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Š v č . M. M a r i j o s N e k a l t o 
P r a s i d ė j i m o š v e n t ė ; 
J A V L B S o c i a l i n i ų 
r e i k a l ų t a r y b o s s k i l t i s . 

2 psl. 

L i e t u v a i s k i r t a s 
s v a r b u s v a i d m u o 
t a r p t a u t i n ė s p o l i t i k o s 
s c e n o j e — v e d a m a s i s ; 
17 k a n d i d a t ų t a i k s t o s i į 
P r e z i d e n t ū r ą . 

3 psl. 

Iš A t e i t i n i n k ų 
g y v e n i m o . 

4 psl. 

Š i o š e š t a d i e n i o p r i e d e : 
k a d a ž m o n i j a t a r ė 
p i r m u o s i u s ž o d ž i u s ; 
k o n c e r t a s M. i r P . 
S t a k i ų a t m i n i m u i ; 
l i e t u v i š k i k r y ž i a i iš 
K o l u m b i j o s ; s v a r b u s 
r y š y s s u L y r i c o p e r a . 

L i e t u v o s v a i k u č i a i 
i e š k o v i l t i e s 
s p i n d u l ė l i ų ; m e t ų 
p a b a i g a i r m o k e s č i a i . 

5 psl. 

Ž y d r ū n a s l l g a u s k a s 
ž a i s Č i k a g o j e ; š a u n i a i 
d a r b u o j a s i A L T a s . 

8 psl. 

Sportas 
*A. Brazys: „Žalgiriui" 

galimybių d a r yra. Buvusio 
Kauno „Žalgirio" vyrų krep
šinio vyriausiojo trenerio 
Algirdo Brazio nuomone, ket
virtadienio pergalė ULEB 
turnyre kauniečiams labai 
svarbi psichologiškai. 

*Ž. l lgauskas - 17-tas 
pagal blokuotus met imus. 
Cleveland ,.Cavaliers~ koma
ndos vidurio puolėjas Žydrū
nas llgauskas Šiaurės Ame
rikos Nacionalinės krepšinio 
asociacijos (NBA) lygoje pagal 
blokuotus metimus yra sep
tynioliktas, o pagal atkovotus 
kamuolius kartu su dar tri
mis krepšininkais dalijasi de
vynioliktąja vieta. 

"D. Kasparaičio atsto
vaujamas „New York Ran-
gers" klubas. Siaurės Ame
rikos Nacionalines ledo ritulio 
lygos (NHL) čempionate, po 
pratęsimo 2:3 .(0:0, 2:2, 0:0. 
0:1) pralaimėjo .Philadelphia 
Flyers" ledo ritulininkams. 

Naujausios 
žinios 

*Antikorupcijos komi
sija deda tašką „VP Mar
k e i istorijoje. Seimo anti-
korupcijos komisija nuleido 
rankas kovoje už daugiau 
kaip 70 mln. litų pridėtinės 
vertės mokesčio (PVM), kuris 
iš biudžeto turi būti pervestas 
didžiausią mažmenines pre
kybos tinklą Lietuvoje val
dančiai „VP Market". 

•Vytau tas Šus t auskas 
pasiryžęs į savo partiją pri
imti įkalinimo įstaigose 
bausmes atliekančius žmo
nes. Jo partijos nariais gali 
tapti ir chuliganai ir namines 
degtines gamintojai, kurio. 
Lietuvos laisves sąjungos 
vadovas nuomone, nėra nusi
kaltėliai. 

Už prezidentą, kuris tesi 
pažadus 

Vaidas Urbonas 
Savo pažįstamus bei drau

gus mes vertiname už jų dar
bus, o ne už jų kalbas. Politi
koje irgi tas pats. Štai po
litologai ir politikos apžvalgi
ninkai laužo galvas, kodėl to
kie aukšti Valdo Adamkaus 
vertinimai. Kad ir kaip galvo
tum, lieka vienas atsakymas: 
tai Valdo Adamkaus darbai 
Žmonės juos mato ir įvertina. 

Kodėl Seimu, partijomis taip 
mažai pasitikima? Ar ne todėl, 
kad žmonės mato tik tuščias 
kalbas, vienas kito drabstymą 
purvais ir pasigenda darbų? 
Žmonių juk neapgausi. 

Visi rinkimai pasižymi kal
bomis ir pažadais. Tai supran
tama. Politikai per rinkimus 
visuomet nori atrodyti gražes
ni ir geresni. Ši ririkiminė 
kampanija yra geriausias pa
vyzdys. Daugelis kandidatų 
neišlipa iš televizoriaus, kal
bėdami apie tai, kaip bus ge
rai, jei jie valdys Lietuvą. 
Naudojamasi bet kokia proga 
pažerti kuo daugiau pažadų 
arba apšmeižti kitą kandi
datą. Kalbėtojų turime daug. 
Reikia tų, kurie dirbtų. 

Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus, paskelbdamas savo 
apsisprendimą kandidatuoti 
ant-ą k irtą tvirtai f ' a k ė , 
jog, nepaisant rinkiminių karš
čių, jis vykdys savo, kaip pre
zidento, įgaliojimus. Ir ši pa
žadą tesi — jis dirba, nepasi-
nerdamas į menkus vietinius 
kivirčus. 

Geriausias pavyzdys — tai 
Lietuvos pakvietimas į NATO. 
Valdas Adamkus savo inaugu
racinėje kalboje aiškiai pa
sakė, kad vienas jo svarbiau
sių tikslų — tai Lietuva prik
lausanti NATO. Šiandien mes 
matome, kad šis duotas 
pažadas jau įvykdytas — mes 
esame pakviesti į NATO. 

Mūsų rytdiena tapo sau
gesnė, patikimesnė. Tai pa
tvirtino ir JAV prez. George 
W. Bush: „Tie, kurie pasi
rinktų Lietuvą savo priešu, 
taptų ir Jungtinių Amerikos 
Valstijų priešu". Šie žodžiai 

nebuvo praleisti negirdomis -
jie buvo cituojami pasaulio 
laikraščiuose ir televizijose. 
Ar ne tokių garantijų mes lau
kėme tuomet, kai stovėjome 
Baltijos kelyje, kuomet buvo 
paskelbta Lietuvos nepriklau
somybe? Šiandien mes jau ga
lime nebijoti, kad liksime vie
niši pavojaus akivaizdoje. Mes 
galime būti tikri, kad mūsų 
vaikams nebus lemta patirti 
to, ką patyrė mūsų tėvai — 
okupacijų, trėmimų. 

Ir tai yra ne vien politikų, 
bet ir visų Lietuvos žmonių 
pergalė. Tai pripažįsta ir Val
das Adamkus: „Lietuvos pri
pažinimas Prahoje — tai jūsų, 
mieli Lietuvos žmones, ne
lengvo kasdienio darbo ir pas
tangų įvertinimas. Tai isto
rinė visų mūsų pergalė. Už ją 
iš širdies visiems dėkoju. Su ja 
kiekvieną jūsų sveikinu". 

O mums reikia pripažinti 
mūsų prezidento Valdo Adam
kaus nuopelnus — iš tiesų, jei 
nebūtume turėję tokio prezi
dento, kelias link šio lai
mėjimo būtų buvęs labiau vin
giuotas ir sudėtingesnis. 

Aišku, užtikrintas valstybės 
saugumas nėra galutinis tiks
las Z --biausia:: tikilas - tai 
žmonių gerovė. Apie tai ir kal
ba Valdas Adamkus savo pro
gramoje: „Šiandien sakau: ne 
tik laisvas, bet ir pasiturintis, 
saugus žmogus, ne tik atvira, 
bet ir veikli, solidari visuo
menė, ne tik stipri, bet ir mo
derni, gerai tvarkoma vals
tybė". 

Ir aš — kaip ir dauguma 
Lietuvos žmonių — pasitikiu 
prezidentu, kuris tesi savo 
pažadus. Aš tikiu, kad Valdas 
Adamkus gali įvykdyti ir šiuos 
savo pažadus, nes jis dirba. 
Jis iki galo lieka ištikimas 
žmonėms ir įsipareigojimams, 
kuriuos mums davė. Jis juos 
tesi, kai kiti politikai tik kal
ba. Todėl jis yra patikimas 
prezidentas. Valdas Adamkus 
yra prezidentas, kurio labiau
siai reikia Lietuvai. 

Trumpai 
apie viską 

Amerikos lietuviai nemažiau džiaugsmingai švente Lietuvos pakvietimą \ NATO. kaip mūsų tautiečiai 
tėvynėje Daugelio organizacijų bei oficialių asmenų surengtuose priėmimuose buvo paminėtas šis svarbus is
torinis įvykis. Nuot raukoje: Lietuvos Respublikos garbes konsulo Palm Beach. FL, Stasio Balzeko. Jn , sureng
tame pobūvyje VVashington. DC (iš kaires ' : Angele Nelsiene. JAV Atstovų rūmu narys iR-III.) -John M. Sliim-
kus, Emanuelis Zingeris. Hamid Ladjevardi ir Stasys Balzekas. 

Vilniaus grupės šalių ambasadoriai 
Vašingtone šventė laimėjimus 

VVashington, DC, gruo
džio 4 d. — Trečiadienį Va
šingtone reziduojančių 10 Vil
niaus grupės šalių ambasado
riai JAV Senate surengė bend
rą priėmimą, skirtą atšvęsti 
NATO aukščiausio lygio susi
tikimo Prahoje -'-etų priimtą 
sprendimą dėl NATO plėtros 
bei laimėjimus, kuriant laisvą 
ir vieningą Europą. 

Priėmime dalyvavo JAV 
Kongreso nariai, aukšti JAV 
administracijos pareigūnai, 
įtakingi politikai, žurnalistai, 
nevyriausybių organizacijų at
stovai, vidurio ir rytų Europos 
etninių bei Amerikos žydų or
ganizacijų atstovai, kitų už
sienio valstybių ambasadoriai. 

Priėmime taip pat dalyvavo, 
šiomis dienomis Vašingtone 
su vizitu viešintis LR Už
sienio reikalų ministerijos 
Valstybės sekretorius Evaldas 
Ignatavičius. 

Renginyje dalyvavo 17 JAV 
Kongreso narių: senatoriai 
Richard J. Durbin, George Al-
len, Joseph R. Biden, Chuck 
Hagel, Joseph I. Lieberman, 

John McCain, Barbara Mi
kulskį, Ben Nelson, Paul S. 
Sarbanes, Arlen Specter, 
George V. Voinovich bei At
stovų rūmų nariai Doug Be-
reuter, Robert Borski, John S. 
Tanner, Christopher Cox, 
Henry J . Hyde ir John M. 
Shimkus. 

Priėmimo dalyvius JAV ad
ministracijos vardu pasveiki
no specialus JAV prezidento 
padėjėjas bei vyriausias Na
cionalinės saugumo tarybos 
direktorius Europai ir Eurazi
jai Danniel Fried. 

Dalis priėmime dalyvavusių 
JAV Kongreso narių šia proga 
padarė pareiškimus. Kaip 
pažymėjo senatorius J. Lieber
man, Prahos susitikimas tapo 
istorijos skiriamąja riba ir vie
nu svarbiausių NATO susiti
kimų nuo pat organizacijos 
įsteigimo 1949 m. Tai, pasak 
kito JAV Kongreso atstovo bei 
NATO Parlamentinės asam
blėjos prezidento D. Bereuter, 
priartino mus prie laisvos ir 
vieningos Europos. JAV Sena
to užsienio reikalų komiteto 

pirmininkas S. Biden akcenta
vo, kad didele dalimi Prahos 
susitikimo sprendimus dėl 
NATO plėtros nulėmė Vil
niaus grupės šalių tarpusavio 
bendradarbiavimas. Vilniaus 
grupės šalių pastangų bei pa
žangos reformuojant savo 
valstybes svarbą taip pat pa
brėžė senatoriai G. Allen bei 
J. McCain. „Man teko garbė 
aplaiiKycj... visas septyui&i » 
sąjungą Prahoje pakviestas 
šalis ir kiekvieną kartą bū
davau sužavėtas bei giliai su
jaudintas jūsų žmonių valia 
priešintis žiaurios istorijos 
diktatui bei eiti į vakarus", — 
sakė J. McCain. 

Tuo tarpu lietuvių kilmės 
Kongreso narys J. Shimkus 
paragino švenčiant Estijos, 
Latvijos, Lietuvos, Slovakijos, 
Bulgarijos ir Rumunijos pa
kvietimą į NATO, nepamiršti 
atiduoti duoklę disidentams, 
kurie net tamsiausiomis va
landomis išsaugojo Rytų Euro
pos laisvės svajones. „Mes 
esame čia šiandien dėka šių 
drąsių žmonių ir jų rėmėjų... 
kurie komunizmo prievartai 
priešinosi moralinėmis normo
mis ir atkaklumu". 

J a u penktasis L ie tuvos 
garbe* konsulas ketvirta
dienį oficialiai pradėjo dirbti 
Vokietijoje. Lietuvos ambasa
dorius šioje įtakingoje Vakarų 
Europos valstybėje Vaidievu-
tis Geralavičius ketvirtadienį 
Drezdene 58 metų teisininkui 
Hans-Joerg Derra įteikė kon
sulinį patentą, taip praneš
damas apie šio garbes konsulo 
įgaliojimus. (Elta) 

Ketvirtadienį Seimas pr i 
t a r ė socialinėj apsf. gos ir 
darbo ministrės Vilijob Blinke-
viciutes pateiktoms Valstybi
nių socialinio draudimo pen
sijų įstatymo pataisoms, ku
riose siūloma mokėti visiems 
dirbantiems ir neįgaliesiems 
viso dydžio pensijas, nepri
klausomai nuo gaunamo atly
ginimo. (Elta) 

Valstybės sienos apsaugos 
pare igūna i Būtingės pasie
nio kontrolės punkte sulaikė 
Lietuvos-Latvijos sieną pėsčio
mis bandžiusį pereiti rusą su 
buvusios SSR pasu. Pasie
niečių apklausiamas, „nelega-
las" papasakojo, kad panašiu 
metodu jis apkeliavo pusę Eu
ropos. Sekmadienį temstant 
pasienio kontrolės punkte 
budėję pareigūnai pastebėjo 
tarp eilėje laukiančių mašinų 
laviruojantį vyriškį, kuris 
pamažu artėjo į Latvijos puaę. 
Supratę, kad jo tikslas — ne
legaliai pereiti valstybės sie
ną, pasieniečiai bėglį sulaikė. 
Sulaikytojo rankinėje parei
gūnai rado penkias „pro-
krūtkes" (įrankius automobi
lių durelių spynelėms atida
rinėti). Taigi gali būti, jog ne 
vitii nelegaliomis kelionėmis 
po Europą V. Jelizarovas 
žymus. (Eita) 

Kyšius duodančiu įmonių 
dalis Lietuvoje per pastaruo
sius trejus metus sumažėjo, 
sumenko ir duodamų kyšių 
dydis. Tačiau, palyginti su 
kaimyninėmis Baltijos šali
mis, Lietuvoje kyšius duodan
čių bendrovių yra daugiausia, 
rodo Europos rekonstrukcijos 
ir plėtros banko (ERPB) patei
kiami duomenys. URS) 

Pasaulio naujienos 
(Hermaną* AFP. R M M » . AP. interta*. ITAR-TASS BNS 

»nlmg«rtQrų pranešimais) 

EUROPA 

JAV 

JAV įspėjo savo piliečius 
apie ,,galima teroristų grės
mę" Turkijoje, kuri gali tapti 
svarbia JAV sąjungininke 
galimame kare prieš Iraką. 

JAV senatorius Strom 
Thurmond, kuris atstovauja 
South Carolina valstijai, 
ketvirtadienį pasiekė savo 
paskutinį politinį tikslą - jis 
švenčia 100 metų jubiliejų, 
vainikuojantį jo legendinę 
karjerą. „Tegu Dievas jus 
laimina. - seniausiam per 
visą JAV istoriją Kongreso 
nariui rašė prezidentas 
George W. Bush. Visa tauta ir 
aš esame dėkingi už jūsų 
darbą". 

JAV. Pentagonas planuo
ja per ateinančias kelias die
nas mobilizuoti tūkstančius 
Nacionalines gvardijos ir 
Rezervo kareivių, kurie eis 
kariuomenes pareigas, 
jgysiančias didelę reikšmę 
galimo JAV karo prieš Iraką 
atveju, pranešė laikraštis 

„The New York Times", rem
damasis Gynybos departa
mento atstovais. 

RUSIJA 
Maskva. Didžiosios Bri

tanijos ambasada Maskvoje 
nekomentuoja Čečėnijos su
kilėlių pasiuntinio Achmed 
Zakajev atvykimo į Londoną 
aplinkybių ir pranešimų, kad 
jis paprašė suteikti šalies 
valdžios politinį prieglobstį. 

Rus i jos prezidento pa
dėjėjas Sergej Jastržembskij 
pareiškė, jog Maskva tikisi, 
kad pagerės padėtis dėl 
rusakalbių gyventojų teisių 
laikymosi Baltijos valstybėse, 
kai jos prisijungs prie NATO. 

Rusija. Rusijos atomines 
energetikos ministerijos Ry
šių su valdžios institucijomis 
ir žiniasklaida valdybos vir
šininkas Nikolaj Singariov 
interviu BNS paneigė 
Kaliningrado organizacijos 
„Ekologijos apsauga'" pareiš
kimą, neva Kaliningrade pla
nuojama pastatyti plaukio-
jančiąją atominę elektrinę. 

Vengrįja. Po perspėjimo 
apie bombą, toko uždaryti 
Vengrijoje esančią baldų ir 
kitų interjero detalių parduo
tuvę IKEA. tačiau jokių 
sprogmenų joje nebuvo rasta, 
pranešė policija Trečiadienį 
bombos buvo rastos dviejose 
IKEA parduotuvėse Nyder
landuose. 

Lenki jos šachtininkai 
pradėjo runšt:s streikui. 
Lenkijos Silezijos ..Solida
rumo" profsąjunga paskelbė 
pradedanti ruoštis streikui, 
visose šalies anglies kasyk
lose organizuojami referendu
mai del visuotinio streiko. 

Belgijos parlamento 
Žemieji rūmai penktadieni 
balsavo už palaipsni bran
duolinės energetikos išgyven
dinimą, kuris vyks laiko
tarpiu nuo 2015 iki 2025 
metų. Per ateinančias kelias 
savaites Senatas tu n patvir
tinti nutarimus, pagal ku
riuos numatoma uždaryti viso 
septynias Belgijos atomines 
elektrines. 

Po r tuga l i j a Europos 
Saugumo ir bendradarbiavi
mo organizacijos <ESBO> 
narių užsienio reikalų minist

rai susi t inka Portugalijoje 
aptarti kaip kovoti <:y teroriz
mu ir užtikrinti , kad šios 
organizacijos veikla liktų 
svarbi pasibaigus šaltajam 
karui. 

L o n d o n e , ketvirtadienį, 
ginkluotas užpuolikas įkaitais 
paėmė keturis banko HSBC 
skyriaus Londone darbuoto
jus, pranešė saugumo šalti
niai. ..Pis'olotu ginkluotas 
į tar iamasis yra pirmajame 
pastato aukšte. Viduje yra ir 
keturi banko darbuotojai". -
agentūrai ..Reuters" pranešė 
saugumo šaltinis. J įvykio 
vietą, netoli Bockingham 
rūmų. atvyko policija. 

ARTIMIEJI RYTAI 

buvo - a federaciniam 
valstybės modeliui. Šiose 
derybose siekiama užbaigti 19 
metu h> - tarp 
Šri Lanko- vyriausybės ir 
tamilu separatistų, per kurį 
žuvo 64,000 žmonių. 

Indonezija. Per sprogimą 
..McDonalds" restorane. Indo
nezijoje, žuvo bent vienas 
žmogus, paskelbė CNN tele
vizija. 

