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Sportas
* Kauno „Žalgirio” krep

šininkai ketvirtadienį pra
laimėjo vyrų krepšinio klubų 
Eurolygos B grupės aštuntojo 
rato rungtynes Italijos Sienos 
„Montepaschi” triuškinamu 
rezultatu 74:100 ir patyrė šeš
tąją nesėkmę. Kauniečiams 
pavyko pirmauti tik rungty
nių pradžioje, bet nuo antrojo 
kėlinio žaidimo sąlygas dikta
vo svečiai.

* Ilgamečio Kauno „Žal
girio” vyrų krepšinio koman
dos trenerio Vlado Garasto 
vertinimu, komandos vado
vams Eurolygos rungtynėse šį 
sezoną nėra tinkamos pa
mainos. „Užjaučiu trenerį An
taną Sireiką. Jis į komandą 
atėjo labai sunkiu metu ir jam 
reikia laiko, norint viską su
tvarkyti. A. Sireiką reikia pa
laikyti ir leisti gerai sukomp
lektuoti komandą. Dabar 
trūksta aukštesnio vidurio 
puolėjo bei geresnių gynėjų, 
kurie būtų agresyvesni puo
lime”, sakė V. Garastas.

* JAV vykstančio 55-ojo 
jaunių teniso turnyro 
„Burger King Orange Bowl” 
merginų vienetų varžybų 
aštuntfinalyje klaipėdietė 
Aurelija Misevičiūtė pralai
mėjo antrajai turnyro raketei 
17-metei vokietei Anna-Lena 
Groenefeld 1:6, 1:6.

Atsakingos tarnybos bandė nuslėpti tanklaivio avariją Klaipėdoje
Vilnius-Klaipėda, gruo

džio 13 d. (BNS) — Preziden
tas Valdas Adamkus apkaltino 
atsakingas tarnybas nesiėmus 
visų būtinų priemonių likvi
duojant ant seklumos užplau
kusio tanklaivio avariją Klai
pėdoje ir bandant ją nuslėpti 
nuo visuomenės.

Tokias išvadas preziden
tas padarė išanalizavęs įvairių 
valstybės institucijų, tarp 
kurių ir iš Valstybės saugumo 
departamento, pateiktą infor
maciją apie tanklaivio avariją 
Klaipėdos uoste.

Prezidentas nepatenkintas 
Ekstremalių situacijų valdy
mo komisija, Aplinkos minis
terija, Klaipėdos valstybinio 
jūrų uosto direkcija, Civilinės 
saugos departamentu. Įvykus 
avarijai paaiškėjo, jog iki šiol nė

J. Marcinkevičius 
— populiariausias 

XX amžiaus
rašytojas

Penktadienį sušauktame 
visuotiniame Lietuvos rašyto
jų sąjungos suvažiavime pa
skelbtą dvidešimtojo amžiaus 
rašytojų dešimtuką išrinko 
patys rašytojai. Iš 130 apklau
soje dalyvavusių rašytojų 86 į 
pirmą vietą iškėlė poetą Jus
tiną Marcinkevičių.

Medikai platina pavojingas 
virusines ligas

Vilnius, gruodžio 13 d. 
(BNS) — Lietuvos AIDS cent
ras, ištyręs 1,622 medikų 
kraujo mėginius iš keleto 
Lietuvos rajonų, nustatė, jog 
16 medikų yra užsikrėtę he
patito B virusu, teigia dienraš
tis „Respublika”.

Šiuo virusu užsikrėtę me
dikai gali lengvai platinti in
fekciją, nė patys to nežinoda
mi.

Apytiksliais skaičiavi
mais, Lietuvoje šiuo hepatito 
B virusu yra užsikrėtę apie 
80,000, arba 2.7 proc. Lietuvos 
gyventojų.

Kitu labai pavojingu 
virusu — hepatitu C — už
sikrėtę 3.2 proc. Lietuvos chi
rurgų, 7.9 proc. hemodializės 
skyrių personalo.

ŽIV viruso nešiotojų tarp 
medikų, turinčių tiesioginių 
ryšių su ligoniais, kol kas ne
aptikta.

Iš ištirtų 313 gydytojų, dir

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

Žinių agentūrų pranaSimals)

EUROPA

Kopenhaga. Europos Są
jungos (ES) vadovai formaliai 
patvirtino, kad dėl derybų 
pradžios su narystės siekian
čia Turkija bus nuspręsta 
2004 metų gruodį, nors Tur
kijos ministras pirmininkas 
sakė kategoriškai nesutinkąs 
su šiuo sprendimu. Jeigu atas
kaitoje bus teigiamai įvertin
ta Ankaros pažanga šiais 
klausimais, tai netrukus su ja 
bus pradėtos derybos, sakė 
diplomatai.

Danijos premjeras An- 
ders Fogh Rasmussen pareiš
kė, kad Kopenhagos viršūnių 
susitikime paskutinę minutę 
vykstančiose Europos Sąjun
gos (ES) plėtros derybose su 
Lenkija iškilo kliūčių. Lenkija 
anksčiau buvo įspėta, kad at
sisakiusi siūlomo kompromiso

ra operatyviai veikiančios pra
nešimų sistemos, pavėluotai 
susirinko (tik po 16 valandų 
po avarijos) Ekstremalių si
tuacijų valdymo komisija, kuri 
nesugebėjo laiku parengti kon
kretaus avarijos likvidavimo 
plano, kuriame būtų nurodyta, 
kas privalo atlikti konkrečius 
darbus ir kas už tai atsakin
gas, neišspręsta, kaip finan
suojami avarijų uoste likvida
vimo darbai, turima įranga 
prastai prižiūrima ir naudoja
ma.

Prezidentas pyksta, kad 
apie susidariusią situaciją ap
linkos ministras Arūnas 
Kundrotas jo neinformavo dar 
trečiadienį vakare, vos tik įvy
ko avarija, be to, nesupranta, 
kodėl apie avariją nebuvo in
formuotos užsienio valstybės.

bančių Klaipėdos, Trakų, Ro
kiškio, Šilutės rajonuose, 
kraujo mėginių rastas vienas 
užsikrėtęs hepatitu B. Iš 1,001 
vidurinio medicinos personalo 
užsikrėtusių rasta 8. Sanita
rų ištirta 308, rasti užsikrėtę 
— 7.

Užsikrėtę hepatitu gydyto
jai dirba Klaipėdos Jūrininkų 
ir Vaikų ligoninėse. Pastaro
joje ligoninėje dirba ir dvi už
sikrėtusios slaugytojos. Tokių 
slaugytojų yra ir Klaipėdos 
pirminės sveikatos priežiūros 
centre, Psichiatrijos, Tuberku
liozės ligoninėse.

Lietuvos AIDS centro di
rektorius Saulius Čaplinskas 
teigia, jog medikai dažniau 
serga hepatitais nei kitų pro
fesijų žmonės, nes jie nuolatos 
liečia kraują. „Tai profesinė li
ga. Teikdami pagalbą, ypač 
skubią, gydytojai ne visuomet 
įstengia apsisaugoti”, sakė S. 
Čaplinskas.

dėl jos narystės finansavimo, 
valstybės prisijungimas prie 
ES gali būti atidėtas iki 2007 
metų — trimis metais vėliau 
nei kitų devynių kandidačių, 
kurios turėtų būti pakviestos į 
ES penktadienio popietę.

Europos Sąjunga penk
tadienį pareiškė sudariusi su 
NATO karinę sutartį, pagal 
kurią ES galės pradėti vyk
dyti taikos palaikymo operaci
jas Balkanų pusiasalyje.

Vatikanas. Prieštaringai 
vertinamas Bostono kardino
las Bernard Law penktadienį 
per susitikimą su popiežiumi 
Jonu Pauliumi II atsistatydi
no ir prašė atleidimo už trū
kumus sprendžiant krizę dėl 
sekso skandalų, į kuriuos įsi
vėlė jo arkivyskupijos kuni
gai. Popiežius priėmė jo atsis
tatydinimą. „Karštai mel
džiuosi, kad tai padėtų Bosto

A. Kundrotas sakė nesu
prantąs, apie ką turėjęs infor
muoti prezidentą, jei nebuvo 
taršos.

Latvijos jūros apsaugos 
valdyba ketvirtadienį stebė
josi, kad Lietuva nepranešė 
apie tanklaivio avariją, apie 
kurią sužinojo iš žurnalistų.

Su Panamos vėliava plau
kiojantis Argentinos bendro
vės „Boldwin Maritime” tank
laivis „Princess Pia” ant sek
lumos užplaukė trečiadienio 
vakarą, kai, išplaukęs pro uos
to vartus, posūkio metu tapo 
nevaldomas.

Penktadienį prieš pat 
vidurdienį iš tanklaivio į laivą 
„Nemunas” pradėtas perpum
puoti mazutas. Į „Nemuną” 
tilps apie 1,500 tonų mazuto. 
Baigus šį pumpavimą, bus

JAV prezidentas padėkojo už 
priėmimą Vilniuje

Vilnius, gruodžio 13 d. 
(BNS) — Vilniuje viešėjęs JAV 
prezidentas George W. Bush 
padėkojo Lietuvos prezidentui 
už galimybę „istorinėmis Lie
tuvai akimirkomis” būti Vil
niuje.

Prezidentui Valdui Adam
kui adresuotame laiške G. W. 
Bush dėkoja už galimybę apsi
lankyti Lietuvoje lapkričio 22- 
23 dienomis, tuoj po to, kai 
Lietuva gavo pakvietimą į 
NATO.

„Mes buvome sujaudinti

Beveik dvi savaites Lietuvoje dirbusios Tarptautinio valiutos fondo (TVF) 
misijos narius ir jų vadovę Patriciją Alonso-Gamo ketvirtadienį priėmė 
premjeras Algirdas Brazauskas. TVF pareigūnai taip pat susitiko su 
finansų ministre Dalia Grybauskaite, Lietuvos banko valdybos pirminin
ku Reinoldijumi Šarkinu, ūkio viceministru Gediminu Miškiniu. Pokal
biuose pagrindini dėmesį skyrė 2002 metų valstybės biudžeto pajamų ir 
išlaidų vykdymui, 2003 m. valstybės biudžeto projektui, šalies ekonominės 
padėties analizei. Taip pat jie domėjosi savivaldybių finansavimu, privati
zavimo proceso eiga, finansinio bei socialinio ūkių struktūrinėmis refor
momis, Lietuvos pasirengimu narystei Europos Sąjungoje.

Nuotr; Darbą Vilniuje baigiančios TVF misijos vadovė Patricija Alonso 
-Gamo, premjeras Algirdas Brazauskas ir finansų ministrė Dalia 
Grybauskaitė. Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

no arkivyskupijai pasveikti, 
susitaikyti ir susivienyti — to 
jai taip reikia”, sakoma Vati
kano paskelbtame B. Law 
pranešime. „Visų tų, kurie 
kentėjo dėl mano trūkumų ir 
klaidų, atsiprašau ir meldžiu 
jų atleidimo”, rašė B. Law.

Londonas. Sirijos prezi
dentas Bashar al-Assad penk
tadienį pareiškė, kad JAV va
dovaujamas karas su Iraku 
sukurs „derlingą dirvą tero
rizmui” ir turės nenumatomų 
padarinių visam regionui. 
Tuo tarpu JAV gynybos sekre
torius tvirtino, kad Irakas 
tebeturi masinio naikinimo 
ginklų, kurių grėsmė yra pa
grindinė JAV ketinimo su
rengti karo operaciją prieš 
Iraką priežastis. Be to, žymus 
Pentagono patarėjas pareiš
kė, jog Irake yra pernelyg ma
žai JT ginkluotės inspektorių, 
kad jie galėtų efektyviai su
sekti Irako vykdomas drau
džiamos ginkluotės progra
mas. Duodamas interviu laik
raščiui „London Times”, B.al- 
Assad tamsiai vaizdavo gali

aišku, ar tanklaivis palengvėjo 
tiek, kad galėtų būti nuvilktas 
nuo seklumos. Jei ne, mazutą 
reikės toliau pumpuoti į 
kitą laivą. Iš viso tanklaivyje 
„Princess Pia” yra beveik 
50,000 tonų mazuto.

Tanklaivis yra dvigubu 
dugnu. Pirminė narų apžiūra 
parodė, kad išorinis tanklaivio 
dvigubo dugno sluoksnis yra 
keliose vietose pažeistas, ta
čiau vidinis — sveikas, todėl 
mazutas į jūrą neteka. Tank
laivio įgula, kurią sudaro 21 
asmuo, per avariją nenukentė
jo, jai pavojus negresia.

Jūrų informacijos centro 
žiniomis, artimiausiomis die
nomis dėl besikeičiančios vėjo 
krypties turėtų kilti vandens 
lygis, todėl tanklaivį nutempti 
turėtų būti lengviau.

Lietuvos žmonių šilto priėmi
mo”, laiške rašo JAV vadovas. 
„Nuosekliai tęsdama refor
mas ir atkakliai siekdama sa
vo tikslo, Lietuva pelnė visuo
tinį pripažinimą ir buvo pa
kviesta į Šiaurės Atlanto 
Sąjungą. Šią istorinę akimir
ką Jungtinėms Amerikos 
Valstijoms teko didelė garbė 
būti kartu su jumis. Didžiai 
vertinu mūsų draugystę ir ti
kiuosi su jumis toliau sėkmin
gai bendradarbiauti”, rašoma 
JAV prezidento laiške.

mas JAV karo prieš Iraką pa
sekmes. Jis teigė, kad užuot 
pašalinusi numanomą grės
mę, ši operacija sukurs „der
lingą dirvą terorizmui”. B.al- 
Assad kritikavo Vašingtono 
teiginį, jog Irako prezidentas 
Saddam Hussein kelia grės
mę šio regiono valstybėms, 
pareikšdamas, jog „mes esa
me geresni teisėjai šiuo klau
simu, nes gyvename šiame re
gione”.

Kaselis. Vokietiją ketvir
tadienį sukrėtė įtariamo 
žmogžudžio ir kanibalo pasa
kojimas apie tai, kaip jis in
ternete ieškojo „gerai sudė
tos” aukos, kuri sutiktų būti 
nužudyta ir suvalgyta, ir kaip 
jis nužudė ir suvalgė į šį skel
bimą atsiliepusį vyrą, viską 
dar ir nufilmuodamas. „Džen
telmenas, visada pasirengęs 
padėti, visada draugiškas ir 
tinkamai besielgiantis”, — 
taip išoriškai ramų, kuklų 
kompiuterių specialistą Ar- 
min M. apibūdino jo kaimynai 
Rotenburgo miestelyje, esan
čiame netoli Kaselio centri

Prezidento
Ii/

rinkimai
Kandidatai į prezidentus 
atskleidė savo rėmėjus
Vilnius, gruodžio 11 d. 

(BNS) — Pagal ketvirtadienį 
Vyriausiajai rinkimų komisi
jai (VRK) pateiktas kandidatų 
pirminės politinių kampanijų 
finansavimo ataskaitas, kol 
kas daugiausia lėšų savo po
litinei agitacijos kampanijai 
surinko Liberalų demokratų 
partijos vadovas, Seimo narys 
Rolandas Paksas.

Tradiciškai kandidatus į 
prezidentus gausiai parėmė 
su Lietuvos pramoninkų kon
federacijos (LPK) prezidentu 
Bronislovu Lubiu susijusios 
įmonės — susivienijimas 
„Achemos grupė”, AB „Ache- 
ma”, Klaipėdos, jūrų krovinių 
bendrovė („Klasco”), tačiau 
kol kas nė vienas aukotojas 
nepasiekė bendrovės „Avia 
Baltika” „rekordo” — ši bend
rovė R. Pakso rinkimų kam
panijai skyrė milijoną litų.

Iš viso R. Paksas politinės 
rinkimų kampanijos metu 
surinko 1.6 mln. litų, jau išlei
do - 1.2 mln. litų. .

Antroji tarp kandidatų į 
prezidentus pagal sukauptas 
lėšas — Valstiečių ir Naujo
sios demokratijos partijų są
jungos (NVNDPS) vadovė, 
Seimo narė Kazimiera Pruns
kienė, surinkusi 722,000, iš
leidusi — 712,000 litų. Jai 
aukojo ir buvę jos vadovauja
mos pirmosios po nepriklauso
mybės atkūrimo vyriausybės 
ministrai. 20,400 litų savo rin
kimų kampanijai skyrė pati 
kandidatė.

Lietuvos socialdemokratų 
partijos (LSDP) kandidatui į 
prezidentus Vyteniui Andriu
kaičiui daugiausia paaukojo 
pati partija — 320,000 litų. 
Dar 100,000 litų paaukojo 
„Klasco”. Iš viso rinkimų kam
panijai jis sukaupė 441,000 
litų.

Antrosios kadencijos sie
kiantis V. Adamkus rinkimų 
kampanijai surinko 705,800 
litų, išleido — 587,000 litų. Po 
150,000 litų V. Adamkaus 
rinkimų kampanijai paaukojo 
susivienijimas „Achemos gru
pė” ir „Klasco”, 103,000 litų — 
JAV gyvenantis Stasys Baras, 
50,000 litų — prezidento pa
tarėjas Raimundas Mieželis,

niame Vokietijos regione. Ta
čiau teismo medicinos eksper
tai ketvirtadienį kasinėjo jo 
sodą ir darė kratą jo namuose, 
bandydami išsiaiškinti, ar jis 
galėjo nužudyti ir daugiau 
žmonių. Policija pranešė, jog 
41 metų Armin M. pasakojo, 
kaip jo auka atsiliepė į inter
neto skelbimą, kuriame jis ra
šė ieškąs žmogaus, sutin
kančio, kad jis jį nužudytų ir 
suvalgytų.

JAV

Vašingtonas. JAV prezi
dentas George W. Bush ket
virtadienį užbaigė radikalų 
ekonomikai vadovaujančios 
savo komandos pertvarkymą, 
paskirdamas naujuoju ekono
mikos patarėju Stephen 
Friedman. Prezidentas nepai
sė kai kurių protestuojančių 
konservatorių, kurie nepri
tarė šio Wall Street veterano 
užsidegimui mažinti mokes
čius. 64 metų S. Friedman pa
keis aštriai kritikuojamą Val
stybinės ekonomikos tarybos

30,000 litų — jo žmona Dalia 
Mieželienė, 50,000 litų — 
buvęs bendrovės „Omnitel” 
prezidentas Viktoras Gruodis, 
50,000 litų — susivienijimas 
„MG Baltic”.

AB „Achema” ir „Klasco” 
parėmė ir prezidento posto 
siekiantį Lietuvos liberalų są
jungos vadovą Eugenijų Gent
vilą, skyrusi po 50,000 litų. Iš 
viso politinei kampanijai fi
nansuoti jis surinko 217,000 
litų.

Savarankiškai savo kandi
datūrą į prezidentus iškėlęs 
Liberalų frakcijos Seime na
rys Algimantas Matulevičius 
surinko 184,000 litų. Jo brolis 
televizijos žurnalistas Vytau
tas Matulevičius nurodė su
rinkęs tik 3,090 litų, išleidęs 
— 7,533 litų. Jis vienintelis 
kandidatas, kurio rinkimų 
biudžetas — „deficitinis”.

