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Atgal \ graždankos 
laikus? Žymiausias 
2003 m. įvykis. 
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Rankos, didžiausias 
menininko turtas. 
Namo paruošimas 
žiemai. 

4 psl. 

Sio šeštadienio priede: 
Lietuvių kalbos padėtis 
moksle ir visuomenėje. 
Humanistika ir lietuvių 
kalba. Kankinei skirti 
metai. M. K. Čiurlionis 
garsina Lietuvą. 

Trijų Karalių dovanos. 
Lietuvių išauginta 
eglė New York miesto 
centre. 

5 psl. 

Įdukrintos 168 
mokyklos. 

7 psl. 

„Žiburėlio" mokyklėlės 
eglutė. LB Švietimo 
tarybos pranešimas. 
Kun. dr. A. Žygas 
viešės Cicero, IL. 

8 psl. 

Sportas 

* L ie tuvos č e m p i o n a i 
Kauno „Žalgirio" krepš in in
ka i ketvirtadienį išvykoje pra
laimėjo Eurolygos varžybų B 
grupės aštuntojo rato rungty
nes Atėnų ..Panathinaikos" ko
mandai 80:91 ir patyrė ketvir
tąją nesėkme Šios varžybos bu
vo jubiliejinės — 1000-osios — 
Eurolygos istorijoje, todėl prieš 
jį buvo surengtos iškilmės, ku
riose dalyvavo Arvydas Sabonis 
(nuo t r ) . varžovų treneris Žel-
ko Obradovič ir ULEB vadovai. 
Deja. jubiliejus netapo švente 
kauniečiams, kurie neapsigyne 
nuo tolimų graikų metimų. 

* Penktad ien į prasidėjo 
dešimtosios Lietuvos k rep 
šinio lygos (LKL) „Žvaigždžių 
dienos su Fastum Gel" dalyvių 
rinkimai. Vasario 28 dieną 
Kauno sporto halėje vyksian
čios krepšinio šventės metu su
sitiks LKL rungtyniaujančių 
Lietuvos krepšininkų ir užsie
niečių komandos. Krepšinio 
gerbėjai išrinks abiejų koman
dų pradmes penketus ir vyriau
siuosius trenerius. Anketas ga
lima užpildyti LKL interneto 
svetainėje (www.lkl.lt). Balsa
vimas vyks iki sausio 31 dienos. 
Paskutinį kartą „Lietuviu" ir 
„Legionierių" komandos susiti
ko 2000 metais, tada 13797 lai
mėjo Lietuvos krepšininkai 

Lietuvos pilietybės netekęs prezidento 
finansinis rėmėjas bus išsiųstas iš Lietuvos 

*' 

w 

flBR 

Almantas Gavėnas 

Vilnius, sausio 9 d. (BNS) 
— Konstitucinio Teismo nu
tarimu Lietuvos pilietybės ne
tekęs verslininkas Jurijus Bori
sovas bus išsiųstas iš Lietuvos į 
Rusiją, penktadienį pranešė 
Migracijos departamento prie 
Vidaus reikalų ministerijos va
dovas Almantas Gavėnas. 

Anot pranešimo, departa
mentas neišduos Rusijos pilie
čiui J. Borisovui leidimo nuolat 
gyventi Lietuvoje. 

Pareigūnai taip pat nu
sprendė panaikinti J. Borisovo 

gyvenamosios vietos deklaravi
mo Vilniuje, Vytauto gatvėje, 
duomenis. 

Migracijos departamento 
sprendimą pavesta vykdyti Vil
niaus miesto vyriausiajam poli
cijos komisariatui. 

Pagal užsieniečių teisinės 
padėties įstatymą, šį Migracijos 
departamento sprendimą J. Bo
risovas gali apskusti Vilniaus 
apygardos administraciniam 
teismui per 7 dienas nuo spren
dimo įteikimo jam dienos. 

J. Borisovo advokatas Ado

mas Liutvinskas penktadienį 
teigė, kad apskųs šį Migracijos 
departamento sprendimą. 

„Bejokių kalbųjį apskųsim. 
J is yra nepagrįstas, pr ieštarau
ja teisinei logikai, Europos žmo
gaus teisių ir pagrindinių lais
vių apsaugos konvencijai — 
šeima gyvena Lietuvoje, o jos 
maitintojas išsiunčiamas į Ru
siją!", kalbėjo advokatas 

Kadangi šis Migracijos de
par tamento sprendimas yra 
skundžiamas teismui, jis įsi
galios tada, N u k e l t a \ 7 p s l . 

Italijos Prez identūra oficialiai 
p ranešė apie a t idedamą 

prez idento vizitą į Lietuvą 
Viln ius , sausio 9 d. (BNS-

Elta) — Apkaltos taikiklyje at
sidūręs prezidentas Rolandas 
Paksas gavo oficialią žinią iš 
Romos apie atidedamą Italijos 
prezidento Carlo Azeglio Ciam-
pi vizitą į Lietuvą. 

Tai penktadienį patvirtino 
prezidento atstovė spaudai 
Jū ra t ė Overlingienė. 

„Laiške rašoma, kad del 
susiklosčiusiu aplinkybių Itali
jos prezidentas norėtų atidėti 
savo vizitą į Lietuvą", sakė ji. 

Prezidentūrą pasiekusiame 

laiške rašoma, kad Italijos 
prezidentas nenorėtų veltis į 
Lietuvos vidaus politikos rei
kalus. 

Lankydamas Baltijos vals
tybes, C. A. Ciampi Lietuvoje 
planavo viešėti balandžio mė
nesį. 

Apie siūlymus atidėti Ita
lijos vadovo vizitą BNS, remda
masis diplomatiniais šaltiniais, 
pranešė dar prieš mėnesį, bet 
Lietuvos Prezidentūra iki šiol 
kategoriškai neigė tokias ži
nias. Nukel ta \ 7 ps l . 

Buvęs ambasadorius Latvijoje 
prezidento patarėju bus tik 

deleguotas ministerijos 
Vilnius, sausio 9 d. (BNS) P. Vaitiekūnas. 

— Kadenciją baigęs Lietuvos 
ambasadorius Latvijoje Petras 
Vaitiekūnas teigia nenorįs dirb
ti politinio pasitikėjimo parei
gūnu Prezidentūroje, tačiau su
t iktų dirbti patarėju užsienio 
politikos grupėje, jeigu jį oficia
liai pasiūlytų Užsienio reikalų 
ministerija. 

„Aš nenoriu ir negaliu dirb
ti politiku Prezidentūroje, ta
čiau neatsisakiau ir negaliu at
sisakyti būti deleguotas darbui 
užsienio politikos grupėje, kaip 
ir bet kur kitur, jei tik būsiu 
reikalingas", penktadienį sakė 

Jis teigė manąs, kad prezi
dento patarėjais užsienio poli
tikos srityje turi dirbti Užsienio 
reikalų ministerijos deleguoti 
diplomatai, o ne politinio pasiti
kėjimo asmenys. Anot P. Vaitie
kūno, prie prezidentų Algirdo 
Brazausko ir Valdo Adamkaus 
patarėjais gynybos klausimais 
dirbo Krašto apsaugos ministe
rijos deleguoti pareigūnai. 

URM deleguotų profesio
nalų darbas, anot P. Vaitie
kūno, „užtikrintų geresnį užsie
nio politikos koordinavimą". 

Nuke l t a į 7 ps l . 

S a n t a r v ė s o r d i n a s — m u z i e j i n i n k u i 
R o m u a l d u i B u d r i u i 

Pasieniečiai pa tys atsikrato 
nesąžiningu pareigūnų 

Vilnius, sausio 9 d. (BNS) 
— Valstybės sienos apsaugos 
tarnyba (VSAT) teigia pati pa
kankamai gerai kovojanti su 
korupcija tarp pasieniečių. 

Kaip penktadienį pranešė 
VSAT. praėjusiais metais, tar
nybai suaktyvinus žvalgybinį 
darbą, buvo sulaikyti 47 pikt
naudžiavimu tarnyba ir kitais 
nusikalt imais įtariami pasie
niečiai. 32 pareigūnai buvo 
atleisti iš darbo. Dar 48 pasie
niečiams dėl dalyvavimo įvai
rioje neteisėtoje veikloje ope
ratyvininkai pateikė įtarimus. 

VSAT teigimu, sėkmingiau
sia praėjusiais metais tapo Bir
žų užkardoje klestėjusios orga
nizuotos nusikalstamos siste
mos išaiškinimo operacija. Pa
sieniečių operatyvininkai nu
statė, kad, kai kurie šios užkar
dos pasieniečiai ir buvę jų kole
gos padėdavo Moldovos pilie

čiams su suklastotais pasais 
per Latviją ir Estiją patekti į 
Švediją Atskleidę šį nusikalti
mą, surinktą medžiagą pasie
niečiai perdavė Specialiųjų ty
rimų tarnybai. 

Paskutiniais praėjusių me
tų mėnesiais Pagėgių rinktinė
je buvo vykdytas visuotinis pa
tikrinimas. Nukel ta i 7 ps l . 

