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Siame 
numeryje: 
Šv. Dvasios dovanos i r 
a te i t in inkai . 

2psl. 

Švaistomi tautos lobiai. 
Rinkimų pažadai. 

3psl. 

Lietuvių fondas ir JAV 
LB rezoliucija. Apie 
a p d r a u d a s . Kelionė po 
Klaipėdos kraštą. 

4 psl. 

Šio šeštadienio priede: 
Arkivysk. J . Matulaitis 
ir Vaižgantas. Pokalbis 
su LF premijos 
l aurea tu . Įdomi paroda 
Los Angeles, CA. 
Leidiniai . 

Visi esame viena šeima; 
visos naujienos iš 
šeimų vertos dėmesio. 

5 psl. 

Šiauliai , kėdės sostinė. 
7 psl. 

JAV LB Kultūros 
ta rybą sveikina Vaiva 
Vėbrai tė : premijų 
šventė j au čia pat. 
Draugo fondas pradeda 
an t r ą dešimtmetį. 
Š iaudinukų pamokos. 

8 psl. 

Sportas 
* P i r m ą j į p r a l a i m ė j i m ą 

a n t r o s i o s e U L E B E u r o l y g o s 
k r e p š i n i o t u r n y r o aštuonių 
komandų B grupės rungtynėse 
pa tyrė Kauno „Žalgirio" klu
bas , ke tv i r tadienį svečiuose 
56:64 pralaimėję Sienos „Mon-
tepsachi" (Italija) komandai. Po 
šio pralaimėjimo „Žalgiris" su 
dar t r imis komandomis, iškovo
jusiomis vieną pergalę ir paty
rusiomis pralaimėjimą, dalijasi 
3-6-tą vietas. Pirmauja B gru
pėje ke tv i r tad ienį an t r ą s i a s 
pergales iškovojusios Tel Avivo 
„Maccabi" (Izraelis) ir Maskvos 
CSKA (Rusija) komandos. 

* L i e t u v o s r a n k i n i o fede
r a c i j o s (LRF) i r j o s p r e z i 
d e n t o V i l i m o Č i u r i n s k o 
v e i k l a nepatenkint i rankinio 
klubai nusprendė sušaukti ne
eilinę LRF konferenciją ir pa
re ikalaut i prezidento atstatydi
nimo. Pagal LRF įstatus, konfe
renciją galį siūlyti trečdalis fe
deracijos narių. Šių metų lap
kričio 3 d. duomenimis, fe-dera-
cijos juridiniais nariais yra 40 
sporto organizacijų, o už konfe
rencijos surengimą pas isakė 
j au 24 organizacijų atstovai. 

Naujausios 
žinios 

* P r e z i d e n t o p a t a r ė j a s 
R. A č a s a t s i s a k o d u o t i p a r o 
d y m u s Seimo komisijai, tačiau 
p rokura tū ra i pasakys „viską, 
ką žino". 

* F i n a n s ų m i n i s t r ė : ta 
p u s i E u r o p o s Są jungos na
re , „Lietuva patirs šoką". 

* P r e z i d e n t a s i š v y k o į 
P a l a n g ą a t s i p ū s t i nuo skan
dalo. 

* D a r d u a t s t a t y d i n t i 
d i p l o m a t a i t e i s m e k o v o s su 
ministerija. 

* L o š i m u p r i e v a i z d a s S. 
J o v a i š a t o l i a u t e i s m e k o v o s 
dėl grąžinimo į darbą. 

Planuotas Lietuvos prezidento 
vizitas į JAV tikrai įvyks 

Vilnius , lapkričio 14 d. 
(BNS) — Nepaisant Prezidentū
rą krečiančio skandalo, prezi
dentas Rolandas Paksas ruo
šiasi vizitui į Vašingtoną gruo
džio pradžioje, tačiau, atsistaty
dinus svarbiausiems patarė
jams, prezidentas dar nežino, 
kas jį lydės vizito metu. 

Lietuvos ambasadorius JAV 
Vygaudas Ušackas po susitiki
mo su prezidentu penktadienį 
pripažino, kad JAV administra
cija domisi v idaus politikos 

skandalu dėl R. Pakso aplinkos 
ryšių su abejotinos reputacijos 
asmenimis. V. Ušacko teigimu, 
JAV pareigūnus domina klausi
mai, kuriuos svarsto Seimo lai
kinoji tyrimo komisija dėl gali
mų grėsmių nacionaliniam sau
gumui ir Generalinėje prokura
tūroje. 

V. Ušackas teigė, kad, prieš 
atvykdamas į Vilnių, Vašingto
ne susitikęs su aukštais Baltųjų 
rūmų pareigūnais, kurie teigia
mai įvertino pirmadienį prezi

dento R. Pakso pasakytą kalbą, 
kurioje jis pareiškė ket inimus 
pertvarkyti Prezidentūros ko
mandą. 

Ambasadorius pabrėžė, kad 
iki gruodžio 8 dienos, kai nu
matytas R. Pakso susit ikimas 
su JAV prezidentu George W. 
Bush, dar yra laiko, ir tikisi, 
kad jis bus „išnaudotas konst
ruktyviai, objektyviai a t sakant į 
pateiktus kaltinimus", „ryžtin
gais veiksmais sprendžiant pro
blemas". N u k e l t a į 7 ps l . 

Prezidentas Rolandas Paksas (kairėje) priėmė Lietuvos ambasadorių JAV 
Vygaudą Ušacką. Sauliaus Venckaus 'Eltaj nuotr. 

Prez identas n e p a i s o S e i m o k o m i s i j o s 
p r a š y m ų 

Vilnius , lapkričio 14 d. 
(BNS) — Prezidentas Rolandas 
Paksas penktadienį tarėsi su 
generaliniu prokuroru Antanu 
Klimavičium dėl planuojamos 
apklausos, per kurią valstybės 
vadovas turės teisėjui atsakyti į 
prokurorų pateiktus klausimus 
grasinimų prezidentui byloje. 

R. Pakso ir A. Klimavičiaus 
susi t ikimas įvyko nepaisant 
parlamentinės komisijos prašy
mo prezidentui nesusitikinėti 
su teisėsaugos pareigūnais, kol 
t i r iamas skandalas dėl prezi
dento aplinkos ryšių su abejoti
nos reputacijos asmenimis. 

Po susitikimo generalinis 
prokuroras pažymėjo, kad susi

tikimas vyko prezidento prašy
mu. 

„Aš, kaip generalinis pro
kuroras, pagal Prokuratūros įs
tatymą esu atskaitingas prezi
dentui ir Seimui. Todėl, kada 
mane kviečia Seimo pirminin
kas, kaip buvo užvakar, aš einu 
į Seimą. Kada kviečia preziden
tas, einu pas prezidentą. Šian
dien kvietė prezidentas, einu 
pas prezidentą", sakė A. Klima
vičius. 

R. Paksą ket inama ap
klausti vykdant ikiteisminį ty
rimą dėl grasinimų valstybės 
pareigūnui. Manoma, kad pre
zidento rinkimų kampanijos fi
nansinis rėmėjas verslininkas 

Jur i jus Borisovas, s iekdamas 
posto Prezidentūroje, per tar
pininkus grasino prezidentui 
paviešinti esą su juo sudarytą 
sutartį, jei nebus vykdomi prieš 
rinkimus verslininkui esą duoti 
pažadai. 

Prezidento patarėjas teisė
tvarkos klausimais Visvaldas 
Račkauskas sakė, kad susitiki
me daugiausia kalbėta apie bū
simą apklausą, nes iškilo tam 
t ik ra „kolizinė situacija" dėl 
prezidento apklausos ir paprašė 
„papildomai pasiaiškinti", ko
kiomis Baudžiamojo proceso ko
dekso (BPK) normomis, kokiais 
straipsniais reikia vadovautis, 

N u k e l t a į 7 ps l . 

R. Pakso patarėjas neigia 
įtakojęs policijos komisarus 

V i l n i u s , lapkričio 14 d. 
(Elta) — Prezidento patarėjas 
teisėtvarkos klausimais Visval
das Račkauskas teigia nedaręs 
jokio poveikio įvairių miestų 
policijos komisariatų veiklai ir 
„šiuo metu" nerašąs atsistaty
dinimo iš pareigų pareiškimo. 

Ketvirtadienį Seimo komisi
joje, tiriančioje skandalą, susi
jusį su prezidento aplinkos žmo
nėmis, liudiję kelių Lietuvos 
miestų policijos komisarai 
kalbėjo apie prezidento patarėjo 
V. Račkausko skambučius 
jiems. 

Komisarai pateikė faktų 
apie patarėjo prašymus įdarbin
ti tam tikrus asmenis, pasido
mėti kai kurių bendrovių veikla 

ar policijai budėti arčiau prezi
dento Rolando Pakso tėvų 
namų Telšiuose. 

„Jūs darote neteisingas iš
vadas. Aš didesnę savo visuo
meninio gyvenimo dalį buvau 
policininkas. Mano sfera yra 
teisėsauga. Bendravau, bend
rauju ir bendrausiu su jais visą 
likusį gyvenimą. Tai yra mano 
moralinė, asmeninė ir pareiginė 
pusė", sakė V. Račkauskas. 

J i s apgailestavo, kad per 
klausymus Seimo komisijoje 
susidaręs klaidingas įspūdis. 

Anot V. Račkausko, taip at
sitiko dėl to, kad policijos komi
sarai , patys pripratę klausinė
ti, klausinėjami kitų, papras
čiausiai pasimetė. 

Atleisti prezidento patarėjai gali 
ignoruoti Seimo komisiją 

Vi ln ius , lapkričio 14 d. 
(BNS) — Pasirašęs keturių savo 
patarėjų atsistatydinimo pa
reiškimus, prezidentas Rolan
das Paksas užkirto kelią jų ap
klausoms Seimo komisijoje, ti
riančioje grėsmes valstybiniam 
saugumui. 

Kaip rašo „Lietuvos rytas", 
patarėjas nacionalinio saugumo 
klausimais Remigijus Ačas, už

sienio politikos patarėjas Alvy
das Medalinskas, ekonominės ir 
socialinės politikos grupės va
dovas Jonas Ragauskas bei ats
tovas spaudai Rosvaldas Gorba
čiovas nuo pirmadienio nebe
dirbs Prezidentūroje. 

Tapę privačiais asmenimis 
j ie neprivalo duoti parodymų 
laikinojoje Seimo komisijoje. 

Nukel ta \ 7 psl . 

Prezidento patarėjo pažįstama 
dalino" laipsnius kariškiams 99 

Vi ln ius , lapkričio 13 d. 
(BNS) — Prezidento buvusio 
patarėjo nacionalinio saugumo 
klausimais Remigijaus Ačo pa
žįstama Renata Smailytė siekė 
daryti įtaką Krašto apsaugos 
ministerijos (KAM) rengiamam 
viešųjų pirkimų konkursui ben
drovės „Viti" naudai. 

Tai paaiškėjo ketvirtadienį 

vykusiame parlamentinės tyri
mo komisijos posėdyje, kuriame 
buvo apklaustas KAM generali
nis inspektorius Česlovas Je-
zerskas. J is teigė, jog, kilus 
skandalui dėl įtartinų Preziden
tūros atstovų ryšių, suvokęs, jog 
R. Smailytės prašymai padaryti 
įtaką konkurso eigai nebuvo to
kie nekalti. Nukel ta į 7 psl . 

Penktadienį Lietuvos kariuomenės vado generolo majoro Jono Kronkaičio kvietimu Į Lietuvą atvyko Europos Są
jungos (ES) karinio komiteto pirmininkas generolas Gustav Haegglund. Svečias susitiko su krašto apsaugos mi
nistru Linu Linkevičiumi, kariuomenės vadais, L'žsienio reikalų ministerijos pareigūnais, susipažino su Lietuvos 
kariuomenės integracijos j NATO raida, krašto apsaugos ištekliais. Lietuvos užsienio politikos kryptimis saugu
mo srityje ruošiantis narystei ES. 

Nuotr.: Lietuvos kariuomenės vadas Jonas Kronkaitis (kairėje) ir ES karinio komiteto pirmininkas Gustav 
Haegglund apeina kariuomenės Garbes sargyba. Tomo Bauro ELTAi nuotr 

Prezidento užsienio 
politikos grupėje 
neliko patarėju 
V i l n i u s , l apkr ič io 14 d. 

I Elta) — Penktadienį atsistaty
dinimo pare i šk imus pa rašė dar 
du prezidento komandos nariai 
iš užsienio politikos grupės — 
prezidento pa ta rė jas diploma
tiniais k laus imais Ei tvydas Ba-
jarūnas ir patarėjo pavaduoto
jas regioninės politikos klausi
mais Ričardas Šlepavičius. 

Jie nepr ik lausė ar t imiems 
Rolando Pakso bendražygiams, 
kartu dirbusiems rinkimų kam
panijos metu. J i e abu y ra karje
ros diplomatai , atėję dirbti į 
Prezidentūrą iš Užsienio rei
kalų ministerijos. 

Penktadienį pirmoje dienos 
pusėje dar buvo ka lbama , kad 
E. Bajarūnas b u s prezidentą R. 
Paksą lydinčioje delegacijoje 
vizito į JAV metu . 

R. P a k s a s a t l e i d o 
a r t i m i a u s i ą s a v o 

b e n d r a ž y g ę 
V i l n i u s , lapkr ič io 14 d. 

(BNS) — Prez identas Rolandas 
Paksas penktadienį patenkino 
ilgametės savo bendražygės , 
patarėjos v idaus politikos klau
simais Dalios Kutraitės-Gied-
raitienės a t s i s t a tyd in imo pa
reiškimą. 

D. Ku t r a i t ė -Gied ra i t i enė 
sakė, kad Prezidentūroje j i ne
bedirbs nuo pirmadienio, tačiau 
joje dar pasirodys ir pa te iks vi
suomenei k o m e n t a r u s dėl savo 
apsisprendimo pa l ik t i prezi
dento komandą. 

Pas i t raukiant i pa tarė ja su 
R. Paksu bendradarbiavo nuo 
1997 metų, kai dabar t in i s pre
zidentas pirmą ka r t ą buvo iš
rinktas Vilniaus meru . 

N u k e l t a j 7 psl . 

Visagino sekta 
negavo prieglobsčio 

Didžiojoje 
Britanijoje 

V i l n i u s , lapkr ič io 14 d. 
BNS) — Skandal ingai pagar

sėjusios Visagino J ė z a u s Kris
taus bažnyčios nar ia i , prieš ke
lerius metus pabėgę į Didžiąją 
Britaniją, ne t rukus bus pri
versti grįžti į Lietuvą. 

Kaip penktadienį rašo dien
raštis „Respublika", Didžiosios 
Britanijos teisėtvarkos institu
cijos nepatenkino visaginiečių 
prašymų leisti į s ikur t i j iems 
šioje valstybėje. 

N u k e l t a i 7 ps l . 

Pasaulio naujienos 
{Rėmfei* AFP. Reulers, AP. trrfef!ax, fTAfl-TASS, BNS 

žinttf agentBrų prarteštfnsssj 

EUROPA 
Ryga. Keli Latvijos Seimo 

nariai ir kiti pareigūnai laik
raščiui „Neatkariga Rita Avi
že" patvirtino girdėję gandus, 
kad per kratą buvusiam prem
jerui Andriui Škėlei priklau
sančioje įmonėje „Įmonių val
dymas ir konsultacijos" buvo 
ras ta aukštų valstybės pareigū
nų pokalbių įrašų. Anot jų, šie 
gandai gali būti provokacija. 
Neoficialiomis žiniomis, rasti 
daugiausia įtakingų žmonių iš 
premjero Einaro Repšės parti
jos „Naujasis laikas" ir Pirmo
sios partijos pokalbių telefonu 
įrašai. Aukšti pareigūnai jau 
anksčiau sakė, kad pokalbių te
lefonu klausymosi įrangą turi 
ne tik Konstitucijos apsaugos 
biuras, bet ir kai kurios priva
čios struktūros. 

B e r l y n a s . Opozicijoje 
esantys Vokietijos krikščionys 

demokratai prieštaringai verti
namą parlamentarą Martin 
Hohmann pašalino iš savo frak
cijos už nepalankius komen
tarus apie žydus. Tai pirmas 
kartas, kai KDS pašalina savo 
parlamentarą. M. Hohmann 
praėjusį mėnesį pareiškė, kad 
žydus, kaip ir vokiečius, galima 
laikyti „nusikaltėlių" tau ta , 
nes „daug žydų bolševikų per 
1917-ųjų Rusijos revoliuciją da
lyvavo vykdant masines egze
kucijas". 

JAV 
V a š i n g t o n a s - L o n d o n a s . 

JAV prezidentas George W. 
Bush interviu, išspausdintame 
penktadienį Britanijos laikraš
tyje „Financial Times", pareiš
kė, kad Amerikos ginkluotosios 
pajėgos bus išvestos iš Irako ir 
Afganistano tada, kai jos suras 
Saddam Hussein ir Osama bin 
Laden. Prezidentas teigė, kad 

„mes neišeisime iš I rako ir 
Afganistano, kol nebaigsime 
darbo, o dalis jo yra sučiupti 
Irako vadą ir ,,al Qaeda" va
deivą, bet kur kas svarbiau su
kur t i (Irake) laisvą, demokrati
nę visuomenę. Tai mūsų misi
jos tikslas". G. W. Bush pridū
rė, jog Irako žmonės „visiškai 
gali" valdyti savo valstybę. 

Ph i l ade lph i a . Irake JAV 
karių jau žuvo daugiau nei per 
pirmuosius trejus karo Vietna
me metus, rodo JAV Gynybos 
departamento stat is t ika. Dėl 
žiauraus Vietnamo konflikto, 
kur io pradžia JAV kar i ška i 
laiko 1961 m. gruodžio 11-ąją, 
amerikiečiai buvo nusivylę sa
vo vyriausybės užsienio politi
ka. 1962-1964 m. Vietname nuo 
priešo ugnies ir per kitokius 
įvykius žuvo 392 JAV kareiviai. 
Tuo tarpu Irake iki trečiadie
nio, kai bombos sprogimas Bag
dade pareikalavo 1 kario gyvy
bės, žuvo 397 kareiviai. Irake 
šiuo metu yra apie 130,000 JAV 
karių — tiek, kiek jų buvo dis
lokuota Vietname iki 1965 
metų spalio. 

RUSIJA 
Maskva . Rusijos preziden

tas Vladimir Putin. penktadie
nį susitikęs su stambiausiais 
Rusijos verslininkais, pripaži
no, kad naftos milžinui ..Jukos" 
iškelta byla privertė nerimauti, 
tačiau pažadėjo, kad prie pra
eities metodų nebus grįžta. 

Maskva . Praėjusį mėnesį 
suimtas buvęs didžiausios Ru
sijos naftos bendrovės „Jukos" 
vadovas Michail Chodorkovs-
kij penktadienį perrinktas į Ru
sijos pramonininkų ir versli
ninkų sąjungos (RPVS) valdy
bą. „Chodorkovskij išrinkimas 
- tai ne solidarumas. Egzis
tuoja nekaltumo prezumpcija. 
Teismo dar kol kas nebuvo, ir 
Michail Chodorkovskij kaltė 
neįrodyta. Mes neturime susi
daryti nuomonės apie žmogų, 
kol nėra teismo sprendimo", sa
kė RPVS prezidentas Arkadij 
Volskij. 

ARTIMIEJI RYTAI 
J e r u z a l ė . Keturi buvę Iz- ' 

raelio saugumo tarnybom ..Shir. 

Bet" vadovai surengė atitik
mens neturinti puolimą prieš 
vyriausybės politiką palestinie
čių atžvilgiu ir penktadienį pa
skelbtame interviu paragino 
valdžią ryžtis pasi traukti iš 
okupuotų teritorijų. ..(Premje
ras Ariel) Sharon dažnai kalbė
davo, jog reikės daryti skaus
mingus kompromisus, tačiau 
nėra jokių skausmingų komp
romisų, išskyrus nausėdijų iš
keldinimą", dienraščiui „Ye-
dioth Ahronoth" teigė Yaakov 
Peri , vadovavęs ..Shin Bet" 
1995-1998 metais. „Mes rita
mės žemyn vis arčiau katastro
fos. Jei nieko neįvyks ir mes 
toliau skinsimės kelią kardu, 
mes toliau murdysimės purve 
ir susinaikinsime", teigė jis. 