Pagrindinė Lietuvos cent
ro sąjungos vadovo Kęstučio 
Glavecko rėmėja prezidento 
rinkimuose tapo jo žmona ver
slininkė Rūta Rutkelytė, savo 
vyro kampanijai paaukojusi 
24,000 litų. K. Glavecko sąs
kaitoje buvo sukaupta 59,600 
litų.

Prezidento posto siekian
tis politinės partijos „Lietuvos 
krikščionys demokratai” vado
vas, Seimo narys Kazys Bobe
lis rinkimų kampanijai surin
ko 193,500 litų. Rinkimų kam
paniją jis daugiausia finansa
vo savo lėšomis, paskyręs 
103,000 litų. Likusias lėšas 
paaukojo trys JAV gyvenantys 
lietuviai.

Televizijos humoro laidos 
„Dviračio žynios” vedėjas 
Vytautas Šerėnas nurodė su
kaupęs 11,500 litų, tačiau iš jų 
nė vieno lito dar nėra išleidęs. 
Jis pareiškė, jog šias lėšas 
ketina paaukoti labdarai.

Naujosios sąjungos (NS, 
socialliberalų) sąjungos vado
vo, Seimo pirmininko Artūro 
Paulausko sąskaitoje — 
169,000 litų. Rinkimų kampa
nija buvo finansuojama iš ki
tos NS sąskaitos, ir jau iš
leista daugiau kaip 400,000 li
tų.

Rinkimų kampaniją savo 
lėšomis finansavo ir 145 mln. 
litų skyrė Australijoje gimęs 
teisininkas Juozas Petraitis.

vadovą Lavvrence Lindsey, 
kuris buvo priverstas penkta
dienį išeiti iš pareigų kartu su 
finansų sekretoriumi Paul 
O’Neill. S. Friedman per Bal
tuosiuose rūmuose įvykusią 
ceremoniją pareiškė tvirtai 
remiąs G. W. Bush įsitikini
mą, jog dabar atėjo laikas 
sveikam augimui bei darbo 
vietų kūrimo politikai.

IRANAS

Teheranas. Iranas penk
tadienį tvirtino, jog nevykdo 
jokios slaptos branduolinės 
veiklos, ir pasiūlė Tarptau
tinei atominės -energetikos 
agentūrai (TATEA) patikrinti 
bet kuriuos jai žinomus bran
duolinius objektus. Duoda
mas atsaką į JAV atstovų 
pastabas, kad Iranas slapta 
steigia du objektus, kurie gali 
būti panaudoti branduolinių 
ginklų gamybai, vyriausybės 
atstovas spaudai Abdollah 
Ramazanzadeh pareiškė, jog 
„pas mus nėra jokios slaptos 
atominės veiklos”.

http://WWW.DRAUCAS.ORG
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GYVENIMO

Medžiagą siųsti: „Draugo” redakcija, 
Ateitininkų puslapis,

4545 W. 63 St.
Chicago, IL 60629

STRATEGINE ATEITININKŲ 
DARBO STOVYKLA ZARASUOSE 

2002 M.
Nuo liepos 25 d. iki 29 d. 

Zarasų krašte prie Cicirio eže
ro susirinko ateitininkų va
dovai į strateginę darbo sto
vyklą. Šios stovyklos tikslas 
buvo a) ruoštis ateinančių me
tų ateitininkų Kongresui ir b) 
aptarti esamą ateitininkų 
veiklos padėtį Lietuvoje.

Ateitininkų generalinis 
sekretorius Kęstutis Bagdžius 
apžvelgė ateitininkų dešim
ties metų veiklą pagal Nevy
riausybinių organizacijų veik
los efektyvumo tyrimo meto
diką bei pateikė įvertinimus. 
Šie įvertinimai apėmė valdy
mo organų veiklą, organizaci
jos misiją, viziją ir vadovavi
mą kasdienei veiklai. Išsakytų 
minčių išvados buvo šios:

— valdymo organų veiklo
je nėra aiškus santykis tarp 
AF tarybos ir AF valdybos, 
sąjungų ir vietovių valdybų;

— nėra vieningai suformu
luotos misijos ir vizijos sam
pratos vadovų tarpe;

— nėra efektyvaus ben
dradarbiavimo tarp sąjungų ir 
vietovių;

— organizacijos veikla 
inertiška, trūksta naujų ini
ciatyvų;

— kuopų veiklos planai — 
tik globėjų iniciatyva;

— siūloma paskelbti metų 
temą, taip, kaip daro Katalikų 
bažnyčia, pvz.: Šeimos metai, 
Pagyvenusių žmonių metai, 
Jaunimo metai, etc.;

— informacijos biuro veik
la veikia nepriekaištingai;

— reikalinga gerų ren
ginių „receptų” knyga;

— nepakankamai išnaudo
jama turimi informacijos ir 
žiniasklaidos šaltiniai;

— išteklių bazė nėra pilnai 
išnaudojama: yra keli fondai, 
teikiantys paramą, bet visai 
nebendraujama su privačiu 
sektoriumi, nėra patirties su
darant ilgalaikius finansinius 
planus;

— žmogiškųjų išteklių val
dyme pastebima, kad į postus 
renkami žmonės, neatsižvel
giant į jų kompetenciją, nėra 
nuoseklios vadovų ruošimo ir 
mokymo organizavimo siste
mos; nėra aktyviųjų narių 
skatinimo sistemos;

— organizacijos veikla yra 
labai plati ir įvairiapusė, tačiau 
mažai bendraujama su kito
mis organizacijomis. Ateiti
ninkai, kaip organizacija, nėra 
plačiai žinoma jaunimo tarpe.

Bendravimas su žinia- 
sklaida — tik pavienės inicia
tyvos.

Kitą pranešimą skaitė sės. 
dr. A. Pajarskaitė. Šes. Albina 
palietė skaudžius globalius

Besiplečianti ateitininkų veikla Lietuvoje ryškėja ir iš šios gausios Panevėžio ateitininkų grupės.

visuomenės klausimus, kaip: 
bioetika, IT pasiekimus, kuri 
(ne)pastebimai reguliuoja pa
sauliniu mastu žmonijos vys
tymąsi bei kelia sumaištį 
socialiniame žmogaus gyveni
me. Prelegentė pabrėžė so
cialinio teisingumo svarbą; 
atkreipė į asmens/visuomenės 
materialinės gerovės ir dva
sinio pasaulio disproporciją.

Jos manymu, ateitininkų 
vieta Lietuvos visuomenėje 
yra aiški — būti avangardu 
tautoje, bažnyčioje. Tačiau 
klausimas yra kaip tai turi 
vykti? Čia prelegentė pateikė 
daug minčių, kurias galima 
pritaikyti šiandienos atei
tininkų vizijai formuluoti.

Irma Kuliavienė savo pra
nešimu pristatė ateitininkų 
iniciatyvinės grupės projektą 
.Atverkime langus”, kuris re
miasi popiežiaus pasisakymu, 
sušaukiant II Vatikano su
sirinkimą.

Pasak projekto vadovės, 
po 13 metų ateitininkams 
reikia atsinaujinti, nes .jau 
praėjo ta charizmatinė banga 
ir Ateitininkų organizacijai 
reikia atsinaujinti, kad gebėtų 
laiku ir efektyviai reaguoti į 
Lietuvos problemas ir iššū
kius bei skleisti ateitininkiš- 
kas idėjas.

P. Dovydaičio „Pamatiniai 
klausimai” ir toliau išlieka 
aktualūs strateginiame orga
nizacijos planavime. Projekto 
iniciatyvinė grupė aktualizavo 
a) vidinę analizę „Kas mes 
esame?”, praplėtė b) aplinkos 
analizę „Ką matome aplink 
save?” ir pasiūlė konkretizuoti 
c) strateginius tikslus „Kokie 
mūsų siekiai ir keliai prie jų?”

Buvo pasiūlyta šių metų 
plane susipažinti, kaip veikia 
kitos Lietuvos organizacijos 
bei pristatytas ateitininkų 
renginių kalendorius.

Projekto iniciatyvinės gru
pės nariu gali tapti kiekvienas 
norintis, prisidedantis malda, 
idėjine, technine, finansine bei 
bet kokia kita pagalba.

Stovyklos metu buvo nu
tarta, visus įvykusius apiben
drinimus, pasiūlymus bei iš
sakytas mintis susisteminti ir 
išvadas pateikti vyksiančiose 
Globėjų, Studentų ir Moks
leivių ateitininkų Rudens kon
ferencijose.

Strateginės ateitininkų 
darbo stovyklos atidaryme šv. 
Mišias aukojo ateitininkų dva
sios vadas vysk. Kauneckas, o 
uždarymo metu ateitininkai 
aplankė Stelmužės bažnyčią, 
kur dalyvavo šv. Mišiose.

Ateitininkė 
Diana Miulerytė
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Korp! Giedra kiekvienais 

metais skiria prel. J. Prunskio 
įsteigtą premiją lietuvai mote
riai, pasižymėjusiai krikščio
nių idealų tarnyboje. Šių metų 
premija paskirta Lietuvoj 
gyvenančiai ir dirbančiai dr. 
Aldonai Užcinienei.

Dr. A. Užcinienė yra pen
sininkė, kur su ypatingu pasi
aukojimu artimo meilei dirba 
Naujosios Akmenės „Caritas” 
vaikų centre Aušrinė”. Ji iš 
savo pačios pensijos ir surink
tų aukų per dieną pamaitina 
daugiau kaip 100 vaikų ir apie

NAUJAS AF TARYBOS 
PIRMININKAS

Kai kurie jau, be abejo, 
žinote, lapkričio 22 d. įvyku
siame Ateitininkų federacijos 
tarybos posėdyje iš AF tary
bos pirmininko pareigų dėl 
svarbių šeimyninių aplinky
bių atsistatydino Petras 
Kimbrys. Iki šios dienos el- 
paštu, slaptu balsavimu, buvo 
renkamas naujasis AF tary
bos pirmininkas, ir noriu 
paskelbti, kad juo išrinktas 
Vygantas Malinauskas.

Darius Mickevičius 
AF tarybos sekretorius

ATEITININKŲ 
VEIKLA PLEČIASI

Dar nėra ir metų, kaip Pa
nevėžio vyskupijoje darbuo
jasi vyskupas Jonas Kau
neckas. Jis yra labai aktyvus 
Ateitininkų federacijos dva
sios vadas.

Panevėžio krašte iki šiol 
buvo silpnoka ateitininkų 
veikla, nebuvo sukurta mažoji 
ateitininkų valdyba.

Gruodžio 7 d., šeštadienį, 
vyskupo Jono Kaunecko inici
atyva, įvyko Panevėžio vys
kupijos ateitininkų rinkiminė 
konferencija. Ji prasidėjo šv. 
Mišiomis katedroje. Mišias 
aukojo vyskupas Jonas Kau
neckas, pasakė pamokslą, mo
bilizuojantį ateitininkus, jau
nimą aktyviai veiklai, sie
kiant visa atnaujinti Kristuje.

Po šv. Mišių rinkomės 
vyskupo Kazimiero Paltaroko 
vidurinės mokyklos! salėje. 
Pradžioje vyskupas J. Kau
neckas pakvietė prisistatyti 
atvykusias svečius, o po to 
visas atvykusius Panevėžio 
vyskupijos ateitininkų kuo
pas.

Po prisistatymo visi bu
vome vyskupo pakviesti pa-

20 benamių žmonių. Tai neiš
pasakytos energijos apie 75 
metus turinti moteris, kuri su 
keletu pagalbininkių virėjų 
nuo ryto iki vakaro valgydina 
ir globoja apleistus vaikus. Ji 
ne tik juos maitina, bet ir 
globoja, ir gydo. Dr. Užcinienė 
yra žinoma visoj apylinkėj. Ją 
dažnai žmonės mato važiuo
jančią dviračiu į kaimus, kad 
gautų vaikams daržovių, 
kiaušinių ar obuolių. Ji yra 
aktyvi, religinga moteris, kuri 
dar randa laiko priklausyti 
katalikių moterų draugijoje,

Moksleivių ateitininkų įžodį duoda dvi Cleveland, OH, ateitininkės Vaiva 
Laniauskaitė (kairėje) ir Genutė Tamošiūnaitė. Mariaus Laniausko nuotr.

pietauti mokyklos valgykloje. 
Grįžus prasidėjo valdybos 
rinkimai. Valdyba išrinkta iš 
devynių asmenų ir pavadinta 
Panevėžio krašto ateitininkų 
valdyba. Valdybos pirmininke 
išrinkta Irena Bikulčienė, 
Panevėžio „Žemynos” viduri
nės mokyklos Šv. Kazimiero 
ateitininkų kuopos globėja, 
tikybos vyr. mokytoja. Vice
pirmininke išrinkta sės. Kris
tina Zita Mikalauskaitė.

Į šią steigiamąją konfe
renciją buvome pakviesti ir 
mes, Gargždų Šv. Arkangelo 
Mykolo kuopos ateitininkai iš 
Telšių vyskupijos. Nuvykome 
su savo kuopos vėliava, pa
giedojome, pasidalinome kuo
pos veiklos patirtimi, pas
veikinome, paskatinome akty
viai veikti, siekiant visa at- 
jiaujinti Kristuje. Pasikei
tėme adresais su kai kuriomis 
kuopomis, pakvietėme atvykti 
į Gargždus pabendrauti, pasi
dalinti darbo patirtimi.

Nuo Gargždų iki Pane
vėžio toloka, važiavome dau
giau kaip tris valandas, tad 
išvažiavome anksti ryte ir grį

gieda bažnyčios chore. Savo 
laiką ir jėgas praleidžia su 
vargstančiais vaikais, kuriuos 
nepaprastai myli ir jais rū
pinasi.

Prieš porą metų ji buvo iš
rinkta iškiliausia miestelio 
moterimi. Už šį darbą dr. Al
dona negauna algos ir gyvena 
iš savo pensijos.

Korp! Giedra sveikina dr. 
Užcinienę, dirbančią šį artimo 
meilės ir pasiaukojimo darbą, 
ir linki ištvermės bei Aukš
čiausiojo palaimos.

dš

žome vėlai vakare. Tačiau visi 
grįžome džiugia nuotaika, kad 
ateitininkų veikla Lietuvoje ak
tyvėja.

Kazimiera Sipienė
Gargždų Šv. Arkangelo 

Mykolo ateitininkų 
kuopos globėja

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija.
300 Bamev Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
www.oentertoreurgeryandbraasthealth£om

Dr. DANA M.SALIKLIS
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
VVestchester, IL 60154

Tel. 708-344-1694
Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU UGOS - CHIRURGUA
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

SURENDER LAL, M.D.
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą

Dr. PETRAS V. KISIELIUS
Inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija

Center for Health,
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126

630-941-2609

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D.
Vaikų gydytoja

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

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms.

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300
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GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų,pūslės ir prostatos 
gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center

10400 75 St., Kenosha, Wl 
53142

(262) 948-6990

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą

Dr. VILIUS MIKAITIS
šeimos daktaras Ir chirurgas

Family medical clinlc
10811 W. 143 St. Orland Park IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital

Valandos pagal susitarimą
Tel. 708-480-2500

Dr. LINA POSKUS
Dantų gydytoja

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

10 S. 640 S. Krtgery Hwy, VVkMtorock
Tel. 630-323-5050

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
SCOTT GREENVVALD, MD

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

vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai

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

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

ir Lbertyville. www.illlnoispaln.com

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

VV Dr. Vida I.Puodžiūnienė 
Healthy Connection 
Chiropractic& Rehab

Manualinė ir fizinė terapija, sporto 
traumų specialistė, nugaros, kaklo ir 
sąnarių gydymas, galvos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų

patarimai.
1000 S. State Street,

Šute 201/202, Lockport, IL 60441. 
Tel. 815-834-9075/9076 

Kalbame lietuviškai

Dr. V.J. VASAITIENĖ

Dantų gydytoja
4817 W. 83 St., Burbank, IL 

Tel. 708-423-6114 
Valandos pagal susitarimą

Dr. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192 VValter St., Lemont, IL 
60439

1051 Essington Rd. #200, 
Joliet, IL 60435

Tel. 815-723-1854
DR. L. PETREIKIS 

DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd., Hickory 

Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė. 

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

Dr. RIMAS NOVICKIS
CHIROPRACTIC PHYSICIAN

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

traumų specialistas
6645W. Stanley Avė., Bervvyn, IL

60402. Tel. 708 - 484-1111.
Valandos kasdien, savaitgaliais susi

tarus. Kalbame lietuviškai.

LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija 
9830 S.Ridgeland Avė. 

Chicago Ridge, IL 60415
Tel. 708-636-6622

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

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6417 W. 87 St.

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

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas, 
chiropraktika,manualine 
terapija, akupunktūra.

7271 S. Harlem, Bridgeview, IL 60455.
Tel. 708-594-0400.

Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus.

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGOS 

Priimami MEDICARE pacientai 
5540 S. Pulaski Road,
Tel. 773-585-2802 

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja

15543 W. 127th Str. 
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010
Valandos susitarus

DR. K. JUČAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 
venas. Kosmetinė chirurgija.

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

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

Dr. DALIA E CEPELĖ, D.D.S.
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą

DR. AUŠRINE SCHNEIDER”
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highvvay 
VVillovvbrook, IL 60527 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą

Dr. E. DECKYS
Gydytoja ir chirurgė 

Nervų ir emocinės ligos 
Kab. 773-735-4477 

6449 S. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

RAMONA C. MARSH, MD SC
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Dovvners Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagalsusitarimą
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MES IR PASAULIS
Paruošia Bronius Nainys

O KAIP SAVI REIKALAI?
Dabar lietuvių akiratyje 

NATO, Europos Sąjunga ir 
prezidento rinkimai. Apie juos 
žiniasklaida jūromis tvinsta. 
Valdas Adamkus, Artūras 
Paulauskas, Rolandas Paksas, 
Kazys Bobelis, tarp jų, žino
ma, ir „ubagų karalius” Vy
tautas Šustauskas, ir čia, už
sienio lietuvių „sostinėje” Či
kagoje, gožia pirmuosius lie
tuviškos spaudos puslapius, 
lyg kito pasaulio mums ir 
nebebūtų. O jis visgi yra: 
gyvas, judrus, smagus, ir 
mums labai reikalingas. Jo 
židiniai: Marųuette Park, 
Brighton Park, Cicero lietu
viškos parapijos; Čikagoje — 
Jaunimo centras, „Seklyčia”, 
Šaulių namai; Lemonte — 
Pasaulio lietuvių centras ir 
PJMLK misija. Neseniai 
linksmai atšokome metinį 
„Draugo” pokylį, trankus buvo 
ir Lietuvių operos pokylis 
Jaunimo centre. Išskirtinai 
puikaus „Dainavos” koncerto 
klausytojams Lemonte, PLC, 
salėje pristigo kėdžių. Labai 
žaviai čia nuskambėjo svečių 
profesionalų iš Lietuvos — 
„Kanklių” ansamblio koncer
tas. O kai „Seklyčioje” prie 
stalų susispaudę čikagiškiai 
kėlė vyno taures už šių metų 
JAV LB Socialinių reikalų 

‘ tarybos nuopelnus, dar dides
nė spūstis buvo Lemonte, 
PLC, prie tradicinės kalėdinės 
mugės prekystalių. Čia jau ki
ti, mums nė kiek nemenkesni, 
jau gerai pažįstami, žinomi 
kultūrininkų - organizatorių 
vardai: Vaclovas Momkus 
(Čikagos Lietuvių opera), 
Birutė Jasaitienė („Seklyčia”), 
Marija Remienė (JAV LB 
Kultūros taryba), Bronė Nai
nienė (PLC renginių komiteto 
vadovė). Beje, ir labai kukli 
PLC Lietuvių dailės muzie
jaus direktorė Dalia Šlenienė. 
Į Lietuvos prezidento kėdę — 
17 „bėgikų”, ir, pusei jų iš to 
tako išvirtus, dar per daug 
liks, bet išimk čia tuos minė
tus penkis — keturias moteris 
ir vieną vyrą, kažin kas 
beliks? NATO-ES svarbu, bet 
tai jau labai aukšta politika ir 
kažkur toli. Prezidento rinki
mai — dar toliau ir šį kartą

kažkaip nudilę, nes jau seniai 
žinoma ir jų pabaiga. O čia juk 
mūsų lietuviška gyvybė, ir už 
viską mums svarbesni yra jos 
palaikymui vadovaujantys bei 
dirbantys žmonės, nes visi jie 
dirba be jokio atlyginimo, 
aukodami šimtus darbo va
landų, savas priemones ir la
biausiai — fizines jėgas, kurių 
kartais prireikia vos ne iki 
paskutinio įtempimo. Ir ne
girdėjau, kad bent vienas (ar 
viena) jų būtų kokio nors 
atpildo pareikalavęs. Manau, 
kad jų paslaugomis besinau
dojanti visuomenė apie tai 
bent žinoti turėtų. Tikrai dau
giau, negu dabar žino.

