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Raginama atskleisti
1991-iyų „vienos
dienos premjero”
dingimo priežastis

Lietuvos ir Meksikos
prezidentai nori glaudesnio
bendradarbiavimo

Mexico-Vilmus,

sausio 25
d. (BNS) — Ketvirtadienį su
pirmuoju oficialiu vizitu Mek
sike viešintį Lietuvos prezi
dentą Valdą Adamkų priėmė
Meksikos prezidentas Vicente
Fox.
Meksikos vadovas pabrėžė,
kad jo valstybė nori plėsti
ekonominius, prekybos ir
kultūrinius ryšius su Lietuva,
skatinti studentų mainus, tu
rizmą.
V. Adamkus atkreipė dė
mesį, kad per pastaruosius
metus abiejų valstybių tarpu
savio prekybos apimtys didėja,
kyla Lietuvos eksportas į
Meksiką. Jis pakvietė Meksi
kos verslininkus atvykti į Lie
tuvą ir susipažinti su verslo
galimybėmis.
Prezidentas V. Fox pas
tebėjo, kad Lietuvoje paga
mintos pieno, baldų , ir kitos
plataus vartojimo prekės yra
labai pageidaujamos Meksikos
rinkoje.

Iki šiol valstybių ekonominis
bendradarbiavimas
nebuvo
išplėtotas. Lietuvos eksportas
į Meksiką per praėjusių metų
pirmuosius tris ketvirčius
buvo 6.92 mln. litų ir sudarė
0.05 proc. bendro Lietuvos
eksporto. Meksika užėmė
44-tą vietą eksporto bendri
ninkių sąraše.
Lietuvos importas iš Meksi
kos per 2001 metų pirmuosius
tris ketvirčius sudarė 7.88
mln. litų ir buvo 0.04 proc.
bendro Lietuvos importo.
Meksika užėmė 64-tą vietą
importo bendrininkių sąraše.
Pokalbio metu V. Adamkus
ir V. Fox pasikeitė nuo
monėmis apie tarptautinę si
tuaciją ir galimybes stiprinti
dvišalį
bendradarbiavimą
tarptautinėse organizacijose,
kartu sprendžiant svarbiau
sias pasaulio problemas.
Po susitikimo buvo pasi
rašytas tarpvyriausybinis su
sitarimas dėl bendradarbiavi-

Į savivaldybes galima bus rinkti
Lietuvos nepiliečius

Vilnius, sausio 25 d. (BNS)
— Seimas penktadienį abso

liučia balsų dauguma po pir
mojo balsavimo pritarė Kons
titucijos 119 straipsnio patai
sai, kuria nuolat Lietuvoje gy
venantiems nepiliečiams su‘ teikiama teisė rinkti ir būti
išrinktiems į savivaldybių ta
rybas.
Pataisa Seimas taip pat
pratęsė savivaldybių tarybų
kadencijos laiką nuo 3 iki 4
metų. Seimas jau kartą pa
keitė savivaldybių tarybų ka
dencijos laiką 1996 m., pratęs
damas savivaldybių tarybų
kadenciją nuo 2 iki 3 metų.
Balsavimui buvo pateiktas
balsuoti toks Konstitucijos
119 straipsnio punktas: „Savi
valdybių tarybų nariais Lietu
vos Respublikos piliečius ir
kitus nuolatinius administra
cinio vieneto gyventojus pagal
įstatymą ketveriems metams
renka Lietuvos Respublikos
piliečiai ir kiti nuolatiniai ad
ministracinio vieneto gyvento
jai, remdamiesi visuotine, ly
gia ir tiesiogine rinkimų teise,
slaptu balsavimu”.
Seimas po ne mažiau kaip
trijų mėnesių pertraukos
turės antrą kartą balsuoti dėl
to paties teksto. Jeigu Seime

ir antrą kartą bus surinkta
pakankamai balsų pataisai
pritarti, ji įsigalios nuo pri
ėmimo datos.
Prieš pataisą balsavęs
„Jaunosios Lietuvos”, naujųjų
tautininkų ir politinių kalinių
partijos pirmininkas Stanislo
vas Buškevičius teigė neprita
riąs tam, kad „būtų devalvuo
jama Lietuvos piliečio sąvoka,
suteikant balsavimo teisę ‘vi
sokiems perėjūnams’ ”.

Vilnius, sausio 25 d. (BNS)

Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus (kairėje) susitiko su Meksikos pre
zidentu Vicente Fox.
EPA-Elta) nuotr.

mo švietimo, kultūros, meno ir
sporto srityse.
Susitikime su Meksikos Kong
reso užsienio riekalų komisi
jos vadovybe V. Adamkus pa
brėžė, kad prieš 10 metų pri
pažinusi Lietuvos nepriklau
somybę, Meksika įnešė nema
žą indėlį į Lietuvos laisvės

įtvirtinimo byloje.
Vėliau V. Adamkus dalyva
vo Mexico atidarytoje parodoje
apie Lietuvą, kurioje buvo ro
domi garsių lietuvių foto
grafų Algimanto Kezio, Sta
nislovo Žvirgždo, Kęstučio
Stoškaus, Vaclovo Strauko
darbai.

vėjo jėgaines — ekologiškai
švarios ir alternatyvios energi
jos gavimo būdą. Vėjo jėgainės
pajūryje būtų statomos iš Eu
ropos Sąjungos fondų lėšų,
projektą ketina parengti viena
vėjo jėgainių gamintoja iš Vo
kietijos.
(K, Elta)

Lietuvos valstybę Europos
žmogaus teisių teisme Stras
būre. Knyga „Europos teisin
gumas prieš lietuvišką Temi
dę” pasirodė praėjus 6 me
tams nuo A. Šleževičiui iš
keltos bylos ..dėl piktnau
džiavimo tarnyba. Tai 530
puslapių dokumentų rinkinys
apie A. Šleževičiaus, kuris
vadovavo LDDP vyriausybei
nuo 1993 metų kovo iki 1996
metų sausio, bylinėjimąsi su
Lietuva. Pristatydamas kny
gą, autorius teigė, kad „tuo
metu vyko absurdiški procesai
ir labai apmaudu, kad teko
juose dalyvauti”.
(bns>

* Lietuvos
energijos
tau
 * Buvęs premjeras Adol
pymo
asociacija
siūlo
Ne fas Šleževičius pristatė savo
ringoje pastatyti pirmąsias knygą apie laimėtą bylą prieš

* Kauno
miesto taryba
garbės
piliečio vardą suteikė
Lietuvos nusipelniusiam tre

neriui Vladui Garastui. Tai
trečiasis sporto pasaulio atsto
vas, pelnęs Kauno garbės pi
liečio vardą. Anksčiau jį yra
apie gavę krepšininkas Arvydas
JAV prezidento George W. Sabonis ir boksininkas Algir
Bush darbo dieną, jo susitiki das Šocikas.
(KD, Elta)
mui su Lietuvos prezidentu
skubos tvarka
Valdu Adamkumi buvo skirtos
4 sekundės. V. Adamkus buvo svarstyti Piliečių nuosavybės
parodytas peržengęs Baltųjų teisių į išlikusį nekilnojamąjį
rūmų Ovalinio kabineto duris, turtą atkūrimo įstatymo pa
kur atgręžęs nugarą į televizi taisas, stabdančias žemės re
jos kamerą jo laukė JAV prezi formą bei teritorijų plana
dentas. Trumpam šmėkštelėjo vimą. Kauno miesto žemė
Lietuvos prezidentą lydėję už tvarkos skyriaus duomęnimis,
sienio reikalų ministras Anta jau įregistruota beveik 13,000
nas Valionis, patarėjas Albi prašymų atkurti žemės nuosa
nas Januška ir ambasadorius vybės teises. Norint juos pa
JAV Vygaudas Ušackas. Paro tenkinti, reikėtų surasti 5,630
dyta, kaip G. W. Bush pa naujų žemės sklypų, (kd. Eita)
spaudė V. Adamkui ranką.(BNS)

* 45 minutes trukusioje
NBC
televizijos laidoje

*
Kauno
miesto
taryba
* Žinovai
spėja,turėtų
jog šieuž
ragina Seimą
met
banką
kova
virti tiek dėl mažmeninių

* Seimaslaikinąją
patvirtinokomi
par
*
Televizijos parodytame lamentinę
siužete Tauragės rajono tary siją ištirti Klaipėdos rajono
bos narys Saulius Oželis ke politiko Juozapo Paliako žū

liems kaukėtiems vyrams
aiškino apie ruošiamą planą
ir dukart buvęs premjeras pulti Prezidentūrą. Pasak
Rolandas Paksas, dėl to poli Saugumo departamento pa
tikų ir žiniasklaidos yra kar reigūnų, tokie raginimai, nors
tais vadinamas „skrajojančiu ir pridengti humoristinės lai
Rolandu”, mėgindamas ruošti dos forma, gali būti laikomi
palankią visuomenės nuo nusikaltimu.
(lr, r. Eita)
monę savo naujos partijos
įkūrimui, per savaitę padarė
kelis pareiškimus dėl opių Lie
Lietuvos kariuomenės
tuvos ūkio problemų, tačiau Garbės sargybos orkestras
nepasiūlė konkrečių būdų jas įsigijo autobusą už beveik mi
spręsti. R. Paksas, vadinda lijoną litų, o Juodkrantėje re
mas aukščiausių pareigūnų konstruotas pastatas pritaiky
reakciją į praėjusiais metais tas poilsiui, kur slapta pri
vykusias avarijas Būtingės imami ministerįjos pareigūnai
terminale „skandalinga”, ragi bei valdininkai.
(Lž, Eita)
no griežčiau kontroliuoti Bū
tingės terminalo darbą. 2001
ar
m. kovą, premjeru būnant verta UAB „Širdies chirurgijos
pačiam R. Paksui, į Baltijos centras” suteikti valstybės pa
jūrą Būtingės terminale iš galbą. Jei išvados bus teigia
siliejo maždaug 3 tonos naftos. mos, prasiskolinusios priva
„Labiausiai mūsų valdan čios įstaigos skolos bus kapitatiems pareigūnams dabar lizuotos, o jos savininke taps
trūksta ryžto priimti politi valstybė. Tačiau tyrimas del
nius sprendimus, todėl ir pasi siamas, o Finansų ministerija
juntame braidą iki kelių orga apmoka centro skolas kredi
ninėse trąšose,” sakė jis. <bns) toriams.
(VŽ, Elta)

tęs* Triskart partijas pakei

* Kraštošvaisto
apsaugosbiudžeto
minis
terija
lėšas:

ties aplinkybes. Klaipėdos ra
jono savivaldybės tarybos na
rys, verslininkas 43 metų J.
Paliakas gruodį mirė ligoninė
je nuo sužalojimų, kuriuos pa
tyrė per sprogimą prie bendro
vės „Irvaja” Klaipėdoje. J. Pa
liakas buvo socialdemokratų
partijos Klaipėdos rajono sky
riaus pirmininkas ir šios par
tijos tarybos narys. „Tai pir
moji politinė žmogžudystė Lie
tuvoje”, pareiškė krikščionis
demokratas Petras Gražulis.
Prokuratūra tiria įvairias
prielaidas, taip pat ir tokią,
jog verslininkas galėjo pats
susisprogdinti.
<bnsi

* Konkurencijos
taryba * Pernai kaimo sodybose
renka
duomenis tyrimui,
apsilankė
apie 67,000 poil
siautojų, spėjama, kad šiemet
jų skaičius pasieks 100,000.
Lietuvos kaimo turizmo aso
ciacija šiais metais poilsiauto
jus kviečia apsilankyti net 240
sodybų. Asociacįjos prezidentė
Regina Sirusienė mano, kad
kaimo turizmui pritaikytų so
dybų Lietuvoje turėtų būti
apie 5,000.
(kd, Eita)

klientų, tiek dėl paskolų teiki
mo įmonėms.
Skolinimas
šiemet turėtų toliau didėti, o
palūkanos — likti pastovios.

Seimo pirmininkas
auklėjo seimūnus

Vilnius,

sausio 25 d. (BNS)
— Sugiedoję valstybės himną,
parlamentarai
penktadienį
baigė pratęstą Seimo rudens
sesiją. Neeilinio posėdžio pa
baigoje Seimo pirmininkas
Artūras Paulauskas pasi
džiaugė parlamento nuveik
tais darbais, bet pareiškė ap
gailestavimą dėl netinkamo
parlamentarų elgesio, pasisa
kymų posėdžių metu ir
žiniasklaidoje. Pasak jo, Sei
mo posėdžių stenogramose
liks „pikti ir vulgarūs” parla
mentarų posakiai. „Kai kurių
Seimo narių ar frakcijų poli
tinis temperamentas neretai
Seimo posėdžius paverčia ko
medija, farsu, kurio pagrindi
niai herojai kartais ‘pakyla’
iki Žirinovskio lygio. Kartais
imi džiaugtis, kad mūsų po
sėdžiai netransliuojami visai
Lietuvai, nes ne taip jau sun
ku prognozuoti ką ji su mumis
darytų neapsikentusi”, sakė
Seimo pirmininkas. „Nepa
mirškime, kad Seime dažnai
vieši moksleivių grupės, ku
rios arba tiesiogiai salėje, arba
koridoriuose iš televizijos ek
ranų mato mūsų politinius
spektaklius. Jeigu nesugeba
me gerbti savęs, pagailėkime
bent šitų vaikų”, auklėjo jis
parlamentarus.
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP. Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS
žinių agentOrų pranešimais)

Vašingtonas. Per JAV valstybės sekretoriaus Colin Powell
trumpą vizitą į Afganistaną prieš jį buvo rengiamas teroro aktas
— Lietuvos Nepriklausomybės ketinant panaudoti cheminį ginklą, rašo žurnalas „Newsweek”,
atkūrimo akto signatarai pa remdamasis Afganistano specialiųjų tarnybų šaltiniais. Teroristai
ragino paskelbti visus Aukš Afganistano laikinojo vadovo Hamid Karzai ir C. Powell susitiki
čiausios tarybos-Atkuriamojo mo dieną rengėsi atakuoti prezidento rūmus Kabulo centre devy
Seimo komisįjos, tyrosios niomis nuotolinio valdymo raketomis, taip pat susprogdinti bombd
1991 m. sausio įvykius bei Kabulo TV centre. Su rengtais teroro aktais susijęs tremtyje Irane
premjero Alberto Šimėno din gyvenantis Afganistano karo vadas Gulbuddin Hekmatyar. Pake
gimo aplinkybes, dokumentus. liui iš Jalalabado į Kabulą praėjusį ketvirtadienį, C. Powell vizito
A. Šimėnas premjero buvo pa dieną, jie sulaikė nedidelį autobusą, kuris priklausė aukštam „ai
skirtas 1991 m. sausio 10 d. Qaeda” nariui, Osama bin Laden bendražygiui, planavusiam pasi
vietoj atsistatydinusios Kazi- naudoti autobusu per numatytą teroro aktą. Cheminės medžiagos
mieros Prunskienės. Tačiau dar tebėra autobuse, ir Afganistano valdžia laukia specialistų, ku
po 2 dienų, prasidėjus sovietų rie jas ištirs.
ginkluotam puolimui, jis din
Kabulas. Laikinasis Afganistano premjeras Hamid Karzai pa
go. Sausio 13-08108 naktį par reiškė, kad Jungtinės Tautos (JT) sudarė sąrašą žmonių, kurie or
lamentarai A. Šimėną atleido ganizuos Loya Jirga — genčių didįjį susirinkimą, nuspręsiantį dėl
iš ministro pirmininko pa naujos vyriausybės. H. Karzai, dalyvaujant JT generaliniam sek
reigų kaip „nežinia kur esantį retoriui Kofi Annan perskaitė 21 komisijos nario pavardes. Sąrašą
ir negalintį vykdyti pareigų”. sudarė bešališkos Jungtinės Tautos. Komisijos surengta Loya Jir
Dėl to jis kartais yra vadina ga nuspręs dėl vyriausybės, kuri pasibaigus H. Karzai administramas „vienos dienos premjero”. cijos pusės metų įgaliojimams, 1.5 metų valdys Afganistaną.
Po sausio 13-osios nakties A.
Vašingtonas. Afganistano laikinosios administracijos užsienio
Šimėnui vėl atsiradus Vilniu reikalų ministras Abdullah Abdullah sakė, kad ,al-Qaeda” vadas
je, buvo paaiškinta, kad jis ga Osama bin Laden tikriausiai yra gyvas ir galbūt slepiasi Pakis
vo žinių apie sovietų ruošiamą tane. „Nėra priežasčių manyti, kad jis miręs”, teigė A. Abdullah.
jo sunaikinimą, todėl jis pasi Jo buvo paklausta apie Pakistano prezidento Pervez Musharraf
slėpęs Druskininkuose. Pa spėjimus, kad O. bin Laden mirė nuo inkstų nepakankamumo.
reiškimą pasirašiusių Signa „Teroristinėmis organizacijomis laikomų grupuočių, kurios yra
tarų klubo valdybės narių ma Pakistano organizacijos, vadų dauguma yra Pakistane ir veikia”,
nymu, tyrimo dokumentų pa tvirtino jis.
skelbimas galėtų padėti už
Vašingtonas. JAV Federalinis tyrimų biuras (FBI) pradeda di
baigti daugiau kaip 10 metų džiausią per pastaruosius metus kadrų atranką, kurios metu per
vykstančius ginčus.
8 mėnesius tikimasi surasti maždaug 900 specialiųjų agentų. FBI
laukia įgūdžių turinčių asmenų paraiškų, kurie galėtų dirbti spe
In cialiaisiais agentais. Ieškomi žmonės, baigę inžinerijos, fizikos ar
grida Bublifenė nuo šiol atsto kompiuterijos mokslus, taip pat mokantys arabų, persų, urdu, ki
vaus Lietuvos siekiams ir nų ir japonų kalbas. Taip pat laukiama kandidatų, kurie yra susi
Indianos bei Kentucky valsti pažinę su darbo užsienio žvalgyboje bei antiteroristinėse organiza
jose. Oficialų JAV Valstybės cijose specifika arba turi karinės žvalgybos išsilavinimą. FBI lau
departamento patvirtinimą, kia paraiškų iš 23-36 metų amžiaus JAV piliečių, turinčių vairuo
jog yra išplėsta Lietuvos gar tojo pažymėjimą ir pasiruošusių dirbti visur, kur tik juos siųs FBI.
bės konsulės Clevelande I. Deli. Indijos vidaus reikalų ministras Lai Krishna Advani atmetė
Bublienės konsulinė jurisdik galimybę sumažinti kariuomenę pasienyje su Pakistanu pa
cija, gavo Lietuvos ambasada reiškęs, jog prireiks mažiausiai poros mėnesių, kad paaiškėtų, ar
Vašingtone. Lietuvos garbės iš už sienos organizuojamas terorizmas nors kiek susilpnėjo. L.
konsule JAV I. Bublienė pa Advani taip pat pareiškė, kad Indija neapribojo laiko, iki kurio Pa
skirta 1996 m. liepos 9 d. Pa kistanas turi suimti ir išduoti 20 įtariamų teroristų bei nusikaltė
sak URM, ji aktyviai priside lių, kurių sąrašą Indija pateikė Islamabadui. Indijos premjeras
da prie verslo ryšių tarp Lie Atal Behari Vajpayee pareiškė, jog penktadienį atliktas galinčios
tuvos
ir Ohio valstijos nešti branduolines kovines galvutes raketos „Agni” (gali skrieti
plėtojimo. Ji yra oficiali pa apie 700 km) bandymas yra tik vienas iš kelių žingsnių, kurių In
rodų centro „Litexpo” atstovė dija imsis, siekdama užtikrinti valstybinį saugumą. Fakistanas
Ohio valstijoje, Clevelando pasipiktinęs pasmerkė šį bandymą, nors Indija tvirtino, kad jis at
prekybos rūmų bei visuomeni liktas „neprovokaciniais” tikslais.
Paryžius. Italijos postfašistinės partijos vadas Gianfranco Fini
nių organizacijų narė. Iš viso
Lietuva JAV turi 7 garbės atstovaus šiai valstybei Europos Sąjungos (ES) konvente, kuris
rengs rekomendacijas dėl ES institucijų reformų, penktadienį pa
konsulus.
(BNS)
tvirtino Italijos premjeras Silvio Berlusconi.
Minskas. Karą korupcijai paskelbęs Baltarusijos autoritarinis
toją
turėtų išaugti
vadovas
Aleksandr Lukašenka į kalėjimą uždarė keletą verslo va
apie 4 proc. — vyriausybės
dovų,
sukeldamas
priešininkų nuogąstavimą, jog tai dar vienas
strateginis komitetas pritarė
mėginimas
nutildyti
savo žymiausius ir įtakingiausius kritikus.
būsimam pagrindinio fizinių
Paskutine
kampanijos
auka tapo Michail Leonov, didžiausios Bal
asmenų pąjamų mokesčio
tarusijoje
gamyklos
vadovas,
apkaltinęs A. Lukašenką per pasta
įkainio sumažinimui nuo 33
rąjį dešimtmetį nustekenus valstybės ekonomiką. Jam buvo pa
iki 29 proc.
(lr, Eit.)
teikti kaltinimai dėl „piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi” bei
„Sartai 2002” žiūrovai „aplaidaus kenkimo valstybei”. Kiek anksčiau buvo suimti Balta
nebeišvys tradicinio politikų rusijos geležinkelių vadovas Viktor Rachmanka bei Minsko šaldy
važiavimo. Manoma, kad tokį tuvų gamyklos vadovas Leonid Kalugin.
Vašingtonas. JAV Valstybės departamentas susitikimą su Če
sprendimą rengėjai priėmė po
čėnijos
sukilėlių diplomatijos vadu Iljas Achmadov vertina kaip
pernykščio Algirdo Brazausko
neoficialų. Kaip teigė JAV užsienio politikos žinybos sekretorius
susidūrimo su buvusio žemės
ūkio ministro Edvardo Make- spaudai Richard Boucher per susitikimą „apsvarstyta padėtis Če
lio vadelioj amais ratais. (R, eiu) čėnijoje”. Rusija ketvirtadienį apkaltino JAV, kad priimdamos če
čėnų sukilėlių atstovą, žengė „nedraugišką žingsnį”, ir paragino
Vašingtoną vykdyti kovos su terorizmu įsipareigojimus.
į ne
Teheranas. Įtakingas Irano dvasininkas ąįatola Mohammad
teisėtas žemės skyrimo istori Yazdi pareiškė, kad Izraelio ministras pirmininkas Ariel Sharon
jas Vilniaus mieste, tuo labiau turėtų būti teisiamas kaip „karo nusikaltėlis”. „Sharon nusikalti
juos stebina sukčių veiklos mai kiekvieną dieną tampa vis pavojingesni. Deja, Vakarų valsty
mastai ir išradingumas. Pas bės, ypač JAV, pritaria tokiems veiksmams”, sakė M. Yazdi. Liba
kutinis pavyzdys — į teismą nas apkaltino Izraelį organizavus ketvirtadienį įvykdytą buvusio
perduota žemės suteikimo" Libano ministro ir ginkluotos grupuotės vado Elie Hobeika nužu
byla, kurios vertė — maždaug dymą, nes jis ketino liudyti prieš A. Sharon dėl jo vaidmens 1982
milijonas litų, o atsakomybės m. žudynėse, kurių metu A. Sharon buvo Izraelio gynybos minist
— jokios.
(R, Elta)
ras ir vadovavo įsiveržimui į Li
KALENDORIŲ8
baną.
vidutiniškai
Sausio 26 d.: Dangis, Eigilė, Jus
Maskva. Sausio 25 dieną Ru
loterijoms išleido maždaug po sijos sostinėje buvo užregist tas, Paulė, Rimantas, Timotiejus, Ti
28 litus — beveik 7 litais dau ruotas naujas 2002 metų oro tas.
giau nei užpernai. Prieš kele temperatūros rekordas. 10 va
Sausio 27 d.: Šv. Angelė Merici;
rius metus patyrusi svaigi landą ryto temperatūra Mask Auksuolis, Ilona, Jogundas, Jonas,
nantį šuolį dėl sumažėjusios voje buvo 2.5 C laipsnio šilumos Natalis, Vėjūnė, Vytenis.
gyventojų perkamosios galios, (41 F). Ankstesnis šios dienos
Sausio 28 d.: Šv. Tomas Akvinieloterijų rinka pradėjo atsigau rekordas buvo pasiektas 1904 tis; Gedautas, Karolis, Leonidas, Ni
ti tik pernai.
metais.
jolė, Petras, Tomas.