Gaza, Gazos Ruožas . Ra
dikalus palestiniečių judėjimas 
..Hamas" atmeta galimybę ne
delsiant nutraukt i išpuolius 
prieš izraeliečius, bet sutinka 
tai aptarti su naujuoju premje
ru Ahmed Qorei. ..Esant da
bartinei padėčiai paliaubos neį
manomos Anksčiau mes skel
bėme paliauba:-, tačiau priešas 

nenori taikos, nenori , kad pa
lestiniečiai gyventų saugiai" , 
sakė grupuotės dvasinis vadas 
šeichas Ahmed Yassin. „Ha
mas" susijusi su daugybe smur
to aktų, kurie pe r pas taruos ius 
trejus metus nus inešė š imtų iz
raeliečių gyvybių. 

IRAKAS 
B a g d a d a s . JAV kariškiai , 

prieš kur iuos I r a k e kasd ien 
rengiami išpuol ia i , ke tv i r t a 
dienį perėjo į puolimą — pra
dėjo oro ir s ausumos pajėgų 
operaciją „Iron Hammer" prieš 
teroristus, vad inamus nušalin
to diktatoriaus Saddam Hus
sein šalininkais. Amerikiečiai 
susprogdino pas ta tą netoli Bag
dado oro uosto ir smoge taiki
niams visoje Irako sostinėje, sakė 
puolime dalyvavusios 1-osios 
šarvuotosios divizijos atstovas 
spaudai. 

P i e t ų I r a k e penktadienį 
ginkluoti užpuol ika i sužeidė 
Portugalijos televizijos SIC žur
naliste Mario Joao Ruela ir pa
grobė jos kolegą TSF korespon
dentą Carlos Raleiras. 

http://WWW.DRAUCAS.ORG


DRAUGAS, 2003 m . lapkr ič io 15 d., šeš tad ien i s 

Iš Ateitininkų 
Gyvenimo 

Medžiagą siųsti: 
Vidai Kuprytei c/o Draugas 

4545 W 63 St Chicago, IL 60629 
e-adresas: draugas@ateitis.org 

Į JAV ATVYKSTA 
F E D E R A C I J O S PIRMININKAS 

L apkričio 19 d. iš Vilniaus 
į JAV atvyksta Ateitinin
kų federacijos valdybos 

pirmininkas Liutauras Serapi
nas . Ateitininkų šalpos fondo 
tarybos pakviestas, dalyvaus 
fondo narių metiniame susirin
kime ir pokylyje lapkričio 22 d. 
Ateitininkų namuose, Lemonte. 

Federacijos pi rmininkas 
per mėnesio viešnagę JAV apsi
lankys ir kitose JAV vietovėse 
kur veikia ateitininkai. Jo apsi
lankymus koordinuoja Šiaurės 
Amerikos ateitininkų tarybos 
pirmininkė ir Šalpos fondo val
dybos narė Nijolė Balčiūnienė. Liutauras Serapinas 

PANEVĖŽIEČIAI — „METŲ ORGANIZACIJA" 
Panevėžio krašto ateitininkų pirmininkė Irena Bikulčienė pra

neša, kad Panevėžio miesto savivaldybė iš 20 nevyriausybinių 
organizacijų paskelbė aktyviausią ir stipriausią Panevėžio 2003 m. 
„Metų organizaciją" — P a n e v ė ž i o k r a š t o a t e i t i n inkus . 

Aktyvieji Panevėžio 
Jonu Kaunecku. 

tobusu keliauja su Vysk. 

VOKIETIJA PASKIRIA ATSTOVĄ \ TARYBĄ 
Vokietijos atstovas paskirtas į Ateitininkų federacijos tarybą 

yra Antanas Karčiauskas. Antanas gimė 1974 m. Vilniuje. Nuo 
1992 iki 1995 lankė Vasario 16-osios gimnaziją Vokietijoje, kurią ir 
baigė. Dabar studijuoja Koelno universitete ekonomiką, sociologiją 
ir socialinę psichologiją. Jis ta ip pa t yra profesoriaus K. Mack-
scheidt sekretorius. Antanas įstojo į ateitininkus 1992 m. ir pri
klausė Vasario 16 gimnazijos vysk. Motiejaus Valančiaus moks
leivių kuopai. Davė moksleivių įžodį, o vėliau ir studentų įžodį. 
Visuomet dalyvauja Vokietijos ateitininkų metinėse šventėse ir 
dažnai yra skaitęs paskaitas. 

ATEITININKŲ ŠALPOS FONDO NARIŲ 
SUVAŽIAVIMAS 
NARIŲ SUSIRINKIMAS 

Trečiasis Ateitininkų šalpos fondo metinis suvažiavimas 
įvyks š.m. lapkričio 22 d. šeštadienį Ateitininkų namuose, Le
monte. 

Susir inkimas prasidės 2:30 vai . registracija, 3:00 vai. šv. 
Mišios už mirusius Šalpos fondo na r iu s , 4:00 vai. suvažiavimo 
at idarymas. Kviečiame pasiklausyt i tarybos, valdybos, revizijos 
komisijos pranešimų, išrinkti t r i s AŠF tarybos nar ius ir revi
zijos komisiją. Taip pat sus i r ink ime išgirsime naujojo Ateiti
ninkų federacijos vado Liutauro Serapino sveikinimą. Suvažia
vimas baigsis 6:00 vai., kuomet visi r inksis pokyliui. 

POKYLIS FONDĄ PAREMTI 
Kviečiami fondo nariai , rėmėjai ir bičiuliai dalyvauti me

t iniame Ateitininkų šalpos fondo pokylyje Ateitininkų namų 
viršutinėje salėje lapkričio 22 d. 6:00 vai. pabendravimas, o 6:30 
vai. vakarienė. Vakaro programą atl iks Dariaus Polikaičio 
vadovaujamas Pal. Jurgio Matulaičio misijos vaikų choras. 
Pokylio še imininkė Aldona Šol iūn ienė . Vakarienei ga l i te 
užsisakyt i v ie tas , s k a m b i n d a m i Raminta i ir Ra imundu i 
Lapšiams, 847-459-3787. Bilieto kaina 50 dol. asmeniui. 

Nors AŠF susirinkimas čia pat, 
NE PER VĖLU TAPTI ŠALPOS FONDO NARIU 

Paaukojus S100 Ateitininku šalpos fondui tapsite pilnateisiu 
nariu. Paaukojus S1000 — garbės nariu. 
Savo auka galite įteikti metinio suvažiavimo registracijos 
metu ir turėsite teise balsuoti rinkimuose. Aukas taip pat 
galite siųsti paštu: 

ATEITIS RELIEF FUND 
12690 Archer Ave. Lemont, IL 60439 

DRAUGAS 

Čikagos antro ir trečio skyriaus jaunutės su globėjomis. Iš kairės: Daina Čyvienė, Ariana Žliobaitė, Goda 
Inokaitė, Gabrielė Razmaitė, padėjėja Kristina Quinn, Svaja Pakalniškytė, Angelytė Annarino. 

Nuotrauka Rasos Kasniūnienės 

Susirinkimų dalyviai rašo 
Čikagos Daumanto Dielininkaičio kuopos 
jaunučiai ir tėveliai pasidalina įspūdžiais 

ALGIS KASNIUNAS: 
Mes pradėjome naujus veik

los metus šv. Mišiomis. Vy
riausias būrelis nešė kuopos vė
liavas. Po Mišių rinkomės Atei
tininkų namuose. Mūsų globė
jos Rasa Kasniūnienė ir Laima 
Aleksienė pristatė metinę te
mą—„Pajuskime Šventąją Dva
sią!" Po bendro susirinkimo 
susiskirstėme būreliais. Mūsų 
vadovas, Antanas Razma, 
paaiškino, kaip Šventoji Dvasia 
yra vaizduojama simboliais ir 
pristatė jos teikiamas dovanas. 
Prisiminimui visiems būrelio 
nariams buvo išdalinti segtu
kai, kuriuose buvo pavaizduoti 
Šventoji Dvasia ir kryžius. 
Tada darėm ypatingą rankdar
bį: paėmėme vario spalvos me
talo ir išdrožinėjome Šv. Dva
sios simboliais. Išėję į lauką 
užpylėme savo drožinius tam 
tikrais chemikalais. Tie chemi
kalai dar pagražino mūsų rank
darbį. Buvo labai įdomu dirbti 
su metalu. Šis rankdarbis ir 
segtukas primins man Šv. 
Dvasią ir šį susirinkimą. Die
na buvo graži ir saulėta tai dži
augiamės turėję laiko pažaisti 
ir futbolą. 

JULYTĖ PETKUTĖ: 
Daumanto-Dielininkaičio 

jaunųjų atei t ininkų kuopos 
spalio mėn. susirinkime aštun
to ir septinto skyriaus mer
gaitės kalbėjo apie Šventąją 
Dvasią. Pradžioje susirinkimo 
mes diskutavome kokias do
vanas Šv. Dvasia mums duoda 
(supratimą, išmintį ir t.t. ). Ta
da susiporavome ir išvaidinome 
keletą momentų, kur šv. Dva
sios dovana būtų panaudota. 
Vėliau darėm rankdarbį—puo-
šėm žvakes viela ir karoliukais. 
Taip pat galėjom išsirinkti 
vaško spalvą. Kitame susi
rinkime mes pakabinsime mažą 
ženklelį. 

DOVAS LIETUVNINKAS: 
Susirinkimas buvo spalio 5 

dieną. Dalyvavo septyni ber
niukai iš ketvirto ir penkto 

skyriaus būrelio. Ponas Rimas 
pakalbėjo apie šių metų temą 
— Šv. Dvasią. Šiame susirin
kime mūsų būrelis išmoko apie 
Šventosios Dvasios dovanas ir 
pakalbėjom apie septynias liep
snas, kurios simbolizuoja septy
nias dovanas. Ateitininkų na
mų kieme užkūrę laužą, ieško
jom tų liepsnų. (Mes ta ip pa t 
valgėm minkštučius!) 

PETRAS V. KISIELIUS: 
Spalio 5 d. Ateit ininkų na

muose, Lemonte , vyko Dau
manto Dielininkaičio jaunučių 
kuopos ateitininkų tėvų gyvas 
pokalbis apie Šventosios Dva-

. šios reikšmę mūsų gyvenime. 
Diskusijose dalyvavo 18 tėvų, 
vidurinės kartos, iš ant ros bei 
trečios bangos. Šiaurės Ameri
kos ateitininkų tarybos progra
mos komisijos p i rm. P e t r a s 
Vytenis Kisielius ap ibūdino 
svarbą šių metų a t e i t i n inkų 
veiklos šūkio „Pajuskime Šven
tosios Dvasios ugnį per katal i 
kišką akciją ir evangelijos paži
nimą". J is pabrėžė prof. Stasio 
Šalkauskio prieš 65 metus pra
dėtą Gyvosios Dvasios judėjimą 
ir jos reikšmę to laiko bei niū-
dienos atei t ininkams. 

Toliau diskusijoms vadova
vo Algis Kazlauskas, ku r i s iš
kėlė klausimą: „Koks vaidmuo 
buvo skiriamas Šv. Dvasios ma
lonėmis praeityje ir dabar lietu
vių tautos katalikų tikėjime". 
Dalyviai pr iminė Šventosios 
Dvasios veikimą Lietuvos Kata
likų Bažnyčios pogrindžio veik
loje per sovietmečio persekioji
mą. Taip pat buvo gvi ldenama 
Šv. Dvasios asmeniui veikimas 
per šv. Mišias. Dalyviai pasi
dalino asmeniškais pergyveni
mais, kuriuose buvo jauč iamas 
Šv. Dvasios vaidmuo. 

Susirinkusieji nusprendė 
tęsti savo veiklą Čikagos sen
draugių atei t ininkų rėmuose; 
būrelis susit iktų kas mėnes į 
Ateitininkų namuose jaunučių 
ateit ininkų susir inkimo me tu 
gilintis į šių veiklos metų Šv. 
Dvasios šūkio tema. 
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Čikagos šešto ir septinto skyriaus ateitininkai berniukai džiaugiasi savo 
sukurtomis žvakėmis. Rankdarbis susijęs su kuopos metine tema 
„Pajuskime Šv. Dvasią". Marius Stalionis, Mykolas Daugirdas, būrelio 
vadovo padėjėjas Julius Kasniūnas, Andrius Lietuvninkas, Gintas Sidrys 
ir Jonas Čyvas. 

M A S Ž I E M O S KURSAI 

Registracija prasideda rytoj 

Moklseivių atei t ininkų ide
ologiniai kursa i vyks š.m. gruo
džio 26 iki sausio 1 d. Daina
voje. Kviečiami moksleiviai 
l a n k a n t y s gimnazi jos 9—12 
skyr ius ir nor in tys prale is t i 
savaitę ateitininkiškoje dvasio
je ka r tu su ki tais lietuviais ka
talikais. Kursuose s iekiama ug
dyti stiprią krikščionišką, in
teligentišką asmenybę. 

Kadangi yra t ikimasi , kad 
bus didelis susidomėjimas kur
suose dalyvauti , pirmenybė re
gistruotis bus duodama vyres
niems moksleiviams. Registra
cijos procedūra sudėtinga, todėl 
besidomintys moksleiviai yra 
raginami nedelsiant pasižiūrėti 
į moksleivių atei t ininkų tinkla-
lapį: w w w . m e s m a s . o r g . Netu
r int iems kompiuterį informaci
ją suteiks MAS CV pirm. Liu
das Landsbergis, tel. 708-533-
2022. 

GAJLĖ SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES LIGOS 

Midvvest Heart Specialisis 
3825 Highland Ave., Tower 2, Suite 400 

Dovvners Grove, IL 60515 
630-719-4799. 

Priklauso Gocd Samarrtan, Central 
DuPage, Edvvarci ir Elmhurst ligoninėms. 

EDMUNDAS VT2NAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
8918 W. Archer Ave. Ste. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

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

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet. IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

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

630-941-2609 

~ERESE KAZLAUSKAS, M.D. 
VUABUBLYS, MD. 

Vaikų gydytojos 
900 Ravinia PI., Orland Park, IL 

Tel. 708-349-0887. 
Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 

VIDAS J. NEMICKAS. M.D. 
KARDOLCGAS-SiFOES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
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JAV 
Kanadoje ir kitur (VS.) 
Tik šeštadienio laida: 
JAV 
Kanadoje ir kitur (US.) 
Užsakant i Lietuvą: 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro paštu 

$160.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

$55.00 
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 
El-paštas: administracija@draugas.org 

redakcija@draugas.org 
rastine@draugas.org 
skelbimai@draugas.org 

Metams 
$100.00 
$115.00 

$60.00 
$65.00 

$500.00 
$100.00 

1/2 metų 
$60.00 
$65.00 

$45.00 
$50.00 

$250.00 
$55.00 

3 mėn. 
$38.00 
$45.00 

$33.00 
$38.00 

$85.00 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
www.c8nter1breugeryanotxeaslhea^corn 

Dr. VIUUS MIKAITIS 
Šeimos daktaras ir chirurgas 

Farnily medical clinic 
10811 W. 143 St Orland Park. IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 708460-2500 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

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

10 S 640 S Kr^ery Hvvy, Wtowbrcok 
TeS. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKB, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
IIHnois Pain Treatment Institute 

Nugaros, sprando, gaivos, sąnarių, 
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai 
Elgin: 847-289-8822 

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

r LJbertyvfe. www.iliinoispain.com 

BJGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANRĮ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už pnenamą kainą. 
Sustenmui kabėti angliškai arba ietuvštei. 

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 E. Washingtor, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

S 
Dr. Vida l-Puodžiunienė 

Heatthy Connection 
— M Crvopractic&Rehab 
=3M Cfnc 

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

patarimai. 
1000 S. State Street, 

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

Kalbame lietuviškai 

Dr. V.J. VASAIT1ENĖ 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. ELIGIJUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VValter St, Lemont, IL 
60439 

1051 Essington Rd. #200. 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-723-1854 
Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 
MANUALINĖ IR FIZIOTERAPIJA. 

AKUPUNKTŪRA. 
nugaros, kaklo, galvos atausmų 

(ir migrenos), sportHų traumų soecaSasti 
6645 W. Stanley Ave., 

Berwyn, IL 60402. 
Tel. 708-484-1111. 

Dirbame kasdien, savaitgaliais — 
susitarus. Kalbame lietuviškai. 

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
9055 S. Roberts Road 

Hickory Hills. IL 

Tel. f708) 598-4055 
Vaiandcs Dagai susitarimą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St , 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-423-5155. 

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

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

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

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6417 VV. 87 St. 

Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-233-5630 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. VILIJA KERELYTE 
Amber Health Center 

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

7271 S. Hariem, Brkįgevievv, IL 60455. 
Tel. 708-594-0400. 

Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus. 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį 

GEDAS M. GRINIS, MD 
lnkstų,pūslės ir prostatos 
gydyrhas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

10400 75 St., Kenosha, Wl 
53142 

(262)948-6990 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 
venas. Kosmetinė chirurgija. 

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

DR. JOVITA KERELIS 
DANTLĮ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA E CEPELE, DDS. 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park. IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highvvay 
WillowbrooR, IL 60527 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. E. DECKYS 
Gydytoja ir chirurgė 

Nervų ir emocinės ligos 
Kab. 773-735-4477 

6449 S. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DANA M. SAUKUS 
Dantų gydytoja 

38 Oak Creek Plaza 
Mundelein. IL 60060 
Tel. 847-949-7300 

Valandos pagal susitarimą 

mailto:draugas@ateitis.org
http://www.mesmas.org
mailto:administracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
http://www.c8nter1breugeryanotxeaslhea%5ecorn
http://www.iliinoispain.com
http://Lockport.IL


MES IR PASAULIS 
Paruošia Bronius N a i n y s 

RINKIMŲ PAŽADAI, 
ĮSIPAREIGOJIMAI 

Nors dar neaišku, kaip 
baigsis tarp Lietuvos valdžių 
sukilusi audra, ir nė kiek 
nenustebčiau, jeigu ji su
bliūkštų taip pat, kaip ne 
kartą tai atsitiko praeityje, 
bet jau dabar atrodo, kad vals
tybei ji gali duoti ir naudos. 
Priklausomai, kaip šio vyks
mo dalyviai sugebės padėtį 
išnaudoti. Išryškintas iki šiol 
labai ūkanotas rinkiminių 
pažadų bei įsipareigojimų tur
gus gali priversti Seimą keisti 
daug įstatymų arba gaminti 
naujus, ypač dėl kai kurių 
įstaigų tarpusavio santykių 
ar net pareigų. Pirmiausia, 
kas yra ir ką iš tikrųjų reiškia 
rinkimų pažadai bei įsi
pareigojimai? Kuo jie saistomi 
ir į ką atremiami? Ar yra 
įstatymas, priverčiantis įsi
pareigojusį politiką savo pa
žadus tesėti? Dabartinės poli
tinės audros centre yra prezi
dento Rolando Pakso pažadai 
verslininkui Jurijui Boriso
vui, kurių, pagal Borisovą, 
prezidentas nevykdo, tačiau 
jie abu sako, kad jokio doku
mento, pvz., surašytos ir 
abiejų pasirašytos sutarties 
nėra. Borisovas teigia, tik 
kaskart vis kitaip aiškin
damas, kad kažkas buvo 
sutarta žodžiu, tačiau prezi
dentas apie tai, bent kol kas, 
tyli. „Man Rolandas atrodė 
doras politikas, patiko man jo 
programa, ir aš jam pasakiau: 
jeigu laimėjęs rinkimus ją 
vykdysi, ag tau padėsiu — ir 
visas mūsų susitarimas", — 
skamba paskiausias Jurijaus 
Borisovo pareiškimas. Tuo jo 
pasakymu gal ir galima būtų 

patikėti, jeigu ne tas mili
jonas, kurį prie savo žodžių 
Pakso gerbėjas prikergė jo 
rinkimų išlaidoms apmokėti. 
Nė turtingiausi verslininkai 
taip lengvai milijonų nedali
na. Jokie tardymai logiškai 
galvojančių piliečių neįtikins, 
kad už tokį savo dosnumą lab
daringas verslininkas nieko 
neprašė, o kietai su varžovais 
besirungiantis politikas, ku
riam tuo laiku pinigų reikėjo 
labiau negu duonos, aukotojui 
nieko nežadėjo. Bet ar čia yra 
šio žaidimo esmė? 