INDIJA 

Indijos Ajodhjos ir Fai-
zabado miesteliuose dvvniuo-

se, kurie garsėja šventyk
lomis, penktadieni paskelbė 
didelę saugumo pajėgų 
parengtį, nes šią dieną 
sukako 10 metų. kai hin-
duistų minia nugriovė meče
te. 

AUSTRALIJA" 

*Australi ja Per Sid
nėjaus apylinkėse siaučian
čius gaisrus, žuvo jau antras 
žmogus - 71 metų vyras, kurio 
kūnas buvo rastas jo sudegu
siame namelyje ant ratų. 

I z r ae l i s yra naujasis ..ai 
Qaeda"" taikinys. Osama bin 
Laden vadovaujamas tero
ristų tinklas ,,al Qaeda" keti
na rengti savižudžių teroristų 
išpuolius prieš Izraelį, pra
nešama interneto tinklalapy-
je. kuris JAV pareigūnų ma
nymu yra šios organizacijos 
ruporas, praneša ..The Wa-
shington Post". 

Sr i L a n k o s vyriausybe ir 
sukilėliai ..Tamilu tigrai" 
ketvirtadieni pranešė, kad 
Osle vykusių derybų metu 

AB „Lietuva* telekom;fc«' jKiskyre Vilm.ui> Gedimino technikos un:vrr>i-
;<-to icl('k<imunik.ui|u mokomajai laboratorijai dauginu k;n|> 2.!50.OtK) 1.1 
vertės" įrangom Kęstučio Vanago Elta nuotraukoje VCJTU rektorius 
l>r<>(' habil '!t Romualdas Ginevicius" ir AB „Lietuvos" telekoroa.*' gene 
ralini." ilin»kt<iriti!> Tajmi l'arma. pasirašy l>endradarhiav im>> nutartį 
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NEKALTAS P R A S I D Ė J I M A S 
Ses. Ona Mika i l a i t ė 

Didžioji Advento šventė, 
skirta pagerbti Dievo Motiną 
— tai Marijos Nekaltas Pra
sidėjimas gruodžio 8 d. Šia 
švente Katalikų Bažnyčia mi
ni Marijos apsaugojimą nuo 
gimtosios nuodėmes nuo pir
mo jos prasidėjimo momento. 
Xuo senų laikų krikščionys ti
kėjo šia Dievo dovana Marijai, 
skirtai būti Kristaus Motina. 
Evangelistas Lukas aprašo 
angelo Gabrieliaus pasveiki
nimą, kuriuo Marija vadina
ma „malones pilnoji" ir Dievo 
apdovanotoji, išrinktoji. 

Popiežius Klemensas XI 
visai Katalikų Bažnyčiai įsa
ke švęsti Nekalto Prasidėjimo 
šventę 1708 m., nors paskirose 
šalyse ji buvo švenčiama ir 
anksčiau. Lietuvoje šis Mari
jos titulas buyo žinomas jau 
lotame amžiuje. Pati seniau
sia Lietuvos bažnyčia, pašvęs
ta Marijos Nekalto Prasidė
jimo garbei, buvo pasta tyta že
maičių vyskupo Bal t ramie
jaus Svierenkavidaus Alsėdžiuo
se 1477 m. Tais pačiais metais 
popiežius Sikstas IV aprobavo 
Mišias Nekalto Prasidėjimo 
garbei. 

Apie Marijos Nekal tą 
Prasidėjimą — kaip ir kada jis 
įvykęs — teologai ginčijosi jau 
nuo viduramžių. Lietuva, sto
vėdama nuošaliai nuo tų gin
čų, šią tiesą pripažino ir mie

lai šiuo titulu Mariją vadino. 
Tikriausiai sis Marijos titulas 
į Lietuvą atneštas drauge su 
pačia krikščionybe, nes Ne
kalto Prasidėjimo švente gruo
džio 8 d. Lietuvoje švenčiama 
nuo pat krikščionybės atsira
dimo laikų. 

Tiek bažnyčiose, tiek savo 
namuose, lietuviai giedodavo 
Nekalto Prasidėjimo valan
das. Senųjų „Gadzinkų" žo
džiais, Marija vadinama „malo
nes pilna dieviška šviesybe". 

Nekalto Prasidėjimo dog
ma buvo paskelbta 1854 m., 
paremta ilgų amžių tikinčiųjų 
įsitikinimu, ne vien teologini
ais išvedžiojimais. 1858 m. 
Liurde Bernadeta Soubirous 
vieno regėjimo metu nedrąsiai 
paklausė jai vienai matomos 
ponios kuo ji vardu. Ji atsakė 
Liurdo tarme, ne prancūziš
kai: 

— Que soy Immaculado 
Conception. 

Vargšė Bernadeta nelabai 
suvokė, ką tie žodžiai reiškia. 
Ji net savo katechizmo nesu
gebėjo išmokti. Vis kartodama 
žodžius, kuriuos jai buvo 
sunku ištarti, ji bėgo pas savo 
parapijos kunigus. 

— Nekaltas Prasidėjimas? 
Ta ponia negali turėti tokio 
vardo! — piktinosi klebonas. 

Nenusileisdama Bernade
ta atkakliai kartojo tuos pa
čius žodžius, kol dvasininkai 
įsitikino, jog paprasta kaimo 

mergaite negalėjusi tokio da
lyko išsigalvoti. Marija šį savo 
Nekalto Prasidėjimo titulą 
Bernadetai atskleidė 1858 m. 
kovo 25 d. — Apreiškimo 
šventes proga. 

Tėvai jėzuitai ypač platino 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
tiesą ir uoliai ją gynė. Pakviesti į 
Lenkiją ir j Lietuvą kovoti 
prieš protestantizmą, jie kėlė 
ir skatino pamaldumą į Ma
riją. Tėvas Pranciškus Sta
nislovas Fenickis \ lenkų kal
bą išvertė Nekalto Prasidė
jimo valandas ir „Ga-
dzinkas". Jos paplito Vilniaus 
vyskupijos bažnyčiose. Kas ir 
kada jas išvertė { lietuvių 
kalbą, neaišku. Atrodo, kad 
vertimas buvo darytas tiesiog 
iš lotynų kalbos. 

19tame amžiuje Marijos 
Nekalto Prasidėjimo garbini
mas smarkiai sustiprėjo viso
je Lietuvoje. Žemaitis prela
tas Bonaventūra Butkevičius, 
kurį laiką valdęs Seinų vys
kupiją, labai mėgo pamaldas 
Marijos garbei ir itin iškil
mingai švęsdavęs jos šventes. 
Per visą Nekalto Prasidėjimo 
devindienį turėjęs atlaidus — pa
maldas su Švč. Sakramento 
išstatymu bei specialius pa
mokslus. 

Palaimintasis Jurgis Ma
tulaitis. Sūduvos vaikas, taip 
pat buvo išauklėtas pamaldu
mu į Mariją. Nenuostabu, kad 
savo įkurtai lietuvaičių vie
nuolijai, jis davė Marijos Ne
kalto Prasidėjimo titulą. Ta-

JAV LB K r a š t o v a l d y b o s 
S o c i a l i n i ų r e i k a l ų t a r y b a 

Ruošia : 
B i r u t ė J a s a i t i e n ė ir Aldona Šmulkšt ienė 
2711 West 71 St ree t , Chicago, IL 60629 
Tel. 773-476-2655; Fax. 773-436-6906 

TELEFONAS 
Šiais laikais neįsivaizduo

jama, kaip galima būtų gyven
ti be telefono. O tu telefonų 
šiandieną yra visokių — su 
vielom ir be vielų. Telefono 
bendroves tiesiog kar iauja , 
norėdamos turėti j u s savo 
klientais — tiesiog vyksta 
telefonu karas! Viena žada 
viena kainą, kita mažesnę ir 
1.1., bet nesvarbu, kas ką siūlo, 
viskas kainuoja. Žmonės 
skambina su kortelėmis ir be 
korteliu. Ypač svarbu tele
fonas dabar neseniai atvaži
avusiems žmonėms į šį kraštą 
— jie nori palaikyti ryšius su 
namiškiais ki tame kraš te , 
kitame kontinente, ir tai gali 
būti labai brangu. Imi
grantams svarbu susirasti kuo 
pigiausią tarptautinį — tarp
valstybini skambinimo planą. 
Pasirenkant „long distance" 
skambinimo planą (neskai
tant skambinimu su telefono 
kortelei, reikia bū t ina i at
kreipti dėmesį. į ta i . ar yra 
mėnesiniai mokesčiai, koks 
yra minimalus mokestis, skam
binimo laiko suvaržymai ir 
ypač svarbu perskaityti vis
ką, kas parašyta mažomis rai
delėmis. 

Telekomunikacijos įstai
gos dideli dėmesį kreipia į imi-

• grantus, nes imigrantai yra 
daug pelno atnešanti telefonų 
rinkos dalis. Deja. šis telefonų 
jstaigų dėmesys yra susijęs ne 
tik su legaliomis priemonė
mis, bet ir su įvairiais nele
galiais jų veiksmais. 

Yra įvairių būdų, kaip var
totojai apgaunami, vienas jų: 

„Phone slamming" — yra 
pakeitimas tolimųjų nuotolių 
telefoninių pa tarnavimų be 
vartotojo žinios ar sutikimo. 
Kartais toks pakeitimas įvyk
sta per klaidą, bet dažnai tele
fono bendrovės „prikalbina"* 
i „triek") vartotoją pasirašyti 
kitam patarnavimui — kitai 
bendrovei. Įvairios telefono 
įstaigos siuntinėja užsakymo 
formas, čekius ar apklausas . 

kurios turi smulkiomis 
raidytėmis parašytus sakinius 
— susitarimus, kurie suteikia 
teisę pakeitimui. Kitos moko 
savo „telemarketers"\ kaip 
daryti klientą sumaišančius 
pasiūlymus. Telefono ben
droves dažnai pasamdo kelias 
kalbas mokančius „telemar-
keters" telefono patarnavimų 
pardavimui ir kai kurie šių 
„telemarketers" gali būti 
užangažuoti imigrantų tele
fonų patarnavimų ^slaming" 
— t.y. pakeitimui be sutikimo 
ar žinios. ..Phone slammin;3f 
yra nelegalus reikalas. Pagal 
federalinį įstatymą, vartotojai 
gali nemokėti „slammer" už 
telefoninius patarnavimus lai
ke pirmųjų 30 dienų nuo to 
laiko, kai jų telefonas buvo 
„slammed" 'jų tolimų distanci
jų telefono patarnavimai buvo 
pakeisti be jų žinios ar sutiki
mo). Po pirmųjų 30 dienų var
totojai turi mokėti tiek. kiek jų 
pasirinktoji ar buvusioji ben
drove būtų ėmusi už patar
navimus. „Slamming" atveju 
nukentėjęs, vartotojas gali už
pildyti skundą Federa! Com
munications Commission. Tos 
bendrovės (PCO nemokamas 
telefonas pranešti skundą yra 
1-888-CALL-FCC 11-888-225-
5322). Raštiški skundai gali 
būti siunčiami FCC. Common 
Carrier Bureau Enforcement 
Division. VVashington. D.C.. 
20554. Tai pat skundą galite 
paduoti ir per internetą: 

www .fec.gov/ccb/enforce/ui 
dexcomplaint8.html 

Net jei bendrove pada
riusi tą ..phone slamming". 
jums skundžiantis, atsisakytų 
bet kokių mokesčių, būtų vis 
tiek gerai, kad praneštumėte 
FCC apie neleistiną telefonų 
pakeitimą. — vykstant) jūsų 
apylinkėje. 

^PrePaid Phone cards" — 
Iš anksto užmokėtos telefono 
korteles. Pirkdamas tokias 
korteles, vartotojas iš anksto 
užmoka už telefoninių 

Aš e s u N e k a l t a s P ras idė j imas . . . 

čiau kai seserys kūrėsi čia Ame
rikoje, šis titulas ne visiems 
žmonėms buvo žinomas. 
Kartą seserys gauna pra
nešimą labai keistu adresu: 

„Seserys Neaiškaus Prasidė
jimo""... Nuo to įvykio jau praė
jo daug metų ir dabai panašių 
nesusipratimų nebepasitaiko. 

pokalbių laiką. Telefono korte
lės — tai greičiausiai auganti 
sritis telekomunikacijos pra
monėje. Daugiausia jas nau
doja imigrantai. Daug telefono 
bendrovių jas parduoda imi
grantų gyvenamose vietose. 
Gaila, bet ir su šiomis telefono 
kortelėmis būna apgavysčių. 
Kadangi už korteles užmoka
ma iš anksto, o jų panaudoji
mas kartais būna labai keb
lus, tai imigrantas praranda 
savo pinigus. 

Dauguma telefono kortelių 
veikia, naudojant nemokamą 
„access" telefono nr. ir „perso
nai identification number" 
(PINL Telefono kortelių ben
droves turi kompiuterius, ku
rie naudoja tą PIN numerį, 
kad sektų, kiek laiko kortelėje 
liko naudotojui. Kai kurios 
bendrovės suteikia pakaitalą 
— kitą numerį atskirame do
kumente, kai vartotojas perka 
kortelių. Jei kortelė pražuvo 
ar buvo pavogta, vartotojas 
gali duoti kortelės davėjui tą 
numerį, kad atgautų nepa
naudotą skambinimui laiką. 

Daugiausia pasitaikančios 
problemos su telefono korte
lėmis yra šios: 

1. ^Access" numeris arba 
PIN numeris neveikia: 

2. Kortelių davėjų verslas 
likviduojasi ir vartotojas lieka 
su bereikšme kortele. 

3 Klientų patarnavimo 
numeriai, kurie yra užimti 
(busyi, arba iš viso neveikia. 

4. .Access" numeriai, kurie 
nuolat yra užimti — „busy" ir 
taip neleidžia pasinaudoti kor
tele. 

5. Mokesčiai, kurie yra 
aukštesni, negu reklamuojama. 

6. Paslėpti sujungimo mo
kesčiai, ir priediniai mokes
čiai. 

7. Kortelės, kurios nustoja 
galioti, vartotojui nežinant. 

8. Kortelės, kurios užre
gistruoja mokėjimą net ir 
tada. kai nesujungiama su 
žmogumi, su kuriuo buvo 
norėta kalbėti. 

9. Blogas sujungimas. 
Vartotojai gali išvengti 

visų šių problemų, pasi
tikrindami iš anksto šiuos 
punktus: 

1. Paklauskite, ar korteles 
pardavėjas bus atsakingas, jei 
telefoninis patarnavimas bus 
nepatenkinamas. 

2. Pasitikrinkite, kokie yra 
vietiniai ir kokie kalbant su 

užsieniu mokesčiai (tai yra 
parašyta an t kortelės). Tie 
mokesčiai gali keistis, parei
nant nuo vietos, kur skambi
nat. Jei negalite rasti ant kor
telės surašytų mokesčių pa
aiškinimų, tada paskam
binkite numeriu „card custo-
mer service". % 

3. Iš anksto užmokėtų te
lefonų kortelių pramonėje yra 
daug konkurencijos. Atkreip
kite dėmesį į labai žemus mo
kesčius. Tai gali reikšti blogą 
patarnavimą. 

4. Atkreipkite dėmesį į 
priedinius mokesčius, mėne
sinius mokesčius, už vieno 
paskambinimo galimybę ir 
panašiai, kurie pridedami prie 
1 minutės kalbėjimo mokesčio. 
Kai kurios kortelės prideda 
priedinį mokestį pirmai mi
nutei. Kitos kortelės prideda 
mokestį už sujungimą. 

5. Patikrinkite, kiek ilgai 
kortelė galioja. Dauguma kor
telių baigiasi po metų po 
pirmo panaudojimo. Jei nėra 
„expiration~ datos, tokia kor
telė skaitoma ^yva", kol neiš
naudojamas leistinas kalbėti 
laikas. 

6. Patikrinkite ar yra 
nemokamas „customer ser
vice" numeris. Jei už jį reikia 
mokėti, arba jis iš viso nepa
žymėtas, gali būti sunku su
sisiekti su kortelės įstaiga, jei 
atsiranda problemų su korte
le. Jei girdite užimto telefono 
signalą, kai SKambinate „cus-
tomer servicp" numeriu, tai 
gali būti apgavystės ženklas 
— kad ta įstaiga jus apgavo. 

7. Žiūrėkite, kad surašyti 
nurodymai ant kortelės būtų 
suprantami. 

8. Žiūrėkite, kad kortelės 
PIN numeris hutų užklijuotas. 
Kitu atveju bet kas gali 
nusikopijuoti jūsų korteles 
PIN numerį :r naudoti Jūsų 
korteles telef' no laiką. 

9. Pasiteiraukite pas drau
gus ir pažįstamus apie norimą 
pirkti telefono kortelę. Arba 
pirkite mažo mokėjimo kortelę 
pradžioje, kad galėtumėte 
patikrinti jos veikimą. 

„Phone Sharks* — tai yra 
verslai, kurie ieško žemo 
uždarbio kaiminysčių, siūly
dami gyventojams iš anksto 
apmokėtus vietinius telefono 
patarnavimus (prepaid local 
telephone service). Jie „per-
parduoda" vietinį telefono pa
tarnavimą klientams, įtikin

dami juos. kad jie negali gauti 
jokio kito telefono patarnavi
mo. Jie perparduoda vietinius 
telefono patarnavimus du — 
tris kartus brangiau, negu 
normalūs vietiniai telefono 
patarnavimai. Ir dažnai tokie 
perpardavinėtojų siūlomi te
lefonų patarnavimai įų/ia 
nepilni ir nepatogūs. „Phone 
sharks" veikia daugiausia iš 
„check cashing"' vietų, „rent-
toovvrT krautuvių ir panašių 
verslų ir taiko savo patarnav
imus į imigrantų apgyvendin
tas apylinkes. 

„Phone sharks" už tele
fono prijungimą ima 40-70 
dol. mokestį, o taip pat ima 
aukštus mėnesinius mokesčiu 
C35-50 dol.). Mėnesiniai mokė
jimai dažnai vra du ar tris kartus 
aukštesni negu reguliarių 
vietinių telefonų bendrovių. 

Nukelta į 7 pel. 
MARIUS KATILIUS, M.D. 

CHIRURGAS 
Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 

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

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

lietuviškai 815-744-8230 
VNMKiMi IHfOnugKyVRfMMtMdjOORI 

Dr. DANA M.SALIKLIS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
VVestchester. IL 60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagai susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AMU UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybe - vidaus ligos 

7722 S Kedzie Ave. 
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 

TERESE KAZLAUSKAS. MD. 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms. 