* Lietuvos
sulė
JAV Ohio garbės
valstijojekon

* Nuo
kitą metą gyven
pąjamos

* Šiemetinėse žirgą lenk
tynėse

* Kuo toliaugilinasi
teisėsaugos
pareigūnai

* Kiekvienas
ventojas
pernaiLietuvos gy
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ČIKAGOS ATEITININKAI SENDRAUGIAI
PRISIMENA ATEITININKIJOS SUKAKTĮ
Čikagos ir apylinkių ateiti
ninkai sendraugiai jau 2001
metais atgaivino vakaronių
tradiciją. 2002 m. sausio mėn.
19 d. vakaronė, tai jau trečioji
naujai suformuotos valdybos
rengiama vakaronė. Iki šiol,
jau buvo suruoštas kun. dr.
Kęstučio Trimako knygos pri
statymas ir susitikimas su iš
Lietuvos viešėjusiu vysk. Kaunecku.Trečioji vakaronė vyko
sausio mėn. 19 d. Ateitininkų
namuose, Lemonte, dalyvau
jant maždaug 50 asmenų. Va
karonė prasidėjo šv. Mišiomis,
kurias atnašavo kun. dr. Kęs
tutis Trimakas. Jo prasmingi
žodžiai vedė prie vakaronės,
kurios pagrindinė dalis buvo
Dariaus Polikaičio koordinuo
jamas montažo atlikimas, pa
gal Prano Dovydaičio straips
nį „Trys pamatiniai klausimai .
Montažas, pavadintas „Pra
no Dovydaičio trys pamatiniai
klausimai šių dienų šviesoje”,
sudarytas iš to straipsnio iš
traukų, eilėraščių ir muzikos
intarpų. Partijas atliko pats
Darius Polikaitis, bei skaito
vai ir visi dalyviai. Darius jau
buvo koordinavęs panašų pa
minėjimą 2001 m. vasarą vy
kusioje sendraugių šeimos sto
vykloje, Dainavoje. Kiekvie
nas skaitymas, daina, eilėraš
tis buvo su saiku parinktas.
Pirmasis 2002 m. vakaronės
skaitytojas pradėjo vakarą to
kiais žodžiais: „Prieš 90 metų,
pirmąjame 'Ateities’ numery
je, Pranas Dovydaitis, pasita
ręs su draugais ir bendramin
čiais, paskelbė tris pamatinius
klausimus. Šis straipsnis ne
tik įvardino ateitininkų sąjū
dį, bet taip pat apibrėžė ir są
jūdžio tikslus, sąjūdžio misįją.
Šie trys klausimai, su Dovy
daičio pateiktais atsakymais,
nušvietė ateitininkų ai kelią.
Net kai iš organizacinės per
spektyvos ateitininkai žlugo,
sąjūdis ir sąjūdžio misįja juos
per 90 metų palaikė ir moty
vavo. Šiandien prisiminkime
Dovydaičio žodžius. Ką šie
trys pamatiniai klausimai
reiškia mums šiandien? Kaip
juos mūsų Kristo-centrinis są
jūdis galį pritaikyti gyvenimui
21-mo amžiaus pradžioje?”
Pirmoje dalyje — „Kuomi
mes save vadiname ir kodėl”
buvo ištraukos iš P. Dovydai
čio straipsnio, religinė muzika
— Kurt Bestor ir Sam Cardon
„Trys įrankiai”, Leonido Abario muzika „Psalmė 3”, Ber
nardo Brazdžionio „Viešpaties
žingsniai” ir Dalios Staniškienės „Pietų pertrauka” eilės.
Visi dalyviai kartu sugiedojo
„O Kristau, pasaulio Valdove”
(Konrado Kavecko muzika,
Bernardo Brazdžionio eilėms).
Antroje dalyje — „Ką mes
aplink save matome”, vėl iš
traukos ir P. Dovydaičio
straipsnio, Andriaus Mamon
tovo daina „Mano namai” ir
„Vaikučių malda”, muzikinė
malda skirta Bosnijos vai
kams (kompozitoriaus Kurt
Bestor), bet tinkanti viso pa
saulio apleistiems ir nu
skriaustiems vaikams prisi
minti.
Trečioje dalyje — „Ko mes
siekiame” ištraukos iš P. Do
vydaičio straipsnio, Dariaus
Polikaičio muzika Bernardo
Brazdžionio eilėms „Ar žinai”,
Katalikų bažnyčios malda ir

giesmė „Ūbi Caritas et amor”
(„Ten kur gailestis ir meilė”).
Visi kartu sugiedojo „Šv.
Pranciškaus maldą” (Sebas
tian Temple muzika).
Šiomis dienomis, ir ne vien
ateitininkams, tie trys pama
tiniai klausimai bei tas trum
pas juos primenantis monta
žas yra aktualūs. Vienas skai
tymas ar giesmės žodžiai gra
žiai derinasi prie kitų, mintys
susįjungia. Pasaulio istorijos
eigoje, ir paskutiniuoju laiku
2001 m. rugsėjo mėn., žmonės
yra darę daug ką neva Dievo
vardu, nesuprasdami tikrosios
Dievo valios, ar skriausdami
kitus, nesuprasdami tikinčio
žmogaus vaidmens ir atsako
mybės.
Montažo metu buvo skaito
mos Prano Dovydaičio ištrau
kos, tarp jų: „Mūsų gadynės
valstija, visuomenė ir pavie
niai asmenys atmesdami Die
vą, atmeta savo nuo Dievo
priklausomumą, atmeta tikėji
mą į Dievą. Ir tai mūsų ga
dynės žmonės daro, norėdami
išgelbėti savo žmonišką ir do
rišką vertybę...”
Iš giesmės „Šv. Pranciškaus
maldos” žodžiai: „Mes norim
nešti Tavo laiką. Kur neviltis,
leisk skleisti šviesią viltį. Kur
tamsuma, Tavo saulės spindu
lius. Kur nuliūdimas, tikrą
džiaugsmą Tavyje”.
Vakaro skaitytojai buvo:
Vainis Aleksa, Vytas Čuplinskas, Ona Daugirdienė, Petras
Kisielius, Birutė Misiūnienė,
Darius Polikaitis, Rima Polikaitytė, Rima Sidrienė ir Al
dona Šoliūnienė.
/.
Pasibaigus montažui, Čika
gos Ateitininkų sendraugių
valdybos pirmininkas Juozas
Polikaitis padėkojo visiems
susirinkusiems. Jis paminėjo
žmones, kurie prisidėjo prie
vakaronės, tai skaitytojai ir
vaišes paruošusios moterys.
Po jo žodžio, susirinkusieji ne
skubėjo skirstytis, dalinosi
mintimis, vaišinosi.
Ateitininkai sendraugiai jau
kurį laiką savo atskiros veik
los ar susirinkimų neturėjo,
nors per visą tą laiką vykdė
bendrą ateitininkų veiklą —
globojo jaunučius, dirbo su
moksleiviais, rūpinosi Ateiti
ninkų namų reikalais, dalyva
vo Šeimų stovyklose ir rengi
niuose. Rėmė ir palaikė ryšius
su Lietuvos ateitininkais. Kai
kurie jautė, kad dar kažko
trūko. Kilo mintis atgaivinti
ateitininkų vakarones. Gali
ma teigti, kad šios atgaivintos
vakaronės užpildo tam tikrą
spragą, nes jos atlieka krikš
čioniškos kultūros ir suaugu
sių ateitininkų dvasios kėlimo
vaidmenį. Tuo pačiu jos nesi
kerta su kitais šeimos ir veik
los reikalais. Čikagos ir apy
linkių ateitininkai sendrau
giai yra pasiryžę ir ateityje
ruošti vakarones, susirinkti,
mąstyti, klausytis kilnių min
čių, pasveikinti naujai išleistų
knygų autorius ir pan.
Čikagoje ir apylinkėse rengi
nių netrūksta, tiek lietuviškų,
tiek amerikietiškų, šeimos,
profesįjų ar kitokių. Tačiau vi
sose ateitininkų vakaronėse
dalyvavusių pasisakymai ir
gražus susirinkusių būrys įro
do, kad tokio pobūdžio vaka
ronės yra laukiamos ir remti
nos.

Ramunė Kubiliūtė

2001 metų žiemą Daumanto-Dielininkaičio* kuopos 3-4 skyrių jaunučiai po susirinkimo Ateitininkų namuose,
Lemonte, turėjo malonumą pažaisti sniege. Šįmet, hors žiema jau įpusėjo, Ateitininkų namai sniego beveik dar
nematė.
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LIPNIUNO-STULGINSKIO KUOPOS
VEIKLA
Dr. Vėjas Liulevičius, dr.
Onilė Šeštokienė ir Birutė
Bublienė buvo Kursų pagrin
dinės organizatorės. Jiems pa
gelbėjo vadovų būrys, suda
rytas Dainavos pasiilgusių
universiteto pirmakursių ir
vyresnio amžiaus jaunimo.
Ruošėjai prigrūdo labai
daug turiningos programos į
trumpą trijų dienų laikotarpį,
tai moksleiviai prisisotino ir
gal net persisotino paskaitų ir
diskusijų idėjomis. Diskuta
vome dabarties gyvenimui bū
dingas temas, rugsėjo 11-tosios įvykius ir etiškai neaiškią
genetinę technologiją. Gavome
ir įprastą dozę kietos ateiti
ninkiškos ideologijos. Apla
mai, kursai buvo sėkmingi —
Tęsti vakarą nuvykome į ar pilni akademinių temų ir ma
timus Ateitininkų namus. loni pertrauka nuo amžinai
Ruošėmės Kūčioms, kurias ilgų tarp vasarų mokslo metų.
rengėme Čikagos lietuviams.
Kęstutis
Dirbome, gamindami Vilįjos
Pakalniškytės suprojektuotus
JAS STOVYKLA
papuošimus stalams. Muzikas
DAINAVOJE
Darius Polikaitis pamokė mus
Jaunųjų ateitininkų 2002 m.
senovišką Kalėdų giesmę „In
vasaros
stovykla Dainavoje
Dulce Jubilo”. Planuodami ir
vyks
nuo
sekmadienio, liepos
pasiskirstydami Kūčių ruoši
7
d.
iki
trečiadienio,
liepos 17
mo pareigomis, baigėme susi
d.
Registracįjos
informacija
rinkimą.
Nors pačios Kūčios vyko sek bus netrukus pranešta.
madienį, gruodžio 15 d., Jau
OFICIALI JAS
nimo centre, Čikagos pietinėje
UNIFORMA
dalyje, moksleiviai salėje dar
JAS Centro valdyba prašo
bavosi jau šeštadienį, kabin visus savo narius įsidėmėti ir
dami lemputes, dengdami sta laikytis šių uniformos reikalų.
lus ir puošdami altorių. Gar
Oficiali JAS uniforma ber
džiai verdančios virėjos taip niukams: pilkos ilgos kelnės ir
pat buvo atėjusios gaminti balti marškiniai. Kaklaraiš
tradicinius ir nuostabiai ska čiai ar juostelės galės būti dė
nius patiekalus.
vimos globėjų nuožiūra.
Uniformos mergaitėms: pilki
sijonukai, baltos susegamos
palaidinukės (bliuskutės).
Į Kūčių vakarienę suvažiavo
Berniukai ir mergaitės dėvi
daugiau negu 200 svečių. Ren tamsiai mėlynus megztinukus
ginys prasidėjo šventomis Mi ar švarkelius iškilmingomis
šiomis, kurias aukojo kun. Ri progomis — dalyvaujant šven
mantas Gudelis. Paskui, lin tėse bei iškilmėse.
kėdami vieni kitiems geros
JAS nariai dabar turės ofi
laimės, visi laužė ir dalinosi cialias juosteles. Jos bus gelto
kalėdaičiais. Vakarienės metu nos ir baltos, juosiamos per
susipažinom su įvairiais būri dešinį petį ir surišamos kai
mais. Iš po staltiesės ištraukto riame šone. Juostelės bus
šieno ilgis ir forma, taip pat įteikiamos per įžodį, kartu su
netekėjusios merginos numes Jaunųjų ateitininkų ženkleliu.
to bato kryptis pranašavo įdo
JAUNUČIAI RAŠYKIT!
mius atsitikimus ateityje. Vė
liau D. Polikaičio vadovaujami
JAS CV skatina visus jau
pasirodėme su pramokta gies nučius rašyti į „Draugo” ateiti
me. Popietė smagiai praėjo, ninkams skiriamą šeštadienio
skaniai besivaišinant, giedant laidos puslapį. Išspausdintų
ir šventiškai bendraujant.
rašinių autoriai gaus JAS CV
skiriamą 5 dol. honorarą.

Čikagos moksleiviai ateiti
ninkai stipriai baigė 2001uosius metus, dainuodami,
dirbdami ir diskutuodami.
Gruodžio 8 d. susiėjome Pa
saulio lietuvių centre, Lemon
te. Lankydami PLC gyvento
jus giedojome kalėdines gies
mes. Mūsų balsams pritarė
Audrius Polikaitis, grodamas
akordeonu.
Pradžiugindami
šiuos žmones ir platindami
kalėdinę nuotaiką mes ir pa
tys džiaugėmės. Paskui iš
klausėme šventas Marijos Ne
kalto Prasidėjimo Mišias Pal.
Jurgio Matulaičio misijoje.

Moksleiviai
rengėjaiKūčių

Daugirdas

Kūčių vakarienė

Žiemos kursai

MOKSLEIVIAMS

Po Kalėdų moksleiviai iš vi
REKOLEKCIJOS
sos Amerikos platybių, net iš
CLEVELANDE
tolimos Kanados, skubėjo vi
sais būdais į Dainavą, moks
Clevelando moksleiviai atei
leivių ateitininkų Žiemos kur tininkai praneša, kad kovo 8sus. Čikagos dalyviams pavy 10 d. yra ruošiamos rekolekci
ko atvažiuoti traukiniu, nepai jos moksleiviams „Camp Corsant buvusių kliūčių. Ieško de” stovykloje, Clevelando
dami pušyne Kalėdų eglutės Parma priemiestyje. Kviečia
kursams, nustebę miške rado mas gimnazistų amžiaus kata
me amerikietiškos sofos-kul- likiškas jaunimas. Informaci
tūros paminklą, „La-Z-Boy” fo jai skambinkite Mariui Laniauskui, tel. 440-205-9273.
telį.