Tiesa, čia mano paminėti 
asmenys nėra visiškai nežino
mi. Dėl daugelio metų triūso ir 
gaunamų rezultatų jų vardai 
jau spėjo kažkaip savaime 
išryškėti, tačiau labai malonu 
patirti, kai šalia jų pasirodo ir 
koks nors naujas, visiškai ne
matytas, veidas, o su juo kar
tu, taip pat negirdėtas, bet 
labai vertingas, užmojis, kurį 
siūlytojas ryžtasi vykdyti. Kas 
nelauktų tokios staigmenos?

Prieš porą savaičių pa
skambino man dr. Donatas Si- 
liūnas. Kas šį vyrą pažįsta ir 
žino, kojis nori? Susitikim, sa
ko, noriu pakalbėti apie vieną 
reikalą, nes girdėjau, kad apie 
jį šiek tiek žinai ir pritari, jis 
sakė tiesą. Susitikom, pakal
bėjom, pakvietė ateiti į susi
rinkimą, kuriame jis norįs tą 
savo užmojį skelbti viešai ir 
kviesti visuomenę padėti tiks
lą pasiekti. Nuėjau ir į tą su
sirinkimą: gruodžio 7-tą, 9 vai. 
ryto, PLC Bočių menėje. Ten 
susirinkusių apie 30 žmonių 
atidžiai išklausė jo ir jam tal
kinančio, užmojui pritarian
čio, PLC tarybos pirrų. Riman
to Griškelio pranešimus.

Dr. Donatas Siliūnas yra 
pernai 50 metų veiklos sukak
tį atšventusio sporto klubo 
„Lituanica” narys. Krepšinio 
sporto mėgėjas, pats buvęs 
geras krepšinio žaidėjas, prieš 
kelerius metus sutelkė kelioli
ka bendraminčių ir, jų pade
damas, subūrė norinčių krep
šinio žaidimo mokytis vaikų 
grupę. Mintis rado didelį pri

Kalėdinės nuotaikos Vilniuje. Eltos nuotrauka.

tarimą. Grupė augo, gausėjo 
nariais ir ypač ūpu, — ne tik 
vaikų, bet ir jų tėvų, — kurie 
matė, kad sportas, išmintingai 
jį panaudojant, yra labai gera 
priemonė savo prieauglio lie
tuviškam tautiniam ugdymui 
bei brandinimui. Grupė grei
tai tapo krepšinio mokykla. 
Pagal amžių vaikai buvo su
skirstyti į komandas, kurios 
buvo įtrauktos į Šiaurės Ame
rikos lietuvių sporto sąjungos 
vykdomas metines varžybas, 
ir varžyboms buvo .atitinka
mai ruošiamasi. J tas varžybas 
kasmet buvo siunčiama po ke
liolika komandų. Iš jų sudary
tos rinktinės skrido į Lietuvą 
parungtyniauti su tenykščiais 
bendraamžiais, iš tėvynės kvie
tėsi varžovus Amerikon. Taip 
užsimezgė nuolatinis bendra
darbiavimas. Ir ne tik vaikų, 
bet ir juos lydinčių bei pri
žiūrinčių tėvų, kuriems lietu
viškos dvasios sustiprinimas 
pasirodė irgi ne pro šalį. Šian
dien toje dr. Siliūno pradėtoje 
„grupelėje” jau yra 300 vaikų 
telkinys, ir vis gausėja. Prieš 
keletą metų Lietuvių fondo 
parama PLC patalpose įreng
toje salėje ji jau seniai ne
beišsitenka ir turi nuomotis 
papildomų salių amerikiečių 
mokyklose. Darosi labai ne
patogu. Nors PLC vadovybė 
„Lituanicą” mielai priėmė, ta
čiau toji salė labai reikalinga 
ir kitai centro kultūrinei veik
lai. Vadovybė ketina pertvar
kyti sceną ir salę dažniau nau
doti koncertams, nes viršuje

1- ?

esanti didžioji jiems netinka. 
Todėl dr. Siliūnui kilo mintis 
centro ribose pasistatyti nau
ją, sporto, ypač krepšinio mo
kyklai ir žaidimui pritaikytą 
salę. Apytikriai prieš metus 
pradėtas puoselėti bei tyrinėti 
užmojis netruko susirasti pri
tarėjų ir net rėmėjų. Ir tai 
Donatą privedė prie ribos, iš 
kurios jis jau gali šokti į pla
tesnę visuomenę. Tam šuoliui 
ir buvo sukviestas šis susi
rinkimas. Viskas vyko labai 
profesionaliai. Donatas šau
nus vyras — patyręs širdies 
ligų chirurgas, puikus lietuvis, 
geras organizatorius, išmin
tingas vadovas, draugiškas 
visuomenininkas. Jis ir PLC 
tarybos pirm. Rimantas Griš
kelis, pasikeisdami supažindi
no mus su jau paruoštu ar
chitektūriniu salės projektu, 
prie esamo centro išvaizdos 
pritaikytu, skoningai atrodan
čiu pastatu, statytinu dabarti
nės futbolo aikštės rytiniame 
gale. Geresnio vietos parinki
mo negalėjo būti: salės rytinia
me šone — pakankama futbo
lo aikštė, priešakyje, va
kariniame šone — aikštė šim
tui automobilių pastatyti. Ga
bus vietos išnaudojimas. Pats 
18,000 kv. pėdų pastatas tal
pina krepšiniui, tinkliniui, 
futbolui, susirinkimams, kon
certams tinkamą salę, prau
syklas ir modernius šalutinius 
kambarius įstaigoms, persi
rengimui, sporto reikmenims, 
valgyklėlei. Numatyta kaina 
— 1.8 mln. dolerių. Daug?

Vieniems — taip, kitiems — 
visiškai ne. Ir aš sakyčiau, kad 
ne. Bet šiuo atveju užmojį siū
lyčiau ne taip matuoti. Tos 
salės reikia. Reikia jos, kaip 
vienos iš mūsų naudojamų 
būtinų priemonių, lietuvybei 
išlaikyti, ugdyti, brandinti 
tarp priaugančio jaunimo. Ir 
jeigu tik tokią kainą už ją 
tereikia mokėti — ji labai pigi. 
Tik visi stenkimės dr. Siliūnui 
padėti kaip galima greičiau 
lėšas sutelkti. Jis jau turi 
400,000 dol. pažadėtų mokėti, 
kai tik projekto vykdymas pra
sidės. Pradžia skatinančiai ge
ra. Taip tęskime toliau. Su
manymas geras ir turi būti 
įvykdytas. Kaip? Apie tai dar 
ne kartą teks pakalbėti.

* Lietuvoje apsilankęs ir 
prekybos bei pramogų cen
tru „Akropolis” susižavėjęs 
Ukrainos prezidentas Leonid 
Kučma ragina „VP Market” 
vadovus aktyviai investuoti 
Kijeve ir kituose šios valsty
bės miestuose. Bendrovė jau 
gavo aktyvių siūlymų statyti 
Ukrainoje analogišką .Akro
poliui” centrą. Čia jau buvo at
vykęs Kijevo vicemeras, lan
kėsi Dnepropetrovsko deputa
tai ir Kryvoj Rogo meras. „VP 
Market” vykdantysis direkto
rius Ignas Staškevičius sako, 
jog plėtros programa Ukrai
noje svarstoma, tačiau ben
drovės plėtros tikslu kol kas 
išlieka Latvijos rinka. (R, Elta)
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Artimo meilė apsimoka!
Naujos mokslinės studijos 

rodo, kad žmogaus dosnumas 
ali prailginti jo gyvenimą, 
tai nauja vyresnio amžiaus 

žmonių studija, kurią pravedė 
Michigan universiteto psi
chologė Stephanie Brown pa
tvirtina šv. Pauliaus žodžius: 
jog „palaimingiau duoti negu
imti”.

Studija stebėjo 423 pagy
venusių žmonių poras pen
kerius metus. Visi vyrai buvę 
daugiau kaip 65 metų. Stu
dijos pradžioje dalyviai už
klausti, ar jie pastarųjų metų 
eigoje yra suteikę arba gavę 
iš kitų žmonių kokios nors 
medžiaginės ar jausminės pa
ramos. Po penkerių metų pa
aiškėjo, jog tie asmenys, ku
rie kokiu nors būdu padėjo 
kitiems, buvo 50 nuošimčių 
sveikesni bei gyvybingesni. 
Atsižvelgus net į bendrą da
lyvių sveikatos stovį, ryšys 
tarp dosnumo ir gyvastingu
mo vis viena pasitvirtino.

Mokslininkai jau seniai 
teigia, kad bedravimas su ki
tais reikalingas sveikatai ir 
prailgina žmogaus gyvenimą. 
Psichologė Shelley Taylor, 
įtampos ir sveikatos ekspertė, 
yra atradusi, jog moterų ilges
nio gyvenimo priežastis tikriau
siai mažiau fiziologinė negu 
psichologinė: moterys linku
sios bendrauti. Nelaimėje ar 
net ligoje, jos ieško draugų. 
Vyrai mažiau linkę tai daryti 
ir apskritai jų ryšiai su kitais 
daugiausia nėra taip platūs 
nei patvarūs. Skausme jie lin
kę įsitraukti į save.

Visa eilė mokslininkų su
taria, jog dosnios asmenybės 
ilgiau ir laimingiau gyvena. 
Teigiami jausmai, kuriuos su
kelia pagalbos teikimas ki
tiems, mažina įtampos hor
monų gamybą kūne ir tokiu 
būdu stiprina širdį bei imu
niteto sistemą. Juokas pa
našiai teigiamai veikia — 
gydančiai ir stiprinančiai.

Visa tai atrodo kažkas 
nauja ir įdomaus. Bet juk 
krikščionybė jau du tūks
tančius metų mus moko arti
mo meilės. Tas pats šv. Pau
lius, kurio žodžius citavome 
pradžioje, kiek kartų savo 
laiškuose ragina rodyti meilę 
kitiems, atleisti, džiaugtis,

nes pats Dievas mus myli. Ne
žinia ar pagal dabartinių moks
lininkų mastą šv. Paulius bū
tų laikomas sveikas, bet jo žo
džiai yra išlikę beveik 2000 
metų!

Antrą vertus, nūdienė 
Amerikos kultūra žmones įtai
goja žūt būt išlikti jaunais ir 
gražiais. Milijoniniais tiražais 
leidžiamos knygos, pata
riančios, kaip numesti kūno 
svorį. Televizijos reklamose 
retai tepasirodo vyresnio am
žiaus žmonės — o jei pasiro
do, tvirtina, kokio produkto 
naudojimas juos išlaikė jau
nais. Senatvės baimė kone vi
suotinė. Jaunų žmonių susi
rūpinimas savo išvaizda yra 
natūralus jų amžiui, tačiau 
pagyvenusiems žmonėms bai
siausiai dėl to jaudintis kažin 
ar verta. Subrendusiam žmo
gui labiau tinka rūpintis, ar 
jis pakankamai auga išminti
mi ir Dievo malone.

Filosofas James Hillman, 
parašęs daugiau kaip dvide
šimt knygų ir senatvėje apsi
gyvenęs mūsų apylinkėje 
(pašte kartą susitikau jo sek
retorę, kuri perrašinėja jo 
knygas ir lesina jo vištas), bū
damas per 80 m. išleido vei
kalą, „The Force of Character” 
(charakterio jėga). Toje knygo
je jis nė tiek pateisina senat
vę, kiek ją išaukština, saky
damas: „Senėjimas nėra atsi
tiktinis dalykas. Jis reikalin
gas žmogaus būsenai; jo siela 
to reikalauja”. Visiško mūsų 
subrendimo metai turi svarbų 
tikslą: sutvirtinti mūsų cha
rakterį. Nors „išlikti” yra tam 
tikras pasiekimas, tačiau tai 
dar ne viskas: „Mes (t.y. vy
resnieji) turime atlikti mil
žinišką užduotį... Savo gyveni
mo apžvalga daug vertinges
nė, negu pigių patarimų davi
mas jaunesniems. Varesnieji 
yra pripažinti dėl charakterio; 
jie turi charakterį ir yra 
charakteriai....” (psl.46).

Bebaigiant senuosius me
tus ir pradedant naujus, jau
niems galbūt reikia įvairių 
pasiryžimų, o vyresniems rei
kalingas ryžtas — neuždaryti 
savo širdies, nesigailėti praei
ties ir nebijoti savo metų skai
čiaus.

RUDENS SAVAITGALIS 
LIETUVIŲ OMAHOJE

Audronė V. Škiudaitė
Nr. 8

Omahos lietuvių svetainė
je parapijos namuose, kurią 
leido įkurti buvęs klebonas 
italas, labai palankus lietu
viams, ant sienos kabo 
metraštininko Algio Praičio 
nuotraukos, kuriose užfiksuo
ta šios vasaros veikla. 
Renginių buvo tikrai gausu: 
apie pastangas Mariją Kau
paitę paskelbti palaimintąja 
pasakojo iš Čikagos atvykusi 
Šv. Kazimiero seserų vie
nuolyno vicegenerolė, lankėsi

Lituanistinės mokyklos mokytoja 
Irena Gartigaitė.

Omahos senatorius, nuošir
dus lietuvių draugas, kuris 
ruošėsi vykti į Lietuvą. Vyko 
vieno kolegos 70-ojo jubilie
jaus šventė, ir... dvejos laido
tuvės. Rugpjūčio mėnesį 
omahiškiai surengė naujojo 
klebono sutikimą, kelionę į 
Missuri kunigų seminariją. 
Ten susitiko su Kansas City 
lietuvių grupe ir kartu parodė 
meninę programą: dainavo jų 
choras „Rambynas” (vadovas 
Algimantas Totilas) ir šoko 
kansasiškių šokėjai. Tai ta 
pati seminarija, kurioje 
Aušrelė Sakalaitė lietuvių 
kalbos moko seminaristus, 
kas vasarą važiuojančius į 
Lietuvą dirbti su narko
manais.

Kaip apgailestauja Gra
žina Reškevičienė, kuri ko
mentavo nuotraukas, apmirė 
jos ir Laimos Antanėlienės 
vedama „Aušros” šokių suau
gusiųjų grupė: „Kai Lietuva 
tapo nepriklausoma, mūsų 
darbas susilpnėjo. Ameri
kiečiai mūsų nebekviečia, 
nebevyksta pavergtų tautų 
festivaliai, šokėjai sukūrė 
šeimas, atitolo...” Daug kas 
pasikeitė Omahos lietuvių tel-

A. Reškevičius ir A. Praitis.

kinyje, bet Danguolė Anta- 
nėlytė nepasiduoda: „Norim 
įkurti internetinį puslapį, kad 
turėtume ryšį su pasauliu, 
nes kai atvažiuoja čionai 
nauji žmonės, jie ryšio 
paprastai ieško per internetą. 
Etninio festivalio metu mė
ginsime įtraukti daugiau 
lietuvių kilmės amerikiečių, 
kurie jau nebekalba lietu
viškai. Norim užmegzti ryšį ir 
su kitomis etninėmis gru
pėmis. Mūsų maža kolonija, 
todėl bendradarbiaujame su 
Kansas City lietuviais, kur 
labai daug jau yra 4-5 kartos

Lietuviškos kepyklos savininkas 
Mackevičius.

lietuvių. Pusė jau nebekalba 
lietuviškai, bet šokių grupę jie 
vis tiek dar turi. Kitais metais 
jie rengs mugę, tai mes pla
nuojame pas juos nuvykti”.

Važiuojant per Omahos 
centrą, Aušrelė pristabdė ma
šiną ties didžiuliu ir spalvin
gai dekoruotu pastatu. „Čia 
Nelės reklamos firma. Nelė - 
labiausiai žinoma tarp ame
rikiečių lietuvė. Ji - mūsų 
įžymybė, reklamos specialis
tė, turi ryšių su didžiųjų 
Omahos laikraščių žurnalis
tais. Kai ji pasiimdavo mane 
su savimi į teatrą, sėdėdavau 
kartu su Omahos garseny
bėmis”.

Apie Nijolės Sudavičiūtės- 
McCallum talentą galima 
spręsti ir iš 1984 m. puikiai 
išleistos knygos „Mes lietu
viai”, kurią ji apipavidalino. 
Knygoje Nijolė taip pristaty
ta: gimė Vokietijoje, baigė 
Omahos universitetą, dirbo 
valstybinėse mokyklose kaip 
grafikos projektuotoja ir 
fotografė, vėliau - kaip meno 
direktorė Bozell ir ‘Jacobs 
reklamų firmoje, yra Galen ir 
Nellie firmos partnerė, 
smuikininkė, menininkė, so
dininkė, karvelių ir šunų 
draugė, keliautoja ir pasaulio 
vienybės ir tapatybės reikš
mės tyrinėtoja. Šią pavardę 
„Draugo” skaitytojai sieja su 
Omahos-Šiaulių miestų 
seserystės programa, kurios

Nijolė yra entuziastė. 
Praėjusią kadenciją Nijolė 
Sudavičiūtė-MacCallum buvo 
JAV LB Omahos apylinkės 
pirmininkė. Jos su seseria 
Dalia Murauskiene plačiai 
reiškiasi kaip gyvūnų globos 
organizacijos narės. Nijolės 
namai, sako, tikras zoologijos 
sodas. Radusi paukštį nulauž
tu sparnu ar mašinos sužeistą 
katę ji gali sau leisti pavėluoti 
ir į susitikimą su įtakingu 
asmeniu.

Šiaulietė Agnė Reizgevičiūtė, stu
dijuojanti University ofNebraska- 
Omaha.Pabaiga

Jerry Matz ir Irena Šarkaitė-Matz.
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MUSŲ ŠEIMOSE
GRAŽI LIETUVAITĖ

Šį rudenį septyniolikmetė 
Gaja Sidrytė buvo išrinkta A. 
A. Stagg gimnazijos, Palos 
Hills, IL, „Homecoming kara
liene”. Gimnazijoje mokosi 
2,600 moksleivių. Ją taip pat 
lanko Gajos sesutė Saulė ir 
brolis Vincas.