VSD išviešintomis žinio
mis, malūnsparnių remontuo-
tojas Jurijus Borisovas už to
kią stambią paramą norėjęs 
gauti įtakingą, gal net pačią 
svarbiausią, tarnybą Prezi
dentūroje ir pyko ant Pakso 
už neva to susitarimo ne
vykdymą. Bet ar Paksas ga
lėtų būti toks neišmanėlis, 
kad vyriausioje valstybės 
įstaigoje šalia savęs, net nu
meriu pirmuoju, sodintųsi 
lietuvių kalbos nemokantį, 
Lietuvos pilietybės neturintį, 
pareigūną? Ir jokia logika 
neleidžia net spėti, kad Ro
landas Paksas Jurijui Boriso
vui tai žadėjo. Tačiau ta pati 
logika neleidžia teigti, kad 
Paksas Borisovui nieko ne
būtų žadėjęs. Žinojo ir jis, kad 
milijonais niekas nesišvaisto 
veltui. Ką nors žadėjo, kurį 
nors iš tų pažadų ir įvykdė, 
pvz., grąžino jam anksčiau 
turėtą Lietuvos pilietybę, bet 
tai gali būti ir viskas, ką 
Lietuvos prezidentas, nepa
žeisdamas Konstitucijos bei 
kitų įstatymų, galėjo, O visa 

kita, pagal patį seniausią 
lietuvių liaudies „įstatymą": 
pažadėjo — „patiešijo", neda
vė — „negriešijo". Taip iki šiol 
darė, daro ir darys ir Lietu
vos, ir viso pasaulio demokra
tinių kraštų politikai. Dešim
timis tokių nuodėmių pri-
skaičiuotumėm ir visiems 
kitiems Lietuvos vadovams. Ir 
kiek savo pažadų jie įvykdė? 
Kol kas visus šiuos politikus 
teisė balsuotojai per rinkimus, 
tad kažin kodėl Paksą dabar 
nutarė teisti Seimas, ypač jo 
pirmininkas Paulauskas, ku
ris pats ne vieną saują, ir tik 
neaišku kam. tokių pažadų 
yra pribėręs, kandidatuoda
mas į Seimą, ir du kar tus — į 
prezidentus. 

Šalia pažadų yra dar įsi
pareigojimai rėmėjams atsily
ginti tarnybomis arba paslau
gomis, daugiausia — verslo 
srityse. Jurijus Borisovas atly
gio turbūt tik čia ir ieškojo. 
Verslininkas negalėjo nežino
ti, kad Prezidentūroje, kaip 
nemokantis lietuvių kalbos ir 
ne pilietis, nė šlavėju negalėtų 
būti. Ir kur Pakso nusikalti
mas, jeigu Borisovas su juo ir 
dėl tų pareigų bandė derėtis? 
O tokios derybos, net ir 
išankstinės, ne tik Pakso 
nuodėmė. Tai patvirtina lap
kričio 8-tą „Respublikos" nuro
dyti keli būdingi pavyzdžiai. 
Konservatoriams r inkimus 
laimėjus, Vagnoriaus vyriau
sybėje ūkio ministru įsitvirti
no, dosniausiai juos rėmusios. 
Pramonininkų sąjungos vice
pirmininkas, elektros skaitik
lius gaminančios bendrovės 
„Skaiteks" savininkas Vincas 
Babilius, vėliau už paslaugas 
su ja susijusiam verslui social
demokratų stipriai kaitintas, 
reikalaujant jį iš vyriausybės 
pašalinti. Prisimintina, kad 
Babiliaus ministeriavimo lai
kais iš jo žinioje esančios 
„Mažeikių naftos" buvo išvog
ta gaminių už 5 milijonus Lt. 

Socliberalas Gediminas 

Jakavonis 1997 m. į preziden
tus kandidatuojantį Artūrą 
Paulauską parėmė 75,000 Lt, 
2000-taisiais metais išrink
tame Seime jis tapo soclibera-
lų frakcijos seniūnu. Adamkų 
parėmę išeiviai, Remigijus 
Gaška (63,000 Lt), Julius 
Šmulkštys (40,000 Lt) ir 
Raimundas Mieželis (90,000 
Lt), tapo jo patarėjai. Nors čia 
„Respublika" gal ir suklydo, 
nes minimi asmenys patarėjų 
tarnybas gavo kaip Adamkaus 
draugai, pastarieji du — tos 
pačios Šviesos—Santaros ide
ologai ir geri savo sričių žino
vai. Mieželis už darbą Pre
zidentūroje net atlyginimo ne
ėmė, taigi j am šios pareigos 
buvo tik nuostolis. Tačiau 
dienraštis tiksliai pastebi, kad 
Adamkų iškėlusi Centro 
sąjunga ir iš to daug laukusi 
buvo nustumta. Net ir nuo 
politinio pasitikėjimo koman
dos formavimo reikalų. Išeina 
— irgi negavo, ko norėjo. „Šiuo 
požiūriu buvome naivūs idea
listai, padarėme klaidą, iš 
anksto nesusitardami, ko mes 
norime", — vėliau kalbėjo 
Adamkum nusivylęs LCS pir
mininkas Romualdas Ozolas. 
Tik. pradėjus rinkti komandą, 
šaip taip pavyko susitarti dėl 
darbo Vidmantui Staniuliui, 
aiškino Ozolas, nors visi žino
jo, kad Staniulis buvo pagrin
dinis Adamkaus laimėjimo 
variklis, beje, vėliau ir iš 
Prezidentūros išstumtas. 

Jau tik šie pavyzdžiai rodo 
Paksą nieko naujo neišradus, 
bet tik papildžius tas pačias 
nuodėmes, kaip ir jo pirm
takai, kaip ir jį dabar kalti
nantieji seimūnai su pačiu 
Paulausku priešaky. Kodėl 
tad tik dabar tokie klausimai 
iškilo? Kodėl tik jį norima 
bausti, kai plakti pasiryžę 
baudėjai — lygiai tokie pat 
nusikaltėliai, kaip ir baudžia
masis? Ar toiįiom maišatim 
išvengti nepadėtų kokie nors 
įstatymai? Žinoma, sunkus 

uždavinys ir juos paruošti, bet, 
kaip šis pavyzdys rodo, ar gera 
padėtis, kai už tuos pačius 
veiksmus vieną politiką gali
ma šventuoju skelbti, kitą — 
jau pragaro katile virti. Ypač, 
kai net virėjų įstaigos tarp 
savęs nesutaria, ką kuri jų 
turi daryti ir kaip elgtis. 
Tyrimas dar net neprasidėjo, o 
Seimo laikinosios nešališkos 
komisijos kai kurie nariai 
prezidentą jau apkaltino ir 
nuteisė, pirmininkas susi
vaidijo su prokuratūra dėl 
teisių, atsakomybės, ir niekas 
nesuvokia, kas valstybėje gali 
būti viešinama, kas ne, kur 
prasideda ir baigiasi preziden
to imunitetas, kai prezidentui 
imama nurodinėti, su kuo jis 
gali susitikti, su kuo ne. Kuo 
jie geresni už nevykusius 
prezidento patarėjus, jų lyg 
botagu visus išvytus lauk? 

Nieko stebėtino, ramina 
šaltesnės galvos, deja, — jų 
dar nedaug,juk ne už kalnų 
naujo Seimo rinkimai, o į šią 
pelningą verslovę nori grįžti 
visi triukšmingi dykaduoniai, 
ir, aišku — tik triukšmu, tad 
pats laikas pradėti juo viešin
tis. Šiuo laiku patiems su 
pažadais susikovus, jais gar-
sintis gal ir nepatogu, tad ieš
komos kitos priemonės. Suti
kim, šaltų galvų pastaba tiks
li, dėl triukšmo stebėtis never
ta, bet Laikinosios komisijos 
darbas vertas jau didesnio 
dėmesio. Ji tik dar kartą paro
dė, kad per trylika nepriklau
somybės metų Lietuvos Res
publikos Seimas iš vystyklų 
dar neišsirito. Aiškiai matyt, 
kad ne tik pati komisija neži
no, kaip šiuo atveju jai reikia 
elgtis, kaip bendrauja su 
Prezidentūra, Prokuratūra, 
kitomis teisės įstaigomis, bet 
ir pats Seimas nesuvokė, kad 
tokių įstatymų reikia. Tad 
užuot kitas įstaigas tvarkęs, 
prezidentą baudęs, pirmiausia 
jis turi persitvarkyti pats. Ir iš 
pagrindų. 
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Danutė Bindokienė 

Per lengvabūdiškai 
švaistomi tautos lobiai 

Uolieji talkininkai, lapkričio 13 d. skaitytojams išsiuntę „Draugo" išleistas kalėdinių sveikinimų korteles. Kiekvieną kartą, kai reikia talkos, jie mielai ateina, be jokio atlyginimo paaukoja 
kone visą dieną ..Draugo" reikalams, patys savo lėšomis paruošia užkandžius ir darbą atlieka su šypsena. Kalėdines korteles padėjo išsiųsti: Jurgis Vidžiūnas, Algirdas Čepėnas. Vacys 
Jakovickas, Stasys Žilevičius, Vytautas Prialgauskas, Jonas Vyšniauskas. Aleksas Smilga. Antanas Paužuolis. Ona Gradinskienė, Viktorija Valavičienė, Juoze Ivašauskienė, Danutė 
Jakovickienė, Aldona Totoraitienė, Pranas Totoraitis, Aurelija Kriaučiūnienė, Liusė Maldūnienė, Vitalius Lekeckas, Petras Jadviršis, Stefa Prialgauskienė, Antanas Valavičius, Aldona 
Lekeckienė, Adelė Lietuvninkienė. . Jono Kuprio nuotrauka 

Iš humaniško taško — tai, 
be abejo, sveikintinas reiš

kinys. Iš tautinio — tai Lie
tuvos didžiausių lobių švaisty
mas svetimiesiems. 

Su beglobių, dėl vienokios 
ar kitokios priežasties tėvus 
praradusių, vaikų problemo
mis užsienio lietuviai neblogai 
susipažinę, daugiausia dėka 
šioje Atlanto pusėje veikiančių 
labdaros' organizacijų, kurios 
rūpinasi našlaičiais, bena
miais vaikučiais Lietuvoje. 
Labiausiai žinomos yra, JAV 
LB Socialinių reikalų tarybos 
ribose veikiantis, „Lietuvos 
našlaičių globos" komitetas, 
PLB įsteigta „Saulutė", „Vai
ko vartai į mokslą" ir kt. Daug 
paramos našlaitynams bei 
vaikų globos namams suteikia 
ir privatūs asmenys ar įvairios 
organizacijos. Tai kilnus, pras
mingas darbas, bet reikia 
kažko daugiau. 

Neseniai prie tos pačios 
LB Socialinių reikalų tarybos 
buvo įkurtas dar vienas komi
tetas, besirūpinantis mažųjų 
lietuviukų įvaikinimo reika
lais. Apie šio komiteto veiklą 
mažiausiai girdime, ypač da
bar, kai Amžinybėn iškeliavo 
Socialinių reikalų tarybos 
pirmininkė Birutė Jasaitienė. 
Tačiau įvaikinimo klausimas 
yra daug platesnis, negu keli 
asmenys, gyvenantys Ameri
koje gali juos aprėpti. Į Lietu
vos vaikus godžiai tiesiasi ran
kos iš įvairių kraštų, sie
kiančios juos įsivaikinti, išsi
vežti iš Lietuvos ir auginti, 
kaip kurio kito krašto pilie
čius, nelietuvių šeimos narius. 

Kaskart, kai mažas lietu
viukas išleidžiamas į kita
taučių šeimą, lietuvių tauta 
praranda dar vieną savo narį. 
Mažai tautai tai nepaprastas 
nuostolis, daug skaudesnis, 
negu suaugusiųjų emigravi
mas į užsienį. Kadangi suau
gusieji turi pasirinkimą, turi 
savo tautinės tapatybės sąvo
ką, jie visgi nuo savo kilmės 
šaknų per toli nepasitraukia ir 
galbūt išliks lietuviais, kur 
begyventų. Kas žino, ateityje 
jie patys, arba jų vaikai, gal
būt grįš į tėvynę. To negalima 
pasakyti apie kitataučių 
įvaikintus lietuviukus. 

Kaip šios savaitės „Drau
go" pirmajame puslapyje rašo
ma, daugiausia vaikų iš Lie
tuvos įvaikinta Prancūzijoje, 
Italijoje, bet per pastaruosius 
trejus metus kone 60 lietu
viukų pas naujus tėvus išvyko 
į Izraelį, 30 — į Vokietiją. 
Daug jų išsivežama į Ameriką, 

nors europiečiai lietuviukų 
įvaikinimu jau pradeda nu
rungti JAV. Per šiuos metus 
įvaikinta 150 vaikučių, o pas 
naujuosius tėvus į užsienį jau 
išvyko 85. Įvaikinimo laukia 
dar apie 500. Kam jie teks? 

Lietuvoje šeimos, dėl su
prantamų priežasčių, įsivai
kinti svetimų vaikų neskuba. 
Kadangi krašte ekonominės 
sąlygos nėra per geros ir dau
gelis turi problemų išlaikyti, 
išmaitinti, į mokslus leisti sa
vo šeimą, apie jos pagausini
mą įvaikinimo būdu nenorima 
net girdėti. Šiuo metu tik 51 
šeima pareiškusi norą įsivai
kinti, ir tai daugiausia ieško
ma mažylių, iki trejų metų. 
Vyresniems, ypač su negalio
mis ar kitokiomis problemo
mis, įvaikinimui galimybių 
nedaug. Jie tarytum pasmerk
ti savo vaikystę praleisti glo
bos namuose, bent iki 18 m., 
kuomet globa nutraukiama. 

Gaila, kad Lietuvos val
džia per mažai dėmesio krei
pia į šią problemą. Vaikučius 
„sandėliuoti" globos namuose 
nėra vienintelė išeitis. Ame
rikoje labai populiaru surasti 
patikimas poras ir atiduoti 
vaikus joms auginti, mokant 
tam tikrą sumą pinigų už 
kiekvieną vaiką. Ši pora iš 
esmės atlieka tėvo ir motinos 
funkciją jų globai patikėtiems 
vaikams. Atitinkamos val
džios įstaigos nuolat tikrina, 
kad vaikai būtų tinkamai 
prižiūrimi. Nors pasitaiko at
vejų, kad paskirtieji „tėvai" 
savo darbo neatlieka ir vaikas 
turi būti iš jų atimamas, bet 
dažniausiai tai išimtys. Jeigu 
asmenys gerai parenkami, 
jokių ypatingų problemų neat
siranda. Verta pastebėti, kad 
šiuo būdu vaikų globėjais 
tampa ne vien jauni žmonės, 
bet ir pensininkai, kurie tebe
turi pakankamai energijos, 
jėgų ir, svarbiausia, meilės. 

Lietuvoje taip pat yra 
daug močiučių, tėvukų, gera
širdžių žmonių, kurie, jeigu 
tik valdžia pakankamai pri
sidėtų prie išlaikymo, mielai 
atvertų savo namų duris ir šir
dis našlaičiui, apleistam vai
keliui. Tiesa, iš dalies tai daro
ma, bet reikėtų kur kas pla
čiau. Be to, užsienyje gyve
nantys tautiečiai taip pat ga
lėtų labiau susidomėti mažųjų 
lietuviukų įvaikinimu. Tai bū
tų tikras tėvynės meilės įrody
mas ir savo tautos atžalyno 
išsaugojimas. O įvaikinimo 
įstaigos turėtų pirmenybę 
atiduoti saviems tautiečiams. 

DAR KARTĄ SUGRĮŽUS 
JUOZAS KONČIUS 
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Pilies gatvėje tikra turistų 
spūstis — skersgatviuose 
būriuojasi klegantis jaunimas: 
Čikagos šokėjai susilieja su 
Toronto ir kitų miestų jau
nimu. Vilniuje jie jaučiasi, 
kaip namie — nebijodami pa
siklysti, išmaišo ne tik se
namiestį, bet apvažinėja ir vi
są Vilnių. Vyresnieji daugiau 
laiko praleidžia, apžiūrinėda
mi languose išdėstytus, akį vi
liojančius suvenyrus. Turistų 
pilna ir lauko kavinėse, ir čia 
pažįstami veidai, visur jų 
pilna, į kurį Pilies gatvės galą 
bepasuktum. Prisėdame vie
noje tokių kavinių ir mes. Žvilgs
nį patraukia viliojančiais 
patiekalais apkrauti stalai, o 
jau pietų metas ir pailsėti 
norisi, negali konkuruoti su 
tuo aplink šurmuluojančiu 
jaunimėliu, jie tai galėtų eiti 

visą dieną, iki vakaro ir dar 
energijos nepritrūktų. 

Kavinės įdomus vardas — 
„Žaltvykslė". Ar tik nėra tokiu 
vardu pasivadinęs Čikagos 
lietuvių jaunimo teatras, kai 
su juo pradėjo dirbti aktorė 
Audrė Budrytė? Prisėdame 
prie bepietaujančių lemontiš-
kių ir iš jų sužinome, kokie 
patiekalai patraukėjų dėmesį. 
Reikia pastebėti, kad, nepai
sant, ką bepasirinktum — 
labai neapsiriksi, viskas gar
du: nepersivalgysi, kaip kar
tais pasitaiko lenkų, graikų ar 
lietuvių restoranuose Čika
goje. Bet, kai prie pagrindinio 
patiekalo užsisakai sriubos, 
dar kokį užkandėlį, kad ir 
silkučių su skoningai papuoš
tu garnyru, neapsigausi — 
tvirtinsi, kad tokių skanių 
patiekalų galima rasti tik 

Lietuvoje. Iš tikrųjų, maistas 
Lietuvoje labai gardus. 

Papietavę leidomės ieškoti 
„Vaikų pasaulio" Gedimino 
prospekte. „Vilniaus vadove" 
skelbė, kad ten pardavinėjami 
Dainų šventės renginių bilie
tai. Pagal knygutėje duotą 
adresą, vaikštinėjame ilgokai, 
bet „Vaikų pasaulio" taip ir ne
matyti. Suradę pažymėtą nu
merį, sužinojome, kad „Vaikų 
pasaulio" čia jau seniai nebė
ra. Patarė kreiptis į „Mini" 
parduotuvę, davė adresą, esą 
ten dabar galima į renginius 
nusipirkti bilietus. Sukorėme 
dar gerą kelio gabalą, kol 
suradome šią parduotuvę — 
deja, sužinome, kad bilietai čia 
jau išparduoti, nes nedaug jų 
teturėję: patarė bilietų ieškoti 
„Žalgirio" stadiono kasoje. Sta
diono šią dieną ieškoti nebe-
siryžome, kojos tiek toli nebe
nešė, šį žygį atidėjome kitam 
kartui. 

Laikas Vilniuje bėga nesu
laikomai: norisi pamatyti tą ir 
tą, vienur bei ki tur nueiti. 

Vieną dieną, Giedrei besiruo
šiant Dainų dienos repeticijai, 
kuri paprastai užėmė didesnę 
dienos dalį, panūdau aplan
kyti profesorių Vincą Aurylą. 
Su profesorium jau kuris lai
kas palaikau ryšį laiškais, bet 
norėjosi su juo susitikti ir as
meniškai. 

Prof. V. Auryla yra žino
mas vaikų ir jaunimo literatū
ros tyrinėtojas. Vienas pasku
tinių jo šios srities darbų buvo 
parengta per 600 puslapių 
knyga „Lietuvos egzodo vaikų 
ir jaunimo literatūra". Šią 
knygą leidžiant, profesoriui 
talkino Amerikos Lietuvių 
rašytojų draugijos valdyba, 
kuriai pirmininkauja Stasė 
Petersonienė, ir valdybos bei 
Lietuvių fondo narys Stasys 
Džiugas. Knygos išleidimą 
parėmė Lietuvių fondas. 