VIDASJ.NEMICKAS.M.D. 
KARTJOLOGAS-SIPaES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
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 VENAS, M D . S.C. 
VIDAUS LIGLJ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Ste. 5 r 6 

Chicago, IL 60638 
Tef773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. VIUUS MIKAJTIS 
Šeimos daktaras ir chirurgas 

Family medical clcnic 
10811 W. 143 StOrtand Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital 

Valandos pagal susitanmą 
Tel. 708460-2500 
Dr. LINA POŠKUS 

Dantų gydytoja 
4635 W. 63 St.;Chicago 

Tel. 773-735-7730 
10 S. 640 S Khgery Hvvy, Vvfcvubook 

Tel. 630-323-5050 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSK1S. MD 
TERFB DALLAS PRUNSKrS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
SCOTT GREENVVALD, MD 

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

vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai 

Chicago: 312-726-0800 
East Dundee: 647-551-1212 

McHenry: 815-363-9595 
EkGrcve: 847-718-1212 

ir Ubertyvie. www.illinoispain.com 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kaina. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitanmui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai 
4647 W. 103 St, Oak. Lawm, IL 

Tai. 708-422-6260 

Dr. Vida I.Puodžiūniene 
Healthy ConnecrJon 
Otopracfc&RBhab 

OMc 
Manualine ir fizine terapija sporto 

traumų specialiste nugaros, kaklo ir 
sananų gydymas, galvos skausmai ir 
migrenos, artntas dietos ir vitaminų 

patarmai. 
1000 S. State Street, 

Suite 201/202, Lodsport,"- 80441. 
Tel. 815-834-9075/9076 

Kalbame lietuviškai 

Dr. V J . VASAJT1ENĖ 
Dantų gydytoja 

4817 W. 83 St., Burbank, IL 
Tel. 708-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. ELIGIJUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 Walter St., Lemont IL 
60439 

1051 Essington Rd. #200, 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-723-1864 

DR. L. PETREIKIS" 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd.. Hickory 
Hills. IL 

1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave. 
Tel. (708) 598-4055 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

Manualine fizioterapiia. akupunktūros, 
galvos skausmų (ir migrenos;, sportinių 

traumų specialistas 
6645VV. Stanley Ave., Berwyn, IL 

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

tarus. Kalbame lietuviškai 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 
9830 SxRidgeland Ave, 

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. 773436-7700 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. VILUA KERELYTE 
Amber Healtb Center 

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

7271 S. Harlem. Bndgevievv. IL 60455. 
Tel. 708-594-0400. 

Kalbame lietuviškai Vaiandos susitarus 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadieni 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

15543 W. 127thSt r . 

Suite 101 . Lemont, IL 

Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus 

DR. K. JUČAS 
Odos ligų spec apstas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias koių 
venas. Kosmetine chirurgija 

3235 W. 111 StCNcago.IL 60855 
773-233-0744 arba 773-4894441 

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave.. Hickory Hills. IL 

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DAUA E CEPELE, DDS. 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 

Kaloame lietuviškai 
10 S. 640 Kmgery Highvvay 

Willowbrook. IL 60527 
Tel. 630-323-2245 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. E. DECKYS 
Gydytoja ir chirurgė 

Nervų ir emocines ligos 
Kab. 773-735-4477 

6449 S. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Dovvners Grove. IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

http://fec.gov/ccb/enforce/ui
mailto:administracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
http://www.illinoispain.com
http://StCNcago.IL


MES IR PASAULIS 
Paruošia Bronius N a i n y s 

SEPTYNIOLIKA KANDIDATŲ 
Reiškinys daugiau negu 

keistas. Koks politikų tikslas 
grūstis į tokį sąrašą iš kurio 
teks grįžti tik namo, nes, pa
gal ..Lietuvos rytą", kiekvie
nas vaikas žino, kad rinkimus 
laimes prezidentauti asme
niškai ,.nebenorintis", bet 
lengvai 60-ties ..tautinių proto 
bokštų" priprašytas, dabarti
nis prezidentas Valdas Adam
kus. Ko kitiems šešiolikai to
kiame, jiems beviltiškame, 
sąraše tabaluoti0 Nors tikrų 
atsakymų į tokį klausimą gal 
nė jie patys nežino, bet są
rašas išskirtinai įdomus. Čia 
Lietuvos Konstituciją lanks
tantys, niekaip nesugebantys 
teisybes pasakyti, turtingi 
kitų valstybių piliečiai, du 
broliai, juokdary? iš televizijos 
ekrano, triukšmingas ..ubagų 
karalius", keli Lietuvos gelbė
tojai — kraštutinių požiūrų 
atstovai. Šalia kelių rimtų 
kandidatų televizijos ekrane 
surikiuota, toji svita žiūro
vams sudarytų tikrai nuobo
dų farsą. Bet tokios komedijos 
Lietuvai gal ir reikia, nes ji 
parodytų tikrovišką, tuziną 
metų politikos laukuose klai
džiojančios, mūsų nepriklau
somos valstybes padėtį. Šalia 
juoko gal ir ašarėlę išspaustų, 
nes išryškėtų giliai apverkti
nas klausimas, kodėl per tuos 
nepriklausomo gyvenimo me
tus lietuvių tauta savo pačios 
žemėje neišsiugde ir nesusi-
brandino nė vieno, valstybei 
vadovauti tinkančio, iškilesnio 
politiko, ir dar vis reikia pa
sikliauti lietuviais užsienie
čiais? Tad ar tauta žino, ko ji 
nori. ir ar krašto vadovai pilie
čiams taip labai svarbūs? Lie
tuvos prezidentas turi būti iš
silavinęs, doras, jautrus ir iš
kalbus, skelbė „Lietuvos ry
tas" ,,Vilmorus" rugsėjo ap
klausų duomenis, maždaug 
1,200 piliečių atsakymus į 
klausimą, kokio Lietuvos pre
zidento jie nori? Taigi tik tiek. 
Visa kita, tarkim, net ir jų 
programos — vietinės ar 
užsieninės, politinės ar eko
nominės, valstybinės ar tau
tinės — piliečiams galvų nesu
ka. 

,.Dirva" (2002. spalio 29) 
pirmame puslapyje išspausdi
no pranešimą apie Lietuvos 
prezidentūroje įvykusį pasita
rimą apie švietimo reformas, 
apie kurias kalbama nuo 
nepriklausomybes atkūrimo 
pradžios. Pasitarimo dalyviai 
— aukščiausi valstybes vado
vai: prezidentas, Seimo pir
mininkas. Seimo švietimo ko
misijos pirmininkas, premje
ras, švietimo ministras. 

Pasitarimo tikslas: aptart i , 
turbūt jau kelioliktą kartą, 
švietimo strategijos projektą, 
kuris, pagal prezidentą Adam
kų, šalia kitų gerų dalykų. 
..daugiau prisidės prie pilieti
nės visuomenes kūrimo". Ap
rašymo pabaigoje „Dirvos" 
redakcija pridėjo tokią pas
tabėlę: 

„Šiame pranešime kalba
ma tik apie pilietines visuo
menės kūrimą, bet kodėl nie
kas nemini, kad Lietuvos švie
timo sistemoje būtų įvestas 
tautinis auklėjimas?" 

Taigi, kodėl0 

Labai teisinga toji „Dir
vos" pastaba, kurią mes čia, 
užsienio lietuvių spaudoje, 
susirinkimuose, pokalbiuose, 
Bendruomenes tarybų sesi
jose. PLB seimuose kartojame 
ir kartojame taip pat nuo Lie
tuvos nepriklausomybės pra
džios, ir prezidentui Valdui 
Adamkui tai nėra „nežinoma 
žeme", tik kodėl šiam klau
simui j is toks kurčias? Beveik 
galvą ant kaladės dedu teig
damas, kad tautinį auklėjimą 
į Lietuvos švietimo sistemą 
įvedus nepriklausomybės pra
džioje, šiandieniame kandi
datų į prezidentus sąraše cir-
kininkams makaruotis tikrai 
nebūtų prasmės. Būtų užtekę 
laiko susibrandinti sumanių 
politikų, rimtų lietuvių tautos 
ir Lietuvos valstybės vadovų. 
Taip pat ir Lietuvos jaunimas 
nebėgtų tūkstančiais į sve
timus kraštus, lietuvių tautai 
dargi paniekos žodį nusvies
damas. Ir gal negirdėtumėme 
tokių stulbinančių pareiš
kimų, kaip, pvz., čia neseniai 
viešėjusio pasaulyje garsaus 
Lietuvos politiko Vytauto 
Landsbergio teiginys, kad, 
tautiškai auklėdama jaunimą, 
Lietuvos mokykla kažkokiu 
tarptautiniu požiūriu taps na
cistinė, fašistinė. Tai dar vie
nas pavyzdys, koks smūgis 50 
metų dėl savo laisvės kovoju
siai lietuvių tautai, kai net da
bartiniai jos vadovai tautinės 
gyvybės pagrindų nesuvokia, 
nesaisto arba paprasčiausiai 
— dėl jų nesuka galvos. 

Bet su tokiu nusiteikimu 
tuojau pat rišasi ir kitas klau
simas: kaip suprasti tą kovą, 
jei apie ją nieko nežinai. Juk 
Lietuvos mokyklose apie Lie
tuvių tautos genocidą šian
dien nė menkiausios pamo
kėlės nerasi. Lietuvių tautos 
narsiausi vyrai ir drąsiausios 
moterys, karžygiškai jam 
priešinosi, kovojo, žuvo, ken
tėjo, mirė. sėdėjo kalėjimuose, 
o Lietuvos švietimo sistemai 
šiandien — visa tai lyg nebū-
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Danutė Bindokienė 

Reikia kai kada ir 
nusileisti 

Lapkričio i-'* ii Vilniau.- imis-lu IMiiš** aikšu-jr Į«, JAV prezidentu (ioorge W Biish jaudinami'*; kalta* ir dz^iujjsmir.no 
Lietuvos žmonių sutikimo. JAV Lietuviu Bendruomenės atstovai, dalyvavę šiame istor.mame įvykyje ūš kaires): 
Liuda Rugiemene. Ingrida Huolienė, Vytautas Vidugiris, Audrone Pakštiene, dr. Mykolas Pakštys, Angele 
Nelsienė. Dalia Puškonene. 

ta. „Holocoust dėstymas 
palaipsniu įtraukiamas į mo
kyklų programas" — rašo 
„Akiračiuose" (2002, spalio. 
N'r 9) prezidento patarėjas 
Julius Šmulkštys, primin
damas, kad tai daroma pagal 
prezidento Adamkaus dekre
tą. Labai gerai. Lietuvos jau
nimas turi būti supažindintas 
su Lietuvos piliečių žydų 
šiurpia tragedija ir visa jos 
istorija. Bet kodėl tokiu pačiu 
dekretu į mokyklų programas 
negalėjo įeiti ir taip pat šiur
pi lietuvių tautos tragedija, ir 
jose lygiagrečiai su Holocoust 
dėstoma lietuvių genocido 
istorija? 

Labai įdomu butų žinoti, 
kaip tie išsilavinę, dori, jaut
rūs ir iškalbūs kandidatai į 
prezidentus galvoja spręsti čia 
minimus klausimus, patekę į 
Lietuvos „Baltuosius rūmus"? 
Ar apie tai pas juos kas nors 
teiravosi? Koks atsakymas bū
tų ir antros kadencijos sie
kiančio ir ją laiminančio 
dabartinio prezidento Valdo 
Adamkaus? Už ligšiolinę veik
lą šioje srityje, deja, ne visi 
jam patenkinamą pažymį 
rašo. Ar jam nerūpi tą pažymį 
pagerinti? Ką apie tokius pa

žymius klausinėjami atsakytų 
kiti \H kandidatu'' 

Bet ne vien tik šie švietimo 
klausimai rinkėjams skaudina 
galvas. Teismų sistema, svei
katos apsaugos sąranga — 
nevykę dar sovietinių laikų 
palikimai, neliesti stovi jau 
trylika metų. O kiek daug pa
žadų juos keisti pripilama per 
kiekvienus rinkimus. Neaiš
kioje makalynėje murdosi ir 
darbo bei socialiniai reikalai. 
Kokias naujas programas tų 
trijų sričių veiklai turi pats 
Valdas Adamkus, kokias kiti 
kandidatai? Jos kol kas neži
nomos, neryškina jų nė patys 
kandidatai, nė spauda. Išeivi
jos laikraščiuose apie tai vi
siškai nieko nėra. Žodžiai — 
išsilavinęs, doras, jautrus, iš
kalbus ir „man patinka". Ir 
balsuok, kad nori? Tai dar vie
nas pavyzdys, kodėl Lietuva 
tebeskursta, ir pagal Zitos 
Čepaitės nurodytus duomenis 
(.Akiračiai", 2002, lapkritis, 
Nr.10) skurdai? net didėja. 

Čepaitė kalba apie fizinį 
skurdą, kurį galima pagerint 
stiprėjančia ekonomika, bet 
kaip tokiose sąlygose išbristi 
iš dvasinio, jau visiškai aki
vaizdžiai tautą naikinančio, 

skurdo, kai patys jos vadai jo 
net matyti nenori? Ir jokių 
vilčių kokiam ryškesniam 
posūkiui neduoda nei šie pre
zidento rinkimai, nei vienas iš 
šių septyniolikos kandidatų. 

Žmonijai šiandien perša
mas supasaulėjimas (globa
lizacija), tiksliau — sulydimas 
tautų į vieną betautę masę, 
svariai persimeta ir į Lietuvą. 
Atrodo, kad mintis randa pri
tarimą ir aukščiausioje val
džios pakopoje, kur taip pat 
labai stipriai pabrėžiama bei 
puoselėjama demokratija. Glo
balizacijos — demokratijos 
santykį labai vykusiai išryški
no Algimantas Gureckas San
taros — Šviesos suvažiavime 
paskaita. Paskaitos paskuti
nis sakinys: „Tik Europos 
Sąjungos narės, kurios yra 
gyvybingos tautinės ir demo
kratinės valstybės, gali būti 
jos demokratijos patikimas 
laidas". Esminė sąvoka čia — 
„gyvybingos tautinės ir de
mokratinės valstybės". Ir rin
kimus laiminčiam Valdui 
Adamkui, ir uodegėlėje liku
siems kitiems kandidatams 
tvirtai siūlau tik tuo keliu 
tesukti. 

TRUMPAI... 
IŠSIKRAUSTĖ GYVENTOJAI 

San Bruno kalnų parke 
(Kalifornija), esančiame apie 
10 mylių nuo San Francisco, 
viename sename ąžuole prieš 
12 metų „lizdą" susisuko ir 
įsikūrė „besparnių paukščių" 
porelė — Besh Serdahely ir 
Thelma Caballero. Jų namelis, 
pastatytas iš įvairių lentgalių 
ir plastmasės gabalų, niekam 
iš esmės netrukdė, o parko 
lankytojams tai buvo savotiš
ka keistenybė, kol pagaliau 
San Mateo apskrities pareigū
nai pareikalavo iš medžio iš
sikraustyti. Ilgainiui ši pora 
įsakymo paklausė ir dabar 
gyvena ..normalų" gyvenimą 
ant žemės. 

GALĖS PREKIAUTI 
SVAIGALAIS 

Nedidelis Monmouth mies
telis, esantis apie 15 mylių \ 
pietvakarius nuo Salem, gar
sėjo kaip vienintelė vietovė va
kariniame JAV pakraštyje, 
draudžianti prekiauti alkoho
liniais gėrimais. Draudimas 
įvestas 1858 metais. Nuo to 
laiko penkis kartus miestelio 
tarybos balsavimu mėginta jį 
panaikinti , bet vis nebuvo 
pakankamai balsų. Nors viso
je Amerikoje draudimas — Pro-
hibition — baigėsi su 1933 me
tais, Monmouth nepasidavė jo
kiom pašalinėms įtakoms. Vis
gi lapkričio pradžioje mieste
lio taryba sutiko, kad gyvento
jai galės nusipirkti vyno ir 
alaus, bet stipraus alkoholio 

dar turės palaukti. 
GAISRAI DURPYNUOSE 
Šią vasarą kilo gaisrai 

Lietuvos durpynuose, tačiau 
jie ilgainiui buvo užgesinti. In
donezijoje gaisrai durpynuose 
daug didesni ir sunkiau suval
domi. Nusausinus pelkes ir 
prisidėjus ilgalaikei sausrai, 
durpynų gaisrai Indonezijoje 
— kasdieninis reiškinys. 
Tvirtinama, kad nuo 1997 m. 
dėl jų į orą išmetamo anglies 
dvideginio kyla pavojus visos 
planetos klimatui. Indonezi
joje kai kur durpių klodai 
siekia 60 pėdų gylio ir rusena 
ištisus mėnesius. Jeigu melio
racija bus toliau vykdoma, 
nauji durpynų gaisrai sudarys 
dar daugiau pavojų klimatui ir 
gyventojų sveikatai. 

Nepaisant daugelio mūsų 
tautiečių nuomones, kad „ma
žyte Lietuva yra viena ne
reikšmingiausių figūrų tarp
tautinės politikos žaidimo len
toje", pastarųjų mėnesių įvy
kiai parodo kitą vaizdą. Va
karų pasaulis jau turėjo pro
gos įsitikinti, kad Lietuva kai 
kuriais atvejais gali suteikti 
net išeitį iš klaidžių užsienio 
politikos labirintų (kaip atsi
tiko derybose del tranzito iš 
Karaliaučiaus srities), tad, 
atrodo, ne visai atsitiktinai ji 
buvo pakviesta į NATO, ne 
visai atsitiktinai vyksta sėk
mingos derybos dėl narystes 
Europos Sąjungoje. 

Dėl vadovaujančio Lietu
vos vaidmens tarp būsimų 
kandidačių į narystę NATO, 
atsirado daugiau galimybių 
visoms joms sulaukti pakvieti
mo į šią saugumo sąjungą 
suvažiavimo Prahoje metu . 
Nors Vilnius į tą vadovaujamą 
vietą pateko del daugelio prie
žasčių, bet vakariečių sąjun
gininkų akys į Lietuvą dau
giausia krypo dėl jos geo
grafinės padėties Europoje. 
Aiškus Lietuvos vadovybės 
posūkis į Vakarus, ne į Rytus 
nulėmė daugelio Europos sos
tinių (o taip pat ir Vašingtono) 
pažiūrą į šią nedidelę, bet 
strategiškai reikšmingą, val
stybę, galinčią būti naudinga 
santykiuose su Maskva. 

Nuolatinės įtampos t a rp 
Rytų ir Vakarų būvyje Lietuva 
buvo pastatyta tarytum varžy
bų laimėjimo objektas. Laimė
jo Vakarai, o Maskva turėjo 
noromis nenoromis nusileisti. 
Ilgą laiką trukę karšti debatai 
prieš NATO plėtrą, o ypač 
Lietuvos į ją įjungimą, paga
liau baigėsi Rusijos nuolai
domis. 

Būtų naivu manyti, kad 
pakvietimas į NATO yra vien 
Lietuvos darbo bei pasiryžimo 
nuopelnas. Daugiau tam įta
kos turėjo besikeičiančios 
tarptautinės politikos kryptys 
ir susidėjusios aplinkybes, kai 
tiek Rytų, tiek Vakarų civi
lizacija susidūrė su nauju 
priešu — terorizmu. Didžio
sios valstybės pagaliau supra
to, kad kiekvienas sąjun
gininkas, nepaisant gyventojų 
skaičiaus ir materialinių iš
teklių, yra svarbus. Nedidelių, 
bet tvirtai demokratiškų, vals
tybių ištikimumas gali būti 
vertingesnis, kaip didžiųjų 
apsisprendimo stoka. Mažo
sios tautos iš patirties žino, 
kad jos negali svyruoti savo 
sprendimuose, nes kaina už 
klaidingą pasirinkimą yra per 
didelė. Kadangi jos negali 

pasitikėti ginklu, ieško kitų 
priemonių santykiams su savo 
kaimynais išlyginti. Jos ne
vengia ir nusileisti, jeigu rei
kalas kitaip neišsprendžia
mas, laukdamos patogesnes 
progos, palankesnių sąlygų. 

Tokio diplomatiško ir 
a tsargaus sprendimo pareika
lavo pastarųjų dienų įvykiai, 
kai Europos Sąjungos vadovy
bė, atsižvelgdama \ Maskvos 
bei kai kurių savo narių rei
kalavimus, mėgino daryti 
spaudimą Lietuvai dėl bevizio 
Rusijos piliečių tranzito iš 
Karaliaučiaus. Kai klausimas 
atsidūrė tarytum akligatvyje, 
iš jo kelią parodė Lietuva. Ji 
sugebėjo išlaikyti gerus san
tykius su Rusija ir padėjo 
Briuseliui rasti išeitį iš keblios 
padėties. Kad tuo metu kito
kio sprendimo ir būti negalėjo 
— jau kitas dalykas. Europos 
Sąjungos akyse Lietuvos pres
tižas, be abejo, paaugo, ji lai
mėjo Briuselio dėkingumą (ir 
apčiuopiama, konkrečia for
ma) už padarytas nuolaidas. 