Gaja yra labai veikli savo 
mokykloje. Ji atstovauja kla

Gaja Sidrytė.

DŽIAUGIASI DUKRELE
Kovo ir Laimos (Pau- 

liūtės) Palubinskų šeimoje 
gimė dukrelė, kuriai duotas 
Gajos Auksės vardas. Sesyte 
labai džiaugiasi broliukas 
Teofilius, džiaugiasi taip pat

JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių reikalų taryba

Ruošia:
Birutė Jasaitienė ir Aldona Šmulkštienė 
2711 West 71 Street, Chicago, IL 60629 
Tel. 773-476-2655; Fax. 773-436-6906

KOMUNALINIAI PATARNAVIMAI 
IR MAŽOS PAJAMOS

Šeimai išsilaikyti yra būti
na, kad komunaliniai patar
navimai (Utilities), kaip elek
tra, dujos, vanduo ir t.t., būtų 
pastoviai gaunami. Yra būdų 
padėti mažas pajamas turin
tiems, kurie turi sunkumų už
simokėti tokias sąskaitas. Yra 
eilė programų, kurios padeda 
žmonėms užsimokėti už 
komunalinius patarnavimus:

1. Level Payment Plans — 
ši programa padeda klien
tams, kurie paprastai užsimo
ka už komunalinius patarnavi
mus, bet kai kada turi sun
kumų užsimokėti tam tikrais 
metų laikais, ypač žiemą, ka
da apšildymo sąskaitos yra 
didelės. Kad išvengtų įsis

Prisimenant š.m. spalio 15 d. Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus „Gintaro” salėje įvykusį pokylį, kurio metu 
JAV LB Socialinių reikalų tarybos pirmininkė Birutė Jasaitienė buvo apdovanota „Metų moters žymeniu”. Iš 
kairės: Regina Gailiešintė, muziejaus įkūrėjas ir prez. Stanley Balzekas, Jn, Birutė Jasaitienė, adv. Algimantas 
Rėželis, Lietuvos prezidento žmona Alma Adamkienė, Alė Kėželienė, Sigita Balzekienė ir Stanley Balzekas, III.

Jono Kuprio nuotrauka.

siokams moksleivių taryboje, 
padeda prancūzų kalbą besi
mokantiems draugams. Gimna
zijoje vykstančių sporto varžy
bų metu Gaja pasirodo su savo 
šokių grupe.

Baigusi gimnaziją, Gaja 
planuoja tęsti mokslą Notre 
Dame universitete.

seneliai — dr. Algis ir Violeta 
Pauliai, dr. Feliksas ir Saulė 
Palubinskai, o dar daugiau 
promočiutės — Ona Paulienė, 
Aldona Gasnerienė, Valerija 
Čepaitienė.

kolinimų tuo metų laiku, 
klientai gali sudaryti sutartį 
su komunalinių patarnavimų 
įstaigomis — „level payment 
plan”, kas reiškia, kad klien
tui numatytos metinės išlai
dos (pvz., dujų) padalinamos į 
vienodus mėnesinius mokė
jimus ir mėnesinė sąskaita 
rodo tą sumą, o ne kiek iš viso 
patarnavimas kainavo tą 
mėnesį. Pvz., už dujas jūs per 
metus užmokate 1,200 dol. 
Padalinus tai iš 12 mėnesių, 
kas mėnesį jums tektų mokėti 
100 do!. užuot žiemą mokamų 
200 ar 300 dol. per mėn., o 
vasarą 20-30 dol. per mėnesį.

2. Budget Plan. Šeimos, 
kurios turi finansinių sun

Seniau Krekenavos vardą 
plačiai išplatino daina „Anoj 
pusėj Krekenavos”, šiandien šį 
vardą garsina egzotiškų gyvū
nų, kurie mums primena ku
nigaikščių laikus ir karališkas 
medžiokles, stumbrų drausti
nis.

1992 m. Lietuvoje buvo 
įkurta 30 regioninių parkų. 
Vienas jų — Krekenavos re
gioninis parkas. Jis įsteigtas, 
siekiant išsaugoti Nevėžio vi
durupio slėnio kraštovaizdį, 
kultūrines vertybes ir sudary
ti sąlygas turizmui bei moks
liniams tyrimams. Parko teri
torijoje (11,968 ha) yra Ne
vėžio vidurupio kraštovaiz
džio, Linkavos hidrograTfinis, 
Upytės geomorfologinis, Gri
galių botaninis ir zoologinis, 
Ramygalos termologinis, Upy
tės memorialinis ir Kreke
navos urbanistinis drausti
niai. Vienas įdomiausių objek
tų yra Pašilių stumbrynas, 
kurio aptvarai užima 48 ha. 
Čia laikomi stambiausi Euro
pos laukiniai gyvūnai — euro
piniai stumbrai — įrašyti ne 
tik į Lietuvos, bet ir į tarptau
tinę Raudonąją knygą.

Pašilių miške esantis 
stumbrynas yra vienintelis 
toks Europoje. Vieną kitą šių 
gyvūnų galima pamatyti tik 
zoologijos soduose, o šalia 
Krekenavos aptvaruose jų 
ganosi net 16. Dar apie 25 
stumbrų banda laisvai ganosi 
Panevėžio ir Kėdainių rajo
nuose. (Vietinių ūkininkų lau
kuose jie nėra labai laukiami: 
kur praeina tokia banda, lieka 
geroka žymė.) Nuo 1969 m. 
stumbrynas veikė kaip veisly
nas, tačiau dabar moksliniai 
tyrimai yra nutrūkę, ir stumb
rynas liko tik kaip turistų 
lankoma vieta.

Po I Pasaulinio karo Eu
ropoje bebuvo likę apie 30 
persenusių ir paliegusių stumb
rų. Norėdami atgaivinti jų 
bandą, mokslininkai stumb

kumų, greitai gali įbristi į 
skolą, kai už komunalinius 
patarnavimus nepajėgia užsi
mokėti mėnesinių mokėjimų. 
Sunku užmokėti skolą už pra
ėjusius mėnesius ir pastoviai 
mokėti dabartinius mokė
jimus. Tokiu atveju yra viena 
išeitis: klientui ir komunali
nių patarnavimų įstaigai su
sitarti dėl biudžetinio mokėji
mo —- sudaryti biudžetą, kada 
klientas užmoka nustatytą, 
susitartą pastovų mokėjimą, o 
įstaiga pažada nenutraukti 
mokėjimų. Norint šiuo planu 
sėkmingai pasinaudoti, reikia 
sudaryti paprastą biudžetą 
šeimai, pagal kurį šeima gali 
pragyventi, ir tai turėtų pa
aiškinti komunalinių patar
navimų įstaigos tarnautojui 
mokėjimo galimybes, suda
rant biudžeto mokėjimo pla

rus sukryžmino su bizonais, 
mat stumbrai yra vyresnieji 
bizonų broliai, kadaise atkly
dę į Europos žemyną. Bizonų 
kraujas padėjo išvengti krau
jomaišos tarp stumbrų. Tai 
stambiausi žolėdžiai Europos 
gyvūnai. Suaugę patinai sve
ria iki 1,200 kg. Kūno ilgis 
siekia iki 3,5 m., ūgis — iki 2 
m. Įspūdingas bėgančio stumbro 
šuolis — net iki 16 metrų. 
Stumbrai gyvena iki 32 metų. 
Jiems jau sunku išgyventi 
natūralioje aplinkoje, nes ma
žai likę laukinių pievų. Į 
Lietuvą keletas stumbrų porų 
buvo atvežta iš Baltarusijos; 
Belovežo girių. Šiemet Kre
kenavos bandoje yra keletas 
jauniklių, bet mažyliams sun
ku išgyventi, nes patinai ir ki
tos patelės jų negloboja, ir jie, 
besiverždami prie pašaro, gali 
jauniklį sutrypti. Natūralių 
priešų Europoje stumbrai 
neturi, nors laisvai gyvenantis 
gyvūnas gali nuskęsti pelkėje. 
Didžiausią pavojų jiems kelia 
brakonieriai. Randamas ne 
vienas sumedžioto gyvūno 
skeletas.

Pasigrožėti stūmbrais į 
Krekenavą atvažiuoja turistai 
iš Vakarų ir Rytų. Užsienie
čiai norėtų Krekenavoje apsis
toti ilgiau, stebėti stumbrus, 
juos fotografuoti, filmuoti, ty
rinėti, bet kol kas tokių sąlygų 
nebuvo. Tuo susirūpinta pas
taruoju metu. Parengtas Kre
kenavos regioninio parko 
plėtros projektas, kurio vertė 
7 mln. litų. Į projektą įeina 2 
ha teritorijos sutvarkymas: 
turistams gyventi namelių, 
viešbutėlio statyba, artezinio 
gręžinio įrengimas, keliuko 
asfaltavimas ir kt.

Be stumbryno apylinkėje 
yra ir daugiau įdomių vietų. 
Regioninio parko teritorijoje, 
Ustronėje, veikia namas-mu
ziejus, kuriame gyveno J. Tu
mas-Vaižgantas, čionai vedė 
knygnešių keliai. 1915—1918

ną. Žinoma, komunalinių 
patarnavimų įstaigos nori to
kio plano, kad vartotojas mo
kėtų kiek galima daugiau, ar 
jis tai padaryti išgali, ar ne. Ir 
daugelis žmonių, galvodami, 
kad jiems nėra kitos išeities, 
sutinka. Bet kiekvienas varto
tojas turėtų paaiškinti, suda
rant biudžeto planą, kiek jis 
realiai gali mokėti. Nerealūs 
planai ilgainiui kenkia ir var
totojui, ir įmonei. Vartotojas 
nepajėgia užsimokėti ir gali 
prarasti patarnavimus, o įmo
nė neatgauna skolos. Kai ku
riose valstijose reikalaujama, 
kad, kai klientas nepajėgia 
pagal biudžetą mokėti skolos, 
jie vėl turi tartis ir iš naujo 
sudaryti biudžetą. Jei įmonė 
atsisako sudaryti naują tinka
mą biudžeto planą vartotojui, 
jis gali gauti pagalbos iš „con
sumer division of the local 
utility commission”. Kai ku
rios įmonės mieliau tariasi su 
vartotojų — klientų pataiė- 
jais, negu su pačiais vartoto
jais.

3. Federal Energy Assis- 
tance” — federalinės valdžios 
pagalba. Federalinės „Low In
come Home Energy Assistance 
Program (LIHEAP)”, adminis
truojama — tvarkoma valstijų 
valdžios, padeda mažo atlygini
mo šeimoms ar paskiriems 
asmenims užsimokėti žiemos 
šildymo sąskaitas. Kai kurios 
valstijos naudoja tuos 
LIHEAP fondus padėti ir va
sarą užmokėti už vėsinimo 
sąskaitas. Visos valstijos turi 
atsarginius fondus padėti 
žmonėms krizėje. LIHEAP pa
galba teikiama ne tik namo 
savininkams, bet ir nuomi
ninkams, ir asmenims, gyve
nantiems butuose, už kuriuos 
nuomą moka valdžia. Pagal
biniai mokėjimai už komu
nalinius patarnavimus yra

Stumbrai Krekenavos regioniniame parke.

m. Krekenavoje kunigavo Mai
ronis, veikia namas muziejus. 
Atstatyta Rodų koplyčia-mau- 
zoliejus, Lietuvos istorinę 
praeitį, lietuvių kovas su 
Livonijos ordinu mena Upytės 
piliavietė su vadinamuoju 
Čičinsko kalnu. Netoli Upytės,

DR. JONO VALAIČIO DOVANA
Profesorius dr. Jonas 

Valaitis atvyko į Lietuvą 
gruodžio pradžioje ir buvo 
vienas Amerikos patologų ko
legijos inspektorių, verti
nančių Valstybinio patologi
jos centro atitiktį šios organi- 
zaęijos laboratorijų akredi
tavimo programos standar
tams. Inspekcija įvyko gruo
džio 5 d. Kitas inspektorius 
yra prof. dr. Volker Loy iš 
Berlyno.

Dr. Valaičio pastangomis 
iš Illinois Masonic ligoninės 
gautas elektroninis mikros
kopas jau yra Valstybiniame 
patologijos centre. Prie šips 
paramos prisidėjo ir kiti JAV 
lietuviai. Esame dėkingi ir 
Pranei Šlutienei, Lithuanian 
Mercy Lift prezidentei, kuri

siunčiami tiesiog į komunali
nių patarnavimų įstaigą, o 
vartotojui pranešama, kad jo 
sąskaita yra užmokėta. Tai
syklės gauti LIHEAP pagalbą 
yra skirtingos įvairiose valsti
jose, bet dauguma valstijų 
reikalauja, kad šeimos paja
mos per paskutinius 3 ar 12 
mėn. būtų žemesnės negu 150 
proc. federalinės valdžios nus
tatytos skurdo ribos. (Kai ku
riose valstijose pajamos turi 
būti dar žemesnės). LIHEAP 
pagalbos dydis paprastai prik
lauso nuo šeimos narių pa
jamų ir taip pat, koks yra bu
tas, kuo apšildomas, kokia ši
lumos energijos kaina, oro 
sąlygos ir kiek šilumos sunau
dojama. Norint gauti LIHEAP 
pagalbą, reikia susisiekti su 
vietine įstaiga, kuri šią pro
gramą tvarko. Tokios įstaigos 
paprastai yra ne pelno sie
kiančios įstaigos, kaip „local 
community action program 
(CAP)” arba „statė welfare 
office”. Pagalba mokama pa
prastai tiesiog komunalinių 
patarnavimų įstaigai ir taip 
šeimos mokėjimai ar įsipa
reigojimai yra atitinkamai su
mažinami.

4. Utility Fuel Funds. Dau
gelis komunaliniu patarna
vimų įmonių yra dalininkės 
specialių fondų, kurie sukurti 
iš vartotojų aukų, kad galėtų 
duoti paskolas ar paramą 
tiems, kurie negali užsimokėti 
komunalinių patarnavimų 
sąskaitų. Jei norite daugiau 
sužinoti apie tokius fondus, 
susisiekite su komunalinių 
patarnavimų įstaigomis (elek
tros, dujų ir pan.) arba su įs
taiga, kuri administruoja 
LIHEAP programą.

5. PIP, EAP ir kiti specia
lūs mokėjimo planai. Vis di
desnis skaičius komunalinių 
patarnavimų įmonių ir „statė

Stultiškių kaime, veikia Linų 
muziejus.

Jau šešeri metai dirbanti, 
Krekenavos regioninio parko 
direkcija įrengė poilsiaviečių, 
sudarė maršrutus turistams, 
tačiau toliau plėtoti Kreke
navoje turizmą stabdo lėšų

labai padėjo, atvežant mik
roskopą į Lietuvą. Pirmąją 
gruodžio savaitę, dr. Valaičiui 
pasirūpinus, surinkti mikros
kopo iš Čikagos atvyko elek
troninio mikroskopo inžinie
rius Eckhart Dorneich.

Tikimasi 2003 m. įdiegti 
elektroninės mikroskopijos 
metodą Valstybiniame pato
logijos centre. Ši technologija 
leis pagerinti inkstų ligų, 
sudėtingos navikinės bei 
paveldimos patologijos diag
nostiką.

Dr. Jonas Valaitis gruo
džio 13 dieną (penktadienį) 
Valstybinio patologijos centro 
auditorijoje pristatė savo ne 
seniai išleistą knygą apie 
glomerulių ligas, su gausiomis 
iliustracijoms ir ypač geromis

utility commissions” daro ban
dymus su planais, kur paskiri 
asmenys ar šeimos moka tik
tai tam tikrą procentą nuo 
savo atlyginimo, užuot mokėję 
visą sąskaitą. Paprastai, jei 
mažo atlyginimo šeima regu
liariai moka pagal šį žemesnį 
mokėjimo tvarkaraštį ir už tai 
jiems atsilyginama, palaips
niui yra dovanojama tam tikra 
sąskaitos dalis. Šis planas kar
tais vadinamas „Percentage of 
Income Plans (PIPs)” arba 
„Energy Assurance Plans 
(EAPs)”, bet, atrodo, kad kiek
viena komunalinių patarna
vimų įmonė turi savitą vardą 
tokiai programai. Norint 
sužinoti, ar įmonė turi tokį 
planą, reikia su ja susisiekti 
arba užklausti apie tai „Public 
Utility Commission”.

6. Discounted Rates — nu
pigintos kainos. Kai kurios 
elektros, dujų arba vandens 
įmonės turi specialiai suma
žintas kainas mažų pajamų, 
vyresnio amžiaus asmenims 
arba/ir invalidams. Apie šias 
sumažintas kainas reikia pa
siteirauti savo komunalinių 
patarnavimų įstaigoje.

7. Energy Conservation 
Program — Energijos taupy
mo programa. Kai kurios vals
tijos padeda namų savi
ninkams ar nuomininkams 
pasiruošti žiemai, tuo pačiu 
sumažinant apšildymo išlai
das. Daugelis komunalinių 
patarnavimų įmonių suteikia 
žemo procento paskolas ar 
tiesiog duoda lėšų, kad 
paruoštų namus žiemai, o kai 
kurios turi gan plačios apim
ties programas mūsų pajamų 
vartotojams, ir apmoka namų 
pasiruošimo žiemai išlaidas.

Atskirai nuo šios progra
mos, šeimos ar pavieniai as
menys daugelyje valstijų gali 
gauti pagalbos iš komunalinių

stoka. Direkcija kreipiasi į 
įvairius fondus ir atskirus vers
lininkus, ypač kilusius iš šio 
krašto išeivius, kviesdama 
prisidėti prie Krekenavos 
regioninio parko išvystymo.

Parengė A.V.Š.

Dr. Jonas Valaitis.

elektroninėmis mikroskopijos 
nuotraukomis.

Arvydas Laurinavičius

patarnavimų įmonių, kad su
taupytų pinigų, mokant už 
šviesą ir šilumą, pvz., pa
keičiant elektros lemputes į 
energiją taupančias lemputes, 
gerai izoliuojant karšto van
dens šildytuvą, ar pakeičiant 
čiaupus ir dušų galvutes į tau
pesnius. Daugelis šių progra
mų atkreipia ypatingą dėmesį 
į žemo uždarbio šeimas ir as
menis.

8. Kitos valdžios progra
mos. Daugelis valstijų „wel- 
fare departments” gali irgi tu
rėti programų, kad padėtų 
žmonėms su elektros ir dujų 
sąskaitų mokėjimais. Ypač fe
deralinės valdžios remiama 
„Energy Assistance” progra
ma, kuri remia šeimas, pasku
tinių 6 mėnesių laikotarpyje 
turėjusias ar dabar turinčias 
šeimos narį, jaunesnį negu 21 
metų. „Energy Assistance” 
programos parama gali būti su
teikta tik kartą per metus. 
Valstijos gali visokiais, būdais 
šios programos paramą suvaržyti.

9. Labdaros ir kiti privatūs 
paramos fondai. Daug labda
ros organizacijų, bažnyčių ir 
kitų privačių organizacijų 
padeda mažai uždirbantiems 
žmonėms užsimokėti komu
nalinių patarnavimų sąskai
tas. Bet jie padeda tik tada, 
kai turi tam lėšų, ir kartais 
padeda tik kai kuriais metų 
laikais. Amerikoje yra daug 
pagalbos fondų, organizacijų ir 
įvairių paramos šaltinių, bet 
reikia apie juos žinoti ir juos 
susirasti.

