, mat ji ten gyvena.

Turėjome iškylą kartu su 
moksleiviais ntoitininbola 
Plaukėme laivu Reino upe.
Matėme daug gražių pilių, Lo
relei kalną ir keletą* senų 
miestų.

Rėdą Supronaitė su ją mylinčiomis jaunosiomis moksleivėmis Lietuvos 
rytinio pakraščio moksleivių ateitininkų š.m. suvažiavime, Vienuolio gim
nazijoje, Vilniuje. Nuotr. Indrės Tijūnėlienės
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Rugsėjo mėn.
2001 m. rugsėjo 29 dieną 27 

jaunučiai ir jauniai susirinko 
Dievo Apvaizdos parapijos pa
talpose pradėti naujus veiklos 
metus. Mes kalbėjomės apie 
metų temą; „Drįstame būti ki
tokie” ir ltttip kiekvienas iš 
mūsų esame skirtingi.

Mes išmokome giesmelę 
„Kai du ar trys”, kurią giedo
sime pradėdami kiekvieną su
sirinkimą. Sužinojome ir kaip 
prieš daugelį metų Lietuvoje 
ateitininkai drįso būti kitokie, 
kai rusai uždraudė jiems veik
ti.

Mes padarėme darbelį — 
mūsų kiekvieno skirtingą 
„DBK” simbolį, kuris kabės 
ant durų rankenos ir primins 
mums kiekvieną dieną būti 
kitokiais. Paskui mes šokome 
„Jurgelį meistrelį” ir roko 
šokį, parodyti, kad nebijome 
šokti skirtingai — ne visada 
reikia sekti tai, ką kiti daro.

Kiekvienas turėjome iš dė
žių su drabužiais pasirinkti ir 
apsirengti kuo keisčiausiai/ 
skirtingai. Tada p. Alma pa
darė kiekvieno vaiko nuotrau
ką. Susirinkimą baigėm vaišė
mis. Diana Jankutė

Spalio mėn.
2001 m. spalio 27 dieną 19 

jaunučių ir jaunių susirinko
me Dievo Apvaizdos parapijos 
patalpose antram mūsų kuo
pos susirinkimui. Mes kalbėjo
me apie Ateitininkų organiza
cijos istoriją: sužinojome apie 
Praną Dovydaitį, ateitininkų 
principus, apie .Ateities” žur
nalą ir jo 90 metų sukaktį. 
Mes atlikome rašymo darbelį 
apie ateitininkus. Paskui ant 
popieriaus nupiešėme save ir 
tuos paveikslus iškirpome; 
mes tuos piešinius naudosime 
Šeimos šventėje. Paskui reikė
jo papuošti karūnas, kurias 
naudosime kitame susirinki
me, kai švęsime Kristaus Ka
raliaus šventę. Susirinkimą 
baigėm vaišėmis.

Diana Karvelytė

Ateinančiais metais jau bo
sime aštuntokės ir žadame įsi
jungti į moksleivių kuopą.

Dėkojome Tomai, kad rado 
laiko ir noro su mumis dirbti 
ir mums padėti”.

Tai - jūsų laikraštis
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MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
www.centerforsurgeryandbreasthealth.com

DR. AUŠRINĖ SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kinaeiy Hiahvvay 
WillowbrooK.IL 60527 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą

GEDAS M. GRINIS, MD
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA

Aurora Medical Center 
10400 75 St Kenosha, Wl 53142 

(262) 697 6990

Asta M. Astrauskas, MD
Vaikų gydytoja 

Palos Pediatrics 
708-923-6300 

Chicago Pediatrics 
773-582-8500

DR. RUSSELL MILĖR, MD
Šeimos gydytojas ir 

CHIRURGAS
Perėmė dr. P. Kisieliaus praktiką 

Oak Park Physicians Office 
6626 W. Cermak Rd., 

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

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

10745 Winterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

706-673-9074 
Valandos pagal auattarimą

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D.
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia PI., Orland Park, IL 
Tel. 706-349-0887. 

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms.

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

Sufta 101 
Lemont, IL 

Tai. 630-243-1010 
valandos auaNarua

Ramono C. Marsh, MD SC 
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400
Valandos pagal susitarimą

Dr. Rimas Novickis
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

Manualinė fizioterapija, akupunktūros, 
galvos skausmų (ir migrenos), 

sportinių traumų specialistas 
6645W. Stanley Ava., Berwyn, IL 

60402, tel. 708 - 484-1111. 
Valandos kasdien, savaitgaliais susitarus 

Kalbame lietuviškai.DR.ELIGUUS LELIS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

1192 Watter St, Lemont, IL 60439 
1051 Essington Rd. *200,

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

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

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

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

DR. RAMUNĖ MACIJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

9356 S. Robertą Road
Hickory Hills

■ T< 706-506-2131 .........
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą

DR. VILIUS MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS . 

FAMILY MEDICAL CLINIC
10611 W. 143 St. Orland Park IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital
SHver Croaa Hospital

Valandos pagal susitarimą
Tel. 706-460-2500

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

7722 S. Kedzie Avė.
Chicago. IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300Cantfac Diagnosis, LTD.
6417 W. 87 Str.

Oak Lawn, IL 60453
Tel. 773-436-7700 

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

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

DR. LINA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA

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

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

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

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLAS PRUNSKIS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
SCOTT GREENVVALD, MD 

Illinois Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,

DR. K. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
iSSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

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

vietų skausmo gydymo specialistai 
Chicago: 312-726-0800

East Dundee: 847-551-1212 
McHenry: 815-363-9595
Eik Grove: 847-718-1212 

ir Libertyville. 
www.illinoispain.com

ARASŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

DR. DANA M.SAUKLIS
Dantų gydytoja

825 S. Mannheim Rd. 
Waatchaater.IL 00154

Tel. 708-344-1694
Valandos pagal susitarimą

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

NERVŲ IR EMOCINES LIGOS
Kab. 773-735-4477

6449 S. Pulaskl Road
Valandos pagal susitarimą

SURENDER LAL, M.D.
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą.

DR. PETRAS V.KISIELIUS 
INKSTU, PŪSLES, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health, _

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

DR. V J. VASAITIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

4617 W. 83 81, Burbank, IL 
Tai. 706-423-6114

Valandos pagal susitarimą

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė — VIDAUS LIGOS 
Priimami MEDICARE pacientai 

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

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadlenĮ

LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija

9830 S.Ridgeland Avė. 
Chicago Ridge, IL 60415

Tel. 706-638-8622
4149 W. 63rd. St.

Tel. 773-735-7709

M. biuU teteLYTE
Amber Health Cantar

Stuburo, ųnarių ir raumenų gydymas, 
chiropraktika.manualinė terapija, 

akupunktūra.
7271 S. Harlem, Bridgevievr, IL 

60455. Ttl. 708-594-0400. Kalbame 
lietuvlikil. Valandos susitarus.

I

mailto:administracija%40draugas.org
mailto:redakcija%40draugas.org
rastine9draugas.org
skelbimai9draugas.org
http://www.centerforsurgeryandbreasthealth.com
WillowbrooK.IL
http://www.illinoispain.com
Waatchaater.IL
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Mes ir pasaulis
Paruoiė Bronius Nainys

PRAĖJUSIŲ
„Deja, tenka pripažinti, kad 

pasibaigę (praėjusieji B.N.) 
metai nesumažino Lietuvoje 
nei skurdo, nei nedarbo, nei 
nesantaikos. Oficialieji skai
čiai tikina, kad ropščiamės iš 
duobės, bet ar daug kas tą pa
gerėjimą junta?... Kapitulia
vo naujosios politikos išpaži
nėjai, žadėję Lietuvai šaunias 
valstybės perspektyvas... Tad 
vėl sugrįžtam prie kairesnių
jų valdžios. Tačiau šaliai sun
kiai einasi ir teoriškai pažan
gia kryptimi: amerikoniškasis 
^illiams’ tapo beveik keiks
mažodžiu”, — rašo „Kauno 
diena” (2001.12.31) vedamąja- 
me. Tačiau Baltijos tyrimai 
(„Lietuvos rytas”, 2001.12.31) 
rodo, kad nusiskundimai sun
kia ekonomine padėtimi su
mažėjo. Keli iš 1,000 apklaus
tųjų minėjo net šalies ekono
mikos pakilimą Anksčiau to
kių dalykų apklausose nebū
davo. „Lietuvai šlovę pasau
lyje pelnė vėl meno ir sporto 
žmonės”, — teigia Aušra Lėka 
toje pačioje „Kauno dienos” 
laidoje, o gruodžio 22-ros „Lie
tuvos ryto” laidoje Užsienio 
reikalų ministerijos Konsuli
nio skyriaus direktorius 
Šiaudvytis nerimauja dėl dra
matiškai didėjančių užsienyje 
lietuvių padaromų nusikalti
mų. Praėjusiais metais už nu
sikaltimus užsienyje buvo nu
teista 3,090 Lietuvos piliečių. 
Lyginant su 2000 metų nusi
kaltimais (1,827), padidėjimas 
— 70 nuoš. Priežastis pačioje 
Lietuvoje: ekonominis, su juo 
kartu einantis ir moralinis 
nuosmukis. Šiaudvytis mano, 
kad pats nusikaltimų skaičius 
per daug negąsdintų, nes pra
ėjusiais metais Lietuvos pi
liečiai į užsienį buvo išvykę 4 
milijonus kartų, tačiau šiur
pina jų pobūdis: anksčiau lie
tuviai būdavo sulaikomi už 
vagystes, neteisėtą darbą, o 
dabar — už prievartavimą, 
nužudymus, pasipriešinimą 
policijai. Taigi ir vėl nieko 
naujo: Lietuvos gyvenimo pra
ėjusių metų suvestinė — dau
giau minusų negu pliusų. Bet
kaip bebūtų keista, Lietuva 
dėl to, atrodo, per daug nesi
rūpina. Apklausų būdu ma
tuoja vieni kitų populiarumą, 
renka svarbiausius Lietuvos 
įvykius — teigiamus ir neigia
mus — ir nedaug kreipia dė
mesio į tai, ką apie ją galvoja 
pasaulis.

Be abejo, įvykių dėmesio 
centre Lietuvoje lieka politi
ka. Per visus metus dėl pir
mos vietos rungęsi du ryš
kiausi politikai — Adamkus ir

PALIKIMAS
Brazauskas, — tokioje padė
tyje liko ir Naųjųjų metų 
slenkstį peržengę. „Baltįjos ty
rimai” metų žmogumi išrinko 
ministrą pirm. Algirdą Bra
zauską (17,4 nuoš. apklaus
tųjų balsų), prezidentą Valdą 
Adamkų palikdami antroje 
vietoje (16,4 nuoš. balsų), o 
„Kauno dienos” skaitytojai į 
pirmą vietą pasodino Adam
kų. Trečią vietą „Baltijos tyri
mai” atidavė Viktorui Uspas- 
kichui, o „Kauno diena” — Ar
vydui Saboniui, bet ketvirtoje 
(tikrai būdinga) — abejose 
apklausose balsuotojai įtvirti
no Kazį Bobelį. Tačiau Kau
nas nebūtų Kaunas, jeigu jis 
nepasižymėtų kokiu nors ypa
tingesniu vyksmu. Tai buvusi 
laikinoji sostinė parodė ir šį 
kartą: populiariųjų Lietuvos 
žmonių pirmojo dešimtuko vi
dury, penktojoje vietoje, ji 
įtvirtino Vytautą Šustauską. 
Kas tokio sprendimo galėjo 
tikėtis, ypač kreipiant dėmesį 
į daug metų šiame mieste po
puliariausio politiko Vytauto 
Landsbergio nusodinimą į de
šimtą vietą? Nors, antra ver
tus, ir pagal „Baltijos tyri
mus” Šustauskas gana popu
liarus: kartu su pasaulio 
garsenybėm — disko metiku 
Virgilįjum Alekna ir akrobati
nio skraidymo žymūnu Jurgiu 
Kairiu — jis dalinosi 10-12 
vieta. Taip turbūt gali atsitik
ti tik Lietuvoje, kur, tuščia
kalbių politikų nuvilti, žmo
nės tiesiog ciniškai balsuoja 
už gatvės rėksnius. Nors Šus
tauskas turi ir nuopelnų: su
stabdė naujos ponįjos snobiš
ką šėlsmą Vienos valsų prie
danga. Panašiai būtų galima 
aiškinti ir dr. Bobelio popu
liarumą. Lietuvos Seime jau 
trečią kadenciją tęsiantis, iš 
medicinos gydytojo virtęs poli
tiku, žiniasklaidos žiniomis, 
vos vieną įstatymo projektą 
pasiūlęs, seimūnas balsuoto
jus patraukia irgi tik išskir
tinai triukšmingomis kalbo
mis. Koks logiškas žmogus 
drįstų siekti valstybės prezi
dento kėdės 79-ai8iais gyveni
mo metais?

Šviesesnis spindulys — pa
saulinio garso solistės Viole
tos Urmanavičiūtės išrinki
mas Metų moterimi, tačiau jį 
vėl temdo politika: svarbiau
sias metų įvykis Lietuvoje — 
Rolando Pakso vyriausybės 
žlugimas ir Algirdo Brazaus
ko sugrįžimas į valdžią. Tik
rai keista, kad ne Lietuva, bet 
pasaulis turi pripažinti mus 
jame šlovinančias garsenybes. 
Visame pasaulyje žinomas

Praėjusių metų gruodžio 22 d. Vokiečių kultūriniame centre, Cleveland, OH, buvo suruoštas „American Na- 
tionalities Movement” metinis pokylis. Ta proga Baltijos tautų atstovai turėjo progą pasikalbėti su JAV sena
torium George Voinovich (Ohio) NATO plėtros klausimais. Senatorius patarė: „Kovokite, kovokite ir nesusto
kite, kol gausite pakvietimą”. Iš kairės: šen. George Voinovich, io žmona Janet Voinovich ir LB Clevelando 
apylinkės vicepirm. dr. Viktoras Stankus. George Dobrea (Rumunijos garbės konsulo Clevelande) nuotr.