Vilnius, sausio 9 d. (BNS) 
— Lietuvos dai'ės muziejaus 
direktorius menotyrininkas Ro
mualdas Budrys penktadienį 
tapo už santarvės puoselėjimą 
skiriamo Santarvės fondo ordi
no kavalieriumi. 

Santarvės ordinu „Pro au-
genda concordia" jau yra ap
dovanoti premjeras Algirdas 
Brazauskas, poetas Jus t inas 
Marcinkevičius, literatūrologė 
Viktorija Daujotytė, kunigas 
Stanislovas Dobrovolskis — tė
vas Stanislovas, aktorius Do
natas Banionis, gydytojas An
tanas Vinkus, pirmoji atkurto
sios Lietuvos vyriausybė, jau 
mirę kardino1-^ Vincentas 
Sladkevičius ir monsinjoras 
Kazimieras Vasiliauskas. 

70-metis R. Budrys yra 
1960-2003 metais surengtų 
daugiau kaip 1,000 valstybinių 
ir tarptautinių dailės ir gintaro 
parodų autorius. 

Nuo 1960-ųjų jis rengė ir 
įgyvendino Lietuvos dailės mu
ziejaus naujų padalinių parodų 
kūrimo programas. 

1963 metais R. Budrys da-

Santarves ordiną Romualdui Budriui prisegė buvęs Lietuvos prezidentas 
Valdas A d a m k u s (ka i rė je ) . Algirdo Sabaliausko 'Elta) nuotr 

lyvavo rengiant pirmąją gintaro 
parodą grafo Felikso Tiškevi
čiaus rūmuose Palangoje. Nuo 
1971 metų atnaujintuose ir mu
ziejinei veiklai pr i ta ikytuose 
Palangos gintaro muziejaus rū
muose muziejininkas surengė 
kelias dešimtis gintarą naudo

jančių dailininkų asmeninių 
parodų, toliau plėtė Gintaro 
muziejaus parodą. 

R. Budrys kar tu su Pranu 
Gudynu nuo 1963 metų kūrė 
muziejinių vertybių restauravi
mo centrą. 

N u k e l t a į 7 psl. 

Buvęs prezidentas 
nesute ikė pilietybės 

nė vienam jos 
atsisakiusiam 
užsieniečiui 

Vilnius, sausio 9 d. (BNS) 
— Buvęs prezidentas Valdas 
Adamkus nesuteikė Lietuvos 
pilietybės nė vienam asmeniui, 
prieš tai jos atsisakiusiam. 

Tai sakė V. Adamkaus refe
rentas Audrius Penkauskas, 
reaguodamas į prezidento Ro
lando Pakso teiginius, kad, 
suteikdamas pilietybę savo dos
niausiam rinkimų kampanijos 
rėmėjui Jurijui Borisovui, jis 
elgėsi taip, kaip iki jo elgėsi kiti 
prezidentai. 

„V. Adamkus niekad nėra 
suteikęs Lietuvos pilietybės 
asmenims, kurie prieš tai būtų 
jos atsisakę. Taip pat V. Adam
kus niekad neteikė pilietybės 
be kitų Lietuvos piliečių reko
mendacijų", sakė A. Penkaus
kas. 

Referentas pažymėjo, kad 
Lietuvos pilietybę krepšinio 
treneriui Aleksandr Gomelskij 
ir „Žalgirio" krepšinio koman
dos mecenatui Šabtajui Kalma-
novičiui už nuopelnus Lietuvos 
sportui Nukel ta į 7 psl . 

Apskųsta Kauno nusikaltėlių vado 
H. Daktaro pergalė Kauno teisme 
Vilnius, sausio 9 d. (BNS) 

— Kauno apygardos proku
ra tūra apskundė teisėjos Regi
nos Majauskienės praėjusių 
metų gruodžio 16 dieną pa
skelbtą nuosprendį, kuriuo iš
teis intas Kauno organizuoto 
nusikalstamo pasaulio įžymybė 
46 metų Henrikas Daktaras, 
pravarde „Henytė". 

Prokurorai įsitikinę, kad H. 

Daktaro kaltė tarpininkavimu 
kaimynui P. Blankai išsiper
kant iš vagių automobilį „Audi 
100" įrodyta ir jis už tai turi 
būti nuteistas. 

..H. Daktaras buvo vadina
masis 'stogas' arba garantas, 
kad nukentėjusysis atgaus pa
vogtąjį automobilį, o vagys gaus 
išpirka Jam puriam už tai 200 
JAV dolerių Nukel ta į 7 psl. 

Pavogtas Šiluvos bažnyčios paveikslo ka rūnas 
s u r a d u s i a m asmeniui žadama premija 

Vilnius, sausio 9 d. (BNS) 
— Šiluvos bažnyčios klebonas ir 
keli Raseinių verslininkai žada 
atsilyginti asmeniui, kuris pa
dės surasti pavogtas stebuklin
gojo paveikslo „Dievo Motina su 
kūdikiu" auksines karūnas . 

Klebonas Eras tas Muraus
kas už vertingą informaciją pa
žadėjo 5,000 litų premiją. Ra
seinių „Rotary" klubo preziden

tas Raimondas Lapkauskas ver
tybes surast i padėsiančiam 
žmogui žada įteikti 1,000 litų. 

Ikiteisminį tyrimą dėl va
gystės iš Šiluvos bažnyčios at
liekančios Raseinių rajono apy
linkės prokuratūros prokuroras 
Arminas Elijošius sakė. kad pi
nigines premijas žada skirti dar 
keli Raseinių verslininkai. 

„Paskelbus apie premijas. 

gyventojai labai suaktyvėjo, 
gauname labai daug skambučių 
ir net laiškų, tačiau ne visa in
formacija vertinga", teigė pro
kuroras. 

Pasak A. Elijošiaus, pagrin
diniu vagystės iš Šiluvos baž
nyčios įtariamuoju laikytą 48-
erių Algirdą Daujotą buvo nu
spręsta paleisti į laisvę. 

Nukel ta į 7 ps l . 

Pasaulio nauįienos 
tflem^mis AFf>. Fteuters. AP, trterfax. ITAS-TASS. BNS 

EUROPA J 
L o n d o n a s . Nuverstasis 

Irako prezidentas Saddam 
Hussein atsisako bendradar
biauti su koalicinėmis pajė
gomis ir per mėnesį, prabėgusį 
po suėmimo, nesuteikė jokios 
„naudingos operatyvinės" in
formacijos. Tai penktadienį 
pranešė britų pareigūnai. Ta
čiau jie pabrėžė, kad JAV va
dovaujama koalicija aptiko 
daug naudingos informacijos 
dokumentuose, kurie buvo su
rasti Saddam Hussein slėptu
vėje. Ši informacija leido koali
cijai surengti kelias sėkmingas 
operacijas prieš buvusiam dik
tatoriui išt ikimus asmenis, 
atsakingus už išpuolius prieš 
amerikiečių ir britų karius. 

V a r š u v a . Lenkijos prezi
dentas Aleksander Kwasniews-
ki penktadieni sukritikavo JAV 
vizų išdavimo Lenkijos pilie
čiams taisykles, pavadinęs jas 

..nepateisinamomis" ir „kelian
čiomis susierzinimą" Tuo tar
pu Didžiosios Britanijos spauda 
pranešė, kad dėl JAV pradėtos 
įgyvendinti naujos saugumo 
programos greitai į Ameriką 
netgi trumpam laikui vyksian-
tiems Jungtinės Karalystės pi
liečiams reikės vizų. ..Lenkijos 
viešajai nuomonei nesupranta
ma, kodėl valstybės, kuri yra 
(JAV) bendrininkė ir sąjungi
ninkė, petys į petį su ja daly
vaujanti labai pavojingojo ope
racijoje Irake, piliečiai turi sun
kumų gaunant vizas ir ame
rikiečių) laike mi nepageidauja
mais", sakė Lenkijos vadovas 
interviu visuomeniniam radi
jui. A. Kwasni» wski tvirtino, 
jog amerikiečia turėtų sup
rasti Lenkijos piliečių jaučiama 
susierzinimą". „Lenkams vizos 
turėtu būti išduodamos bent 
jau pagal tokią pat tvarką, kaip 
Vokietijos ir Prancūzijos pilie
čiams", pažymėjo jis. Pagal 

dabar galiojar ias taisykles. 
JAV vizą noru s gauti Lenki 
jos pilietis tur : sumokėki lr '0 
dolerių užstatą ačiau negauna 
jokių garantijų kad ji bus iš
duota. J Lenk } amerikiečiai 
gali vykti be vi r , 

Londonas . Didžioji Brita
nija ketvirtadienį paskelbė vie
nuolika ne Eu'opos Sąjungos 
oro bendrovių, kurioms nuo 
2000 metų sausio saugumo su
metimais draudžiama kirsti jos 
oro erdvę. Tran- orto ministras 
Tony McNulty pateikdamas 
sąrašą parlamer ui. sakė, kad i 
Britanijos oro e^dvę uždrausta 
įskristi visoms I jsiaujo Gvinė
jos, Gambijos, I berijos ir Ta
džikistano bendwems . Visos \ 
sąrašą įtraukos įenuolika ben
drovių yra iš Atrikos, Vidurio 
Europos ir Vidu-io Azijos vals
tybių Tačiau daugeliui oro lini 
jų šis draudimas buvo panai
kintas, kai jos patenkino britų 
joms keliamus reikalavimus. 