Ši įvairi parama skiriama 
mažas pajamas turintiems as
menims, tai daugiausia pensi
ninkai, jaunos ir gausios šei
mos ir naujai į šį kraštą 
atvykę asmenys.

Naudotasi medžiaga iš 
„National Consumer Law 
Center” leidinių.
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KONKURSAS JAUNIESIEMS ISTORIKAMS

Dažnai būna, kad du 
žmonės nesusišneka, vienas 
kito nesupranta, o gal tik 
nenori suprasti, nors abu kal
ba ta pačia kalba. Organi
zacijos ir valstybės taip pat 
dažnai nesusišneka. Vieni ki
tų pasakymus ne taip supran
ta, kaip buvo išsireikšta. Tada 
iškyla įvairūs nesusipratimai, 
nemalonumai, ginčai. Šiame 
rašinyje kalbėsiu ne apie mi
nėtus, bet elektroninius, 
siunčiamus radijo bangomis, 
nesusikalbėjimus.

Įvykus didelei avarijai, 
pavyzdžiui, prieš keletą metų 
nukritus keleiviniam lėktuvui 
netoli O’Hare oro uosto, su
važiavo daug gelbėtojų iš 
Čikagos miesto ir netoliese 
esančių priemiesčių. Be ato
dairos greičiausiai atskubėjo 
policininkai, ugniagesiai ir 
greitoji medicinos pagalba. 
Sulėkė iš visų pusių gelbėti 
nelaiminguosius, bet turėjo 
sunkumų tarp savęs susi
kalbėti radijais, nes kiekviena 
grupė, naudodama skirtingas 
radijo bangas, dirbo atskirai, 
be bendros koordinuotos gel
bėjimo komandos. Panašiai 
atsitiko ir rugsėjo vienuolik
tąją New Yorko mieste. Ne
susikalbėjo. Tokie nesusipra
timai jau vyksta nuo radijo 
sistemų įvedimo.

Kodėl taip yra? Norint 
atsakyti į šį klausimą, reikia 
pažvelgti iš istorinės pusės, 
kaip pirmiausiai išsivystė 
policijos, priešgaisrinės ir grei
tosios pagalbos radijo ryšių 
sistemos, o po to sugrįšime 
prie šių dienų problemų.

Išradus radiją, pradėta 
rimtai galvoti, kaip šią naują 
techniką pritaikyti visuome
ninei apsaugai (Public safety), 
kurią sudaro policija, prieš
gaisrinė ir greitoji medicinos 
pagalba. Pirmiausiai pradėti 
policijos tarnybai pritaikomi 
bandymai. Pastatyta viena 
policijos radijo stotis — siųs
tuvas, o į policijos automobi
lius įmontuoti radijo imtuvai. 
Ši nauja technika, vienos 
krypties ryšių sistema, buvo 
išbandyta 1921 m. Detroite. 
Jos pradininkas, tuometinis 
Detroito policijos viršininkas 
William P. Ruthlege, po 
bandymų tais pačiais metais 
pasakė: ,Ateis laikas, kada 
kiekvienas policininkas turės 
prie savęs radijo aparatą, t.y. 
siųstuvą-imtuvą”. Pažvelkime, 
kaip jo pranašystė išsipildė.

Bandymai, nors buvo vie
nos krypties, t.y., vienas siųs
tuvas visam miestui ir imtu
vai automobiliuose, praėjo 
labai sėmingai, sukėlė didelį 
susidomėjimą. Į Detroitą pra
dėjo atvykti policijos pareigū
nai ne tik iš JAV miestų, bet 
taip pat iš užsienio, nes visi 
norėjo kuo greičiausiai susi
pažinti su šia nauja sistema. 
Reikia pažymėti, kad, darant 
bandymus, technika buvo dar 
visai nauja, nes pirmosios ko
mercinės radijo stotys pradėjo 
veikti JAV ir Vokietijoje tik 
1920 m., Prancūzijoje 1921 
m., o Lietuvoje 1926 m.
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VIKTORAS JAUTOKAS

Naujoji sistema, nors ban
dymai vyko sėkmingai, dar 
nebuvo tobula, nes policinin
kas, atlikęs užduotą pareigą, 
negalėjo pranešti centrinei 
stočiai, kad jau atlikęs savo 
užduotį, esąs laisvas kitam 
pasiuntimui. Jam reikėjo nu-

Rankinis policijos radijas.

važiuoti į artimiausią policijos 
telefono būdelę ir iš ten pa
skambinti centrui. Kartais 
atsitikdavo, kad po kiek laiko 
centrinė stotis, negavusi jokio 
pranešimo iš pasiųsto poli
cininko, pasiųsdavo kitą po
licininką, kad patikrintų, ar 
kas nors jam neatsitiko; kar
tais rasdavo policininką / su
žeistą, primuštą ar net nu
šautą.

Radijo technikai darant 
didelę pažangą, tobulėjo ir 
policijos ryšių sistema. Jau 
1933 m. pradėti dviejų 
krypčių bandymai, įmontuo
jant į automobilį ir radijo 
siųstuvą. Pirmasis radijo 
siųstuvas-imtuvas automobi
lyje pradėjo veikti taip pat 
Detroite. (Įdomu, kad visi šie 
policijos radijo bandymai bu
vo atliekami radijo mėgėjų). 
Žiniai paplitus apie dviejų 
krypčių radijo sistemą, Det
roito miestas vėl garsėjo, susi
laukė daug lankytojų iš visų 
pasaulio kraštų.

Naujoji radijo ryšių sis
tema dideliu greičiu plito po 
visą Ameriką, miestas po 
miesto ją pasisavino. Bet, 
miestai esantys netoli vienas 
kito, naudodami tas pačias 
radijo bangas, trukdė vieni 
kitiems, negalėjo aiškiai 
susikalbėti. Todėl 1934 m. 
JAV kongresas išleido radijo 
kontrolės įstatymą, įsteigė 
specialų biurą — Federal 
Communication Commission 
(FCC), kuris išleido radijo 
bangų skirstymo nuostatus, 
technikinius parametrus ir 
kt. Suskirstė radijo bangos į 
skales komercijai, televizijai 
(ką tik buvo pradėti televizijos 
technikos bandymai), polici
jai, ugniagesiams, greitajai 
medicinos pagalbai, mokyk
loms, karo reikalams. Visi, 
naudoją radijo bangas, priva
lo išsiimti leidimą, pirmiau
siai paduodant prašymą, ku
ris būna peržiūrimas, patikri
nami parametrai. Už radijo 
leidimus imamas mokestis, iš

skyrus visuomeninę apsaugą.
Sparčiai plintanti radijo 

ryšių sistema labai apsunkino 
FCC darbą. Kad jį palengvin
tų, įsisteigė Associated Police 
Communication Officers 
(APCO) organizacija, kuriai 
priklauso žmonės, dirbantys 
policijos ryšių sistemoje. 
Kiekviena valstija turi savo 
skyrių, kurio paskirti nariai 
sudaro komitetą, koordinuo
jantį savo valstijoje visuome
ninės apsaugos radijo bangų 
paskirstymą bei parametrų 
nustatymą. Visados jų reko
mendacijas FCC patvirtina ir 
išduoda radijo leidimą. Dir
bant Čikagos Policijos komu
nikacijos skyriuje, buvau pa
skirtas priklausyti šiam ko
mitetui, kur turėjau artimai 
susipažinti su FCC nuostatais 
ir policijos radijo leidimų iš- 
rūpinimu.

Technikai žengiant pir
myn, išrasti tranzistoriai, 
todėl, pradėjus juos naudoti, 
sumažėjo radijo aparatų dy
dis. 1964 m. tokius radijo 
aparatus jau nešiojosi kiek
vienas policininkas. Po 43 
metų išsipildė Detroito polici
jos viršininko W. Ruthlege 
pranašystė. Bet čia iškilo 
viena problema, kaip pasiekti 
tolimesnį atstumą? Mat, 
rankiniai radijo aparatai ma
žo pajėgumo — dviejų arba 
penkių vatų, jų bangos apima 
nuo vieno iki dviejų mylių 
diametrą. Problema išsi
sprendė, suprojektavus naują 
rdijo ryšių sistemą — viso 
ploto aprėpimą. Sistema 
susideda iš vieno siųstuvo ir 
geografinėje plotmėje išdės
tytų imtuvų, kurių skaičius 
priklauso nuo pageidaujamo 
pltAo dydžio. (Iš šitos sistemos 
išsivystė nešiojamieji telefo
nai.) Visi imtuvai telefonų 
vielomis sujungti į vieną 
tašką, dažniausiai siųstuvo 
stotyje. Taškas yra tam tikras 
aparatas, vadinamas palygin- 
tuvu, kuris priima kelių imtu
vų signalus, juos palygina ir, 
parinkęs stipriausią bei ty
riausią signalą, telefono 
vielomis siunčia į centrinę 
policijos stotį — 911 centrą.

Dabar nesvarbu, kur po
licininkas bevažiuotų, ar pės
čias beeitų, jo radijas visą lai
ką pasiekia kelis imtuvus, bū
na nuolatiniame ryšyje su 
centru arba kitais policinin
kais.

Šio ryšių sistema supro
jektuota dar dėl kitos prie
žasties, pvz., jei bet kokio ne
ramumo, išpuolio metu viena 
ar dvi imtuvo stotys būtų 
sunaikintos, radijo ryšys ne
dingsta, nes visuomet trys ar 
keturi imtuvai pagauna ran
kinio radijo siųstuvo bangas. 
Anksčiau minėjau, kad yra 
vienas siųstuvas, o iš tiesų 
yra du siųstuvai — pagrindi
nis ir atsarginis, bet tik 
pagrindinis veikia. Jei pagrin
dinis sugenda arba neramu
mo metu kas nors jį sunaiki
na, tada automatiškai įsijun
gia atsarginis.

Didieji miestai naudoja

Automobilis, į kurį 1924 m. buvo 
įmontuotas radijo imtuvas.

kelias arba keliolika sistemų. 
Su Čikagos policijos radijo sis
tema esu artimai susipažinęs, 
paaiškinsiu, kaip ji veikia. 
Čikaga suskirstyta į 13 zonų, 
kurių kiekviena turi savo sis
temą ir naudoja skirtingas 
radijo bangas, todėl, dėl skir
tingų bangų, viena zona 
nesusišneka su kita. Kad rei
kalui kilus būtų įmanoma 
lengvai susikalbėti, paskirtos 
atskiros bangos visam mies
tui. Tada, įsijungę radiją į 
visą Čikagos miestą api
mančias bangas, tarp savęs 
susikalba skirtingos zonos. 
Didžiųjų priemiesčių policija 
naudoja savo nuosavą vieną 
radijo ryšių sistemą, o kelių 
mažųjų priemiesčių, ypač 
esančių greta vienas kito, 
naudoja vieną bendrą sis
temą, bet skirtingas radijo 
bangas. Panašią į policijos sis
temą turi ugniagesiai ir grei
toji medicinos pagalba.

Kaip anksčiau minėjau, 
policija, ugniagesiai ir greitoji 
pagalba naudoja skirtingas 
radijo bangas, todėl, atvykę į 
didelės avarijos vietą, vieni su 
kitais neturi jokio ryšio, 
negali susišnekėti. Rugsėjo 11 
dienos išpuolis Nevv Yorko 
mieste buvo aiškus pavyzdys: 
visi trys departamentai, nau
dodami skirtingas radijo ban
gas, ėjo skirtingais keliais, 
dirbo atskirai. Trūko vienos 
koordinuotos komandos, kuri 
būtų išgelbėjusi daug žmonių 
gyvybių.

Prieš keletą metų pradėta 
planuoti, kad į kiekvieną poli
cijos, ugniagesių ir greitosios 
pagalbos rankinį radiją būtų 
įmontuota speciali radijo 
banga, kurią įsijungus, be ato
dairos visi trys tarp savęs 
susišnekėtų. FCC šiam su
manymui pritarė ir paskyrė 
radijo bangų skalę, įsakydami 
ją įgyvendinti, bet dėl lėšų 
stygio tuojau pat nebuvo įma
noma to padaryti.

Aplinka, kurią aprėpia 
mūsų akys, persunkta skir
tingomis radijo bangomis. Jos 
keliauja į paskirtas vietoves, 
atlikdamos svarbias užduotis. 
Bet ar viena iš svarbiausiųjų 
užduočių nėra mūsų gyvas
tingumo apsaugojimas? Tikė
kime, kad netolimoje ateityje 
ir policija, ir priešgaisrinė, ir 
greitoji medicinos pagalba, iš
tikus bet kokiai didelei ne
laimei, tarp savęs visose vie
tovėse be jokių kliūčių su
sikalbės.

* Lietuvos pramonės 
įmonių gamybos našumas
yra sparčiausiai augantis Vi
durio Europoje, tačiau visų 
trijų Baltijos valstybių gamin
tojai atsilieka nuo konkurentų 
pagal daugelį kitų našumo ro
diklių. Bendrovių apyvarta, 
tenkanti vienam darbuotojui, 
Lietuvoje yra beveik trečdaliu 
mažesnė negu vidutiniškai 
Vidurio Europos valstybėse, 
vadinasi, lietuviškos produkci
jos kaina yra gerokai mažesnė 
negu konkurentų. Tokias iš
vadas pateikė tarptautinė au
dito bendrovė „Deloite & 
Touche”, kuri kartu su Lietu
vos ekonominės plėtros agen
tūra apklausė 32 valstybės 
įmonių vadovus. (LR, LŽ, Elta)

Skelbiamas jaunųjų isto
rikų konkursas, skirtas ka
raliaus Mindaugo karūnavimo 
750-osioms metinėms pa
minėti. Konkurso organizato
riai: JAV Lietuvių Bendruo
menės Kultūros taryba (pirm. 
Marija Remienė) ir Lietuvos 
istorijos laikraštis „Voruta”. 
Mecenatas — dr. Jonas Ado
mavičius, JAV.

Tema: „Mindaugas ir jo 
reikšmė Lietuvos istorijoje”.

MOKSLAS APIE ELEKTRĄ
ALEKSAS VITKUS

NUO A IKI Z

Atsimenu, vienos vaka
rienės metu teko sėdėti šalia 
nepažįstamo kaimyno, kuris, 
greitai supratau, buvo guvus 
automobilių pardavėjas. Jis 
paklausė, ką aš dirbu, o tai 
buvo dar prieš man išeinant į 
pensiją, tai atsakiau, kad esu 
elektros inžinierius. Po to dvi 
valandas praleidome, kalbėda
mi apie tai, kaip jis elgiasi su 
klientais, kiek daug jis žino 
apie įvairius automobilių pri
valumus, jų prekybos plonybes 
ir t.t. Nei karto jis manęs 
nepaklausė, ką aš dirbu kaip 
inžinierius.

Nenustebau, nes jau ne 
pirmą kartą, kai tik kam nors 
kompanijoje pasakai, kad esi 
inžinierius, kalba tuoj nukryp
sta į kitą temą. Tas pats būna 
ir šeimos bei draugų ratelyje. 
Aš pradėjau mąstyti, kodėl 
taip yra. Gali šnekučiuotis su 
gimnazijos mokytoju, advoka
tu, aktoriumi, chirurgu, krau
tuvės savininku, tarnautoju, 
draudimo agentu, buhalteriu, 
ir dar daug kitų. Kartais dau
giau klausysi, o kitais — dau
giau klausinėsi. Bet inžinie
riaus niekas neklausinėja, nes 
nežino, ko klausti. Ar jų dar
bas toks sausas ir neįdomus 
kitiems? Ar jie nemoka su
prantamai paaiškinti?

Gal inžinieriai ir nemoka, 
bet ne visos jų žmonos. Atsi
kėlė pas mus nauji kaimynai. 
„Ką jūsų vyras dirba?, — ne
trukus paklausė mano žmonos 
naujoji kaimynė. „Oh, jis in
žinierius”, — atsakė manoji, 
lyg ir pasigirdama. „Koks su
tapimas! Mano taip pat inži
nierius. Sanitarinis. Kasa gi
lius griovius”, — pasigyrė 
kaimynė.

Iš savo paties asmeniško 
patyrimo žinojau, kad mano 
žmona apie mano darbą ne
turėjo jokio supratimo. Po ilgų 
bendro gyvenimo metų, kai 
norėdavau išgauti iš žmonos 
bent šiokio tokio susidomėjimo 
savo darbu, jos paklausdavau: 
„Ką tu manai aš darbe dirbu?”, 
gaudavau atsakymą: „Kažką 
su elektra”. Kalba čia ir pasi
baigdavo. Bet vieną dieną nu
tariau, nors beveik per 
prievartą, ją plačiau supažin
dinti su savo darbu. „Bet aš 
apie elektrą nieko nesupran
tu”, — sako ji, taip kaip 
daug ir kitų žmonių. O aš į tai: 
„Aš tave supažindinsiu su 
elektra nuo A iki Z”. Ir 
pradėjome.

Pradėjau, norėdamas jai 
imponuoti, labai oriai: „Visas 
mokslas apie elektrą stovi ant 
trijų didelių vyrų pečių. — 
Volto, Ampero ir Ohmo. Be jų 
nebūtų nei elektros. Prie jų 
reikėtų gal priskaičiuoti ir 
Kilovatą, kuris visuomet 
rūpinasi, kad už elektrą būtų 
ir sąskaita. Žmona tik nekan
triai numojo ranka ir pareiškė, 
kad nenorinti girdėti apie 
mano draugus. „Jei jau kalbi, 
tai kalbėk apie elektrą, — 
rūsčiai paragino.

Kartais aš turėdavau 
progą kai ką paaiškinti, o 
neretai tik stengdavausi atsa
kyti į jos vis svaresnius klau
simus. Pradėjau nuo pačių 
pagrindų: „Beveik visa elektra 
yra gaminama jėgainėse, kur

Konkurso darbų atsiunti
mo terminas: iki 2003 m. bir
želio 1 d.

Dalyviai: jauni istorikai, 
istorijos fakultetų studentai 
iki 30 metų amžiaus.

Rašinių apimtis: iki 10 
mašinėle rašytų puslapių. Ga
lima pateikti kelis rašinius.

Premijuoti rašiniai bus 
spausdinami „Drauge” ir „Vo
rutoje”. Siųsti vieną kopiją į 
„Draugą”, el-paštas:

ją sudeda į vielas, suvyniotas 
ant didelių besisukančių 
būgnų. Iš ten elektra teka fab
rikų ir namų link. Kai kada 
elektrai nereikia vielų, pa
vyzdžiui, žaibas, ar nešiojami 
radijo aparatai. Tokia elektros 
rūšis nėra gaminama jėgai
nėse, bet ji tik šiaip sau kabo 
ore. Elektra visuomet daro 
triukšmą, ypač kai ką nors 
paspaudi — ar tai durų skam
bučio mygtuką, ar telefoną, ar 
elektrinius vargonus”.