JAV sporto žurnalas, „Track 
and Field News” paskelbė ge
riausio 2000 metų lengvaat
lečio pasaulyje rinkimų rezul
tatus: laimėtojas — disko me
tikas Virgilijus Alekna. Tokio 
laimėjimo lietuvis dar nieka
da nebuvo pasiekęs. Šalia 
Aleknos praėjusiais metais 
tarp pasaulio garsenybių su 
aukso, sidabro, bronzos me
daliais atsistojo dviratininkės 
Rasa Pulikevičiūtė, Edita Pu
činskaitė, Diana Žiliūtė, Dia
na Elmentaitė, Julita 
Pipinigatė, A. Skujytė, Gitana 
Gruodytė dviratininkai — 
Sergejus Apionkinas ir Tomas 
Vaitkus, penkiakovininkas 
Andrejus Zadniaprovskis, le
do šokėjai Povilas Vanagas ir 
Margarita Drobiazko, sporti
niai šokiai — Klaipėdos „Žu
vėdra”, irkluotojai A. Duonėla 
ir A. Balčiūnas, Lietuvos mo
terų krepšinio rinktinė. Sep
tyniolikmetė Viktorija Čmily- 
tė Olandijoje laimėjo tarptau
tinį šachmatų turnyrą ir išsi
kovojo tarptautinės vyrų 
meisterės vardą.

Ne visus lietuvių pasauli
nius laimėjimus sporte čia su
minėjau, bet ir jų pakanka 
įrodyti šių pasaulio garseny
bių pranašumui prieš politi
kus, net ir kultūrininkus, ir 
labai nustebti, kodėl pati Lie
tuva jiems akloka. Deja, Lie
tuva pasaulyje daug ko nema
to. Žinoma, gal ir nenori, ypač 
nusikaltimų. Antra vertus, 
pakanka ir savų dėmesingų 
keistenybių. Gruodžio 22-rą 
„Lietuvos rytas” rašė apie 
smėlį valgančią moterį. Telšių 
rajone, Gomalių kaime gyve
nanti 53 m. Stanislava Monst- 
vilienė per savaitę sukerta 30 
kg smėlio, girdamasi, kad jai 
šis patiekalas skanesnis už 
šokoladą. Lietuvai svarbus ir 
naftos išsiliejimas Būtingės 
plūdure, kairiųjų vyriausybės 
susikibimas su „Williams”. 
Tik keista, kad krepšinio 
rinktinės nesėkmės Turkijoje 
visgi žymiai svarbesnės (9-ta 
vieta) už dviratininkių laimė
tą aukso medalį pasaulio čem
pionate (17-ta vieta). Tačiau 
lietuviams nežinomi Amerikai 
svarbūs įvykiai: mirties

sprendimo įvykdymas val
džios daugiaaukščio pastato 
susprogdintojui Timothy Mc- 
Veigh, senatoriaus James 
Jeffrods pabėgimas iš respub
likonų partijos ir dėl to Sena
te pakeista politinių jėgų pu
siausvyra, Slobodan Milosevič 
atidavimas tarptautiniam tri
bunolui, rusams šnipinėjusio 
Robert Hanssen pagavimas, 
amerikiečių „šnipo” lėktuvo 
nutupdydamas kiniečių terito
rijoje. Iš amerikiečiams įsi
mintinų praėjusių metų įvy
kių Lietuva žino tik du: iš
puolį rugsėjo 11-tą ir Osama 
bin Laden gaudynes Afganis
tane. Neįdomūs Lietuvai atro
do nė bendro pinigo — euro 
įvedimas į ES rinką. Taip pat 
ir politikams svarbūs klausi
mai kilo tik dėl būsimo pa
kvietimo į NATO ir derybos

Gruodžio 20 d. Vilniaus rotušėje pristatyta italų menininkų sukurta in
staliacija „Baltieji technologiniai skrydžiai”. K. Vanago (Elta) nuotr.

su ES, bet visiškai nesvarbūs 
atrodė besikeičią JAV-Rusijos 
santykiai, galį turėti lemian
čios įtakos ir Lietuvos sava
rankiškumui. Nors Užsienio 
reikalų ministerijos atstovas 
ir teigė, kad lietuvių nusikal
timai užsienyje didėja dėl mo
ralinio nuosmukio, tačiau 
apie jaunimo auklėjimo, jo 
moralės ugdymo reikalus ir 
padėtį praėjusiais metais nie
kas neužsiminė.

i
O pabaigai ir toks „pasigar

džiavimas”: ar gali australai 
užmiršti savo europietiško 
futbolo rinktinę, pasaulio pir
menybių atrankos varžybose 
supliekusią Tongą rezultatu 
22:0, ir Amerikos Samoą — 
net 31:0, per kurias puolėjas 
Archie Thompson įkirto 13 
įvarčių?
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Danutė Bindokienė

Kol dar nepaskendo 
praradimo kiaurymėje

Mėgstame sakyti, kad 
mums rūpi Lietuvos reikalai. 
Tačiau dažnai užmerktomis 
akimis praeiname pro tautos 
pasiekimus, pasirinkdami dė
mesį kreipti į neigiamybes ir 
nesėkmes. Galbūt jau toks lie
tuvių būdo bruožas: ieškoti 
krislų savųjų ir svetimųjų, 
akyse, su pasimėgavimu var
tytis pesimizmo dumble ir 
visiškai ignoruoti bet kokias 
šviesesnes visuomeninio ar 
asmeninio gyvenimo apraiš
kas, nepajudinant nei piršto, 
bent dalelytę tų neigiamybių 
panaikinti.

Besibaigiant 2001-siems ir 
prasidėjus Naujiesiems me
tams, mada skaičiuoti netek
tis ir skaudžiai atsidusti, kad 
praradimų spragų ateitis ne
pajėgs užkamšyti. O atsidusti 
yra priežasčių: iš sparčiai į 
amžiaus saulėlydį žengian
čios antrosios lietuvių imi
grantų bangos laikas nuolat 
skabo žmones, kurie buvo ir 
veiklūs, ir raštingi; ant kurių 
pečių patogią atramą rado lie
tuviška spauda, organizacijos, 
bendruomeninė veikla.

Kad lietuviškieji pėdsakai 
visiškai neišnyktų, gyvenant 
toli nuo sayo kilmės krašto, 
Apvaizda, atrodo, pasirūpino 
ir pakaitalu, kai po Lietuvos 
nepriklausomybės į Ameriką 
(ir kitas užsienio šalis) pasi
pylė trečiosios bangos lietu
viai imigrantai. Ir kas atsiti
ko? Užuot džiaugsmo ir pa
stangų priimti juos į savo lie
tuvišką šeimą, visokeriopai 
padėti, bendrauti, į darbą sto
jo „uolieji užtvarų statytojai”, 
negailėdami priekaištų, ieško
dami skirtumų. Tad ir kyla 
klausimas: kodėl mes visi tu
rime būti vienodi, lyg žirniai 
ankštyje? Kodėl negalime vie
ni iš kitų pasimokyti, priside
rinti, bent jau vieni kitus to
leruoti? Argi po II pasaulinio 
karo į šią pusę Atlanto atvy
kusieji buvo lygiai tokie pa
tys, kaip tautiečiai, kuriuos čia 
radome? Iš kur tada atsirado 
naujos organizacijos, lit. mo
kyklos, nauji siekiai ir rūpes
čiai, kitokio pobūdžio veikla?

Taip ir dabar su naujaisiais 
imigrantais. Tegul jie ieško 
savo kelių, savo gyvenimo. 
Kuriems rūpi lietuviškosios 
tapatybės išlikimas, atras bū
dų įsijungti į veiklą (ir jaa 
nemaža dalis įsijungė), leisti 
vaikus į lietuviškas mokyklas, 
lankytis lietuviškose pamal
dose... O tie kiti — nubirs 
šalikelėje ir išnyks svetimų 
piktžolių tvane. Juk taip atsi
tiko ir su tūkstančiais antro

sios bangos imigrantų, juo la 
biau jų vaikų, vaikaičių. Ko 
dėl tos tikrovės stengiamės 
nematyti, o negalime būti at
laidesni atvykstantiems9

Viena aišku: lietuvių imi
grantų, gyvenančių toli nuo 
savo tėvynės, lietuviškoji atei
tis yra jų pačių rankose. Čia 
vargu galime tikėtis konkrečios 
pagalbos iš Lietuvos, kuri yra 
paskendusi savose problemo
se. Iš tiesų, Lietuva laukia 
užsienio lietuvių pagalbos, be 
kurios negalėjo apsieiti iki 
šiol, negalės ir toliau, nepai
sant arogantiškų kai kurių 
valdžios biurokratų pastangų 
įrodyti, kad lietuviškoji išei
vija tėvynei nereikalinga. Tad 
išeitis tik viena: išeivija turi 
pati pasirūpinti ne vien savo 
išlikimu, bet ir savųjų verty
bių apsaugojimu nuo visiško 
išnykimo.

Visi žinome, kad buvusios 
lietuviškos institucijos, para 
pijos, kapinės, pastatai ir kiti 
svarbūs objektai byra pro mū
sų pirštus, kaip sausas smė
lis. Daug ką jau praradome ir 
susigrąžinti nebus įmanoma. 
Tačiau yra dar pakankamai 
objektų, kuriuos galėtume 
bent įamžinti ir palikti aki
vaizdų ženklą, kad lietuviai 
savo rankomis, savo aukomis 
juos kūrė, puoselėjo, naudojo. 
Technikos priemonėms to
bulėjant ir pingant, atsiranda 
galimybių juos užfiksuoti bent 
filmo juostoje.

Konkrečiai siūlome nedel
siant susirūpinti dar JAV-se 
tebeveikiančių (ar pusiau vei
kiančių) lietuviškų bažnyčių 
nufilmavimu: iš lauko ir vi
daus. Daug jau jų perėjo į ki
tataučių rankas, kai kurios 
buvo visiškai nugriautos, bet 
visgi dar nemažai yra. Kun. 
V. Valkavičius išleido tritomį 
apie lietuviškas parapijas šia
me krašte, bet vaizdai filme 
(su atitinkamais komentarais 
bei istoriniais duomenimis) 
būtų net daugiau veiksmingi. 
Reikėtų tokiu pačiu būdu 
įamžinti ir lietuviškas ka
pines, vasarvietes, vienuoly
nus bei kitus tolygius pasta
tus, kol jie, kaip New Yorke 
Kultūros židinys, visiškai ne
perėjo į svetimas rankas ir 
neprarado visų lietuviškumo 
ženklų.

Kas turėtų tuo pasirūpinti, 
kas finansuoti, kas šio darbo 
imtis? Tai klausimai, į ku
riuos reikia nedelsiant rasti 
atsakymus. Bet laiko liko tik 
rai nedaug ir ilgai delsti gali 
būti labai nuostolinga.

PROBLEMA OPI VISAME 
PASAULYJE

VIOLETA RUTKAUSKIENĖ
Nr.l

Antisemitizmo reiškiniai skaudina ir jaudina ne 
vien tik žydus, tačiau ir kiekvieną geros valios žmogų, 
ar bent didžiąją visuomenės dalį, siekiančią santarvės 
tarp skirtingų tautų, religijų, mąstymo žmonių ir gerų 
santykių jų tarpusavio bendravime. Ši problema — opi 
visame pasaulyje, ne vien tik Lietuvoje ar posovieti
nėse šalyse: Baltarusijoje, Ukrainoje, Rusijoje ar Len
kijoje. Antisemitizmo protrūkiai išsiveržia ir nusisto
vėjusios demokratijos valstybėse: JAV, Prancūzijoje, 
Anglijoje, Austrijoje, Vokietijoje, Švedijoje ar kitose 
Europos bei pasaulio šalyse. Pasirodo, antisemitizmas 
egzistuoja ir tarp žydų kilmės žmonių, ir net tarp žydų 
pačiame Izraelyje. Tačiau, atidžiau pažvelgę į šią prob
lemą, nesunkiai pastebėsime, kad nepakantumas 
atskirai etninei žmonių grupei, šiuo atveju žydams, 
mūsų dienomis dažniausiai palaikomas dirbtinai, pa- 
kurstant iš pašalės, kai atsiranda reikalas sukelti 
įtampą tarp atskirų etninių grupių, skirtingų religijų 
bei tradicijų žmonių įvairiuose pasaulio kraštuose ar 
tik tam tikrose valstybėse. Kartais antisemitiniais iš
puoliais bandoma maskuoti tarptautinius skandalus ir 
politines intrigas, neretai antisemitizmu prisidengia
ma, kai reikia nuslėpti nesąžiningą veiklą, nešvarius,

gal net daugelio žmonių aukų pareikalavusius sando
rius ar kokius niekšiškus susitarimus, netikėtai po 
daugelio metų iškilusius į viešumą.

Neseniai sausio viduryje tokie reiškiniai pasijautė 
ir Lietuvoje, kai, besiskelbiantis Lietuvos ubagų kara
liumi, V. Šustauskas pažėrė pluoštą užgaulių pasisa
kymų prieš žydus. Stebint šią jau kiek nutolusią ir 
prigesusią istoriją ne iš „lietuviškos virtuvės” lango ir, 
matant ją Lietuvos pastangų stojimui į NATO bei Eu
ropos Sąjungą fone, nesunku nuspėti, kam ir dėl ko tų 
šnekų prireikė, kokių tikslų čia buvo siekiama ir kodėl 
tos kalbos pasigirdo visai prieš pat tarptautinį kovos 
su nepakantumu forumą, vykusį 2001 m. pradžioje 
Stokholme. Visai nesvarbu, jei pakenkti Lietuvai buvo 
siekiama svetimom rankom, pasikviečiant „talkinin
kus" net ir iš kitų valstybių. Tačiau, ko gero, daugeliui 
taip ir liko neaišku, kodėl šioje nemalonioje istorijoje, 
pagarsinant Šustausko kalbas, taip aktyviai dalyvavo 
Svedįja, jos žurnalistai, atskiri pareigūnai ar net šios 
valstybės politikai.