Paryžius . Prancūzijos pre
zidentas Jacąues Chirac ketvir
tadienį vėl paragino Europos 
integraciją plėtoti dviem grei
čiais, nors vos prieš kelias die

nas Europos Sąjungai (ES) pir-
.inkaujai 

jog tokia id> a „pararu 
J. Chirac per Naujųjų n, 
kreipimąsi i diplomatų korpusą 
teigė, jog iki 25 ar 27 
plėtusi ES negalės s; ny-
bės taip pat sparčiai kaip da
bartines 15 narių. 

Bern . Šveicarijos pareigū
nai penktadienį pranešė suėmę 
aštuonis užsieniečius, siejamus 
su teroristine veikla, įskaitant 
kruvmus praėjusių metų iš-
puolius Rijade. Po gegužes 12 
dfenos išpuoliu emigrantu gy
venamuosiuose rajonuos* Rija
de, kurių metu žuvo 35 žmonės, 
Saudi Arabijoje buvo sulaikyta 
šimtai islamistų kovotojų — 
Įtariamų „ai Qaeda" vado Osa-
ma bin Laden šalininkų. 

Ženeva . Juns^mės Ta 
ktadienj pran <k tarpt 

n ims rėmėjams, kad galingo 
žemės drebėjimo sugriauto Ira
no istorinio Banio mie^?o ats ta
tymas kainuos iki 1 JAV 
dolerių. Šie apskas avimai 
išdėstyti dokumęnt* . , k u n 
Jungtinių Tautų humani tar i 
nių organizacijų pareigūnai 

iteikė 48 pasaulio valstybių ats 
ims. 

JAV 
Vaš ing tonas . Iki šiol Irake 

'limo gin
klai rinkiniu metais prezidento 
George W Bush administraci
jai gali sukelti daug galvos 
skausmo ;jant nuolati
niams kaitinimams, jog ji su
reikšmino įrodymus teisinda
ma karo prieš Iraką būtinybę. 
Carnegte fondas, liberalios pa
kraipos JAV tyrimų centras, 
ketvirtadienį paskelbė praneši 
mą. kuriame administracijos 

a inų pareiškimai palygin
ti su visuomenei pateikta ir iš
slaptinta žvalgybos informaci
ja Fondo mokslininkai padarė 
išvadą, jog administracija Irako 
keliamą pavojų pateikė kaip 
labiau grėsmingą, nei galima 
būtų manyti iš turimos infor
macijos 

Vaš ing tonas . Nedarbo ly
gis, JAV gruodi smukos nuo 5 9 
proc. iki 5.7 proc . nustebino 
ekonomistus, tačiau darbo vie 
tų padaugėjo mažiau, nei buvo 
tikėtasi Darbo departamento 

duomenimis, praėjusį mėnesį 
darbo vietų skaičius JAV pa
didėjo vos 1,000, tuo tarpu žino
vai spėjo, jog darbo vietų pa
daugės 150,000, o nedarbo lygis 
nepakis. Dabartinis nedarbo 
iygis JAV yra žemiausias nuo 
2003 metų kovo, o darbo vietų 
skaičius auga jau penktą mė
nesį iš eilės. 

V a š i n g t o n a s Padrąsintas 
sokmingos misijos, kurios metu 
Marse nusileido šią planetą ty
rinėsiantis robotas, JAV prezi
dentas George W. Bush planuo
ja kitą savaitę padaryti svarbų 
pranešimą dėl kosmoso tyrimų 
politikos, kuri numato vel nu
siųsti amerikiečius į Mėnulį, o 
po kurio laiko — ir į Marsą. 
Praėjus beveik metams nuo to 
laiko, kai, grįždamas į Žemės 
atmosferą, sprogo daugkartinis 
erdvėlaivis „Columbia", o NA
SA įsivyravo liūdnos nuotaikos, 
G. W. Bush turi pateikti mil
žinišką JAV kosmoso tyrimų 
planą. Prezidentas turėtų pa
siūlyti naują idėją del žmogaus 
skrydžio-} Menulį ir bazes šia
me Žemės palydove, kurioje 
nuolat dirbtų amerikiečiai. 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
http://www.lkl.lt
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M e d ž i a g a siųsti: 
V i d a i K u p r y t e i c / o D r a u g a s 

4 5 4 5 W 6 3 St Ch icago , IL 6 0 6 2 9 
e-adresas: d raugas@ate i t i s .o rg 

AF PIRMININKUI 
UŽDUOTI KLAUSIMAI 

Ateit ininkų federacijos pirmininkas Liutauras Serapinas susitiko su 
Čikagos ateitininkais 2003 m. g ruodž io 14 d . Atei t in inkų namuose, 
Lemonte. Susirinkę ateit ininkai iškėlė jam nemažai klausimų, o 
pirmininko atsakymai įdomiai nušvietė ateit ininki jos veidą Lietu
voje. Šiandien išspausdinam vieną tokį klausimą ir atsakymą, o ki
tuose numeriuose karts nuo karto išspausdinsim ir kitus. 

Karolina Kubilienė: Ar ateit i
ninkų gretos padidėjo ar suma
žėjo nuo organizcijos atkūr imo 
Lietuvoje? 

Liutauras Serapinas: Pateiksiu 
konkrečius skaičius, tada bus 
lengviau Jums suprasti. Šiuo 
metu Lietuvoje yra apie 1,500 
moksleivių ateitininkų, kurie 
yra davę įžodį. Šį mėnesį, kol 
esu Amerikoje, žinau, kad buvo 
priimta mokseivių ateitininkų 
gana daug Biržų, Panevėžio ir 
Marijampolės kraštuose. 

Studentų yra apie 70 šiuo 
metu Lietuvoje, kurie yra davę 

slinimą dėl s tudentų sąjungos. 
Šiuo metu Vilniaus ateitininkų 
k ra š to valdyboje yra septyni 
s tudenta i , jie visi yra veiklus, iš 
jų t ik t rys yra atei t ininkai davę 
įžodį. Iš to gal ime padaryt i 
išvadą, kad ateitininkų studen
tų ir moksleivių yra gerokai 
daugiau, bet jie neduoda įžo
džio. J ie nuolat dalyvauja, jie 
nuolat yra, jie nuolat būna kar
tu, bet dėl tam tikrų matyt psi
chologinių dalykų, ar dėl kokių 
kitų priežasčių, jie neprisiima 
įžodžio. Aš asmeniškai įvardinu 
tai kaip tam tikra fobija, nes jie 
p r ik lausė , gal kažkada , ko-

{ tok ius r i m t u s ve idus žiurėjo A F p i r m . L i u t a u r a s S e r a p i n a s A t e i t i n i n k ų 
n a m u o s e , Lemon te , a t s a k i n ė d a m a s į Č i k a g o s a t e i t i n i n k ų p a t e i k t u s j a m 
k l a u s i m u s . Iš k: Živilė B ie i sku tė , V y t a s Ž e m a i t a i t i s , A ida i r A u d r i u s Poli-
kaičiai , už jų M a r i u s Pol ika i t i s . N u o t r . J o n o K u p r i o 

įžodį. Sendraugių sąrašuose yra 
apie 280, iš kurių dalis gali būti 
jau Danguje. Sunku patikrinti, 
nes sendraugiai, žinot, pratęsė 
tą ateitininkų kartą, kuri buvo 
išvežta į Sibirą, kurie išsilakstė, 
bet išliko. Deja didžioji grupė jų 
neturi konkrečios veiklos. 

Dabar šitoje vietoje tur iu 
jums pateikti pat iksl inimus, 
nes skaičiai patys nekalba. Sa
kykime, paimkime vieną kuopą, 
kurioje yra apie 30 moksleivių, 
iš 30 moksleivių esančioje kuo
poje, galbūt kokie septyni aš
tuoni yra ateitininkai, visi kiti 
yra nedavę įžodžio. 

Dabar turiu pateikti patik-

Moksle iv ių a t e i t i n i n k ų sąjungos Žiemos k u r s a i įvyko gruodžio 26- s aus io 1 d. Dainavos stovyklavietėje. Prieš 
p r a d e d a n t s a v o paska i t ą , L a i m a Šalč iuvienė p r a v e d a moksleiviams p r a t y b a s . N u o t r a u k a Liudo Landsbergio 

K U N . L IPNIŪNO-PREZ. STULGINSKIO KUOPOS 
KASMĖNESINIAI SUSIRINKIMAI 

Susipažinimas su Kun. Alfonso Lipniūno asmenybe ir kančia 

ADOMAS DAUGIRDAS 

Mūsų lapkričio mėnesio su
sir inkime turėjome ypatingą 
svečią, inž. Pilypą Narutį, kuris 
kalbėjo apie jo pažintį su kun. 
Alfonsu Lipniūnu karo metu 
Stutthofo kacete. Jis paaiškino 
kaip jie buvo paimti nacių įkai
tais, kaip jie buvo įkalinti bai
sioje stovykloje ir apibūdino 
kasdieninį stovyklos gyvenimą. 