CLEVELANDO
ATEITININKŲ ŠVENTĖ

Clevelando ateitininkų šven
tė kovo 2-3 d. savaitgalį vyks
Dievo Motinos parapijos patal
pose. Vienas iš šios šventės
renginių bus koncertas parem
ti jaunimo stovyklą „Dainavą”.
Koncertą kovo 2 d., 6:30 vai.
vak. Dievo Motinos parapijos
salėje atliks labai populiarus
Čikagos „Dainavos” ansamblio
vyrų oktetas. Bilietus į kon
certą galima įsigyti sekmadie
niais po Mišių Dievo Motinos
parapijos svetainėje. Informa
cijai skambinkite Mariui Laniauskui, tel. 440-205-9273.
ATEITININKU RENGINIAI
LEMONTE

Birželio 2 d. — Čikagos ir

apylinkių ateitininkų šeimos
šventė: 9 vai. r. šv. Mišios Pal.
J, Matulaičio misijoje; <.10:30
v.r. Iškiljpingąs posėdis PL
cąptre.
, ’
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Birželio 2 d. — Ateiti
ninkų namų gegužinė 12 vai
AN sodelyje.
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

3 mėn.
1/2 metų
Metams
$38.00
$60.00
$100.00
JAV
$65.00
$45.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $115.00
' Ji f. iv* .
Tik ieitadienio laida:
$33.00
$60.00
$45.00
JAV
$50.00
$38.00
$65.00
Kanadoje ir kitur (U.S.)
Užsakant į Lietuvą:
$250.00
$500.00
Oro paitu
$55.00
$100.00
Reguliariu paitu
$85.00
$160.00
Tik ieitadienio laida oro paitu
Tik ieitadienio laida reguliariu paitu . $55.00
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras Rimielis
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, ieitadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, ieitadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus praiymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių
nesaugo. Siunčiant praiome pasilikti kopiją.
■■ '
■‘

E-paštas: administracijaOdraugas.org
redakcijaOdraugas.org
rastineOdraugas.org
skelbimaiOdraugas.org

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ ".
Ramona C. Marsh, MD SC
Obstetrics & Gynecology
3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

630-852-9400
Valandos pagal susitarimą

DR. ELIGIJUS LELIS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200,
Joliet, IL 60435

Tel. 815-723-1854
DR RAMUNĖ MACUAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA
9356 S. Roberte Road
Hickory Hills
•»' Tel. 708-598-2131
Valandos pagal susitarimą

DR. VILIUS MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS

FAMILY MEDICAL CLINIC
10611 W. 143 St Ortand Park, IL 60467
Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital

Valandos pagal susitarimą
Tel. 708-460-2500

Cardiac Diagnosis, LTD.
8417 W. 87 Str.
OakLavvn, IL 60453
Tel. 773-496-7700

Willowbrook.lL 60527
Tel. 630-323-2245

Valandos pagal susitarimą

GEDAS M. GRINIS, MD
INKSTŲ, 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 MILER, MD
Šeimos gydytojas ir

CHIRURGAS
Perėmė dr. P. Kisieliaus praktiką
Oak Park Physicians Office
6626 W. Cermak Rd.,
Bervvyn, IL 60402
Tel. 708-484-1545.

DR. DALIA E. CEPELĖ, D.D.S.
DANTŲ GYDYTOJA
10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467
708-873-9074
Valandos pagal susitarimą

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D.
Vaikų gydytoja

900 Ravinia PI., Orland Park, IL
Tel. 708-349-0887.
Priklauso Palos ir Christ
ligoninėms.

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

6645W. Stanley Avė., Berwyn, IL
60402, tel. 708 - 484-1111.
Valandos kasdien, savaitgaliais susitarus.

Kalbame lietuviškai.Z'i

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. JOVITA KERELIS .
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S.79th Ava., Hickory Uitis, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

KARDIOLOGAS - ŠIRDIĘ^IgOS

7722 S. Kedzie Avė.''
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.

širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. LINA POSKUS

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.

DANTŲ GYDYTOJA
4635 W. 63 St.;Chicago
Tel. 773-735-7730
10 S. 640 S. Kingery Hwy, Hinsdale
Tel. 630-323-5050

JONAS V.PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD
GREGORY SUELZLE, MD
SCOTT GREENWALD, MD
Illinois Pain Treatment Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt.
vietųskausmo gydymo specialistai
Chicago: 312-726-0800
East Dundee: 847-551-1212
McHenry: 815-363-9595
Eik Grove: 847-718-1212
ir Libertyville.
www.illinoispain.com

DR. DANA M.SALIKLIS
Dantų gydytoja
825 S. Mannheim Rd.
Westcheeter, IL 60154
Tel. 706-344-1694
Valandos pagal susitarimą

SURENDER LAL, M.D.
Specialybė - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652
Tel. 773-434-2123
Valandos pagal susitarimą.
DR. V.J. VASAITIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
4817 W. 83 SL, Burbank, IL
Tel. 708-423-6114
Valandos pagal susitarimą

DR. DALIA JODVVALIS

LINAS SIDRYS, M.D.

DANTŲ GYDYTOJA
15543 W. 127«hStr.
Suite 101
Lemont, IL
Tei. 630-243-1010

Akių ligos / Chirurgija
9830 S.Ridgeland Avė.
Chicago Ridge, IL 60415

Valandos susitarus

br. Rimas Novickis
CHIROPRACTIC PHYSICIAN

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

DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai
10 S. 640 Kingery Highvvay

"</

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

Tel. 773-735-7709

Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Avė. Sts. 5 ir 6
Chicago, IL 60638

Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

DR. K. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJU VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655

773-233-0744 arba 773-489-4441

ARASŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue’
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS

Kab. 773-735-4477
6449 S. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

DR. PETRAS V.KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS, PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health,
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė — VIDAUS LIGOS
Priimami MEDICARE pacientai
5540 S. Pulaski Road, >
Tel. 773-585-2802
Valandos pagal susitarimą kasdien,
išskyrus sekmadieni

DR. VILIJA KERELYTE
Amber Health Center

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas,
chiropraktika,manualinė terapija.
akupunktūra.
;
7271 S. Harlem, Bridgeview, IL
60455. Tel. 708-594-0400. Kalbattie
lietuviškai. Valandos susitarus.

Pasaulis ir mes
Paruošė Bronius Nainys

LIETUVA DREBINA PASAULI
Lietuvą ir išeiviją, ant kojų
sukėlęs Lietuvos prezidento
Valdo Adamkaus susitikimas
su Amerikos prezidentu Geor
ge Bush „vienas ant vieno”, iš
Amerikos visuomenės kažko
kių stebuklų nesulaukė. Nieko
neužtikau nei spaudoje, nema
čiau nei televizijoje,, nors pra
ėjusį šeštadieni šioje skiltyje
pats kviečiau skaitytojus joje
ieškoti kito Lietuvos preziden
to „vienas ant vieno susitiki
mo” su George McLaughlin.
Bet Lietuva ką nors iš to
įvykio matė, nes elektroniniu
paštu atėjęs Eltos pranešimas
skelbė, kad Lietuvos preziden
tas irgi „vienas ant vieno”
kalbėjosi su vienu iš žymiųjų
JAV televizijos žurnalistų
„Džordžu Maklaklinu". Ta
proga prisiminiau ir buvusių
Lietuvos vadovų amerikiečių
žiūrovams pasirodymus televi
zijos ekrane: amb. Stasio Lo
zoraičio ir ypač Aukščiausio
sios Tarybos pirmininko Vy
tauto Landsbergio po pasima
tymo su dabartinio prezidento
tėvu pokalbį su tikru šios sri
ties žymūnu, prezidentų pa
baisa vadinamu, Sam Donaldson, sekmadienio rytą turbūt
garsiausioje JAV ABC progra
moje, matomoje visame pasau
lyje. O šiuo atveju, gaila ir į
Vašingtoną ALT (šiek tiek ir
JAV LB prisidėjus) lėšomis
nuskridusi Lietuvių televizįja
į Baltuosius rūmus galėjo pa
žiūrėti tik pro tvorą. Taip pat
nebuvo nė bendro abiejų prezi
dentų pareiškimo. Matėme ir
girdėjome tik vieno Valdo
Adamkaus, išėjusio iš Baltųjų
rūmų, trumpą pranešimą žur
nalistams, ir klausimas tebu
vo tik iš Amerikos balso, į kurį
Lietuvos prezidentas atsakė
lietuviškai — klausytojams
Lietuvoje. Taigi didelių bangų
čia nebuvo — Amerikos visuo

menei, net ir politikuojančiai
žiniasklaidai, Lietuva dar ma
žai rūpi. Tiesa, atvykusį į Či
kagą, Adamkų kalbino „Chica
go Tribūne”, kuris visada to
kia proga pasinaudoja šį tą
parašyti apie buvusį čikagiškį.
Bet tai nereiškia, kad šis
pasimatymas nebuvo reikš
mingas. Ir ne tik Lietuvai. Ka
žin ką apie JAV-Lietuvos pre
zidentų pokalbį Bush kabinete
galvoja Rusįjos prezidentas
Vladimir Putin, suvokęs, kad
tas „artimasis užsienis” nuo jo
kažkaip tolsta: 45 minučių po
kalbio laikas ir jį galėjo įti
kinti, kad tai nebuvo tik pa
prastas tarptautinio manda
gumo išlaikymas. Lietuva juo
išskirtinai džiaugiasi. Bet
tiksliai įvertinti šį įvykį vis
dėlto sunkoka. Tai būtų gali
ma padaryti, tik stebėjus jų
pokalbį, kur „kalba” ir veidų
išraiškos, ir rankų mostai, ar
ba bent atidžiai išklausius po
kalbio įrašą. Bet tie šaltiniai
mums turbūt neprieinami.
Kai kurios amerikiečių žinia
sklaidos paskelbti trumpi
pranešimai ir paties Valdo
Adamkaus daugiausia bendry
bėmis apsiribojantys pareiški
mai daug naujo mums nepasa
ko. Ypač labiausiai rūpimu
NATO klausimu. Lietuva ruo
šiasi gerai, ji — viena iš pag
rindinių NATO plėtros daly
vių, tačiau kol kas sprendimo
nėra, jis priklausys nuo kiek
vienos kandidatės pasiruoši
mo, Rusijos veto negali būti,
ruoškitės toliau — susiveda į
vieną tašką Adamkui pareikš
tos, ne kartą girdėtos, Bush
mintys. Baltijos valstybės yra
rimtos kandidatės į NATO, po
kelių dienų Europoje vėl kar
tojo ir JAV Valstybės sekreto
riausi pavaduotojo padėjėjas
Richard Armitage. Ir taip da
bar girdim beveik kasdien.

Tik dar vis nežinom, ką tokie
teiginiai iš tikrųjų reiškia.
„Lietuvos rytas”, dažnai kri
tikuodamas tokių išvykų lėšas
švaistančią gausą, ir šį karią
nusistebėjo beprasmiu pinigų
mėtymu dviejų delegacijos na
rių neaiškiam skrydžiui į Vil
nių ir vėl atgal į Vašingtoną
keturių dienų laikotarpiu.
Prezidentūros pareigūnai Vil
niuje kelionę teisino svarbiu
asmeniniu pranešimu premje
rui Algirdui Brazauskui, ry
šium su prezidento veto atme
tusiu Seimo nutarimu dėl ne
kilnojamo turto grąžinimo.
Juos siuntė Lietuvos preziden
tas, Amerikoje patyręs, kad
Seimo priimtas įstatymas, su
teikiantis teisę nuomininkams
susiprivatinti jų gyvenamus
butus, gali sukliudyti Lietuvos
įstojimą į NATO.
Taigi, atrodo, klostosi nauja
painiava. Kelią į NATO Lietu
vai gali užtverti jau nebe Ru
sija, bet Vašingtonas, ir ne
JAV prezidentas, bet kažko
kios kitos jėgos, suinteresuotos
nuosavybėmis Lietuvoje. Tas Popiežius Jonas Paulius II ragino visus tikinčiuosius jungtis maldoje už
pats Richard Armitage Briuse taiką kartu su sausio 24 d. Asyžiuje vykusiu visų pasaulio religįjų atstovų
lyje tikino, kad Bush gerai ži susitikimu ir maldos diena. V. Gulevičiaus (Elta) nuotrauka.
no Putin nusiteikimą ir ma
ĮVERTINO PREZ. ADAMKAUS VIZITĄ
žai dėmesio į jį kreips, tad iš
tos pusės Baltįjos valstybės
LR Seimo Užsienio komiteto tarp svarbių Amerikos vadovų
priešininkų neturės. O ten pat narys ir Lietuvos Tėvynės pokalbininkų specialiame fil
vykusioje dviejų dienų konfe (Lietuvos Konservatorių) par me. Tad reikia džiaugtis, kad
rencijoje Camegie Center tijos vadovas prof. Vytautas buvo pasirinkta Lietuva, ir
(Maskvoje) atstovas Dimitrij Landsbergis įvertino prezi Lietuvos prezidentas. Aš ma
Trenin tvirtino, kad Putin iš dento Valdo Adamkaus susiti nau, kad daug šalių to pavydi.
tikrųjų keičia politiką, artėja kimą su prezidentu George O pas mus turėtų būti žiūri
prie Vakarų, minkštėja NATO W. Bush ir jo vizitą JAV.
mi, kaip į ištiestą JAV prezi
atžvilgiu ir nebesipriešinsiąs
„Aš labai džiaugiuosi tuo, ką dento ranką Lietuvai, kaip
dėl Baltijos valstybių priėmi mačiau, skaičiau ir girdėjau. reikšmingai valstybei”.
mo. Negana to, šiomis dieno Tikrai Lietuvos prezidento vi
Algis Zaparackas
mis pasigirdo žinios ir apie zitas buvo labai svarbus visais
nuotaikų pasikeitimą Vokieti atžvilgiais: ir pavykęs, ir
jos vyriausybėje. Neva ji jau reikšmingas Lietuvos tiks
nutarusi Baltijos valstybes lams. Dviejų prezidentų po
pri
remti. Tad kodėl Lietuvos pre kalbis apie itin svarbius Balti pažintas Žilvinas Oškutis da
zidentui rūpintis, ir kokios tos jos regiono ir konkrečiai Lie lyvavo JAV vykusiose „Forkitos jėgos gali būti, kad dėl jų tuvos rėikalją^kaip mes Žino-, mųįa Dodge” R/T 2000 auto
net specialūs pasiuntiniai iš me iš atpasakojimų, turinin mobilių klasės varžybose. Lie
Vašingtono į Vilnių turi skris gas, konkretus ir Lietuvai la tuvis į šias varžybas buvo pa
ti?
bai naudingas. Kaip aš stebė kviestas po sėkmingo pasiro
Sausio 23-čią Lietuvos prezi jau žurnalisto John McLaug- dymo praėjusių metų pabaigo
dentas Valdas Adamkus iš lin pasikalbėjimą su preziden je Dayton (JAV) surengtose
skrido į Meksiką pasimatyti tu Valdu Adamkų, per jų po atrankos lenktynėse. Kvalifi
su šios šalies prezidentu. Ko kalbį buvo plačiai kalbama kaciniuose važiavimuose lietu
kia ten bus pagrindinė pokal apie dviejų prezidentų susiti vis iškovojo I vietą tarp 14
bio tema? Meksika NATO ne kimą. Televizijos laida buvo lenktynininkų, tačiau finali
priklauso, tad apie tai kalbėti turininga, originali ir įdomi. nėse varžybose buvo trečias.
(BNS)
bergždžia. Nepriklauso ji nė Aš manau, kad Lietuvos diplo
Europos Sąjungai. Ko galima matai turėtų šį pokalbį išstu
tikėtis iš Meksikos? O delega- dijuoti, nes čia yra daug tiks
„Vivid”
cįja vis dėlto gausi.
lių ir svarbių dalykų, atspin sudėtyje 2002 metų pasaulio
Valdas Adamkus į Vilnių dinčių Lietuvos politiką.
čempionate rengiasi dalyvauti
grįš tik vasario 13. Tačiau ten
Vizitas buvo oficialaus rimto kaunietis lenktynininkas Ar
gyvenimas vyksta ir be jo. turinio ir dar priedo tai, kad tūras Taranda. Lietuvos spor
Normalus gyvenimas, pasau JAV prezidentas pakvietė Lie tininkas tarptautinėse van
lio nedrebinantis. Sausio 24 tuvos
prezidentą
atvykti dens motorinio sporto varžy
„Lietuvos rytas” pranešė, kad anksčiau, kad būtų matomas bose dalyvauja nuo 1988 metų
miglotos dienos pavakary
bei yra tapęs Europos čem
Klaipėdos-Vilniaus greitkely
pionatų atskirų etapų nu
je ginkluoti ir kaukėti bandi bendrovės savininkai sako va galėtoju ir prizininku. Nuo
tai pagrobė du automobilius gystė buvusi tikra, ne sureži 1990 iki 1995 metų A.Taranda
gabenusius vilkikus. Iš viso 16 suota. Policija dėl to kraipo buvo vandens motorinio spor
automobilių. Banditai kalbėjo galvas. Sunku dabar Lietuvoje to (klasė 0-500) Lietuvos čem
rusiškai. Automobiliai buvo suvokti, kas tikra, o kas sure pionu, 1997-1998 m. laimėjo
gabenami taip pat į Rusiją. žisuota. Bet, jeigu kas vagia, šios klasės Baltijos šalių
Automobilius
gabenančios ar vagia netikrai?
pirmenybes.

MOKSLAS LIETUVOJE: SIEKIAI
IR PROBLEMOS

Lietuvos respublikos
Seimo
ir JAV darbo
Lietuvių
Bendruomenės
moksliniams
reikalams
grupės
posėdis, įvykęs Lemont,
IL,
Pasaulio
lietuvių
centre,
spalio 9-10 d.
Paruošė: dr. Stasys Bačkaitis
Nr.ll
Lietuvoje yra valstybės
mokami atlyginimai, o Ameri
koje daugelyje universitetų
bent dalis atlyginimo ateina iš
„grantų”. Dalis „granto” pini
gų tenka universitetui ir tai
suinteresuoja universitetą tu
rėti profesūrą, kuri atneša pi
nigus.
Penkta, „postdoc’ų” instituci
ja. Tai darbas pagal trumpa
laikį kontraktą, kuris leidžia
parodyti, ką gali buvęs Ph.D.
studentas. Europoje ji nėra
paplitusi, bet, pavyzdžiui, Ita
lijoje yra tikrinamasis perio
das, po kurio jaunas moksli
ninkas testuojamas. Tad gal ir
Lietuvoje reikėtų kažką pana

šaus išbandyti, be didelių įsi
pareigojimų tiek universitetui,
tiek vyriausybei.

Ištraukos
išUniversity
dr. Daumanof
toMinnesota,
Matulio,pranešimo.
(Baigęs bakalauro studįjas
biochemįjos specialybėje, Vil
niaus universitete. 1998 m.
įsigijo biochemijos doktoratą
Minnesotos Universitete ir da
bar ten atlieka „postdoctoral
associate” stažuotę.)
1. Minnesotos universitete
aukštai yra vertinamas mūsų
išsilavinimas Vilniaus univer
sitete. Į tą pačią Ph.D. prog
ramą buvo priimti dar trys
studentai iš Lietuvos.

Prof. Gintaro
Rėklaičio,
Purdue
universiteto,
pra

nešimo ištraukos.

Sės.