Žinoma, lengviausias spren
dimas būtų buvęs, jei Vakarų 
sąjungininkai turėtų drąsos 
pasakyti Maskvai: Karaliau
čiaus kraštas buvo tik laikinai 
priskirtas sovietams, Antrasis 
pasaulinis karas seniai pasi
baigė, nebėra nei Sovietų Są
jungos, tad laikas šį kraštą 
atiduoti tikriesiems jo savi
ninkams... 

Deja, da r negreit sulauk
sime tokio drąsaus žingsnio, 
tačiau nereikia abejoti, kad jis 
ateityje bus žengtas. Kiek 
daug per pastarąjį dešimtmetį 
tokių „neįmanomų žingsnių" 
jau žengta! Argi, sakykim, kas 
prieš 15 metų būtų tikėjęs, jog 
Lietuva ne tik atkurs nepri
klausomybę, bet bus pakvies
ta į vakariečių sąjungas, kaip 
lygiateisė narė, o Amerikos 
prezidentas, atvykęs į Vilnių, 
viešai paskelbs, kad „Lietuvos 
priešas yra ir JAV priešas"? 

Lietuva netrukus turės 
žengti da r vieną lemtingą 
žingsnį: išsirinkti prezidentą, 
kuris tęs ir užbaigs svarbius 
darbus, laiduojančius sauges
nę ir šviesesnę tautos ateitį. 
Dabart inis prez. Valdas 
Adamkus tokį sugebėjimą jau 
įrodė ne tik saviesiems, bet ir 
užsieniui. Nejaugi Lietuvos 
gyventojai dar suabejotų, už 
ką balsuoti gruodžio 22 d.? 
Pakeist i vadovą Preziden
tūroje šiuo metu būtų ir 
neprotinga, ir pavojinga. 
Tikėkimės, kad Lietuva tai 
supras ir nepadarys klaidos, 
už kurią reikėtų penkerius 
metus gailėtis. 

RUDENS SAVAITGALIS 
LIETUVIŲ OMAHOJE 

A u d r o n ė V. Škiudaitė 

Nr . 2 
I Ameriką atvyko 9 m. 

Baigęs gimnaziją studijavo 
Hartfordo, Connerticut. kole
gijoje, kunigų seminarijoje 
Baltimorėje. 1927 m. įšventin
tas kunigu. Kunigavo Illinois 
valstijoje ir 1932 m. buvo 
perkeltas į Omahą. kur liko 
iki mirties 1959 m. Omahos 
parapijos istorijos autorius 
rašo: „Yra žmonių, kurie pe
reina per pasaulį ir nepalieka 
pėdsakų. Yra žmonių, kurie 
savo imponuojančia išvaizda 
arba iškalbingumu iškyla iš 
minios ir tampa jos centru. 
Kunigas Jusevičius neturėjo 
imponuojančios išvaizdos, jo 
pasakyti pamokslai nepasi
žymėjo dideliu iškalbingumu, 
jo apsirengimas kartais pri
mindavo senų drabužių krau
tuvę. Bet jis perėjo per tų lai
kų Omahą ir paliko nepamirš

tamus pėdsakus. Jo didybė 
buvo vidinė ir sklido aplink, 
paveikdama visus nuoširdu
mu, tolerancija ir krikščioniš
ka meile. Atsimenu, trau
kiniui sustojus stotyje, man 
žengiant pro vagono duris, 
pasigirsta pirmi Omahoje lie
tuviški žodžiai - „Labas rytas! 
Sveikas, laimingai pasiekęs 
mus!" Tai kunigo Jusevičiaus 
balsas. Tas pats balsas buvo 
tremtinių girdimas iš ryto, 
pietų metu ir net vėlyvą naktį, 
juos pasitinkant geležinkelio 
stotyje. Jis nuveža naują 'bur-
dingierių' į jo surastą Ame
rikos lietuvių šeimos butą. 
Pavalgęs pusryčius, nuvargęs 
krentu \ lova Ir. rodos, vos 
kelioms minutėms praėjus, vel 
išgirstu jo balsų Kelkis, va
žiuojam darbo ieškoti* Išeinu į 
L'.itve. stiA i sunkvež imis . 

kuriame jau sėdi keliolika 
naujai atvykusių 'dypukų'. 
Veža jis mus iš vienos miesto 
pusės į kitą. kol visiems suran
da darbą. Sunkvežimis pilnas 
linksmų veidų traukia į 
namus. ...Įdomi yra ir to 
sunkvežimio istorija. Parapi
jiečiai rinko pinigus ir nupirko 
kunigui automobilį, kadangi jo 
senas 'džiunkas' vis dažniau, 
kaip užsispyręs mulas, neno
rėjo judėti. Sekantį sekmadie
nį, pamokslo metu, klebonas 
padėkojo visiems už naują 
automobilį, bet kartu ir atsi
prašė, kad j] išmainė į sunk
vežimį, kuris, jo manymu, bus 
parapijai naudingesnis. Dau
gelis iš mūsų tremtinių atsi
mena pirmus Omahos miesto 
vaizdus iš šio sunkvežimio 
suolo. 

Vidurnaktį suskamba 
klebonijoje telefonas: 'Kunige' 
Ii, žmona neatgauna oro, 
nežinau ką daryti9" 'Tuojau 
atvažiuosiu, vešim ją l ligoni
ne' Susipeša vyras su žmona. 
Žmona skambina ne policijai. 

bet klebonui. Šis atvykęs pa
bara abu. sutaiko ir liepia 
abiems ateinantį šeštadienį 
ateiti į bažnyčią ir atlikti 
išpažintį. Tremtinys perka 
namą ir atsiranda kliūčių su 
banku - skambina klebonui. 
Vaikai išmušė kaimyno langą. 
Kaimynas skambina policijai, 
- tėvai klebonui. Tremtiniams 
įsikūrus, kyla nesusipratimų 
ta rp senųjų lietuvių ir 
'dypukų', ir vėl klebonas 
suranda būdą sumažinti arba 
panaikinti nesantaiką: 'mes 
visi tos pačios tautos vaikai' ". 

Kai vyskupas Bergan 1947 
m. šv. Antano parapijiečių 
paklausė, kiek jie galėtų trem
tinių priimti į savo namus, 
susidarė 100 žmonių sąrašas. 
O kai arkivyskupas paklausė 
kunigo Jusevičiaus, kiek trem
tinių jo parapija priimtų, kuni
gas atsakė: „Tiek, kiek jūs 
atsiusite". 

Tremtiniai pradėjo atvykti 
1949 m. pavasarį. Per dvejus 
metus atvyko daugiau kaip 
600 J i ems buvo surast i butai 

ir darbai: stalių, piytininkų, 
inžinierių, bet daugiausia jie 
dirbo skerdyklose, kaip ir pir
mosios bangos lietuviai XX a. 
pradžioje. Kun. Jusevičius ir 
Pranas Odinas pirko namus ir 
nuomojo juos naujakuriams 
žemomis kainomis. Į perei
namąją stovyklą buvo pavers
tas ir bažnyčios rūsys, kur 
tremtiniai gaudavo laikinus 
butus Buvę rūsio gyventojai 
prisimena, kad klebonas 
važinėdavo po miestą rink
damas tuščius butelius, juos 
parduodavo ir už tuos pinigus 
pirkdavo maisto produktų 
bažnyčios rūsio gyventojams. 

1952 m„ kun. Jusevičiui 
švenčiant 20-ies metų kuni
gystės jubiliejų, parapija jau 
klestėjo - neliko skolų, parapi
jiečių patrigubėjo, kas sekma
dienį buvo aukojamos penke
rios Mišios, į mokyklą prisi
rinko tiek vaikų, kad mokykla 
buvo perpildyta (375 vaikai) ir 
arkivyskupas liepė statyti 
naują. 

Kun. J. Jusevičius nebuvo 

stiprios sveikatos, bet jis dėl to 
nemažino darbų krūvio. Viso 
to Omahos lietuviai nepamir
šo. Kai 1959 m. kun. J . Juse
vičius mirė nuo širdies smū
gio, prie jo karsto budėjo besi
keičianti skautų garbės sargy
ba. Mirus šiam klebonui Oma
hos lietuvių parapija pradėjo 
nykti. 

Šiandien žymiausiomis 
progomis Mišioms Omahos 
lietuvių vienintelėje bažnyčio
je susirenka daugiau kaip šim
tas žmonių. Bet omahiškiai 
sako, kad ju vyskupas, kilęs iš 
Rytų Europos imigrantu, juos 
supranta ir myli. nes niekada 
dar nebuvę kalbos apie parapi
jos uždarymą. Dar daugiau -
prieš porą mėnesių Omahos 
Šv. Antano lietuvių parapija 
gavo naują - lietuvių kilmes 
kunigą Peter M. J. Stravinską, 
kuriuo parapijiečiai labai 
apsidžiaugė. Klebonas ener
gingai ėmėsi pertvarkyti para
piją, įvedė naujovių, ir sako, 
kad bažnyčia papilnėjo. 

Peter M. J Stravinskas 

gimė 1950 m. Nevvarke. New 
Jersey. Omahiškiams ir šį 
kartą pasisekė (nors teisybės 
dėlei reikia pasakyti, kad 
vieną kartą jiems yra gerokai 
nepasisekę su klebonu iš 
Lietuvos, kuris savo ..žygiais" 
nuskambėjo ant visos Ame
rikos}. J ie gavo aktyvų ir labai 
išsilavinusį dvasininką - jis 
Seton Hali L'niversity studija
vo klasikines ir prancūzų 
kalbą ' tur i bakalauro laipsnį); 
tame pat universitete apsigy
nė meno daktaratą, kitas jo 
daktaratas -- iš Biblijos teolo
gijos - įsigytas Immaculate 
Conception Seminary <Darlin-
gtoni; klebonas taip pat yra 
filosofijos daktaras, ši laipsnį 
įsigijęs Fordham l'niversity. o 
teologijos licenciatą jis gavo 
Pontifical Faculty of the 
Immacu'.ate Conception įn 
Washington. DC. bei teologijos 
daktaratą - Manan Institute 
at the L'niversity of Dayton ir 
Mananum įn Roma 

Bus daugiau 

r f**-
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IS ATEITININKŲ 
GYVENIMO 

Medžiagą siųsti: ..Draugo'' redakcija. 
Ateitininkų puslapis. 

4545 W. 63 St. 
Chicago. IL 60629 

ADELĖS DIRSYTES SIBIRO 
MALDAKNYGĖS NAUJA LAIDA 

Lapkričio 23 d. Atei
tininkų namuose, Lemont. IL.. 
Šiaurės Amerikos Ateitininkų 
tarybos posėdis buvo pradėtas 
malda, skaitoma iš ką tik iš 
Lietuvos Laimos Šalčiuvienės 
atvežtos Adelės Dirsytes mal
daknyges „Marija gelbėk 
mus!'' Gavusi dosnią paramą 
iš Ateitininkų šalpos fondo, 
maldaknygę išleido minima 
taryba. Tarybos posėdžiui va
dovavo jos pirmininkė Nijole 
Balčiūnienė. 

Sąjungų pranešimai 
SAS pranešimą perskaitė 

Ona Daugirdienė. Atkuriamos 
studentų draugoves Chicago. 
Cleveland. Rytų pakraštyje. 
Detroit ir California vietovėse. 
Studentai bandys atgaivinti 
„Gaudeamus" žurnalą. Lina 
Šeštokaite yra naujoji SAS 
centro valdybos pirmininkė. 
Nutarta SAA tarybos posėdžių 
protokolus siųsti SAS CV-bai. 

JAS pranešimą pateikė 
Ona Daugirdienė. Iš dabarti
nės centro valdybos pasi
traukė trys narės. Jų vieton 
ieškoma kitų. Jau sutikusi į 
JAS, CV įeiti Daiva Kisieliene. 
JAS vasaros stovykla numaty
ta birželio 15-25 d. Dainavoje. 
Taip pat pranešta, kad sen
draugių stovykla Dainavoje 
bus liepos 13-20 d., o MAS — 
liepos 20 d. iki rugpjūčio 2 d. 
Ateitininkų kongresas Lietu
voje įvyks liepos 11-13 d. Pra
nešta, kad Cincinatti, OH. su
sikūrė nauja JAS kuopa, pasi
vadinusi „Vilties" vardu. Tai 
tikrai viltinga naujiena: 

MAS pranešimą, gautą e-
laišku, perskaitė Nijole Bal
čiūnienė. Dedamos pastangos 
kursų ruošimui Dainavoje. 

ASS ir kitais reikalais 
kalbėjo Nijolė Balčiūnienė. 
Planuojamas atsišaukimas į 
Kanados ateitininkus dėl kan
didatų tarybon ir skatinimo 
gausiai dalyvauti tarybos rin
kimuose. ASS centro valdybos 
sudarymu aktyviai tebesirū
pinama, bet be norimų rezul
tatų. 

Komisijų pranešimai 
Oficialus ŠAAT korporaci

jos adresas yra Vytauto Na
ručio rezidencija. Po vykusių 
diskusijų prieita išvados, kad 
visų keturių sąjungų CV 
iždininkai turės naudoti tą 
pačią formą, pateikiant infor
maciją Š A A T ižd ininkui. Tam 
bus paruošta forma, kur bus 
išvardintos sąjungų pajamos 
ir išlaidos. Pastebėta, kad 
įvairiuose dokumentuose yra 
labai svarbu turėti tą patį ju
ridinį organizacijos pavadini
mą, nors prie to pavadinime 
galima dar pridėti JAS, MAS 
ir t.t. 

Dainavoje vykstančių stu
dijų dienų finansai yra tvarko
mi to renginio organizatorių. 
Finansiniai tos Studijų dienos 
turi būti traktuojamos, kaip 
ŠAAT pad alinio reikalai. 

Laima Šalčiuvienė, Ateiti
ninku šalpos fondo tarybos 
pirmininke, pranešė, kad tos 
tarybos nutar imu. Lemont 
vykstančio „Ateities" savait
galio rengėjų paramos prašy
mas turi eiti per ŠAA tarybą. 
Taip planuojama tvarkytis , 
skiriant lėšų ir kitiems ŠAA 
tarybos apimtyje esančių 
padalinių reikalams paremti. 
K i t ; i i p ,~. J K «i r; t. A Š F : I ' . T I . k. it! 

pr;i>> r n u - ;.'- . i t i i t I M I : k i \ u-
netų esančių ŠAAT sudėtyje, 

derintų ŠAA taryba. Ateities 
studijų dienų organizatorių 
prašymas paramai bus svars
tomas ŠAA taryboje. 

Įstatų komisijos praneši
mą pateikė Vytautas Narutis. 

Nominacijų komisija — 
Vytas Žemaitaitis "pranešė, 
kad yra atnaujinami balsuoto
jų adresai. Spaudoje bus skati
nami kandidatų siūlymai ta
rybos rinkimams. Kandidato 
siūlymo forma bus įdėta į atei
tininkų tinklapiu.-. Disku
sijose posėdyje esantieji pasi
sakė, ar jie ketina kandida
tuoti busimuose rinkimuose. 
Pabrėžtas tarybos tęstinumo 
reikalas, bet taip pat noras 
matyti naujų veidų būsimos 
tarybos sąstate. 

Programos komisija — 
Petras V. Kisielius savo pra
nešime pabrėžė, kad daugiau
sia rūpinamasi A. Dirsytės 
reikalais. Artimai dirbama su 
tarybos dvasios vadu kun. 
Kęstučiu Trimaku. Gauta 
dosni parama iš Ateitininkų 
šalpos fondo. Iš tos paramos 
išspausdinta A. Dirsytes mal
daknygė ir lankstinukas — iš 
viso 3,000 maldaknygės 
egzempliorių. Dabar reikia šią 
istorinę maldaknygę platinti. 
Programos komisija suras 
atsakingą asmenį, kuris rū
pinsis platinimu. Priminta, 
kad maldaknygė yra plačiau
siai pasklidusi lietuvio auto
riaus knyga pasaulyje. 

Iškeltas reikalas A. Dir
sytės temą puoselėti kuo pla
čiau, įskaitant ir amerikiečių 
visuomenę, ypač jos dvasinę 
vyriausybę. Yra galima ir 
reikalinga platesnė akcija. Vy
tautas Narutis pasiūlė darbo 
grupę, kuri A. Dirsytės akcijos 
reikalu rūpintųsi ir tam 
dirbtų metus ar keletą metų. 
Reikia moksleivius ir studen
tus ateitininkus įtraukti į pe
ticijų rinkimo vajų. Tuo 
reikalu Nijolė Balčiūnienė pa
sieks ir sąjungos pirmininkus. 
Peticiją reiktų išversti į anglų 
kalbą ir platinti amerikiečių 
tarpe. 

Laimo3 Šalčiuvienės 
pranešimas 

Naujos informacijos apie 
ateitininkų kongresą ir jo 
reikalus neturime. Palangos 
ateitininkų namai dar nepar
duoti. Jie buvo įvertinti už 1.2 
milijono litų. Tuo tarpu tie 
namai sudegė, bet vis dar yra 
iteitininkų nuosavybė. Atei-
.ininkų rūmai Kaune dar ne-
atgauti. Nuo pavasario jau yra 
paskirtas naujas pastatas 
Kauno Technologijos univer
sitetui. Po to rūmai turėjo būti 
grąžinti ateitininkams bet tai 
dar neįvyko. 

Einamieji reikalai 
Aptarta ŠAA tarybos po-

sėdin kviestinų asmenų rei
kalas. Apsistota prie siūlymo, 
kad pavienių asmenų intere
sai būtų pirmiausia pristatyti 
atitinkamai tarybos komisijai. 
Komisija, pristatydama inte
resanto pageidavimą tarybos 
posėdyje, gali tą asmenį į tary
bos posėdį pakviesti, kaip ste
bėtoją. Reikalui iškilus, tas as
muo galėtų tarybai paaiškinti 
atsiradusius neaiškumus 
svarstomu klausimu. 

Kitas posėdis — numaty
tas 2003 m. kovo mėn. 
pabaigoje. 

Romualdas Kriaudunas 

VAKARONE SU ARKIVYSKUPU 

Šiaurės Ameriki itinink s posėdžio dalyviai i lapkričio "j:< d. Ateitininkų namuose, Lemont, IL. Iš 
kairės pirmoje eilėje: dr. Ona Daugirdiene, Laima Šalčiuvienė, tarybos pirm Nijole Balčiūniene. Lidija Ringienė, 
dr. Petn s Vytenis Kisielius: II eil : Vytas Žemaita i t is , .ir. Aloyzas Pakalniškis, dr. Romualdas Kriaučiūnas, 
Darius Polikail r.\ N'arutis. Gražinos Kriaučiūnienės nuotr. 

TARYTUM PIRMĄ KARTĄ... 

Man sunku tikėti, kad sto
vyklavimo metai eina prie 
galo — jaučiuosi, kad tik 
vakar pirma kartą įvažiavau 
pro Dainavos vartus, pama
čiau kryžkelę ir užjos spindin
tį Spyglio ežerą. Buvau tyli, 
baili, aštuonmete jaunutė , 
kuri beveik nieko stovykloje 
nepažinu ir net anksti iš 
stovyklos išvažiavo, nes taip 
nepatiko stovyklauti. 

Nežinau, kas pasikeitė, 
bet nuo to laiko, kai vėl grįžau 
stovyklauti, jau nesu nei karto 
norėjusi išvažiuoti iš šios 
nuostabios salelės. Metai po 
metų laukiu to momento, kai 
vėl įvažiuosiu į Dainavą pušų 
apsuptu keleliu, pamatysiu 
saulės apšviestas pievas, se
niai matytus draugus, laukian
čius mane pssveikinti. Mane 
apima >ausmas. kad esu puikia
me pasaulyje ir visi mano rū
pesčiai išgaruoja. Norisi šokti 
ir dainuoti, bandau kiekvieną 
valandą, praleistą čia, įvertinti. 