Sprendžiant iš švedų žurnalistų operatyvumo, pa
garsinant Šustausko išsišokimą tarptautinio forumo 
išvakarėse, ir, stebint vėlesnę Šveduos pareigūnų bei 
politikų reakciją, galėtume spėti, kad švedai čia taip 
pat turėjo kažkokį užslėptą interesą, ir ne mažiau nei 
mūsų rytinis kaimynas, buvo suinteresuoti to skanda
lingo įvykio rezultatais. Norint suprasti tokį švedų ak
tyvumą, verta prisiminti, kad Švedijos vyriausybė vi
sai prieš pat šį forumą pateko į labai nemalonią pa
dėtį. Kaip tik tuo metu jai teko viešai prisipažinti už

savo klaidas ir neveiklumą dėl žymiojo Švedijos diplo
mato R. Valenbergo (Raoul Wallenberg) paslaptingojo 
dingimo pokaryje ir iki šių dienų neišaiškinto likimo 
Sovietų Sąjungoje. Visai prieš tarptautinį forumą buvo 
pranešta, jog pakartotinis bandymas išgelbėti garsųjį 
diplomatą R. Valenbergą, gal geriau sakykime, bent 
sužinoti tikrąjį šio žmogaus likimą, eilinį kartą baigėsi 
nesėkme. Maskva, kaip ir anksčiau, neparodė nuošir
dumo ir neatskleidė visos tiesos apie šio žymaus hu
manisto, Antrojo pasaulinio karo metu išgelbėjusio 
100,000 Vengruos žydų, tragiškąjį likimą sovietų vals
tybės pančiuose. Tačiau ir Švedija viešai prisipažino, 
jog jos valdžia nedaug prisidėjo prie diplomato gelbė
jimo, be to, padarė daugybę klaidų ir apskritai, buvo 
gana abejinga R. Valenbergo šeimos pastangoms, be
siaiškinant jų artimo žmogaus likimą pokaryje. Nors 
ir stipriai pavėluotai, 2001 m. sausio viduryje, Šve
duos ministras pirmininkas Goeran Persson atsiprašė 
R. Valenbergo šeimos už nepakankamas pastangas ir 
padarytas klaidas, pažadėjo pagalbą ir paramą dingu
siojo diplomato tolimesnėje paieškoje.

Matyt, gerai suprasdami, jog prie šios problemos dar 
bus grįžtama ir tarptautinio forumo eigoje, švedai, ko 
gero ieškojo įvairių būdų, galinčių atitraukti dėmesį 
nuo dingusiojo diplomato reikalų, ir visaip stengėsi 
išsisukti nuo pakartotinų bei ne itin malonių šio klau
simo svarstybų. Galbūt bota ir kitų nemalonių praei
ties momentų, kuriuos švedams žūtbūt reikėjo užmas
kuoti kokia nors sensacinga žinute, netikėtu įvykiu ar 
už tris geležinius skatikus nupirktu kokių dvasinių

ubagų „vaidinimu”. Tad, galima sakyti, kad, kaip tik 
iš šios, ne itin malonios situacijos, švedus „išgelbėjo” 
mūsiškis ubagų karalius su savo užgauliais pasisaky
mais prieš žydus. Šustausko interviu, parodytas tarp
tautinės konferencijos išvakarėse, jei prisimenate, su
kėlė didelę reakciją ir iššaukė pasipiktinimą ne tik 
atskirų lietuvių poelgiais, bet, kaip jau tapo madinga, 
net visa lietuvių tauta ir, žinoma, stipriai papiktino ne 
tik forumo dalyvius, atvykusius iš viso pasaulio, bet ir 
platesnį visuomenės bei politikų ratą. Tuo įsitikino ir 
mūsų Seimo atstovai, nuvykę į forumą Stokholme, kur 
jiems teko patirti, jog Lietuva Švedijoje garsėjanti ne 
tik kaip antisemitų, bet ir nusikaltėlių eksporto vals
tybė, pastaruoju metu dėl atskirų piliečių nusikaltimų 
gan dažnai minima tiek Švedijos, tiek kitų Europos 
valstybių žiniasklaidoje ar kriminalinėje statistikoje. 
Kaip spaudoje rašyta, mūsų pasiuntiniams tekę aiš
kintis dėl lietuvių nusistatymo prieš žydus, kylančios 
antisemitizmo bangos Lietuvoje ir mūsų valdžios ne
veiklumo, tiriant karo nusikaltėlių bylas, vilkinant 
nacių koloborantų teismus. Štai kaip sumaniai, pasi
naudojus atskirų išsišokėlių bukumu, buvo pridengtos 
praeities klaidos ir nesėkmės su Valenbergu, o Lietu
va, siekianti narystės europinėse ir transatlantinėse 
organizacijose, pasauliui eilinį kartą pristatyta — 
kaip visų „blogybių centras” Europoje...

Po tokios „mūsiškių” ubagų karaliaus paslaugos, ko 
gero ir specialiai paorganizuotos, švedų valdžia pasiju
to laisviau ir daug drąsiau.

(B.d.)
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ĮDOMŪS IR JAUDINANTYS 
VIENUOLĖS PRISIMINIMAI

EDVARDAS ŠULAITIS

S< -. Aldona Kezyte.AC

„Esame nenaudingi tarnai", 
— Aldonos Kezytės, ACJ, kny
ga, atskleidžianti 1976-1990 
m. rizikingą darbą Gruzijoje ir 
Armėnijoje. Knygoje minimi 
kunigai, kurie, palikę savo 
darbą Lietuvoje, skrisdavo į 
tolimiausius Užkaukazės 
kampelius teikti sakramentų, 
knygos autorės parengtiems 
katalikams. „Skaitytojai čia 
ras gyvosios Evangelijos sklei
dimo vaizdus, krikščioniškojo 
gyvenimo pamokas, kartu iš
gyvens patirtus pavojus ir pa
jus nepaprastą Dievo Apvaiz
dos globą”, — tokiais žodžiais 
Šiaulių vyskupas Eugenijus 
Bartulis apibūdina naują lei
dinį.

Stambokos (223 puslapių su 
iliustracijomis) knygos pava
dinimas yra keistokas. Jis pa
aiškėja tik knygos pabaigoje, 
kur minimi evangelisto Luko 
žodžiai: „Esame nenaudingi 
tarnai. Dareme, ką turėjome 
padaryti”.

Šiame leidinyje, beje, yra ne 
vien tik A. Kezytės misijų dar
bų Kaukaze aprašymai, nors 
jie užima daugiausia vietos. 
Seserų Jėzaus Širdies Tarnai
čių vienuolyne Šiauliuose gy
venanti vienuolė knygos pra
džioje kalba apie savo vaikys
tę, tėvus Jurgį ir Eugeniją Ke- 
zius, brolius Algimantą bei 
Romą.

Knygos pradžioje supažindi
na su Keziu šeimos gyvenimu 
Vištytyje, kur 1931 m. sausio 
11-ąją gimė Aldona, trečioji po 
dviejų broliukų. Kadangi tai 
buvo žiauriai šalta žiema, tai 
jai tuoj pat buvo konstatuotas 
plaučių uždegimas.

Gydytojos išvada buvusi 
liūdna. Ir sielvarto apimtas 
jos tėvelis jau buvo spėjęs ma-

nGioudingl (ruanl

žą karstelį padaryti ir į kūmus 
pakviesti kaimynus Arminus, 
nes po krikšto galvojo, reikės 
pradėti ruoštis laidotuvėms.

„Tačiau Dievo planai nesu
vokiami. Nuplovus krikšto 
vandeniu Aldutės galvelę, ji 
lyg rožė po audros naujai pra
siskleidė. Karstelio nereikė
jo... Gal šis kūdikis bus reika
lingas Viešpaties vynuogy
nui?” — taip apie busimosios 
vienuolės vaikystės dienas 
kalba neįvardintas asmuo, ku
ris knygoje pažymėjo jos jau
nystę.

Čia taip pat nupasakojama 
Keziu šeimos odisėja: persi
kėlimas iš Vištyčio į Kybartus, 
o kuomet 1939 m. spalio 10-ją 
Lietuva atgavo Vilnių — tuo
met ten turėjo išjudėti Jurgis 
Kezys, kuris dirbo policijoje ir 
buvo iškeltas į naują vietą.

Devynmetė Aldona su bro
liukais ir mama tada dar pa
siliko Kybartuose, nes reikėjo 
baigti mokslo metus. Tada 
atėjo gyvenimo tarpsnis, pra
leistas Vilniuje. Ten jos moky
toja buvo Alė Nukaitė (rašy
toja Alė Rūta), teko daug 
bendrauti su kunigu Alfonsu 
Lipniūnu ir kitais žymiais 
žmonėmis.

„Kunigas A. Lipniūnas 
mums buvo didelė atrama. Jis 
su mumis lyg su suaugusiais 
kalbėdavo įvairiausiomis — 
religinėmis temomis. Prasidė
jo vos ne kasdieninės studijos 
— tai pas jį bute, tai per šv. 
Mišias. Gal todėl dienos atro
dė pilnos šviesos ir džiaugsmo, 
nors tėtis jau buvo atleistas iš 
darbo ir po truputį pradėjom 
pamiršti pieno skonį”, — pasa
koja Aldona.

Būsima vienuolė labai pras
mingu jos gyvenime įvykiu lai
ko Sutvirtinimo sakramento 
apeigas, kurias atliko arkivys
kupas Mečislovas Reinys Šv. 
Teresės bažnyčioje.

„Po Sutvirtinimo sakramen
to aš, jau dešimtmetė Aldona, 
įgijau lyg naują rūbą. Viskas 
staiga pasikeitė: anksčiau po
terius kalbėdavau mechaniš
kai, dabar, lyg kokiai šviesai 
nušvitus, pradėjau suprasti jų 
prasmę. Anksčiau 'Sveika, 
Marija’ bėriau kaip žirnius, o 
dabar tiesioginiai kreipdavau- 
si į Dievo Motiną. Šis pasikei
timas mane labai paveikė. 
Jaučiausi lyg esanti jau su
brandinta dieviškosios Dva
sios".

Čia vaizdžiai nupasakojami

pirmieji trėmimai į tolimus 
Rusijos plotus, bet Keziu šei
ma tada nebuvo išvežta. Api
būdinamas ir karo metas, vo
kiečių atėjimas, naujas okupa
cijos laikotarpis.

Knygos skaitytojui atsiveria 
daug įdomių detalių — ir apie 
abu okupantus, ir apie pa
prastų žmonių gyvenimo 
smulkmenas anų dienų Lietu
voje. O pasakotoja, jaunuolė 
Aldona, yra pastabi, mokanti 
net ir žinomus faktus savaip, 
nenuobodžiai paminėti.

Labai jausmingai nupasako
jamas ir Aldonos atsiskyrimas 
nuo šeimos, kuomet 1944 m. 
birželio 24 d. ji iš Vilniaus 
išvažiavo atostogų į Pušalotą: 
„Mums atvažiavus į Pušalotą, 
frontas kasdien artėjo prie 
Lietuvos. Kaip buvome susita
rę, rašiau tėvams laiškus, ta
čiau jie jau nepasiekė Vil
niaus... Tėvai iki paskutinio 
akimirksnio prieš pat įžen
giant sovietams į Lietuvą, lau
kė manęs grįžtant, o pamatę, 
kad jau nesulauks, patraukė į 
Vakarus... Aš tapau pušalotiš- 
ke”.

Vėliau, tik po metų Aldona 
laikinai sugrįžo į Vilnių, bet 
mokslus pradėjo Panevėžyje; 
ten įstojo į Muzikos mokyklą, 
kur chorui akompanuodavo 
Gražina Ručytė (vėliau Lands
bergienė). Nuvažiavusi pas te
tą į Pušalotą, ji radusi brolio 
Algimanto laišką iš Pomerani
jos (Lenkijos srities), sakantį, 
kad jie visi gyvi ir sveiki, o 
1946 m. gegužės mėnesį gan
dras jai atnešęs sesytę Danu
tę.

Knygoje smulkiai aprašo
mos tolimesnės Aldonos studi
jos, įstojimas į Seserų Jėzaus 
Širdies tarnaičių kongregaciją 
1964-siais, ten padarytus pir
muosius įžadus 1966 metąis. 
Čia ji pasakoja apie mažai 
žinomą pogrindinę vienuolių 
ir kunigų veiklą, jų atliktą di
delę misiją ne vien tik katali
kams, bet ir visiems lietu
viams.

Skaitytojai taip pat sužino 
apie pirmuosius autorės mi
sijų žingsnius tėvynėje, o ant
roje dalyje ir apie jos misijo- 
nieriškus darbus už jos ribų: 
Gruzijoje bei Armėnijoje, ši 
knygos dalis tikrai reikšmin
ga, nes Aldona buvo viena iš 
nedaugelio lietuvių, ilgai dir
busių tokį darbą toje Europos 
dalyje.

Beje, knyga yra iliustruota 
autorės brolio Algimanto Ke
zio meninėmis fotografijomis. 
Taip pat jos pabaigoje randa
me A. Kezio biografiją, jo nuo-

Lietuvos Valstybės dienos proga, 2001 m. liepos 6 d., prez Valdas 
Adamkus Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu apdovanojo Genovaitę
Dumčiūtę-Breichmanienę, ilgametę 
„Gyvataras” steigėją ir vadovę.

trauką bei rašinį „Mielas skai
tytojau!”

A. Kezys čia sako: „Ką reiš
kia šios knygos pavadinimas 
'Esame nenaudingi tarnai’ 
(plg. Lk 17, 10). Tai nėra be
prasmis savęs nuvertinimas, 
bet nuolatinis, giliai įsisąmo
nintas siekis savo pareigas at
likti sąžiningai, darbo vaisių 
nepriskiriant sau, o tik pa
čiam Dievui”.

Savo žodį A. Kezys baigia 
palinkėjimu: „Linkiu mielai 
sesei, kad tai būtų ne paskuti
nis jos darbas, o skaitytojui — 
pasisemti iš šios knygos opti
mizmo ir pasitikėjimo Dievo 
Apvaizda”.

Tikrai, tai yra labai taiklūs 
linkėjimai, kuriais norima už
baigti šios reikšmingos knygos 
recenziją. Reikia manyti, kad 
ši knyga atvers daugeliui akis, 
ypatingai tiems, kurie abejojo 
Dievu ir Jo begaline meile.