Ona Mikailaitė

------------------------ - ------------

Palaimintojo Jurgio
palikimas
mus užeiti, su mumis ben
drauti. Suraskime gerą žodį
kiekvienam, su kuriuo kal
bamės. Bendraukime tik geru
mo kalba... Pakeisti būdą yra
sunku, bet piktą žodį, išei
nantį iš mūsų lūpų, privalpme
pakeisti geru žodžiu... Geru
mas tik tuomet sušvinta Dievo
dovanos spalvomis, kai mes
kitiems ką gero padarome...”
taip savo ganomuosius mokė
kardinolas. Nesunku tuose
žodžiuose išgirsti paties palai
mintojo Jurgio mintį, nesunku
išgirsti paties Dievo kalbą.
Sielojamės dėl daugelio da
lykų, sielvartaujame, skun
džiamės. Naujasis Lietuvos
kard. Audrys J. Bačkis taip
pat yra didelis palaimintojo
Jurgio gerbėjas ir seka jo
pėdomis. Pokalbyje duotame
„Respublikos” laikraščiui, jis
pareiškė: „Šis paskyrimas
(kardinolu) mažai pakeitė ma
no asmeninį gyvenimą. Tęsiu
Vilniaus arkivyskupo parei
gas. Man ypač rūpi naujų ku
nigų rengimas, branginu ga
limybę bendrauti su kunigais,
džiaugiuosi, galėdamas lanky
ti parapijas ir susitikti su ti
kinčiaisiais. Jaudina jaunimo
sielovada, vaikų katechizacija.
Mano širdžiai visada buvo ar
timi mažutėliai, vargdieniai...”
Argi šie rūpesčiai nebuvo kaip
tik Vilniaus vyskupo Jurgio
rūpesčiai?
Pal. Jurgio dvasia yra gyva
ir mūsų tarpe. Gal tik mes,
kaip anuomet Jėzaus mokiniai
bangų apsemtoje valtyje būgš
taujame: „Viešpatie, gelbėk,
žūvame!” Ir ką Viešpats,,tuo
met atsakė? •
vu ■ ‘ r
Dievo Dvasia kalba ir veikia
šiandien, ir pal. Jurgio paliki
mas gyvas šiandien, tik ar tu
rime akis matyti ir ausis iš
girsti? Kadaise paL Jurgis
rašė savo Užrašų knygelėje:
„Kuomet žmogaus siela, Šven
tosios Dvasios pagauta, paky
la ir nuskrieja į tas aukštybes,
kur Švč. Trejybė savo amžinumoje neapsakoma, neišreiš
kiama, begaline garbe spindi,
šviečia, ir kuomet iš tų
aukštybių apmeti akimi šį pa
saulį, kaip jis atrodo menku
tis^ mažas. Iš tų amžinamos
aukštybių į šį pasaulį žvelg
damas, išmoksti, kaip reikia
kiekvieną šios žemės daiktą
įvertinti... Savo malone 'Die
vas mus kelia, žadina, skatina
ir ragina, kad dirbtume, Jo
garbei; Jis mus veda ir trau
kia aukštyn, prie visokių gerų
darbų”.
Pievas gyvas mūsų tarpe ir
palaimintasis Jurgis gyvas.
Tik pakelkime akis!

gijų knygos pasirodymas yra irgi jaučiamas jaunos profe
labai didelis, sveikintinas ir sūros trūkumas, nes daug pro
svarbus darbas. Yra būtina fesūros išeina į pensiją, o jau
kraštui turėti strategijos do ni pasirenka geriau apmoka
kumentus, pagal kuriuos nus mus darbus pramonėje bei
tatomos krypties ir . veiklos versle. .Juos reikia pakeisti
gairės. Pagal šį modelį, būtų naujais, ir čia jaučiamas trū
svarbu, kad kiekviena institu kumas. Amerikai tai nėra to
cija išdirbtų panašų planą ir kia .didelė bėda, nes gali pri
pagal jį toliau dirbtų. Tai būtų traukti jauną talentą iš viso
lyg skėtis kiekvienos instituci pasaulio.
p
jos tolimesnei veiklai. Tas da
Tenka priminti, jog kiekvie
roma dabar daugelyje JAV nas universitetas stengiasi
universitetų.
pritraukti geriausius žmones,
Šiame kontekste reikia pa bet dažnai susiduria su finan
stebėti, kad Amerikoje nėra sinėmis problemomis. Pvz.
valstybės remiamų mokslo jaunam pasamdytam „assis
institutų. Yra valstybinių la tant” profesoriui biotechnolo
boratorijų, kurių tikslas ki gijos srityje reikia skirti apie
toks — tai gynybos, energijos pusę milijono dolerių paruošti
ir sveikatos paskirties, o ne laboratorįją, įrengimus, pridė
grynai mokslo. Visoje Indiana tinėms kelionėms, išlaidoms ir
valstijoje, turinčioje 6 mln. gy pan. Tai užtikrina sąlygas jau
ventojų, nėra nei vieno sava no mokslininko savarankiš
rankiško instituto, paremto kam darbui, leidžia jam vysty
valstybiniais pinigais.
ti savo idėjas ir jas įgyvęnJaunų mokslininkų ugdymo dinti.
stoka skamba kaip katastro
Didžiulės doktorinės komisi
fiškas dalykas. Bet Amerikoje jos įvedimas yra visiškai nesu-

prantamas dalykas. Vakarų
šalyse, idoktorinis komitetas,
susidedantis iš 4-5. žmonių,
disertacijos eigoje leidžia ko
miteto nariams artimai bend
rauti su doktorantu, sekti jo
progresą bei duoti patarimus.
Jeigu reikia komitetą pastip
rinti, kviečiamas tam tikrais
atvejais papildomas narys iš
užsienio.
'Mano manymu, habilituoto
daktaro žingsnio mokslo siste
moje nereikia. Šis laipsnis iki
šiol egzistuoja tik Vokietijoje
ir Lenkijoje ir neaišku, ko no
rima juo pasiekti. Amerikoje
dabar diskutuojamas reikalas
peržiūrėti kas penkeri-šešeri
metai kiekvieno profesoriaus
pasiekimus pagal mokslinius
darbus, dėstymą, inovacįjas, ir
pan. Tai nėra negatyvus
žingsnis. Tuo siekiama supa
žindinti kolegas profesorius su
jo veikla ir darbo metodais ir,
jeigu kur nors įstrigo, suteikti
pagalbą, kad galėtų žengti to
liau.

* Geriausiu Lietuvos au
tomobiliu sportininku

2. Mano išsilavinimo Lietu karų vėliau galėtų duoti žy
voje trūkumai buvo iš pagrin miai daugiau naudos. Valsty
dų susiję su aparatūros trū binė parama sugrįžtančiam
kumu Vilniaus universitete, jaunam mokslininkui yra bū
neturėjau fizikinių metodų tina, nes jų finansinis stovis
biochemįjoje kurso.
dažnai negali padengti per
3. Amerikietiškos doktoran sikėlimo išlaidų. Įdomi yra Ki
tūros privalumai: man truko 3 nijos patirtis susigrąžinant
metus 8 mėnesius nuo BS iki apie 300 mokslininkų. Ji buvo
Ph.D. (programos vidurkis yra aprašyta šiais metais „Scien
ilgesnis — apie 5.5 metų). Ne ce” žurnale.
reikia siekti magistro laipsnio,
5. Linkiu, kad Lietuvos švie
galima eiti tiesiai prie Ph.D. timo ir mokslo sistema būtų
Svarbu
yra
išspausdinti sėkmingai
reformuojama,
straipsniai, o ne disertacija. stengiantis ją kiek galima su
Tačiau straipsnių gali ir ne panašinti su Vakarų sistemo
būti Ph.D. apsigynimui, nors mis, pvz., įvesti „Assistant
pageidautina, kad po gynimo, Professor” titulą, ir panaikinti
darbą išspausdintum.
tokius vardus, kaip docentas.
4. Džiaugiuosi, kad yra ban
6. Dėkoju mokytojai Paberdoma Lietuvoje sukurti prog žytei, kuri mane išmokė che
ramą, kuri finansiškai padėtų mijos, ir šio posėdžio rengė
grįžtantiems mokslininkams. jams už tokio susitikimo orga
Tokia programa padėtų par nizavimą.
sinešti didelę patirtį iš Vaka
rų. Susigrąžinti mokslininką
didelės pinigų sumos nereikia,
o grįžusio mokslininko pri
Baltosios mokslo ir technolo
traukti „grantų” pinigai iš Va-

>
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„Norint įvertinti Jurgio vie
nuolio, vyskupo, arkivyskupo
asmenį, pagaliau kas yra idea
lioji žmogaus būtybė, reikia
žvelgti dvasios akimis, kaip jis
žvelgė į šį regimąjį pasaulį, jį
vertindamas dievišku mastu,”
— taip kalbėjo prezidentas
Antanas Smetona 1927 m.
sausio 29 d. per arkiv. Jurgio
Matulaičio laidotuves Kaune.
Baigdamas savo atsiminimus
1951 m., vyskupas Pranas
Būčys, artimiausias Matulai
čio bičiulis, jį lygino su vysku
pu Valančiumi, sakydamas,
jog ateis laikas, kai šie abu
Lietuvos patriarchai bus tin
kamai savo tautiečių suprasti
ir įvertinti už didžius nuopel
nus Lietuvai.
?.
2000 m. „Naujasis židinys”
išspausdino dr. Gintauto Čėsnio atsiminimų pluoštą apie
1987 m. arkiv. Jurgio Matu
laičio palaikų perkėlimą į
naują sarkofagą Marįjampdlės
bažnyčioje jo beatifikacijos Ro
moje proga. Savo straipsnį
baigė taip: „Jaučiausi, tary
tum pabuvęs šviesos, gėrio ir
dvasingumo oazėje... Jaunieji
bendrakeleiviai prisipažino,
kad yra be galo patenkinti, lyg
nuskaidrėję, džiaugėsi galėję
tai pamatyti”. Tokia yra šven
to, Dievo dvasios kupino as
mens jėga — trykštanti net iš
jo kaulų!
Kilni palaimintojo Jurgio
dvasia tebeplevena mūsų
tarpe. Ji ir mūsų laikais įžiebė
dievišką kibirkštį kitų Dievui
atsidavusių asmenų sielose,
pvz., amžinos atminties kardi
nolo Vincento . Sladkevičiaus
asmenybėje. Jaih mirus 2000
m. gegužės 29 d., mažai kas
atkreipė dėmesį į tai, kad kar
dinolas buvęs vienuolis, 1975
m. daręs įžadus Palaimintojo
Jurgio atkurtoje marijonų vie
nuolijoje, o 1977 m. buvęs vie
nas vadovaujančiu vyskupų
Matulaičio 50-tųjų mirties me
tinių šventėje. Matulaičio
šūkį: — „Bloga nugalėti geru
mu” kardinolas buvo įsirašęs į
savo širdį. Matulaičio dvasinė
ramybė, taikingumas ir taikos
nešimas visiems buvo charak
teringi bruožai ir V. Sladke
vičiui;. Ilgi jo kalėjimo ir taria
mo neveiklumo metai išugdė
kantrumą bei gilią įžvalgą į
Dievo kelius. „Augti ir laukti”,
ragino jis tautą, — atgims
tančią, neramią, veržlią ir no
rinčią tuojau pulti, kažką da
ryti, kad nusimestų vergijos
pančius. Ir kas būtų buvę, Jei
tauta nebūtų paklausiusi savo
dvasios vado?
„Atidarykime gerumo duris
kiekvienam, trokštančiam pas

* Latvijos
vandens »Formulės-l
” komandos

Sausio 24 d. Asyžiuje prasidėjo pasaulio religijų atstovų susitikimas, ku
riame buvo meldžiamasi už taiką. Ta intencija Vilniaus arkikatedroje Sv.
Mišias aukojo kardinolas Audrys J. Bačkis. V. Gulevičiaus (Elta) nuotr.
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Ką galime šiandien nupirkti
už 77 centus? Nelabai daug...
Tačiau už tą mažą sumą per
dieną, arba už 240 dol. metinę
auką, galime padaryti didelį
skirtumą vargingai gyvenan
čio vaikelio gyvenime: paleng
vinsime įsigyti mokslo reik
menų, avalynės, rūbų, geres
nio maisto, vitaminų... Tad
atidarykime savo šįrdį vai
kučiui Lietuvoje!
Konkretų vaiką galite pa
remti, atsiųsdami 240 dol.
auką (viską kartu arba dali
mis), čekį rašant: „Saulutė”
(arba „Sunlight Orphan Aid”),
419 Weidner Rd., Buffalo
Grove, IL 60089. Prašome
parašyti savo vardą, pavardę,
adresą ir telefono numerį.
Rėmėjas gauna vaiko vardą,
nuotrauką, adresą ir, jei nori,
gali toliau asmeniškai su vai
ku bendrauti, bet tai nėra
būtina. Per mėnesį 20 dol. su
darys daug galimybių, kad
vaikučio gyvenimas taps ge
resnis. Aukos nurašomos nuo
mokesčių: Tax ID #363003339.
PLB „Saulutė” dėkoja vi
siems, padedantiems vaikams
Lietuvoje. Jūsų auka — vargs
tančių vaikų parama. Pasi
žiūrėkite į nuotraukas, išsi
rinkite vaikutį, kurį norite pa
remti, ir pradžiuginkite jį arba ją savo geraširdiškumu.

V
Emilis gimęs 1990 m. Jis ne
Reda gimusi 1994 m. Lanko
tik
lošia šachmatais, bet yra
mokyklą. Jos mėgstamiausios
pamokos yra skaitymas, pie laimėjęs varžybų; skambina
šimas ir šokiai. Redai labai pianinu ir smuikuoja; mėgsta
patinka dainuoti, siūti ir skaityti, matematiką ir kūno
megzti. Ji yra draugiška, ra kultūrą. Tai judrus, viskuo be
įneša gimusi 1992 m. Mėgs mi, švelni mergytė. Labai no sidomintis berniukas, kuriam
ta plaukti, šokti, piešti. Mo rėtų mokytis muzikos (bet ko patinka bendrauti su žmo
kykloje jos mėgstamiausios kiu instrumentu), bet šeima nėmis.
pamokos yra piešimas ir kūno neturi pinigų.
kultūra. Labai draugiška, ra
mi, maloni mergaitė.
MUSU ŠEIMOSE
„Žiburėlio” mokyklėlės jau patyrę mokinukai Aleksas ir Lukas Kubiliai
su pussesere Gintare Daulyte.

JONUI PETRONIUI — 80 METŲ

oO

Indrė Tijūnėlienė

„Saulutės” pirmininkė
Silvija gimė 1985 m. Lanko
siuvimo pamokas, mėgsta mu
ziką, domisi kompiuteriais.
Turi daug draugių ir su jomis
nuolat bendrauja.

H

Alina yra dvylikos metų. Jai
patinka muzika — dainos, šo
kiai. Tai draugiška, maloni
mergaitė, bet ypatingai silp
nos sveikatos.

Vaidas yra dvylikmetis. Mo
kykloje jo mėgstamiausios pa
mokos yra tikyba ir kūno
kultūrą. Vaikas — labai geras
mokinys, turi daug draugų,
padeda namie ir moka gamin
ti valgį.

/

«

SVEIKINAME!

Robertas gimęs 1988 m. Jis
mėgsta sportuoti, priklauso
futbolo klubui, ypač domisi
kompiuteriais. Tai optimistiš
kas, linksmas, draugiškas ber
niukas.

Jonas Petronis, energingas
ir judrus visuomenininkas,
Los Angeles Tautinių namų il
gametis ir nepakeičiamas val
dybos pirmininkas, peržengė
80 metų slenkstį. (Gimęs
1921.12.18 Seinų apskr., San
grūdos valsč., Miklausių km.,
stambaus ūkininko šeimoje).
Toks amžius reiškia, kad jau
reikia atsisveikinti su jau
nyste, nes dažną jau ima var
ginti senatvės negalės. Bet
suremontavus sveikatą, dar il
gai galima džiaugtis gyveni
mu. Atsižvelgiant į Jono įdė
tas pastangas, rūpinantis
Tautiniais namais, kad jie at
liktų numatytą paskirtį, jis
vertas užtarnauto pagerbimo.
Tautiniai namai buvo įkurti
kaip ne pelno siekianti orga
nizacija, kurios tikslas —
išsaugoti ir puoselėti lietuvių
tautinės kultūros vertybes,
globoti, remti jaunimą ir kt.
Kaip Namų apyskaitos rodo,
didelę išlaidų dalį sudaro pa
rama lietuviškiems reikalams.
Tautiniai namai yra paskyrę
lėšų: Tautos fondui, ALTui,
BALFui, ALT S-gai, Lietu
vių Bendruomenei, periodinei
spaudai, LR generaliniam
garbės konsulatui, Lietuvių
teatrui, Jaunimo ansambliui
ir daugybei kitų svarbių lietu
viškų reikalų. Daugelio me
tų tos įvairios aukos sudaro
stambias sumas.
Jei Tautiniai namai ligšiol
sėkmingai atlieka jų statute
numatytą paskirtį, tai visiems
aišku, kad didžiausias nuopel
nas yra jų pirmininko Jono
Petronio, kuris jais rūpinasi
kaip savo nuosavybe. Tai
įvertindama Tautinių namų
valdyba 2001 m. gruodžio 16
d. tų namų salėje surengė
Jono gimtadienio šventę, ku
rioje dalyvavo kelios dešimtys
jo artimųjų, draugų, bendra
darbių. Čia buvo pareikšta
daug asmeniškų ir organiza

cijų vardu sveikinimų bei
linkėjimų.
Koordinatorium
buvo Vincas Juodvalkis, kuris
kaip valdybos narys, su įgim
tu humoru sklandžiai pravedė
sveikinimų eigą. Aloyzas Pe
čiulis sveikino ALTo Los An
geles skyr. ir savo vardu, re
žisierius Petras Maželis prisi
minė paramą lietuviškam me
nui, Juozas Raibys sveikino
LTS skyriaus vardu, Antanas
Mažeika prisiminė Jono vaidy
binius gabumus- ir gražų bal
są, Rimtautas Dabšys, dalyva
vęs kartu oktete, taip pat
Bronius Seliukas, Prano Dovy
daičio sveikinimą raštu per
davė Laimutė Bendžienė, kun.
Stanislovas Anužis pasveiki
nęs jubiliatui, įteikė Liturginį
maldyną.
Sveikino sūnus
Dainius, atvykęs šia proga iš
Čikagos, duktė Daina Kasputienė ir žentas Virgilijus Kas
putis. Tautinių namų direkto
riai įteikė jubiliatui gražų
pažymėjimą — plaketę, ku
rioje Jubiliatą sveikina, reikš
dami dėkingumą už jo visuo
meninę veiklą ir pastangas
tvarkant Tautinius namus.
Jonas
visiems jautriais
žodžiais padėkojo, kad jo 25
metų darbas buvo įvertintas.
Sugiedota „Ilgiausių metų” ir
pasivaišinta G. Plukienės pa
ruoštais pietumis.
Jono Petronio, tada dar jau
nuolio, kelias į Vakarus pra
sidėjo 1944 m., kai į Lietuvą
veržėsi Raudonasis tvanas.
Karui baigiantis, jis atsiranda
prie Bodensee. Iš tolo matosi
neutralioji Šveicarija, daugelio
viltis ten patekti, bet tik ne
daugeliui pavyko į ten prasi
skverbti. Gyvena jis prancūzų
zonoje, mokosi Ravensburgo
gimnazijoje, dirba IRO žiny
boje.
1949 m. Jonas išvyksta į
JAV, apsigyvena Patterson,
N.J. bet ten nerimsta. Ieško
damas palankesnių sąlygų,

persikelia į Cleveland, OH, o
1951 metams baigiantis, at
vyksta į Los Angeles ir čia, pa
veiktas švelnaus Kalifornijos
klimato, kaip Dzūkįjos miškų
ąžuolas, stipriai įleidžia šak
nis ir jau 50 metų gyvena.
Jonas lanko kolegiją, įgijęs
specialybę, susiranda atitin
kamą darbą, įsijungia į lietu
višką veiklą ir, kaip gražia
balsis, į Šv. Kazimiero parapi
jos chorą. 1958 m. jis suorga
nizuoja vyrų oktetą „Daina”.
1978 m. pastatytoje operoje
„Čigonų baronas” Jonas atlie
ka Carnero vaidmenį; jis pa
siima ir to okteto administra
vimą.
Nusibodus
viengungiauti,
Jonas dairėsi vedybų part
nerės. Jo širdį iš pirmo žvilgs
nio pavergia Julija, ukrai
niečių kilmės, JAV gimusi,
graži mergina. 1961 m. įvyks
ta sutuoktuvės. Julija, būda
ma gabi, greit išmoko lietu
viškai, įsijungė į lietuvių ben
druomenės ir organizacijų
veiklą. Jonas ir Julija iš
augino ir išleido į aukštuosius
mokslus dukterį Dainą, daly
vaujančią lietuviškoje veikloje
(Dabar jau ji ištekėjusi ir au
gina dvi dukrytes) ir sūnų
Dainių.
Petroniai pasistatė gražią
rezidenciją, įsigijo apartmentinius namus, bet neužmiršo
ir lietuviškų įsipareigojimų.
Jonas dalyvauja organizaci
jose, jas remia finansiškai. Bet
svarbiausias nuopelnas — pir
mininkauja Tautiniams na
mams, kurie yra tartum lietu
viškumo tvirtovė. Kai tie Na
mai prieš 40 metų buvo nu
pirkti, atrodė labai nusidėvėję,
apleisti. Jonui vadovaujant
buvo iš pagrindų atnaujinti,
kaip viduje, taip ir išorėje
atrodo, kaip naujai pastatyti.