Daina\a man yra ta vieta, 
kur gaunu progą atsigaivinti. 
Kai ryte atsikeliu ir matau 
ūkanų apsuptą žemę, saules 
spindulėlius, bandančius pra
lįsti pro debesis, kai vėliavos 
susipainioja virvėse per vėlia
vų pakėlimą, kai paukščiai 
čiulba, kai Spyglys žiba ir ma
tau jame atsispindinčią gam
tą, kai kryžių kalnas šviečia 
nežemiška šviesa, saulei lei
džiantis, aš matau Dievo 
sukurto pasaulio puikybę. 
Tais momentai-; mano gyveni
mas jaučiasi pilnas. 

Bet tai t ik dalis Dainavos 
dvasios. Prie jos prisideda ir 
visi stovyklautojai. Aš nuo
latos esu nustebinta visų kū
rybingumu, energija, entuzi
azmu, kai mes kartu susi
renkam, jaučiuosi, kad galė
tume bet ką pasiekti. Kiek
vienas stovyklautojas yra 
nuostabus ir aš juos visus 
myliu visa savo širdimi! 

Živilė Bielskutė 
Iš m</ksl< .-. iu ateitininkų 

(MAS) 2002 m. vasaros stovyklos 
laikraštėlio 

A T E I T I N E N K Ų KŪČIOS 
Kun. A. Lipi.iūno — Prez. 

A. Stulginskio Čikagos moks
leivių ateitininku kuopa malo
niai kviečia visus, šventiškai 
nusiteikusius, į tradicinę Kū
čių šventę, kuri įvyks sekma
dienį, gruodžio 22 d.. 1 vai. 
p.p., Jaunimo w i t r o didžiojoje 
salėje. Po iškilmingų Mišių 
šeimyniškai dalinsimės kalė
daičiais, pasivaišinsime kūčių 
valgiais, kuriuos paruoš Ona 
Norvilienė ir jos pagalbinin
ke.-. Vėliau pasilinksminsime 
kalėdinių giesmių giedojimu. 

Čikagos moksleiviai atei
tininkai visus kviečia kartu 
švęsti Atpirkėjo gimimą, kaip 
bendra lietuviška šeima, 
prašyti Kūdikėlio Jėzaus sie
los ramybės, geros sveikatos ir 
laimės. Tęskime šią gražią 
lietuvišką ir Čikagos visuo
menės tradiciją. Vietas už
sisakyti reikia pas Oną Dau
girdienę tel. 630-325-3277 
arba elektroniniu pa.-tu: 

odaugird<i*@hotmail.com 
Laukiame visų! 

Čikagos ateitininkų sen
draugių organizuojama vaka
rone su Kauno arkivyskupu 
metropolitu Sigitu Tamke-
vičium, SJ, vyks ketvirtadienį, 
gruodžio 12 d., 7 vai. vakare, 
Ateitininkų namuose, Lemon-
te. 

Arkivysk. S. Tamkevičius 
yra tikras Lietuvos ir ka
talikų bažnyčios didvyris. Jis 
1972 m. įsteigė ir pradėjo 
leisti „Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kroniką". Už šią 
veiklą buvo suimtas ir nu
baustas Sibiro tremtimi. 
Gruodžio 4 d. Xavier univer
sitete, Cincinnati, OH, ar
kivysk. Tamkevičius buvo 
apdovanotas St. Xavier meda
liu už drąsią katalikišką veik
lą okupacijos metais Lietu
voje. Medalį jam įteikė prof. 
emeritus Vytautas Bieliaus
kas, dalyvaujant Lietuvos ir 

Š m ! ninku federacijos Ivasio? vada vysk. 
Joną Kaunecka 25 m. kunigystės proga Ateit ininku federacijos vardu 
sveikino Laima Šaleiuv R. Venclovienės nuotr 

DAUG MANO PRAEITIES 
DAINAVOJE 

Pradėjau stovyklauti Dai
navoje, kai dar buvau labai 
maža. Su tėveliais praleidau 
kelias vasaras sendraugių 
stovykloje, bet praėjo daug 
metų, kol vėl sugrįžau į 
Dainavą, būdama 12 m. Šį
kart jau į jaunučių stovyklą. 

Buvo nuostabu. Nors daug 
laiko buvo prabėgę nuo mano 
praeitų dienų Dainavoje, pra
važiavus pro Dainavos vartus, 
jaučiausi namie ir lengvai ga
lėjau atpažinti vietoves. Nuo 
to laiko beveik visos mano 
vasaros ir net kelios žiemos 
buvo praleistos Dainavoje. 

Man sunku žodžiais iš
reikšti, kodėl kasmet grįžtu. 
Žmones čia nuostabūs — 
draugiški, talentingi, juokingi 
ir energingi. Jie pažįsta abi 
mano gyvenimo puses" —. ir 
lietuvišką, ir amerikietišką. 
Kartais net galiu pasijusti 
artimiau su šitais žmonėmis, 
kuriuos matau dukart į me
tus, negu su tais, su kuriais 
kasdien draugauju. Ačiū 
jiems iš širdies už šitas 
nuostabias draugystes ir už 
visus prisiminimus. Mano 
metai Dainavoje nebūtų tokie 
patys be jų visų! Tikiuosi, kad 
šitos draugystės greitai 
neužsibaigs ir, nors visa kita 
mano gyvenime pradės keis
tis, kai išvažiuosiu į univer
sitetą, jos išliks. 

Dainavos gamta yra tokia 
graži ir raminanti. Prie liepte
lio. Rambyne, kryžių kalne ar 
žiūrint į žvaigždes sporto 
aikštėje, aš jaučiuosi daug ar
čiau Dievo, draugų ir savęs, 
kaip bet kur kitur. Atmosfera 
čia yra tokia gaivinanti, gali 
atsitraukti nuo gyvenimo ru
tinos ir tikrai pajusti gyveni
mą su šviežiu pažinimu. 

Kiekvienais metais, jeigu 
tie metai buvo tokie, kaip įsi
vaizdavau — ir net jeigu ne
buvo — gqžtu namo, pasibai
gus stovyklai, jausdama, kad 
palikau dalį savęs Dainavoj, 
kad dabar kažko man trūksta. 
Užtat žinau, kad, nors čia 
mano paskutinieji metai, 
stovyklaujant MAS stovyklo
je, čia ne mano paskutiniai 
metai Dainavoj! 

Rita Bradūnaitė 
Iš 2002 m.moksleivių 

ateitininkų (MAS) stovyklos 
laikraštėlio 

Lat-vijos jėzuitų provincijolui 
kun. Antanui Saulaičiui. SJ. 

Čikagoje arkivyskupas 
lankysis po trumpos viešnagės 
Cincinnati ir Cleveland mies
te. Ateitininkai yra dėkingi, 
kad jis sutiko atvykti į Atei
tininkų namus ir su jais 
pabendrauti, nes savo vieš
nagėje Čikagoje arkivysk. 
Tamkevičius bus labai užim
tas įvairiais susitikimais ir 
kitais reikalais. 

Vakaronėje svečias kalbės 
apie Lietuvos katalikų baž
nyčios padėtį ir ateitininkų 
veiklą, taip pat apie „Šiluvos 
Dvasios namų" projektą, be to, 
atsakys į vakaronės dalyvių 
klausimus. 

Į susitikimą su arki
vyskupu kviečiami ne tik visi 
ateitininkai, bet ir Čikagos bei 
apylinkių lietuvių visuomenė. 

R.KubiliOtė 

JAUNUČIAI ATEITININKAI 
Sekmadienį, spalio 6 

dieną, buvo ateitininkų su
sirinkimas. Mūsų uniforma: 
mergaitėm yra balta palaidi
nukė ir pilkas sijonas, o ber
niukam yra balti marškiniai ir 
pilkos kelnės. 

Vaikų mišios būna 9 vai 
ryte, choras „Vyturys" gieda 
per vaikų mišias. Tą sekmadienį 
mes apsirengėme uniformo
mis. „Vyturys" giedojo labai 
gražiai. Vaikai būreliais 
sėdėjo per mišias. Po mišių 
visi važiavo į Ateitininkų na
mus. Mūsų metinė tema yra 
„Kur mes einame". Mes susi
rinkome apatinėje salėje. Mū
sų globėjos — Rasa ir Laima 
— pravedė Ateitininkų himną. 

Ir tada seselė Laimutė 
pravedė maldą. Po to suminėjo 
gimtadienius visų, kurie gimė 
spalio mėnesį. 

Vėliau būreliai ėjo į viršų, 
į savo kambarius . Mūsų 
vadovė Elzytė ir Loreta mums 
paaiškino, ką veiksime. Mes 
tą sekmadienį darėm iškabas 
durim. Visų iškabos buvo 
labai įdomios. 

Po to visi susirikiavo į eilę 
pietums. Vaikų tėvai paruošė 
visiems pietus. Buvo labai 
skanu. Ačiū! Po pietų visi va
žiavo namo. 

Taip ir praėjo ateitininkų 
susirinkimas. 

Žara Kisieliūtė 

Iš Šiaurės Amerikos Ateitininkų tarybos posėdžio. Vytas Žemaitaitis (iš 
kairės), Darius Polikaitis ir tarybos pirm. Nijolė Balčiūnienė. 

i nuotrauka. 

JAUNUČIŲ SUSIRINKIMAS 
Aš anksti ryte atsibudau, 

nes žinojau, kad bus atei
tininkų susirinkimas. Aš 
užsivilkau ateitininkų unifor
mą, pavalgiau pusryčius ir 
važiavau į bažnyčią. Ten 
susirinko ateitininkai vėliavų 
įnešimui. Daug ateitininkų 
irgi gieda bažnyčios chore, 
pavyzdžiui aš ir mano sesutė. 

Choras pagiedojo vieną 
giesmę. Po to kunigas sakė 
pamokslą apie vynuoges. Po 
Mišių visi važiavo \ Atei
tininkų namus. 

Pranešimai buvo apačioje. 
Pirma mes su sesele Laimute 
sukalbėjom maldą. Po maldos 

ŽIEMOS KURSAI MOKSLEIVIAMS 
ATEITININKAMS 

Moksleivių ateitininkų są- save ir suprasti ateitininkiškų 

kalbėjomės apie tai, kur mes 
einame. Kurie šventė savo 
gimtadienį spalio mėnesį, 
gavo saldainių. 

Visi nuėjo į savo būrelius 
ir mes turėjom pasakyti, kiek 
mums metų, kokie mūsų var
dai. Visi padarė durų iškabą. 
Mes kalbėjom apie tai, kur 
mes skaitom ir mokomės. 

Kai susir inkimas pasi
baigė, tėvai paruošė pietus. 
Mums valgant, vaikai su savo 
draugais kalbėjo. Po pietų 
buvo laikas vaikam grįžti 
namo. Aš jau laukiu kito 
susirinkimo. 

jungos centro valdyba ruošia 
ideologinius kursus, kurie 
vyks š m . gruodžio 26-2003 m. 
sausio 1 d. Dainavos stovyklo
je. Kviečiami moksleiviai atei
tininkai, kurie lanko gimnazi
jos 9-12 skyrius ir nori 
praleisti savaitę ateitinin-
kiškoje dvasioje. Kursuose 
siekiame palikti savo kas
dieninius rūpesčius ir prisiar
tinti prie Dievo, geriau pažinti 

principų pritaikymą savo 
gyvenimui. 

Daugiau informacijų apie 
kursus galite rasti internete, 
moksleivių ateitininkų sąjun
gos tinklalapyje: 

whvw. mesmas. org 
Arba galite skambinti 

Liudui Landsbergiui tol. 708-
533-2022. Jis suteiks informa
ciją. 

MASCV 

•• Ateities akadei lal.kru IO ?) n" 
Jono Kuprio nuotrauka 
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MŪSŲ ŠEIMOSE IEŠKO VILTIES SPINDULĖLIU 

GABUS JAUNUOLIS 
Aleksandras Antanas Cabal 

šiais metais baigė Mills vidu
rinę mokyklą — Millbrae, 
Kalifornijoje. Mokslą tęs 
UCLA universitete, kompiu
terių srityje inžinerijos ir pri
taikomų mokslų fakultete. 

Aleksas yra Ginos 
Luneckaites ir Luis Cabal sū
nus. Gimė 1984 m. Čikagoje 
— būdamas 2 metų persikėlė 
su šeima į Millbrae, prie San 
Francisco. Laisvai kalba lietu
viškai ir ispaniškai, užaugo 
trikalbis; yra gerai susipa
žinęs su Lietuvos ir Kolum
bijos istorija bei kultūra. Nuo 
mažens priklausė „Kiškių 
klubui", kurį subūrė jo mama 
ir Alberta Astraitė-Singh. 
Vaikai mokėsi lietuviškų 
dainų, šokių ir San Francisco 
apylinkių lietuvių renginiuo
se atlikdavo programas. 

Pradėjęs vidurinę Mills 
mokyklą,' aktyviai ruošėsi 
universitetui; trečiais metais 
buvo apdovanotas „California 
Golden State Academice 
Excellence Award" — fizikos, 
Amerikos istorijos, ispanų 
kalbos ir chemijos srityje. 

Aleksas ypatingai domisi 
„software" programų sudary
mu, laisvalaikiu yra paruošęs 
programas kelioms Silicon Va-
lley ir Los Angeles firmoms. 
2001 metais jis dalyvavo „In
ternet Challenge" konkurse 
— matematikos ir mokslų ka
tegorijoje. (www.thinkquest.com) 

Už jo sudarytą „website" 
„Atomic Evolution" buvo ap
dovanotas 5,000 dol. premija. 

Paskutiniais mokslo 
metais Aleksas aktyviai daly
vavo mokyklos „Robotic" ko
mandoje — ruošė kompiute
rių programas robotų jude-

-r»iams tvarkyti. Pagal savo 
. pažymius, „National Merit 

Scholarship" programos, buvo 

Aleksandras Antanas Cabal. 

išrinktas kaip geriausias 
ispanų kalbos s tudentas mo
kykloje; taip pat apdovanotas 
„Bank of America Exellence 
Award" už ypatingai gerus 
pažymius. Kalifornijos guber
natoriaus programa gabiems 
mokiniams paremti suteikė 
stipendiją už aukšto lygio pa
žymius laikant valstijos egza
minus. Kaip būsimam inži
nerijos studentui, Hevvlett— 
Packard korporacija paskyrė 
Aleksui 4-ių metų stipendiją. 

,American Association for 
the Advancement of Science 
— Washingtone išrinko Alek
są į grupę 21 studento, kurie 
buvo pakviesti \ Seoul, Pietų 
Korėjos universitetą 2 savai
čių kursams 2002 m. liepos 
mėnesį. Kursai vyko univer
sitete, buvo mokslų paskaitos, 
projektai inžinerijos srityse, 
kompiuterių programose. Ga
biems jaunuoliams viskas bu
vo apmokėta. 

Alekso laimėjimais džiau
giasi visa šeima: tėvai, sene
liai, tetos ir dėdės su šei
momis bei visi giminės. 

PJ*. 

GIMĖ DUKRELE 
Tėveliai Kovas ir Laima 

(Čepaitytė) Palubinskai susi
laukė dukrelės — Gajos Auk
sės. Sesute labai džiaugiasi 
broliukas Teofilius, o anūkėle 
— dr. Algis ir Violeta Pauliai, 

dr. Feliksas ir Saulė Palubins
kai, taip pat laimingos pro-
močiutės: Ona Paul ienė, 
Aldona Gasnerienė, Valerija 
Čepaitienė, ir tetos, dėdės. 

METŲ PABAIGA IR MOKESČIAI 
JŪRATĖ GULBINAS, 

MBA.SPA 

Paskutinis metų mėnuo 
gali padėti sumažinti 2002 m. 
mokesčius. Keletas patarimų 

prieš gruodžio 31 d.: 

Investicijos: 
Peržiūrėkite visus investi

cijų dokumentus. Maža tiki
mybė, kad šie metai buvo sėk
mingi. Jeigu jums susikaupė 
daugiau negu 3,000 dol. nuos
tolių („capitai loss"), teks li
kusį per 3.000 dol. kelti ki
tiems metams. Tuo pačiu at
sižvelkite į pereitų metų mo
kesčių formas, ar neturite 
užsilikusių nuostolių. Patar
tina pasitarti su-savo CPA ar 
kitu mokesčių specialistu, 
kaip kuo greičiau atsverti 
šiuos nuostolius investiciniu 
pelnu („capitai gain"). 

Dovanos: 
Artėjant šv. Kalėdoms ir 

Naujiesiems, rūpinamės dova
nomis artimiesiems. Tačiau, 
dovanojant pinigus, taip pat 
galima sumažinti turto mo
kesčius („estate tax"). Šiais 
metais galima dovanoti iki 
11,000 dol. kiekvienam žmo
gui. Dovanojant per 11,000 
dol. teks sumokėti mokesčius 
(„gift tax"). 

Labdaringos dovanos: 
Prisiminkite, kad galite 

dovanoti labdaringai organi
zacijai iki gruodžio 31 d. Do
vanojant mašiną, būtina gauti 
įvertinimą. Įvertinimą gali pa
rašyti bet kuris mašinų preky
bos agentas („car dealer"). 

Artėja šventes. Daugelis 
galvoja apie dovana.-: kurias 
dovanos ir kurias galbūt gaus. 
Visgi prasnnngiau>ia dovana 
yra ištiesti pagalbos rankų 
vaikučiui Lietuvoje. Tik už 77 
centus per diena, arba 240 
dol. metinę auka. padėsite vai
keliui gausioje ar vargingai 
gyvenančioje šeimoje įsigyti 
mokslo reikmenų, avalynes, 
rūbelių, gal net maisto. Pasi
dalinkime savo gerumu su 
vaikučiais tėvynėje. 

Konkretų vaiką galima pa
remti, atsiunčiant 240 dol. 
auka — visą iškart, arba dali
mis, čekį rašant „Saulute" 
larba „Sunlight Orphan Aid"), 
419 VVeidner Rd., Bufialo 
G rovė, IL 60089. Prašome 
parašyti savo vardą, pavardę, 
adresą ir telefono numerį. 

Rėmėjas gauna vaiko vardą, 
nuotrauką, adresą ir, jei nori, 
gali toliau asmeniškai ben
drauti su vaiku, bet tai ne
būtina. Per mėnesį 20 dol. su
darys didelį skirtumą vaikučio 
gyvenime. Aukos nurašomos 
nuo mokesčių. Tax ID #36-
3003339. 

PLB „Saulutė" dėkoja vi
siems, padedantiems Lietuvos 
vaikams. Jūsų auka — alkanų 
vaikučių parama. Pasižiūrė
kite į nuotraukas, išsirinkite 
vaiką, kurį norite paremti, ir 
pradžiuginkite jį/ją Kristaus 
Gimimo šventės proga. 

I nd rė Ti jūnėl ienė 
„Saulutės" pirmininkė 

Dovanos Lietuvos lab
daringoms organizacijoms ne
gali sumažinti mokesčių, ne
bent organizacija y ra užre
gistruota JAV. 

Pensijos planas: 
{našai į 401 (k) ir kitus 

darbdavio siūlomus pensijos 
planus paprastai tur i būti iki 
metų pabaigos. Dauguma 
darbdavių su t inka atskai
čiuoti didesnę sumą paskutinį 
metų mėnesį. 

Jei turite IRA pensijos pla
ną, šis mėnuo nėra paskutinis 
įnešti pinigus — turi te laiko 
iki kitų metų balandžio 15 d. 
Tačiau Keogh planas, skirtas 
savo verslą turint iems, turi 
būti įkurtas iki metų pabaigos. 

Nereikia pamirš t i , kad 
šiais metais įnašai gali būti di
desni nei pereitais, o tie žmo
nės, kuriems sukako 50 metų, 
ar dar sukaks iki gruodžio 31 
d., gali įnešti dar didesnę su
mą („catchupcontributions"). 