Kezytė A. ACJ. „Esame ne
naudingi tarnai”: Misijų darbo 
žingsniai. Šiauliai. „Saulės 
delta”, 2001 m. 223 psl., ilius
truota. Tiražas 25,000. Redak
torė Regina Petkevičienė, lei
dybos vadovė Jadvyga Kau- 
neckienė. Kaina — sutartinė.

PAGERBSIME VISUOMENININKE 
MARIJĄ KRAUCHUNIENĘ

Marija Krauchunienė gimė 
Lietuvoje, ūkininkų Marijos ir 
Igno Januškų šeimoje, augo 5 
vyresnių brolių tarpe. Baigė 
pedagogiką ir kurį laiką dirbo 
Kauno Mokytojų seminarijos 
pavyzdinėje mokykloje. 1944 
m., sovietų kariuomenei vėl 
artėjant į Lietuvą, pasitraukė 
į Vieną, Austriją, kur dirbo li
goninės elektrofizinės terapi
jos skyriuje. Praėjus karo aud-

Marija Krauchunienė

rai, Muenchene studįjavo fi- 
losofiją-filologiją. Į JAV atvy
ko 1947 m. ir sukūrė šeimą su 
Viktoru Krauchunu. Augino 
sūnų, kuriam pradėjus lankyti 
mokyklą, grįžo į humanitari
nių mokslų studijas kolegijoje. 
Isįjungė į organizacinę veiklą, 
dirbo vertėja teismuose ir JAV 
Imigracijos įstaigoje, vizituo
janti Europos istorijos mokyto
ja Čikagos priemiesčių mokyk
lose. Kalbėjo apie Lietuvos pa
dėtį universitetų auditorijose 
bei įvairių organizacijų susi
rinkimuose. 1983 m. sausio 
mėn. paskirta Lietuvos garbės 
vicekonsule Čikagoje. Per pas
kutinius 10 m. „Lietuvos Vai
kų vilties” savanorė, skirianti 
daug laiko iš Lietuvos atvyku
siems vaikams į Shriners li
goninę sudėtingų operacijų at
likimui. Talkina Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejui Čika
goje.

Marija Krauchunienė bus 
pagerbta š.m. vasario 3 d., 
4:30 vai. p.p. Martiniųue poky
lių salėje Lietuvos Vyčių Ame
rikos Vidurio apygardos ren
giamame „Lietuvos prisimini
mų’’ pokylyje.

DR. V. BIELIAUSKAS 
IŠRINKTAS LTSC

TARYBOS PIRMININKU
Prof. dr. Vytautas Bieliaus

kas, gyv. Cincinnati, OH, bu
vęs Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės pirm., 2001 m. 
gruodžio 17 d. Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centro tary
bos posėdyje vienbalsiai iš
rinktas tarybos pirmininku.

Tame pačiame posėdyje taip 
pat LTSC valdybos pirm. per
rinktas prof. dr. Jonas Rač
kauskas, vicepirm. dr. Rober
tas Vitas, archyvų direktore 
— Skirmantė Miglinienė. Ta
rybos posėdžio nutarimu, bu
vo suteikti garbės pirmininkų 
vardai dr. Adolfui Damušiui 
ir ilgamečiui LTSC tarybos 
pirm. dr. Kaziui Ambro- 
zaičiui.

Prof. dr. Vytautas Bieliauskas.

Kanados tautinių šokių vieneto 
Kęstučio Vanago nuotrauka.

DŽIAUGIASI NAUJU 
ŠEIMOS NARIU

Rasa ir Tomas Vilimai, gy
venantieji Palos Hills, IL., 
gruodžio 14 d. susilaukė sū
nelio Pauliaus. Naujagimiu 
džiaugiasi tėvai, seneliai Ire
na ir Zigmas Vilimai, Genė ir 
Eugenijus Stasiuliai.

80,000 DOL. PROF. 
ROMUI KAZLAUSKUI

Prof. Romas Kazlauskas iš 
McGill universiteto Montrea
lyje gavo 80,000 dol. premiją 
iš Amerikos cheminės draugi
jos paruošti naujus biologinius 
katalistus — enzimus organi
nei sintezei. Jis yra vienas iš 
Kanados organinės chemijos 
žurnalo redaktorių ir praeitais 
metais davė pranešimą orga
ninės chemijos simpoziume 
Vilniuje.

Saulius Šimoliūnas

Elytė McCarthy rimtai mokosi Žiburėlio Montessori lietuviškoje mo
kyklėlėje, veikiančioje Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL.

* Kompozitorės Nomedos 
Valančiūtės kompozicija
šešioms violončelėms kasme
tiniame Lietuvos Kompozito
rių sąjungos Muzikos fondo 
rengiamame konkurse buvo 
pripažinta geriausiu 2001 me
tų muzikos kūriniu. Konkur
se, kuris rengiamas nuo 1995- 
ųjų, dalyvavo 30 įvairių kartų 
kompozitorių, kurie pateikė 
savo naujausių kūrinių parti
tūras bei įrašus. ibns» Mažoji Inga, Angelės ir Tomo Žukauskų dukrelė, džiaugsmingai šypso

damasi šventė Kalėdas ir Naujuosius metus.

Praėjusią vasarą Marija Eivaitė, kartu su vyru John Hauser ir sūnumis — Marium, Aleksu ir Rolandu lankėsi 
Lietuvoje. Giminių lydimi jie aplankė Marįjos tėvų tėviškes ir senelių bei kitų artimųjų kapus. Viešėdami Vil
niuje jie lankė svarbiausias miesto įžymybes. Taip pat buvo Kaune, Trakuose ir Šiauliuose. Važiuodami Lietu
vos keliais sustojo pasigrožėti nuostabia Anykščių gamta. Sustojo ir prie Puntuko akmens. Aplankė ir pasaulyje 
garsėjanti Kryžių kalną ir ten, prie rymančio Rūpintojėlio, pastatė kryželį už visą Eivų ir Indriulių giminę. Prie 
Puntuko akmens — Aleksas, Marįja, Rolandas, Marius ir John Hauser, 2001 m. birželio mėn.
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EVANGELIJA PAGAL ŠV. MATĄ 
ARBA KAIP VYNIOTI DOVANAS

Dr. P. Kisielius

Tai metų laikas, kai prisi
mename pirmąsias Kalėdas, 
kai trys Rytų išminčiai, Kas
paras, Baltazaras ir Melchio- 
ras — žvaigždžių stebėtojai iš 
Irano nuvyko, žvaigždės veda
mi į Betliejų, kur tik ką gimu
siam kūdikėliui Jėzui, pagal 
Mato evangeliją (Mt 7, 11), jie 
atidarė savo brangenybių 
dėžutes ir įteikė dovanų: auk
so, smilkalų ir miros. „Sapne 
įspėti nebegrįžti pas Erodą, 
kitu keliu pasuko į savo 
kraštą”. Taip sako Mato evan
gelija.

O ką sako apie tai „Chicago 
Tribūne” skiltininkas David 
Barry? Jis iškelia vieną šitokį 
klausimą — taip evangelija 
mini dovanas, bet nepamini 
vieno svarbaus, dažnai visai 
užmirštamo, teologinio fakto 
— į ką tos dovanos buvo suvy
niotos? Jei anais laikais būtų 
buvę gražaus dovanoms vynio
jamo popieriaus, evangelistas 
Matas savo aprašymą gal 
būtų šitaip tęsęs: „Štai dova
nos buvo įvyniotos į puikų 
spalvotą popierių, išmargintą 
gražiomis žaliomis eglutėmis, 
tarp kurių šen ir ten kyšojo 
barzdotas Kalėdų senis. Jau 
Juozapas rengėsi tuos popie
rių lapus suglamžyti ir iš Bet
liejaus kūtelės išmesti, kai 
Marija jam tarė: ‘Pagalvok, 
toks gražus popierius, patau
pykime kitiems metams, juk 
gali prireikti’. Juozapas tik 
pakraipė pečiais, ir nieko 
neatsakė. O Jėzulis kaip tik 
buvo jau labiau susidomėjęs 
tais popieriais, nei smilkalais 
ar mira”.

Bet tę&ų. žodžių Šventame
Rašte nėra, vadinasi, Išminčių 
atneštos dovanos nebuvo 
gražiai suvyniotos. Gal todėl, 
kad dovanas atnešusieji buvo 
išminčiai, protingi žmonės, o 
gal ir todėl, kad paprastai jie 
buvo tik vyrai. Kaip žinome, 
vyrai nemėgsta dovanų vynio
ti. Jie nesupranta, kodėl ant 
dovanos reikia dėti popierių, 
kad kas nors jį tuojau 
nuplėštų.

Aš pats dovaną apvynioju 
tik tada, kai ji yra tokia pigi, 
kad aš nenoriu ten būti, kai 
nekantrus gavėjas pradeda 
įnirtingai nuo jos draskyti po
pierių. Mūsų šeimoje vaikai 
visuomet atspėdavo, kuomet 
dovaną buvo suvyniojęs tėtis, 
o ne mama. Bet ką tu gali ge
rai suvynioti, jei aš iš principo

.V girdėjote naujieną? Naujų metų naktį pasibučiavo ALTas su Bendruo
mene, antrabangiai su trečiabangiais išgėrė šampano taurę, Lietuvoje 
visi dešinieji vieningai stojo remti tą patį kandidatą į prezidentus ir visi 
2002-siisiuis buvo laimingi
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niekada nepraleisdavau dau
giau kaip 15 sekundžių prie 
vienos dovanos supakavimo?

Taigi, vynioju kartais ir aš, 
ir, atrodo, net rimtai stengiuo
si. Štai, padedi gal kortų ka
ladės dydžio dovanėlę vidury 
krautuvėje pirkto standartinio 
vyniojamo popieriaus lapo, ku
ris man atrodo, labiau kaip 
didžiulė tinklinio aikštė. Bai
gus vyniojimą, dovanėlė iš
auga į dovaną, panaši į kaž
kokią suglamžyto popieriaus 
gniūžtę, iš kurios kyšo dar 
bent vienas neapvyniotas 
daikto kampelis. O mano žmo
na? Duok jai skutelį popie
riaus, ir ji tau suvynios, nors 
ir didžiulį, 747 tipo, lėktuvą. 
Kaip ir dauguma moterų, ji 
mėgsta dovanas vynioti. Jei 
kokiam žaislui reikia baterijų, 
tai ji ir tas baterijas suvynioja 
atskirai. Jei jai paaiškintum, 
kad reikia trijų voltų bateri
jos, tai ji turbūt ir kiekvieną 
voltą atskirai suvyniotų.

Mano įsitikinimu, dovanų 
vyniojimas, kaip ir gimdymas, 
yra tinkamas labiau mote
rims, o ne vyrams. Vyrai, kur 
tik galima, turėtų pirkti jau 
parduotuvėje suvyniotas dova
nas. O jei, dovaną namuose 
atidarius, niekas negali at
spėti, kas tai per daiktas, gali 
sakyti, kad tai smilkalai ir 
mira. Vyniojau kartą žmonai 
pirktą tokią sunkiai suvynio
jamą, išraitytą mėsai malti 
mašinėlę, bet niekaip neišėjo. 
Įkišau į „Jevvel” krautuvės 
maišą, ant viršaus uždėjau 
gražų švelniai rožinį kaspiną, 
ir pakišau po eglute. Kalėdų 
rytą mano žmona: „Koks ten 
šiukšlių maišas po eglute?”, o 
aš, išdidžiai: „Tai šventinė do
vana tau, ar nematai kaspi
no?” Žmona pravirko: „Aš no
riu skirtis!”

Ir dar mane pamokė, kad 
kartais yra svarbiau ne dova
na, bet kaip ją gražiai suvy
nioji. O, mano nuomone, 
šiame kalėdiniame laikotar
pyje svarbiausias dalykas yra 
nepamesti kvito, kad rytojaus 
dieną tą dovaną galėtum ap- 
keisti, o tada ir vynioti antrą 
kartą jau nebereikia.

Gal ir gerai, kad tie Rytų 
išminčiai savo dovanų nevy
niojo, ir neturėjo tokio keisto 
įpročio, o tai šiandien juos oro 
uostų sargybos nei į lėktuvą 
neįleistų.

Aleksas Vitkus

Truputį „šiuolaikiški” Trys karaliai Kaune. Kęstučio Jūrelės (Elta) nuotr.

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 iš jos nauda.

Tad atėjo laikas sąžiningai 
ir tiesiai paklausti: kur mes 
visi nueitume ir kuo pavirsta
me, jei neturėtume 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
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- 
m^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

Pranės Šlutienės nuotrauka.

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 nešino-

* n n... .
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,

Vasario 16-tos dienos proga, užsakykite 
DRAUGĄ savo draugams, vaikams, 
anūkams, giminėms
ir pažįstamiems 
(pirmą kartą pre
numeruojant tik 
$65.00 metams JAV)
Mes nusiųsime 
gražų pranešimą, 
kad Jūs
užprenumeravote 
DRAUGA iu vardu.

Siųskite:

Vardas, pavardė---------------------------------------------------------------------------

Adresas ------------ —------------------------------------------------------------------------

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

Dovanoja:

Vardas, pavardė ---------------------------------------------------------------------------

Adresas     -— ---------------------------------------------------------------------

Miestas, valstija, zip code __________________________________

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...

Žinokite, kad gyvenimas yra 
žaidimas ir kad jūs 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

eišgirsiu, ką kalbu.
Supraskite, niekada nebūna 

taip, kad nebotų dar blogiau.
Be abejo, norintiesiems tapti 

tikrais profesionalais, gali pri
reikti specialių kursų.

Gydymo menas, 2001 m. Nr. 10

* Nuo 2004 metų pradžios 
Lietuvos oro uostai, išsky
rus Kauno, nebeįsileis triukš
mingų lėktuvų. Atsižvelgiant į 
tai, kad į Kauno oro uostą 
rusiškos gamybos lėktuvai at
gabena nemažai krovinių, ap
ribojimai jame įsigalios metais 
vėliau — nuo 2005-ųjų. Skry
džių ribojimo taisyklės yra su
derintos su Europos Sąjungos 
reikalavimais, atitinkamai ir 
pirmoji data — 2004-ieji yra 
susieta su laukiama Lietuvos 
naryste šioje organizacijoje.