Pilypas Narutis buvo jau
nas vyras, kai Lietuva buvo 
bolševikų okupuota. Jis kartu 
su kun. Lipniūnu buvo areš
tuoti , nes vadovavo jaunimo 
grupėms. Kun. Lipniūnas buvo 
Panevėžio moksleivių ateitinin

kų dvasios vadas. Jie buvo iš
vežti į Stutthofo stovyklą, ku
rioje kasdien šimtai žmonių bu
vo gyvi sudeginti. Ten jis gavo 
savo raudoną numerį, kuris pa
ženklino jį kaip politinį kalinį. 

Ponas Narutis mums papa
sakojo kaip kun. Lipniūnas 
apaštalavo kaliniams ir niekada 
neprarado savo tikėjimo. Kai 
vokiečiai pradėjo pralaimėti 
karą, vokiečiai išvedė visus iš 
Stutthofo ir varė kuo toliau nuo 
artėjančio fronto. Buvo žiema, ir 
sniegas buvo iki kelių. Visi 
kaliniai buvo basi. J ie žygiavo 
nežmoniškai ilgus nuotuolius. 
Kun. Lipniūnas vietoj duonos 
savo kuprinėje nešė sunkius 
mišiolus, kieliką ir Šventąjį 

Raštą. Nepasiduodami, jie 
žygiavo dieną po dienos. Kun. 
Lipniūnas neišsilaikė ir mirė 
prie Pucko miesto. Pilypas 
Narutis išsiliko iki karo pabai
gos ir pateko į vakarus. 

Po paskaitos Pilypas Naru
tis pasiūlė mūsų kuopai para
šyti laišką Lietuvos vyskupams, 
paprašydami, kad kun. Alfonsas 
Lipniūnas būtų paskelbtas pa-
laimintoju. Dabar mūsų kuopa 
renka parašus iš kitų mok
sleivių, jaunučių, ir sendraugių 
šiam tikslui. 

Tą vakarą inž. Narutis davė 
mūsų kuopai ne vien tik gerą 
sumanymą veiklai, bet ir įdiegė 
mumyse pagarbą ir meilę 
Lietuvos didvyriams* 

Senelių pradžiuginimas ir 
susitikimas su Federacijos pirmininku 

KRISTINA OUINN 

kiems. . . ar gal turėjo kažkokį 
supratimą, kas yra tie pionie
r ia i , komjaunuoliai , ir tokio 
organizacinio įsipareigojimo jie 
truputėlį vengia. Kitas dalykas 
yra: vaikams duoti įžodį, kai 
tėvai nėra ateitininkai irgi su
daro tam tikrus psichologinius 
barjerus: o ką sakys mama? o 
ką tėvelis pasakys? o kaip aš 
čia vienas klasei atrodysiu— 
v ienas a te i t in inkas , kai kiti 
neateitininkai? Geriau aš būsiu 
draugas ateitininkų, būsiu dar 
geresnis negu ateitininikai. bet 
neturėsiu ženkliuko. 

Santykis toks, kad gal dau
giau jaunučių yra davę įžodį, o 

Čikagos moksleivių ateiti
ninkai smagiai ir prasmingai 
praleido šeštadienio, gruodžio 
13 dienos, popietę ir vakarą. 
Susirinkome Pasaulio lietuvių 
centre pamankštinti savo gra
žius balsus ir pabendrauti su 
Ateitininkų federacijos vadu 
Liutauru Serapinu. Jis buvo 
atvažiavęs iš Lietuvos susi
pažinti su Amerikos ateitinin
kais. 

kandidatų yra apie pusę, gal 
50 nuošimčių. Tai tokia yra 
specifika ir XIV Kongreso me
tu buvo iškelta tokia mintis, 
kad mums reikia organizacijos 
nariais laikyti tuos žmones, 
kurie yra kandidatai ir kurie 
yra davę įžodį. Kongreso metu 
nebuvo priimta šitas dėl vie
nos priežasties, kad jeigu įtei-
sinam organizacijos nariais 
tuos, kurie yra kandidatai, tai 
gali būti taip, kad žmogus bū
damas kandidatu, tuo ir pasi-
teikins, ir įžodžio daugiau ne
beduos. Šitoje vietoje mes pra
laimime savo skailingumą de 
jure, bet išlošiam de facto.* 

i , 

Kuprys 
Pnpkvji 

m i n k a i a p s u p ę A F p i rm L i u t a u r ą S e r a p i n ą Iš k: G e d i m i n a s Rieiskus , Alffis Bie lskus . 
D a u g i r d a s . Daiva R a g a i t ė , Ner i jus Aleksa , Siga PoskoCimaitė, E d u k a s 

v K r i s t i n a Q m n n , M.it.is ("'yvas, M a r i u s Poskoč imas , A n d r i u s Ragas ir Tomas Q u m n 
i ir Kovas Pol ikaif ia i N u o t r . Reg inos ^ 'yvai t^s 

Susirinkę nuzygiavom pas 
senelius, gyvenančius PL cen
tre. J iems smagiai pagiedojome 
lietuviškas kalėdines giesmes. 
Mums pritarė Audrius Polikai
tis akordeonu ir Nerijus Aleksa 
smuiku. Seneliai buvo labai 
laimingi ir dėkingi. Buvo links
ma pamatyti jų šypsenas! 

Po to nuvažiavom į Ateiti
ninkų namuse Darius Polikai
tis išmokė mus tris giesmes, 
kurias giedosime per ateinan
čias ateitininkų Kūčias. Mes 
taip pat iš gėlių ir žalumynų 
bei žvakių sudėjome kalėdinius 
papuošalus Kūčių vakarienės 
stalus papuošti. 

Susirinkimui einant prie 
galo, Liutaras Serapinas prabi
lo į mus. Jis sakė, kad atei
t ininkai bando siekti to, ką 
mūsų credo skelbia—Visa 
atnaujinti Kristuje. Ateitinin
kai turi turėti norą siekti kažko 
naujo, nuostabaus. J is ir sakė, 
kad, jei neturėtumėme tokio 
aukšto sieko, tai nieko ir neat-
liktumėme. Tas paliko mums 
labai didelį įspūdį ir norą toliau 
veikti. • 

T A I S K A N U M Y N A I 
V I S Ų L I E T U V I Ų . . . 

Lapkričio 2 d. mes Čikagos 
Prano Dielininkaičio-Partizano 
Daumanto kuopos 6-7 skyriaus 
berniukai turėjome labai įdomų 
ateit ininkų susirinkimą apie 
Išmintį. Išmintis tai viena iš 
Šventosios Dvasios dovanų. 

Išmintinga mokėti gyventi 
ir pasirinkti teisingą kelią. To
dėl mūsų vadovas ponas Liudas 
kalbėjo apie labai svarbų 
dalyką mūsų gyvenime: kaip 
pasidaryti bulvinius blynus. 
Skutome bulves, trynėm pro 
trintuvę, dejom prieskonių ir 
kepėm kartu su vadovu p. Liu
du ir padėjėju Julium karštoje 
keptuvėj. 

Visiems išėjo po vieną bly
ną. O koks skanumėlis mušu 
pačių išsikeptų blynų! Kai 
užaugsime išmokysime ir savo 
vaikus. Ačiū p Liudui už įdomų 
Išminties pamokymą! 

Lukas Petrait is 

Dermatologijos ligų ir odos vėžio 
specialybė, kosmet inė chirurgija, 

viso veido at jauninimas 
RUTH -JŪRATĖ BARSKY, MD 
120 Center MaE # 318 Oak Brook. IL 

60523 
Tel. 630-571-2630 

GA1LĖ SABALiAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midvvest Heart Specialists 
3825 Hightand Ave, Tower 2, Suite 400 

Downers Grove, IL 60515 
630-719-4799. 

Priklauso Good Samantan. Centrai 
DuPage. Edward • Elmhursi ligoninėms. 

EDMUNDAS VENAS, MD, &C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, i L 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. 
AMU UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybe - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

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

630-941-2609 

TERESE KAZLAUSKAS, M.D. 
VUABUBLYS, M.D. 