Pasiskambinęs profeso
riui, sužinojau, kad jis šiuo 
metu truputį negaluoja, tad 
atsiprašęs, norėjau mūsų susi
tikimo atsisakyti. Tačiau pro
fesorius maloniai kvietė at

vykti, nors gal ir negalėsiąs šį 
sykį susitikimui skirti tiek 
laiko, kiek norėtų, nes dėl 
sveikatos stovio negalės ma
nęs supažindinti su Vilniaus 
kultūriniais lobynais. 

Taksistas, pavežiojęs gat
vėmis po daugiaaukščių gyve
namųjų namų rajoną, sustojo 
prie vieno, prie kurio durų 
pamačiau besišypsančią jau-
nametę mergaitę. Pribėgus ji 
pasisakė laukianti manęs, kad 
galėtų nuvesti keletą aukštų į 
profesoriaus butą. Kaip suži
nojau, ji esanti viena iš trijų 
profesoriaus ir jo žmonos Vale
rijos augintinių. Jos vardas 
Lina, o kiti du — tai Laimonas 
ir Astutė. 

Savo apsilankymu nenorė
jau profesoriaus per ilgai 
varginti. Pasišnekučiavome 
apie jo paskutinius spaudai 
rengiamus darbus bei kitus 
užmojus, o taip pat ir Čikagos 
lietuvių gyvenimą. Vienas 
pagrindinių šiuo metu profe
sorių spaudžiančių darbų yra-
parengimas spaudai antrojo 

„Lietuvių egzodo vaikų ir jau
nimo literatūros" tomo, kuris 
apims poeziją ir dramą. Po to, 
dar būtų ir trečiasis, jame bus 
apžvelgtos egzodo vaikų ir jau
nimo literatūros užuomazgos, 
raida, susiformavimas. 

Ponia Valerija, prieš išleis
dama, pavaišino mus arbata, 
lietuvišku sūriu, medum bei 
kitais gardumynais, be to. 
buvau apdovanotas keletu 
numerių laikraščio „Mokslo 
Lietuva". Laikraštis spausdi
namas kreidiniame popieriuje, 
gausiai il iustruotas koky
biškai atspaustomis nuotrau
komis, o bendradarbių ratą 
sudaro visų mokslo sričių at
stovai. Šių metų birželio mė
nesio numeriuose daug spaus
dinama medžiagos iš gegužės 
mėn. Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. vykusio Mokslo ir 
kūrybos simpoziumo. Taip pat 
per keturis numerius eina 
redaktoriaus Gedimino Zem-
licko pasikalbėjimas su profe
sorium V. Auryla lietuvių vai
kų ir jaunimo literatūros 

klausimais. Jei atsirastų no
rinčių susipažinti su ..Mokslo 
Lietuva" leidiniu, galima būtų 
kreiptis į redakciją: J. Basana
vičiaus g. 6. 2001 Vilnius. 
Elektroninis paštas: 

mokslolietuva@takas.lt 
Labai norėjau dar pasi

teirauti profesorių ir p. 
Valeriją apie šeimoje augan
čius jų globotinius, bet pritrū
ko laiko — taip ir neteko nieko 
daugiau apie juos išgirsti. 
Vėliau, rašydamas profesoriui, 
dėl to apgailestavau: po kiek 
laiko iš profesoriaus gavau iš
samesnį laišką, kuriame jis 
plačiau papasakojo apie jų 
šeimoje augančius, iš aso
cialios šeimos paimtus, globo
tinius. 

„Asta jau eina septyniolik
tuosius. Mokosi A. Vienuolio 
gimnazijos II klasėje — dešim
tame skyriuje. Savarankiškai 
baigė 3-jų laipsnių kompiufe-
rių kursus. Aktyvi. Dalyvavo 
II Baltijos šalių vaikų forume 
Taline. Yra skautė. Gerai mo
kosi. Bus daugiau 

mailto:mokslolietuva@takas.lt
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LIETUVIŲ FONDAS IR JAV LB 
REZOLIUCIJA 

Vienas visuomenę klaidi
nančių pasisakymų apie Lie
tuvių fondą buvo „Drauge" 
2003 m. spalio 24 d. paskelbta 
„JAV LB XVII Tarybos rezo-

' liucija Lietuvių fondo reikalu". 
Norime LF nariams ir lietuvių 
visuomenei pateikti reikalin
gą informaciją apie LF veiklą 

: ir esamą padėtį. 
. Savo tikslų sėkmingai siek

damas, Lietuvių fondas dabar 
turi daugiau kaip 7.200 narių 
(asmenų, korporacijų, organi
zacijų, draugijų, sambūrių ir 
klubų) suaukotą per 15 milijo
nų dolerių kapitalą. Lietuvių 

, švietimui, kultūrai, mokslui, 
. jaunimui, žiniasklaidai ir pa

našiems lietuvybės išlaikymo 
reikalams pasaulyje (įskaitant 

, ir Lietuvą) jau išdalinta apie 
11 mln. dolerių. Didelė tos para-

u mos dalis per visus metus teko 
JAV Lietuvių Bendruomenei. 

1950-1960 m. buvo paskelb
tos kelios lietuviškų fondų 
idėjos, bet jos toliau neišsivys
tė. 1960 m. gruodžio 8 d. 
„Drauge" pasirodęs dr. Antano 
Razmos straipsnis „Milijono 
dolerių fondas lietuviškiems 

; reikalams ir to fondo parla
mentas" sukėlė gyvas diskusi-

- jas. Po mėnesio Čikagoje buvo 
pirmasis organizatorių posė
dis, vėliau vyko keli „milijoni
nio fondo" organizatorių pasi
tarimai. Penktajame posėdyje, 

. 1961 m. kovo 19 d., buvo tar
tasi su atvykusiais dviem JAV 
LB Centro (dabar Krašto) val-

, dybos atstovais. Po to buvo dar 11 
posėdžių, kuriuose vyko įvai
rios diskusijos ir buvo užpro
tokoluoti įvairūs nutarimai. 

1961 m. rugsėjo 23 d. New 
.Yorke vykusioje JAV LB III 
, Tarybos pirmoje sesijoje ilgai 
keliuose posėdžiuose buvo 

; diskutuoti „Geležinio fondo" 
šalininkų atstovo JAV LB 
Centro valdybos vicepirm. dr. 
Algirdo Nasvyčio ir „Milijoni
nio fondo" organizatoriaus dr. 
Antano Razmos išsamūs pra

nešimai. Sesijai pirmininkavo 
Stasys Barzdukas, sekretorius 
Vytautas Kamantas. Po ilgų 
diskusijų visi 32 tarybos na
riai pritarė dr. A. Razmos siū
lomo, pačių aukotojų tvarko
mo, fondo steigimui šalia 
Lietuvių Bendruomenės. 

Pirmasis organizavimo prin
cipas buvo, kad fondo tikslai 
formuluojami pagal lietuvių 
kultūros išlaikymo tikslus ir 
„US Internal Revenue Service 
Gode" punktus, įgalinančius 
atleidimą nuo mokesčių. Ki
tas, kad fondo įstatai galės 
būti (vadinasi, nebūtinai turi 
būti) keičiami LB Tarybos pri
tarimu. Trečias, fondo vadovy
bę renka aukotojai (vadinasi 
fondą tvarko patys jo nariai). 
Toliau, kad fondo nariais gali 
būti pavieniai asmenys ir or
ganizacijos. Lietuvių Bend
ruomenė, kaip ir kitos organi
zacijos, fonde turės tiek balsų, 
kiek ji įneš aukų. 

Galutinai sutvarkius orga
nizacinius reikalus, paruošus 
būsimuosius Jstatus (By laws) 
ir organizatoriams pakvietus 
pirmuosius 12 direktorių, Lie
tuvių fondas, kaip „Lithua-
nian Foundation" buvo inkor
poruotas 1962 m. kovo 14 d. 
Illinois valstijoje, kaip pelno 
nesiekianti narių korporacija 
(Not For Profit Corporation), 
kurios pagrindinis tikslas yra 
lietuvybės išlaikymas, nepra
sižengiant „US Internal Reve
nue Code Section 501 (cX3)" 
nuostatams. Jokių nurodytų 
priklausomybių kitoms orga
nizacijoms ar korporacijoms 
oficialiuose užregistruotuose 
dokumentuose nebuvo ir nėra. 

Įsteigto savarankiško Lie
tuvių fondo direktoriai (arba 
LF tarybos nariais priėmė pir
muosius LF Įstatus, kurie 
suteikė įvairių teisių JAV LB. 
Pirmieji direktoriai išrūpino iš 
IRS įstaigos mokesčių atlei
dimą aukotojams, nustatė vi
suotinio LF narių metinio su

važiavimo datą, organizavo 
lėšų telkimą ir kitus darbus. 
Visi LF tarybos nariai, arba 
direktoriai, nuo pirmųjų iki 
dabartinių, dirbo ir dirba 
nemokamai. LF Tarybą su
daro 18 rinktų narių, jų ka
dencija yra trejiems metams, 
metinis LF narių suvažiavi
mas kiekvienais metais renka 
6 narius-direktorius. 

Per pirmuosius du dešimt
mečius JAV LB apylinkės, 
apygardos ir Krašto valdybos 
talkino Lietuvių fondo veiklai 
ir augimui. Bendromis pas
tangomis buvo pasiektas apie 
2 mln. dol. LF kapitalas. Apie 
35,000 dol. sumą suaukojo 
JAV LB. Lietuvybės išlaiky
mui buvo išdalinta per 1 mln. 
dolerių suma, kurios didelė 
dalis teko JAV LB. 

Per paskutinius du de
šimtmečius JAV LB parama 
LF keitėsi. Kai LF Taryba pa
siūlė LF Įstatų pakeitimą, 
kuris leistų lengviau ir be 
nuostolių skirstyti didesnes 
LF pajamų sumas lietuvybės 
išlaikymui ir tuo daugiau pa
dėti pačiai JAV LB, LB pa
reigūnai smarkiai kovojo 
prieš tokį pasiūlymą. Tačiau 
pasiūlymas buvo priimtas ir 
įsigaliojo. Kai JAV LB atsto
vai kėlė priekaištus LF 
vadovybei, kad jie susirenka 
įgaliojimus ir taip neva viską 
tvarko metiniuose LF suva
žiavimuose, tai LF Taryba 
pasiūlė pakeisti LF Įstatus ir 
panaikinti įgaliojimų (prox-
ies) sistemą. 1999 m. LF 
narių suvažiavimas nutarė 
panaikinti įgaliojimų sistemą 
7,114 balsais (71 proc.) už ir 
2,934 (29 proc.) prieš. Tada tie 
patys JAV LB žmonės kovojo 
prieš jų pačių anksčiau pasiū
lytų pakeitimų įgyvendini
mus. JAV LB Taryba balsavo 
prieš Įstatų pakeitimo patvir
tinimą. Nepatvirtinus pakei
timo, klausimas grįžo atgal į 
LF narių 2000 m. suvažiavi
mą, kuriame už pakeitimą 
pasisakė 8,048 (69 proc). 
Negavus 75 proc. balsų dau
gumos, likta prie senos įgalio
jimų sistemos, prieš kurią vėl 
iš naujo dabar rašoma. 

Per paskutinius du de

šimtmečius LF, be JAV LB 
paramos, sutelkė dar apie 13 
mln. dol. ir išaugo iki 15 mln. 
dol. Per tą patį laikotarpį LF 
lietuvybės reikalams išdalino 
apie 10 mln. dol., kurių didelė 
dalis teko tai pačiai JAV LB, 
kurios dabartiniai vadovai 
kovoja prieš Lietuvių fondą. 
Vien tik per paskutinius tre
jus metus LF davė per 
500,000 dol. JAV LB. 

Prieš, per ir po 2003 metų 
gegužės mėnesį įvykusio LF 
metinio narių suvažiavimo ši 
JAV LB akcija prieš LF ypač 
sustiprėjo. Suvažiavime pa
aiškėjo, kad iš JAV LB Krašto 
valdybos 15 narių, tik 7 yra 
Lietuvių fondo nariai ir iš 
JAV LB XVI Tarybos 65 na
rių, tik 37 buvo LF nariai. Iš 
dabartinės naujos JAV LV 
XVII Tarybos rinktų 60 narių 
— tik 35 yra LF nariai. (Už 
šių statistinių duomenų 
pateikimą LF Tarybos narys 
Vytautas Kamantas yra pa
trauktas į JAV LB Garbės 
teismą). Sunku suprasti, ko
dėl kai kurie dabartiniai JAV 
LB vadovai, patys nebūdami 
Lietuvių fondo nariais, nori 
kontroliuoti LF veiklą, spręsti 
LF Įstatų keitimus, nurodyti 
LF nariams, ką ir kaip jie turi 
daryti. Šiuo metu JAV LB KV 
ir LB apylinkių įnašas į LF 
esantį 15 mln. dol. kapitalą 
yra tik truputį per 46,000 dol. 

Prieš penkerius metus 
JAV LB Krašto valdyba 
(pirm. Regina F. Narušienė) 
nutarė ir įsteigė JAV LB ri
bose veikiantį savo „Endovv-
ment Fund". kuris telkia au
kas neliečiamam kapitalui ir 
naudoja tik jo palūkanas. Tas 
JAV LB įsteigtas fondas išau
go tik iki 54,000 dol. . 

LF Taryba ir valdyba vi
sus savo narius informuoja, 
jiems siunčia finansines me
tines apyskaitas, detalius 
pranešimus apie paskirstytus 
pinigus, iš anksto informuoja 
apie numatomus pakeitimus, 
suteikia kiekvienam nariui 
progą iš anksto dalyvauti LF 
Įstatų keitime ir susipažinti iš 
anksto su svarbiais pasiūly
mais prieš kiekvieną metinį 
narių suvažiavimą taip, kaip 

Čikagoje ir apylinkėse gyvenantys lietuviai studentai, kuriems Lietuvių fondo pokylyje lapkričio 8 d. buvo įteik
tos LF stipendijos. Dešinėje — stipendijų pakomisijos pirm. Sigita Balzekienė ir LF tarybos pirm. dr. Antanas 
Razma. Vytauto Jasinevi&aus nuotr. 

to reikalauja Illinois valstijos 
įstatymai. LF yra atviras vi
siems savo nariams ir taip pat 
visai lietuvių visuomenei. 

Paskelbtoje JAV LB Tary
bos rezoliucijoje rašoma, kad 
„JAV LB Taryba atsisako tvir
tinti 2003 m. gegužės 3 d. Lie
tuvių fondo priimtas inkorpo
ravimo dokumento pakeiti
mus... Mes laikome tuos pa
keitimus neturinčius teisinės 
galios ir nepritariame visiems 
galimiems pakeitimams... Pa
pildomai, mes patvirtiname 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Tarybos prezidiumo pirminin
kės raštišką 2003 m. gegužės 
13 d. pareiškimą, pateiktą 
Lietuvių fondo tarybai". 

LF neprašė ir JAV LB 
Taryba neturi teisės tvirtinti 
„The Articles of Amendment of 
Lithuanian Foundation, Inc.", 
nes to nereikalauja nei įstaty
mai, nei LF Įstatai. Vadovau
damasis „Illinois General Not 
For Profit Corporation Act" 
nuostatais ir amerikiečių ne
pelno korporacijų advokatų 
specialistų patarimais, LF 
narių metinis suvažiavimas 
2003 m. gegužės 3 d. po ilgų 
diskusijų absoliučia balsų 
dauguma, 85 proc. (8,321 bal
sams) pasisakant už, ir tik 15 
proc. (1,473 balsams) pasisa
kius prieš, nutarė pakeisti 
„Articles of Incorporation". 
Dokumento pakeitimas jau 
įregistruotas Illinois valstijos 
sekretoriaus įstaigoje ir tei

siškai galioja. Inkorporavimo 
dokumentus keisti gali tik LF 
metinis narių suvažiavimas, 
pagal Illinois valstijos „Gene
ral Not For Profit Corporation 
Act". 

JAV LB Tarybos rezoliuci
jos patvirtintame (2003 m. ge
gužės 13 d.) laiške LF valdy
bos pirm. Povilui Kiliui (ne LF 
tarybai), JAV LB Tarybos pre
zidiumo pirm. Regina F. Na
rušis rašė: „...You are further 
urgently advised that any fu-
ture action taken by the Foun
dation in reliance upon those 
„Articles of Amendment" will 
be nuli and void as a matter of 
law and will subject its action 
to judicial examination with 
potential grave legal and fi-
nancial conseąuences". 

Rezoliucijoje kaltinama, 
kad „...jau kuris laikas, kaip 
Lietuvių fondas savo veiks
mais ardo susitarimo dvasią 
bei Lietuvių fondo įstatus, 
apibrėžiančius JAV Lietuvių 
Bendruomenės teises..." Iš 
tikrųjų, LF nariai bei jų rinkti 
vadovai skrupulingai ir parei
gingai augina ir tvarko LF, 
siekia inkorporavimo doku
mentuose nurodytų tikslų, ir 
dirba pagal Illinois valstijos 

įs tatymus bei IRS nuostatus. 
Atrodo, kad keli dabartiniai 
JAV LB vadovai, klaidindami 
kitus, patys neša nesantaiką į 
lietuvių visuomenę savo kal
bomis, raštais, straipsniais, 
skundais teismais ir rezoliuci

jomis prieš LF. Iš LF Tarybos 
18 narių net 10 yra buvę PLB 
ir JAV LB vadovai, valdybų 
nariai ir pirmininkai, kurie gerai 
supranta, kad Lietuvių fondo 
parama yra labai 'reikalinga 
lietuvybės išlaikymui. Lietu
vių fondas visada rėmė ir re
mia svarbius Lietuvių Bendruo
menės projektus, kasmet skir
damas maždaug 20-25 proc. 
nuo bendros paskirstymo sumos. 

Lietuvių fondo vadovybė ir 
toliau tvarkys Lietuvių fondą, 
laikantis „IRS" ir Illinois vals
tijos įstatymų. Tai yra oficiali 
Lietuvių fondo pozicija. LF 
vadovybė daugiau šiais klausi
mais nerašys ir neatsilieps į 
JAV LB ar privačių asmenų 
pasisakymus ar pareiškimus. 
Tačiau, jeigu bus reikalinga, 
LF vadovybė toliau informuos 
LF narius visais, su Lietuvių fon
do veikla susijusiais, klausimais. 

Lietuvių fondas dėkoja už 
parodytą pasitikėjimą jo va
dovybei ir suaukotą 15 mln. 
dol. kapitalą. Kviečiame visus 
lietuvius tapti Lietuvių fondo 
nariais, kad LF kapitalas kaip 
galima greičiau pasiektų 20 
mln. dol. ir LF galėtų kiekvie
nais metais paskirstyti bent 2 
mln. dol. lietuvybės darbams 
remti. 

Dr. A n t a n a s R a z m a 
LF tarybos pirmininkas 

P o v i l a s Kil ius 
LF valdybos pirmininkas 

JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių reikalų taryba 

Ruošia: Aldona Šmuikštienė 
2711 VVest 71 Street, 
Cbicago, IL 60629 
Tel. 773-476-26S5; fax. 773-436^906 

APIE APDRAUDAS 
Visi žinome, kad reikia tu

rėti pagrindines apdraudas, 
tokias kaip sveikatos, namo, 
automobilio, gyvybės ir pan. 
Bet yra žmonių, kurie jaučiasi 
geriau drausdamiesi ir nuo 
nebūtinų dalykų ir taip be rei
kalo išleidžia savo pinigus. 
Nuo ko nereikėtų draustis? O 
gi nuo tokių dalykų, kuriuos 
galėtumėte pats sutvarkyti 
(užsimokėti) be specialios ap-
draudos, pvz.. TV. šaldytuvą, 
žolei pjauti mašinėlę ir pan. 