Pagarbos ir gražiausių Svei
kinimo žodžių nusipelniusi
Phyllis Daraškaitė-Jetkeviičienė (Jetkewicis), š.m. sausio 21
d. šventusi 100 metą amžiaus
sukaktį (gimusi 1902. 01*21).
Apie šią šimtametę sukaktuvi
ninkę plačiau skaitysime kitos
savaitės „Draugo” Šeįrtn£kkyriuje.
,C
Lisriios Tautkuvienės nuotr.

90-tąjį savo gimtadienį švenčiantį Petrą Blekį pasveikinti susrPprtkotyli
mi vaikaičiai. Iš k: I eil. - Matas ir Andrius Blekiai. II eil. - Jessie John
son, Erikas Kvietys, sukaktuvininkas Petras Blekys ir Ona Johnson.
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ASK Lituanica „Molekulių” treneris Paulius Majauskas trenixutitW*f>ertraukos metu Pasaulio lietuvių centre su mažutėle dukryte Anastazija;. Jo
sūnelis Jonukas jau yra „Molekulių” komandos žaidėjas.
Indrės Tijūnėlienės nuotrauka.

Ig. Medžiukas

* Teisininko paslaugas
Lietuvos studentai nuo šiol

Julius gimęs 1995 m. spalio
mėn. Jam labai patinka rašyti
raides ir statyti modelius. Mo
kyklos dar nelanko. Juliaus
sveikata labai pašlijusi, jam
reikia retų vaistų, kuriuos
sunku ir brangu nupirkti.Tačiau jis yra labai malonus,
draugiškas, nors liūdnas vai
kutis.

Šarūne gimusi 1984 m. Lan
ko mokyklą ir ypač domisi lie
tuvių kalba bei matematika.
Yra labai draugiška, mėgsta
bendrauti su žmonėmis, yra
jautri.

....

gali gauti nemokamai interne
te adresu http://teise.studentas.lt. Viena pirmųjų tokio po
būdžio paslaugų internete stu
dentams teikiama pagal Lie
tuvos studentų sąjungos tei
sinės pagalbos programą.(BNS)

.-

* Kauno tarybos posėdy
je patvirtinus miesto vėlia

vos naudojimo tvarką, nuo šiol
virš Kauno miesto savivaldy
bės nuolat plevėsuos miesto
vėliava. Ji nuolat kabės virš
savivaldybės šalia valstybinės
vėliavos ir prie miesto rotušės.
Vėliava bus naudojama miesto
ir valstybinėse šventėse. Ją
taip pat leidžiama iškelti vi
siems kauniečiams prie savo
Raimundas ir Paula Ušackai Vašingtono ir Baltimorės lit. mokyklų su namų asmeninių švenčių pro
ruoštoje Kalėdų eglutėje 2001 m. gruodžio 16 d. E. Vodopalienės nuotr.
ga.
(BNS)

Daiva Majauskienė su mažutėle dukryte Anastazija.

......

Indrės Tijūnėlienės .nuotr
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TERORIZMO PRIEŽASTYS IR
IŠPUOLIAI

$

VIKTORAS JAUTOKAS

KVIEČIAME! KVIEČIAME! KVIEClAMEI
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Jau 1996 m. senatorius Sam
j Nunn (D-GA) pranašavo, sai
kydamas: „Nebūkime naivūs
3 ir negalvokime, kad bet kada
V nors Amerikos žemyne nebus
, įvykdyti teroristų išpuoliai”.
Praėjo penkeri metai. Dūžtantys lėktuvai rugsėjo 11v. dSios<rytą New Yorke, Pennsylvanijoje ir Washingtone pa♦. tvirtino senatoriaus prana• šystę, Tik po šių įvykių pra?? aidėjo . intensyvi kova prieš
terorizmą ar kaip nuojoapsi- saugoti. . Iki to laiko apie te7 roristų,veiksmų galimybę, ga: linčią įvykti šiame krašte,
mažai kas tegalvojo. Viskas
n
vyko.Įiitošė šalyse, bet ne ga
lingoje Amerikoje. Gal ir Ame
rikos slaptoji žvalgyba nebu
vo pakankamai budri, nekrei
pė reikiamo dėmesio. Dauge
lį metų, jau vyksta užjūryje
prieš , amerikiečius teroristų
‘pasikėsinimai (čia nebuvo su
vokti Ateities planai), kurie
buvo lyg . įvadas į tolimesnius
, veiksmus. Visi šie išpuoliai,
• nukreipti prieš Ameriką, vykj domį vįępos religijos (islamo)
.3

kos kraštus, veržėsi. toliau į
Aziją bei Europą. Besiplėsdami 1683 m. patyrė pirmąjį di
delį smūgį, nes prie Vienos
musulmonai turkai pralaimėjo
kovą, turėjo pasitraukti. Vė
liau buvo išstumti iš Ispani
jos. Po šių nesėkmių sustojo
jų plėtimasis, galybė pradėjo
smukti. Todėl iki šiai dienai
prisimena pralaimėtas kovas,
negali pamiršti, atleisti, kad ši
nesėkmė sustabdė islamo re
ligijos plėtrą. Dabar jie save
laiko pirmaeile išrinktąja tau
ta, todėl islamiškos tautos, o
ne Amerika, kuri, pagal
juos, yra netikinti, turi būti
galingiausia visame pasaulyje.
Akivaizdu, kad kraštutinių
jų išpuoliai 2001-iais nusinešė
tūkstančius gyvybių, pakenkė
Amerikos ekonomikai. Pa
skelbtas Amerikos ir jos są
jungininkų prieš terorizmą
karas gali užsitęsti metų me
tus. Gal pasiseks sunaikinti
daug teroristinių lizdų, bet
logiška galvoti, kad ateityje
įvairiais būdai vis tiek bus
bandoma kenkti Amerikai. Bi• jomasi, kad nepradėtų naudo
ti atominius ginklus, biologi
nę ar radioaktyvią medžiagą.
Todėl dabar paminėsiu ra
dioaktyvios medžiagos panau
dojimą ką gali padaryti, kaip
pakenkti ir kur sukelti pa
niką. Žinoma, teroristų orga
nizacija bandė pirkti atomi
nės bombos kokybės uraną, o *
taip pat norėjp užverbuoti
branduolinių ginklų moksli
ninkus (ypač iš Rusijos ir Pa
kistano), kad pagelbėtų pa
sigaminti šios rūšies ginklus.
Ar jų pačių, ar buvusios So
vietų Sąjungos 'gamybos, būtų
sunku ginklus slaptai įvežti į
Ameriką. Bet tam yra galimy
bė.
Daug lengviau teroristams
Amerikoje pasklęisti radioak
tyvią medžiagą. Tai galima
įvykdyti įvairiais būdais. Vie
nas atvejis — teroristai gali
pasigaminti primityvią bom
bą, susidedančįą iš sprogs
tamos ir radioaktyvios me
džiagos. Ją susprogdinus, ne
įvyktų grandininė, kaip ato
minės bombos, reakcija, bet
aplinkui išbarstymų radioak
tyvią, dulkių pavidalo me
džiagą. Tokios rūšies bomba
nesugriautų dangoraižių ar
pastatų, bet radioaktyvumu
užterštų didelį plotą.
Kitu atveju teroristai gali
išdėstyti nuolatos spinduliuo-

Vasario 2 dieną, 6:30 vai. vakaro PASAULIO LIETUVIU
CENTRO FONDO SALĖJE įvyks
MAIRONIO LITUANISTINĖS MOKYKLOS
„ŽVAIGŽDŽIU VAKARAS - 2002"
Maloniai kviečiame lietuviškų organizacijų atstovus, buvusius
mokinius, mokytojus, tėvelius ir visus, kurie nori atvykti ir
susipažinti su mūsų mokyklos šių metų abiturientais,
palinkėti jiems sėkmės ateinančiuose abitūros egzaminuose
ir linksmai praleisti vakarą.

Dėl rezervacijų prašome skambinti
Teresei tel. 630-655-0468
Kaina asmeniui —$45, studentams nuo 8 skyriaus — $20.
Džoja Barysaitė dalinasi įspūdžiais apie savo darbą, fotografuojant Lietuvos prezidentą. Iš kairės: „Galerijos”
šeimininkas Algimantas Kezys ir filmuotojas Romas Kuprys.
Ed. Šulaičio nuotrauka

jainčią radioaktyvią medžia
gą, paslėpdami ją įvairiose
vietose, kur vyksta didelis
žmonių judėjimas, kaip oro
uostuose, geležinkelių ir au
tobusų stotyse, sporto are
nose, apsipirkimo centruose ir
kt. Radiacijos negalima nei
užuosti, nei matyti, nei palies
ti. Gali būti susekta tik spe
cialiais instrumentais. Žmo
gus, gavęs šios rūšies spindu
lius, anksčiau ar vėliau su
sirgs, bet ligos pasireiškimas
kraštųtiųiųjų.
priklausys nuo spindulių kie
>
Kodėl?
kio ir stiprumo. Tokius neti
Pirmiąusia susipažinkime
kėtus išpuolius teroristai mo
su islamo protavimu, o vėliau
kės suorganizuoti; tai įrodo
?; kokie teroristiniai išpuoliai
rugsėjo 11-oji. die pasirenka
ž gali nusiaubti Ameriką,
taikinius, apie kuriuos niekas
t ;Norint
suprasti
islamo
net negalvoja. Jei radioakty
' kraštutiniųjų
neapykantos
vi medžiaga užterštų* didmies
f priežastį
Vakarams, ypač
čių centrus, kiltų didelė pa
t Amerikos kraštui, reikia panika, žmonės turėtų būti iš•i žvelgti1 'į istorinius įvykius, suevakuoti, ; pats centras pa
« sietus 1' btr1 • islamo tikėjimu,
virstų mirties zona. Tai būtų
t Priežasčių daug. Paminėsiu
suduotas didelis ekonominis
o tik keletą svarbesniųjų.
smūgis, prarasta daug gyvy
1 »' Kai Mahometas pradėjo 622
bių. Teroristai siekia sugriau
1 m. skelbti naują tikėjimą, sati Ameriką iš pagrindų ekono
■» kėši iblflįs^didžiausias ir pasmiškai, nes žino, kad eidami
f kutirii'šr’pr<ė'našas, nes tik jam
ginklu į atvirą kovą, niekuo
Vieninteliui Dievas per arkanmet nelaimės. Kai kurie bran
*»v»gelą Gabrielių apreiškė tikduolinių medžiagų mokslininkai
f Tąsias tikėjimo tiesas. Po to
mano, kad teroristai negalėtų
-■ įtikino artimuosius, bet pirįvykdyti radioaktyvių me
miau^-sąyo žmoną, (ji buvo
džiagų išpuolių. Sako, kad te
f turtingu, 1Q m. už jį vyresnė
roristai būtų pirmieji palies
, našlė; jis pas ją tarnavo, ją ve
ti radioaktyvių medžiagų, už
dė, o po jos mirties turėjo
kelių dienų mirtų. Tai tiesa.
dar dftpgian žmonų). Netru
Bet žinome, kad jie pasiruošę
kus jjąųjasis pranašas suda
ir nebįjo mirti.
rė pasekėjų grupę, pradėjo
Kaip pavyzdį paimkime, kas
4 sparčiai plėsti naująjį tikėji
atsitiko 1987 m. Goiania mies
mą — islamą, sujungdamas į
te, Brazilijoje. Iš apleistos kli
vieną visas pagoniškas arabų
nikos buvo pavogtas sezis-137
gentis. Jų tikslas buvo visą
(cesium-137; šis metalas yra
tuometinį > ‘ pasaulį paversti
radioaktyvi medžiaga, naudo
islamišku*, nes žydus, krikš
jama medicinoje ir išmėtytas
čionis ir kitus tada laikė ir
po vieną miesto rąjoną. Kas
šiandien dar tebelaiko netiatsitiko? Keturi žmonės mirė,
kinčiaisiaię. Užkariavę visą
249 užsikrėtė radioaktyvia
• Mažąją Ariją ir šiaurės Afri
medžiaga, 85 namai nugriau
ti, daugiau negu 112,000 gy
ventojų turėjo vis tikrinti
savo sveikatą. Darbininkai ap
sirengę specialiai nuo radioak
tyvumo apsaugomaisiais kom
binezonais, išvežė 125,000 sta
tinių šiukšlių, užterštų šiais
nuodais. Buvo paskleista 20
gramų, o kas atsitiktų, jei
paskleistų 20 kg?
Kitas pavyzdys Černobylis.
Žinome, kad ten įvyko ne
Speciąlus JAV apsaugos dalinys mokosi kovoti prieš cheminius ir radio laimė.
Daug radioaktyvios
aktyvius. išpuolius.
medžiagos pakilo į orą — šim
tai kartų daugiau, negu nu
mestos abi atominės bombos
ant Hirošimo ir Nagasakio
miestų, Japonijoje. Nors Uk
rainoje nelaimė atsitiko 1986
m., bet dar iki šiai dienai apie
1,600 kv. mylių aplink Čer
nobylį laikoma mirties zona.
Prileiskime, kad tokio didelio
branduolinio išpuolio teroris
tams nebūtų įmanoma įvyk
dyti.
Kyla klausimas, ar kas nors
daroma, kad apsisaugojus nuo
teroristinių išpuolių? Taip.
JAV Energijos departamen
tas sudarė grupę (Nuclear
Emergency Support Teaem —
NEŠT) specialiai apmokytų
žmonių, kurie išdėstyti di
Prancūzų mokslininkai tikrina radioaktyvumą prie Černobylio atominės džiausiuose miestuose. Jų tiks
elektros jėgainės.
las paruošti, koordinuoti ap-

VILTIES INDAS

SUSITIKIMAS SU PREZ.
V. ADAMKAUS METRAŠTININKAIS

Naujųjų metų išvakarės.
Vieno mažo miestelio gyven
tojai, susirinkę, žibintais ap
šviestoje rotušės aikštėje,
laukė bažnyčios varpo dvyli
kos dūžių. Nors ir buvo šalta,
susirinkusieji kantriai laukė,
ramiai šnekučiavosi ir juoka
vo. Jie nepastebėjo, kada ir
kaip tarp jų atsirado nematy
tas žmogus su kuprele ir dar
taip plonai apsirengęs. Žmo
nės pradėjo klausinėti vienas
kitą, pas kurį į svečius šis at
vyko, tačiau niekas atvykusio
je nepažinojo.
Likus valandai iki Naujųjų
metų, nepažįstamasis iš krep
šio išsiėmė švytintį indą ir
pradėjo siūlyti kiekvienam iš
jo išsitraukti po Vilties ka
muoliuką. Siūlė švelniai ir
įtaigiai. Žmonės atlaidžiai
šypsojosi ir, lyg pramogauda
mi nusimovę pirštines, atsar
giai kišo rankas į švytintį
indą. Kai iš indo išsitraukdavo
kaštono dydžio skaidrų ka
muoliuką, šis greitai ištirp
davo delne. Kamuoliukui iš
tirpus, ištraukusiojo širdį už
liedavo stiprus tikėjimo savąja
Viltimi jausmas. Žmonės šyp
sojosi. Buvo laimingi.
Žmogus su kuprele vis
vaikščiojo ir vaikščiojo tarp
žmonių aikštėje, lyg nenorė
damas palikti nei vieno be Vil
ties. Galiausiai pamatė prie
medžio atsirėmusį, svyruo
jantį, jau neblaivų, visam
miesteliui žinomą girtuoklį.
Jis nuėjo prie jo. Nors ir
būdamas girtas, girtuoklis
matė kas darėsi aikštėje, ir
priėjusiąjam sumurmėjo: „Ne
nešk. Man jau niekas ne
padės. Ar tu pats turi Viltį
kada nors būti be kupros?”
Nepažįstamasis nieko neat
sakė. Jis tik labai atidžiai
pažvelgė į girtojo akis. Vilties
indas
užsiliepsnojo!
Kai

žmogus su kurpele lenkėsi
padėti liepsnojantį indą ant
žemės, jo rūbas ant nugaros
plyšo! Išsiskleidė sparnai...
Dabar jau be raginimo gir
tuoklis kišo savo drebančią
ranką į liepsnojantį Vilties
indą... ,
*r’"i