Man priminus vargonus ir 
muziką, žmona staiga pa
klausė: „O kodėl negalima 
kiaušinį iškepti ant elektrinės 
gitaros? Juk ten to karščio 
nemažai”. Neatsimenu, ką at
sakiau, bet žinai, kad dvi sa
vaites po to ji su manimi ne
kalbėjo. Pamažu vis dėlto 
grįžome prie mokslo apie elek- 
trą. Pasakojau jai, kad elektrą 
reikia visuomet įžeminti, tai 
yra prijungti prie žemės, nes 
kitaip ji neveiktų, kaip 
reikiant. Žinoma, lėktuvams 
tai nepritaikoma, ypač kai jie 
pakyla nuo žemės. Nelengva 
man buvo jai išaiškinti, kad 
elektra pati nesisunkia iš 
elektros rozetės. Netekęs 
kantrybės, jai patariau, kad, 
keičiant perdegusią lemputę, 
užuot pirmiau įsukus naują 
lemputę, ji turėtų ten įkišti 
pirštą ir patikrinti, ar viskas 
tvarkoj. Bet ją taip įkalbėti 
man ir nepavyko. Jei ta elek
tra ten sėdi, ir nesisunkia 
lauke, tai ką ji ten iš viso 
veikia?”, — nekaltai paklausė 
žmona.

Priėjome ir prie mokslinio 
apibūdinimo. „Elektra yra 
sudaryta iš dviejų rūšių, 
teigiamos ir neigiamos. Viena 
eina per vielą, apvyniotą balta 
plastmase o kita —juoda. Kai 
tos dvi vielos sueina į vieną 
vietą, kurią mes vadiname 
štepseliu, jos abi susimaišo, ir 
pasidaro elektra”, — tvirtinu, 
ir matau, kad ji jau pradeda 
suprasti, ir net tikrai domėtis. 
„Kur negalėsiu pati suprasti, 
naudosiu logiką”, — dėsto ji 
man, bandydama atsakyti į 
man jai užduotą uždavinį 
išaiškinti, kaip veikia elektros 
jungiklis.

„Jungiklis kontroliuoja 
tam tikras mažas žnyples, 
kurios labai kietai suspaudžia 
vielas, taip, kad jokia elektra 
negali praeiti, — tęsia jinai, 
pilna logikos, — kai jungiklį 
įjungi, jis tas žnyples atlei
džia, ir elektra gali keliauti iki 
lemputės!” Reikėjo matyti jos 
išdidžiai šviečiantį veidą, 
kartu su šiek tiek nustebimo, 
kai pamatė mano entuziazmo 
stoką, išgirdus jos paaiškini
mą. Bet ji nepasidavė, tik 
staiga, turbūt prisiminus dar 
vieną išradėją, Archimedą, 
suriko „Eurika”, griebė čia pat 
netoli gulinčio dulkiasiurblio 
laidą ir demonstratyviai 
surišo labai kietą mazgą. „Pro 
jį nepraeis jokia elektra. Tai 
kam čia reikia pirkti tuos tavo 
jungiklius?, — nuginklavo ji 
mane.

Abu sutinkame, kad elek
tra yra slėpingas sutvėrimas, 
retai pamatomas. O lemputėje 
ji yra matoma. Staiga: „Kodėl 
lemputės perdega?” Kaip į tai

redakcija@draugas.org 
Kitą kopiją į „Vorutos” redak
ciją, el-paštas: voruta@is.lt.

Premijų dydis: pirmoji pre
mija 300 dol., antroji 200 dol. 
ir trys premijos po 100 dol.

Konkurso komisija: habil. 
dr. prof. Antanas Tyla, akad. 
prof. Zigmas Zinkevičius ir 
istorikė Rūta Kuncienė.

Dalyviai apdovanojami lie
pos 6 d. Valstybės dienos pro
ga.

atsakyti autoritetingai? Ban
džiau: „Ak, kiekvienas moki
nukas žino, jog šiluma paver
čia deguonį į drėgmę ir, kai 
lemputėje visas deguonis pra
puola, lemputė užgęsta. Juk 
be deguonies niekas nedega, 
tą tai turėtum jau žinoti?” Pa
tikėjo.

Prisiminus, kad yra dvi 
rūšys elektros, mano klausyto
ja kamantinėja mane toliau. 
Juk žinojimui galo nėra. 
„Neigiama elektra naudojama 
šaldytuvuose, o teigiama — 
elektrinėse šildymo plytelėse, 
ar ne?” — ir tokios jos nekaltos 
akys. Nutylėjau, ir tik džiau
giausi, jog ji neprisiminė ir 
manęs nesukompromitavo, 
teigdama, kad pamiršau pami
nėti dar trečią elektros rūšį, 
spalvotą elektrą, kurią galima 
matyti prie kiekvieno automo
bilių eismą valdančio švieso
foro.

„O kas tai yra saugiklis?”,
— dar vienas, ir nesunkus, 
klausimas. Pradėjau paleng
va: „Saugiklis yra tokia plona 
viela, kuri perdega, kai atsi
randa per daug elektros”, — 
sakau ramiai, o ji — „Aš ma
čiau geležies reikmenų parduo
tuvėse daug storesnių vielų. 
Jos niekad neperdegtų, ir joms 
niekad nebūtų per daug elek
tros. Kodėl tų storų vielų 
nevartoja saugikliams?”. Ak, 
tai vis ta jos novatorinė 
racionalizacijos dvasia. Archi
medo genijus, pasirodo, pas ją 
dar neužgesęs.

Daug dar liko jai klau
simų, kurių neturėjau nei ūpo 
atsakyti. Kodėl Kalėdų eglutės 
elektros lemputės gali mirk
sėti? Neono reklamų lempos
— kaip jie ten padaro, kad 
elektra vaikščiotų aplink, 
niekad nesustodama? Kaip 
skrudintuvas žino, kada aukš
tyn išmesti paskrudintą duo
nos riekę? Koks yra skirtumas 
tarp elektros ir elektronikos? 
Ar tai tik naujas madingesnis 
žodis už elektrą? Kaip gali 
Amerikoje gamintas kompiu
teris kalbėti prancūziškai? 
Juk ten yra kitokia įtampa, ar 
ne? O kas ta įtampa?

„Naudok logiką, ir rasi 
visus atsakymus, — padrąsi
nau ją, — būsi pati beveik 
kaip tikra elektros inžinierė”. 
„Brangusis, aš tokia nenoriu 
būti, nes tuomet svečiuose 
niekas ir su manimi nenorės 
kalbėtis, taip kaip ir su tavimi 
niekas nenori”.

* Prezidentas Valdas 
Adamkus patvirtino derybų 
dėl Lietuvos stojimo į NATO 
delegaciją, kuriai vadovaus 
Užsienio reikalų ministerijos 
(URM) sekretorius, integraci
jos į NATO vyriausiasis vado
vas Giedrius Cekuolis. Delega
cijos vadovo pavaduotojais 
paskirti Krašto apsaugos mi
nisterijos (KAM) sekretorius 
Povilas Malakauskas ir Lietu
vos misijos prie NATO vadovė 
Gintė Damušytė. Į delegacįją 
taip pat įtraukti kiti UR, KA 
ir Finansų ministerijų bei 
Valstybės saugumo departa
mento pareigūnai. (BNS)
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NEKILNOJAMASIS TURTAS

Assistant Position

Mig anJ Tig I-'umilure in search 
of an individual with good 
English reading and writing 
skills. Mušt be organized and 
have good Computer skills.

Duties include: Customer 
contact, bookkeeping and 
inventory control.
Please fax your resiume:
312-850-0599; e.-niail to 
migtiestk <flaltglobal.net

orcall 312-850-0597.

Tel. 847-902-8000.

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo trans 

portą ir važinėti greitkeliais į 
vakarinius priemiesčius.

Skambinti po 6 v.v., 
tel. 815-439-0037.

Amber construction Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

„siding”, atliekami cemento, 
„plumbing” bei kiti namų 

remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded” 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929.

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313’ 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

Nebrangiai atlieku

Reikalingi darbuotojai par
duotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai. 

Atlyginimas nuo 
$1,500 iki $1,800.

Tel. 901-218-7481.

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms 
kompanijonėms ir namų 

ruošos darbininkėms. 
Galima gyventi kartu arba 
atvykti į darbą ir išvykti. 

Kreiptis:
ALL CARE 

Employment Agency 
Tel. 773-736-7900.

ę 24HRS.7DAYS
“ J 773-531-1833
ESSo 312-371-1837
FREE ESTIMATE 

Apšildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaliacija
Vandens šildytuvai 
Kaminai,
Gariniai boileriai 
Centrinė šaldymo sistema

elektros, dažymo, staliaus, 
„plumbing”, lauko darbus.

Tel. 708-205-1046, Vytenis.

STASYS CONSTRUCTION

Ieškom darbuotojų surinkti 
skandinavišką rąstų 

namelį.
Tel. 773-866-2741.

Caregivers needed for 
Christmas time to work in

Wisconsin English, 
sočiai security, some experience 

necessary.
Call Home Care 262-657-8467.

Visi vidaus remonto darbai:
langų, plytelių dėjimas, 

medžio, santechnikos, vidaus 
elektros, dažymo ir kiti. 

Tel. 773-968-8704.

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; „sidings”,

„soffits”,,,decks”,,, gutters”, plokš 
ti ir „shingle” stogai; cementas, 
dažymas. Turiu darbo draudimą. 

S. Benetis, tel. 630-241-1912

Rūsių, virtuvių ir vonių 
įrengimas, keramikos plytelės, 

grindys, dažymai iš lauko 
ir vidaus.

Tel. 708-289-0987 (mob.); 
708-460-9338, Gintaras.

Reikalinga darbuotoja advoka
to įstaigai. Privalo turėti darbo 
leidimą, gerai kalbėti ir rašyti 

angliškai, mokėti dirbti 
kompiuteriu.

Tel. 773-284-0100.

Ieškoma moteris prižiūrėti 
gero būdo lietuvę moterį. 

Galimybė dirbti ir kitur. 
Skambinti tel. 215-482-9089,
Aušrai Ritai Kananavičius.

Imigracinės ir vizų 
paslaugos Atnaujinu parketą, 

atlieku dažymo darbus.

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

GE/RCA ATSTOVYBĖ 
2346 VV. 69th Street 
Tel. 773-776-1486

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS (OIDGRAFAIVfi
IR MĖGĖJAMS

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite 

musų patogiu „lay-away”
planu. Atliekame visus foto 

laboratorijos darbus.

Darbo vai.: kasdien nuo 8 
v.r. iki 6 v.v.; šeštadieniais 

nuo 8 v.r. iki 4 v.p.p.; 
sekmadieniais uždaryta. 

Antradieniais ir trečiadieni
ais susikalbėsite lietuviškai. 

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

Teikiu paslaugas pąiduodant 
ar perkant namus, butus, 

žemėssklypą Veltui 
(kainoju nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunant finansinę paskolą.

O’FLAHERTY REALTORS 
A BU9LDERS, Jnc. 

Kompanija pagal jūsų užsakymą 
stato naujus namus. 

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

mob. 708-203-5242 
jonavicius O home.com

GREIT PARDUODA
rtBL -n Landmark 

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

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

Audrius Mikulis
TeL:630-205-9262 
Pager. 773-260-3404 
E-mail: amikuhs@usa.com
(vairus nekinojamas turtas:
* Nemokamas įkainavimas
* Nemokama rinkos analize
* Pirkimas
* PatdavTnas

^*a
iKOtųceRatlus

* Surandame 
optimaliausią finansavimą

Tai - Jūsų laikraštis

DRAUGAS

Housekeeper
Cleaning person needed to maintain 
Lakeview home. Will be needed 8 hrs 

a week. English speaking a mušt. 
Vehicle preferred. PLS provide refe
rences. Call Judi at 312—640-4552.

PERMANENT STATUS IN 
CANADA!!!

Special program for caregivers, 
nurses. Provincial program for 
truck drivers, cooks and other 

occupations.
Visit our vvebsite vvith over 

10,000 hits a day 

www.immigration-service.com

Tel. 708-917-9199. Draudimo paslaugos

Parduoda CTS 773 237 0066

Medžio darbai, elektra, 
santechnika, grindys, dažymas...

Aukšta darbų kokybė, 
žemos kainos.

ŽILVINAS
VENCIUS
contractor CONSTRUCT

ZjL
iuctIon

AinuMOBUja namu, svnkatukik
GYVYBES DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

Tel. 708-424-8654; 773-581-8654

312-388-8088; 
773-254-0759;312-493-8088

GnIuo;- Accent
—Homefinders 
9201 S. Cicero

Oak Lawn, Illinois 60453
Business 708-423-9111

Voice Mail 708-233-3374 
Fax 708-423-9235 

Pager 312-707-6120 
Res. 708-423-0443

Pokario partizanų dainos
ir lopšinės komunistams. 

Dainuoja A. Brunius diskuose ir 
kasetėse. Atsiunčiu paštu.

Tel.773-517-4314; 4459 S. 
Francisco Avė., Chicago,

IL 60632.

Discounted Airline tickets from 
New York and Chicago to Vilnius 

Fregata Travel
250 West 57 Street New York, 
NY 10107 Tel. 212-541-5707.

įvairus

Krautuvėlė „ LIETUVĖLE"

Tik už $85 parduodamos bulvių 
tarkavimo mašinos. 

Duodame garantiją, UPS siunčiame 
į kitas valstijas. Platus asortimentas 

ir kitų prekių. Taip pat galite 
— užsisakyti ir naujausią, 2001 m. 
„Visuotinę Lietuvių Enciklopediją”.

Jaunimo centre prekiaujame tik 
savaitgaliais, o kitomis dienomis ir 

savaitgaliais —
5741 S. Harlem Avė.
Tel. 847-845-3972.

Ieškai gero naudoto automobilio už gerą 
prieinamą kainą?

Pas mus nupirksi iki 50% pigiau nei kitur. 
Padedame nusipirkti automobilį ką tik 
atvykusiems bei neturintiems kredito

istorijos. Sutvarkome finansavimą banke.
Tel. 815-578-1933. Skambinti nuo 7 v.r. 

iki 6 v.v., 6 dienas per savaitę.

„Draugo" skelbimų 
skyrius

Tel. 1-773-585-95OO

A LfCA PPACINO’S
Europietiški produktai - lietuviškam skoniui 
parduotuvėje kavinėje Lemonto senamiestyje

238 MAIN STREET 
LEMONT, IL 60439 
TEL.: 630-257-3300

duoną, sūriai, grietinė, sviestas, rūkyta ir kepta tuvis, (teitos, 
viUos, Miniai, rūkyti lietuviai, koldūnai, silkė, mHralnėt, 
salotos, konservuoti produktai, kruopos, varlkė, lietuv tikas 

majonezasir kečupas, kefyras, rūgpienis, tortai, lokoladiniai
sūreliai,iictuvilkos uogienės.iokoladas, saldainiai ir kitos prekės

Priimami užsakymai Kūčių vakarienei ir šv. Kalėdoms

SŪDYTOS SILKĖS IŠ 
KANADOS!

Užsisakykite šventėms jau dabar! 
20 svarų statinaitė — $35.
8 svarų statinaitė — $21. 

Skambinkite: 708-687-5627.
Pristatome UPS.

Valgyk kugelį per Sv. Kalėdas!
Geriausia dovana artimui — 

LIETUVIŠKA BULVIŲ TARKAVIMO
MAŠINA TIK $85

Persiunčiame i 48 valstijas UPS paštu, 
l ik iki Kalėdų ]>erkant dvi mašinėles 

persiunčiame NEMOKAMAI.

773-875-6232
3536 W. 160 St., Markham IL 60426. 
Gyvenantiems Čikagoje, pristatymas 
savaitgaliais j namus — NEMOKAMAS

MARIKA
4724 W. 103 rd ST. OAK LAWN, IL 60453 • 708-422-7900 

KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA • WWW.MAZEIKA.COM

BKOTOT INSTOANCT AGSNCT
4315 W. 63 rd St, CHICAGO, IL 60629 • 773-735-3400 

4724 W. 103 rd ST., OAK LAWN, IL 60453 • 708-422-3922 
DRAUDIMO AGENTAI

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Vtaiv MA 773-854-7831 
Fax: 708-361-9618

DANUTĖ
MAYER

Jei norite parduoti ar pirkti namus mieste 
ar priemiesčiuose, kreipkitės į DANUTĘ 

MAYER. Profesionaliai ir 
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui.

Siūlo išnuomoti

Išnuomojamas apšildomas 
4 kambarių,

1 mieg. butas 67 & Whipple 
apyl. $415 į mėn. + „security”

Tel. 773-434-4543

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

Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Lietuviškas maistas — „catered”
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas savaitėje

KAVINĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

nuo
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

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

Siūlo mokytis

& DA
B & DA — vienintelė legali dantistų asistentų 
mokykla Čikagoje, kuri garantuoja pagalbą 

įsidarbinant
Mokykla ruošia šiuos specialistus:

• Dantistų asistentus, turinčius
kompiuterio ir medicininių sąskaitų žinių

* Medicinos asistentus ir medicininės 
sąskaitos

Šios mokyklos studentai gali lankyti 
nemokamas anglų kalbos pamokas.

Jeigu jūs praradote darbą ar turite mažas 
pajamas — galimas nemokamas apmokymas.

Du mėnesiai — ir jūsų rankose puiki specialybė!
847-652-8545; 847-361-4194

8011 Lincoln, Skokie

O o
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STATE FARM INSURANCE 
DRAUDIMAI

Automobilio, namų, 
gyvybės ir sveikatos 

Agentė Barbara Murray 
Prašykite Rasos - kalba lietuviškai
5710 W. 95 St., Oak Lawn 

708-423-5900

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose.

Westmont išnuomojamas 2
mieg. apšildomas butas. 

Pirmas mėnuo veltui. Kaina 
$750 + „security deposit”.

Tel. 630-415-2405.

Kraustymosi paslaugos Nori išsinuomoti

Kirpėjų paslaugos
KIRPĖJA, turinti didelę darbo 

patirtį, kerpa vyrus ir motelis, atlieka 
chemini sušukavimą, dažo plaukus, 

antakius, blakstienas.
Pagal pageidavimą atvyksta į 

kliento namus.
Tel. 773-918-0851; 

773-844-3649, Regina

MOVING
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas.

GEDIMINAS
708-387-9144

Ieškau kambario I aukšte 

prie šeimos ir su maitinimu. 

Skambinti vakare nuo 7 iki
10 vai. Tel. 773-472-1249.

Siūlo finansavimą

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

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

namų tel. 708-612-9524.

Neseniai atvykote į 
šį kraštą, ieškote darbo, 
norite išsinuomoti butą,

|tačiau jus gąsdina skelbimui 
kainos laikraščiuose?
Ne bėda! „Draugas” 

pasiruošęs ištiesti pagalbos 
ranką. Jūsų skelbimą 

spausdinsime nemokamai, 
tereikia kreiptis į „Draugą” 

tel. 773-585-9500, 
fax 773-585-8284 arba 

tiesiog apsilankyti adresu 
4545 W63 St. Chicago,

IL 60629.

SAVAITRAŠTIS “AMERIKOS LIETUVIS” IR 
PASAULIO LIETUVIŲ CENTRAS 2003-IUOSIUS 
KVIEČIA SUTIKTI PLC Didžiojoje salėje!
Visus - jaunus ir senus - linksmins naujas šaunus ansamblis

“Kaukas” (K.Sidabras, R.ir J.Grabliauskai), bus daug 
naujametinių siurprizų. Į pokylį pažadėjo atvykti net ir pats 

Senelis Šaltis - žinoma, su dovanomis!
Šokiai, vaišės ir linksmybės tęsis iki 3 vai. ryto.