Nėra reikalo imti apdrau-
dą ir nuomojamam automobi
liui (car rentai insurance), jei 
jūs jau tun te automobilio ap-
draudą arba kredito kortele, 
kurią naudojate mašinai iš
nuomoti, jau sumoka jums ap-
draudą. Žinovai sako. kad nė
ra reikalo imti ir lėktuvo skry
džio apdraudos, nes tik 5 cen
tai iš draudos dolerio • ma iš
mokėjimams, visa Kita - mar
ketingo išlaidoms ir pajamoms 
apdraudos kompanijai. Nepa
tariama imti ir bagažo ap
draudos. kuri žada nupirkti 
jums lėktuvo kelionėje pra
rastą brangesni daiktą, pvz.. 
golfo lazdas ..('redit Hfe insu
rance", smlomo imant pasko
lą, irgi nėra reikalo imti. Ji 
tinka tik senesnio amžiaus 
žmonoms ir sunkiai sergan
tiems ligoniams Apdrauda už 
vaikų gyvybe naudinga tik 

tada, jei priklausote nuo vaikų 
pajamų, kaip pragyvenimo 
šaltinio. Neekonomiška pirkti 
sveikatos apdrauda tik nuo 
vienos kurios ligos, pvz., nuo 
vėžio. Yra daug nereikalingų 
apdraudų, arba naudingų tik 
specifiniais atvejais. 

Su namo apdrauda yra pa
našiai, kaip ir su automobilio 
apdrauda - imkite aukščiau
sią, jums išgalimą „deduc-
tible". Jei imate namo ap
drauda ten pat, kur ir automo
bilio, galite gauti nedidelę 
nuolaida. Žinokite skirtumą 
tarp „replacement cost" ap
draudos namui ir „actual cash 
value". Nėra reikalo apdrausti 
žemę, ant kurios namas stovi, 
tik namą. irtai , kas jame yra. 
Namo turinį reikia nufotogra
fuoti ar padaryti video juostą 
ir laikyti saugioje vietoje. 

Jei esate nuomininkas, ne
galvokite, kad jūsų turtas yra 
apdraustas namo savininko 
automatiškai. Įsigykite „ren-
ter's policy" - apdrauda nuo
mininkui. 

Jei esate vienas iš daugiau 
kaip 40 milijonų neapdraustų 
sveikatos reikalais, paieškoki
te tam galimybių kompiutery
je: Insweb.com 

Idealu turėti ir „disabili-
ty insurance". Pasiteiraukite, 
ar jūsų darbdavys yra jus ap-
draudęs nuo invalidumo gru

pinėje apdraudoje (Soc. Secu-
rity irgi draudžia). Ilgalaikę 
sveikatos priežiūros apdrauda 
irgi gerai turėti. Bet ir ši, ir in
validumo apdrauda yra bran
gios, todėl gerai ištyrinėkite 
galimybes ir naudą jums, 
prieš įsigydami tokias apdrau
das. 

Žinovai sako, kad gyvybės 
apdrauda nereikalinga, jei ne
turite artimųjų, kuriuos jūs iš
laikote. Kitu atveju jos reikia 
daug. Gyvybės apdraudų yra 
įvairių: „terms", tai gyvybės 
apdrauda; o „whole life", „vari-
able life", „universal life" fak
tiškai yra planai taupymui ir 
šiek tiek įjungta gyvybės 
apdraudos. Kompiuteryje gali
ma ieškoti QuickQuote.com 
arba Insweb.com 

Bet yra apdraudų, kurias 
reikia turėti. Pirmiausia - au
tomobilio apdrauda. Ieškokite 
jos išmintingai. Pasirinkite 
aukščiausią, kurią sau galite 
leisti „deductible" (sumą, ku
rią pats užmokate nelaimei iš
tikus). Tai jums naudinga 
dviem atvejais: mokate ma
žesnę apdrauda ir nedidelę ža
lą mašinai galite pats apsi
mokėti. (Žmonės dažnai ven
gia reikalauti iš apdraudos 
kompanijos pinigų už mažus 
pataisymus, nes yra ilga pro
cedūra ir dėl tokių reikalavi
mų paprastai kyla ir apdrau
dos kaina. O ilgai naudotai 
mašinai nereikėtų nei „colli-
sion", nei „theft" apdraudos, 
nes kas vogs seną laužą (nors, 
sakoma, vagia ir tokias dėl de
talių). Yra gerai įsigyti neap
drausto vairuotojo apdrauda (un-
insured motorist coverage), jei 
neturite sveikatos apdraudos. 

Tai naudinga atvejais, kai 
asmuo, jus automobilio nelai

mėje sužeidęs, negali jums 
pakankamai už tai atlyginti -
apmokėti jūsų gydymą. 

Imkite „liability" (jei jūs 
kaltas dėl automobilio nelai
mės), teisiškai mažiausią gali
mą minimumą, jei neturite 
turto, dėl kurio galėtumėte 
būti paduotas į teismą. Bet jei 
turite turto, kurį norite ap
saugoti, arba profesiją, į ku
rios uždarbį advokatai gali kė
sintis, imkite aukščiausią ap
drauda, kurią apdraudos kom
panija teikia (paprastai -
500,000 dol.) ir pasiteiraukite, 
ar kompanija turi „umbrella 
policy." Ekstra milijonas „lia
bility" apdraudos gali kainuoti 
100 dol. ar 150 dol.,- metams 
ir tai papildyti jūsų visas auto
mobilio ir „homeowners" (na
mo savininko) apdraudas. 

Patariama įsigyti kiek ga
lima pigesnę esamą gyvybės 
apdrauda, o taupyti atskirai, 
pvz., per Roth IRA. 

Vengtinos nedidelės su
mos gyvybės apdraudos, kur 
siūloma, kad negalite būti 
atmestas, pvz., tos apdraudos 
reklamuojamos per TV -
10,000 dol. gyvybės apdrauda. 

Reikia gerai įsiskaityti į 
smulkiomis raidėmis surašy
tus paragrafus, nes juose gali 
glūdėti nenauda jums, pvz., 
nors ir nesate atmetamas (pri
imamas be sąlygų), bet jei nu-
mirtumėte per kelerius pir
mus apdraudos metus, ap
drauda gali būti nemokama. 
Sužinokite, gal jus turite gru
pinę gyvybės apdrauda dar
bovietėje, o be to Soc. Security 
jūsų šeimai duoda „survivors 
benefits", kol vaikai tampa pil
namečiais. 

Medžiaga - iš amer. spaudos 

Linkūnų 'Rževskoje) ir Kalninkų (Prochladnoje) mokyklų mokiniai, aplanke Ievos Simonaitytės muziejų 
Priekulėje. 

KELIONĖ P O KLAIPĖDOS KRAŠTĄ 

Mokytoja Stasė Rumbai-
tienė. dirbanti Linkūnų (Rževs-
koje) ir Kalninkų (Prochlad
noje) mokyklose lietuvių kal
bos fakultatyvo mokytoja, or
ganizavo ekskursiją po Klaipė
dos kraštą. Ekskursijoje daly
vavo mokiniai, besimokantys 
lietuvių kalbos su tėvais ir 
buvę fakultatyvo mokiniai. 
Nors kelionei pasirinkta diena 
buvo lietinga, vėjuota ir šalta, 
bet ji buvo nuostabi. 

Pirmiausia apsilankė gar
saus Klaipėdos krašto tauto
dailininko J. Majoro sodyboje. 
O pažiūrėti joje tikrai būta 
ko: įvairių medinių skulptūrų, 
įvairiaspalvių gėlynų, fonta
nėlių, gražių poilsio kampelių. 

Susipažinę su Klaipėda, 
nuvyko į Klaipėdos Jūrų 

muziejų-akvariumą. apžiūrė
jo turtingą muziejaus ko
lekciją. Visiems labai patiko 
dresiruotų delfinų pasiro
dymas. 

Grįždami iš Klaipėdos, 
užsuko į garsiausios Klaipėdos 
krašto rašytojos Ievos Simo
naitytės memorialinį muziejų 
Priekulėje, apsilankė jos gim
tinėje Vanagų kaime. Memo
rialinio muziejaus direktorė 
M. Lemežienė susodino eks
kursijos dalyvius rašytojos 
namo verandoje, įdomiai pa
pasakojo apie Ievos Simonai
tytės gyvenimą, kūrybą, žmo
nes, su kuriais ji bendravo, 
aplinką, paskutiniuosius rašy
tojos gyvenimo metus, tur
tingą rašytojos asmenybę. 
Apie Ievą Simonaitytę foto
menininkė Ona Pajėdaitė ra

šė: „Išdidi, kieta, reikalaujan
ti savo asmens adoravimo, pa
skendusi savyje ir neretai abe
jinga aplinkiniam pasauliui — 
tokia Ji buvo. Pasikėlusi kar
tą į Olimpą, jame ir pasiliko. Į 
žemę jau nebenusileido". 

Už šią kelionę Linkūnų ir 
Kalninkų mokyklos mokiniai, 
jų tėvai ir mokytojai be galo 
dėkingi Mažosios Lietuvos 
lietuvių draugijai, kuri yra Či
kagoje. Jos pirmininkas Vilius 
Trumpjonas ir kiti draugijos 
nariai kasmet mokyklas pa
remia materialiai. Tai leidžia 
Karaliaučiaus kraš te gyve
nantiems l ietuviams patir t i 
šiek tiek džiaugsmo, įgyti ži
nių, geriau susipažinti su 
Lietuva. 

Emilija A. B u k o n t i e n ė 

http://Insweb.com
http://QuickQuote.com
http://Insweb.com


MŪSŲ ŠEIMOSE 

Nuotraukoje: Justino Lieponio sukaktuvių svečiai (iš kairės): kun. A. Paliokas, SJ, Janina ir Justinas Lieponiai, 
L. Seibutienė, prel. I. Urbonas. 

IŠ NEW YORKO PADANGĖS 
Pranciškonams uždarius 

Kultūros židinį, New Yorko 
lietuvių visuomeninis gyveni
mas gerokai apsmuko. Jis 
koncentruojasi Apreiškimo 
parapijos salėje, Atsimainymo 
parapijos patalpose (ten da
bar veikia lituanistinės mo
kyklos), privatūs verslininkai 
rengia koncertus vienos mo
kyklos salėje ir Krezo II res
torane. Mažesnius kultūri
nius renginius retkarčiais 
surengia Danutė ir Karei 
Dvorak (Dvoržakai) savo na
muose, Richmond Hill. Pas 
juos beveik visuomet apsistoja 
ir menininkai, atvykę iš Lie
tuvos. Jie buvo pagrindiniai 
rengėjai ir rėmėjai pereitą 
vasarą vykusių „Trijų tigrų" 
koncertų keliuose miestuose. 

Žmonės vertina Danutės 
ir Karelo gerą širdį. Lapkričio 
1 d. būrelis visuomenininkų ir 
jų draugų susirinko į svetin
gus Dvoržakų namus pasvei
kinti Danutę jos gimtadienio 
proga. Prinešė gausybę gėlių 

Karei ir Danutė Dvorak. 

ir dovanų. O Danutė su Kare
lu ištaisė tikrai puikias vaišes. 
Čia reikia paminėti, kad Karei 
Dvorak yra čekas, puikiai iš
mokęs lietuviškai, aktyviai 
dalyvauja lietuviškame gyve
nime, net savo namus pavadi-

Daivos Kezienės nuotr. 

nęs „Trakų pilimi". 
Šia proga Danutės ir Ka

relo draugai linki jiems svei
katos, ir neprarasti tokios ge
ros nuotaikos bei energijos, 
dirbant lietuvišką darbą. 

N. Y. Kiškis 

DIEVULIS MANO, KAD JI DAR REIKALENCA ŽEMĖJE 
Marąuette Parke gyvena 

Jadvyga Ramanauskienė, kuri 
ruošiasi švęsti savo 95-ąjį gim
tadienį. Ji dar kelis kartus per 
savaitę nueina pasimelsti į sa
vo mielą Švč. Mergelės Ma
rijos Gimimo bažnyčią, kur vi
sada džiaugiasi sulaukusi 
svečio - jauno kunigo iš Lie
tuvos. Dievulis mano. kad ši 
geroji siela dar reikalinga že
mėje, todėl jai teikia sveikatos 
ir gyvenimo džiaugsmo. Ji pati 
sau gamina valgį ir, kai pri
reikia, pati nueina į lietuvišką 
parduotuvę apsipirkti, nors ją 
viskuo aprūpina vaikai. Mėgs
ta švarą ir tvarką savo namuose 
ir iki šiol dar nesinaudoja pri
žiūrėtojų paslaugomis. Į baž
nyčią visada ateina pasipuo
šusi ir susitvarkiusi. Tai nepa
prasto darbštumo žmogus. 
Jadvyga Ramanauskienė yra 
įsitikinusi, kad darbas ją gydo 
ir ilgina jos gyvenimą. Kad 
rankų nekankintų artritas, ji 
nuolat prašo vaikų atvežti jai 
siūlų ir be perstojo - po vieną 
porą ^er dieną - mezga ko

jines. Jas per BALFą pasiun- , 
čia į Lietuvą tiems, kuriems 
reikia pagalbos. Daug metų Jad
vyga Ramanauskienė savait
galiais talkino ALVUDui. o šian
dien rūpestingai remia parapiją, 
katalikiškas misijas pasauly
je. Yra lietuviško radijo ir 
lietuviškos televizijos gerbėja. 

Ramanauskai į Ameriką 
atvyko iš Plungės, kur Kazi
mieras Ramanauskas, kaip 
šaulys, sovietų buvo įrašytas į 
tremiamųjų sąrašus. Jau prieš 
dešimt metų. atšventusi bend
ro gyvenimo 65-metį, Jadvyga 
Ramanauskienė palaidojo sa
vo brangiausią Kazimierą ir, 
vaikams bei anūkams išsi
sklaidžius po Ameriką, dažnai 
aprauda savo vienatvę. Nors, 
kol dar yra sveika, nepriima 
vaikų kvietimo persikelti pas 
juos. „Noriu būti pati sau 
bosas", - sako ji. J i užaugino 
gerus vaikus, kurie ja labai 
rūpinasi. Jai nieko netrūksta, 
nebent senų draugų, kurių 
vieni Kazimierinėse, kiti iš
sikėlė į priemiesčius. Bet ir 

fiandien Ją lanko, skambina ir 
padeda geri kaimynai bei likę 
draugai. Neiškenčiu nepavie
šinusi, kad Jadvyga Rama
nauskienė griauna visas šiuo
laikinio sveiko maitinimosi 
teorijas. Ji valgo senoviškai -
lietuviškai, mėgsta lašinukus, 
sviestą, kiaušinius, geria sal
džią kavą ir yra įsitikinusi, 
kad tai yra jos sveikatos šalti
nis. Jos nuomone, vyras Kazi
mieras mirė per anksti, nes 
laikėsi dietos. Svarbiausia, 
anot jos. nepersivalgyti ir visą 
laiką darbuotis. 

Mielajai Jadvygai Rama
nauskienei telieka palinkėti 
tokiai pat sveikai sulaukti 
100-mečio. 

Audronė V. Škiudaitė 
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JUSTINAS LIEPONIS ŠVENČIA GARBINGĄ SUKAKTĮ 
Justinas Lieponis švenčia 

garbingą 90-mečio sukaktį. 
Vieni sukaktuvininką pažįsta 
kaip kuklų, mielą žmogų, kiti 
- kaip talentingą ekonomistą, 
verslininką, statybininką, ban
kininką, dar kiti - kaip Golfo 

klubo šeimininką. Tas žmo
gus, lietuvis imigrantas, savo 
talentais sugebėjęs prasiveržti 
Amerikos versle, daro garbę ir 
visai lietuviškai išeivijai. 
Justinas ir Janina Lieponiai 
yra lietuviai patriotai, jautriai 

sekantys gyvenimą Lietuvoje 
ir remiantys lietuvišką spaudą 
išeivijoje bei Lietuvoje. Tė
velio ir senelio pasveikinti 
gražios sukakties proga buvo 
susirinkę vaikai ir anūkai. Jo 
darbštumas, pareigingumas 

yra pavyzdys ne tik jiems, bet 
visai lietuviškai visuomenei, 
ypač jaunimui, besiveržian
čiam į įvairias gyvenamo kraš
to sritis. Remiamas žmonos 
Janinos, jis nuėjo garbingo lie
tuvio gyvenimo kelią. TK 

Cheese Market 
1931 N.15thAve. 
MelroseParUI.60160 
708-450-0074x217 

Looking for Lithuanian Cheeses? 
Check us out... 

Utenos $2.69/lb SPECIAL 

Hermis $2.69/lb 

Baltu $2.69/lb S 

Rokiškio $2.99/lb 

lAL! 

IAL! 

• Nemunas $2.99/lb 

• Olandu $2.99/lb 

• Tilže $2.99/lb 

• Lithuanian Parmesan $1.99/lb 

ŽINIA 
LIETUVIAMS. TlKIMIEMS AR PRADEDANTIEMSiVERSLA JAV! 
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2004 metų pradžioje pasirodys leidinys 

L i e t u v a 
anian-Amer ican Yeliovv Pages 

Jadvyga Ramanauskienė, atšventusi bendro gyvenimo 65-metį, palaidojo 
savo brangiausią Kazimierą prieš dešimtį metų 

Visus rinčiųs re k 1anuoti 
savo verslą a caslauaas 
kv:ficia"9 reaistruotis > > » » 

Pateikiame anketa , kur ią ~jžjsi»d$ s i ų s k i t e a s r e s - j : 
P.C.Box 4 3 2 , P l a n f i e l d , I £ 60544, OSA 
Tei : (866) 446-365S, f a k s a s : ( ž l S ) 436-36CS 
EI . pa š t a s : eustojfeerservicegi .nfol ie tyva. coas 

vardas 0000000000000000000000 Pavardė 00000000300101110000000 
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Siūlo darbą 1 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 
kompanijonėms ir namų • 

ruošos darbininkėms. Galima 
gyventi kartu arba.atvykti į 

darbą ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900. 

Caregivers-Homemakers 
To provide in-home care to the 

elderly. P/T. F/T. come-go, live-in. 
Vfust speak English. have work 
peraiit, drivers license and car. 

Corrrfort keepers (847) 215-8103. 

BIRI I ĖS ĮDARBINIMO 
AGENTŪRA 

Siūlo darbus vaikų ir žmonių 

i priežiūroje, gyventi kartu arba ne. 

Tel. 773-960-5962. 

, m VV'oman Caregiver VV'anted 
Mušt be able ro iransfer 125 lb. 

disasbled woman and communicate in 
Enghsh. Some lifting. Needed at our 
northside home Saturday 6:00 pm to 

Sundav 6 p m.Call for interview 
773-394-8829 or 773-935-8074. 

Dantų klinikai reikalingas 
dantistas, turintis JAV licenzijų. 

Labai 2eros darbo salvcos. 
Tel. 773-793-8321.' 

Reikia darbuotojo TIK 
SAVAITGALIAIS, kuris moka 

dažyti, cemento, stogų, „dry»aU" bei 
visus statybos darbus. 

Kreiptis: First Rate Real Kstate. 
773-767-2400. Aušra Padalino. 

Reikalingas asmuo darbui raštinėje. 
Kalbėti angliškai, turėti kompiuterio 

pagrindus ir legalius dokumentus. 
Reziume siųsti faksu: 773-585-8284 
arba paštu: Draugas (raštinė). 4545 

VV. 63 Str.. Chicago, IL 60629. 

Moteliui Floridoje reikalingas 
menedžeris/ė. Darbas vakarais ir 

savaitgaliais. 
Aprūpiname gyvenamuoju plotu. 

TeU-386-409-8265 
v» ww.joe2ray @ yahoo.com 

Reikalingos masažistės darbui 

ofise Čikagoje šiauriniuose 

rajonuose ir ..autkoluose". 

Tel.847-962-6563. 

Siūlo išnuomoti 

\Voodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg.— S607; 
2 mieg. — S682. 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

Išnuomojamas apšildomas 
4 kambarių, 

1 mieg. butas 67 & VVhipple 
apvl. S415 j mėn. + „securitv"' 

' Tel. 773-434-4543 

fatf^'.rtf. Išnuomojamas 
Į nTiecanujįų butas Willowbrook'e. 
fcainS $$5fli Įeina visi patarnavimai, 
išskyrus elektrą. Hinsdale mokykla. 

baseinas, pirtis. 
Tel. 630-240-2688, 630-719-9081. 

Išnuomojamas 
naujai surcaP*įBtuotas 2 mieg-. 

butas Marąuette Parko rajone. 
Tel. 708-955-2808. 