529 planai: 
Nepamirškite pasitarti su 

savo mokesčių specialistu dėl 
529 plano įkūrimo. 529 planas 
dar vadinamas mokslo taupy
mo planu („college savings 
plan"). Yra kelios šio plano rū
šys — mokslo taupymas ir 
išankstinis apmokėjimas. 

Patartina šį mėnesį susi
tikti su savo mokesčių specia
listu ir iš pagrindų peržiūrėti 
savo finansinę padėtį. 

Prašau kreiptis tel. 323-
666-0248 ar elektroniniu paštu 
jurate@pacbell.net iškilus bet 
kokiems, su mokesčiais susi
jusiems, klausimams. 

bai draugiškas, malonus, bet 
taip pat silpnos sveikatos. Vai
kui reikia vaistų, vitaminų, 
geresnio maisto, bet lėšų sto
ka neleidžia tų būtinų reik
menų nusipirkti. 

Rita gimusi 1989 m. rugpjūtį. 
Ji labai mėgsta muziką ir 
gamtos mokslus. Rita net ku
ria daineles, myli gamtą, yra 
labai savarankiška, tačiau 
silpnos sveikatos ir jai nuolat 
reikia vaistų, o pinigų jiems 
labai trūksta... 

Zigmas gimęs 19.̂ 9 m spalio 
mėnesį. Jo mėgstamiausios 
pamokos yra religija, istorija 
ir vokiečių kalba. Zigmui pa
tinka žaisti futbolą, meške
rioti, bet jis serga diabetu. Net 
ir menkiausia parama būtų la
bai svarbi. 

Alina gimusi 19S9 m. gegužį. 
Jos meilė — muzika. Tai drau
giška, jautrios sielos mergaitė, 
bet taip pat labai blogos svei
katos. Alinai būtina parama. 

Krist ina gimė 1992 m. Ji 
mėgsta skaityti ir piešti, bet 
mokykloje Kristinai geriausiai 
sekasi matematika. Tai ypač 
pareiginga ir draugiška mer
gaitė. 

Reda gimusi 1994 m. Mokyk
loje jos mėgstamiausios pamo
kos yra skaitymas, piešimas ir 
šokiai. Ji moka siūti ir megzti, 
yra draugiška, jautri mergyte. 
Redos svajonė — groti kokiu 
nors muzikos instrumentu, 
bet neįmanoma jo įsigyti. 

DRAUGAS, 2002 m. gruodžio 7 d., šeštadienis 

ĮAMŽINTI LAISVĖS KOVOTOJAI 

piešti, yra rami. maloni ir 
bai draugiška mergaitė. 

NAUJAS IIARRY POTTEK 
FILMAS 

Antrojo Harry Potter filmo 
premjera įvyko Londone, An
glijoje, lapkričio 3 d. Tikima, 
kad šis filmas, kaip ir pirma
sis „Harry Potter and the Sor-
cerer's Stone" susilauks tokio 
didelio pasisekimo. Populia
riųjų ..Harry Potter" knygų se
rijos autorė J. K. Rovvling da
lyvavo iškilmėse. Filmas, pa
vadintas ,,Harry Potter and 
the Chamber of Secrets". yra 
apie tą patį „burtininką" ber
niuką, kuris lanko ..raganių 
mokykla" ir turi talentą pa
tekti į visokias keblias situaci
jas. Tai grynai pramoginis, 
greito veiksmo, įspūdingų sce
nų ir „nežemiškų" veikėjų fil
mas, to paties žanro, kaip ir 
vaikų mėgstamos stebuklinės 
pasakos. 

Tauro apygardos Geležinio 
Vilko rinktinės Juozo Kara-
šausko būrio partizanai J. Na
vickas — Liūtas, J. Svinkunas 
— Šamas. Oskaras Ilingas — 
Oskaras su savo vadu tą 1947 
m. lemtingą gruodžio 23 d. 
dienavojo B. Šeštakausko so
dyboje ant tvarto (Vytautiškių 
km. Krosnos seniūnija, Laz
dijų rajonas). Deja, sodybos 
šeimininko sūnaus būta išda
viko. Partizanai buvo baudėjų 
apsupti. J pasiūlymą pasiduoti 
atsakė: „Kovojam už Tėvynę, 
už ją ir žūsime". Užvirė mūšis. 
Juozas Navickas, atidaręs čito 
duris, atidengė ugnį iš kulkos
vaidžio. Kliudytas kulkos, 
šaudė sužeistas. Okupantų 
kulkos uždegė tvartą. Pasta
tas paskendo liepsnose. Vyrai 
šoko iš ugnies. Liūtas čia pat 
prie tvarto buvo dar kartą 
sužeistas. Žaizda buvo mirti
na. Vienas po kito žuvo Oska
ras su Šamu. Sužeistas Liepa 
atsišaudydamas nubėgo prie 
atokiau buvusio šulinio. Ten 
buvo dviejų stribų pasala. Čia 
grumtynėse sužeistas Liepa 
buvo suimtas (jis nieko neiš
davęs mirė bolševikų lage
riuose). 

Buvusios Liepos būrio ryši
ninkės, pirmosios Marijampo
lės Tauro apygardos partizanų 
ir tremties muziejaus vedėjos 
Aldonos Sabaitytės-Vilutienės 
(partizaniški slapyvardžiai 
Neužmirštuolė, Viltis) inicia
tyva ir lėšomis š.m. spalio 12 

d. jos gimtajame Vytautiškių 
kaime (kuriam atminti ji šią 
vasarą pastatė menišką kry
žių) partizanų žūties vietoje jų 
atminimui buvo atidengtas 
įspūdingas paminklas. Jį statė 
marijampolietis šaulys Jurgis 
Nevulis (pastatęs 18 pamink
lų!), padėjo Lazdijų šauliai ir 
Marijampolės Tauro apygar
dos partizanų ir tremties mu
ziejaus darbuotojai. 

Mišias už partizanus aukojo 
ir įtaigų pamokslą pasakė pil
nutėlėje Krosnos bažnyčioje 
jaunas, energingas kunigas V. 
Gražulevičius. Jis ir pašven
tino paminklą. Kariai kovinių 
ginklų salvėmis pagerbė lais
vės kovotojus. 

Renginį vedė lazdijietė A. 
Bagdonavičienė. Apie parti
zanų kovą ir žūtį papasakojo 
Aldona Vilutienė. Kalbėjo kar
tu su Liepa kalėjęs A. Jakima
vičius, eilėraščius apie parti
zanus perskaitė buvę ryšinin
kai D. Gurevičienė ir J. Gece-
vičius. Kalbėjo pažinojęs žu
vusius šių kraštų partizanas 
V. Kubertavičius. Visus pra
džiugino Krosnos pagrindinės 
mokyklos mokytojos A. Pilec
kienės moksleivių montažas. 
Dainą apie šį partizanų mūšį 
(beje, ją sukūrė dar anais lai
kais Aldona Vilutienė) daina
vo Kalvarijos tremtinių cho
ras. Partizaniškas dainas at
liko ir Lazdijų „Laisvės kovų 
ansamblis". 

Algimantas Lelešius 

PAGERBTAS BROLIŲ SENKŲ ATMINIMAS 
Vilkaviškio krašto muziejus 

įrengė parodą ir gražiai pager
bė brolių Juozo ir Kazimiero 
Senkų atminimą. Broliai gimė 
Teiberių kaime, mokėsi Vilka
viškio „Žiburio" gimnazijoje. 
Brolis Juozas tapo kalbininku, 
tyrinėjo kapsų ir zanavykų 
tarmes, rinko žodžius didžia
jam „Lietuvių kalbos žody
nui", taip puoselėdamas ir 
grynindamas sovietmečiu var
žomą lietuvių kalbą. 

Brolio J. Senkaus 95-čio mi
nėjime dalyvavęs kun. Kazi
mieras Senkus teigė, kad pa
saulyje ir Lietuvoje labiausiai 
trūksta sugebėjimo bendra
darbiauti ir geranoriškai 
spręsti problemas. Kunigas K 
Senkus, gyvendamas Vokieti
joje, globojo Sausio 13-osios 
tragedijos aukas, aukojo Vil
kaviškio ligoninei :r atstato
mai Vilkaviškio katedrai J 
Senkaus vaikai muziejui pa
dovanojo naują, gražiai išleis
tą knygelę „Gimines". 

Atsiminimais dalinosi J. Sen
kaus bendradarbiai kalbinin
kai A. Vidugiris ir A. Saba
liauskas. Už Kazio Senkaus 
labdaringą veiklą dėkojo Vil
kaviškio ligoninės vyr. gydyto
jas R. Sveikata. 

K. Senkaus giesmes atiiko 
Katedros choras (vadovas A. 
Venclova). 

Antanas Žilinskas 
Vilkaviškio krašto muziejaus 

direktorius 
• J i 

Vilkaviškio gimnazijos VI kl moksleivių grupė 
Juozas Senkus sėdi pirmas iš kairės. 

1926 m. vasario 27 d. 
L. Čeplevitiaus nuotr 

D e i v i d a s i.'ime 1999 m J b 

J u l i u s gimęs 1995 m. Jis ser
ga širdies liga. Kai geriau jau
čiasi, mėgsta rašyti laiškus, 
statyti modelius. Vaistai, ku
rie reikalingi Juliukui, labai 
brangus, šeima neįgali nu
pirkti... 

Inesos gimtadienis yra liepos 
16 (g. 1992 m.). Mokykloje jai 
sekasi piešti ir kūno kultūra. 
Ino.i mėgsta plaukti, šokti. M. •.ki I I ' I : ' 1 1 1 / • L Čeplevi&aua nuotr 

http://www.thinkquest.com
mailto:jurate@pacbell.net


DRAL'C .AS . 2 0 0 2 m g r u o d ž i o 7 d. , š e š t a d i e n i : 

Siūlo darbą 

C a r e p v c r net-dcd for tld»frl> 
«oman m l.ombard Pan time. 2-4 
ours, 5 da>s a week IKmse keeptng. 

meal preparati-Mi, grocerv shopmg. pel 
tarė Good reterences. English >pea-

king Call ~OS-7X4-13X5. kattiv 

Reikalingi darbuoto ja i par
duotuvių valymui TN ir 1N 
valstijose. Pageidautina vvrai 

A t h ginimas nuo 
i l .s iK) iki S1.800. 

Tel. «M> 1-218-7481. 

Ieškomi d a r b i n i n k a i \ a lymo 
darbams Turi tureli savo trans

portų ir važinėti greitkeliais Į 
vakarinius priemiesčius 

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

Kuli IIITU- Vdministratnv \ssi%tant 
Pi>sition Mlg ano Ii;. FvMIBle '.n seacfc 

oi an mdmdual \nth jmvl Lnclish reading 
and unting •-kilis Mus! K' orcam/ed and 
have gi»)d Computer skills Dutic includo 
custoatn caauct. b<x'kk«pmg and in\en-

itin. COMR •'• Pteasc ia\ \»Hir 
resiumo 312-850-0599: e-mail to 
migtigstkca altglobal.ĮKl or call to 

312-850-0597. 

SIŪLOME DARBUS! 
Gai l . seserų p a d ė j ė j o m s 
k o m p a n i j o n ė m s ir n a m ų 

r u o š o s d a r b i n i n k ė m s . 
G a l i m a g y v e n t i k a n u a r b a 
a tvykt i Į da rbą ir i švyk t i . 

Kre ip t i s : 
A L I C A R F 

K m p k n m e n t A g e n c y 
Tel. 773-736-7900. 

Ieško darbo 

C'aregivers needed for 
(Tiristmas time to work in 

Wiscotisin. English. 
sočiai seeurit>. some experience 

necessarv 
Call Home Care 262-657-8467. 

\ \ r a s ir žmona u-šku darKo stnNMi 
/momų pric/mrojr nu g > \ t n i m u ' . 

l un Kk 
insulto. 

sercan 
1 

rk'ridacilav 
• \ l /hainxni 
čius itaaae 
. vairu>'U>;i> 

susikalba 
Tel. 708-

"allfilcs slai:Cunl p.' 
• ir cukriniu dubete 

Tun auioms>bili. 
:a/Mne|im4. 
.indiškai 
!88-6328. 

\ \ indo* \\ashers Needed! 
40.000per >ear We need I00ctews. 
No e\p necessarv Will train. Mus: 

ha\e \alid dnver s licease and trans-
portabon. Siusi be Tluent in English. 
L A McMahor. W i n d o * Wasfi ing. 

Chicago and M'.luaukee area. 
Tel. 800-820-6155. 

Parduoda 

P o k a r i o p a r t i z a n ų d a i n o s 
ir lopšines komunistams. 

Dainuoja A Brunius diskuose 
kasetėse. Atsiunčiu paštu. 

Tel.773-517-4314:4459S. 
Francisco Ave.. Chicago, 

11.60632. 

Krautuvėlė „LIETUVĖLE' 

F u r n i t u r e for s a l e , 
b e d r o o m . 1 couch . e n d tables . 
p ie tures . l amps . coctail table 

& mise . 6 3 0 - 4 9 5 - 4 0 0 6 . 
Call b e t u e e n b and 8 P M . 

Tik už $85 parduodamos bulvių 
tarka\imo mašinos. 

Du jame garantija. UPS siunčiame 
i kitas valstijas. Platus asortimentas 

ir kitų prekių Taip pat galite 
užsisakyti ir naujausią. 2001 m 

..Visuotine Lietuvių Enciklopediją" 
Jaunimo centre prekiaujame tik 

savaitgaliais, o kitomis dienomis ir 
S3vaitgahais — 

5741 S. Harlem A ve. 
T e l . 8 4 7 - 8 4 5 - 3 9 7 2 . 

,,Draugo" skelbimu skyrius 
Tel. 1-773 585 9SOO 

Discounted Airline tickets from 
\ev» Vork and Chicago to Vilnius 

Fregata Travei 
25(1 West 57 Street New York. 
NY 10107 Tel. 212-541-5707. 

A L^C A PPACI NO'S 
Europietiški produktai - l ietuviškam skoniu i 

parduotuvėje kavinėje Lemonto senamiestyje 

238 MAIN STREET 
LEMOS', K 60439 
TEL: 630-257-330C 

duona, sūriai, grietine, sviestas, rūkyta it kepu tuvis, aeiros, 
viftoi. laimiu, rūkyti 'lietuviai, kokiiinai, ulke. mrirainet. 
salotos, konservuota produktai, truopos. varike, lietuviitas 

Tiafoneiatir kečupas. kefyras, rūgpienis, tortai, šokoladiniai 
sūreliai.Iietuviikos uogienes.tokoladas, saldainiai ir kitos piekes 

P r i i m a m i užsakvma i Kūč ių vaka r i ene i ir Šv. Ka lėdoms 

SUMINIAI LAIVU IR AIR CARGO 
ATLANTIC ^ 

tKpressCorp. 'V.. 

J E I G l NESPEJOTK IŠSIŲSTI K A L Ė D O M S 
NE BĖDA - TRYS KARALIAI IRGI ŠVENTĖ. 
27-9 W. 71 Str. Chicago, IL60629. (773)434-7919 

330- S 78 tnAve.Bridge/iew.!L 50455. (708)-599-9680 

5058 S. ARCHER AVE., CHICAGO, IL 60632 
Tel.: (773) 838-8888; 
Fax: (773) 838-8946 

Siūlome geriausias kainas kelionėms į Lietuvą bei į kitas 
pasaulio šalis iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų. 

Kalbame lietuviškai. 

Tel. (773)838-8888. 

Namu remonto ir statybinės paslaugos 

Amber construction C"o. 
Dengiami stogai, kalamas 

..siding". atliekami cemento. 
..plumbing'" bei km namų 

remonto darbai 
„Licensed. insured. bonded" 

Skambinti Siuitui, 
tel. 773-767-i 429. 

A £ , C 24r«S.7DAYS 
* * « «* 773631-1833 
mTSSSSZ*, 312-371-1837 

FREE ESTIMATE 
Apšildymo ir Saldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaliacija 
Vandens Šildytuvą. 
Kaminai. 
Gariniai boileriai 
Centrine šaldymo sisterna 

V isi vidaus remonto darbai: 
langų, plytelių dėjimas. 

medžio, santechnikos, vidaus 
elektros, dažymo ir kiti. 

Tel. 773-968-8704. 

H KklROS 
[VEDIMAI -PATAISYMAI. 
Tunu Čikagos miesto leidimą 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai. 
garantuotai ir są/inimiai 

7"3-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS' 

Nebrangiai atlieku 
elektros. Ja / \ tno . staliaus. 
..plumhir.g". lauko darbus. 

Tel. 708-205-1046, Vytenis. 

STASYS CONSTRUCTION 

Staliaus darbai, rūsių. \omų ir 
virtuvių ^engimas: priestatai; 
keramikos plyteles; ..sidings"'. 

..soffits"...uecks "...gutters". plokš 
ti ir ..shhi£le" stogai; cementas. 
da/vmas. Turiu darbo draudimą. 

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

Rūsių. \irtuvių ir vonių 
jrengimas. keramikos plytelės, 

grindys, dažymai iš lauko 
ir vidaus. 

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

Paslaugos NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Im igrac inės ir v izų 
paslaugos 

PERMANENT STATUS IN 
CANADA!!! 

Specia l p r o g r a m for careg ivers . 
nurses. Prov inc la l p r o g r a m f o r 
t r u c k d r i v « r s , coofcs a n d o t h e r 

oceupat iont . 
Vis i t o u r vvebsite w i t h ov«r 

1 0 . 0 0 0 hitv a day 

w w w i m m i g r a t i o n ierv ice c o m 

Atnaujinu parketą, 
atlieku dažymo darbus. 

Tel. 708-917-9199. 

CTS 773 237 0O66 

Medžio darbai, elektra. 
santechnika, grindvs. dažymas... 

Aukšta darbų kokybė. 
žemos kainos. 

ŽILVINAS 
VENCIUS 
comnactor CONSTRUCT tucrloN 

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

(vairus 

SKAMBUČIAI | LIETUVĄ-TIK 22 .9 ( \1IN. 
TELEKOMNKS KORI ELĖS - LIETUVA 11 C/MIN. 

•23Z3L22EZ1 
Tel: 888-615-2148, 708-599-9680 
www atlanticexoresscorD com/isterra 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer Ave., 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 

KAVINES 
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. 

Valgyk kugelį per Šv. Kalėdas! 

Geriausia dovana artimui — 
LIETUVIŠKA BULVIŲ TARKAVIMO 

MAŠINA TIK S85 
Pers iunč iame i 4 8 valst i jas UPS paštu . 

T i k iki ka lėdų p e r k a n t d v i maš inė le s 
pers iunčiame N E M O K A M A I . 

773-875-6232 
3 5 3 6 VV. 1 6 0 St , M a r k h a m IL 60426 . 
Gyvenant iems Čikagoje , pr istatymas 
savaitgal iais i n a m u s — NEMOKAMAS 

B &t D A — v i e n i n t e l ė l e g a l i d a n t i s t ų asistentų 
m o k y k l a Č i k a g o j e , k u r i g a r a n t u o j a paga lba 

į s i d a r b i n a n t 

Mokykla ruošia šiuos specialistus: 
• Dantistu asetentus. tunnčius 

kompiuterio ir medianinių sąskaitų žinių 
' Medeinos asistentus ir medianines 

sąskaitos 

Sos mokyklos studentai gali lankyt 
nemokamas anglu kalbos oamokas. 

Jeigu jūs praradote darbą ar tunte mažas 
paųarms — galimas nemokamas apmokymas 

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

8011 Lincoln, Skokie 

ARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

GH/RCA ATSTOVYBĖ 
2346\\ .69th Street 

Tel. 773-776-1486 

\1ARQUETTE 
PHOTO 
SLPPLY 

RHKMESYS POTOGRAFANK 
IR M K i j A N K 

P i r k d a m i p a s m u s . d a u g s u 
t a u p y s i t e . P a s i n a u d o k i t e 

m ū s ų pa tog iu . . I a y - a w a y " 
p l a n u . A t l i e k a m e v i s u s t o t o 

l abora to r i jos d a r b u s . 