Dėmesio! Kviečiamos šeimos su vaikais - savo mažyliu
kol linksminsitės, galėsite palikti mūsų auklės globai.
Vielas rezervuokite tel.: 630 257 8787,
daugiau informacijos tel.: 708 594 2586.

CENDANT

FINANSUOJAME NAMUS 46 VALSTIJOSE 
MINDAUGAS 888-844-9888 (darbo); 661-343-0286 (mon.) 
MLBubliauakas@cbburnet.com

Mortgage

Always With Flovvers
• Gėlės į Lietuvą (1-2 biznio dienos)
• Vestuvinės ir proginės puokštės 

(vestuvinių puokščių konsultavimas — nemokamas)
• Salių, stalų ir bažnyčių dekoravimas įvairioms 

progoms su 20% nuolaida
• Žolynų ir kapų tvarkymas
• Gėlės visoms progoms
• Krepšeliai ir vainikai laidotuvėms
• Pristatome JAV, Lietuvoje ir pasaulyje
• www.alwayswithflowers.com

8015 W. 79 St. Justice, IL 60458; Tel. 888-594-6604

There are a number of reasons why our new Airbus A340 is the ultimate 
in comfort and convenience. Economy Extra, our new class of Service, 
offers its own separate cabin with plenty of room to work or relax. While 
every seat in all three classes has been newly designed and features an 
individual video screen. Of course, the sense of well being you’ll feel Vvhen 
flying on this sophisticated new aireraft is more than just the result of 
enhanced comfort, space and amenities. It’s also the result of an enhanced 
quality of Service you’ll find only on SAS. To find out more call your Travel 
Agent or SAS at 1-800-221-2350.

www.scandinavian.net

It’s Scandinavian

flaltglobal.net
http://home.com
mailto:amikuhs%40usa.com
http://www.immigration-service.com
http://WWW.MAZEIKA.COM
mailto:MLBubliauakas%40cbburnet.com
http://www.alwayswithflowers.com
http://www.scandinavian.net


* Norėdami patekti į savi
valdybių tarybas, partijų 
kandidatai registruojasi pas 
uošves, žentus ar net mažai 
pažįstamus žmones. Šito jie 
priversti griebtis, kad ne
pažeistų Savivaldybių tarybų 
rinkimų įstatymo, kuris nu
mato, jog tarybos nariu gali 
būti renkamas tik nuolatinis 
tos savivaldybės gyventojas. 
Vyriausiosios rinkimų komisi
jos vadovas Zenonas Vaįgaus- 
kas teigia, jog prieš rinkimus 
partijų kandidatai iš vienos 
savivaldybės į kitą migravo 
beveik visose Lietuvos rin
kimų apygardose. Dėl to komi
sija gavo daugiau kaip šimtą 
skundų. (LR, Elta)

* Seimo Teisės ir teisė
tvarkos komiteto pirminin
kas, socialdemokratas Aloy
zas Sakalas bei jo pavaduoto
jas liberalas Raimondas Šukys 
kreipėsi į Seimo Etikos ir 
procedūrų komisiją, prašy-

; darni įvertinti parlamentarus, 
; kurie žlugdo jų komiteto 

posėdžius. Pasak A. Sakalo, į 
posėdžius dažnai negali atvyk
ti socialdemokratai vidaus rei
kalų ministras Juozas Berna
tonis ir Seimo pirmininko pa
vaduotojas Vytenis Andriukai
tis, liberalas Seimo pirmi
ninko pavaduotojas Gintaras
Steponavičius. (LR, LŽ, Eita)

* Tarp Gargždų ir Vė
žaičių esančiuose žemės 
ūkio paskirties sklypuose Vo
kietijos bendrovė, kuriai Lie
tuvoje atstovauja UAB „Vėjo

. vatas”, iš 4 gyventojų išsi
nuomojo žemę vėjo jėgainėms 
statyti. Bendra šio projekto 
vertė — 70 mln. litų. Planams

statyti vėjo jėgaines neprieš
taravo ir Klaipėdos apskrities 
viršininko administracija. Ta
čiau birželio mėnesį ši institu
cija gavo kolektyvinį Vėžaičių 
seniūnijos gyventojų skundą 
dėl minėto detaliojo plano 
sprendinių. (K, Elta)

* Holokausto nusikalti
mus tiriantis Simon Wiesen- 
tahl centras (SWC) paragino 
Lietuvos teisėsaugą pradėti 
išsamų dešimties į Australiją 
emigravusių asmenų, kurie 
įtariami nacių karo nusikalti
mais, veiklos II pasaulinio 
karo metais tyrimą. Tokių as
menų buvimą Australijoje šios 
valstybės parlamentui patvir
tino Australijos generalinis 
prokuroras Daryl Williams. 
SWC duomenimis, devyni iš 
dešimties įtariamų lietuvių 
šiuo metu gyvena Australijoje, 
tuo tarpu dešimtasis, kaip 
spėjama, 1994 metais grįžo į 
Lietuvą. (BNS)

* Kauno medicinos uni
versiteto Vaikų ligų klini
kos I vaikų ligų skyriuje vyks
ta remontas, nors čia gydomi 
sunkiai kvėpavimo ligomis 
sergantys vaikai. Sergančiųjų 
astma klubo „Viltis” medicinos 
vadovas, medicinos daktaras 
Genius Norvaišas teigė, jog re
montas skyriuje, nenutrau
kiant sergančiųjų astma gydy
mo — „nesuderinami dalykai”. 
Skyriuje yra 50 lovų, šiuo me

tu jame gydomi 42 vaikai. Re
montas buvo pradėtas rugpjū
čio mėnesį. (KD, Elta)

* J netikėtą situaciją pa
teko verslininkas Edvardas 
Leonavičius: Kauno krimina
linės policijos inspektorius 
Sergejus Dručikas pareiškė, 
kad yra pasamdytas jį nu
žudyti. Už informaciją pa
reigūnas verslininko paprašė 
atlyginimo. Tačiau E. Leona
vičius kreipėsi į Specialiųjų 
tyrimų tarnybą (STT), dėl 
bandymo išreikalauti pinigus 
ir ši tarnyba iškėlė bylą. Kau
no policijoje vyksta tarnybinis 
patikrinimas pagal STT pa
teiktą medžiagą. (LR, Elta)

* Po to, kai bus baigti tir
ti Panevėžio ir Klaipėdos
organizuotų gaujų įvykdyti 
nusikaltimai, smūgio sulauks 
ir Kauno kriminalinis pasau
lis. Tokias mintis išsakė poli
cijos generalinis komisaras 
Vytautas Grigaravičius. Šiuo 
metu pagrindinis prokura
tūros ir policijos dėmesys su
telktas į Panevėžio „tulpinių” 
bei Klaipėdos nusikaltėlių pa
saulio autoriteto Sigito Gaid- 
jurgio grupuotės įvykdytų nu
sikaltimų tyrimą. Spėjama, 
kad neseniai pradėję aiškėti 
uostamiesčio gaujos nusikalti
mai savo žiaurumu ir apimti
mi gali pralenkti „tulpinių” 
įvykdytus nusikaltimus.

(KD, LŽ, Elta)

Create Lithuanian documents vvith confidence

TURGUS
Valentinas Krumplis

Take the vvorries out of vvriting in Lithuanian on your Computer. 
A simplemouseclickvvillbringup a Lithuanian dietionary orthesaurus 
containing 50,000 vvords. Your text vvill be automatically spell- 
checked vvith suggestions hovv to edit your vvork. Softvvare vvorks 
vvith all versions of Windows (including MS Office) and comes vvith 
free lifetime technical support.

^DekSoft
/ Sa \ Si&tiM

www.deksoft.com/go/draugas3
Quote ”draugas3“ to receive a 10% discount

"Išnuomojamas kambarys Oak 
Lawn rajone 1 arba 2 vyresnio 

amžiaus moterims.
Tel. 708 499-6032. 

Skambinti nuo pirmadienio iki 
penktadienio vakarais, 

nuo 8 iki 11 vai.

27 Gissing St, Blackburn, VIC 3130 AUSTRALIA 
info@deksoft.com Fax +61 413 247 678
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NIKĄ
1-773 583 5888 — kalba 

lenkiškai, angliškai 
3411 N. Pulaski
Seneliai, vaikai
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VILNIUS 2003
KELIONĖS į DAINŲ ir ŠOKIŲ ŠVENTĘ 

FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš įvairių JA V miestų. 

Grupės ir pavieniai keliautojai

PIGIAUSIOS KAINOS U!

TERESA
1-773 545-3795 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai įvairūs

VYTISJOUĮĮJ
1-773-838 1770

lenkiškai, angliškai, rusiškai 
Vairuotojų teisės - CDL

LEONID
2881 N Milwaukee 

1-773-395-8820 
kalba rusiškai, angliškai 

Įvairūs darbai

CAROLINA JANITORIAL, Ine. 
1-708-415-1211 • 
1-708-83 7 8904

Kviesti Eugenijųkalba lietuviškai 
viešbučių kambarių tvarkymas 

ir padavėjos

MARINA
1-847-329-0202

kalba rusiškai, angliškai 
namų, viešbučių, parduotuvių 

valymas • vizų pratęsimas • "aid 
to tax payer" informacija dėl taksų 

mokėjimo • vaikai ir seneliai

40-24 235th Street Douglaston, N Y 11363 
Tel. 718- 423-6161 1-800-77-VYT1S

Fax. 718-423-3979 
E-mail: vyttours@earthlink.net 
Web site: www.vytistours.com

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

Rita Penčylienė - Tel/fax 708-923-0280
E-mail: pencylar@aol.com

Bronė Barakauskienė - Tel 708-403-5717 
Fax 708-403-4414

E-mail: broneb@aol.com
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HALINA
1-708-453-5853 — kalba, 

lenkiškai, angliškai 
įvairūs darbai

Lietuvos prezidento rinkimuose remkime 
dr. KAZĮ BOBELĮ

CHEPOV'S
Domestic Agency, Ine 

1 847 803 6439 
kalba rusiškai, angliškai

vaikai ir seneliai

Dr. K. Bobelio kandidatūrai paremti pridedu auką: 
$___________
Vardas, pavardė_______________________________
Adresas:______________________________________

Kviečiame moteris darbams pilnai ir 
nepilnai darbo savaitei gyvenamųjų 
patalpų valymui. Mokame grynais 
kiekviena diena.
Minute Maid 7562 N. MiKvaukee, 
Chicago, IL 60631. 1-847 647 0433. 
Kalbame ir rusiškai. Klausti Jurijaus arba 
Leonido.

1 773 804 0500 
lenkiškai, rusiškai 

Vairuotojų teisės - CDL 
6105 W. Belmont, Chicago, IL

Čekius prašau rašyti:

Dr. Kazys Bobelis Campaign Fund 
ir siųsti šiuo adresu:
B & G Property Services
9-Third Street North, Suite 209 
St. Petersburg, FL 33701 
Attn: Tomas Glavinskas

Geriausia kalėdinė dovana 
DRAUGO prenumerata!

Kalėdų proga užsakykite DRAUGĄ savo 
draugams, vaikams, anūkams, giminėms 
ir pažįstamiems (pirmą kartą 
prenumeruojant tik $65.00 metams JAV) 
Mes nusiųsime gražų
pranešimą, kad Jūs
užprenumeravote 
DRAUGĄ 
jų vardu.

Kalėdų 
proga 
užsakau
DRAUGĄ
Siųskite:

Vardas, pavardė _

Adresas ---------------------

Miestas, valstija, zip code

Dovanoja:

Vardas, pavardė----------

Adresas ---------------------

Miestas, valstija, zip code

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

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai.

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA 
MARŲUETTE 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 

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

www.petkusfuneralhomes.com

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD

MARQUĘTTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVĖ.

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St.
ALL PHONES 

1-708-430-5700

GAIDAS - DAIMID
FUNERAL DIRECTORS

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

4330 So. California 10727 S. Pulaski Rd.
5948 S. Archer Avė.

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

12401 S. Archer Avė.
(& Derby Rd.)
ALL PHONES 
1-773-523-0440
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Po ilgos ir sunkios ligos, sulaukusi 95 metų, 2002 
m. gruodžio 12 d. mirė

A. t A.
VERONIKA ŠUMANIENĖ

Gyveno St. Petersburg, FL., anksčiau Cicero, IL, 
Gimė Lietuvoje, JAV išgyveno 52 metus.
Nuliūdę liko: dukra Birutė Vindašienė su vyru Ber

nardu, sūnus Alfredas su žmona Raimonda, sūnus Ed
vardas; anūkai: Nijolė, Vytautas, Dianna Viktorija, 
Kristina ir Arūnas, penki proanūkai, sesuo Otilija Mi
liauskienė bei artimieji Lietuvoje.

Mišios už velionės sielą bus laikomos gruodžio 14 d., 
šeštadienį, 12 vai. Švento Jėzaus Vardo bažnyčioje, FL.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, gruodžio 16 d. 12 vai., 
iš Lack & Son laidojimo namų į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines.

Prašome pasimelsti už velionės sielą.

Nuliūdę artimieji

BALFo Detroito skyriaus valdybos nariui ir 
pasišventusiam darbuotojui, nepailstančiai 
BALFe veikusiam per penkis dešimtmečius

A. t A
STASIUI ŠADEIKAI

mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškiame jo 
žmonai ONAI, sūnums STASIUI ir RIMUI bei 
visiems artimiesiems.

BALFo Centro Valdyba ir Direktoriai

Pal. Arkivyskupo 
Jurgio Matulaičio 

giminaitės vienuolės

MARIJOS ANTANINOS 
LAZAUSKAITĖS

3-JŲ METŲ —SKAUDŽIOS 
NETEKTIES ATMINIMUI,

kartu su broliu A. t A. ZIGMU LAZAUSKU bus aukojamos Sv. MiSios 
Švč. Mergelės Marijos Gim. Marųuette Parko bažnyčioje gruodžio mėn. 17 
d. 7:30 vai. ryto. Taip pat ir Putnamo seselių vienuolyne.

Antros šv. Mišios už A. t A. PIJŲ STONČIŲ 42-jų met. atminimui ir už 
kitus Lazauskų-Matulaičių mirusiuosius bus gruodžio mėn. 22 d. 10:30 v. 
ryto. Visus gimines, Putnamo seseles, prašau pabūti su mūsų mirusiais 
maldoje. Ačiū. Visų mirusių sesuo

Izabelė Stončienė ir vaikai

DVIDEŠIMTIES IR KETVERIŲ 
MIRTIES METINIŲ SUKAKTYS

A. t A.
ELENA IR PETRAS RIMKAI

Nepastebimai prabėgo dvidešimt metų, kai 1982 m. 
gruodžio mėn. 16 d. mirė mūsų mylima mamytė ir ketu
ri metai 1999 m. vasario 10 d. brangus tėvelis.

Labai visi pasiilgome motiniškos akių ir širdies šilu
mos, pamokančio tėviško patarimo.

Todėl su giliu liūdesiu ir meile visą gyvenimą prisi
minsime Mamą, Tėvelį, Močiutę, Senelį.

Pasimelsti už mūsų brangius tėvelius a.a. Eleną ir 
Petrą bus aukojamos šv. Mišios Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos koplyčioje Lemonte 2002 m. gruodžio 
15 d. 9 vai. ryto.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šv. Mišiose ir pasimelsti už velionių 
sielas.

Liūdi dukterys: Danutė, Genė, Regina su šei
momis.

Tai - Jusu laikraštis
TKE LITHUANIAN VVORLD-VVIDE DAILY

http://www.deksoft.com/go/draugas3
mailto:info%40deksoft.com
mailto:vyttours%40earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar%40aol.com
mailto:broneb%40aol.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE&ČIKA<

Žinios apie kalėdinius ir 
naujametinius renginius, o 
taip pat naujienas iš Lietuvos, 
sveikatos patarimus, pasauli
nę spaudos apžvalgą, sporto 
naujienas, literatūros valan
dėlę galite girdėti per „Mar
gučio II” radijo laidą kiek
vieną vakarą, išskyrus šešta
dienį ir sekmadienį, 8 vai. v. 
„Margutis II” transliuojamas 
1450 AM bangų ruože per 
WCEV radijo stotį. Kviečiame 
klausytis!

Kur sutiksite Naujuo
sius metus šiais metais? 
Koks dar gali būti ir klausi
mas? Daugelis Čikagos ir apy
linkių lietuvių per daugelį me
tų pasirenka šaunų Lietuvių 
operos Naujųjų metų pokylį. 
Turbūt jie neklysta, kad taip 
daro. Tai kam čia dar galvą 
sukti ir rizikuoti. Operos val
dybos pirmininkas Vaclovas 
Momkus užtikrina, kad ir šie
metinis bus be priekaištų. Kai 
8 vai. prasivers salės durys, 
visus pasitiks žaviai išpuošta 
Jaunimo centro didžioji salė ir 
maloniai skambanti Algiman
to Barniškio padidinta muzi
kos kapela, kuri linksmins vi
są vakarą iki vėlumos, net 
įžengus į Naujuosius metus. 
Nuo 7 vai. 30 min. vakaro, at
vykusių svečių lauks įvairiau
sia pasirinkimo atgaiva. Vaka
rienę pateiks patyrusi šeimi
ninkė Vanda Morkūnienė, Lit
huanian Plaza & Deli savinin
kė. Dvyliktą valandą, Naujuo
sius metus sutiksime iškil
mingai, sugiedodami Tautos 
himną pakeldami taures. O 
tada — prasidės linkėjimai su 
pažįstamais ir ne visai. Po vi
durnakčio, praalkusius sve
čius šeimininkės vėl pakvies 
vaišintis šaltais ir karštais 
užkandžiais. Belieka tik kreip
tis dėl informacijos ir vietų 
užsakymo į operos valdybos 
pirmininką V. Momkų, tel. 
773-925-6193.

Visi, kuriems trūksta 
Lietuvoje likusios šeimos 
šilumos, kviečiami Kūčių va
karienei gruodžio 24 d., 7 vai. 
vak. į Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos salę 
Brighton Parke. Kartu lauši
me kalėdaitį, pasidalinsime 
džiaugsmais ir vargais, pasi
tinkant užgimsiančio Dievo 
Sūnaus šventes, po to kartu 
10 vai. vak. švęsime Kalėdų 
nakties vigiliją.

„Žiburėlio” lietuviška 
Montessori mokyklėlė ruošia 
Savo metinį lėšų telkimo vajų 
2003 m. sausio 31 d., penkta
dienį, išvyką j Drury Lane 
teatrą, Oak Brook, IL. Bus 
skani vakarienė, linksmos 
varžytinės ir vaidinimas „Lit- 
tle Shop of Horrors”. Kvie
čiami visi dalyvauti šiame 
linksmame vakare: tuo parem- 
site vienintelę lietuvišką Mon
tessori mokyklėlę visoje Ame
rikoje. Vietų užsakymus pri
ima ir informaciją teikia Regi
na Švabaitė-Abate tel. 708- 
235-2994.

{vairiomis progomis po
40 dol. auką „Draugui” at
siuntė:

Peter Uginčius, Frederick- 
sburg, VA;

Viktoria Korė, Shorevvood, 
IL;

J. ir B. Veiveriai, Chicago, 
IL;

Ona Mitrovic, Palos Hills, 
IL:

Irena ir Arūnas Drauge
liai, Lemont, IL.