' išnuomojamas 
naujai įrengtas 1 kambario butas 
-4%Įd§ecorte. Skalbykla vietoje. 

Netoli autobuso ir traukinio 
stolelė. 5525+ ..security deposit". 

Tel. 773-847-1980. 

Gerame rajone išnuomojamas 
3 mieg. butas pusrūsyje su baldais. 

Pageidautina 2 asmenų-šeimai arba 1 ar 
3 vyresnio amžiaus žmonėms. Gali 

nuomotis po kambarį. Atskiras įėjimas. 
geras susisiekimas, naujas remontas 

Tel. 70Š4^-7W>. 

* M o t e r i s ieško (perka) 
darbą senelių priežiūroje. Gali 
pake is t i be t ku r i ą sava i tės 
dieną.Tel. 773-778-3351, 

42 m . vyras ieško darbo 
prižiūrėti senus žmones i r gy- • 
v e n t i ' k a r t u . Tel. 773-206-
5770. 

* M o t e r i s ieško darbo 
senelių ar vaikų priežiūroje | 
a rba namų valyme/ Tel. 773-. 
895-6347. 
* I š n u o m o j a m a s vienam as 1 

meniui kambarys su atskira 
vonia Cisfo priemiestyje. Tel. 
(mob.) 630-292-9725 ." 

* Mo te r i s - i e ško ( perka 
dieninio darbo senelių priežiū
roje. Turi rekžnendaci jas , au
tomobilį, kalba angliškai. Tel. 
773^36^2#Jrllf773-330-1092. 
*" * 45 m.' irtGteris fr 50 m. 
vyras, ieško^arbo kartu. Gali 
p r iž iūrė t i senus žmones ,ir 
gyventi. Tel. S0^-458-0363. , 

* 45 m . moteris ieško dar-
i»o su- grizinau į namus. Tfel. 
708-458-0363. 

* Mote r f s ieško darbo pa
dėti senam žmogui tik šešta
dienia is . . T e l r 708-425-7829. 
palikti žinutę. 

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

Jei. 773-58t-£5Q0 
• Lietuviška duona ir ragueiiai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortą:' 
• 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. 

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

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

progoms su 20% nuolaida 
• Krepšeliai ir vainikai laidotuvėms 
• Žolynų ir kapų tvarkymas 
• Savaitgaliais dirbame PLC Lemonte 9 v.r.-2 v.p.p. 
• Pristatome JAV, Lietuvoje ir pasaulyje 
• www.alwayswithflowers.com 

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

rfo darbuotoįu, ar ffts iinote, k m ICMM 
datbmetcįm, prašau skambinkite tel. 773-585 4249 

derbaW0reugas 
pm*Usfums užpildyti tuiSas darbo vietas. 

ei reikia pagalbas surandant darbą, prašau kreiptis f 
darbaWDraugas 

Ir mes Įums padėsime kuo tik galėsime. 
Tel. 773 585 4249 

STASYS CONSTRUCTION HOME REMODALINC" 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas: priestatai: 
keramikos plytelės; ..sidings". 

..sottits". „dacta", ..gutters'.plokšti 
ir ..shingle" stosai; cementas. 

dažymas. Turiu darbo draudimą.. 
S. Benetis. tel. 630-241-1912 

Rūsių, vonių irvirtuvių Įrengimas, 
priestatai. dur\-.,langai. Laiptai, mar
muras, plytelės, parketas, santechnika. 
Elcktra.-dažvmas. Aukšta darbų koky
be, žemos kaino?. Tel. 708-268-0111. 

Medžio, darbai , e lektra . 
santechnika, grindys, dažvmas... 
Aukšta darbų kokybė, žemos 

kainos 
ŽILVINAS _ # | 
VENCIUS 2 , 1 | g 
contractor CONSTRUCT l O N 

312-388-8088; 
773-581-5920 

Amber construction Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

..siding". atliekami cemento, 
„plumbing" bei kiti namų 

remonto darbai. 
,Licensed, insured. bonded" 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzie Cticago, IL 60629 
Prekyba, instaiavimas, aptarnavimas 

Ucensed — Bonded— Insured 

773-778-4007 
773-531-1833 

Bartkus Co. 
•vandens šildytuvai • boileriai, vamzdžių 
keitimas -šildymo, šaldymo ir drėkinimo sis
temų elektrinis valdymas ir pilnas aptarnavi
mas • samechnikos-darbai. 

Sertifikuotas ARI (Air Conditioning & 
Refrigeration Institute: meistras 
Mob.: 630-546-8175, Valdis. 

SIŪLAU P A S L A U G A S 
Vidaus apdailos darbai, 

santechnika, virtuvės įrengimai. 
Tel. 708-466-6130. 

Aps kardinu aliumine skarda 
langus, duris, garažo duris. 

Keičiu langus, duris, ..saidingą" 
„safetą", lietvamzdžius. 

Valau lietvamzdžius. 
773-655-9565. 

Atliekame sąžiningai visus vidaus 
apdailos darbus. Dedame plyteles. 

spynas, remontuojame langų 
pakėlimo mechanizmus. 

Turime visus miesto leidimus. 
Tel. 773-847-2614. 

PLUMBING & SEWER 
Santechnikos ir kanalizacijos 

darbai. Keičiame vandens 
šildytuvus, pompas, tualetus. 
kranus, vamzdžius, vonias, 
dušus. Valome kanalizaciją. 

Videoinspekcija. žemos kainos, 
1,5 metų garantija. 

Tel. 708-785-5080 
630-399-9083. 

Įvairios paslaugos 

Norite dalyvauti 
Žalios Kortos DV-2005 loterijoje? 

* Kreipkitės į 

n*. 
8801 S. 78th Ave., 

Bridgevievv. IL 60455i 
. T e ! . 1-708-599-9680 
Užpildysime anketą, jeigu reiks 

nufotografuosime: 

P E R S I U N Č I A M E \ L I E T U V Ą 
. R E M Ū N T U D J A M E 

P A R D U O D A M E 
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VILNIUS 2003 
SKRYDŽIAI iš įvairių JAV miestų. 

Grupės ir pavieniai keliautojai 
PIGIAUSIOS KAINOS!!! 

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

Fax. 718-423-3979 
E-mai l : vy t tours@earth l ink.net 
W e b s i te : www.vy t is tours .com 

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 

Rita Penčylienė teifax 708-923*0280 
E-mai l : pency ia r@comcas t net 

D ė m e s i o ! 13 dienų kel ione laivu ir t raukin iu į A L A S K Ą 
2004 m. l iepos 12-24 d. Skambint i Ritai. 

Bronė Barakauskienė tei. 708-403-5717 
Fax 708 -403-4414 ; E-mail : b roneb@ao l .com 
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Skubiai parduodu automobili 
Ford Escort YVagon "91 metų 
ryšium su išvykimu į Lietuvą. 

Techniškai tvarkingas. 
Kaina S650. Tel. 708-945-2645; 

708-485-7609. 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

GE/RCA ATSTOVYBĖ 
. 2346 W. 69th Street 

Tel. 773-776-1486 

Mokymo paslaugos 

Mokau anglų kalbos. 
Galiu atvažiuoti j namus. 

Tel. 630-835-4592. 

Kraustymosi paslaugos 

MOVING 
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas. 

GEDIMINAS 
708-387-9144 

Paslaugos fotografams 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

RHKMENYS FOTOGRAFAMS 
BR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus. daug su
taupysite. Pasinaudokite 

mūsų patogiu „ lay-away" 
planu. Atliekame visus foto 

laboratorijos darbus. 

D a r b o vai. : kasd ien n u o 8 
v.r . iki 6 v.v.; šeš tadienia is 

n u o 8 v.r. iki 4 v.p .p . ; 
s ekmad ien i a i s u ž d a r y t a . 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

3314 W. 63 St. 
TeL 773-776^8998 

Draudimo paslaugos 

STATE FARM INSURANCE l 
DRAUDIMĄ] ! 

Automobilio, namų. I 
gyvybės ir sveikatos I 

Agentė Barbara Murray I 
Prašykite Rasos — kalba lietuviškai I 
5710 VV. 95 St., Oak lama, IL i 

708-423-5900 i 

STATE FARM INSURANCE 
AlTOMOHI JO NAMU, SVFJKATOS 

R GYVYBĖS DRAUDMAS. 
Agentas Frank Zapoiis ir Off. Mgr. 

Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOLIS 

3208 1/2 VVest 95th Street 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

Kirpėjų paslaugos 

KIRPĖJA, turinti didelę darbo 
patirtį, kerpa vyrus ir moteris. 

atlieka cheminį sušukavimą, dažo 
plaukus, antakius, blakstienas. 
Pagal pageidavimą atvyksta į 

kliento namus. 
Tel. 773-918-0851; 

773-844-3649. Regina 

DBMESKK DĖMESIO! 
Neseniai atvykote. Ieškote darbo ar 

boto. tadau skeftrtfc laikraštyje 
brangiai kainuoja? Ne bėda. DRAUCAS 
just) skelbimą išspausdins nemokamai 

Tereikia paskambinti tet 773-S8S-
9S0O Y užsukti IDRAUCO adminis

tracija adresu 4545 W 63 St.. Chkago, 
«. 60629. 

Teikiu paslaugas parduodant 
ar perkant namus, butus, 

žemėssklypą. Veltui 
įkainoju nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunantfinansine paskolą. 

G'FLAHSFtTY R E A L T O R S 
& 8U1LDEP.S. inc . 

Kompanija pagal jūsų užsakymą 
stalo naujus namus. 

GRAŽINA J O N A V I Č I E N Ė 
7 0 8 - 4 3 0 - 1 0 0 0 
7 0 8 - 5 9 8 - 6 5 0 1 

mob. 7 0 8 - 2 0 3 - 5 2 4 2 
j o n a v l c i u s 9 h o m e . c o m 

GfĮMKg Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn, Illinois 60453 
Business 708^23-9111 

Voiee Mail 708-233-3374 
Fax 708^23-9235 

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patar

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose. 

GUMK, 

•sOioosReetas 

Audrius Mikulis 
Tel.: 630-205-9262 
Pager. 773-260-3404 
E-mail: amikulis@usa.com 
[vairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas g -
* Pardavimas 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

GREIT PARDUODA 
•jįg .. Landmark 
—***•• properties 

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

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

QntU(K-
21 

Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
Voke Mat 773«4-7820 
Fax: 708-361-9618 
E-mail: 
d.i.mayer® worldnet.att.net 
DANA ŠČERBAITĖ MAYER 

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

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

£T1B Drake 
mtfmĘS Dkj 
J lJ iM iM ttAgain! 
t2r 5 ~ * * * * * * * * 
5 S Prospect. Clarendon 
Hills. Ilitnots 60514 

?l©dn Btekys 
Office 
630-325-2800 
Mobile 
630-745-7593 
Fax 
630-325-7010 

aff\ 
ŠZH <\ 
W*Ęį 
y,-, raih^. 

Profesionalus 
asmenims 

patarnavimas. 
Patirtis mieste ir 
priemiesčiuose. 

Nemokamas 
nekiinojamojo 

turto įkainavimas. 
Prieš parduodant 

ar perkant, 
kreipkitės \ 

Drake Reattor 

Lolita Rasimavičiutė 
R E A L T O R 

4 7 0 5 S. G i l b e r t A v e . 
L a G r a n g e , IL 6 0 5 2 5 

• Mielai atsakysiu į visus su nekilnojamu turtu 
susijusius klausimus. 
• Padėsiu ne tik įsigyti ar parduoti nuosavbą. 
bet ir gauti finansavimą bei atlikti rinkos analizę. 

T e l . 7 0 8 6 1 2 8 5 7 3 m o b . 
E-mail: lolita.rasima@century21 .com 

aSALTORS 
vr i i i n o u atc. X Peter Paulius ir Casmera 

Staszak 
(buvęs savininkas Paulius 

Hardware) 

praneša, jog atidarė naują nekilnojamojo turto 
agentūrą 

9901 S. VVestem Ave., Su'ite 204, Chicago, IL 60643 
Te l . 773-239-9600 

Kviečiame visus kaimynus apsilankyti mūsų naujose patalpose. v V r 

Marauett Parko namų savininkams patarnaujame jau 50 metų. 

mm*% 

atinortgage- \ \ t a S K c M V S 
Loan Consultant 

• Namų finansavimas visoje Amerikoje 
• Labai prieinamos sąlygos 
• Greitas ir tobulas patarnavimas 

• Skambinkite man šiandien: 

N e m o k a m a i : (888)-733-9070 
vytas. kebly s@citigr oup .com 

n™daugasbuHiauskasx:eTKlantimdwest.corn — 50 valstijų 
PASKOLOS NAMAMS, BANKROTAMS, KREDITO PROBLEMOS 
Kalbu ir nj«i*kai. 

Nemokamas 
tel. 888-844-9888, 

mobilus 651-343-0286 
C CENDANT 

Mortgage 

/ NORĖJAU PRANEŠTI, KAD 
Į DABAR GALĖSITE MAN 
į PASKAMBINTI PIGIAU!!! KT 

L>JLL 

http://yahoo.com
file:///Voodridge
http://www.alwayswithflowers.com
mailto:vyttours@earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:broneb@aol.com
http://jonavlcius9home.com
mailto:amikulis@usa.com
http://worldnet.att.net
file:////taS
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Atkelta iš 1 psl. 
„Kaip supratau iš preziden

to, jis labai palankiai nusiteikęs 
bendradarbiauti su institucijo
mis ir atsakyti į tuos klausi
mus", sakė ambasadorius. 

V. Ušackas teigė pateikęs 
prezidentui keturis variantus, 
kaip galėtų įvykti vizitas, tarp 
kurių buvo ir pasiūlymas jį ati
dėti. 

„Prezidentas priėmė spren
dimą vykti, ir mes jį gerbiame", 
sakė V. Ušackas. 

Ambasadorius pažymėjo, 
kad kol kas nežinoma, kas lydės 
prezidentą per vizitą JAV, ir tei
gė perdavęs prašymą pateikti 
delegacijos sąrašą. 

V. Ušackas taip pat pasi
džiaugė JAV ir asmeniškai JAV 
prezidento rodomu dėmesiu 

Lietuvai. 
„Šalies vadovo vizitas ir 

susitikimas su JAV prezidentu 
George W. Bush simbolizuoja 
ypatingai glaudų Lietuvos ir 
Amerikos santykių pobūdį. Per 
pastaruosius dvejus metus yra 
įvykę du valstybių vadovų vi
zitai, numatomas trečias susi
tikimas. Vargu, ar būtų iengva 
surasti kitą panašaus dydžio 
valstybę kaip Lietuva pasaulio 
žemėlapyje, kuri turėtų tokį pri
pažinimą ir tokį dėmesį, kuris 
yra skiriamas iš Baltųjų rūmų", 
sakė V. Ušackas. 

Be susitikimo su JAV prezi
dentu, per trijų dienų vizitą 
JAV numatomi R. Pakso susiti
kimai su JAV Lietuvių Bend
ruomene Vašingtone ir Phila-
delphijoje, taip pat su verslo 

atstovais. Amerikos žydų bend-' 
ruomene. 

Buvęs Lietuvos .ambasado-i 
rius JAV Alfonsas Eidintas, va-; 
dovaujantis Lietuvos ambasa-į 
dai Izraelyje ir šiuo metu vifcšir.-< 
tis Lietuvoje, teigė, kad R. Pak-į 
so vizitas, jei tik jis įmanomas' 
dėl priimančios pusės, turi Įvyk-; 
ti bet kokiu atveju. 

„Aš labai gerai žinau, ka; 
reiškia 'gauti laiką' pas JuAg->{ 
tinių Aiaeriks.s Valstijų prezi-Į 
dentą arba aukščiausius parei-. 
gūnus. Tai yra tokia reta proga: 
— mūsų didumo valstybei 'turėti! 
tiesioginį pokalbį su Jungtinių! 
Valstijų prezidentu", penktadie-i 
nį sakė A. Eidintas. 

Jo teigimu, „visos krizės yra) 
įveikiamos", o jų iškyla įvairiose! 
pasaulio valstybėse. 

Prezidentas nepaiso Seimo komisijos prašymu 
Atkelta iš 1 psl. 
kad, organizuojant apklausą, 
nebūtų pažeisti jokie įstatymai. 

„Iškilo klausimų, kokiais 
Baudžiamojo proceso straips
niais reikia vadovautis, orga
nizuojant apklausą, kadangi 
prezidentas turi visišką imuni
tetą, kurį garantuoja Konstitu
cija", dėstė V. Račkauskas. 

Teisinius klausimus, V. 
Račkausko teigimu, turės iš
spręsti teisininkai profesiona
lai, kurie rengė BPK ir jį taiko. 

Opozicinė Tėvynės sąjunga 
penktadienį išplatino praneši
mą, kuriame didelis nerimas dėl 
Prezidentūros bandymų mani
puliuoti aukščiausių teisėsau
gos institucijų vadovais. 

„Drįstame priminti Rolan
dui Paksui. kad šiandien jis ne 
tik valstybės vadovas, bet ir iki
teisminiame tyrime dalyvaujan
tis asmuo. Todėl jo santykiai su 
ikiteisminį tyrimą atliekančios 
institucijos vadovu turi būti itin 
skaidrūs. Priešingu atveju pre-

R. Paksas atleido artimiausią savo bendražyge 
Atkelta iš 1 psl. 

Trečiadienį R. Paksui atsi
statydinimo pareiškimus įteikė 
šeši patarėjai — grupių vadovai, 
kitą dieną prezidentas keturis 
iš jų patenkino. 

Iš darbo Prezidentūroje at
leisti patarėjas nacionalinio 
saugumo klausimais Remigijus 
Ačas, prezidento atstovas spau
dai Rosvaldas Gorbačiovas, už
sienio reikalų patarėjas Alvydas 

zidentas gaii būti įtarta*? kiži-j 
muši į bylos tyrimą", rašomai 
konservatorių pareiškime. 

Anot pranešimo, „vip.ša po-į 
zieiįa, e^ą prezidentes turi tvisę: a 
susitikti su jam pavaidžšu iežti-į 
tucijų vadovą'.1- leidžia suprasti,} 
kad respublikos preride.oras iri 
jo aplinka negerbia KcristituL-i-t 
jos arba nebesugeba adeV.vačiaiį 
vertinti situacijos. Norim* pri-; 
minti Ekscelencijai, 'kad pagalį 
Konstituciją Generalinė proku-: 
ratūra nėra pavaldi jam". . Į 

t 

,i 
i 

Medalinskas bei Ekonominės ir| 
socialinės politikos grupės vado-j 
vas Jonas Ragauskas. Atsiata-į 
tydinimo pareiškimą para£ė ir! 
Teisės departamentu vadovei 
Ona 3uišienė. 

Atleisti prezidento patarėjai gali ignoruoti Seimo komisiją 
dirbti naujyoie prezidento ko-i Atkelta iš 1 psl. 

A. Medalinskas atsistatydi
nimo pareiškimą R. Paksui įtei
kė ketvirtadienio rytą. Jis ap
gailestavo, kad palieka prezi
dentą prieš planuojamus R. 
Pakso vizitus į Iraką, Ukrainą 
bei JAV. Tačiau pareiškė, kad 
dirbti Prezidentūroje lieka du 
geri užsienio politikos žinovai — 
Eitvydas Bajarūnas ir Ričardas 
Šlepavičius. 

„Mano komandos nariai yra 
labai stiprūs. Aš jų paprašiau 
pasilikti Prezidentūroje", sakė 
A. Medalinskas. 

Įteikęs R. Paksui atsistaty
dinimo pareiškimą, A. Meda
linskas iškart išvyko iš Pre

zidentūros. Savaitgalį jis pla
nuoja dalyvauti Novgorode, Ru
sijoje, vyksiančioje konferencijo
je „Europos Sąjunga ir Rusija". 
A. Medalinskas dar spėjo pas
kutinį kartą išvykti už valdiš
kus pinigus — poilsinės koman
diruotės išlaidas padengs Prezi
dentūra. 

Tuo tarpu R. Gorbačiovas 
dienraščiui teigė, kad prieš ra
šydamas pareiškimą, pasikalbė
jęs su prezidentu. Pasak jo, „tai 
yra sunkus išbandymas ne tik 
tiems, kurie jau išeina iš Pre
zidentūros, bet ir tiems, kurie 
čia dar pasiliks dirbti". 