Vaikų gydytojos 
900 Ravima PI.. Orland Park, IL 

Tel. 708-349-0887. 
Priklauso Patos ir Chnst ligoninėms 

V1DASJ.NEMICKAS,M.D. 
KARDIOLOGAS-ŠIRDĘS UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
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JAV 
Kanadoje ir kitur (US.) 
Tik š e š t a d i e n i o laida: 
JAV 
Kanadoje ir kitur CHS.) 
U ž s a k a n t \ Lietuvą: 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro 

Metams 
$100.00 
$115.00 

$60.00 
$65.00 

$500.00 
$100.00 

paštu 
$160.00 

Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 
$55.00 

1/2 metų 
$60.00 
$65.00 

$45.00 
$50.00 

$250.00 
$55.00 

$85.00 

3 mėn. 
$38.00 
$45.00 

$33.00 
$38.00 
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Administratorius - V a l e n t i n a s Krumpl i s 
Moderatorius - k u n . V i k t o r a s Rimšel is 

• 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: admin i s t r ac i j a@draugas .o rg 

r edakc i j a@draugas .o rg 
r a s t ine@draugas .o rg 
ske lb imai@draugas .o rg 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopine chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
www.oBrterforsun3eryandbfBasthee*!\com 

Dr. V IUUS MIKAITIS 
šeimos daktaras ir chirurgas 

Family medicai clinic 
10811 W. 143 S t Orland Park. IL 60467 

Priklauso Palos Communrtv Hospital 
Silver Cross hospifal 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 708-460-2500 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

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

10 S 640 S. Kjngay Hwy. Wfcwbrook 
Tel. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERR1 DALLAS PRUNSK1S, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Treatmer.t Institute 

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

skausmo diagnozes ir gydyme speciafeta 
Elgin: 847-289-8822 

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

rUbertyvie. www.illirtotspain.com 

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

Lietuviams sutvaikys daros už pnemamą karą 
Sustenrout kabėti airiškai aite ietuviSkai. 
4647 W 103 St, Oak Lawn, IL 
55 E VVashington, Ste 2401, 

Chicago, iL 
Tel. 708-422-8260 

Dr. Vida I.Puodžiunienė 
Heatthy Connection 
Chirapracfc & Rehab 

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

patanmai. 
1000 S. State Street, 

Suile 201/202, Lcckport H. 60441 
Tel. 815-834-9075/9076 

Kalbame iietuviškai 

Dr. V.J. VASAITIENĖ 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. EL IG IJUS LEL IS 
Akiu 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, katdo. gsrvos skausmų 

fr migrenos), sportinių traumų 9pecafestas 
6645 W. Stanley Ave 

Berwyn. IL 60402 
Tel. 708-484-1111 

Dirbame kasdien, savaitgaliais — 
susitarus Kalbame lietuviškai 

DR. L. PETREIKIS 
D A N T Ų GYDYTOJA 
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills, IL 
1 myfe i vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal 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 W. 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,manualinė terapija. 

akupunktūra. 
6420 W 127 St #106. Palos Hts, IL 60463 

Tel. 708-239-0909 
Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus. 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą kasdien. 
išskyrus sekmadienį 

GEDAS M. GRINIS, MD 
Inkstų,pūslės ir prostatos 

gydymas bei chirurgija 
Aurora Medicai 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 Kosmetine chirurgija. 

3235 W. 111 St, Chicago, L 80855 
773-233-0744 arba 773-489-4441 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave.. Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. DAUA E CEPELE, DDS. 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highway 
Willowbrook. IL 60527 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. E. DECKYS 
Gydytoja ir chirurgė 

Nervu ir emocinės ligos 
Kab. 773-735-4477 

6449 S. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DANA M. S A U K U S 
Dantų gydytoja 

38 Oak Creek Plaza 
Mundelein, IL 60060 
Te). 847-949-7300 

Valandos pagal susitarimą 

mailto:draugas@ateitis.org
mailto:administracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
http://www.oBrterforsun3eryandbfBasthee*!/com
http://www.illirtotspain.com


MES IR PASAULIS 
Paruošia Bronius Nainys 

ŽYMIAUSIAS PRAĖJUSIŲ METŲ 
ĮVYKIS (II) 

JAV prezidentas George 
W. Bush švietė. San Diego, 
CA, uoste nuo laivo denio jis 
skelbė pasauliui karo Irake 
pabaigą. Saddam Hussein sos
tinė paimta, gynyba sužlugdy
ta ir valdžia išvaikyta per 21 
dieną. Tokio žaibo priblokšti, 
karo priešininkai nutilo. Kai 
kurie net meilintis pradėjo — 
pelningų sutarčių karo ap
griautam kraštui atstatyti . 
Bush nekreipė įjuos dėmesio: 
be jūsų laimėjau karą, be jūsų 
apsieisiu ir toliau. Ir taip vėl 
pradėjo vienas. Net ir šio karo 
rėmėjas, asmeniškas prez. 
Bush draugas, Britų prem
jeras Tony Blair tegalėjo jam 
tik pritarti. Bet tuojau pat, 
dar laimėjimu nenustojus 
džiaugtis, prasidėjo bėdos. 
Kilo visuotinis, taip pat, gali
ma sakyti, žaibo greičiu vyk
stantis, plėšikavimas. Plėšė 
kas tik norėjo ir ką norėjo, 
nešė glėbiais, vežė vežimais, 
sunkvežimiais, o amerikiečių 
kariai stovėjo ir žiūrėjo. Išvogė 
jėgainių įrangą, iškasė pože
minius laidus, išgrobė tūks
tančius metų muziejuose 
gulėjusius istorinius rodinius. 
Kas tokios „tvarkos" laukė? Ji 
tęsėsi net kelias savaites, o 
paimta sostinė skendo tam
soje. 

Pagaliau atvyko okupa
cinė valdžia: Pentagono pa
rinktas pensininkas generolas 
Jay Garner, pasižymėjęs tvar-
kadarys po 1991 metų karo. 
Jis tada neva nuramino suki
lusius kurdus, taip apsaugo
damas Iraką nuo savižudiško 
kraujo praliejimo. Bent taip 
buvo skelbiama. Tačiau kažin, 
ar taip galvojo, savo tautai 
nepriklausomybės troškę ir 
masiškai nuo Hussein keršto į 
šiaurę bėgę, patys kurdai, 
nors Garner pastangomis ir 
gelbėjami nuo bado. Klausi
mas dar ir šiandien neatsaky
tas. Tačiau šį kartą generolui 
nesisekė. Prezidentas Bush jį 
greitai pakeitė civiliu, patyru
siu administratorium, geru 
diplomatu Paul Bremer. Bet ir 
jis netrukus pateko į bėdą. 
Vašingtonas tuojau pat norėjo 
sudaryti kokią nors pačių 
irakiečių vadovybę, kuri per jo 
numatytus porą metų paruoš
tų kraštą demokratiniams rin
kimams, po kurių išrinkti ats
tovai galėtų perimti valdžią, ir 
amerikiečiai galėtų vykti na
mo. Vėl pagal Pentagono už
mačias tos laikinos vadovybės 
pirmininku buvo parinktas 
nuo Hussein teroro pabėgęs. 

Londone Irako išlaisvinimo 
tarybai vadovavęs, politikas 
Ahmed Chalabi. Šis parinki
mas kitiems Irako politikams 
netiko. Prezidentas Bush ir 
Paul Bremer ilgai vargo, kol 
jiems pavyko sulipdyti bent 
daugumai irakiečių atstovau
jančią 25 narių tarybą ir 
išrinkti jos pirmininką, aišku, 
ne Chalabi. 

Taip amerikiečiams be-
simuistant, įvyko tai, ko jie 
niekada nesitikėjo. Šį karą 
JAV prezidentui įkalbėję, Gy
nybos sekretorius Donald 
Rumsfeld ir jo pavaduotojas 
Paul Wolfowitz, Ahmed Cha
labi teikiamomis žiniomis pa
sikliaudami, įtikino Bush, kad 
irakiečiai JAV karius sutiks 
džiaugsmo maršais ir gėlėmis, 
kaip jų laukiamus išlaisvinto
jus nuo 35 metus juos kanki
nusio Hussein diktatūros, o 
kariuomenė sukils ir tuojau 
pat pasiduos amerikiečių va
dovybei. Tačiau tai buvo tik 
dalis tiesos. Ir labai maža. Kai 
kur pasipriešinimas buvo 
gana stiprus. O nekovojanti 
kariuomenė, įskaičiuojant ir 
kai kurias Bagdadui ginti 
skirtas bei labai patikimas 
Saddam divizijas, amerikie
čiams nepasidavė, bet išbėgio
jo, su savim pasiimdami ir gal
imus panešti ar automobiliais 
pavežti lengvesnius ginklus. O 
ginklus padėjusius ir ame
rikiečiams pasidavusius dalin
ius pats Paul Bremer paleido 
namo. Taip staiga be darbo i 
gatvėse atsirado apie 400,000 
vyrų. Prie jų priskaičiavus 
darbo netekusius dėl sustoju
sios gamybos bei aplamai 
pašlijusios tvarkos, nedarbas 
Irake išaugo net iki 70 
nuošimčių. 

Ir tai buvo turbūt pati 
didžiausia klaida. Jau vos tik 
karui pasibaigus ir Hussein 
valdžiai, kai ją sudarę partijos 
patikėtiniai išsilakstė, visiš
kai sugriuvus, jai pakeisti 
amerikiečių okupacinės jėgos 
pasirodė ir per mažos, ir nepa
siruošusios. JAV kariams rei
kėjo ne tik iš įstaigų kraštą 
tvarkyti, bet ir judėjimą pri
žiūrėti, ir bankus, parduo
tuves, degalines, net drabužių 
valyklas saugoti. O šiam užda
viniui vietinių panaudoti jie 
nesugebėjo. Kilo sąmyšis, vi
suotinis nepasitenkinimas, 
pasireiškęs prieš amerikiečius 
nukreiptais pareiškimais, net 
ir viešomis demonstracijomis, 
reikalaujančiomis okupantus 
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Danutė Bindokienė 

Atgal į graždankos 
laikus? 