Visiems šiems gerada
riams tariame širdingą ačiū 
— jų dosnumas tikrai įver
tinamas.

Pedagoginio lituanisti
kos instituto Kūčių pobūvis 
bus gruodžio 21 d., šeštadienį, 
12 vai. Jaunimo centro ka
vinėje. Bus trumpa studentų 
programa ir vaišės. Kviečiami 
buvusieji ir dabartiniai insti
tuto studentai, jų tėveliai, 
dėstytojai, mecenatai. Apie 
dalyvavimą būtina pranešti 
iki gruodžio 18 d., skambi
nant Mildai Šatienei tel. 708- 
409-0216

„Seklyčioje” gruodžio 18 
d., 2 vai. p.p., trečiadienio po
pietėje visi bendrai puošime 
tradicinę eglutę. Kiekvienas 
lankytojas ant stalo ras 
gražų šiaudinuką, skirtą pa
kabinti ant eglutės. Muz. Vla
dui Saltonui grojant, giedo
sime kalėdines giesmes. Visi 
maloniai kviečiami ir laukia
mi — pabendrauti, papietauti, 
praleisti popietę šventiškoje 
nuotaikoje. Atvykite.

Skaitydami „Kultūros 
barus”, jausite Lietuvos ir 
pasaulio kultūros pulsą; pre
numeruodami „Kultūros ba
rus”, būsite tikri, kad nieko 
įdomaus nebus išleista iš 
akių. „Kultūros barų” metinė 
prenumerata oro paštu tik 46 
dol. Užsisakyti galima pas KB 
įgaliotinę JAV-se Mariją 
Paškevičienę, 306 55th Place, 
Dovvners Grove, IL 60516. 
„Kultūros barai” vertinga do
vana visomis progomis ir sau, 
ir giminėms, ir draugams.

Švč. M. Marijos Gimimo
parapijoje Marųuette Parke 
visi kviečiami palydėti senuo
sius ir pasitikti Naujuosius 
metus. Pobūvis vyks parapijos 
salėje. Norintys dalyvauti, 
prašomi užsisakyti vietas iki 
gruodžio 21d. Informacija tei
kiama tel. 773-776-4600 darbo 
dienomis, nuo 9 vai. r. iki 4 
vai. p.p.

STEBUKLO
BELAUKIANT

Kalėdų naktį bet koks ste
buklas gali atsitikti... Ir atsi
tinka. Ar žinote, pavyzdžiui, 
kas nutiko mergaitei Klarai, 
kuri, niekaip negalėdama už
migti (mat vis galvojo apie 
broliuko sužalotą Spragtuką) 
iš savo miegamojo nusileido 
žemyn, prie eglutės, pasižiū
rėti kaip laikosi jai labiausiai 
patikęs žaisliukas ir... Ką ji 
išvydo ir ką išgyveno tą nepa
prastą naktį, sužinosite, atvy
kę į šventinį spektaklį, ku
riame P. I. Čaikovskio „Sprag
tuką” — šitą garsų baletą, 
parašytą prieš 110 metų! — 
vaidins lėlės — Frančeskos 
marionečių teatras.

Priminsime, kad baleto siu
žetui pasitarnavo E. T. A. 
Hoffman pasaka „Spragtukas 
ir pelių karalius”. Choreogra
fiją kūrė žymus Rusijos Im
peratoriškojo teatro baletmeis
teris Marius Petipa. Jis ir pa
siūlė Čaikovskiui parašyti mu
ziką. Kompozitorius iš pradžių 
buvo lab„i skeptiškas, tačiau 
vėliau įsitraukė į darbą, ir 
projekto idėja jam vis labiau ir 
labiau patiko. Įdomu, kad Čai
kovskis daugiau vilčių dėjo į 
paraleliai kuriamą operą „Jo
lanta”, tačiau 1892 m. gruo
džio 17 d. įvykusi abiejų kūri
nių generalinė repeticija, daly
vaujant carui Aleksandrui III, 
akivaizdžiai atskleidė, kad še
devras — „Spragtukas”.

Taigi visų laukia puiki mu
zika, labai įdomios marionetės 
ir šventinė nuotaika! Spektak
lis vyks Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejuje, 6500 S. Pu
laski Rd. sekmadienį, gruo
džio 15 d. 2 v. p.p. Vietos už
sakomos tel. 773-582-6500.

It. L.

Dr. Nellie ir Gerardas 
Juškėnai, gyv. Cleveland, 
Hts., OH, Draugo fondo gar
bės nariai, atliko Kalėdų se
nelio pareigas, atsiųsdami 200 
dol. Jie jau yra paaukoję 
Draugo fondui 4,000 dol. Už 
gerą kalėdinę dovaną nuošir
džiai dėkojame.

Dr. Arnoldas Grušnys,
gyv. VVichita, KS, Draugo fon
do garbės narys, šv. Kalėdų 
proga Draugo fondą parėmė 
250 dol., savo įnašus pakelda
mas iki 1,750 dol. Už paramą 
tariame didelį ačiū.

Stanley Stončius, gyv. 
Nashua, NH, Draugo fondo 
garbės narys, savo įnašus 
švenčių proga papildė 200 do
lerių. Labai dėkojame.

„Draugo” skaitytojai yra
patenkinti išleistu 2003-ųjų 
metų kalendoriumi. Jį gavę, 
atsiunčia dosnią auką. Po 50 
dol. auką atsiuntė:

Ben Serapinas, Oak Lavvn, 
IL;

Birutė Žemaitienė, Oak
Lawn, IL;

Teresė Ūsas, Barrington, 
IL;

John R. Dainauskas, Woo- 
dridge, IL.

Visiems kartu ir kiekvie
nam atskirai — dėkui!

Paulius ir Birutė Gyliai,
Olympia, WA, už 2003 m. 
„Draugo” kalendorių paaukojo 
50 dol. Dėkojame!

P. Algis Raulinaitis, Bur
bank, CA, atsiuntė 50 dol. 
auką. Ačiū!

Gražina Kenter, Danbury, 
CT, už kalendorių atsiuntė 50 
dol. auką. Nuoširdus ačiū!

Elena Paliulis, Cam
bridge, MA, „Draugui” pado
vanojo 50 dol. už kalėdines kor
teles. Sakome ačiū!

Birutė Sekmakas, St. Pete 
Beach, FL, atnaujino „Drau
go” prenumeratą, o už kalen
dorių pridėjo dar 50 dol. auką. 
Širdingai dėkojame.

Juozas Sendzikas, St. 
Catharines, Ont., Canada, už 
kalėdines korteles atsiuntė 50 
dol. auką. Dėkui!

Joana Drukteinis, Oma
ha, Ne, už „Draugo” kalendo
rių atsiuntė 50 dol. auką. 
Dėkui!

Ema Žiobrienė, Hickory 
Hills, IL, atnaujindama 
„Draugo” prenumeratą 2003- 
iems metams, pridėjo dar 50 
dol. Esame dėkingi!

Ligija Bardauskienė, Chi
cago, IL, kartu su „Draugo” 
prenumeratos mokesčiu at
siuntė 50 dol. auką. Dėko
jame!

Francis Mažeika, Chicago, 
IL, „Draugą” apdovanojo 50 
dol. auka už naująjį ir labai 
gražų 2003 m. kalendorių. 
Tariame ačiū!

Benedicta Peters, Destre- 
han, LA, gavusi gražų 2003 m. 
„Draugo” kalendorių, atsiuntė 
50 dol. auką. Ačiū!

Dalia ir Jurgis Anysai,
Chicago, IL, už „Draugo” nau
jąjį kalendorių atsiuntė 50 
dol. auką. Labai dėkui.

Juozas Ardys, Fairvievv, 
PA, atsiuntė „Draugui” 60 dol. 
auką už gautą kalendorių. 
Esame dėkingi.

Kun. Stanley Raila, Little 
Neck, NY, gavęs „Draugo” ka
lendorių ir kalėdines korteles, 
atsiuntė 125 dol. auką. Nuo
širdžiai dėkojame.

Viktoras Petraliūnas, 
Oak Park, IL, „Draugą” ap
dovanojo 60 dol. auka. Ačiū!

ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI

Šv. Kalėdų ir 2003 Naujų 
metų švenčių proga gimines, 
draugus ir pažįstamus su 
nuoširdžiais linkėjimais svei
kina Juozas Žadeikis.

Džiaugsmas ir ramybė te
lydi mūsų gimines, draugus 
bei pažįstamus per Kalėdų 
šventes ir Naujuosius metus!

Elena ir Karolis 
Milkovaičiai

Yorba Linda, CA

Džiugių Kalėdų švenčių ir 
laimingų, sėkmingų Naujųjų 
metų! Šia proga siunčiu 
„Draugui” 110 dol. auką.

Prel. Jonas A. Kučingis 
Los Angeles, CA

Laimės, džiaugsmo ir ra
mybės linki Marytė Černiū- 
tė per šias Kalėdų šventes. Lai 
Naujieji metai būna gausūs 
Dievo palaimos.

Amerikos Lietuvių pensi
ninkų, Čikagoje Assoc. sveiki
na su Šv. Kalėdom ir linki
daug geros sveikatos ir iš
tvermės Naujuose metuose 
2003-se.

Antanas ir Ona Sereika
sveikina draugus ir pažįs
tamus su šventom Kalėdom ir 
linki laimingų Naujų metų.

Gimines, draugus ir pažįs
tamus švenčių proga nuošir
džiai sveikina Vanda ir Liu- 
ba Bichnevičiai.

Linkime giminėms ir 
draugams linksmų Kalėdų ir 
laimingų 2003 metų!

Kazys ir Elena Majauskai

Vytautas ir Aldona Čepė
nai, Darien, IL, sveikina mie
lus gimines, draugus ir pa
žįstamus, linkėdami nuotai
kingų šv. Kalėdų ir geros svei
katos Naujuose metuose.

Gražina Musteikienė lin
ki giminėms ir artimiesiems 
malonių, gražių šv. Kalėdų 
švenčių ir geriausios sveika
tos Naujuose metuose.

Liudas ir Irena Kirkai iš
Lemonto sveikina gimines, 
draugus ir pažįstamus su šv. 
Kalėdomis ir linki sveikų ir 
laimingų Naujųjų metų.

Tegul šv. Kalėdų šviesa 
pripildo džiaugsmu Jūsų šir
dis, o Naujieji metai atneša 
laimę, gėrį ir ramybę. Links
mų švenčių linkiu giminėms, 
bičiuliams ir tėvynainiams 
Lietuvoje.

Magdalena Birutė 
Stankūnienė

Nuotaikingų švenčių ir 
gerų ateinančių metų dien
raščio „Draugo” kolektyvui 
linki Šakiškių klubas

Linksmų švenčių ir kūry
bingų metų linkime dien
raščio „Draugo” vyr. redakto
rei ir visam kolektyvui.

Suvalkiečių draugija

„Draugo” redakciją svei
kina Lietuvių Venezue- 
liečių draugija Čikagoje.

Kūdikėlio Jėzaus Gimi
mo Dienos proga Halina 
Bagdonienė sveikina savo gi
mines, draugus ir pažįstamus, 
linkėdama sveikatos ir lai
mingų Naujųjų 2003 metų.

Vanda ir Vytautas Ma
jauskai sveikina artimuosius, 
pažįstamus bei bičiulius šv. 
Kalėdų proga, linki, kad at
bėgantieji metai atneštų norų 
ir vilčių išsipildymą.

J. ir J. Mockaitis šv.
Kalėdų proga sveikina visus 
savo gimines ir draugus, taip 
pat linki sveikų ir laimingų
Naųjųjų metų.

ĮDOMIOJI SKILTIS

EGLE JUODVALKĖ
„VEIDRODIS IR 

TUŠTUMA”
Lietuvos rašytojų sąjungos 

draugija išleido naują Eglės 
Juodvalkės knygą „Veidrodis 
ir tuštuma / The Mirror and 
The Void”. Knyga išleista lie
tuvių ir anglų kalbomis, 
tačiau eilėraščiai nėra verti
mas. Autorė kuria dviem kal
bom. Ši knyga - unikali lietu
viškos ir angliškos poetinės 
saviraiškos dermė, turinti at
spindžio bruožų.

Poezijos rinkinį E. Juod
valkė pristatė išeivijos poezi
jos vakare „Pavasaris rudenį”.

Knygoje taip pat yra kom
paktinė plokštelė. Pačios 
poetės įdeklamuoti eilėraščiai.

mano gimtinė 
senstančius motinos rytas 
tamsėjančių drobių vaizdai

Petrapilio badas 
žemaitės mokyklinės ašaros

SKELBIMAI
Advokatas

Vytenis Lietuvninkas
4536 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 60629 
Tel. 773-776-8700 

E-mail: Gibaitis@aol.com 
I'oll free 24 hr. 888-776-6742 

Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 
Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217

L35 S LuSulk“#2X)0tliic:»go,IL 6060(1 
Galimos konsultacijos šeštadieniais

ADVOKATAS 
Genadij GOLOVCHUK
• CIVILINĖ, KRIMINALINĖ 
BEI IMIGRACINĖ TEISĖ
• TRAFICC, DUI
• SKYRYBOS, PALIKIMAI, 
TRAUMOS

(847) 401-9221
617 Devon Avė., Park Ridge, IL 60068

tėvelio galanterija 
Šiauliuose 
bendrabutis Kaune 
Benediktinų gatvėje 
krauju rašytas meilės 
laiškas
čigonės išburta 
kelionė iš kurios 
negrįš...

Ištrauka iš eilėraščio 
„Gimtinė”

Šią ir kitas Eglės Juod
valkės knygas galite įsigyti 
„Draugo” knygynėlyje, adresu 
4545 West 63rd Street, Chica
go, IL 60629. Knygos kaina 13 
dol., pridedant 8,75% mokestį, 
užsisakantiems IL valstijoje. 
Persiuntimo kaina 3.95 dol. 
Teiraukitės telefonu 773-585- 
9500.

Parengė Vitalija Pulokienė

• 27 ęentai skambinant į 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 
vai. per parą, 7 dienas per 
savaitę, 6 sekundžių inter
valai. Jokių mėnesinių mo
kesčių. Tikslus apskaičiavi
mas. Kokybiškiausias ryšys. 
Paslauga be apgaulės. Kreip
kitės vakarais lietuviškai į 
TRANSPOINT atstovą su 8 
metų patirtimi tarptautiniuo
se ryšiuose. Tel. 708-386- 
0556. TRANSPOINT — 
patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu!

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

• Almos fondas
Nijolė Bikulčienė, Bur

bank, IL aukoja $100 kana- 
diškų dolerių Lietuvos vai
kams per Almos fondą. Almos 
ir Lietuvos vaikų vardu dėko
jame! Aukos nurašomos nuo 
mokesčių Tax ID #36- 
4124191. Čekius rašyti Li
thuanian Orphan Care, pažy
mint, kad skirta Almos fondui. 
Siųsti: 2711 West 71st 
Street, Chicago, IL 60629.

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 
LAIVU^RRISTATYTI

£ TINIAI
i iuvą,
LATVIJĄ, 
ESTIJĄ <

SIUNČIAME
AUTOMOBILIUS, 
AUTO DETALES, 
IR KOMERCINES 

SIUNTAS.

8801 S. 78 th Avė, Bridgevievv, IL 60455, (708)-599-9680
2719 W. 71 Str, Chicago, IL 60629, (773)-434-7919

• DĖMESIO! VIDEO 
APARATŲ SAVININKAI!
Norėdami tikrai kokybiškai 
išversti video įrašus iš 
Lietuvoje naudojamos PAL 
sistemos į amerikietiškąją 
NTSC ir atvirkščiai, kreip
kitės į INTER-VIDEO 3533 
S. Archer Avė., Chicago, IL 
60609. TeL 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas.

• Prieš užsisakydami 
paminklą aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
lllth St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, 
brėžinius. Prieš pastatant 
paminklą, galėsite apžiūrėti 
ir įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip jau buvo jūsų pageidau
ta. Sav. Lilija ir Vilimas 
Nelsonai. Tel. 773-233- 
6335.

• Baltic monuments, 1108 
Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. 
Tel. 630-243-8446. Leonidą 
ir Gediminas Kazėnai.Pagei
daujant atvykstame į namus.

» Per Lietuvos našlaičių 
globos komitetą šiuo metu 
yra remiami virš tūkstančio 
apleistų Lietuvos vaikų. 5 vai
kus remia ir metinį paramos 
mokestį $750 atsiuntė The 
Tauras Club, iš Pennsylvani- 
jos; 3 vaikus remia ir $450 
paramai atsiuntė Edvardas ir 
Susana Žemaičiai, Woodha- 
ven, NY; 2 vaikus remia ir 
$300 atsiuntė Marie O’Neill, 
Philadelphia, PA. Po $200 — 
vaiko metinei paramai at
siuntė — Frank ir Patricia 
Bobbin, Springfield, MA; Bere- 
nika Čipkus, NewYorke; Arū
nas Gasparaitis, Elmvvood, IL; 
John Jasin, Potomac, MD. Po 
$150 — vieno vaiko metinį 
paramos mokestį atsiuntė — 
Brian ir Susan Quinn, Onalas- 
ka, WI; JAV LB Brighton Par
ko apylinkė; dr. A. ir Roma 
Čepuliai, Willoughby Hills, 
OH; Algis ir Genovaitė Kiudu- 
lai, Lake Geneva, WI; Walter 
Adomkus, Littlerock, CA; Lie
tuviai Respublikonai Illinois 
valstijoje per Praną Jurkų; So
fija Jelionienė, Darien, IL; 
Mary ir Frank Radis, Inver- 
ness, IL; Richard ir Jeanette 
Merion, West Chester, PA; 
Zigmas ir Ramunė Sadauskai, 
West Chicago, IL; Walter ir 
Carol Kleponiai, Broomall, 
PA; Cheryl ir Leonard Bugy 
Dowagiac, MI; Frank Stearns, 
Greenville, PA; Edvvard ir 
Josephine Wicas, Glastonbu- 
ry, CT. Švenčių proga Lietu
vos vaikams aukoja: $120 — 
Marlene Zavada Vorsteg, 
Medford Lakęs, NJ; $100 — 
Brolis Kazimieras Roland, 
OFM; Arroyo Grande CA; 
Elizabeth Cahppell, Grays- 
lake, IL; $50 — Georgia Ja- 
nush, Hot Springs Village, 
AR; Ponia nenorinti skelbti 
savo pavardės; Brigita Vinge
lis, Jeannette, PA; $30 — 
Bemita Helen Pollock, Over- 
land Park, KS; $25 — Sa
lomėja ir Augustinas Idzeliai, 
Cleveland, OH. Lietuvos ap
leistų vaikų vardu dėkojame 
visiems Amerikos lietuviams 
taip dosniai aukojantiems Lie
tuvos vaikams! Lietuvos naš
laičių globos komitetas, 
2711 West 71st Street, Chi
cago, IL 60629.

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų 
globos būrelis dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, invali
dams vaikams, daugiavai
kėms šeimoms bei studentams 
Lietuvoje. Aukojo: Paulius Ku- 
sak $7,900, Jūratė Fischer 
$100, Sigutė Mikrut $100. La
bai ačiū. „Saulutė” („Sunlight 
Orphan Aid”), 419 Weidner 
Rd., Buffalo Grove, IL 
60089, tel. (847) 537-7949, 
TAX ID #36-3003339.
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