Jeigu Lietuvos prezidentas
Valdas Adamkus, eilinį kartą
sugrįžęs į savo „antruosius na
mus” — Čikagą — sausio mė
nesio antroje pusėje, nedaug
laiko skyrė bendravimui su
savo tautiečiais, tai kai kurie
jo palydovai padarė išimtį.
Čia kalbame apie prezidento
fotografę Džoją Barysaitę ir
filmuotoją Romą Kuprį, kurie
sausio 21 d. dalyvavo pas foto
menininką Algimantą Kezį
įvykusiame susitikime su lie
tuvių spaudos bei kultūrinės
veiklos atstovais.
Prez. V. Adamkaus darbų
metraštininkai, kurie įamžina
Lietuvos vadovo darbus, susi
tikimo metu ne tik asmeniškai
bendravo su tautiečiais šioje
Atlanto pusėje, bet papasakojo
apie savo neeilinį darbą, regis
truojant prezidento veiklą.
Apie savo darbą įdomiai pa
pasakojo R. Kuprys, kuris il
gesnį laiką filmavo Lietuvos
televizijai, o vėliau buvo prez.
Algirdo Brazausko asmeniniu
filmuotoju. Kuomet pasikeitė
Lietuvos vadovai ir į prezi
dentūrą atėjo V. Adamkus, jis
išliko tose pačiose pareigose.
Jis kartu su fotografe D. Ba
rysaite priklauso prezidento
spaudos tarnybai, kuriai vado
vauja prezidento atstovė spau
dai Violeta Gaižauskaitė.
Jiems visada tenka lydėti
prezidentą, kuomet jis vyksta
į oficialius susitikimus įvai
riuose pasaulio kraštuose,
žinoma, neaplenkiant ir Lietu
voje pasitaikančių žymesniųjų
užsienio kraštų atstovų vizitų.
D. Barysaitės kelias į prezi
dento spaudos tarnybos dar
buotojų eiles buvo skirtingas
nuo filmuotojo Kuprio. Ji V.
Adamkaus asmenybe susi
domėjo tuo laiku, kuomet Lie
tuvoje vyko prezidentinė kam
panija, kurios metu ji kaip tik
pasirinko būsimoj* prezidento
fotografavimą.
Džojos nuotraukos tada pa
teko į Lietuvos spaudą ir buvo
išstatytos Lietuvių Dailės mu
ziejuje Lemonte. Pasitaikė,

kad tuoj pat po rinkimų Či
kagoje viešėjo naujai išrinktas
Lietuvos prezidentas, kuris
pamatė šią parodą. Tas, kaip
atrodo, kaip tik paskatino
pakviesti fotografę atsakin
gam darbui. Ir, kaip matyti,
prez. V. Adamkus neapsiriko.
Tiek R. Kuprys, tiek D. Ba
rysaitė papasakojo apie įvai
rius nuotykius, kurie juos lydi
kelionėse po pasaulį. Čia būta
ir komiškesnio pobūdžio atsiti
kimų, kuomet, norint laiku
suspėti ar užsiimti geresnę
poziciją, yra tekę išsitiesti
visu ūgiu ant žemės.
Atsakinėjant į susirinkusių
jų klausimus, buvo paminėta
įvairiausių temų. Sužinota,
kad mūsiškiai skrenda komer
ciniais lėktuvais, nes Lietuvos
prezidentas savojo nebeturi.
Tai gerokai stebina kitų vals
tybių prezidentų delegacijų
narius, kurie nelabai nori
tikėti, kad mūsiškiams rei
kia pasitenkinti komerciniais
skrydžiais.
Kaip svečiai aiškino, jie turi
pasitenkinti vietomis turis
tinėje klasėje. Einant per oro
uostų
apsaugos punktus,
jiems nemažai laiko reikia su
gaišti, kai darbuotojai atlieka
numatytus patikrinimus. Nors
mūsiškiai turi diplomatinius
pasus, tačiau tas jiems nė kiek
nepadeda.
Šiuos svečius iš Lietuvos į
fotomenininko A. Kezio „Ga
leriją” atvežė Lietuvos gen.
konsulato Čikagoje atašė Ra
mūnas Astrauskas po prez. V.
Adamkaus susitikimo su šen.
Richard Durbin bei lietuviškų
organizacijų atstovais „Union
League” klube, Čikagos miesto
centre.
Pradedant programą, įžangą
padarė „Galerijos” šeiminin
kas A. Kezys. Tada kalbėjo R.
Astrauskas bei abu svečiai. Su
klausimais bei komentarais po
to prisistatė ir didžioji dalis
šio susitikimo dalyvių. Jų
tarpe buvo ALTV vedėjas Ar
vydas Reneckis, Karilė Vait
kutė, fotografai Jonas Tamu-

saugos veiklą, įjungiant vieti
nę policįją, gaisrininkus, pir
mąją pagalbą, kad užkirstų
kelią teroristams. Į išpuolius
žiūrima labai rimtai, nes
žinome, kad teroristai nebijo
mirti, dėl religijos, kadangi
jiems pažadėtas pomirtinis ro
jus su visais žemiškais malo
numais.
Po įvykusio rugsėjo 11-osios
teroristinio išpuolio, ne tik
Amerikoje, bet ir kituose
kraštuose žmonės
gyvena
nuolatinėje baimėje, nežino
dami, ką ši diena ar rytdiena
atneš. Bet neužmirškime, kad
dabar esame saugomi, mumis
rūpinasi, teroristai sekami,
sugaunami, ne tik Amerikoje
bet ir kitose valstybėse. Bū
kime ir patys budrūs. Tikė
kime, kad ateityje nepasiseks
teroristams prasprukti pro ap
saugos tinklą.

Lietuvos prezidento fotografė Džoja Barysaitė į Čikagą buvo atvykusi su prez. Valdo Adamkaus delegacija. Ta
proga „Galerijoje” buvo suruoštas susitikimas su Čikagoje ir apylinkėse gyvenančiais žiniasklaidos atstovais.
Nuotraukoje — Džoja sveikinasi su ALTV vedėju Arvydu Reneckiu. Taip pat matyti Karilė Vaitkutė, Vaiva Ra
gauskaitė, Dalia Šlenienė, Vida Kuprytė ir kiti. E. Šulaičio nuotr.

Aldona Liepienė

* Suomijos ambasada Vil
niuje įsigijo 1,300 kvadrati
nių metrų žemės sklypą sos
tinės miesto centre Kali
nausko gatvėje, kuriame ke
tinama statyti naują diploma
tinės atstovybės pastatą. Šiuo
metu Suomijos ambasada yra
įsikūrusi Senamiestyje Klai
pėdos gatvėje, ankštose buto
tipo patalpose. Sklypo kaina
— beveik 300,000 JAV, (dole
rių.
„ ^NS)
Lietuvos muzikantai at
likdami Europos Sąjungos
(ES valstybių lįompozitorių
kūrinius, tikisi prisidėti prie
Lietuvos įsijungimo į ES. Vals
tybinis Vilniaus kvartetas
pristatė 2 metus truksiantį
koncertų ciklą „Europos Są
jungos šalių kamerinės muzi
kos vakarai”, kurio metū'bus
grojami visų 15 ES valstybių
kompozitorių kūriniai. Ciklas
prasidės sausio 27 d. Vilniuje,
jį planuojama baigti 2003-ųjų
lapkritį.
<bns>

* Kaune yra visos galimy
bės kurti pavyzdinį žinių
visuomenės modelį. Kauno
mokslininkų veikla palieka
gerą įspųdį, todėl manoma,
kad valdžia turėtų labiau iš
naudoti šį turtą, kurdama
įvairias duomenų bazes vals
tybinėse institucijose, sakė
premjeras Algirdas Brazaus
kas, kuris kartu su švietimo ir
mokslo ministru Algirdu Mon
kevičiumi bei kitais vyriausy
laitis, Jonas Kuprys, Vida bės ir Seimo atstovais penkta
Kuprytė, spaudos žmonės Vai dienį lankėsi Kaune ir susiti
va Ragauskaitė, Bronius Ab- ko su Kauno technologijos uni
rutis, dailės srities darbuoto versiteto bendruomene, Kau
jai Dalia Šlenienė, Algis no apskrities administracijos
Janušas ir nemažai kitų veik ir savivaldybių vadovais, Pra
lių tautiečių.
monės, prekybos ir amatų rū
Edvardas Šulaitis mų atstovais.
(BNS)
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gyvenimo bodo misija.

Prestižas, kokybė, skonis, sveikata, unikalus gydymas šviesa — tik
Šveicarijos kompanijoje ZfcP I bR. Visuomet laukiame jūsų patardami,
padėdami Įsigyti visą produkciją. Suteikiame nemokamą informaciją,
netgi galimybe įsidarbinti ir gauti dovanas.

Kompanijos atstovai Aldona ir Gintautas.
Tel. 847-045-0656, 708-917-0330 (mobilus).

Dabartiniai pajamų mokesčių
įstatymai žymiai apsunkino ir
ateityje apsunkins metinį
mokesčių formų užpildymą.
Profesionaliam, sąžiningam ir
konfidencialiam patarnavimui
kreipkitės:

ILLINOIS MILDUN TRAINING
CENTER siūlo kursus:
* EKG, Phlebotomy, Medical Computer
Biling (buhalterija)
* Stomatologo padėjėjo
Užsiėmimai vyksta sekmadieniais. Praktika
atliekama savaitės dienomis, dirbant
specialistų biuruose jums patogiu laiku.
Baigę kursus gausite baigimo sertifikatą bei
reziume. Įsigykite profesiją, turinčią didelę
paklausą. Sveikatos apsauga - viena
sparčiausai augančių ir pirmoji ii sričių,
kuri atsistatinėja po ekonominio
nuosmukio. TAI REIŠKIA DARBĄ!!!
Būk protingas. Pradėk didžiuotis savo
laimėjimais bei sėkme.
Daugiau informacijos tel. 847-392-8080.
Susikalbėsite rusiškai.
Kvalifikuotiems studentams siūlome
patogius apmokėjimo planus.

VVe have 8 years of
experiencc in immigration to
Canada
Visit GTS vvebsite with over
200,000 hits a inonth.

&is to LITHUANIA
Irom 20.9 e/min

Great rates to the ręst of the world - any day, any time.

For infonnation call Long Distance Post:

1-800-449-0445

Kviečiame paremti TAUTOS FONDĄ savo darbu ir aukomis.
Remdami TAUTOS FONDĄ, remiate Lietuvos švietimą ir
demokratijos įtvirtinimą Lietuvoje.
TAUTOS FONDAS
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC.
Aukas siųsti: 351 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207-1910
Tel/Fax 718-277-0682
El.paštas TAUTFD@aol.com
Prisiminkite TAUTOS FONDĄ savo testamentuose.

Gail. seserų padėjėjoms kompanijonėms

ir

namų

ruošos

xO

Veikto rtuo
1921 m.

8900 South Archer Road, Wju.ow Springs, Illmois Tpj. 708.839.1000

jŠefooa pokyliu salės - tinka įvairioms progoms
j

|

35 iki 40 svečių

Puikus maistas,
geriausi gėrimai,
malonus
aptarnavimas

AUTOMOŠIUO, NAMŲ, SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS.

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė
S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOUS
32081/2 VVest 9Sth Street
Tel. (708) 424-8664
1-8654

Kalame visų rūšių „sidings”,
„soffits”, įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti
Romui tel. 630-774-1025.

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pa
togių „lay-avvay" planu. At

darbus.
Darbo vai.: kasdien 8 v.r.-6 v.v.;

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

šeštd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd.
uždaryta. Antrad. ir trečd. su
sikalbėsite lietuviškai.

darbininkėms. Galima gyventi

kartu arba atvykti į darbą ir
išvykti. Kreiptis:

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

ALL CARE
Employment Agency

MOVING

Ilgametis profesionalus
kraustymas Čikagoje ir į kitas
valstijas.

Tel. 773-736-7900
Lietuvos avialinijų atstovybė
Čikagoje ieško darbuotojo.
Kandidatas turi turėti mažiausiai
2 metų darbo patirtį turizmo
srityje, mokėti rezervuoti ir
išrašyti aviabilietus. Reziume
siųskite fax: 312-822-0048.

Pasaulio lietuvių centras ieško
darbininko įvairiems centro
priežiūros darbams. Reikalingas
darbo leidimas. Kreiptis pas PLC
administratorę Violetą Karalienę.
Tel. 630-257-8787.

Moving* Profesionalus
kraustymas Čikagoje ir
už jos ribų.
Išvežame senus daiktus,
šiukšles ir kt.
Tel. 630 816 7114.

GEDIMINAS
708-387-9144

ASS

Taisau kompiuterius, surenku
naujus pagal jūsų pageidavimus.
Anglų kalbos mokymosi
programos, žodynai. Pajungiu visų
rūšių internetą ir t.t. Palydovinė
(GPS) navigacinė įranga
sunkvežimiams, automobiliams
(niekada nepasiklysite Amerikoje).
Tel. 773-436-6836.
E-mail: dvdas@hotmail.com

T
STASYS' CONSTRUCTION

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.

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių Įrengimas; priestatai;
keramikos plytelės; “sidings”,
“soffits", “decks", “gutters", plokšti
ir “shingle” stogai; cementas,
dažymas. Turiu darbo draudimą.

,

Tai - Jūsų laikraštis
TW« LITHUANIAN WOILD-WIDI OAILV

Ieško darbo

23 metų mergina, susikalbanti
angliškai, turinti automobilį,
ieško darbo nuo vasario 3 d.
iki 18 d. Gali pakeisti.
Tel. 708-261-5212.

w6mo&

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

SIŪLOME DARBUS!

I

www.immigrationservice.com

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

liekame visus foto laboratorijos

Priimu gyventi vyresnio
amžiaus žmogų į atskirą
kambarį. Lietuviškas maistas ir
visi patarnavimai.
Tel. 815-476-7356, Elena.

PERMANENT RESIDENCE IN
CANADA
CAII GTS 1 773 775 2506

L^POST

Reikalingi mūrininkai.
Tel. 815-462-6263;
630-774-1025.

Virgis Tvaskus, CPA,
užpildo pąjamų mokesčių
formas. Skambinti
tel. 708-448-8468;
312-762-4653.

Free assessment for
applicants intcresteci in
applying for

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBĖ

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

PRANAS G. MEILĖ, CPA
5516 W. 95 St.,
Oak Lawn, IL 60453.
Tel. raštinė 708-424-4425.

ATTENTION IMMIGRANTS!

ELEKTROS
(VEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

Alternative Home care looking
for responsible come-and-go, live
in care givers and CNAs. Mušt be
able to speak, read and write
English. Mušt drive and be able to
lift References and „green card”
reųuired. Tel. 630-654-6580.

INCOME TAX SERVICE

8-285-35728 Lietuvoje;
ei. paštas: gitrama@hotmail.com

Paslaugos

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

ZEPTER — tai sveikatos ir sveiko

Vizos j JAV Lietuvoje.
Apmokėjimas po fakto.
Tel. 773-575-5586 Čikagoje;

Siūlo darba

Parduoda

Parduodami automobiliai.
RAND AUTO CARE INC.
Tel. 708-655-4758;
847-361-4620.

S.Benetis,
tel. 630-241-1912.

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.
Padedu išsilaikyti „International
Driver’s License”, gauti ID kortelę
ir „Taxpayer Indentification
number”. Vežu į darbo agentūras.
Tel. 708-449-2519;
708-935-3532.
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.

,

S K E
Nekilnojamasis turtas

Audrius Mikulis“^/?“ ” ’

Tel.: 630-205-9262
Pager: 773-260-3404 s*iam«nc«
E-mail: amikulisOusa.com
(vairus nekilnojamas turtas:

*
*
*
*
*

(TONY) ANATOLIJUS BACKO
773-617-6768 (lietuviškai ir njsiškai)
FREE ESTIMATE
Apšildymo ir šaldymo sistemų
visapusiškas aptarnavimas
ir instaliacija

KIRPĖJA,
turinti didelę darbo patirtį, keipa
vyrus ir moteris, atlieka cheminį
sušukavimą, dažo plaukus,
antakius, blakstienas.
Pagal pageidavimą atvyksta į
kliento namus.
Tel. 773-918-0851;
773-844-3649, Regina.

Salone „Miražas” kirpėja
SKIRMANTĖ tvarko plaukus |
vyrams ir moterims. Susitarus, S
atvyksta į kliento namus. Salono
„Miražas” tel. 708-598-8802;
namų tel. 708-612-9524.

AUTQRI2U0TAS

isterra
AGENTAS

RIMAS STANKUS

Teikiu paslaugas parduodant
ar perkant namus, butus,
žemės sklypą.Veltui
Įkainoju nekilnojamą
turtą. Galiu tarpininkauti
gaunantfinansinę paskolą.

KompanHa pagal jOsų užsakymą
stalo naujus namus.
GRAŽINA JONAVlClENĖ
708-430-1000
708-598-6501
mob. 708-203-5242
JonavlcluaOhome.com

Ontuoc

Accent
Homefinders

LTD
Realtors

„BUD” BALYS BUDRAITIS
Broker Associate
Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime,
mieste ir priemiesčiuose.
Suinteresuoti skambinkite

BUDRAIČIUI
Bu*. 773-767-6655 Pg. 773-258-0496
Fax 773-767-9618

New Vision

Bus.: 708-361-0800
Vcfce MA 773854-7820

ASTA T.MIKUNAS

Fax: 708-361-9618

Profesionaliai Ir sąžiningai patarnauja
(vairių nuosavybių pirkime ir pardavime
mieste ir priemiesčiuose

neu

Parduoda

DANUTĖ
Jei norite parduoti ar pirkti namus
mieste ar pnemiesčiuose. kreipkitės i
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m.
Nuosavybių įkainavimas veltui.

PATRIOT MORTOA0E
COMPANY

Skubiai nebrangiai
parduodamas žemės sklypas

Karklėje (prie Klaipėdos),
0,5 km nuo jūros.
- •■i. TeL708-5l5-2721:-itJ t
T—

• Finansuoja perkant
nekilnojamąjį turtą
Patriol
Perfinansuoja turimą
nuosavybę
IHinote
Resklentlal
Pataria ir paaiškina
’išffitSr finansavimb1 kfeukitnais

ŽILVINAS KARALEVIČIUS
Tel. 630-393-5662;
773-456-8502

Kaune, Žaliakalnyje,

parduodami 2 gražiai
suremontuoti vieno ir trijų
kambarių butai. Kreiptis

Siūlo išnuomoti

tel. 773-376-6051, po 6 v.v.

Tel:148M15-2148,1-708-599-9680 KVIESTI ERIKĄ

Teirautis tel. 905-279-1867 Kanadoje
e-mail: pranas@idirect.com

Dedu medines grindis,
keramikos plyteles, marmurą,
„Pergo”, linoleumą,
restauruoju parketą. Atlieku
lauko ir vidaus dažymus, kitus
namų darbus. Tel. 708-460-9338.

Alexander J. Mockus,

Business (708) 423-9111

Voke Mail (706) 233-3374
Fax (708) 423-9235
Pager (312) 707-6120
Res. 708-423-0443

LIETUVA 250, VOKIETIJA 90, KANADA 80, USA 60.
IŠSAMESNĖ INFORMACIJA IR UŽSAKYMAI

8801 S. 78 TH AVĖ., BRIDGEVIEVV, IL 60455

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

O’FLAHERTY REALTORS
< BUILDER8, Ino.

Punske, (Suvalkų trikampyje,
Lenkijoje) PARDUODAMAS didelis
namas. Viėnp akro sklypas.

PARDUODAME TELEFONINES KORTELES

Landmark
properties

Bus. 773-229-8761
Rea. 708-425-7160
Mobil 773-590-0205
Pager 630-314-4330

Nemokamas įkainavimas
Nemokama rinkos analizė
Pirkimas
Pardavimas
Surandame
optimaliausią finansavimą

9201 S. Cicero
Oak Lawn, Illinois 60453

24 HRS, 7 DAYS
773-631-1833
(angliškai)

GREIT PARDUODA

Daugiau Informacijos rasite:

www.ausra.pl
Parduodamas dviejų miegamųjų
butas. Nauja virtuvė, metlakas,
parketas. Arti Harlem Avė. ir 55
greitkelis. Lyons. Kaina $85,000.
Tel. 708-447-2193.

Išnuomojamas 1 miegamojo
butas 7345 S. Kedzie Avė.
Apmoku už dujas (apšildymo ir
virimo). Kaina $480 per mėn. +
„security”. Gyvulėlių laikyti
negalima. Tel. 773-254-4322.

Ižnuomojamas
apšildomas 4 kamb.
1 mieg. butas 67 & Whipplc apyl.
$415-į mėn. + „security”

Tel. 773-434-4543

Robertas ir Raymondas
%»•V.->:•*7 • . . ■ 1 \

vairūs

•■ ».

100 iki 136 svečių

40 iki 60 svečių

Akt OHTOOk

60 iki 100 svečių

Ar mėgstate šokti?
Šokiai vyksta
kiekvieną dieną;
ketvirtadieniais ir
sekmadieniais groja
10 Žmonių orkestras
(galite pasitobulinti
šokio mene - vyksta
painokos)

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Avė., Chicago, IL 60638
Tel. 773-581-8500
*
*
*
*

125 iki 175 svečių

Atidaryta 7 dienas savaitėje

KėpyMoe produktai ir užkandžiai miesto centre

225 iki 550 svečių

B & DA
B & DA — vienintelė mokykla,
kuri garantuoja pagalbą įsidarbinant
Mokykla ruošia šiuos specialistus:
‘ Dantistų asistentus, turinčius
kompiuterio ir medicininių sąskaitų žinių
* Medicininės sąskaitos ir inkasavimas
Šios mokyklos studentai gali lankyti
nemokamas anglų kalbos pamokas.