* AB „Klaipėdos nafta” 
neslepia numatanti, kad 
2001-ieji pirmą kartą per 
įmonės veiklos istoriją bus 
nuostolingi. Šią savaitę iš pa
reigų atsistatydino įmonės va
dovas Donatas Kaubrys, kuris 
neišmanė, kaip įmonę išvesti 
iš krizės. (VŽ, Elta)

$5

SUANGLĖJIMAS 
Greit nuplėšę rusų lopą 
Sparčiai žengiam j Europą. 
Jau slavizmai nugalėti, 
Tačiau baigiam suanglėti.

Štai menedžerė Marytė 
Puolė imidžą daryti.
Kol tą imidžą sukūrė, 
Autsaideriuos atsidūrė.

Jau palaidotas nabagas 
Rusiškas univermagas. 
Nepakildamas iš kapo. 
Supermarketu jis tapo.

Spykeris ir jo komanda 
Pensininkus skriausti bando, 
Bet visiems nuo veiksmo šito 
Smarkiai reitingai nukrito.

Šalia ofiso kaip tranas 
Seime veikia restoranas.
Kai seimūnai ten užkliūva, 
Seime kvorumo nebūna.

Kartais vyrai parlamento 
Nesilaiko reglamento —
Tarsi lizingas jiems būna 
Įkopimas į tribūną.

Neilgtrukus Jurgiai, Jonai 
Bus jau Džordžai, bus jau

Džonai.
Lietuvos nebeatminsim — 
Litueinija vadinsim.

Juozas Vandzinskas
KD, 2001.09.22

* Klaipėdos valstybinio 
jūrų uosto direkcija nesku
ba priimti Vokietijos siūlomo 
padovanoti priešgaisrinio lai
vo, prieš tai nesusipažinusi su 
jo galimybėmis. Šį laivą uostui 
siūlo padovanoti Vokietijos 
Hamburgo miestas. Antradie
nį į Klaipėdą atvykusi Ham
burgo miesto delegacija susiti
ko su uosto Saugios laivybos 
administracijos ir priešgaisri
nės apsaugos tarnybos atsto
vais, su kuriais aptarė gali
mybes priimti siūlomą laivą. 
Saugios laivybos administraci
jos vadovas Sigitas Šileris 
sakė, kad per susitikimą taip 
ir nepaaiškėjo, kokį laivą vo
kiečiai norėtų dovanoti. Jo tei
gimu, jei dovanojamas laivas 
galėtų atlikti daugiau funkcijų 
ir būtų tinkamas naftai su
rinkti ar užtvaroms prižiūrėti, 
tuomet jį būtų galima uoste 
panaudoti. (BNS)

* Pagal Vilniaus miesto 
savivaldybės privatizavimo 
komisijos patvirtintas sąlygas, 
„Lietuvos” kino teatrą įsigyjęs 
naujasis savininkas privalės 
dvejus metus nekeisti jo pas
kirties. Už 92.6 proc. „Lie
tuvos” akcijų numatoma pra
šyti 2.4 mln. Lt. (VŽ, Elta)

• i I
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Įvairus
Paslaugos

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

demokratijos įtvirtinimų Lietuvoje.

TAUTOS FONDAS
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC. 

Aukas siųsti: 351 Highland Blvd., Brooklvn, NY 11207-1910 
Tel/Fax 718-277-06X2 

EI.paštas TAUTFD@aol.eom 

Prisiminkite TAUTOS FONDĄ savo testamentuose.

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

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

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.

S K E
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBĖ

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

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

Tel. 773-681-8500
* Lietuviška duona ir ragupliai
* Vestuviniai ir įvairūs tortai
* Lietuvįškas maistas — „catered"
* Siunčiame mūsų produktus UPS

Atidaryta 7 dienas savaitėje

KAVINĖS
Kepyklos prodddai ir užkandžiai miesto centre

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610 

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

v.p.p.

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

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

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, N Y 11363
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847
Fax 718-423-3979 

E-MAIL:
VYTTOURS@EARTHLINK.NET

WEB.SITE:
WWW.VYTISTOURS.COM

Tllls to LITHUANIA
lron2O.9 člmin

■ld - any day, any time.Great rates to the ręst of the world - any day, any
infortnation C(M Long Distance Post

WWW.LPPOST.COM 1-800-449-0445

Aukojo partizanų šalpai:

$600 Mileris C. Paul, Md. (iš viso $1,200).
$500 Algis Kazlauskas (iš viso $2,400).
$400 Jūrų Šaulių kuopa „Klaipėda” per J. Mikulį (iš viso 

$2,800).
$200 Gediminas Balanda (iš viso $800).
$150 Butkaus Stasio Šaulių kuopa, Detroit (iš viso $750).
$100 Leščinskai Juozas, Angelė (iš viso $1,050); 

Jelionienė Sofija a.a. vyro Adolfo metiniam 
prisiminimui (iš viso $1,100); Ramoniai Vai, Lili (iš 
viso $600); Dudzik Rūta A., Keneth (iš viso $275; B. 
Andriukaitis.

$76 Lietuvių Karių veteranų „Ramovė”, 10 aukotojų, 
pavardės neišskaitomos.

$50 Kopdratas Balys (iš viso $150); Kliorienė Jadvyga, 
Petras; Vytautas Vaikutis.

$40 Sirutienė Gražutė (iš viso $690).
$30 Gerald Tamkutonis (iš viso $135).
$25 Karužaitė Donata, prisiminimui a.a. Vyt. Jatulio

(iš viso $550); Urbonas Ronold (iš viso $125); 
Andrijonaitė Marija R.; Šimoniai Jonas, Marija; 
Tadas ir Gailutė Palionis.

$20 Pretkelis Augustas.
$10 Jursėnaitč-Feliss, Bronė; Orentas Augustinas.
$5 Vosylius Antanas.

Lietuvos Partizanų globos fondo valdyba ir 
šelpiamieji partizanai taria aukotojams nuoširdžiausią 
padėką. Mirusiųjų giminėms ir šeimos nariams reiškiame 
širdingą užuojautą. Aukas siųsti: L.P.G. Fund, 2711 West 

t71 Str., Chicago IL 60629. Aukos nurašomos nuo 
mokesčių.

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms kom- 

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

ALL CARE 
Employment Agency 
Tel. 773-736-7900

House Service, induding clea- 
ning for English speaking lady 
with excellent references, full 
time. Gold coast location. Tel. 
312-255-1197; 312-255-1919.

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pa
togių „lay-away" planu. At
liekame visus foto laboratorijos 
darbus.
Darbo vai.: kasdien 8 v.r.-fi 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
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

T uriu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOLIS 
32061/2 Weat 95th Street 

Tel. (706) 424-6654 
(773)681-8664

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

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025.

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

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

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S.Benetis,

, tel. 630-241-1912. S

Ieško darbo

Perku darbą senų žmonių 
priežiūroje. Galiu pakeisti bet 
kurią savaitės dieną. Turiu 
automobilį. Tel. 773-386-6588.

29 m. vyras perka darbą
pagyvenusių žmonių 
priežiūroje. Mokėsiu 

brangiai. Tel. 630-327-5582.

Įvairus

Vizos į JAV Lietuvoje. 
Apmokėjimas po fakto.

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

ei. paštas: gitrama@hotmail.com

MTgnzuatkS

isterra
AGENTAS

LIETUVA 25t, VOKIETIJA U, KANADA lt, USA N 
IŠSAMESNĖ INFORMACIJA R UŽSAKYMAI

Tel:148M1M14a, 1-70&-599-9680 KVIESTI ERKA 
PARDUODAME TELEFOMNES KORTELES

8801 S. 78 TH AVE., BBIDGEVIEW, IL 90455

ATTENTION IMMIGRANTS'
Free assessment for 

applicants interested in 
applying for

PERMANENT RESIDENCE IN 
CANADA

CAII GTS 1 773 775 2506

We have K years of 
experience in immigration to 

Canada
Visit GTS vvebsite vvith over 

200,000 hits a month 
www.immigrationservice.com

sr
Chicago

Nekilnojamasis turtas

Audrius Mikulis f\*yi
Tel.: 630-205-9262 
Pager: 773-260-3404 s.*™™* 
E-mail: amikulis@usa.com
(vairus nekilnojamas turtas:
* Nemokamas įkainavimas
* Nemokama rinkos analizė
* Pirkimas
* Pardavimas
* Surandame

optimaliausią finansavimą.

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Vcice Mai: 773-8547820 
Fax: 708-361-9618

DANUTĖ
MAYER

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste arpnemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui.

GREIT PARDUODA
Landmark 

«OE| properties

Bua. 773-229-8761 
Ros. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330

RIMAS STANKUS
• Čikagoje ar priemiesčiuose
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant paskolą
• Pensininkams nuolaida

TeMu paslaugas parduodant 
ar perkant namus, butus, 

žemės sklypą.Veltui 
įkainoju nekilnofamą 

turtą. Gailu tarpininkauti 
gacnant finansine paskolą.

Moving! Profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir 

uz jos ribų.
Išvežame senus daiktus, 

siuksles ir kt.
Tel. 630 816 7114.

A & S 24 HRS, 7 DAYS 

773-531-1833 

(angliškai)

(TONY) ANATOLIJUS BACKO
773617-6768 (ietuviškai ir rusiškai) 

FREE ESTIMATE 
Apšildymo ir šaldymo sistemų

visapusiškas aptarnavimas 
ir instaliacija

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

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

Greitai ir kokybiškai 
klijuojame keramikos 

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

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.

PASIŲSKITE 
DOVANŲ l 
LIETUVĄ 

-Dovanų parduoluvi-
www,f>rAw»yLT.com 

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

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

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

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929.

MOVING
Ilgametis profesionalus 

kraustymas Čikagoje ir į kitas 
valstijas.

GEDIMINAS
708-387-9144

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

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

namų tel. 708-612-9526.

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

sušukavimą, dažo plaukus, 
antakius, blakstienas.

Pagal pageidavimą atvyksta į 
kliento namus.

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

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.

/stomatologo PADĖJĖJO* 
KURSAI

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

Daugiau Informacijos 
tel. 847-279-0693. 

\^_SusikalbfeltenisiškaL_><^
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How easy Islt to 
As easy as SAS.

From Chicago 
wlth a hassle 1

offer daily Service to Vilnius 
free connectlon through our 

Copenhagen Airport And when retumlng, you 
can enjoy šame day travel via Copenhagen back 
to Chicago.

Flnd out Just how easy we can make your 
next trip to Vilnius. And remember, when you 
travel wlth SAS, you can earn mlleage credit 
wtth Unlted’s Mlleage Plūs* or SAS’ 
EuroBonus" freųuent flyer program.

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

It’s Scandinavian
Ift

SrnėkioitaiAMnn

PATRIOT MORTGAGE
.. COMPANY

l = r • Finansuoja perkant 
lenScS nekilnojamąjį turtą 

pairai • Perfinansuoja turimą 
coTSn nuosavybę

• Pataria ir paaiškina 
*SS« finansavimo klausimais

ŽILVINAS KARALEVlClUS 
Tel. 630-393-5662; 

773-456-8502

ittlo išnuomoti

Išnuomojamas 
apšildomas 4 kamb.

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

VVestmonte išnuomojamas 3 mieg. 
butas. Naujai išdekoruotas, naujas pe
čius, šaldytuvas ir indams plauti mašina. 
Apšildymas, karštas, šaltas vanduo ir 
dujos maisto gaminimui. Centrinis oro 
vėsinimas. Nuoma $800 per mėn. + 1 
mėn. „security”. Tel. 630-964-0803.

Brighton Parke 
išnuomojamas kambarys 

nerūkančiam asmeniui. 
Tel. 773-523-7183.

Parduoda

Punske, (Suvalkų trikampyje, 
Lenkijoje) PARDUODAMAS didelis 

namas. Vieno akro sklypas. 
Teirautis tel. 905-279-1867 Kanadoje

e-mail: pranas@idirect.com
Daugiau informacijos rasite: 

www.ausra.pl

O’FLAHERTY REALTORS 
A BUILDER8, Ine.

GRAŽINA JONAVlClENĖ 
708-430-1000 
708-598-6601

mob. 708-203-5242 
jonavlclusOhome.com

Qntui>£
21. Accent

Homefinders
9201 S. Cicero 
Oak Lawn, Illinois 60453 
Bualnaas (708) 423-9111 
Voice Mai (706) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Res. 708-4230443

ASTA T.MIKUNAS

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 
įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose

nir IBLdfis
Alexander J. Mockus, 

LTD

Realtors

„BUD” BALIfflMMgglAITIS 
Broker AkocHR

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose.
Suinteresuoti skambinkite
BUDRAIČIUI

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

Tai - Jūsų laikraštis
TMI UTN U ASM AM WORIO-WI0I BART

Paslaugos

TUBAVIEIL
4738 W. 103 rd ST 

OAK LAWN, IL 60453 
708-422-7900

KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA

WWW.MAZEIKA.COM
**********♦**♦♦*♦***♦*♦*****•»»**♦**«*********•♦»»*«*«♦ 
ffiUOEPTir HNSUJEAEiaE A<SIEN<CT

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

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

DRAUDIMO AGENTAI

VeSdonuo 
t 1921 m.

8900 South Archer Roao, Wilignf Springs, Illcjois Ta 708.839.1000

pokyliu - tinka ivairiotru
Puikus maistas, 

ge riausi gėrimai, 
malonus 

aptarnavimas

40 šd 60 ąvečlų

tel
AtšOltVOOM 
S0 iki top avečlų

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos)

•lvT'om

100 Md 136 svečių

JL
125 Hė 176 avečlų

t'

22564 860 evečlų

i I

mailto:TAUTFD%40aol.eom
mailto:VYTTOURS%40EARTHLINK.NET
http://WWW.VYTISTOURS.COM
http://WWW.LPPOST.COM
mailto:gitrama%40hotmail.com
http://www.immigrationservice.com
mailto:amikulis%40usa.com
rAw%25c2%25bbyLT.com
http://www.scandlnavlan.net
mailto:pranas%40idirect.com
http://www.ausra.pl
jonavlclusOhome.com
http://WWW.MAZEIKA.COM
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NEWYORK,NY
GARBĖ DIEVUI 
AUKŠTYBĖSE

Apreiškimo parapijos, Brook
lyn, NY., ’Juozo ir Ireno Ru
džių pastangų dėka, šventiš
kai papuoštoje bažnyčioje, 
Bernelių Mišios buvo aukoja
mos Kūčių naktį 10 v.v.