R. Gorbačiovas ir A. Meda
linskas patvirtino, kad neketina 

oti naujojoje 
mandoje 

Tuo tarpu artimas R. Fakso' 
bendražygis, verslininkas iš-Ra-j 
šeinių R. Ačas ketvirtadienį ne-Į 
išdrįso užeiti į Prezidentūra Joi 
atsistatydinimo pareiškimą pre-i 
zidentui atnešė kitas žmogus. 

Pasak dienraščio, R. Ačas j 
nesijaučia dėl nieko kaltas. 
„Man mesti kaitinimai kelia 
šypseną, aš esu visiškai teisus. 
Tų policijos komisarų, kuriuos 
ketvirtadienį apklausė Seimo 
laikinoji komisija, parodymai 
buvo neteisingi", teigė R. Ačas. j 

Paklaustas, ką ketina ap-į 
skusti teismui, buvęs patarėjas' 
atsakė dar neapsisprendęs. 

K a d a 
p a s k u t i n į 
kartą pa
žvelgėte į kė
dę? Žinau, 
kad toks kiau-
čimas ne vie
nam sukels 
š y p s e n ė l e , 
bet aš rimtai 
— kada ii 
tiesu pasku

tini kartą atidžiau pažvelgėte 
j Kie&ą.sudėtingiansfg, elegan-
tiškiftusių ir tuo pačiu tvir
čiausių baldų jūsų namuose? 
Ir kiek kartų kėdė jums pagel
bėjo, kaip pakaba drabužiams, 
lentyna ar net stalas? Lietu
vių liaudies pataršė sako, kad 
nėra namų be dūmų, bet, pro 
raktų skylutę pažvelgus i 
Šiandieninius namus, galima 
pasu-bėtj par.3Šia kėdes svar
bą ~ kokie namai be kėdės! 

{vairių žmonių grupė, su
sirinkusi Šiauliuose — nuo 
veršio žmonių iki menininkų 
ir šbošeĖĖų — atitrūkę nuo 
kasdienybės rato, sukluso ir 
atidžiau, o gal ir kitokiu žvilgs
niu, paivelgė j kSdę. Vieniems 
tai pasirodė dar viena verslo 
yatnsybė, kiiiems — bodas 
išr^ikiti kažką nauja, kažką 
uuika'iauh.. dar kitiems — ne
realizuotas meno objektas. Ar 

•Šiauliai, penktasis pagal dydį 
šiaurės Lietuvos miestas, taps 
kėdės sostinė"* Ateitis parodys, 
ar ta i įvyks, bet meninis 
„Laiptų/ galerijos projektas 
J i i rnnas kėdei*, parodė, kad 
potencialas tikrai yra. 

JPsfi idąia, kad menas gali 
slypėti įprastuose buities ob
jektuose, tokiuose, kaip Šaukš
tas, senas kibiras ar stalelis, 
nėra nauja — Lietuvoje ir už 
jos ribų yra buvę keletas su 
tuo susijusių eksperimentų. 
Mes tuo tarpu norėjome pa
sitelkti visas mūsų menininkų 
Vgylas technikas ir bedus — 
pradedant skulptūra, baigiant 
grafika ir tapyba — kad nu
lenktume galvą tam objektui, 
šiuo atveju — kėdei", — sako 
Laiptų galerijos direktore ir 
šio projekto kuratorė Janina 
Ališauskienė. 

Šiauliai turi gilias šaknis, 
susijusias su baldų gamyba ir 
kėde. Šiauliai buvo kėdžių il
sta to gamybos centru dar 

Prezidento patarėjo pažįstama „dalino" laipsnius kariškiams 
Atkelta iš 1 psl. 

„Ar laikytumėte tai grynai 
moteriška veikla, ar įžiūrė
tumėte kažką giliau", Č. Jezers-
ko klausė komisijos pirminin
kas Aloyzas Sakalas. 

„{žvelgčiau giliau", prisipa
žino pulkininkas. Tačiau jis 
abejojo, ar R. Smailytė galėtų 
vykdyti kokį nors „užsienio 
struktūrų vaidmenį", nes, pasak 
Č. Jezersko, ji yra „per daug 
plepi". 

Jis taip pat teigė rimtai ne
vertinęs R. Smailytės prašymų 
suteikti pulkininko laipsnį jos 
draugui Karo akademijos vir
šininko pavaduotojui pulkinin
kui leitenantui Aleksandrui Ku-
charevui. 

Pasak Č. Jezersko, R. Smai
lytė, savo ruožtu, žadėjo padary

ti jam „protekciją" Prezidentū
roje dėl laipsnio suteikimo, ta
čiau šių pasiūlymų, jis never
tinęs rimtai. „Bet čia juokinga. 
Jeigu R. Ačas būtų žadėjęs, tai 
aš dar suprasčiau", stebėjosi Č. 
Jezerskas. 

Jis prisipažino, jog į vieną jo 
ir R. Smailytės susitikimą, su
rengtą prie Prezidentūros, atėjo 
ir R. Ačas. Tačiau KAM genera
linis inspektorius teigė juos pa
likęs ir pokalbyje nedalyvavęs 

Su R Smailytė KAM gene
ralinis inspektorius teigė esąs 
pažįstamas nuo tada. kai prieš 
kelerius metus jis dirbo parla
mentaro centristo Vytauto Čepo 
patarėju. Vėl su R. Smailytė jis 
teigė susitikęs per šiais metais 
Prezidentūroje surengtą Kovo 
11-osios minėjimą. 

Č. Jezerskas parlamentinės į 
komisijos nariams taip pat pa* 
tvirtino, jog R Smailytė siūlė 
Karo akademijos vadovui Algir
dui Vaičelionui perkelti aka
demijos sąskaitą į Ūkio banką, į 
tačiau šis pasipiktino tokiu pa-; 
siūlymu. 

Komisijos nariai stebėjosi, į 
kodėl Č. Jezerskui nekilo abe-
jonių, ar karine žvalgyba ir j 
kontržvalgyba užsiimantis į 
KAM 2-asis departamentas no- j 
turėjo pasidomėti R Smailytė. j 

Ar 2-asis departamentas 2i-, 
nojo apie R. Smailytės bandyt 
mus daryti įtaka KAM komisi-į 
jos nanai ketina paklausti de-i 
partamento vadovo Gintaro; 
Bagdono, kurį prezidentai !>uv<> i 
pasiūlęs skirti Valstybės saugu-į 
mo departamento vadovų. ; j 

prieškarinėje nepriklausomoje 
Lietuvoje, kai mažai kas var
tojo toki žodi, kaip dizaineris 
ar dizainerio baldai. Tuo metu 
Šiauliuose gyveno ir dirbo 
vienas garsiausių baldu dary
tojų, Gerardas Bagdonavičius, 
ant kurio kėdžių dirbo ir Lie
tuvos reikalus sprendė to me
to laikinoji Lietuvos Vyriau
sybė Kaune. TurbOt todėl ir 
nestebina faktas, kad Šiaulių 
kėdžių fabrikas ,Venta* mielu 
noru prisidėjo ir prie šio pro
jekto, paaukodami 18 jau pa
darytų kėdžių, kurios, meni
ninku paliestos, tapo pagrin
diniu šio projekto akcentu. 

Na, o antrojoje projekto 
pusėje - - „laiptų" sukviesti ir 
atrinkti menininkai iŠ'Šiaulių, 
Vilniaus, Klaipėdos ir Saločių. 
Menininkai, į projektą Įnešę 
ne tik sa-,0 amžiaus įvairovę, 

bet taip pat stilių bei technika, 
įžiebę naują gyvybę fabrike 
pagamintom kedeni, atskleidė 
jų paslėptą vertę, iki šiol 
nematytą emocionalumą a r 
net romantiškumą. , 

„Himnas kėdei" žiūrovo 
akyse pražydo gyvenimui rug
sėjo aštuntą dieną „Laiptų" 
galerijoje parodos atidarymo 
.metu. Kas galėja pagalvoti, 
kad tokios skirtingos šakos — 
masines produkcijos fabrikas 
bei saujelė menininkų — kar
tu suėję, gali pagimdyti toki 
unikalų, be galo prasmingą 
meno kūrinį. Parodą sudarė 
paveikslai, brėžiniai, grafikos 
darbai, atspindintys ne tik 
pačią kėdę, bet taip pat ir 
kėdės statymo procesą, kuris 
tarp kitko reikalauja nepa
prasto tikslumo ir savotiškos 
elegancijos. Tačiau pagrindinė 
parodos bei šio projekto dalia 
buvo kėdės, paaukotos „Ven
tos" fabriko ir. menininkų 
dėka, virtusios nepaprastu 
kuriniu. 

Kiekvienarn, kuris kažka
da net galvojo apie atsisėdimą 
ant tų kėdžių ir ramų poilsį, 
aš sakau — atsargiai! Kodėl? 
Ogi todėl, kad nebent jūs esat 
Jogos ar kitų rytų sporto 
menų žinovas, arba turite ma-
zohistinių ' savęs kankinimo 
polinkių, arba esate taip iš
troškęs dėmesio, kad afsisės-
tumėt an t bet ko, neatmetant 
nei adatų ar akmenų, tada 
verčiau poilsį ir prisėdimą 
palaikysite, kol sugrįšite 
namolio. Kaip meno krif>ka« 
Ignas Kazakevičius pastebėjo: 
„Ji (kėdė) buvo menininko 
sudorota: jie pažymėjo ją ug
nimi bei geležim ir pavertė jos 
natūralią medinę aprangą 
spalvotomis svajonėmis". 

Kiekvienas menininkas 
prie kėdės prisiartino ir ją 
lietė skirtingai: kai kurie joms 
davė dar vieną funkciją, kiti 
suteikė vidinę prasme, dar kiti 
paliko vietos jausmam* bei 
meditacijai. Apskritai darbų 
autoriai * panaudojo kiekvieną 
galimą lopinėlį .— dažė, 
aprenginėjo — bet, kaip susi
tarę, nė vienas nebandė žaisti 
sujošstraktOra. 

Kaip toliau Ignas Kazake
vičius pastebi, — ,4itos yra 
karštos kėdės... gerai pa
žiūrėkit į jas. Vėliau palieskit, 
pajuskit ir panaudokit savo 
vaizduotę. Ir, kai grįšit namo, 
sudorok it savąja kėdę!" Šis 
meninis projektas j a u dabar 
sulaukė be galo daug spaudos, 
lankytojų bei menininkų dė
mesio. Gruodžio mėnesį ji ke
liauja į Vilnių, o iš ten — kas 
Žino? Man pačiai buvo labai 
malonu ir.džiugu „atrasti* 
tokią parodą, dalyvauti jos 
pristatyme, aptarinėti ir 
žavėtis darbais su pačiais 
menininkais. Tai unikali gali
mybė, kuri duod3 tiek daug 
vilties, kuri primena, kad me
nas Lietuvoje turi ypač gilias 
šaknis, yra vertinamas ir su
teikia man, ir kartu nn;ros vi
siems, dar vieną priežastį 
didžiuotis savo šalimi bei jos 
žmonėmis! 

Ieva Vozbu ta i t ė 

PRANEŠIMAS 

Visagino sekta negavo prieglobsčio Didžiojoje Britanijoje • 

Atkelta iš 1 psl. 
Didžioji dalis Visagino Jė

zaus Kristaus sektos narių iš 
Lietuvos bandė emigruoti 2000 
metų gruodį. 

Tuomet buvo baiminamasi, 
kad ši apokaliptinių bruožų tu
rinti sekta, kurios kai kurie na
riai dirbo Ignalinos atominėje 
elektrinėje, prieš išvažiuodama 
gali joje palikti bombą. 

Nors iš pradžių apsigyventi 
užsienyje sektantams nesisekė, 
vėliau jiems vis dėlto pavyko 
pasiekti Didžiąja Britaniją. 

Prieš metus Jėzaus Kris
taus bažnyčios vadovai kreipėsi 
į Didžiosios Britanijos vidaus 
reikalų ministrą, dėkodami šios 
valstybės vyriausybei už pagal
bą ir prašydami jiems leisti 
pasilikti. 

Tačiau vidaus reikalų mi
nistras jų prašymo nepatenki
no. 

Dėl tokio Didžiosios Britani
jos vidaus reikalų ministro 
sprendimo sektantai buvo krei
pęsi į Apeliacinį teismą, tačiau 
pasiekti pergalės jiems nepa

vyko, todėl artimiausiu metu jie ; 
gali būti išsiųsti iš valstybės. ! 

Emigruodami iš Lietuvos, i 
94 Visagine veikusios Jo*^>i.-
Kristaus bažnyčios nariai pa- i 
reiškė esą persekiojami. 

Lietuves Teisingumo m»nis-' 
terya informavo, kad Visaginn! 
Jėzaus Kristaus bažnyčia 1964' 
metu pabaigoje buvo registruo- i 
ta Ignalinos rajono vaidyboje. 

1996 metais ministerijoje j 
jai buvo išduotas juridinio as- j 
mens pažymėjimas. 

• Lietuves Respublikos 
Seimo ir JAV Lietuvių Bend
ruomenės komisijos posėdžiai 
prasidės 2003 m. lapkričio 17 
d ir tesis iki 2003 m. lapkričio 
21 d. 

Temos šiam rudens po-
sėCži m yry .šios: 

1. Dė! Lietuvių grįžimo į 
tėvyne informacijos centro. 

2. Sveikatos apsauga Ue-
tuvoje ir ligoniu tinklo refor
ma . 

3. Vaistų kompensavimo ir 
jų sąrašo skakirumo problema. 

4. Dėl Europos Sąjungos 
finansinės pnram<w paskirsty
mo ir kontrolės mechanizmo. 

fi. Valstybes politika vai

ko gerovės ir paramos šeimai 
klausimu. 

6. Dėl spaudos atgavimo 
paminėjimo programos 

• 7. Nacionalinė turizmo 
plėtros 2003-2006 metais pro
grama. 

8. Lietuvos aplinkosauga 
ir jos problemos. 

9. Naftos gavybos planas 
ekologiškai jautriose teritori
jose. • 

Posėdžiai bus transliuoja
mi per internetą Lietuvos lai
ku, pradedant 9 va J. ryto per 
nttp://n6©.trs.lt:5O0/ONDE-
MAND/LBTg.asc 

Gediminas Le&kys 

A t A 
LEONIDAI KAZĖNIENEI 

užbaigus žemišką kelionę, nuoš i rdž ia i užjau
čiame jos vyrą GEDIMINĄ, duk rą RAMUNĘ, 
sūnų KESTUTJ , broli LIUDĄ K I R K Ų su šei
momis i r l i ūd ime k a r t u . 

Gedimino draugai iš Sargybų kuopos (4200 
L.SV.Co GuardR.G.D.) 

Vytautas Bandžiulis 
Leonas Juraitis 

Petras Kaušas 
Aleksas Kikilas 

• . • Kazys Kreivėnas 
• Julius Levanas 

Julius Lintakas 
Bronius Mikėnas 
Teodoras Mitkus 

Eugenijus Slavinskas 
Aleknas Žakas 

„Išėjai tujen topoliams ošiant, 
vėjui draskant nuo medžių lapus..." 

A t A 
žurn . VLADAS BUTĖNAS 
mirė 1993 m. lapkričio 7 d. Už jo sielą melsimės 

sekmadienį, lapkričio 16 d., 10 vai. ryto Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje (5620 So. Claremont St.), Čikagoje. 

PALOS — GAIDAS 
FUNERAL HOME 

• Patogioje vietoje tarp 
Čikagos ir Lemonto 

•10 minučių nuo iv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

1102SS. 

(708)974-4410 

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

jaa daug metų teikia pagarbą patarnavimą liūdesio valandoje. 
J* laidojimo namai yra Čikagoje ir priemiesčiuose, 

kiekvienam lengvai pasiekiami. 
Atliekame ir k ino sudeginimo cremation ) patarnavimus. 

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius 

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632 

1-773-523-0440; 1-708-873-0500 

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 
MAROUETTE PARK 2533 W. 71 ST. 

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

EVERGREEN PARK. 2929 W. 87 ST. 
T1NLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE. 

ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-476-2345 

NATIOHVVtDE TOLL FREE (nemokamas) 
Tel. 1-8O0 994-76O0 

www.petkusfuneraihomes.com 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

OR1AND PARK, 9900 VV. 143 St. 
ALL PHONES 

1-708 430-5700 

http://www.petkusfuneraihomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE j 
JAV LB KULTŪROS TARYBOS 

XXI PREMIJŲ ŠVENTĖ 

A-tA. Kun. dr. Mykolas 
Kirkilas lapkričio 7 d. mirė St. 
Petersburge, Florida. Lapkri
čio 11 d. palaidotas Šv. Kazi
miero kapinėse Čikagoje. 

Moksleivių ateitininkų su
sirinkimas vyks šiandien, lap
kričio 15 d., šeštadienį, 6 v.v., 
Ateitininkų namuose. Apie 
ateitininkiją atvyks pasikal
bėti inž. P. Narutis. Kandida
tai, kurie duos įžodį, renkasi 5 
v.v. Iki pasimatymo. 

Leitenantas Brian D. 
Slavėnas, JAV kariuomenės 
transportinio sraigtasparnio 
CH-47 Chinok pilotas, žuvęs 
2003 m. lapkričio 2 d., atlie
kant karinius uždavinius Ira
ke, buvo palaidotas š. m. lap
kričio 13 d., praėjusį ketvirta
dienį, Genoa, Illinois. Gedu
lingos pamaldos buvo atliktos 
vietos Faith United Methodist 
bažnyčioje. Palaidotas prie 
bažnyčios esančiose kapinėse. 
Pamaldose ir laidotuvėse da
lyvavo daugiau kaip 300 žmo
nių. Jų tarpe - apie 30 vietoje 
ir kitur gyvenančių lietuvių. 
Daugelis dalyvavo išvakarėse 
ir laidotuvių dieną JAV ka
riuomenės veteranų sureng
tuose velionio pagerbimuose. 
Plačiau apie tai bus rašoma 
kitos savaitės laidose. 

„JAV LB penki dešimt
mečiai'' - JAV Lietuvių Bend
ruomenės istorijos knygos su
tiktuvėse kalbės JAV LB 
Krašto valdybos pirmininkė 
Vaiva Vėbraitė. Tai knyga 
apie LB kūrimąsi nuo 1951 
m., istorinį 50 metų kelią, at
vedusį iki šių dienų ir padė
jusį jai išlikti gyvybingai, darbš
čiai, atsidavusiai Lietuvai ir 
lietuvybės išlaikymui išeivijo
je. Maloniai kviečiami visi 
tautiečiai - vyresni ir naujai 
atvykusieji į šį kraštą daly
vauti ir susipažinti su išeivi
jos istorija. Knygos sutiktuvės 
vyks lapkričio 30 d., sekma
dienį, 3 v.p.p., Jaunimo centro 
kavinėje. Bus meninė progra
ma ir vaišės. 

Papuoškite Kalėdų eglutę 
savo rankų darbo šiaudinu
kais! Balzeko lietuvių kul
tūros muziejus kviečia į užsi
ėmimus visus norinčius iš
mokti pasidaryti šiaudinukų 
Kalėdų eglutei. Užsiėmimus 
ves didelę patirtį turinčios 
meistrės Albina Savickas ir 
Irena Karaliūnas. Užsiėmimo 
dalyviai turi atsinešti žirkles, 
liniuotę ir pieštuką, o šiaude
lius, siūlus, instrukcijas galė
site įsigyti muziejaus parduo
tuvėje. Mokami užsiėmimai 
vyks gruodžio 6 d., šeštadienį, 
10-11:30 v. r. ir 12-1:30 p.p. 
(Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus, 6500 S. Pulaski Rd.. 

Čikaga.) Užsiregistruoti ir 
gauti informaciją galima tel. 
773-582-6500. Rėmėjai: Illi
nois Art Council, City Arts, 
ECPC. 

Čikagos lietuvių pensinin
kų sąjungos metinis susi
rinkimas vyks lapkričio 20 d., 
ketvirtadienį, 1 v.p.p., Šaulių 
namuose: 2417 W. 43 str . 
Kviečiame visus narius gau
siai dalyvauti. 