Howeasyis it,
As easy as SAS,

350 N. Clark,
Chicago, IL 60610
312-644-7750
pirm. - penkt. nuo
6:30 v.r. iki 5:30
v.p.p.

From Chicago we offer daily šervice to Vilnius
wlth a hassle free connection through our
Copenhagen Airport. And when returnlng, you
can enjoy šame day travel via Copenhagen back
to Chicago.
Find out Just how easy we can make your
next trip to Vilnius. And remember, when you
travel wlth SAS, you can eam mileage credit
with United’s Mileage Plūs* or SAS’
EuroBonus™ freųuent flyer program.
For Information on spęcial fares and
schedules contact your Travel Agent or SAS at
800-221-2350. Or visit us at
www.scandlnavlan.net

KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA

WWW.MAZEIKA.COM
4>4>****4>**4>»***4>*4^4'4>*4>*4'4>4>**4<4>*4>4<*4‘4'4<4<*****4<4^4^4>******
IBUOENT

HmUJlKAHdE

AdSUENOf

4315 W. 63 rd St, CHICAGO, IL 60629
773-735-3400
4738 W. 103 rd ST., OAK LAWN, IL 60453
708-422-3922

847-568-1560
It’s Scandinavian

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.

4738 W. 103 rd ST
OAK LAWN, IL 60453
708-422-7900

Du mėnesiai — ir jūsų rankbee puiki specialybė!

4728 Oakton, Skokie

Lietuviška duona ir raguoliai
Vestuviniai ir Įvairūs tortai
Lietuviškas maistas — „catered"
Siunčiame mūsų produktus UPS

Scandinavian Airlines

DRAUDIMO AGENTAI

DRAUGAS, 2002 m. sausio 26 d., šeštadienis

JAV LB Krašto valdybos
Socialinių Reikalų Taryba

PADĖKA

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona šmulkštienė
2711 VVest 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
Tel. (773) 476-2655; Fax (773) 436-6906

A. t A.

Dr. LINA BERNADETA
KRIAUČIUNAITĖ-THARP

KAIP SAUGŪS YRA JŪSŲ NAMAI?
Nepaisant, kiek jūsų namai
yra apsaugoti nuo išorinių pa
vojų, kiekvieni namai turi
nors ir mažų, bet pavojingų
vietų, kur neatsargumas ar
susidėvėję įrengimai gali būti
pradžia nelaukiamų nelai
mingų atsitikimų. Sutvarky
dami tai užtikrinsime sau ir
saviesiems saugius namus.
savo namus žiūrime, kaip į
savo poilsio ir gyvenimo vietą,
kur praleidžiame didelę dalį
savo laiko ir dažnai nekrei
piame dėmesio į tykančius pa
vojus. O nelaimingų atsitiki
mų statistika yra nustačiusi,
kad namuose atsitinka dau
giau nelaimių, negu darbovie
tėje ar kur kitur.
Pagal ACE Hardware pra
vestus apklausinėjimus, 86
proc, suaugusiųjų negalvoja,
kad jų namai yra pakankamai
saugūs, bet vis tiek nieko ne
daro saugumui pagerinti ar
nepakankamai daro. Pvz., tik
pusė apklaustų tėvų turi nuo
gaisro išbėginio planą savo
šeimai, tik 31 proc. uždengia
nenaudojamus elektros jun
giklius, kad maži vaikai nebū
tų elektros srovės sukrėsti, o
mažiau nei pusė apklaustųjų
neturėjo neslystančių patiesimų vonioje ar duše.
Žemiau ekspertų suminėti
punktai turėtų kiekvieno na
mo ar buto savininko būti
nuolat patikrinami:
J

1. Gaisras ir elektros sau
gumas. „Smoke detector” —

f dūnttJipflyųtėją pakeiskite nau
ju bent vieną kartą per 10 me
tų. Kiekvienas namo aukštas
turėtų tokį dūmų pąjutėją tu\ rėti, o taip pat tokie dūmų pa
jutėjai turėtų būti prieš kiekvien^T miegamojo duris. Tuos
dūrfiųpajutėjus patikrinkite,
ar jie veikia, bent vieną kartą
metuose ir įdėkite naujas ba
terijas. Dūmų pąjutėjai suma
žina 50 proc. žmonių žuvimo
gaisro atveju.

kad jūsų šildymo krosnis būtų
iš pagrindų patikrinta, kad
židinio kaminas būtų išvaly
tas ir t.t.
Nenaudokite
„extension
cord” — elektros prailgintojo,
kaip nuolatinio elektros laido,
jis yra skirtas tik laikinam
naudojimui.
Kriti
mas namuose yra dažniausiai
pasitaikanti nelaimė. Žiūrėki
te, kad kiekvieni laiptai tu
rėtų bent vieną turėklą, kuris
yra tvirtai pritvirtintas. Ge
riausia turėti turėklus iš abie
jų laiptų pusių. Laukiniai
laiptai irgi turi turėti turėk
lus, ypač tai svarbu žiemos
metu. Jeigu namuose yra ma
žų vaikų, turėkite laiptų vir
šuje ir apačioje tvoreles —
vartelius, kad apsaugotų vai
kus nuo griuvimo. Pravedus
apklausą, parodė, kad tik 15
proc. namų turi tokius vaikų
apsaugos vartelius ant laiptų.
Žiūrėkite, kad laiptai būtų ge
rai apšviesti ir viršuje, ir apa
čioje, o taip pat ir ant laiptų
pasisukimų; atkreipkite dėme
sį, kad laiptai nebūtų slidūs,
ant kurių būtų galima paslys
ti. Jei turite ką nors pasiekti
aukščiau ir dedate dar knygų
ant kėdės, kad pasiektumėte,
tai geriau įsigykite laiptelius
— tai bus patogiau ir saugiau.

2. Laiptų saugumas.

Vienos iš nedaugelio autentiškų instrumentinių kapelų Lietuvoje, išlaikiusių senąjį dzūkų muzikavimo stilių,
„Smetoniški bernai” albumu, pavadintu „Man patinka visos gėlės” veiklą pradėjo naujas muzikos firmos
„Bomba’leidybos skyrius „Jusota Records". Šis padalinys numato leisti ne tik vertingą, autentišką bei folkloro
ansamblių atliekamą liaudies muziką, bet ir folkloru pagrįstą modernišką kūrybą. Tikimasi, kad „Smetoniškų
bernų” albumas ir būsimi leidiniai prisidės prie etninės muzikos propagavimo ir išsaugojimo.
Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr.

žinotų, kur yra namuose iš
jungimas dujų, elektros ir
vandens, ir kad jie žinotų,
kaip tai padaryti, reikalui
esant. Jei namuose yra rū
kančių, žiūrėkite, kad peleni
nės būtų plačiais kraštais, nes
ant siauro krašto padėta ciga
retė gali nukristi ir ką nors
uždegti.
Žiūrėkite, kad apie vandens
šildymo tanką nieko nebūtų
padėta arti, kas galėtų nuo
karščio užsidegti.
Niekada nenaudokite angli
mis ar dujomis kūrenamo
„grill” — viryklės garaže ar
uždaroje verandoje.
Slankioj ančios stiklo durys
turėtų būti kaip nors paženk
lintos, kad žmonės nebandytų
Kiekvienoje vonioje ir duše tu žengti per stiklą ir užsigauti.
rėtų būti neslystantys kilimė
Trumpai:
liai. Jei voniųje ar duše yra
1. vonios kambaryje ir vo
pasilaikymo turėklai, jie turi nioje — neslankiojantys kili
būti tvirtai pritvirtinti prie mėliai;
sienos. Išjunkite plaukų džio
2. laiptai — turi turėti tu
vintuvus ir skustuvus, kada rėklus ir vartelius vaikams;
jie nenaudojami, kad veikianti
3. virtuvė — kad joje būtų
elektrinė įranga neįkristų į ugnies gesintuvas — „fire expilną vandens vonią. Išvenkite tinguisher” ant sienos. Kad
nusiplikinimo, sumažindami peiliai būtų vaikams nepriei
temperatūrą vandens šildymo nami ir visos spintelių durelės
katile. Tuo pačiu sutaupysite uždarytos taip, kad vaikai jų
negalėtų atidaryti;
ir šilumos išlaidų dalį.
„Carbon4. „Smoke detectors” — dū
monoxide” — anglies dvidegi mų pajutėjai — turi būti kiek
nio pąjutėjai turėtų būti įreng viename namo aukšte;
ti arti miegamųjų kambarių.
5. nuo gaisro pabėgimo pla
Tai įspėtų miegančiuosius, nas — mažiausiai du būdai
kad namuose yra prasiver pabėgti nuo gaisro iš kiekvie
žusių mirtingų dųjų iš šildymo no kambario.
krosnies. Pasirūpinkite, kad
Šie patarimai ir apsisaugoji
visi gyvenantys jūsų namuose mo nuo nelaimės būdai na

3. Saugumas vonioje.

4.

muose tinka visiems: seniems,
jauniems ir mažiems. Kol nie
ko blogo neatsitikb, mes galvo
jame, kad esame labai sau
gūs. Juk nelaimės atsitinka
tik kitiems, ne mums. Negal
vokime taip! Nelaimės gali at
sitikti visiems, Visada ir bet
kur. Už tai pasisaugokime ir
apsaugokime savo šeimą ir sa
ve, kad paskui nereikėtų gai
lėtis.

* Tarpmiestiniais
bei
tarptautiniais
maršrutais
keleivius vežančios bendrovės
niekaip nesugeba atsikratyti
nelegalių konkurentų — pas
laugas siūlančių vežėjų, kurie
nėra įregistravę jokių įmonių
ir nemoka mokesčių arba
moka tik už taksi patentą.
Pernai atliktas tyrimas pa
rodė, kad taip dirbančių ve
žėjų pąjamos pėr metus gali
siekti iki 200 mln. litų.
,

(LR. Elta)

* Lietuvos
mokėjimų
kor * Panevėžio AB „Malse
telių
rinka
per 2001 m. na” pernai pardavė dau
ūgtelėjo beveik 66 proc. Ban

giausia miltų per visą malūno
kininkai teigia, jog tai lėmė istoriją nuo 1847 m. Tačiau
besiplečianti rinka, konkuren sumažėjusi miltų kaina bei
cija, palankesnės kortelių įsi prisiimti įsipareigojimai nugijimo, aptarnavimo sąlygos smukdė bendrovės pelną.
bei nauji produktai. <vž, Eita)
(VŽ, Elta)
ji jT

Įsiveskite šlapiose ar drėg
nose vietose, kaip vonios kam
baryje, prie virtuvės ar tualeto
vadinamus „ground fault Cir
cuit interupters” — GPCI —
tai prietaisai, kurie automa
tiškai išjungia elektros srovę,
jei sušlampa jungikliai. Ar
prie virtuvės kriauklės yra P
reikalingas toks GFCI, patik
rinkite taip — atsistokite prie
kriauklės ir ištieskite rankas į
abi puses; kiekvienas elektros
jungiklis, kurį pasiekiate ran
f
Valentino dienos proga,
komis abiejose pusėse, turi tu
užsakykite DRAUGĄ savo
rėti tą apsaugojamą išjungėją.
GFCI — elektros išjungėjas
draugams, vaikams, anūkams,
turi vidury mygtuką, kurį pa
giminėms ir pažįstamiems
spaudę, galite patikrinti, ar jis
veikia. Tą elektros srovės au
(pirmą kartą prenumeruojant tik
tomatišką išjungėją patikrin
$65.00 metams JAV)
kite, ar jis veikia, kiekvieną
mėnesį.
,
Mes nusiųsime gražų
Žiūrėkite, kad kiekvienas
pranešimą, kad Jūs
šeimos narys žinotų, kaip iš
bėgti iš namo, kuomet kyla
užprenumeravote
gaisras, nesvarbu kokiame
DRAUGĄ jų vardu.
kambaryje būtų. Vaikų saugo
tojai ar namų valytojai irgi
turėtų tai žinoti. Jei jūsų na
Siųskite:
muose lempos blykčioja, ar
elektros jungiklių plokštelės
Vardas, pavardė_______________________________________
būna šiltos, pakvieskite elekt
riką, kad jis patikrintų elekt
ros vielas jūsų namuose. Tai
Adresas----- ----------------------------------------------------------------------yra ypač svarbu šiais laikais,
kadangi yra daugybė elektri
Miestas, valstija, zip code----------------------------------------------------nių įrengimų namuose, pvz.,
prie nuolatinių lempų ir kitų
namų apyvokos elektrinių
įrangų dar prisideda kompiu
Vardas, pavardė-----------------------------------------------------------------teriai, fakso mašinėlės ir kiti
panašūs įrengimai, tad elekt
Adresas____ __ ____ __________________________________
ros sistema namuose būna la
bai apkraunama.
Miestas, valstija, zip code
_____________________________
Prieš žiemą pasirūpinkite,
Dovanoja:

Žuvo automobilio nelaimėje 2001 m. gruodžio 14 d.
Palaidota gruodžio 20 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai dėkojame Šv. Marijos Mokena parapijos
klebonui S. McCalley ir kun. Jauniui Kelpšai už šv. Mišių
atnašavimą. Taip pat širdingai dėkojame kun. Jauniui
Kelpšai, palydėjusiam į kapines ir už laidotuvių apeigas
kapinėse. Padėka karsto nešėjams.
Dėkojame visiems, taip gausiai dalyvavusiems
atsisveikinimo maldų apeigose ir pareiškusiems užuojautas
jos šeimai ir tėveliams. Dėkojame visiems, dalyvavusiems
šv. Mišiose ir palydėjime į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Širdinga padėka už gilias užuojautas, pareikštas asmeniškai,
laiškais ir spaudoje, už šv. Mišių aukas ir už aukas Lithua
nian Mercy Lift organizacijai. Ačiū už gražias gėles.
Liūdinti šeima ir tėveliai

Mylimai sesutei

A. t A.

ONAI ŠLEŽEVIČIŪTEIJANKAUSKIENEI
Lietuvoje mirus, su liūdesiu širdyse nuoširdžiai
užjaučiame jos brolį dr. ADOLFĄ ŠLEŽĄ su žmona
ALGĘ bei kitus gimines ir artimuosius.
Eugenija ir Kazys Kriaučiūnai

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
SĄJUNGA
Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto
apylinkėse ir priemiesčiuose
a
Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS — ~DAŪ\/ŪD
FUNERAL DIRECTORS
Directors of Eudeikis Funeral Home (ĖST 1908)
GERALD F. DAIMID

4330 So. California

10727 S. Pulaski Rd.

5948 S. Archer Avė.

Kitos vietos.

jKK
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5200 W. 95 St.

Oak Lawn, IL

9900 W.

143 St.

Orland Park, IL

12401(& S.Derby
Archer
Avė.
Rd.)
ALL PHONES
1-773-523-0440

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS

1

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD
MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVĖ.

LIETUVA 2002

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St.

Pigiausios kainos skrydžiams į

All phones

VILNIŲ
iš New Yorko, Chicago, Los Angeles, Detroito,

1-708-430-5700

Clevelando, Floridos ir kitų JAV miestų Finnair

PETKUS & SON

ir kitomis oro linijomis.

FUNERAL DIRECTORS

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

VYTIS TRAVEL
40-24 — 23S SL
Douglaston, NY 11363
Tel. 718-423-6161
800-778-9847
Fax 718-423-3979
E-MAIL:

VYTTOURS@EARTHLINK.NET
WEB.SITE:

WWW.VYTISTOURS.COM

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST.
CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVĖ. (& DERBY RD.)
EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVĖ.
ALL PHONES
CHICAGO 1-773-476-2345
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600
- www.petkusfuneralhomes.com

VANCE FUNERAL HOME
FUNERAL DIRECTORS
SERVICES AVAILABLE AT OTHER
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
CICERO, 5645 W. 35 Street
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK
CHICAGO, 5858 W. ROOSEVELT Rd.
ALL PHONES
1-708-652-5245

I
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DRAUGAS, 2002 m. sausio 26 d., Šeštadienis

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE,
Apie naujausius sporto
įvykius, apie tai, kaip sekasi

„Žiburėlio”
Montessori
mokyklėlės atvirų durų die

lietuvių krepšininkams Ame
rikoje, apie ledo ritulininkus,
futbolininkus ir rankų lenkikus bei jų pasiekimus jūs vi
suomet sužinosite iš žurnalis
to Edvardo Šulaičio paruoštų
sporto apžvalgų, kurios kiek
vieną pirmadienį transliuoja
mos per „Margučio H” radiją.
„Margučio II” radijo laidos
girdimos kiekvieną dieną,
išskyrus šeštadifenį ir sekma
dienį, 8 val.v. per WCEV ra
dijo stotį 1450 AM bangų
dažniu ir tęsiasi 45 minutes.
Be sporto žinių, čia praneša
mos Lietuvos naujienos, pa
saulio spaudos apžvalga, dak
tarų patarimai, girdimas re
liginis žodis ir literatūriniai
pasakojimai, skamba lietuviš
ka muzika. Kviečiame klausy
tis!

na ir registracija ruošiama
šeštadienį, vasario 9 d., nuo
9:30 val.r. iki 12:30 val.p.p.
Pasaulio lietuvių centre, „Ži
burėlio” klasėje. Čia taip pat
bus ir naujų mokinių registra
cija 2002-2003 mokslo me
tams. Informacija tel. 630257-8891.