Pusvalandį prieš.Mišias, Ap
reiškimo parapįjos choras, va
dovaujamas muz. Astos Bar
kauskienės, giedojo kalėdines 
giesmes. Chorą vargonų muzi
ka palydėjo, o ir pats solo gro
jo, muz. Virginijus Barkaus
kas.

10 valandą procesijai, kurio
je dalyvavo gražus būrelis vai
kučių, sustojus ir pasimeldus 
prie Prakartėlės, jau 8-tą kar
tą iš eilės šioje bažnyčioje, Mi
šias aukojo vysk. Paulius Bal
takis, OFM. Kartu su vyskupu 
Mišias aukojo ir naujasis Ap
reiškimo parapįjos administ
ratorius, gretimos Carmel pa
rapijos klebonas Joseph Fon- 
te. Jis, evangeliją angliškai 
paskaitęs ir trumpai pakal
bėjęs, išreiškė šventinius svei
kinimus.

Evangelįją lietuviškai, pa
skaitęs, giliai išmąstytą, turi
ningą pamokslą pasakęs vysk. 
P. Baltakis, visiems palinkėjo 
džiugaus Kūdikėlio Jėzaus už
gimimo.

Mišioms patarnavo svečias 
iš Braziluos klierikas Jonas 
Dielininkaitis. Jis į kunigų 
luomą bus įšventintas 2003 
metais.

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

SOCIAL SECURITY — SSI
Tęsinys 
Norint gauti SSI mokėji

mus, kas yra įskaitoma į jūsų 
turtą?

{ turto sąrašą įeina: nuosa
vybė — namas, asmeniškas 
turtas, banko sąskaitos, turi
mi gryni pinigai ir akcįjos.

Asmuo gali gauti SSI prie- 
dinius mokėjimus, jei jo turtas 
siekia tik iki 2,000 dolerių. 
Vedusiųjų pora gali gauti SSI, 
jei jų turtas siekia iki 3,000 
dolerių. Jei turite namą ar ki
tokią nuosavybę, kurią ban
dote parduoti, jūs galite gauti 
SSI tam laikotarpiui, kada 
bandote parduoti nuosavybę.

„Soc. Sec.” įstaiga į jūsų 
turtą neįskaičiuoja visko, ką 
jūs turite. Pvz.:

1. namas ir žemė, ant kurios 
jis pastatytas — nesiskaito;

2. jūsų asmeniški daiktai, 
namų apyvokos daiktai, gy
vybės apdrauda gali būti ne
priskaičiuojama prie jūsų tur
to; tai priklauso nuo jų vertės;

3. paprastai jūsų automobi
lis nepriskaičiuojamas;

4. kapų vieta jums ir jūsų 
artimiausiems šeimos na
riams irgi neskaičiuojama;

5. iki 1,500 dol. pasilaidoji- 
mui jūsų ir 1,500 dol. palaido
jimui sutuoktinio irgi gali būti 
nepriskaičiuoti;

6. jei esate aklas ar su ne
galia, kai kurie dalykai gali 
būti nepriskaičiuoti prie jūsų 
turto, jei planuojate juoe nau
doti papildomoms pąjamoms.

Įsidėmėtina akliems ir 
asmenims su negalia.

Jei dirbate, yra specialios 
taisyklės jums padėti. Jūs ga
lite gauti šiek tiek pinigų ii 
SSI, kai dirbate. Bet jei jūs 
uždirbate daugiau, jūsų SSI 
gali .būti sumažintas ar su
stabdytas. Tuo atvąju, kai 
jūsų SSI sustabdomas, jūs vis

Mišių skaitinius ir Tikinčių
jų maldas skaitė Petras Palys, 
o kitus su apeigomis susiju
sius patarnavimus atliko Juo
zas Rudis ir Bill Kurnėta.

Apreiškimo choras Mišių da
lis (^Kyrie", „Gloria” ir kitas), 
giedojo lotyniška*?© intarpuose 
ir Mišias užbaigus skambėjo 
lietuviškos kalėdinės giesmės.

Visų nuostabai nemaža Ap
reiškimo bažnyčia buvo užpil
dyta. Taip ir prisiminė 1950 
metai, kada neužtekus vietos 
bažnyčios viduje, tekdavo net 
už durų stovėti! Už tokį gau
sų atsilankymą į Bernelių Mi
šias, padėka priklauso „trečia- 
bangininkams”. Iš visų Mišio
se dalyvavusių (daugiau 300) 
jie sudarė didesnę pusę.

Mišias užbaigus, dauguma į 
jas atsilankiusių, susirinko į 
„židinėlį” (žemutinę parapijos 
saliukę). Ten, prie kavos puo
duko ir lengvų užkandėlių, 
darnioje lietuviškoje šeimoje 
buvo bičiuliškai pabendrauta, 
šventiniais linkėjimais pasida
linta. Čia buvo užsukęs ir 
vysk. P. Baltakis, OFM, LR 
gen. konsulas New Yorke dr. 
Rimantas Morkvėnas su žmo
na Vilįja, LB NY apygardos 
pirmininkė dr. Giedrė Kum
pikaitė, Apreiškimo parapįjos 
tarybos pirmininkas Vladas 
Sidas ir kiti. Deja, tokiems 
suėjimams „židinėlis” yra per 
mažas. Todėl tie, kurie bando 
tvirtinti, kad New Yorko lietu
viams „Židinys” nebereikalin
gas — labai klysta.

P. Palys

tiek galite pasilaikyti Medic
aid.

Jūs galite šiek tiek taupyti 
mokyklai ar galimybei gauti 
geresnį darbą. „Soc. Sec.” nu
rodys — patars, kaip tai dary
ti. Pinigai, kuriuos šiems tiks
lams atidedate į šalį, yra ne
priskaičiuojami prie jūsų pa
jamų ir turto. Tai reiškia jūsų 
taupymas anksčiau minėtiems 
tikslams nesumažins jūsų 
gaunamo SSI.

Aklieji ir asmenys su nega
lia, kurie prašo SSI, gali gauti 
specialių patarnavimų iš vais
tuos. Tie patarnavimai yra: 
patarimai, apmokymas ir pa
galba susirasti darbą.

Jei norite daugiau informa- 
cijos šiuo reikalu, skambinkite 
arba nuvykite į „Soc. Sec.” 
įstaigą ir gaukite brošiūrą 
„Working While Disabled... 
How We Can Help” (Publica- 
tion NO. 05-10095).

Kitos taisyklės, kurių rei
kia laikytis.

Prieš gaunant SSI, reikia 
laikytis šių taisyklių:

1. jūs turite gyventi 
JAV-ėse, arba Northern Ma
riana Islande;

2. jūs turite būti JAV-bių pi
lietis arba „national” — čia
buvis. Kai kurie nepiliečiai 
irgi gali gauti SSI mokėjimus. 
Gaukite informacinį leidinėlį 
„Supplemental Security In-

“““
Aiways Kowars

Gėlės visoms progoms 
Gėlės į Lietuvą (2-3 bizr 

• Krepšeliai ir vainikai laidotuvėms
• Gėlės į Lietuvą (2-3 biznio dienos)

/ainiki..................
• Vestuvinės ir proginės puokštės
• Stalo Ir interjero dekoravimas gėlėmis
• Pristatome JAV, Lietuvoje ir pasaulyje
• www.alwayswithflowers.com

0015 W. 79 St Justice, IL 60458; Tel. 708-594-6604

„Linksminkimės ir džiaukimės: gimė Kristus, Dievo Sūnus!” Nuotr. Eltos

come for Noncitizens” (Publi- 
cation No. 05-11051);

3. jei galite gauti „Soc. Sec.” 
ar kitus mokėjimus, jūs turite 
jų paprašyti. (Jūs galite gauti 
SSI ir „Soc. Sec.,” jei jūs kva- 
lifikuojatės abiem);

4. jei esate asmuo su nega
lia, jūs turite sutikti priimti 
„vocational rehabilitation Ser
vices” — paruošimą darbui, jei 
tai pasiūloma.

Jei jūs gyvenate viešoje 
ar privačioje institucijoje.

Asmenys, kurie gyvena 
miesto ar apskrities išlaiko
muose įvairiuose namuose — 
institucijose, paprastai negali 
gauti SSI, bet yra išimčių.

Jei gyvenate viešoje „com
munity residence”, kurioje yra 
ne daugiau, kaip 16 žmonių, 
jūs galite gauti SSI.

Jei gyvenate valstybės 
išlaikomoje institucijoje tik 
dėl to, kad įsigytumėte pri
pažinimą — išsilavinimą dar
bui gauti, jūs galite gauti SSI.

Jei gyvenate „public emer- 
gency shelter for the home- 
less”, galite gauti SSL

Jei esate valstybinėje ar pri
vačioje institucijoje, kur Medi
care užmoka daugiau nei pusę 
jūsų priežiūros, galite gauti 
mažas SSI išmokas.

SSI prašymas.
Kaip prašyti? Nuvykite į vie

tinę „Soc. Sec.” įstaigą, ar
ba paskambinkite 1-800-772- 
1213, kad susitartumėte dėl 
pasimatymo su „Soc. Sec” at
stovu, kuris padės jums SSI 
paprašyti.

Tėvai ar globėjai gali prašyti 
savo akliems ar su negalia 
vaikams iki 18 metų SSI mo
kėjimų.

Ką reikia atsinešti?
Jūs turėtumėte į „Soc. Sec.” 

įstaigą atsinešti:
1. Savo „Soc. Sec.” kortelę ar 

dokumentą, nurodantį jūsų 
„Soc. Sec.” numerį-

2. Gimimo metrikus, ar ki
tokį dokumentą, įrodantį jūsų 
amžių.

3. Informaciją apie namus, 
kuriuose gyvenate, pvz., namo 
paskolos įrodymą ar nuomos 
sutartį, ar savininko pavardę.

4. Algų atkarpas, banko 
knygutes, apdraudas, auto
mobilio registraciją, laidojimo 
fondo dokumentus ir kitą in- 
formaciją apie jūsų pąjamas 
bei dalykus, įrodančius jūsų 
turtą.

5. Jei prašote SSI mokėjimų, 
kaip asmuo su negalia, at
sineškite daktarų pavardes, 
adresus ir telef. numerius ligo
ninių bei klinikų, kuriose bu-

vote tyrimams.
6. Įrodymą, kad esate 

JAV-ių pilietis ar kvalifikuoja
mas nepilietis.

Jūs taip pat turėtumėte at
sinešti čekių knygutę ir kitus 
dokumentus, kurie parodo 
jūsų banko, kredito unijos ar 
finansinės institucijos sąskai
tų numerius taip, kad jūsų 
mokėjimai galėtų būti tiesio
giai pasiųsti į jūsų banko 
sąskaitą. Mokėjimų tiesiogis 
pervedimas į jūsų banko 
sąskaitą apsaugo nuo čekių 
pražuvimo ar jų pavogimo. Pi
nigai visada laiku bus įdedami 
į jūsų sąskaitą ir jais galėsite 
naudotis.

Naudotasi „Soc. Sec.” infor
macija.

A. t A.
JUOZAS EDVARDAS

PALIULIS
Mirė 2001 iri. gruodžio 27 d., po ilgos ir sunkios kovos 

su plaučių vėžiu, namuose, sulaukęs 85 metų.
Velionis buvo pašarvotas gruodžio 28 d., Volusia Me- 

morial laidotuvių namuose. Palaidotas gruodžio 29 d., ten 
pat, šeimos mauzoliejuje. Kun. Ričardas Grasso Šv. Mišias 
aukojo Prince of Peace bažnyčioje bei velionį palydėjo į 
kapines. Giesmes giedojo „Sietyno” choras, vadovaujamas 
P.V. Skridulio. Solo giedojo Juzė Daugėlienė. 
Atsisveikinimo žodžius tarė Lietuvių klubo pirmininkas 
Juozas Daugėla, buvęs klasės draugas Vytautas Abraitis, 
Lietuvių Bendruomenės pirmininkė S. Karasauskienė, 
choro iždininkė J. Daugėlienė, taip pat dukra, sūnus ir 
anūkė.

Liūdi: žmona Jadvyga (Budvytytė), su kuria išgyveno 
61 metus, dukra Regina Simonaitienė su šeima, gyvenanti 
Westfield, NJ, sūnus Arūnas su šeima, gyvenantis Vilniuje, 
broliai Kazimieras, Antanas ir Sigitas, gyvenantys 
Waterbury, CT.

Velionis gimė 1916 m. liepos 1 d., Vartų kaime, 
Bartninkų apskrityje, Vilkaviškio rąjone, ūkininko Petro 
Paliulio ir dvarininkės Matildos Vaitukaitytės septynių 
vaikų šeimoje. Seneliai buvo Ona Basanavičiūtė ir Petras 
Paliulis iš Ožkabalių.

A.a. Juozas baigė Rygiškio Jono gimnaziją 
Marijampolėje ir mokėsi Lietuvos karo akademijos 
paskutinėje laidoje, Kaune. Baigus, buvo paskirtas 
leitenantu artileristu.

Netrukus, 1944 m., velionis pasitraukė į Vokietįją, kur 
penkerius metus gyveno Scheinfelde, o 1949 m. emigravo 
į JAV. 33 metus gyveno Waterbury ir lankė Šv. Juozapo 
lietuvių parapiją. 1983 m. persikėlė į Daytona Beach, FL. 
A.a. Juozas buvo Lietuvių Bendruomenės nariu bei kurį 
laiką pirmininkavo. Dainavo tenoru „Sietyno” chore. Be 
dainos, velionis mylėjo knygas ir gamtą, kasdien ilgai 
pasivaikščiodavo ir melsdavosi. Pastaruosius penkerius 
metus be pagalbos slaugė savo sunkiai (Parkinsono liga) 
sergančią mylimą žmoną Jadvygą.