Jaunimo centro tradicinė 
vakarienė vyks gruodžio 7 d., 
sekmadienį, didžiojoje salėje. 
3 v.v. bus atnašaujamos iš
kilmingos šv. Mišios už gyvus 
ir mirusius JC narius ir vado
vus. Mišiose giedos solistai 
Margarita ir Vaclovas Moni
kai. 4 v.v. bus trumpa akade
mija ir meninė programa, ku
rią atliks solistė Nijolė Peni-
kaitė, fortepijonu gros Mani-
girdas Motekaitis. Po to bus 
vakarienė ir laimingųjų bilie
tėlių traukimas. Prašome už
sisakyti stalus bei atskiras 
vietas skambinant Mildai 
Šatienei tel. 708-409-0216 ar
ba Anelei Pocienei tel. 708-
636-6837. Savo dalyvavimu 
paremsime šį lietuvišką veik
los centrą. 

Amerikos lietuvių gydyto
jų sąjungos valdyba maloniai 
kviečia gydytojus stomatolo
gus, farmacininkus ir kitus 
medicinos darbuotojus atvyk
ti į susirinkimą, kuris vyks 
lapkričio 22 d., šeštadienį, Či
kagoje, Jaunimo centro kavi
nėje. Dr. Arimantas Dum
čius, kardiologas, Lietuvių 
fondo dr. A. Razmos vardo 
medicinos mokslo premijos 
laureatas, Kauno medicinos 
universiteto prorektorius, 
skaitys paskaitą. Susirinkimo 
pradžia 5 v.v. 

Iškilminga 2003 m. kul
tūros Premijų šventė vyks 
lapkričio 15 d., šeštadienį, 6 
v.v., PLC, Lemonte, Lietuvių 
dailės muziejuje. Premijų če
kius laureatams įteiks Lietu
vių fondas. Meninę programą 
atliks muzikai iš Bostono: 
smuikininkas Dainius Puo
džiukas ir pianistas Aidas 
Puodžiukas. Šventę ves Dalia 
Sokienė. 

„Seklyčioje" lapkričio 19 
d., 2 v.p.p., trečiadienio popie
tėje baigsime žiūrėti vaizda
juostę „Kur bėga Šešupė, kur 
Nemunas teka" (sudarytą 
Aleksandro Plėnio), kur įam
žinti gražiausi Lietuvos vaiz
dai, bažnyčios, pilys ir kt. is
toriniai paminklai. Praėjusį tre
čiadienį, žiūrėdami į numylė
tos tėviškės vaizdus, lyg ir 
buvome grįžę į Lietuvą, di-
džiavomės ja. Visi kviečiami. 

Mieli šventės dalyviai, 
šaunieji jos rengėjai ir mece
natai, didžiai gerbiami premi
juojamieji mūsų kultūros ir 
bendruomenės gyvasties ser
gėtojai ir kūrėjai. 

Man į jus kreiptis — labai 
maloni pareiga ir reta galimy
bė — ne taip dažnai vienoje 
salėje susirenka tiek asmenų, 
kurių kūrybos sijos kelia ir iš
laiko Lietuvą pasaulyje. 

Tikiu, kad Lietuva šiais 
laikais gali išlikti ir bujoti tik 
atvira pasauliui. Jos didžiau
sias turtas — žmonės, kur jie 
begyventų, kurie jai neabejin
gi. O šių žmonių didžiausias 
turtas — tautos kultūra, kuri 
mus jungia, kuri kiekvienam 
iš mūsų suteikia bendrą kon
tekstą, kviečia kiekvieną iš 
mūsų kūrybinei raiškai, ragi

na gyventi oriai, viens kito 
neapleidžiant, iš esmės kartu. 

Lietuviška kultūra už Lie
tuvos ribų kviečia ir mus, ir 
Lietuvą, nusimetus kasdieny
bės apdarus, naujai į save pa
žvelgti. Juk išeivijoje apčiuo
piame savos kultūros šerdį, 
svarbiausius asmens tapaty
bės bruožus, kurių žmonės lai
kosi, kurie žmones palaiko, 
kai jie toli nuo tėvynės. 

Džiaugiuos, kad jau prieš 
daug metų buvo imtasi ini
ciatyvos pagerbti asmenis, ku
rių ilgametė veikla, išskirtini 
darbai puoselėja, stiprina ir 
plėtoja mūsų kultūrą. Per 
daugiau kaip dvidešimt metų 
LB Premijų šventė yra tapusi 
kultūrinio derliaus švente, 
leituviškaisiais „Oskarais", at-
žyminčiais kultūrinę veiklą 

bei laimėjimus išeivijoje. 
Už Premijų šventes esame 

dėkingi Lietuvių fondui, 
kuris, sukaupęs mūsų įnašus 
ir įnašėlius, didelius dalykus 
atlieka. Fondo dėka galėjome 
pasidžiaugti jau 86 laurea
tais. Esame šiais nuostabiais 
žmonėmis turtingi ir šiandien 
dar praturtėjam — nes šian
dien šį garbingą sąrašą papil
do Edvardas Šulaitis, Giedra 
Gudauskienė, Rimas VisGir-
da, Julija Dantienė, Alfonsas 
Dzikas ir Jadvyga Reginienė. 
Mano gili pagarba šiems iš
skirtiniems lietuviams. 

Sveikinu jus, mielieji lau
reatai, JAV LB Krašto valdy
bos vardu ir dėkoju jums, kad 
išeivija ne vien „išlaiko lietu
vybę", o jūsų darbų dėka ku
ria Lietuvos kultūrą pasauly
je. Linkiu pakilaus vakaro 
jums ir visiems Premijų šven
tės dalyviams. 

Vaiva Vėbraitė 

DRAUGO FONDAS 
4545 VVEST 63rd STREET 

CHtCAGO,IL 60629 
Tel.: 773-585-9500 

ANTRĄJĮ DF DEŠIMTMETĮ 
PRADEDANT 

Sėkmingai prabėgo Drau
go fondo veiklos pirmasis de
šimtmetis. Per nepilnus sep
tynerius metus pavyko su
telkti milijono dolerių kapita
lą Draugo fonde. Per pirmąjį 
dešimtmetį „Draugo" leidy
bai Draugo fondas išmokėjo 
596.537 dolerių iš investa
vimų pelno. Per pirmąjį de
šimtmetį Draugo fondo 350 
garbės narių, 1,050 narių ir 
788 rėmėjai sudėjo 1,171,672 
dolerių kapitalą. Jo 147,000 
dol. teko panaudoti „Draugo" 
leidybos paramai, 2002 ir 
2003 metais sumažėjus inves
tavimų pelnui ir padidėjus 
„Draugo" leidybos išlaidoms 
bei sumažėjus pajamoms. 
Draugo fondo investavimų 
portfelio laikosi pastoviai, 
viršydama investuotą Draugo 
fondo kapitalą 11/12/03. 

Draugo fondo raštinės ir 
20 lėšų telkimo vajų išlaidos 
per dešimtmetį sudarė 69,613 
dolerių, arba 3.79 nuošimčius 
nuo kapitalo ir jo pelno su
mos. Tos išlaidos būtų daug 
didesnės, jei DF raštinės tar
nyba, patalpos, priemonės ir 
vajų laiškų išsiuntimų dar
bininkai būtų buvę apmokami. 

Didelė padėka „Draugo" 
moderatoriui, buvusiam Ma
rijonų vienuolijos provincijo
lui Viktorui Rimšeliui, kuris 
be atlyginimo Draugo fondui 
paskyrė raštinės kambarį ne
mokamą telefono, fakso, kopi
javimo panaudojimą ir kompi
uterio bei spaustuvės patar
navimus. Didelė padėka Jo
nui Kupriui, kuris atliko visus 
kompiuterio darbus. Didelė 
padėka visiems administrato

riams (per dešimtmetį jų buvo 
keturi) ir spaustuvės persona
lui už atliktą vokų, laiškų ir 
kitų reikmenų spausdinimo 
darbus, DF mokant tik už 
popierių. Didelė padėka ir 
„Draugo" vyr. redaktorei Da
nutei Bindokienei, kuri veda
muosiuose garsino Draugo 
fondą ir jo reikšmę bei šešta
dieniais talpino Draugo fondo 
skiltį nemokamai. 

Didieji fondo stulpai 

Visus DF garbės narius 
tenka laikyti didžiaisiais fon
do stulpais. Mirtis nemažai jų 
išvertė, kaip prel. dr. Juozą 
Prunskį, dr. Leoną Kriauče-
liūną, Vaclovą Valių, Vladą 
Velžą, Joną Prunskį, dr. Albi
ną Prunskienę, Sofiją ir Juo
zą Kalinauskus, dr. Vincą 
Šmulkštį, Juozą Masilionį, 
Vincą Bazį, Adolfą Jelionį, 
Antaną Masionį, Antaną 
Juodvalkį, Birutę Jasaitienę 
ir daugelį kitų. 

Dar tvirtai stovi apie 300 
didžiųjų DF „stulpų" - garbės 
narių. Stambiausi Draugo 
fondo „stulpai" yra: Jurgis ir 
Rita Riškai, Gražina ir J im 
Liautaud, Gediminas Balan
da, Konstancija Gudaitienė, 
Marija Barzda, dr. V. Dubins-
kas, dr. Augustinas Laucis, 
Jonas ir Kazė Ratnikai, Jur
gis ir Aniceta Mažeikai, Jonas 
ir Laima Šalčiai, Stasė Kas-
nickas, dr. Kazys ir Marija 
Ambrozaičiai, kun. dr. Myko
las Kirkilas (mirė 11.07), Apo
lonija ir Juozas Vitkai, Pat
ricija Kamarauskas, E. B. 
Steponiai, prel. Jonas Kučin
gis, Petras ir Jadvyga Klio-
riai, Vanda Prunskienė, Algis 
ir Violeta Strikai, Vytautas 
Vidugiris, Donatas ir Maria 
Greb, Kazys ir Danutė Paško-
niai, Antanas ir Viktorija Va
lavičiai, Zita ir dr. Leonardas 
Šimučiai, Ada Sutkuvienė, 
Juozas Mikulis, dr. Nellie ir 
Gerardas Juškėnai , Marija 

Remienė, Nemira Šumskienė, 
dr. Romualdas ir Gražina 
Kriaučiūnai, Gražina Kenter, 
Jadvyga Gruodienė, Msgr. 
Antanas Bertašius, Msgr. Al
girdas Olšauskas, Marytė ir 
Juozas Visgirdos, Viktorija 
Karaitienė, Adelaida ir Jurgis 
Balbatos, Stasė Pautienienė, 
Juozas ir Danutė Doveiniai, 
Gražutė Sirutis ir dauguma 
trečiojo laipsnio garbės narių. 

Ateinantis dešimtmetis 

Draugo fondas lieka svar
bia finansine jėgaine „Drau
go" leidybai paremti ir per ki
tą dešimtmetį. 

Tolesnė dienraščio „Drau
go" leidyba, „dypukams" vis 
daugiau ir daugiau iškeliau
jant į amžinybę, priklausys 
nuo trečiosios bangos, kurios 
atstovės jau dabar sudaro 78 
nuošimčius „Draugo" redakci
jos kolektyvo. Neabejotina, 
kad naujieji ateiviai, sutvarkę 
savo buitinį gyvenimą Dėdės 
Šamo žemėje, parems Draugo 
fondą, vis daugiau ir daugiau 
prenumeruos „Draugą" ir jų 
žurnalistai vis daugiau už
pildys „Draugo" puslapius 
įdomiais straipsniais, kas ir 
dabar jau vyksta. Juos mes 
jau skaitome JBičiulytės" ir 
kituose „Draugo" puslapiuose. 

Sunku tikėtis, kad Lie
tuva galės remti užsienio lie
tuvių spaudą, „Draugui" 
„Amerikos lietuviui" ir ki
tiems išeivijos laikraščiams 
teks gyventi savomis jėgomis 
arba numirti pritrūkus „kva
po". Būsimam dešimtmečiui 
dar turėtų to „kvapo" užtekti, 
jei visos mūsų „bangos" ak
tyviau rems lietuviškos spau
dos išlaikymą išeivijoje. Spau
da yra mūsų pačių išlikimo ir 
tautinės veiklos jėgainė. J i 
šimtmečiais išlaikė lietuvybę 
gyvą už Lietuvos ribų ir Lie
tuvą smaugiant okupanto 
rankai. 

Neabejojame, kad per ant
rąjį DF dešimtmetį bus gyvas 
Draugo fondas. Kad jo narių 
ir rėmėjų eilėse ateis nauji 
veidai ir nauji vardai. Kad di
dės esamų DF narių ir rėmėjų 
įnašai. Kad augs antrasis 
Draugo fondo milijonas. Kad 
fondo investavimų uždarbis 
padės išlaikyti „Draugo" lei
dybą dar ilgus metus. 

Bronius Juodelis 

Pasaulio lietuvių centras 
kviečia į madų parodą „Ru
dens simfonija", kuri įvyks 
PLC, Lemonte, didžiojoje sa
lėje, lapkričio 16 d,, 12 v. p.p. 
Bus pietūs, paroda, loterija. 
Dėl vietų skambinti Ž. Prans-
kevičienei tel. 630-257-0153; 
D. Siliunienei tel. 630-852-3204. 

išAHnmTou 

S,a vasara ,.Grandies" ansamblio šokėjai dalyvavo Pasaulio lietuvių dainų .šventėje Lietuvoje Nuotraukoje: 2003 
m liepos 6 d šokėjai nusifotografavo sustoję ant Vilniaus arkikatedros bazilikos varpinės laiptų Ilgamečių mece
natų ir remejų a a dr I^ono Kriauceliūno ir Irenos Kriauoeliūnienės aukos leido ansamblio vyrukus aprengti 
naujais drabužiais Irena Kriaufeliūniene dalyvauja ansamblio koncertuose ir savo meile bei finansine parama 
toliau remia grandiertus Ačiū nepavargstančiai ansamblio mamai Irenai Kriaučeliūnienei' 

Los Angeles lietuvių Šv. 
Kazimiero parapijos patalpo
se organizuojama Kalėdinė 
mugė. Čia jūs galėsite nu
sipirkti liaudiškų meno dir
binių, suvenyrų, muzikos įra

šų, paragauti lietuviškų pa
tiekalų. Maloniai kviečiame 
visus, norinčius įsigyti kalė
dinių dovanų, kuriomis nuste
binsite ir pradžiuginsite savo 
artimuosius bei draugus! Mu
gė vyks gruodžio 6 d., šešta
dienį, 2-6 vai. p.p. parapijos 
kiemelyje. Ieškome žmonių, 
norinčių prekiauti savo rank
darbiais, lietuviškomis pre
kėmis. Kreiptis į organizato
rių Robert Medonis tel. 310-
951-9057 arba RMedo-
n i s @ m a r y m o u n t p v . e d u . 
Rengėjai - JAV LB LA valdy
ba ir entuziastai. 

SKELBIMAI 
Advokatas 

Vytenis Lietuvninkas 
4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel. 773-284-0100. 

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, EL 60629 
Tel . 773-776-8700 

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

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

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 

135SLaSaIle #2300 Chicago, BL 60803 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

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

60629 
Tel. 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 

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

• Prieš užsisakydami pa
minklą aplankykite St. Ca-
simir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, brė
žinius. Prieš pastatant pa
minklą, galėsite apžiūrėti ir 
įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip jau buvo jūsų pageidau
ta. Sav. Lilija ir Vilimas Nel
sonai. Tel. 773-233-6335. 

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

• FANTASTIKA! TO DAR 
NIEKAD NEBUVO! Tik 
15,9 cento skambinant į Lie
tuvą, 4,9 cnt JAV bet kada. 
Jokių papildomų mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Ko
kybiškiausias ryšys. Kreip
kitės vakarais lietuviškai į 
DIAL NOW atstovą su 9 me
tų patirtimi tarptautiniuose 
ryšiuose. Tel. 708-386-0556. 
Naudodami DIAL NOW pas
laugas, tuo pačiu remiate 
išeivijos lietuvišką žiniasklai-
dą. DIAL NOW — patUrimiau-
sias ryšys su Lietuva bei visu 
pasauliu! 

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

• Karaliaučiaus krašto 
lietuviškų mokyklų paramai 
per Mažosios Lietuvos lietu
vių draugiją Čikagoje aukojo: 
$100 Kęstutis Česonis, Mar
tynas ir Dalia Trakiai, Audre 
Veitas; $50 Ona Adomaitie
nė, Adelaida Balbata, Vytau
tas Dudėnas, Juozas Mikulis, 
Liudas ir Rūta Šmulkščiai; 
$30 kun. Valdas Aušra; $25 
Halina Dilys, Domas ir Ada 
Misiulis, James Štokas, To
mas Venclova; $20 Eugeni
jus ir Irena Slavinskai; $10 
Julia Vailokaitis; $5 Jonas 
Stundžia. Dėkojame visiems 
rėmėjams. „Karaliaučiaus 
krašto lietuvybei", 1394 
Middleburg Ct., Naperville, 
IL 60540-7011. 

• JSaulutė", Lietuvos vai
kų globos būrelis dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, 
beglobiams ir invalidams vai
kams, daugiavaikėms šei
moms, bei studentams Lietu
voje. Aukojo: Regina ir Alfon
sas Petrutis $30 a.a. Danutės 
Tautvilaitės atm.; Laura Rū
tenis $240 metams paremti 
berniuką; Nijolė ir Rimas Ba
nys $50 a.a. Vytenio Stat
kaus atm.; Rita ir Charles 
Rackmil $20 remiamai mer
gaitei; Stanley Stončius $800 
(po $240 tęsiant berniuko ir 
mergaitės metinę paramą ir 
po $160 kiekvienam Kalė
doms); anoniminiai (D) 
$1,000. Labai ačiū, JSaulutė", 
419 Weidner Rd., Buffalo 
Grove, IL 60089, tel. (847) 
537-7949. TAXID #3£3003339. 

• „Dieviško kryžiaus'' Lie
tuvos benamių paramos fon
das vėl susilaukė $400 gry
nais nuo anoniminio gerada
rio! Nuoširdžiai dėkojame už 
paramą Lietuvoje vargingiau
siai gyvenantiems, „Dieviško 
Kryžiaus'' fondas (Divine 
Cross Fund for the Homeleas) 
419 Weidner Rd., Buffalo Gro
ve, EL 60089. Aukos nurašo
mos nuo mokesčių. 

• „Lietuvos Našlaičių glo
bos" komiteto gautos aukos 
lietuvos vaikams: Irene Su-
boczewski, Bethesda, MD ir 
John ir Vitalija Duncia, New-
town, PA, atsiuntė po $450 
globojamiems Lietuvoje 3 
apleistiems vaikams už kitus 
metus. 2 vaikus globoja ir 
$300 metinės paramos moke
stį atsiuntė Sofia Mickevičius, 
Michigan City, IN; $200 at
siuntė Arūnas Gasparai t is , 
Elmwood Park, IL. Po $150 
metinės paramos mokestį at
siuntė James J. Pollick, LaGran-
ge, IL; Anthony Andrijonas, 
Oak Lawn, IL; Li thuanian 
VVomen's Club of Schuylkill 
County, Marie Mikonis, Atei
ties klubas, Cleveland, OH; 
Aldona ir Ramojus Vaičiai, 
Lake Bluff, IL; Gražina 
Gayes, Chicago, IL ir Laima 
Vaičiūnienė, Chicago, IL. 
Nuoširdžiai dėkoja dosnie
siems nuskriaustų Lietuvos 
vaikų rėmėjams „Lietuvos 
Našlaičių globos" komitetas, 
2711 West 71st Street, 
Chicago, EL 60629. 

KALĖDINIUS SIUNTINIUS 

LĖKTUVU PRIIMAME IKI 

GRUODŽIO 5 DIENOS 

Dienraščio ..DRAUGAS" patalpose 
4.5^5 W 63 Str Chicago IL 60629 

TEL: 1-800-772-7624 

Siaurinėje dalyje — 699 Livley Brvd. Eik Grove VIHage, IL 600C7 
T E L . 1-800-262-3797 

BALTIA EXPRESS 
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