Čikagos meras Richard
M. Daley pakvietė Birutę Ja

saitienę, JAV LB Socialinių
reikalų tarybos pirmininkę,
dirbti Community Development Advisory Committee dar
dviem metams. Birutė Jasai
tienė šiame komitete jau yra
išdirbusi 10 metų.
Vydūno fondo 50 metų
sėkmingos veiklos sukaktis

bus švenčiama sekmadienį,
vasario 24 d., 3 vai. p.p. Jauni
mo centro didž. salėje, Čika
goje. Visi kviečiami. Progra
moje — akademija, muz. Da
riaus Polikaičio vadovaujamo
vyrų okteto dainos ir malonus
pabendravimas su draugais ir
pažįstamais
gardžiuoj antis
karšta vakariene. Apie daly
vavimą prašoma iš anksto
pranešti Militai Lauraitienei
tel. 708-489-2941. Atsilanky
kite ir draugus pakvieskite
dalyvauti.
Pasakojimas apie Afgani
staną, apie šio krašto moterų

Kasparas

Kazlauskas

„Draugo” paramai aukoja 100
dol. Labai dėkojame!
JAV LB Vidurio vakarų
apygardos ruošiamas Vasa

naujai paskirtas vyriausiasis
patarėjas Paul Goble, ilgalai
kis lietuvių draugas, ilgus me
tus ėjęs aukštas pareigas
„Laisvosios Europos” radijuje.
Jo ilgų metų patirtis ir įžval
gumas yra aukštai vertinamas
Amerikos valdžios sferose.
Praeitais metais Jungtinių pa
baltijiečių komiteto konferen
cijoje jis skaitė pranešimą
apie NATO, o per šį minėjimą
pateiks vėliausių įvykių anali
zę. Minėjimas vyks vasario 10
d., sekmadienį, 2 val.p.p. Ma
ria gimnazijos auditorijoje,
6727 S. California Avė. Visuo
menė kviečiama gausiai daly
vauti. Visus kviečia Čikagos
ALTo skyrius.

rio 16-osios minėjimas įvyks
vasario 17 d., sekmadienį, 12
Sekmadienį, vasario 3 d„
vai., tuoj po pamaldų Pasaulio 9 val.r. Pal. Jurgio Matulaičio
lietuvių centro didžiojoje salė misijoje, Lemonte, vyks vaikų
je. Įėjimas - laisvas. Atvykite! Mišios. Visi kviečiami daly
Švč. M. Marijos Gimimo vauti.
„Seklyčioje” sausio 30 d.,
parapijoje, Marąuette Parke,
trečiadienį,
2 val.p.p. bus dai
vasario 3 d., sekmadienį, po 8,
nų
popietė
su muz. Faustu
9 ir 10:30 val.r. šv. Mišių ruo
Strolia.
Skambės
dainos, veiks
šiami blynų pusryčiai, į ku
ir
gausus
laimės
šulinys,
bus
riuos kviečiami atvykti visi
bendri
pietūs.
Kad
dainos
apylinkės lietuviai ir svečiai.
Nuo sausio 27 d. Oranži linksmai skambėtų, reikia ir
nės linijos traukinukas važi dainininkų bei geros nuotai
nės pagal naują eksperimenti kos. Maloniai kviečiame at
nį grafiką - vietoj 4:35 val.r. iš vykti, pasimatyti su draugais
Midway oro uosto į Čikagos ir paįvairinti kasdienybę.
centrą (Chicago Loop) dabar
Nemokamus
seminarus
išvyks net 3:55 val.r. darbo „Namą pirkimas ir parda
dienomis ir šeštadieniais, o 7 vimas” rengia Čikagos teisi
val.r. - sekmadieniais ir šven ninkų sąjunga (Chicago Bar
čių dienomis. Atvykęs į Libra- Association) ir Čikagos viešoji
ry-State Van Buren stotelę biblioteka. Jie vyks vasario 5
4:22 val.r., pirmasis rytinis d., antradienį, nuo 7 iki 8
traukinukas apsuks kilpą, su val.v. Sulzer Regionai Library
stodamas įprastose sustojimo (4455 N. Lincoln Avė.), vasa
vietose, ir iš paskutinės rio 9 d., šeštadienį, nuo 2 iki 3
Adams/Wabash miesto centro val.p.p. Woodson Regionai
stotelės išvyks 4:32 val.r., Library (9525 S. Halsted) ir
Midway pasiekdamas 4:57 vasario 11 d., pirmadienį, nuo
val.r. Vakarais paskutinis 12:15 iki 1:15 val.p.p. Harold
Oranžinis traukinys iš Mid- Washington Library (400 S.
way išvažiuos 12:51 vai. nak State). Paskaitose, kurioms
ties (t. y. viena valanda vėliau vadovaus advokatai, bus apta
nei anksčiau - 11:21 val.v.), riami namų pirkimo, pardavi
Library-State Van Buren sto mo bei su šia procedūra susiję
tyje sustos 1:18 val.r., Adams/ teisiniai, finansiniai reikalai.
Wabash - 1:29 val.r. ir vėl Po paskaitos - atsakymai į
klausimus bei diskusijos.
Midway pasieks 1:53 val.r.
Frank ir Adolfina Rač Daugiau informacijos tel. 312arba
internete
kauskai, gyvenantys Los An 554-2010
geles,CA, „Draugą” remia 200 www.chipublib.org
dųl. auka. Ačiū už dosnumą!
SVEIKINSIME SU

padėtį, apie vaikų mokslą ir
žmonių gyvenimo būdą - iš
pirmų lūpų! 25 metus Afganis
tane su savo šeima išgyvenusi
Shirlee Taraki savo įspūdžiais
pasidalins sausio 28 d., pirma
dienį, 6:30 val.v. Lewis univer
sitete vyksiančiame susiti
kime (Route 53 ir Romeoville).
2002 M. ŠALFASS VYRŲ
Daugiau informacijos tel. 815KREPŠINIO PIRMENYBĖS
838-1267.
„Lietuvos Vaikų vilties”
2002 m. vyrų senjorų (35 m.
komiteto
organizuojama ir vyresnių) krepšinio pirme
Shriner’s ligoninės medikų nybės įvyks 2002 m. kovo 23grupė į Lietuvą vyksta vasario 24 d. Clevelande, Ohio. Varžy
22 d.-kovo 2 d. Tai - jau 11 bas vykdo Clevelando LSK
tokia medicininės grupės ke „Žaibas”.
lionė Lietuvon savaitės dar
Senjorų klasei priklauso 35
bui. Grupei vadovauja Shri metų ir vyresni vyrai (pagal
ner’s ligoninės vyriausiasis 2002 m. gruodžio 31 d.\ kitaip
chirurgas profesorius dr. John tariant, gimusieji 1967 metais
Lubicky.
ir vyresni.
Advokatas Povilas ŽumPradinė komandų registraci
bakis bus pagrindinis kalbė ja privalo būti atlikta iki 2002
tojas Cicero - Čikagos vakarų m. vasario 1 d. , kreipiantis į
priemiesčių lietuvių Vasario turnyro vadovą Vidą Tatarūną
16-osios minėjime, kuris ruo šiuo adresu: Vidas Tatarūnas,
šiamas vasario 10 d., sekma 8697 Harvest Home Dr., Mendienį. Šv. Antano bažnyčioje 9 tor, OH 44060, tel. 440-209val.r. šv. Mišias atnašaus ir 0440; faksas 216-481-6064; ei.
vipamokslą sakys kun. Kęstutis paštas
Trimakas, Mišių metu giedos das_tatarunas@keybank.com
parapijos choras, vadovauja
Po pradinės registracijos bus
mas Jūratės Lukminienės praneštas varžybų tvarka
(chorui kartais talkina ir Ma raštis ir kitos detalės.
Dalyvavimas atviras vi
rius Prapuolenis, o choro va
dovė - energingoji Jonė Bobi- siems ŠALFASS klubams bei
nienė). Tuo po Mišių parapijos kitokiems vienetams, atlikusalėje - akademinė programa. siems 2002 m. ŠALFASS meti
Po advokato P. Žumbakio pa nę registracįją.
ŠALFASS
skaitos meninę programą at
krepšinio komitetas
liks Andrius Paulavičius. Va
ŠALFASS centro valdyba
sario 14 d., ketvirtadienį, 12
JJf
vai. prie Cicero miesto rotušės
(50 Avė. ir 26 Str.) bus iš
kilmingai pakelta Lietuvos vė SLIDINĖTOJŲ DĖMESIUI
2002 metų Šiaurės Ameri
liava. LB ir ALTo valdybų
rengėjai kviečia ciceriškius bei kos Lietuvių kalnų slidinėtojų
kitų apylinkių lietuvius gau pirmenybės š.m. vasario 18 d.,
siai dalyvauti vasario 10 d. pirmadienį, vyks Whistler sli
vyksiančiame minėjime ir va dinėjimo vietovėje, British Cosario 14 d. vėliavos iškėlimo lumbia, Kanadoje. Daugiau in
ceremonijoje. Napatingėkime! formacijos bus pateikta arti
Džiaugsmingai atšvęskime šią miausiu laiku.
ŠALFASS -gos inf.
garbingą šventę!

art! tr to/F

.• Amerikos lietuviai la
bai daug padeda nelaimin
giems ir apleistiems Lietu
vos vaikams.

Į Vasario 16-osios minėji
mą atvyksta „Amerikos balso”

JUBILIEJUMI

Buvęs ilgametis „Tėviškės”
parapijos choro dirigentas
Jurgis Lampsatis š.m. vasario
3 d. švenčia savo gyvenimo 90ąjį gimtadienį. Būdamas fiziš
kai ir dar labiau dvasiškai la
bai judrus, jis gali būti pa
vyzdžiu daugeliui jo amžiaus
sulaukusiems žmonėms —
nors jau daug metų nebelaiko
savo rankoje dirigento lazde
lės, tačiau apsieina ir be vy
resnio amžiaus žmogui kartais
pasirėmimui reikalingos laz
dos. J. Lampsatis veiklus ne
tik savo „Tėviškės” parapijoje,
bet ir įvairiose Mažosios Lie
tuvos lietuvių draugijose.
Šiomis dienomis iš Berlyno
atvyksta J. Lampsačio duktė
dr. Raminta Lampsatis su vai
kais pasveikinti su gimtadie
niu tėvelio ir senelio, o kartu
su jais atvyksta ir Hamburgo
muzikos Akademijos absolven
tė Sandrina Ost (sopranas).
Jurgio Lampsačio gimtadienio
proga dr. Raminta Lampsatis
ir Sandrina Ost pamaldų me
tu „Tėviškės” parapijos bažny
čioje atliks porą muzikinių
kūrinių, o po pamaldų parapi
jos salėje vaišių metu abi
viešnios ir dr. Ramintos
Lampsatis vaikai atliks trum
pą programą. Kiek žinoma,
„Tėviškės” parapijos choras,
vadovaujamas Jūratės Lukmi
nienės, buvusio savo ilgamečio
dirigento sukakties proga taip
pat giedos pamaldų metu.
Š.m. vasario 2 d., šeštadienį,
6 vai. v. Sandrina Ost ir Ra
minta Lampsatis iš Vokietijos
koncertuos Pasaulio lietuvių
centre, Lietuvių dailės muzie
juje.
Valteris Bendikas

Lemonto Maironio lituanistinės mokyklos Sausio 13-osios minėjime Kęs
tučio Genio eilėraštį „Laisvėjame” deklamavo Živilė Gedrimaitė (kairėje)
ir Viktorija Blakytė.
Beatričės Čepelienės nuotr.

DRAUGO FONDAS
VVEST 63rd STREET
CHICAGO, IL 60629
TEL.: 773-585-9500

KAS LAIMĖS OLIMPIADOS AUKSĄ?

$300 atsiuntė Vytautas ir
Aldona Šarkai, Cashires, NC,
— tai dviejų Lietuvos vaikų
metinės paramos mokestis.
$300, dviejų vaikų metinę
paramą — Šv. Kalėdų dovaną
ponams Audronei ir Martin
Gruss, New York, NY, atsiuntė
jų draugai Geoffrey Park ir
Richard Mulhem iš Boca Raton,
FL.
$200, vieno vaiko metinį
paramos mokestį, atsiuntė
Gene Čyvas, St. Pete Beach, FL.
Po $150, metinį paramos
mokestį atsiuntė Thomas ir
Therese Liutkai, North Royalton, OH; Birutė Prapuolenienė,
Oak Lawn, IL; Birutė Tamulynas, Chicago, IL.
$20 auką Lietuvos vaikams
atsiuntė Vladas Kybartas, Loc
kport, IL.
Lietuvos vaikų vardu dė
kojame visiems geriems ir
dosniems Amerikos lietuviams.
„Lietuvos Našlaičių globos”
komitetas, 2711 West 71 St.,
Chicago, IL 60629.
• 27 centai skambinant į
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai.
per parą, 7 dienas per savai
tę, 6 sekundžių intervalai.

Draugo fondo „Žiemos olim sumą Draugo fonde. Jei šie
piada”, kuri prasidės š.m. va olimpiniai asmenų ar organi
sario 1 dieną ir tęsis iki š.m. zacijų įnašai sutaptų, pirme
kovo 1 dienos, jau sukėlė daly nybė teks asmens ar organiza
vių susidomėjimą. O kas gi tie cijos bendros sumos dydžiui
dalyviai? Visi „spaudos sporti Draugo fonde.
Aukso, sidabro ir bronzos Jokių mėnesinių mokesčių.
ninkai” yra Draugo fondo „žie
mos olimpiados” dalyviai. Visi medalių paskirstymą prižiū Tikslus apskaičiavimas. Koky
Draugo fondo nariai ir rėmė rės Draugo fondo kontrolės biškiausias ryšys. Paslauga be
jai. Visi dienraščio „Draugas” komisįja, jos nariai. Laimėto apgaulės. Kreipkitės vakarais
skaitytojai. Visi lietuviškos jai bus paskelbti „Drauge”. lietuviškai į TRANSPOINT
spaudos darbuotojai išeivijoje. Medaliai bus įteikti „Draugo” atstovą su 8 metų patirtimi
Visus kviečiame į Draugo fon metinėje gegužinėje. Prie me tarptautiniuose ryšiuose. Tel.
dalių bus ir specialios dova 708-386-0556. TRANSPOINT
do „Žiemos olimpiadą”.
— patikimiausias ryšys su
Varžybos-lenktynės vyks šių nos.
DF „Žiemos olimpiados” da Lietuva bei visu pasauliu!
metų vasario mėnesį, solidari
zuojantis su žiemos olimpinių lyvių rezultatai bus skelbiami
• Prieš užsisakydami
žaidynių Salt Lake City, JAV, Draugo fondo skiltyje „Drau paminklą aplankykite St.
sportininkais. Nuo vasario go” šeštadienio laidoje. Įnašai Casimir Memorials, 3914 W.
gai būti kelis kartus per vasa 11 lth St. Turime didelį pasi
pradžios iki galo.
Varžybų priemonės — čekiai rio mėnesį. DF „Žiemos olim rinkimą: matysite granito spal
Draugas Foundation vardu, piadoje” galima dalyvauti ir vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
siunčiami 4545 W. 63r(^ St., įnešant grynus pinigus, juos minklus mūsų dirbtuvėje pagal
Chicago, IL 60629, su atkar įteikiant DF iždininkui DF jūsų pageidavimą, brėžinius.
pa, kad tai yra Draugo fondo raštinėje pirmadieniais.
Prieš pastatant paminklą, ga
olimpiadai. Visi įnašai yra
Kviečiame visus dalyvauti lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad
nurašomi nuo federalinių mo DF „Žiemos olimpiadoje” ir jis padarytas, kaip jau buvo
kesčių ir visi įskaitomi į as linkime laimėti auksą.
jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir
mens ar organizacijos bendrą
DF iždininkas Vilimas Nelsonai. Tel. 773OLIMPINĖS LENKTYNĖS DRAUGO FONDE
| Olimpinė suma:_$___________

1

Iš viso:$______________

j Adresas
I--------I
I

3533 S. Archer Avė., Chi
cago, IL 60609. Tel. 773-9279091. Sav. Petras Bernotas.

Data

•Ieškau išsinuomoti butą

Čekiai rašomi: Draugas Foundation vardu.
Siunčiami: 4545 W. 63m St., Chicago, IL 60629.
(Iškirpti ir siųsti kartu su čekiu).

u

TEV1SKES ŽIBURIAI
THE

L I G H T S

O F

HOMELAND

savaitraštis, didelio formato, 8-10 puslapių,
reguliari metinė prenumerata - $45.00,
rėmėjo - $55.00, garbės - $65.00
Naujam prenumeratoriui pirmiems metams - $35.00
(JAV-se amerikietiškais doleriais)
Vardas, pavardė.....................................................................................................................................................................

Adresas.....................................................................................................................................................................................................

Siunčiu prenumeratą................................................. dol.,

auką........................... dol.

Laikraščio adresas:

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON
L5C 1T3, Canada

Norlntiem susipažinti TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
siunčiami nemokamai šešias savaites
• Jūratė Gulbinas, MBA, CPA
• Tax Return Preparation, Planning and Consulting. Contact: 323666-0248 or e-mail iurate@pacbell.net
803 Hyperion Avė., Los Angeles,
CA 90029. • Jūsų „Income Tax
Return” paruošimas, planavimas ir
konsultavimas. Kreiptis tel. 323666-0248; fax 323-666-1802 arba
ei. paštu: jurate@pacbell.net

4S36 W. 63 Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo „Draugo”)
TeL 773-284-0100.
TeL 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas
Jonas Gibaitis
Civilinės ir
kriminalinės bylos
6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60620

Tel. 773-776-8700
E-mail: Gibaitis@aol.com
ToU free 24 hr. 888-776-6742
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v.
ŠeStad. 8 v.r. iki 1 v.p.p.

IMIGRACINĖS TEISĖS
ADVOKATAS

AURELIUS BUTVILAS

Tel. 312-580-1217
135 S LaSalle *2300 Chicago, EL 60603
Galimos konsultacijos Šeštadieniais

ADVOKATAS

GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

• Almos fondas

A.a. Juozo Bigelio atmi
nimą pagerbdama, Veronika
Rutkauskas, Cape Cod Hyannis, MA, siunčia Almos fondui
$25.

Almos ir Lietuvos vaikų
vardu reiškiame užuojautą
velionio artimiesiems, o au
kotojai dėkojame! Aukos nura
šomos nuo mokesčių. Tax ID 364124191. Čekius rašyti „Lit
huanian Orphan Care”, pa
žymint, kad skirta Almos
fondui. Siųsti: 2711 West 71
St., Chicago, IL 60629.
• A.a. Albinos Lukienės

atminimą pagerbdami ir reikš
dami užuojautą sūnui Algiui
Lukui, jo žmonai Dalei bei
dukroms Kristinai ir Loretai bei
jų šeimoms, Regina ir Edvardas
Bačanskiai, Pompario Beach,
FL, aukoja $50 apleistiems
Lietuvos vaikams. Reiškiame
užuojautą velionės artimie
siems, o už auką dėkojame!
„Lietuvos Našlaičių globos”
komitetas, 2711 West 71 St.,
Chicago, IL 60629.
• American Travel Ser
vice, Balzekas Museum of
Lithuanian Culture, 6500 S.
Pulaski, 2nd fl., Chicago, IL
60629. Tel. 773-581-1200; 800422-3190; Fax773-581-1873;

dami tikrai kokybiškai išversti
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai,
kreipkitės į INTER-VIDEO ATSVL@att.net

I_____________________________________
I Vardas, pavardė •

| Telefonas

233-6335.
•DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė

ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas

• Automobilio, namų ir
ligos draudimas atvyku

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

Vilniuje šiais metais balandžio
ir gegužės mėnesiais. Esu tvar
kinga ir neseniai baigusi uni
versitetą. Skambinkite tel. 440423-0830 arba degesyte@aol.com.
•Kalifornijos ir aplin
kinių valstijų gyventojams!
Areex International Trading Co. siunčia privačius ir
komercinius siuntinius į Lie
tuvą. Suteikiame pagalbą no
rintiems persikraustyti į Lie
tuvą, persiunčiame mašinas,
baldus, buitinę techniką ir t.t.
Siuntiniai priimami kiekvieną
sekmadienį Los Angeles Lie
tuvių parapijos kieme, nuo 9:30
v.r. iki 12 v. Artimiausias
konteineris į Lietuvą išvyks
2002 m. sausio 31 d. Prašome
kreiptis tel. 323-666-0248;
fax 323-666-1802 arba elek
troniniu paštu: info@areex.com
Siuntinius taip pat galite pris
tatyti arba atsiųsti adersu:
Areex International, 803
Hyperięn Avė., Los Angeles,
CA, 90029.
• Jadvyga Povilaitienė
atsiuntė $30 auką „Dieviško
Kryžiaus” Lietuvos benamių
paramos fondui padėti Lietu
voje vargingiausiai gyvenan
tiems. Nuoširdžiai dėkojame.
„Dieviško Kryžiaus” fondas
(Divine Cross Fund”) 419
Weidner Rd., Buffalo Grove,
Ilinois 60089. Tax ID# 363097269.

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi

niais įniokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.
• Pranas G. Meilė, CPA

sąžiningai užpildo Income Tax
formas. Dabartiniai pajamų
mokesčių įstatymai žymiai
apsunkino ir ateityje apsunkins
metinį mokesčių formų už
pildymą. Skambinkite tel. 708424-4425. Naujas adresas:
5516 W. 95 St., Oak Lawn, IL
60453. Sekmadieniais nuo
vasario 3 d. Pasaulio lie
tuvių centre, Lemont, IL,
nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.
• 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.
• „Saulutė”, Lietuvos vai
kų globos būrelis, dėkoja už
aukas padėti našlaičiams,
beglobiams bei invalidams
vaikams, daugiavaikėms šei
moms ir studentams Lietuvoje.
Aukojo:Irena Jasulaitis $240
metams paremti mergaitę;
Dalia ir Antanas Laucius $240
tęsti mergaitės metinę paramą;
anoniminiai (D) $250. Labai
ačiū! „Saulutė” („Sunlight
Orphan Aid”), 419 Weidner
Rd., Buffalo Grove, IL 60089.
Tel. 847-537-7949. E-mail:
DONATAST@AOL.COM Tax
ID# 36-3003339.