Vilnius, sausio 9 d. (ELTA;. 1990 m. TSKP Centro .Komiteto generalinio sekretoriaus, TSRS Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininko Michailo Gorbačiovo viešnagės metu Vilniuje, Katedros aikštėje, vyko mitingas ..Laisvę ir 
nepriklausomybę Lietuvai", kuriame dalyvavo apie 250 tūkstančių žmonių. 
1990 m. sausio 11-oji. M. Gorbačiovo viešnagės Lietuvoje metu Katedros aikštėje surengtas mitingas ..Laisvę ir 

nepriklausomybę Lietuvai". Algirdo Sabaliausko (ELTA) nuotr. 

iš Irako pasitraukti ir kraštą 
tvarkyti palikti patiems ira
kiečiams. Tai išnaudodami, 
pasislėpęs Saddam Hussein, 
jo abu sūnūs, kai kurie jiems 
ištikimi generolai, o ypač 
kraštutiniai islamo nuo 
krikščionių gynėjai, ai Queda 
bei kiti teroristai. įtaigavo 
irakiečius karą tęsti pogrindy
je. Neva už Iraką kovoti 
atvyko ir arabų iš užsienio. Ir 
taip sukurstyta, amerikiečiais 
nepatenkinta, irakiečių dalis 
pradėjo šaudyti į okupantų 
karius, j jiems patarnauti 
nuėjusius savus žmones. Iš 
karto jie veikė pavieniai, 
mažomis grupelėmis, tačiau 
pajutę stipresnį užnugarį ir 
ypač amerikiečių nemėgstan
čių buvusių Hussein prieši
ninkų paramą, pradėjo kurti 
didesnes grupes, vadinamas 
celėmis, kurios ėmė puldinėti 
amerikiečių karių voras, o da
bar jau granatsvaidžiais ap
šaudo ir jų buveines, savi
žudžių komandos sprogdina 
amerikiečiu apgyventus pas
tatus, jų įstaigas. Viena jų su
griovė net viešbutį, kuriame 
buvo įsikūrusi Jungtinių Tau
tų atstovybė ir užmušė jos 
vadovą. Amerikiečiai su tomis 
celėmis kovoja, bet kol kas 
nesėkmingai. Nesumažino jų 
išpuolių nei Saddam Hussein 
sūnų nukovimas, nei paties 
Irako diktatoriaus suėmimas. 
Kovoti sunku, nes sukilėliais 
vadinami celių nariai maišosi 
kartu su nieku dėtais žmo
nėmis, o JAV kariai bet kokia 
kaina turi vengti nekaltų 
žmonių aukų. Celes sudaro po 
keliolika, ne daugiau kaip 20. 
tarp savęs griežtai susidraus-
minusių fanatikų, kieta ranka 
tokio paties fanatiko vadovau
jamų, kuris iš kažkur gauna 
pinigų, už kuriuos prisiperka 
iš buvusio* Irako kariuomenes 
pabėgėliu išpuoliams tinkamų 

ginklų. O tokių celių jau daug, 
ir jos vis gausėja. Daugiausia 
jų veikia Bagdade ir aplink jį 
išsidėsčiusiuose miestuose, iš 
kurių jos puldinėja tarp šių 
miestų įvairiais reikalais va
žinėjančias karių voras. Ame
rikiečių žvalgyba teigia, kad 
sostinėje yra apie 20 celių. Jų 
nariai įsimaišo į turgavietėse 
ar prie musulmonų maldyklų 
susispietusiusius žmonių bū
rius ir iš jų meto sprogimus į 
pravažiuojančius amerikiečių 
autovežimius, nepaisydami, 
kad jų skeveldros gali pa
taikyti ir saviesiems. Kaip su 
tokiu gaivalu kovoti? Nes už 
kiekvieną tokį atsišaudymą, 
amerikiečiai kaitinami šaudą 
į nekaltus žmones.. 

Generolai Frank di
džiavosi per žygį į Bagdadą 
praradęs tik 103 gyvybes. Ta
čiau nuo prez. Bush skelbtos 
karo pabaigos gegužės mėnesį, 
iki gruodžio 15-tos tų sukilė
liais vadinamų celių nariai 
buvo nužudę 191 amerikietį 
karį, taigi beveik du kartus 
daugiau negu kovose prieš 
Hussein kariuomenę. O kiek 
liko sužeistų, suluošintu? Ir 
tos skaudžios bėdos nei JAV 
generolai Irake, nei politikai 
Vašingtone kol kas negali pa
šalinti. Irake kovojančių karių 
šeimos, artimieji kenčia, vi
suomenėje kyla nepasitenkini
mas. 

JAV prezidentas Bush tai 
jaučia. Irake vykstantį be
prasmį amerikiečių žudymą 
jis bando stabdyti politinėmis 
priemonėmis, skelbdamas žy
miai greitesni amerikiečių pa
sitraukimą, negu buvo numa
tyta pavasarį. Įtaigaudamas 
dabartinius Irako valdytojus 
karius ir politikus kaip galima 
greičiau paruošti kraštą rinki
mams, Bush nori tuos rinki-

J. Zikaras. Knygnešys 

mus atlikti ateinantį pava
sarį, atiduoti valdžią piliečių 
išrinktiems atstovams ir iš 
Irako išsikraustyti. Taip 
daryti verčia ir rudenį JAV 
prezidento rinkimai, kuriuos 
jis nori laimėti, o esama 
padėtis Irake to tikslo siekti 
jam tikrai nepadės. Šalia to, 
daug klausimų vėl kelia JT, 
buvę karo priešininkai 
Europoje, kuriuos irgi iki 
rinkimų jis turįs išspręsti, 
jeigu nenori visiškai prarasti, 
jau gerokai susvyravusių, šal
tojo karo laikotarpiu buvusių 
ištikimų sąjungininkų — 
Vokietijos ir Prancūzijos. 
Beje, žurnalistas Charles 
Krauthamer _Time" sausio 
12-tos laidoje juos jau nurašė. 

Š
iemet sueina šimtas me
tų nuo spaudos draudi
mo Lietuvoje panaikini

mo. Šį įvykį visa lietuvių tauta 
paminės prasmingais rengi
niais, kurių metu bus ypatin
gai pabrėžiama lietuviškosios 
spaudos, o dar labiau — lietu
vių kalbos — svarba ir vertė. 
Lietuvai vis labiau įsijungiant 
į Europos bei kitų žemynų 
tautų šeimą", kyla rimtas pavo
jus prarasti patį didžiausią 
savo tautos lobį — lietuvių 
kalbą, o su ja ir tautinę tapa
tybę. Tad labai prasminga, 
kad 2004-ieji paskelbti 
Spaudos ir kalbos metais. 

Nei vienam susipratusiam 
lietuviui nereikia priminti, 
kas tas spaudos draudimas, 
kokiais tikslais ir kas jį Lie
tuvoje įvedė. Esame pratę sa
kyti, kad šiuo rusų imperijos 
(arba Vilniaus generalguber
natoriaus Muravjovo) potvar
kiu Lietuvoje buvo uždrausta 
visa lietuviška spauda. Iš es
mės tai netiesa. Lietuviškos 
knygos ir toliau spausdintos, 
tačiau ne lotyniškomis rai
dėmis, o kirilica, populiariai 
vadinta graždanka. Kadangi 
spaudos draudimas loty
niškomis raidėmis buvo lietu
vių tautai bausmė už dalyva
vimą sukilimuose prieš caro 
valdžią (ypač paskutinį, vy
kusį 1863 m.), graždanka lei
džiamos knygos ir laikraščiai 
buvo pirmas žingsnis visuoti
nio tautos rusinimo keliu. 
Antrasis turėjo būti jau leng
vesnis: tereikėjo kirilica para
šytus lietuviškus žodžius pa
keisti rusiškais... Surusinus 
lietuvių tautą, ji savaime 
išnyks. 

Truko 40 metų, kol paga
liau Maskva įsitikino (tai bent 
bukaprotiškumas!), kad spau
dos draudimas neatliko Lie
tuvoje savo paskirties. Kaip 
tik atvirkščiai — sustiprino 
tautos sąmoningumą, išugdė 
tvirtą pasipriešinimą tokiai, 
istorijoje negirdėtai, neteisy
bei ir ilgainiui padėjo apsis
pręsti už laisvą nepriklau
somą valstybę. 

Tačiau lietuvių tautos lais
vę nesiliovė temdęs Maskvos 
šešėlis, net ir nepriklausomo 
gyvenimo metais. Nesitraukia 
jis ir dabar: kartais labai aki
vaizdžiais būdais, kartais sub
tiliai, beveik nepastebimai 
slenka, kaip tamsi grėsmė, 
pasiruošusi pasiglemžti, su
naikinti, įjungti į savo besotį 
..organizmą". Ir tas subtilusis 
būdas daug yra pavojingesnis 
už atvirus kėslus. 