Tegul ilsisi ramybėje.
Vietoje gėlių draugai ir artimieji prašomi paaukoti 

„Saulutei”, Lietuvos vaikų globos būreliui.

Nuliūdę artimieji

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄIUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose i

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 Ave.

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

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

ALL PHONES 
1-773-523-0440

Mūsų klubo nariui

A. t A.
JUOZUI PALIULIUI

mirus, jo žmonai, mūsų klubo narei JADVYGAI, sūnui 
ARONUI, dukrai REGINAI ir visiems giminaičiams bei 
artimiesiems reiškiame širdingiausią užuojautą ir drauge 
išgyvename skaudų liūdesį.

Daytona Beach Lietuvių klubas

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS
HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St.
ALL PHONES 

1-708-430-5700

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA 

MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST.

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

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

ALL PHONES

_____ CHICAGO 1-773-476-2346
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamai) Tel. 1-800-994-7600

www.petkusfuneralhomea.com

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATION S 

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

ALL PHONES 

1-708-652-5245

* Vyriausybė, siekdama 
sumažinti išlaidas kompen
suojamiems vaistams, įvedė 
sugriežtintos apskaitos recep
tų knygeles ir leido vaistus 
pardavinėti pigiau, nei valsty
bės nustatyta kaina.

* Trijų Karalių dieną, sau
sio 6-ąją, tradicines Kalėdų 
eglučių palydas rengia Vil
niaus mokytojų namai. Pagar
biai atsisveikinę su žaliaska- 
rėmis, mažieji vilniečiai sek
madienį galės tapti naujos Vil
niaus gerų vaikų bendruo
menės nariais. Devintus me
tus vyksiančios šventės orga
nizatoriai ragina vilniečius iki 
sekmadienio nupuošti eglutes, 
žaisliukus surinkti į dėžutes ir 
padėti iki kitų Kalėdų. (Eite)

Netekus mylimos dukros 

A.fA.

prof. dr. LINOS 
KRIAUČIŪNAITĖS THARP

reiškiame gilią užuojautą tėvams Eugenijai ir 
Kaziui Kriaučiūnams, jos vyrui d r. James, 
dukrai Marijai, sūnums Stepui ir Mykolui, ir 
visiems artimiesiems.

Marija Kuprienė 
Vida Kuprytė 
Jonas Kuprys 

Saulius ir Roma Kupriai

„Sietyno” choro nariui

A. f A.
JUOZUI PALIULIUI

mirus, jo žmonai JADVYGAI, sūnui ARŪNUI, dukrai 
REGINAI ir visiems giminaičiams bei artimiesiems 
reiškiame širdingiausią užuojautą ir drauge išgyvename 
gilaus liūdesio valandas.

,,Sietyno” choro vadovas ir dainininkai 

Daytona Beach, FL

„DRAUGA" atminkime savo testamente.

http://www.alwayswithflowers.com
http://www.petkusfuneralhomea.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Al. A. Simmons-Dagys, gi
męs 1910 m. rugsėjo 21 d. 
Telšių raj., nuo 1949 m. gyve
no Čikagoje. Mirė 2002 m. 
sausio 3 d. Laidotuvės - pri
vačios. Liūdi: sūnus Vincas su 
šeima, žmona Palmira su šei
ma bei giminės ir artimieji.

Apie ką dabar nenustoda
mi kalba vaikai ir suaugę? 
Apie Harry Potter - 11-mėtį 
berniūkštį, pagrindinį rašyto
jos J. K. Rovvling knygų ir pa
gal jas sukurto filmo „Harry 
Potter and the Sorcerer’s Sto
ne” veikėją. Atrodo, jog skaity
tojai ir žiūrovai, persisotinę 
antžmogiškų herojų ir dirbti
nių robotų istorijomis, visa 
galva paniro į paprasto, anksti 
tėvų netekusio anglų berniu
ko, augančio savo piktų gimi
naičių šeimoje ir kenčiančio jų 
išlepinto sūnaus patyčias, pa
saulį. Pats Harry nėra toks 
paprastas - jo kaktoje įrėžtas 
ypatingas randas, kurį paliko 
blogosios jėgos, nužudžiusios 
jo burtininkus tėvus. 11-ojo 
gimtadienio sulaukęs Harry 
pastebi, jog ir jis žvilgsniu gali 
panaikinti stiklo sieną ir pra
kalbinti smauglį, jis supranta, 
kad šalia kasdienybės egzis
tuoja kitas, stebuklų pilnas 
pasaulis. Sulaukęs pakvieti
mo, vaikas seka tėvų pėdomis 
ir atvyksta į žymiąją Hog- 
warts burtininkų mokyklą, 
kur rutuliojasi jaudinantys 
įvykiai - čia užsimezga drau
gystė, išbandomas nuoširdu
mas, išmintis ir sveikas pro
tas, blogis kovoja su gėriu, 
kaip iš gausybės rago byra 
stebuklai - vaikus gąsdina 
troliai, iš kiaušinio lukšto 
išsirita drakonai, miške gyve
nančio vienaragio kraują geria 
piktoji dvasia, baisus trigalvis 
šuo saugo gyvybės eliksyrą iš
gaunantį ir auksu metalą pa
verčiantį stebuklingą akmenį. 
Norėdamas akmenį išgelbėti, 
Harry susikauna su jo tėvus 
nužudžiusiu bloguoju Volde- 
mort. Knygoje Harry ir kiti 
herojų charakteriai labiau iš
baigti, įdomesni, tačiau filmas 
turi savų privalumų - kvapą 
gniaužia Quidditch - rungty
nių ant šluotų vaizdai, stebuk
lingos lazdelės triukai, nema
tomo apsiausto išdaigos. Fil
mas apie Harry Potter demon
struojamas: Ford City (tel. 
312-444-film), Chicago Ridge 
Mali, Marcus Cinema (Orland 
Park) ir kt. E. A.

PROGRAMA „NAUJA PRADŽIA” 
KVIEČIA MOKYTIS

Programos „Nauja pradžia”, 
kuri įkurta Mundelein kolegi
joje, pagrindinis rėmėjas yra 
Joseph P. ir Jeane M. Sulivan 
fondas. Programos tikslas - 
padėti vietiniams pabėgėliams 
ir imigrantams įsigyti aukš
tesnįjį išsilavinimą Amerikoje. 
Ši programa, kurioje atsispin
di Lojolos jėzuitų principai 
tarnauti žmonėms, maloniai 
kviečia ir priima studentus iš 
įvairių religinių, etninių ir 
kultūrinių grupių, skatina be
simokančiuosius vystyti asme
ninius ir profesinius įgūdžius.

Svarbiausias programos 
„Nauja pradžia" tikslas - pa
dėti dvikalbiams, technologi
nių įgūdžių ir žinių turintiems 
darbininkams, kad šie geriau 
įsidarbintų, pakeltų savo gy
venimo lygį ir tuo pačiu pra
turtintų mūsų bendruomenes.

„Naujos pradžios” progra
mos studentai Mundelein ko
legijoje gali pasirinkti daugiau 
kaip 40 įvairių mokymosi sri
čių: vferslo valdymo, prekybos, 
organizacinių ir biznio ryšių, 
tarptautinių studįjų, kompiu
terio mokslo studijas. Kompiu
terių kursų sritys yra: Java 
programavimas, duomenųv 
banko, telekomunikacįjų, in
terneto vystymo mokslai. Šias

I „Draugo” šeima įsijun
gia vis daugiau naujų skai
tytojų. Sveikiname juos!

Onai Osmolskis laikraštį 
užsakė Tadas Osmolskis,

Daniui ir Ingridai Šilga- 
liams - St. Laniauskienė,

P. G. Šlapeliui - Gražutė Si
rutis,

Irenai Staškevičienei - Vili
ja Staškevičius,

Gintui Vaitkui - Kathy Lo- 
dico,

A. ir I. Vasiliauskams - 
Emilija Kantas,

Arūnui Vaskiui - V. Vaskys,
Christinai Venckus - A. 

Venckus/
Jūratei ir Tomui Zubinams 

- Jolanta ir Jonas Zubinai,
Laikraštį taip pat užsipre

numeravo:
M. S. Newsom,
Algirdas Alksninis,
Irena Srugis,
Faust Antanaitis,
Dana Bazis,
Seselė Romutė Budvytytė,
Alma Kublickienė,
Darius Navickas,
Elvyra Zubavičius,
Petru tė Kasmauskienė,
J. Vizgirda,
Stanley Sautils,
Lili Weissmann,
Dr. Bernard M. Covalesky,
K. ir A. Bileris,
Sofija Skobeika,
Juozas Kalinauskas,
M. A. Lipsciutas.
Atitaisome klaida - Jonui

Petroniui, gyvenančiam Los 
Angeles, CA, „Draugo” laik
raštį užsakė Nida Bichnevi- 
čiūtė ir Dainius Petronis.

Neseniai muzikinis pa
saulis atšventė „operečių ka
raliaus” kompozitoriaus Eme- 
rich Kaiman 120 metų gimimo 
jubiliejų. O štai jo kūrybos ge
riausia interpretatorė - jauna, 
gabi operos solistė, nuo 1993 
m. Vienoje dirbanti Erika Na
vickaitė atskleis visą E. Kai
man muzikos grožį Čikagoje 
sausio 20 d. 3 val.p.p. Maria 
mokyklos koncertų salėje. Bi
lietai į jos debiutinį JAV kon
certą jau gaunami ,’,Seklyčio
je” bei „Lithuanian Plaza De
li” parduotuvėje Marųuette 
Parke. Nepraleiskite progos 
išgirsti puikaus lietuvaitės 
dainavimo!

Kunigunda Šilinis, gyve
nanti Chicago, IL, prasitęsda
ma prenumeratą, „Draugą” 
parėmė 50 dol. auka. Esame 
nuoširdžiai dėkingi!

paskaitas galima studijuoti 
universiteto stacionare arba 
naudojantis elektroniniu paš
tu. Studijos padeda geriau pa
naudoti daugiakalbių, skir
tingų kultūrinių grupių žmo
nių sugebėjimus bei įgūdžius 
įvairiose veiklos srityse tiek 
čia, tiek užsienyje.

„Naujos pradžios” progra
mos darbuotojai asmeniškai 
pataria, kur ir kaip įvertinti 
savo tarptautinius mokslo pa
žymėjimus, pervedant juos į 
Amerikos mokymo sistemą, 
konsultuoja kaijeros, akade
minių studijų pasirinkimo bei 
individualių mokymo ir kvali
fikacijos kėlimo planų sudary
mo klausimais.

Šios programos studentai 
yra kviečiami į darbo muges ir 
seminarus, jiems suteikiama 
kita įvairi parama kvalifikaci
jos kėlimui ir karjeros vysty
mui.

Visiems naujiems studen
tams už pirmo semestro vieną 
klasę (3 kreditines valandas) 
suteikiama stipendįja.

Išsamesnę informacįją gau
site tel. 773-508-8856, 773- 
508-6012 arba ei. paštu:

http: / /wu>w /luc.edu / . 
\fchools / mundelein / images / 
flyer.GIF

DRAUGO FONDAS
4545 VVEST 63rd STREET 

CHICAGO, IL 60629 

TEL.: 773-585-9500

NAUJUOSIUS METUS PRADEDANT
Pradedant Naujuosius 2002 

metus fondas sveikina visus 
fondo narius ir rėmėjus bei vi
sus „Draugo” skaitytojus ir 
bendradarbius, linkėdamas vi
sų lūkesčių ir troškimų išsi
pildymo, sveikatos ir daug 
saulėtų dienų.

Pradedant Naujuosius me
tus reikalinga žvilgtelėti atgal 
ir į senuosius. Padėkoti už tai, 
ką jie gero atnešė ir pažiūrėti, 
kokios duobės liko nueitame 
kelyje.

Senieji metai Amerikai at
nešė didelę nelaimę, kuri eko
nomiškai palietė Draugo fon
dą ir kiekvieną iš mūsų. 2001 
metais Draugo fondo kapita
las paaugo tik 46,000 dolerių, 
kai 2000 metais buvo 124,000 
dolerių prieauglis. 2001 me
tais nusmukusios investavimų 
pajamos atnešė tik 44,000 do
lerių, kai 2000 metais buvo 
65,359 doleriai pelno, turint 
„Capital gain” nepanaudotą 
apie 200,000 dolerių rezervą.

2001 metai „Draugui” atne
šė nelauktą deficitą, kurį dali
mi sumažino 70,000 dol. išmo
kėta parama leidybai iš Drau
go fondo. Šis stambus išmokė
jimas „Draugo” leidybai dar 
nepalietė surinkto Draugo fon
do kapitalo, kuris turi tarnau
ti kaip ilgalaikė finansinė jė
gainė, tačiau išsėmė visą liku
sį pelno rezervą (Capital gain) 
ir 2001 metais gautą uždarbį.

Kaip gyvensime šiais Nau
jaisiais 2002 metais? Draugo 
fondo direktorių taryba 2001 
m. gruodžio 18 d. posėdyje pri
ėmė DF 2002 metų sąmatą. 
Joje numatytas 50,000 dolerių 
kapitalo prieauglis (tikintis 
DF narių ir rėmėjų įnašų pa
pildymo); investavimų pelnas
— apie 4-5 nuošimčiai nuo ka
pitalo ir 40,000 dol. „Draugo” 
leidybai, tam panaudojant vi
są investavimų pelną.

Dienraščio „Draugo” egzis
tencija remiasi į trikampio 
pjedestalą. Jį sudaro leidėjai
— Lietuvių katalikų spaudos 
draugija, Draugo fondas ir 
pats „Draugas” — jo redakcija, 
administracija ir spaustuvė. 
Šis trečias kampas yra pats 
svarbiausias, su milijono dole
rių metine apyvarta. Šį kam
pą sudaro tarnautojai, kurių 
atlyginimams reikia daugiau 
kaip pusės milijono dolerių 
per metus. O kur visos kitos 
išlaidos?