D a r b o va i . : k a s d i e n n u o 8 
v .r . iki 6 v .v . ; š e š t a d i e n i a i s 

n u o 8 v . r . iki 4 v . p . p . ; 
s e k m a d i e n i a i s u ž d a r y t a . 

A n t r a d i e n i a i s ir t r e č i a d i e n i 
a i s s u s i k a l b ė s i t e l i e t u v i š k a i . 

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

D r a u d i m o p a s l a u g o s 

AUUViOBUrJv MNf^ SVraCVTTKIR 
GYVYBES rjRAlCtVUS 

Acentas Krank Zupolis ir Oft Mgr. 
Aukse S. Kane kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

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

STATE FARM I N S I R A N C E 
DRAUDIMAI 

Automobilio, namų. 
gyvybės ir sveikatos 

Agentė Barbara Murray 
PraŠYkite Rasos - kalba lietmaškai 

5710 VV. 95 S t , OakLavm 
708-423-5900 

Kirpėjų pas laugos 

KIRPĖJA, turinti didelę da rbo 
patilti, kerpa vyrus ir moteris, atlieka 
cheminį sušukavimą, dažo plaukus, 

antakius, blakstienas. 
Pagal pageidavimą atvyksta į 

kliento namus. 
Tel. 773-918-0851; )it 

773-844-3649, Regina 

Salone „Miražas" kirpėja 
SKIRMANTĖ tvarko p laukus 
vyrams ir moterims. Susitarus. 

atvyksta į kliento namus. Sa lono 
„Miražas" tel. 708-598-8802; 

namų tel. 708-612-9524. 

Kraustymosi paslaugos 

M O V I N G 
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas. 

G E D I M I N A S 
708-387-9144 

Tai - Jūsų laikraštis 
I > I * J * I _ T C i r i % S * 

UAN AN * O » i 0 «*"Of OA 

GREIT PARDUODA 
- r į - _ - Landmark 
^=^"•5 propertiesįzr:;-

Bus. 773-22»-8761 
Rea. 709-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330 

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

TefjL. paslaugas parouoctar' 
ar perkant namus. Putus 

ž e m e s s k l y p ą Vel tu i 
[ka ino iu n e k i i n o i a m a 

turtą Galiu tarpininkauti 
gaunant finansinę paskoią 

O'FLAHERTY REALTORS 
& BUILDERS. Inc. 

Kompanija pagal jūsų užsakymą 
stato naujus namus. 

GRAŽINA JONAVIČIENČ 
7 0 8 - 4 3 0 - 1 0 0 0 
708-598-6501 

mob. 708-203-5242 
jonaviciusO home.com 

^%l 
9201 S. C i c e r o 

Accent 
Homef inders 

Oak Lawn, Illinois 60453 " 
Business 708-423-9111 i 

Voice Mail 708-233-3374 
F a x 708-423-9235 

P a g e r 312-707^120 
Res . 708-423-0443 

ASTA T. MIKLNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

Įvainų nuosavybių pukime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose. 

Siūlo i š n u o m o t i 

I š n u o m o j a m a s a p š i l d o m a s 
4 k a m b a r i ų , 

1 mieg. butas 67 &. VVhipple 
a p \ l . $415 į mėn. + ..secuntv*' 

Tel. 773-434-4543 

O n r H j r j K . H 

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
VoiceMai:773«47820p 
Fax:708-361-9618 « 

DANUTĖ 
MAYER 

Jei nonte panjuoti ar pirkti namu-, mieste 
ar priemiesčiuose, kreipkitės Į DANUTĘ 

MAYER Pn)tesK)naliai ir 
sąžiningai patarnauja nu 11986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui 

I šnuomojamas 3 kambar ių 
butas su šiluma. Šal ia parko. 
6 6 St. ir Ked/.ie Ave . Kaina 

S420 Tel. 708-425-7160 . 

I š n u o m o j a m a s 2 
m i e g a m ų j ų b u t a s su g a r a ž u 

P a l o s H i l l s . 

TeL 3 1 2 - 5 6 0 - 4 2 7 9 . 

Audrius Mikulis 
TeL 630-205-9262 
Psger. 773-260-3404 
E-mai: amikulis@usa.com 
takus neidnoiamaB turtas: 
* Nernokarnas įkainavimas 
* Nemokarna nnkos analizė 
'Pirkimas g 
*F^ida/rrBS 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

^ ? ž a 
iaOxo?'-teBtoe. 

r7J9&. 

Libertyville two bedroom 
apt. for share ($400). 

Tel. 847-275-0624; 
847-546-7233. 

Nebrangiai išnuomojamas kambar>-
su baldais nuosavame name 

Bndgevie*. Salia greitkeliai, geros 
parduotuves. Yra kiemas mašinai. 

skalbykla Tel. 773-919-1950: 
708-239-3015. 

Siūlo f i n a n s a v i m ą 

FINANSUOJAME NAMUS 46 VALSTIJOSE 
MINDAUGAS 888-844-9888 (darbo); 661^343-0286 (mob.) 
MIBubliauakafl&cbburnet.com 

« C E N D A N T 
Mortgage 

£~S 
w Always With Flowers 

• Gėlės į Lietuvą (1 -2 b izno dienos) 
• Vestuvinės ir progines puokštės 

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

progoms su 2 0 % nuolaida 
• Žolynų ir kapų tvarkymas 
• Gėles 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 o* reasons M\y our new Mrbus A340 is the ultimate 
m comfort and convemence. Economy Extra. our new class of service. 
offers its own separate cabm w^h pienty of room to work or reiax. Whiie 
every seat m all three ciasses has been newly designed and features an 
mdividual video sereen. 0f course. the sense of wel! bemg you'll feel when 
flymg on this sophisticated nev» aireraft is more than just the result of 
enhanced comfort. space and amenities. lt's also the result of an enhanced 
quahty of service you'll fmd only on SAS. To fmd out more call your Travei 
Agent or SAS at 1-800-221-2350. 

wwvv\scand'navian.net 

lt "s Scandinavian SAS 

• 

file:///alymo
file:////ras
file:////indo*
file:////ashers
file:///alid
file:///1ARQUETTE
http://home.com
mailto:amikulis@usa.com
http://www.alwayswithflowers.com


Seniausioji Klaipėdos ke
pykla „Javine" jau užkūrė 
krosnis Kalėdų apeiginiam pa
tiekalui — kačiukams — kep
ti. Kepyklos technologes ir 
laborantes kūčiukus sukūrė 
prisilaikydamos visų tradici
nių reikalavimų, viskas 
griežtai vegetariška. Kepykla 
„Javine", gerbdama savo var
dą ir savo klientus, yra tikra 
senųjų tradicijų saugotoja. 
Kūčiukų maišeliuose — siur
prizai. Tai užsegami „grūde
liai", o jų viduje — arba seno
viniai patarimai, arba tekstai 
apie Kalėdų, Kūčių papročius, 

- arba įžymių žmonių mintys. 
• Tai savotiški burtai paslaptin
gajam Kūčių vakarui, kuris 
būtent ir turi būti su burtais. 

Šiandien Baroti galerijoje 
ir Klaipėdos dailės parodų 
rūmuose atidaroma jau tradi
cine tapusi Lietuvos dailinin
kų kūrybos kalėdinė paroda 
„Metų horizontai". Šį kartą 
parodoje bus eksponuojami 
net 23 menininkų kūriniai. 
Lietuvos menininkų kalėdinė 
paroda „Metų horizontai" — 
savotiška kūrybinių metų ap
žvalga. Žiūrovai turės progą 
vienoje erdvėje pamatyti įvai
rių stilių bei krypčių meni
ninkų kūrinius, juos įvertinti, 
palyginti. (Elta) 

* Lygiai prieš metus Vil
niuje nušauto buvusio Lietu
vos bokso federacijos preziden
to, su nusikaltėlių pasauliu 
sieto Remigijaus Daškevičiaus 
atminimas buvo pagerbtas 
Kaune pasibaigusiame tarp
tautiniame turnyre. Varžy
bose dalyvavo 10 pajėgiausių 
Vokietijos jaunių ir jaunimo 
boksininkų bei perspektyviau
si Lietuvos jaunieji atletai. 

(KD, LR, Elta) 

llEŠKANTIEMS DARBOJ 

TURGUS 
. 

Valentinas Krumplis 

NIKA 
1-773-583-5888- kalba 

lenkiškai, angliškai 
3411 N. Pulaski 
Seneliai, vaikai 

TERESA 
1-773-545-3795 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai įvairūs 

1 773-838-1770 
lenkiškai, angliškai, rusiškai 

Vairuotoju teises - CDL 

LEONIO 
2881 N Milvvaukee 

1 773-395^820 
kalba rusiškai, angliškai 

įvairūs darbai 

CAROLINA JANITORIAL, Inc. 
1-708-415-1211 • 
1 708-837-8904 

kviesti Eugenijukalba lietuviškai 
viešbučiu kambariu tvarkymas 

ir padavėjos 

MARINA 
1*47 329 0202 

kalba rusiškai, angliškai 
namu, viešbučių, parduotuvių 

valymas • vî rų pratęsimas • "aid 
to tax payer" informacija del taksų 

mokėjimo • vaikai ir seneliai 

HALINA 
1 708-453-5853 - kalba 

lenkiškai, angliškai 
įvairūs darbai 

CHEPOV'S 
Domestic Agency, Ine 

1-847-803-6439 
kalba rusiškai, angliškai 

vaikai ir seneliai 

Kviečiame motėm darbams pilnai ir 
nepilnai darbo savaitei gyvenamųjų 
patalpų valymui. Mokame grynais 
kiekviena diena. 
Minute Maid 7562 N. M»wauk«, 
Chtcago. II 60631 1847647 0433. 
Kalbame ir rusiškai Klausti (uriiaus arba 
Leonido. 

1 773-804-0500 
lenkiškai, rusiškai 

Vairuotom teises - CDL 
6105 W Belmont, Chicago. IL 

ŠEŠIOLIKOS, KETVERIŲ IR VIENUOLIKOS 
METŲ MIRTIES SUKAKTYS 

A. t A. 
RAMINTA 

PRAPUOLENIENĖ 
IZOKAITYTĖ 

1986.XII.1 

A. t A. 
DONATAS 

PRAPUOLENIS 
1998.XII.4 

A . t A . 
ONA 

IZOKAITIENĖ 
1991.Xn.12 

Su dideliu liūdesiu prisimename šiuos mums bran
gius asmenis. 

Šioms sukaktims paminėti, šv. Mišios už jų sielas 
bus atnašaujamos Tėvų Marijonų koplyčioje. 

Prašome maldoje prisiminti a.a. Oną , a.a. Ramintą 
ir a.a. Donatą. 

Liūdinčios šeimos 
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40-24 235th Street Douglaston, NY H 363 
TeL 718-423-6161 1-800-77-VYT IS 

F M . 718-423-3979 
E-mail: vyttours@earthlink.net 
Web she: www.vytistours.com 

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 

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

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

E-mail: broneb@aol.com 

BQOI3QOBQMOQDQOBBDBQOOBQGQQJ)Ba/įBBQaaj)J9J9i 

Geriausia kalėdinė dovana 
DRA UGO 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 X D * M ^ 
jų vardu. 

Kalėdų 
proga 
užsakau 
DRAUGĄ 
Siųskit*: 

Vardas, pavardė -

Adresas 

Mtestss. valstija, ztp codo 

Dovanoja: 

Vardas, pavara* 

Adresas -

Miestas, veisia, zip code 

PENKIOLIKOS METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS 

A. t A. 
LIUDAS 

BIKNEVIČIUS 

Mano mylimas Vyras, buvęs Lietuvos policijos nuo
vados viršininkas, baigė tremtinio kelią 1998 m. gruo
džio 10 d. Skausmo ir kančių iškankinta širdis nutilo. 
Amžinybėn jis iškeliavo ramiai ir kilniai. Dabar velio
nis regi dangų Lietuvos tėvynės, kurios visą laiką troš
ko. Tesuteikia jam Viešpats Amžiną Ramybę! 

Už a.a. Liudo sielą šv. Mišios bus aukojamos Tėvų 
Marijonų koplyčioje. 

Velionio giminės, draugai ir pažįstami maloniai 
prašomi už jį pasimelsti. 

Su liūdesiu ir meile 
Žmona Kazė 

DRAUGAS, 2002 m. gruodžio 7 d.. šeštadienis 

PALOS — GAIDAS 

FUNERAL HOME 

• Patogioje vietoje tarp 
Čikagos ir Lemonto 

•10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. Southw«st Hwy. 
Palos HHIs, mtnots 

(708)97+4410 

• Mėginimų nuslėpti teis
tumą ir pasiekti valdžios 
viršūnę mastai šokiravo sos
tinės politikus ir-valdininkus. 
Buvusį teistumą nuo rinkėjų 
nuslėpė net 76 į valdžią norėję 
patekti politikai. Kita vertus, 
specialiosios tarnybos turi 
duomenų, kad į valdžią gali 
veržtis ir neteisti, tačiau su 
organizuotu nusikalstamumu 

susiję asmenys. Rinkimuose į 
savivaldybių tarybas uždrau
dus balotiruotis teistumą nu
slėpusiems kandidatams, teisę 
kovoti dėl rinkėjų manda
tų Druskininkuose prarado 
Krikščionių demokratų parti
ja, Lazdijuose — Liberalų 
sąjunga. Alytaus apskrityje 
net 7 kandidatai nuslėpė savo 
teistumo faktą. (Eltai 

TELEFONAI... 
Atkelta i i 2 pel. 
Sujungimo mokesčiai irgi 

yra aukštesni, negu reguliarių 
vietinių telefono bendrovių. 

Yra pakaitalų tiems 
„phone sharks". Tai „Lifeline 
Assistance" ir „Linkup" pro
gramos. „Lifeline" telefono 
patarnavimus gali gauti daug 
žemo uždarbio šeimų daugely
je valstijų. Kai kuriose valsti
jose šeimos gali sutaupyti 
1314 dol., mokėdami mėne
sinius mokėjimus vietinio te
lefono bendrovei. 

Dauguma Amerikos valsti
jų turi ir „Link up" programą, 
kuri sumažina įjungimo moke
sti ir mėnesinius mokėjimus 
nedaug uždirbantiems. 

Daugiau informacijos apie 
„Lifeline" ir „Linkup" progra
mas galite gauti vietinėse tele
fono kompanijose arba kom
piuteryje— www.lifelinesup-
port.org 

Naudotasi medžiaga iš 
„National Consumcr Lavv 
Center" leidinių. 

4724 W. 103 rd ST. OAK LAWN, IL 60453 • 708-422-7900 
KKLIONTV IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA • WWW.MAZEIKA.COM 

BICEOT ntSUBANCE ACTMCT 
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 

Lietuvos prezidento r inkimuose remkime 
dr. KAZĮ BOBELĮ 

Dr. K. Bobelio kandidatūrai paremti pridedu auką: 
$ 
Vardas, pavardė 
Adresas: 

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 

A. t A. 
LEOKADIJA ŽVYNIENĖ 

JABLONSKYTĖ 
Mirt antradienį. 2002 m. gruodžio 3 d. ,sulaukusi 

82 metų. 
Gimė Lietuvoje, Kaune. Ilgą laiką išgyveno Mar-

ąuette Parko apylinkėse, savo dienas palydėjo St. Pete 
Beach, FL. 

Nuliūdę liko: dukterys Rima Schoot ir Vida Marks, 
žentas Daniel, anūkai Billy, Kenneth ir Ronnie Schoot, 
Alexandra, Christopher ir Patrick Marks, dukterčia 
Danguolė Grigaravičienė su šeima. 

A.a. Leokadija Žvyniene buvo žmona a.a. Juozo, se
suo a.a. Valerijos Bankauskienes ir svainė a.a. Mečio 
Bankausko. 

A.a. Leokadija priklausė Lietuvių Dukterų draugi
jai ir Tautinei sąjungai. 

Velionė bus pašarvota sekmadienį, gruodžio 8 d. 
nuo 2 iki 7 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 
12401 S. Archer (arti Derby Rdj, Lemonte, IL 60805). 
Laidotuvės įvyks pirmadienį, gruodžio 9 d. 9:30 vai. 
ryte Petkus Lemonto laidojimo namų kop-lyčioje, iš kur 
a.a. Leokadija bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčią, kur 10 vai. ryto bus aukojamos gedu
lingos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palydėta į Šv. 
Kazimiero kapines. 

Vietoj gėlių, prašom aukoti Lietuvos Vaikų vilties 
arba Lithuanian Mercy Lift organizacijoms. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji 

Laid. direkt. Donald M. Petkus, tel.: 1-800-994-7600, 
www.petkusfuneralhomes.com 

,DRAUGAS" išeivijos ir Lietuvos jungtis; 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 5645 VV. 35 Street 
VVESTCHESTER, 10501 VV. CERMAK 
CHICAGO, 5858 VV. 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 
MARQl'ETTE PARK 2533 VV. 71 ST. 

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

EVERGREEN PARK. 2929 W. 87 ST. 
TIN'LEY PARK. 16600 S. OAK PARK AVE 

ALL PHONES 
CHICAGO 1 773 476 2545 

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

www. petkusfuneralhomes.com 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 VV. 143 St. 
ALL PHONES 

1 708-430 5700 

GAIDAS - DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

5200 VV.95 St. 9900 VV.143 St. 
Oak Lavvn. IL Orland Park, IL 

12401 S. Archer Ave. 
(& Derhv Rd.) 
ALL PHONES 
1-773-523-0440 

Mte 

http://1991.Xn.12
mailto:vyttours@earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@aol.com
mailto:broneb@aol.com
http://www.lifelinesup-
http://port.org
http://WWW.MAZEIKA.COM
http://www.petkusfuneralhomes.com
http://petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Amerikos Lietuvių t a ry 
bos valdyba paskutiniu metu 
yra aktyviai įsijungusi ne tik į 
NATO plėtros akciją, bet ir 
apskritai į lietuvišką visuome
ninį gyvenimą. Šiuo metu jos 
vicepirmininkai dr. Jonas Va
laitis ir Juozas Polikaitis yra 
išvykę į Lietuvą, kur dalyvau
ja pasitarimuose lietuviškos 
veiklos klausimais, ypač dėl 
išeivijos įsijungimo į Lietuvos 
visuomeninį gyvenimą. Vice
pirmininkas Algis Kazlauskas 
trečiadienį (gruodžio 4 d.) da
lyvavo dešimties ambasadorių 
priėmime \Vashington, DC, 
kur buvo minimas NATO plėt
ros paskutinis tarpsnis. Ta 
proga tarėsi ir Jungtinių pa-
baltiečių komiteto (JBANC) 
reikalais, ir dėl ALTo ateities 
planų Vašingtone bei pasiruo
šimo Pabaltiečių konferenci
jai, kurią ALTas ruošia drau
ge su latvių ir estų organiza
cijomis ateinančių metų kovo 
mėnesį Vašingtone. Vicepirmi
ninkas Pranas Jurkus nese
niai dalyvavo Latvijos nepri
klausomybės 84-tųjų metų 
pagrindiniame paminėjime, 
kur tarė sveikinimo žodį ir 
sukėlė dideles ovacijas, kai jis 
tai pasakė latvių kalba. Pra
nas Jurkus yra aktyvus Mid-
west Baltic Coalition narys, 
kurioje atstovauja Amerikos 
Lietuvių tarybai. Jo pasisaky
mai NATO plėtros klausimu 
buvo neseniai cituojami „Chi-
cago Tribūne" laikraščio sek
madienio laidoje. 