Norime savo skaitytojus ir 
kiekvieną, savo tėvynę, savo 
kalbą mylintį, lietuvį perspėti: 

rusiškoji graždanka vėl atgy
ja! Tik šį kartą „atvirkštinė" 
— rusiški žodžiai ateina 
apsivilkę lotyniškomis rai
dėmis! 

Čikagos ir kai kurių kitų 
miestų parduotuvėse, kuriose 
lankosi daugiau lietuvių, ne
seniai pasirodė naujas savait
raštis „Langas". Kadangi dali
namas nemokamai, žmonių 
rankos savaime \ jį išsitie
sia... Ir parsineša namo, ir 
skaito, ir galbūt laukia, kol 
bus išleistas kitas numeris. 

Šio leidinio redaktoriumi 
pasirašo kažkoks Uja Geninas. 
Yra ir daugiau rusiškų pa
vardžių. Be to, didžioji dalis 
reklamų — rusų įstaigos, įmo
nės, institucijos. Iš esmės tai 
rusiškas laikraštis, nors žo
džiai lietuviški ir metrikoje 
parašyta: „Lietuviškas savai
tinis leidinys LANGAS". (Arba 
bent pretenduojama į lietuvių 
kalbą.) Pažymėta, kad vertė
jas (be abejo, iš rusų kalbos) 
yra Sigitas Rožnys. Turinys — 
be jokios sistemos ar tvarkos 
sumesti straipsniai, straips
neliai, daugiausia skirti pa
traukti skaitytojo dėmesį 
„karštomis" arba sensacingo
mis temomis. Tai galima at
leisti, nes kiekvienas laikraš
tis pasirenka savo kryptį ir 
pagal ją — turinį. Sio sa
vaitraščio pagrindinė kryptis, 
atrodo, yra „prisijaukinti kiek 
galima daugiau lietuvių skai
tytojų, kad jie priprastų skai
tyti rusišką medžiagą, iš
spausdinta pasibaisėtina lie
tuvių kalba. Kad ilgainiui ir 
patys įsisavintų tos kalbos iš
kraipymus." Tuomet tereikės 
lietuviškus žodžius pakeisti 
rusiškais, o lotyniškas raides 

— kirilica... Redakcija metri
koje pareiškia, kad medžiagos 
„nerecenzūruoja" (sic!), tad 
nenuostabu, kad jau pirmame 
puslapyje rašoma apie Albertą 
Gorą, kuris į prezidentus bru
ka Chorvardą Dyną... Visas 
šis leidinys būtų juokingas, 
jeigu neimtų noras verkti dar
komos ir išniekintos lietuvių 
kalbos. Tai mūsų knygnešių, 
šviesuolių, dėl lietuvių kalbos 
ir laisvos lietuviškos spaudos 
kentėjusių, net gyvybę prara
dusių, pajuokimas, o kartu ir 
Amerikoje gyvenančių lietu
vių, kurie, šio laikraščio lei
dėjų ir kitų darbuotojų many
mu, yra tokie naivuoliai, bu
kapročiai, kad juos galima pe
nėti bet kokiu šlamštu. Jie vis
ką praris ir vėl išsižios, kad į 
gerklę dar daugiau panašaus 
„peno" įkrėstų. 

Kuo greičiau uždarykime 
šį „langą", nes pro jį skver
biasi Maskvos tvaikas... 

VELNIU LIŪNAS 
(Detektyvinis apsakymas) 

ONA MATUZAITĖ 
Nr.6 

Angelė atsiduso: „Kaip 
galima apsirikti, sprendžiant 
apie žmogų iš išvaizdos...". 

Koks puikus vasaros va
karas' Šilta. Saulė, pakrypusi 
į vakarus, žaižaravo namų 
languose, auksiniai spinduliai 
žaidė medžių lapuose. Tokie 
vakarai jai primindavo stu
dentavimo metus, kai visas 
kursas po egzaminų išvykdavo 
su nakvyne palapinėse prie 
ežero... 

Ji pasiilgo teatro. Kartą su 
drauge nuėjo į teatrą, bet iki 
galo spektaklio nebaigė žiū
rėti, prieš aštuonias išskubėjo 
į naktinį darbą. 

Angelė atsisėdo už stalo ir, 
pageidaujant klientui, pasi
ruošė lošti pokerį. 

Jaunuolis visiškai pasi
metęs, plaukai suvelti, akys 
paraudusios nuo cigarečių 
dūmų ir nervines įtampos. Jis 
pralošinėjo vieną partiją po 
kitos. Ką tik pralošė pasku
tinius iškeistus šimtą dolerių. 
Apskritai krupjė nejaučia gai
lesčio žaidėjams, kvailai pra
losiantiems savo pinigus, jie. 
apimti azarto, lyg proto ne
tekę žlugdo savo gyvenimą, 
dauguma prasilošę tampa 
valkatomis. 

Krupjė taip pat lošėjas, bet 
dirbantis kazino naudai. Ta
čiau šito vaikino Angelei pasi
darė gaila. Vargšas nusisukęs 
delnu nubraukė ašarą. Staiga 
jis pašoko ir, pribėgęs prie 
raudonplaukės „madam", kuri 

vieniša sėdėjo kampe už sta
liuko ir rūke. ištiesęs ant delno 
auksinę grandinėlę, maldavo: 

— Būk gera. pirk šią gran
dinėlę už penkiasdešimt „bak-
sų". Pirk. labai ta%-ęs prašau. 

„Madam", metusi abejingą 
žvilgsnį į auksinį daikčiuką, 
ironiškai šyptelėjo, į viršų pūs
telėjo cigaretes dūmus, paty
lėjo ir šiurkštoku, prarūkytu 
balsu pasakė: 

— Kam ji man reikalinga? 
Su apirkais rauginsiu ar kar
vėms ant ragų kabinsiu? 

Dretinos, maldaujančios 
akys žiūrėjo į ją ir laukė. „Ma
dam" lakuotu piTŠtu nupurtė 
pelenus į peleninę ir nenoriai 
sutiko. Vienišos moter- širdyje 
atgijo motiniškas jausmas, jai 
pagailo šito tuščiagalvio ne
vykėlio. Pagal.au nusileido: 

— Paklausyk, aš tau duo
siu sept>niasdešimt dolerių ir 
tavi <Įra: dinėlę paimsiu tik su 
viena sąlyga... 

— Kokia ta sąlyga? — išle

meno vaikinas, ir jo pablyšku
siame veide -uspindėjo viltis. 

— Rytoj 'u atneši man pi
nigus ir aš tau sugrąžinsiu 
grandinėlę. Ir dar. Patariu — 
važiuok su pinigais namo, nes 
šiandien fortūna aiškiai tau 
nepalanki. 

Tačiau aevykelis nepa
klausė senos moters protingo 
patarimo. Gvęs pinigus, pa-
žvalėjo ir pasiskubino prie ru
lete.- staliuk >. Visus pinigus 
pastatė ant -audonos paletes. 
Ratas įsisuk . Akimis įsisiur
bęs, įdėmiai sekė šokinėjantį 
raudoną kamuoliuką, kuris 
tuoj turi nu emti jo likimą. 
K udonas! Dabar jis jau turi 
šimtą penkiasdešimt dolerių. 
Pats laikas atsiskaityti su 
skolomis ir važiuoti namo. 

Po tokio pasisekimo vaiki
nas įgavo pasitikėjimo, azar
tiškai įsiaudrinęs, stovėjo ryž
tingas. Kažką pamąstęs, mos
telėjo ranka ir paskutinį mo
mentą visus pinigus pastate 

ant raudono kamuoliuko. Ra
tas įsisuko. Kamuoliukas rie
dėdamas įstrigo į juodą nišą!.. 

Vaikino veidas skausmin
gai persikreipė, kumščiu stuk
telėjo sau į kaktą ir sukniubęs 
ant staliuko, apmirė. Sugniuž
dytas ir apviltas žiaurios for
tūnos, sudribo į kėdę ir kurį 
laiką lyg pasiligojęs drybsojo... 

Angelė susikrovė pinigus į 
s: ilčių ir pavargusi atsilošė 
kedeje. Ji jautėsi išsekusi, ap-
iošinėti klientus taip pat ne
lengva, pinigai nualina žmo
gaus dvasią, atima protą. 

„Madam" priėjusi pasiūlo 
' įgaretę Angelė mielai užsi-
'ūkė. Tolimesnis vaikino liki-
nas jai nerūpėjo Jis išėjo iš 
-alės svirduliuodamas, tarsi 
girtas, painu :an. kojas, ir 
dingo nakties tam- ;e. 

Už greti mostą : k o sėd ėj o 
akiniuotas žmogų- >e skatiko 
kišenėje. Galva ai ali. plika, 
ant aukštos kaktos sušukuoti 
ir prilipę reti plaukai. Visi 

krupjė praminė jį „fiziku-
matematiku". Jis neramus, 
jtarus, spėjo visiems įkyrėti 
savo irzlumu. Lošimo namuo
se jis dažnas svečias, kone 
kiekvieną naktį ateina ir daž
niausiai lošia pokerį arba ru
letę. Jam nepatinka viskas: 
kaip krupjė pasuka ruletės 
ratą. kaip maišo kortas, kaip 
kas žiūri į jį. 