„Draugo” prenumeratos ne
apmoka pusės metinių išlaidų. 
Antrąją pąjamų dalį turi at
nešti skelbimai, spaustuvė, 
knygų, žurnalų bei kitokių lei
dinių spausdinimas, įvairūs 
„Draugo” renginiai, knygų pla
tinimas, aukos ir Draugo fon
das. Jau anksčiau Draugo fon
das išleido daugiau kaip 
100,000 dolerių dviem spaus
tuvės spausdinimo mašinoms, 
presams ir kitiems įrengi
mams tam, kad spaustuvė 
uždirbtų papildomas pąjamas. 
Draugo fondas nupirko ir nau
jus kompiuterius redakcijai ir 
administracijai, iš viso iki šiol 
„Draugui” 443,070 dolerių iš
mokėdamas.

Metinė „Draugo” sąmata ga
li būti visaip balansuojama —

„V. Putin ir G. W. Bush - 
Lietuvos padėtis naujiems 
Amerikos ir Rusijos santy
kiams besivystant” - šia tema 
inž. Bronius Nainys „Sekly
čioje” kalbės sausio 9 d. 2 vai. 
p.p. trečiadienio popietėje. 
Visi maloniai kviečiami ir lau
kiami, nepraleiskite progos 
aktualios paskaitos pasiklau
syti. Po paskaitos, kaip jau 
yra įprasta - bendri pietūs. 
Atvykite!

nerealiai didinant pąjamas ar
ba mažinant išlaidas. „Drau
go” metinės sąmatos įgyvendi
nimas priklauso „Draugo” ad
ministracijai ir leidėjams, bet 
ne Draugo fondui. Pagrindinio 
Draugo fondo kapitalo naudo
jimas būtų paties „Draugo” 
posūkis pas graborių — dien
raščio gyvenimo trumpinimas. 
Norint gauti daugiau pąjamų 
iš investavimų, Draugo fondo 
kapitalą reikia didinti, o ne 
mažinti, pačiam „Draugui” su
telkiant daugiau pąjamų arba 
turint mažiau išlaidų.

Pradėdami 2002 metus, tvir
tai nuspręskime toliau auginti 
Draugo fondą, siekiant antrojo 
milijono. Gal naujieji metai 
bus geresni Amerikos ir viso 
pasaulio ekonomikai, kaip 
pranašauja ekonomistai? Gal 
nebebus teroristų griaunamų 
miestų ir žudomų nekaltų 
žmonių? Gal pagerės investa
vimų rinka ir atneš daugiau 
pelno Draugo fondui?

Kalėdų Senelio dovanos
Su 400 dolerių:
Justas ir Janina Lieponiai, 

garbės nariai, iš viso 1,400 
dol., su dovanomis šeimos na
riams, Lockport, IL.

Su 200 dolerių:
Algirdas ir Alė Lieponiai, 

Kalėdų dovana. Iš viso 400 
dol., Orland Park, IL.

Gediminas ir Vida Liepo
niai, Kalėdų dovana, iš viso 
200 dol., Lockport, IL.

Jonas ir Rusnė Lieponiai, 
Kalėdų dovana, iš viso 200 
dol., Guilfofd, CT.

Dr. Nellie ir Gerardas Juš- 
kėnai, garbės nariai, iš viso 
3,800 dol., Cleveland, OH.

Juozas Mikulis, garbės na
rys, iš viso 2,600 dol., West- 
chester, IL.

Gediminas Balanda, garbės 
narys, iš viso 10,800 dol., 
Warren, MI.

Aniceta ir Antanas Januš
kos, garbės nariai, iš viso 
1,400 dol., Milton, MA.

Su 100 dolerių:
Algirdas ir Amanda Mulio- 

liai, iš viso 350 dol., Euclid, 
OH.

Dr. Juozas Vidžiūnas, iš viso 
750 dol., Tucson, AZ.

Izolina ir Jonas Gyliai, iš 
viso 800 dol., Southington, CT, 
06489.

Dr. Leonidas ir Praurimė 
Ragai, garbės nariai, iš viso 
1,200 dol. Itasca, IL.

Pranas Gluoksnys (80 dol.), 
garbės narys, iš viso 1,100 
dol., Calgary, Canada.

Su 50 dolerių:
Ray ir Eglė Novak, iš viso 50 

dol., Lemont, IL.
Bronius Andriukaitis, gar

bės narys, iš viso 1,275 dol., 
Forest Park, IL.

Su 45 doleriais:
Eugenija Barškėtienė, gar

bės narė, iš viso 1,000 dol., 
Hinsdale, IL.

Vytautas ir Sofija Ripskiai, 
iš viso 700 dol., Evergreen 
Park, IL.

Juozas ir Eugenija Paže- 
rūnai, iš viso 500 dol., Melrose 
Park, IL.

Visiems nuoširdžiai dėkoja
me. Fondo iždininkas

Kas turi žinių apie Kana
doje, Otavoje, lietuvių mokyk
loje dirbusią Ale Paškevičienę, 
Kanadoje, Hamiltone, gyvenu
sį Praną Enskaitį, Vokietijoje, 
Miuncheno lietuvių mokykloje 
dirbusį mokytoją Joną Rut
kauską, prašome skubiai pra
nešti Stasei Petersonienei tel. 
773-847-1693. Žinios reikalin
gos „Lietuvių egzodo vaikų ir 
jaunimo literatūros” leidinio 
redaktoriui dr. V. Aurylai.

Pasaulio lietuvių centro 
vadovybė visus kviečia į puo
tą „Arrriba!”, kuri vyks sausio 
26 d. atnaujintoje didžiojoje 
salėje. Puotos metu nebus lai
ko nuobodžiauti, nes svečiams 
bus progos pasimokyti Lotynų 
Amerikos šokių ir išbandyti 
laimę varžytinėse. Kadangi 
laimikiai žada būti ypač tur
tingi ir įdomūs, vyks net dvi 
skirtingos varžytinės - tylio
sios ir gyvosios. Drąsesnieji 
galės varžytis viešai, o mėgė
jai - laikyti kortas pasislėpę! 
Sausio 26 dieną savo kalendo
riuje pasižymėkite raudonu 
pieštuku. Puota .Arrriba” jū
sų laukia!

• 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.

• 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 pasauliu!

• 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.

• „Saulutė”, Lietuvos vai
kų globos būrelis, dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, 
beglobiams bei invalidams 
vaikams, daugiavaikėms šei
moms ir studentams Lietuvoje. 
Aukojo: dr. Remigijus Gaška 
$4,800 studentų stipendijoms; 
kun. Vytas Memenąs $1,000; 
Nįjolė Gierštikas ir jos mokoma 
klasė Marųuette School Čika
goje aukoja $240, tęsiant 
berniuko metinę paramą; Jo
lanta Svipas $20; Nįjolė Kers- 
nauskaitė $20; R. K. Gruodis 
$250 tęsia berniuko metinę 
paramą; Margaret Price $25; 
dr. Romualdas ir Gražina 
Kriaučiūnai $25; Jūratė ir 
Jurgis Augiai $100 a.a. Walter 
Jas dora atm. Labai ačiū! „Sau
lutė” („Sunlight Orphan 
Aid”), 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove, IL 60069. Tel. 
847-537-7949. Taa ID* 36- 
3003339.

• „Dieviško Kryžiaus” 
Lietuvos benamių paramos 
fondas dėkoja už aukas padėti 
Lietuvoje vargingiausiai gy
venantiems. Aukojo: kun. Vytas 
Memenąs $1,000; Gailė Janu
šonis $50. Nuoširdžiai dėko
jame. „Dieviško Kryžiaus” 
fondas (Jhvine Cross” fund 
for the Homelees ) 419 Weid- 
ner Rd„ Buffalo Grove, IL 
60069. TeL $47-587-7949. Taz 
ID# 36-3097269.

• Almos fondas • „Lietuvos Našlaičių 
globos” komitetui aukojo:

.$1,500— 10 Lietuvos vaikų 
metinė parama. Tuos vaikus 
globoja Bemadine ir Anthony 
Bolinsky, Frackville, PA;

$900 — 6 Lietuvoe vaikų 
metinė parama. Juos globojan
tys ponai nenori skelbti savo 
pavardės;

$460 — 3 Lietuvos vaikų 
metinė parama. Juos globoja 
Kristina Škirpa, Washington
DC; ' ’

po $300 atsiuntė (globoja po 
du vaikus) Andrew Rač
kauskas, Brookfield, It; Martin 
ir Patricia Trautrimas, Fre- 
mont, NE; Rima Binder, Cary, 
IL. Antrą našlaitį Rima remia, 
pagerbdama iškeliavusio į am
žinybę artimo draugo. a.a. Ro
bert Huntemann atminimą;

$170 — vieno Lietuvos vai
ko metinė parama. Globėja Valė 
Pleirienė, Chicago, IL;

po $150 atsiuntė ir metinę 
paramą pratęsė Lietuvos vai
kams Sigutė Mikrut, Lake 
Bluff, IL; Vaidevutis ir Nįjolė 
Draugeliai, Rochester, NY; 
Christe ir Robertas Šilbąjoriai, 
Durham, NC; Alex Valibus, 
Minersville, PA; Donatas Ki- 
sielis, Upper Darby, PA

$50 aukoja Lietuvos vai
kams Joseph ir Georgia Ja- 
nush, Hot Springs Village, AR. 
Lietuvos vaikų vardu dėkojame 
visiems geriesiems aukotojams! 
„Lietuvos Našlaičių globos” 
komitetas, 2711 West 71 St„ 
Chicago, IL 60629.

• A.a, William P. Durbin 
atminimą pagerbdami, Stephen 
M. Durbin, W. Lafayefete, IN, 
aukojo $300 jo močiutės a.a. 
Onos Kutkaitės-Durbin fondui 
— Jurbarko ligoninės vaikų 
skyriui. Reiškiame gilią užuo
jautą velionio artimiesiems. 
Lithuanian Mercy Lift, P.O. 
Box 88, Palos Heights, IL 
60463. Tel. 708-952-0781. Tax 
ID#36-3810893.

• „PENSININKO" žurna
lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711W. 71 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
773-476-2656. Prenumerata 
metams: JAV-bėse, $15, kitur 
$25. Išeina 8 kartus per metus. 
Tai vertinga dovana įvairiomis 
progomis.

• Aa. Petro Vėbros atmi
nimą pagerbdami, Vita Gird- 
vainienė bei Laima ir Algis 
Jurkūnai aukoja $90 padėti 
šelpti sunkiai sergančius li
gonius Lietuvoje. Reiškiame 
gilią užuojautą velionio arti
miesiems. Nuoširdžiai dėko
jame aukotojams. Lithuanian 
Mercy Lift, P.O. Boz 88, Palos 
Heights, IL 60463. Tel. 708- 
952-0781. Taz ID336-3810893.

Antanas Valiuškis ir Ga
jos Nehring šeima, Barring- 
ton, RI, rašo: „Įvertindami 
Konstancijos Valiuškienės- 
Lelešiūtės šalpos darbus nu
skriaustiems, skiriame $1,000 
Lietuvos našlaičių paramai per 
Almos fondą”.

Elitą Bender, Westhester, 
IL, skiria Almos fondui $100.

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

• Alfonsas ir Dalia Dzi-
kai, West Hartford, CT, Bronės 
ir Jono Zdanių 50 metų vedybų 
sukakties proga aukoja Lie
tuvos našlaičių globai $50. 
Sveikiname sukaktuvininkus ir 
dėkojame aukotojams. „Lie
tuvos Našlaičių globos” ko
mitetas, 2711 West 71 St., 
Chicago, IL 60629.

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

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

• A.a. Alinos Domans- 
kienės atminimą pagerbdami, 
Van Domanskis bei Rūta ir 
Aras Staniuliai aukoja $100 
įvairiems Lithuanian Mercy 
Lift darbams Lietuvoje. Reiš
kiame gilią užuojautą velionės 
artimiesiems. Nuoširdžiai dė
kojame aukotojams. Lithua
nian Mercy Lift, P.O. Box 88, 
Palos Heights, IL 60463. Tel. 
708-952-0781. Tax ID#36-3810893.

• 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.

• Lithuanian Mercy Lift 
dėkoja už aukas, skirtas šelpti 
sunkiai sergančius ligonius 
Lietuvoje. Aukojo:$l,000 Irene 
S. Denihan, Manhasset, NY; 
$300 Čikagos Lietuvių moterų 
federacijos klubas; $100 G. 
Klimas, Little Falls, NJ; $50 
Bea Long ir Adelė Bratt, Bul- 
pitt, IL; $30 Joseph ir Angeline 
Malacavage, Springfield, VA; 
$25 Praurima ir Teisutis Mu
rinas, Melrose Park, IL. Nuo
širdžiausiai dėkojame auko
tojams. Lithuanian Mercy 
Lift, P.O. Box 88, Palos Heights, 
IL 60463. Tel. 708-952-0781. 
Taz ID336-3810893.

• Lithuanian Mercy Lift 
dėkoja Irenai Kriaučeliūnienei, 
Burr Ridge, IL, už $300 auką. 
Ši auka buvo skirta krūties 
vėžio ankstyvai diagnostikai 
Lietuvųje. Dėkojame už auką. 
Lithuanian Mercy Lift, P.O. 
Boz 88, Palos Heights, IL 
60463. Tel. 706-952-0781. Taz 
ID336-3810893

• A.a. G. Meilūvienės 
atminimą pagerbiant, Regina 
Milašius, Lockport, IL, aukoja 
$25 Lithuanian Mercy Lift 
padėti šelpti sunkiai sergančius 
ligonius Lietuvųje. Dėkojame už 
auką. Lithuanian Mercy Lift, 
P.O. Boz 88, Palos Heights, IL 
60463. Tel. 708-952-0781. Taz 
ID336-3810893.

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60639 

(Skersai gatvės nuo „Draugo”) 
TeL 773-384-0100.

TaL 630-357-0300, Leaumt, IL

1Gibaitis 
Civilinės ir 

kriminalinės bylos 

6347 8.]

Toli free 24 hr. 908-7764748
Darbo vai. nuo 8 var. iki I v.v. 

fls3tad.8vj.fld 1 v.ę.>
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ADVOKATAS
AURELIUS BUTVILAS

Tel. 312-680-1217 
135 S LaSelle 12300 ChieMn.IL 60603 

Galimoar "

ADVOKATAS
GINTARAS R. MNAS

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal auaitarinų

f
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