J a u n a s ta len t ingas muz i 
kas D a r i u s Pol ikai t is vado
vauja ne tik ..Dainavos" an
sambliui ir to ansamblio vyrų 
dainos vienetui, bet taip pat 
vaikų chorui, pavadintam nuo
taikingu ir išraiškiu „Vytu
rio" vardu. Sis vaikų choras, 
įsteigtas 1995 metais, jau 
gražiai užsirekomendavęs ir 
nuolat gieda 9 vai. ryto 
Mišiose Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijoje. Gruodžio 
6 d. visi. atvykę į Pal. J. Matu
laičio misijos choro ruošiamą 
kalėdinių giesmių koncertą, 
galės pasigėrėti ..Vyturio" gie
dojimu ir Dariaus Polikaiėio 
sugebėjimu iš mažųjų choristų 
išgauti nuostabius giesmes 
garsus. Koncerto pradžia 1:30 
vai. po pietų Pal. Jurgio Matu
laičio misijos bažnyčioje. 

Kviečiami visi j ė zu i tų mo
kyklų alumnai ir visi. kurie 
domisi t. jėzuitų atliekamu 
jaunimo švietimu. Lietuviai 
jėzuitai. St. Ignatius gimnazi
jos administracija ir Baltų 
jėzuitų projektas 'Baltic Jcz-
uit Advancement Office) 
kviečia j vakarą trečiadienį, 
gruodžio 11 d.. St. Ignatius 
College Preparatory patal
pose, 1976 W. Roosevelt, Chi-
cago. Vakarone prasidės 6 vai. 
vak. Mišiomis. o po to — pa
bendravimas, vaišes. Vaka
ronėje dalyvaus St. Ignatius 
gimnazijos rektorius, taip pat 
svečias iš Lietuvos, Kauno ar-
kivyskupas metropolitas Sigi
tas Tamkevičius, SJ. Lietuvos 
ir Latvijos jėzuitų provincijo
las t. Antanas Saulaitis. SJ. 
Norintys vakare dalyvauti. 
kviečiami paskambinti j jė
zuitų projekto būstinę tel. 
773-737-9891 arba susisiekti 
elektroniniu paštu: 
I i ! h ;<-u it'f ; i o l . ( om 

( ikagos Lietuvių f ronto 
bičiulių sambūrio prieškalėdi
nis susirinkimą- ir bendri 
pietus jvyks gruodžio 12 d., 
ketvirtadienį. 1 vai. p. p.. 
..Seklyčios" patalpose. Progra
moje - pranešimai ir pokalbiai 
apie Lietuvos aktualijas ir 
sambūrio veiklos galimybe-. 
Kviečiami visi bičiuliai ir jų 
d raugai. 

\Vaukegan/Lake County 
a p y l i n k ė s LB valdyba savo 
posėdyje lapkričio 3 d. paskyrė 
150 dol. ..Draugo" paramai ir 
atsiuntė per Gediminą Dama-
šių su šiais žodžiais: ..Esame 
dėkingi už jūsų veikla ir 
dėmesį mūsų apylinkei". O 
mes esame labai dėkingi už 
dosnių paramą. 

„Žal tvyks lės" d ramos bū
relis nuoširdžiai kviečia i susi
rinkimą gruodžio 21 d., 
šeštadienį. 11 vai. ryte. jauni
mo centre. Ypač kviečiami ir 
laukiami nauji nariai, kurie 
norėtų — ir galėtų — prisidėti 
prie ..Žaltvyksles" žibėjimo. 
Bus diskutuojamas naujo vei
kalo pastatymas. 

Bervely Shores, IN, i r 
apylinkių lietuvių tradicinės 
prieškalėdinės pamaldos bus 
gruodžio 15 d.. 1 vai. p.p.. Šv. 
Onos bažnyčioje. Mišias aukos 
kun. K. Ambrasas. SJ: prieš 
Mišias bus klausoma išpa
žinčių, o po Mišių — paben
dravimas, rengiamas vietos 
Lietuvių klubo. Visi kviečiami. 

Kaip ir anks t e sn ia i s me
ta is , kv ieč iame savo a r t i 
m u o s i u s ir paž į s t amus su 
šven t ėmi s pasveik in t i per 
..Draugą". Būtina su 15 dol. 
auka atsiųsti ir sveikinimo 
tekstą. Telefonu ar faksu svei
kinimai nepriimami. Rašyti 
administracijai. 

„ D r a u g o " admin i s t r ac i 
joje j a u ga l ima įsigyti ka
lėdaičių piotkelių1 Kūčių 
stalui. 

Dail. Rimo Čiur l ionio ir 
dai l . Odetos T u m ė n a i t ė s 
Bražėn ienės darbų parodos 
atidarymas šiandien, šešta
dienį, gruodžio 7 d.. 6 vai. 
vak.. Lietuvių dailės muzie
juje. 14911 127th Str.. Le
ment. IL 60439. Visuomene 
širdingai kviečiama dalyvauti. 

L ie tuvos Vyčių 112 kuo
pa Marquette Parki rengia 
kalėdinį susirinkimą ir vai
šes gruodžio 17 d.. 6:30 vai. 
vak.. Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje. Vaišes pa
ruoš žinomos šeimininkes 
Adele Lietuvninkienė ir Mi-
ckey Petrošius. Bus ir links
ma, įdomi programa. Vietas 
užsisakyti — ne vėliau, kaip 
gruodžio 10 d. — skambinant 
Julie Zakarka 70*-425-5015. 

Čikagos s end raug ių ate i 
t i n inku valdyba ruošia va
karonę su Kauno arkivyskupu 
metropolitu Sigitu Tamke-
vičium gruodžio 12 d., ketvir
tadienį. 7 va!, vak . Ateiti
ninkų namuose. Lemonte. Či
kagos ir apylinkių lietuviai 
maloniai kviečiami gausiai 
dalyvauti. Vakaronėje bus 
proga išgirsti apie arkivvsk. 
projektą ..Šiluvos Dvasinis 
centras" ir kitas mintis, susie
tas su Katalikų Bažnyčios 
padėtimi šiandieninėje Lietu
voje. 

„Seklyčioje" gruodžio 11 
d.. 2 vai. popiet , t rečiadie
nio popietėje lankysis arki
vyskupas metropolitas Sigitas 
Tamkevičius. kuris šiuo metu 
yra atvykęs j Čikagą. Visi 
maloniai kviečiami ir laukia
mi pasimatyti ir pasiklausyti 
gerbiamo svečio. Bus taip pat 
pietūs ir pabendravimas. At
vykite! 

Advento s u s i k a u p i m a s 
Palaimintojo Jurgio Matu
laičio misijoje bus gruodžio 10 
d., antradienį. Šv. Mišios 5 
vai. popiet, prieš Mišias ir po 
Mišių bus klausoma išpa
žinčių. Mišias aukos Kauno 
arkivyskupas metropolitas Si
gitas Tamkevičius. SJ. Po Mi
šių didžiojoje PL(" salėje bus 
pabendravimo kavute. 

Žydrūnas Ugauskas 

KREPŠININKAS Ž. ILGAUSKAS 
ATVYKSTA Į ČIKAGĄ 

Žymusis Lietuvos krepšinin
kas Žydrūnas Ugauskas, žai
džiantis NBA lygai priklau
sančioje CIeveland „Caval-
liers" profesionalų komandoje, 
šiandien, šeštadienį (gruodžio 
7 d.) žais Čikagoje prieš vieti
nę „Bulis" rinktinę. 

Šis 27 metų amžiaus, 7 pėdų 
3 colių ūgio. milžinas, kaip ži
nome, yra daugiausia pinigų 
(per 11 milijonų dolerių me
tuose- gaunantis krepšininkas 
iš užsienio. Po įvairių nesėk
mių — sužeidimų bei kojų 
operacijų Žydrūnas jau yra at
sigavęs ir Šį sezoną vėl de
monstruoja neblogą žaidimą. 
Žydrūno įmestų taškų vidur
kis (17.3) yra visai geras ir jau 
lenkia kitų NBA garsiųjų 
krepšininkų pasiekimus. 

Mūsiškis per 18 šio sezono 
rungtynių pataikė 101 metimą 
ir 110 baudų, iš viso pelnyda
mas 312 taškų. Ne taip seniai 
Ugauskas per vienas rungty
nes padare 34 taškus, kas yra 
jo asmeninis rekordas visoje 
karjeroje NBA lygoje. 

..Labai ačiū už t a i p gražų 
ir meniską kalendorių. O 
svarbiausia — jis lietuviškas! 
Linkiu Jums sėkmingų 2003 
metu. duok. Dieve, kad atei
nantys metai būtų visokerio
pai naudingi, našūs aukomis 
dar našesni prenumeratomis, 
svarbiausia — našiausi mūsų 
gražiųjų, jaunuoju naujųjų 
ateivių prisijungimu". — taip 
rašo Stase Semėniene iš Bara-
boo, VVI. pne gražių žodžių 
pridėjusi ir 50 doienų auka. 
Nuoširdžiai dėkojame. 

Švč. M. Marijos Nekalto
jo Pras idė j imo parapija 
Brighton Parke gruodžio 8 d., 
sekmadienį, ypatingu būdu 
paminės Mergelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo šventę. 
Lietuviškos Mišios 10:30 vai. 
ryte. o parapijos pokylis bus 
Polonia Banąuet Hali. 4604 S. 
Archer. 5 vai. Į).p. Pokylio 
svečias — Kauno arkiv\>ku-
pas metropolitias Sigitas 
Tamkevičius. Bilietus į pokylį 
galima įsigyti parapijos kle
bonijoje. 

A. GLAVINSKAS 
ATOSTOGAUJA 

„Lituanicos" futbolo klubo 
pirmininkas ir vyrų komando-
vadovas Albertas Glavinskas 
kartu su žmona Laima, išvyko 
pora savaičių praleisti Flori-
don. Šis vyras turėjo daug dar
bo, nes pirmenybinis sezonas 
netikėtai ilgai užsitęsė. Po to 
jis klubą dar atstovavo ..Met
ropolitan" lygai priklausančių 
klubų darbuotojų susirinkime. 

K. S. 

Tik viena bėda, kad jo atsto
vaujamai komandai šį sezoną 
nesiseka ir ji stovi paskutinėje 
Rytų grupės vietoje. „Caval-
liers" iš eilės pralaimėjo net 
15 rungtynių, nors nemažai 
jų, turint šiek tiek laimės, ga
lėjo baigtis jų pergale. 

Tačiau praėjusį trečiadienį, 
žaidžiant namuose, Ž. Ilgaus-
ko komanda gražiai įveikė 
„Bulis" rinktinę iš Čikagos 
(111-101), iškovodama trečiąjį 
laimėjimą šį sezoną („Bulis" 
turi 4 pergales). Pačiam II-
gauskui šiame susitikime ne
labai sekėsi: jis žaidė tik 19 
minučių (dėl greitai gautų 
baudų), atkovojo 7 kamuolius 
ir surinko 8 taškus. 

Šiandien, 7:30 vai. vak., 
„United Center" patalpose 
prasidės antrasis šių koman
dų („Bulls"-„Cavalliers") susi
tikimas. Reikia manyti, kad šį 
kartą lietuvį lydės laimė. 

Kiek teko girdėti, Ž. Ilgaus-
ko pasižiūrėti į „United Cen
ter" šį vakarą žada važiuoti 
nemažai mūsų tautiečių, krep
šinio mėgėjų. Bilietų dar bus 
galima įsigyti prie įėjimo. 

Beje, rungtynės bus rodomos 
ir per televizijos 9-ąjį kanalą, 
pradedant 7:30 vai. vakaro. 

E. Šulai t is 

Tradicinių l ietuviškų ka
lėdinių papuoša lu pamokos 
vyks Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejuje šį šeštadieni, 
gruodžio 7 d.. 10:30 v. r. ir 1 
vai. popiet. Pamokas ves pri
tyrusios liaudies meistrės Ma
rija Skemaite ir Albina Sa
vickas. Daugiau informacijos 
teikiama ir vietos užsakomos 
tel. 773-582-6500. 

P r a d e d a n t gruodžio mė
nesiu, ..Draugas", norėdamas 
palengvinti įsikūrimą neseniai 
į šį kraštą atvykusiems tau
tiečiams, priims ir spausdins 
nemokamus skelbimus, susie
tus su darbo ar buto pa
ieškomis. Kreipkitės į admi
nistraciją. 

Vytauto Didžiojo šaul ių 
r inkt inė visus kviečia į tradi
cines lietuviškas kūčias gruo
džio 15 d., sekmadienį. 2 vai. 
popiet. Šaulių namuose. 2417 
\V. 43rd Str. Vietas galima 
užsisakyti telefonais: 773-
434-3713 arba 773-582-1076. 

Atitaisome, nors ir gero
kai pavėluota i . Šeštadienio, 
spalio 26 d. ..Draugo" laidoje. 
Emos Žiobrienės straipsnyje 
„Kun. Jonas Juozupaitis at
sisveikina su Ziono parapija", 
buvo išspausdintos kelios klai
dos. Taip pat esame prašomi 
kai kuriuos straipsnio duome
nis papildyti. Atsiprašydami 
kun. Juozupaičio ir kitų. šia
me straipsnyje minimų as
menų, klaidas atitaisome. Vi
sų pirma kun. Juozapaičio 
vardas yra Jonas me Juozas); 
straipsnio autorė — Ema (ne 
Erna) Žiobrienė; sūnus Jonas 
Juozupaitis baigė mediciną 
Rush Medical School, Chicago; 
jo žmona Cynthia (Endre; turi 
bakalauro laipsnį iš Northern 
Illinois universiteto De Kalb. 
IL: kun. Juozupaičio dukros 
Heidi vyras David Ozinga, 
M. D. taip pat baigė medicinos 
mokslus Rush Medical School. 

SKELBIMAI 

Kunigas Jonas Juozupaitis 

Geriausia kalėdinė dovana 
DRA UGO 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 
Siųskit*: 

Vardas, pavard* _ 

Adresas 

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4.r)36 \V 63 Street 
Chicago. IL 60629 

(Skersai gatves nuo „Draugo"> 
Tel. 773-284-0100. 

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

Advokatas fz^m 
J o n a s Gibaitis H p * l 

kriminalines bylos ra\. 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

E-mail: Gibaitis@aol.com 
Toli free 24 hr. 888-7766742 

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 

135 S LaSaūe #2300 Chicago, IL 60608 
Galimos konsultacijos šeštadienia i s 

M*stas. valstija, rip code 

Dovanoja 

Ai'das paardė 

*:!'#sas . 

Vioslas. va'sMia. z-p ovJe 

A D V O K A T A S 
Genadij COLOVCHUK 
• CIVILINĖ. KRIMINALINĖ 
BEI IMIGRACINĖ TEISĖ 
• TRAFICC. DUI 
• SKYRYBOS, PALIKIMAI, 
TRAUMOS 

(847)401 9 2 2 1 
617 Devon Ave. P<yk RSdge U 60068 

• „Pensininko" žurnalą, 
kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711 W. 
71 St., Chicago, IL 60629, 
tel. 773-476-2655. Prenume
rata metams: JAV-bėse, $15, 
kitur $25. Išeina 8 kartus per 
metus. Tai vertinga dovana 
įvairiomis progomis. 

•„Dieviško Kryžiaus" Lie
tuvos benamių paramos fon
das („Divine Cross Fund for 
the Homeless") dėkoja už pa
ramą Lietuvoje vargingiausiai 
gyvenantiems. Aukos nurašo
mos nuo mokesčių. TAX ID 
#36-3097269. 419 Weidner 
Rd., Buffalo Grove, IL 
60089. 

• J ū s ų auka 
Alkanų vaikų parama, 
Studentų viltis, 
Lietuvos ateitis! 
„Saulutė", Lietuvos vaikų 

globos būrelis („Sunlight Or-
phan Aid") 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove, IL 60089, 
TAX ID # 36-3003339. 

• 27 centai skambinant į 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 
vai. per parą, 7 dienas per 
savaitę, 6 sekundžių inter
valai. Jokiu 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! 

• Dalios ir Jurgio Anysų, 
Chicago, IL šv. Kalėdų proga 
dovana Šarūno ir Audronės 
Užgirių šeimai — tai dviejų 
apleistų Lietuvos vaikų para
mos metinis mokestis — $300. 
Tai labai graži ir prasminga 
švenčių dovana! Už šią dovaną 
Lietuvos vaikų vardu dėkoja 
Lietuvos našlaičiu globos 
komi te tas , 2711 West 71st 
Stree t , Chicago, IL 60629. 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmok* jimais ir prieina 
: I I ; I I - i ] - ; n - i i u i i . i > K n - i p k i t i - Į 

M u t u a l F e d r r a l S a v i n g s , 
2 2 1 2 VVVst O r m a k R o a d . 
T e l . <77.{i M47-7717 

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

• Prieš užsisakydami 
paminklą aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir 1.1. 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 "lonuments, 1108 
Amber Drive, Lmont, LL, 
60439. Prie pat PL Centro. 
Tel. 630-243-8446. Leonidą 
ir Gediminas Kazėnai Pagei
daujant atvykstame į namus. 

• Lietuvos našlaičių glo
bos komiteto gautos aukos: 
$1,000 padėti nuskriaustiems 
Lietuvos vaikams atsiuntė 
Alfredas ir Jūratė Repšiai, 
Reston, VA; Laima Antanė-
lienė ir Gražina Reškevičienė, 
Omaha NE, sveikindamos Bi
rutę Jasaitienę su Metų Mo
ters titulu atsiuntė $50, ku
riuos Birutė Jasaitienė pasky
rė apleistiems Lietuvos vai
kams padėti.Ponai, nenorintys 
skelbti savo pavardės, globoja 
5 vaikus Lietuvoje. Pratęsda
mi paramą tiems vaikams ki
tiems metams atsiuntė $750. 
Po $200 — pratęsdami pa
ramą kitiems metams globoja
mam vaikui atsiuntė — Jonas 
ir Juzefą Žebrauskai, New-
port, NC; Nancy Snyder, Vik
torija Karaitienė, Union Pier, 
NI; Oscaras ir Bronė Kreme-
riai, La Grange Park, IL; Leo
kadija Pačkauskas, Leland, 
NC; $175 — pratęsdama pa
ramą vaikui atsiuntė Nancy 
Snyder. Po $150 — metinį 
Lietuvos vaiko mokestį at
siuntė — Pipirų ratelis, Chica
go, IL; Pranas ir Julija Zaran-
kai, Livonia, MI; Donald J. 
Starr, Reading, PA; Kathleen 
D. Daniels, Drexel Hill, PA; 
Tomas ir Teresė Liutkai, 
North Royalton, OH; Julius 
Staniškis, Macedonia, OH; 
Petras ir M.M. Rulis, Juno 
Beach, FL; Jūra Strimaitis, 
Swampscott, MA; Ramojus ir 
Aldona Vaičiai, Lake Bluff, IL; 
Ray ir Vita Strimaičiai, Los 
Altos, CA; Russell ir Mary 
Ann Polansky, Mineersville, 
PA; Augių šeima, Darien, IL; 
Antanas ir Diana Kizlauskai, 
Darien, IL; Alfonsas ir Alek
sandra Čipkai, Baltimore, 
MD; Viktoras ir Kristina Na
kai, Falls Church, VA; V. ir 
Dana Bartašius, Mount Lau-
rel, NJ; Matilda Kurapka, 
Putnam, CT; Marija Bajorū
nas, Pompano Beach, FL; Ste
pas ir Živilė Puodžiūnai at
siuntė $150 su galimybe Mat-
chig-Gift. Po $75 atsiuntė Jo
nas ir Vilma Gustaitis, EI Pa
so, TX; Wi.l ir Elena Barnet, 
New York, NY; $50 — at
siuntė Brigita Vingelis, Jean-
nette, PA; $20 — atsiuntė se
selė Donata Judis iš Domi
nikonų vienuolyno Grand Ra-
pids, MI. Visiems aukotojams 
Lietuvos vaikų vardu dėkoja
me. Lietuvos našlaičių glo
bos komitetas, 2711 West 
71st Street, Chicago, IL 
60629. 
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