Angelė rūkė ir akies kraš
teliu jį stebėjo, širdyje iš jo 
šaipydamasi, bet iš dalies 
įvertindama jo artistinius su
gebėjimus į save atkreipti kitų 
dėmesį. 

— Paklausykite, aš trečią 
kartą statau, o jūs man neduo
date reikiamo numerio! — pik
tinosi „mokslininkas". 

Krupjė, jaunas vyras, kant
riai aiškino: 

— Ruletėje trisdešimt šeši 
numeriai, o jūs statote maksi
mumu ant dešimties. 

— Aš nesutinku! Nemoky
kite manęs žaisti! Pirma iš

mokite mesti kamuoliuką, — 
nervingai šaukė storulis, no
sine braukdamas prakaitą nuo 
kaktos ir, kai kamuoliukas 
įkrito į juodą nišą, tiesiog su
spiegė: — Na, štai, aš taip ir 
žinojau! Taip ir žinojau! Ar 
galima taip žaisti?! Tai neį
manoma protu su-uvoo-kti! 

Jo stebėjimuisi nebuvo 
galo. Jis lingavo savo apvalią, 
kaip moliūgas, galvą ir pro sto
rus akinių stiklus piktai 
žiūrėjo į krupję. 

Dūmų tvaikas ir džiazo 
muzika dirgino smegenis. 
Anele užgesino nebaigtą rū
kyti cigaretę, nuleido galvą ir 
užsimerkė, paskendusi savo 
mintyse. Ji mokėjo atsijungti, 
mintimis kelis kartus pakarto
jo: „Ugninis žiede, apsupk 
mane". TokiU| būdu tokiame 
psichoenergetiniame „maiše" ji 
jautėsi saugesnė nuo neigiamo 
aplinkos poveikio. 

Bus daugiau 

http://Pagal.au
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„Oi. n ledinio pobuvio metu susižiedavo 
du veik Ida's Corner Market" (Union Pier, 
M! .r buvęs klevelandietis. ..Draugo" ben
dračiai - numatomos š.m. rugsėjo mėnesį 
„Gint. 

Kur paprastai Čikagos ir 
apylinkių lietuviai kreipia

si, kai reikia žymens ypatinga 
proga: dovanos draugų gy
venimo ar vedybų jubiliejui, 
simbolinio apdovanojimo už 
nuopelnus ar kito nestandar
tinio daikto? Taigi į dr. Ro
mualdą Povilaitį, gyvenantį 
Lemonte, IL. Tokiu būdu jo 
kuriamos kompozicijos tau
tine simbolika iš vario ir gin
taro apkeliavo ne tik visą 
Ameriką, bet pasiekė ir Ka
nadą, Australiją bei Europą, 
o, atgavus nepriklausomybę, 
ir Lietuvą. Štai darbų kata
loge autorius yra išsaugojęs 
dekoratyvinės plokštės nuo
trauką, kurią Čikagos Lietu
vių opera buvo užsakiusi su
kurti Kauno muzikiniam 
teatrui jubiliejaus proga. 

Pirmiausia reikia aptarti, 
kaip pavadinti meninių dar
bų, kurių pagrindiniai moty
vai yra kryžiai, koplytėlės, 
saulutės ir kiti lietuvių simbo-

-
K- X-1 , 

S'elsų šeima Pirmoje oiieje iš kairės: Tomas Narbutas ir Romukas Paulius. 
Rugienius; II eil.: Kristina, Audra ir Rimas Narbutai , Viktoras, Renata laiko 

mliai, Vitas — laiko Andriuką, Ingutė — laiko Emą, Rugieniai. 

Romualdas Povilaitis 
žymenimis. 

~u Kauno muzikiniam teatrui skirtais atminimo 

ng, MI, PU savo atžalynu: Matu. Tadu. Vyčiu ir Mariumi. 

iiai, autorių. Pokalbyje R. Po
vilaitis iš karto įspėjo jo ne
vadinti menininku. Tai būtų 
užgavimas" kitų menininkų, 
kurie yra baigę universitetus 
- tapytojai, skulptoriai ir kt. 
Aš save vadinu liaudies kū
rėju, liaudies meistru ar tau
todailininku, kaip sakoma 
Lietuvoje. Aš nesu baigęs jo
kių meno studijų, esu savamoks
lis, — sako jis. - Žinoma, po 
30 metų darbo žinau, ką galiu 
ir ko negaliu padaryti. Anks
čiau kartais užsiimdavau to
kiais dalykais, kurių 'nepa-
veždavau', bet dabar taip ne
beatsitinka. Man gerai sekasi. 
Esu patenkintas savo užsi
ėmimu. Tai mano gyvenimo 
džiaugsmas". 

O kodėl ir kada Romual
das Povilaitis palinko Į kūrybą? 

- Aš nuo pat mažens prisi
menu save su kišeniniu pei
liu, drožinėju nuo 12 metų, -
sako tautodailininkas. - Nuo
lat gaudavau velnių, kad vi
sur pridroždavau, prišiukšlin
davau. Visą gyvenimą mano 
rankos dirba. Todėl natūra
lus dalykas, kad tapau dantų 
gydytoju. Atvažiavęs į Ame
riką, lankydamas mokyklą, iš-
pjaustinėjau lietuviškos sody
bos maketą: su klėtimi, gyve
namuoju namu, tvartu, me
džiais, tvora, lietuvišku kryžiu
mi ir kitomis detalėmis ir 
patekau į laikraštį. Mano dė
dė, kuris buvo statybų rango
vas, manimi buvo labai pa
tenkintas, kad aš jį parekla
mavau, kai pasakiau, kad 
gyvenu jo namuose. Drožinė-
jau visą gyvenimą. Tiesa, bu
vo metas, kada, dirbęs 8 va
landas, o vakare lankęs suau
gusiųjų gimnaziją, laisvalai
kio neturėjau. Prieš 32 metus 
atsikrausčiau į Lemontą, su
sipažinau su kaimynystėje gy
venančiu Ramojumi Mozo-
Hausku, kuris yra galbūt pažan
giausias ir garsiausias lietu
vių skulptorius Amerikoje. Jis 
man parodė, kaip dirbti su 
metalu. Pradėjau kalti varį i r 

dirbu su juo iki šiol, dary
damas grynai etniškus da
lykus - lietuviškus kryžius ir 
kitus Lietuvos valstybes sim

bolius. Aš tuos darbus par
duodu, nes seniai būčiau pa
skendęs tarp jų, jeigu viską 
būčiau kaupęs namie. Esu 

R. Povilaitis. „Koplytėlė". 

labai sėkmingas, nes mano 
darbai neužsiguli. Kiek vėliau 
pradėjau dirbti su auksu, nes 
mokykloje išmokau jį lieti. 
Darau papuošalus. Iš aukso 
pradėjau daryti rūteles. Tų rū
telių esu padaręs labai daug. 

Tautodailininkas Romual
das Povilaitis^sėkmingas kū
rėjas dėl to, nes jis toks yra 
vienintelis ir neturi konku
rentų. Sako, kad yra susidarę 
net moterų, kurios nešioja jo 
rūtas-seges, klubai. O šios se
gės yra iš tiesų unikalios, nes 
pačio meistro atrastu būdu 
yra kopijuojamos iš gamtos. 
Jo darbais yra bandoma sekti, 
bet tokio populiarumo niekas 
nėra pasiekęs. R Povilaičio dar
bai yra parduodami Lemonte, 
Pasaulio lietuvių centre esan
čioje meno dirbinių parduotu
vėlėje. Žmonės į tautodaili
ninką kreipiasi ir tiesiogiai, 
kai nori specialaus užsakymo, 
mat Povilaitis sukuria pritai
kytus konkrečiam asmeniui, ku
riam žymuo ar dovana skiria
ma, daiktus, įrašydamas 
vardą ir datą. Savo kūriniuo

se meistras naudoja daug gintaro. 
- Kaip gimsta Jūsų dar

bai? Ar ilgas tas kūrybinis pro
cesas? Vieno daikto padary
mas t runka dienas, savaites 
ar metus? - teiraujamės. 

- Aš labai greitai pada
rau. Esu įgudęs ir žinau ką 
galiu padaryti, kas išeis, kas 
gerai atrodys ir kas patiks 
žmonėms. Pvz., kryžių pada
rau per 5—6 vai. Bet mintį jau 
būnu subrandinęs anksčiau, 
todėl prisėdus belieka tik ją 
įgyvendinti. Daug ką sugalvo
ju rytą pabudęs ar vakare 
prieš užmigdamas. Ir dažnai 
tai, kas man pačiam patinka, 
pat inka ir kitiems. 

Į klausimą, kaip jis su
pranta savo kūrybą, autorius 
atsako, kad kartais tai būna 
gamtos kopijavimas, įjun
giant ir savo fantaziją (pvz., 
kai jis daro gėles), bet pagrin
dinis jo įkvėpimo šaltinis esąs 
lietuvių liaudies menas. 

— Lietuvių liaudies menas 
yra mano kelrodis, - sako R. 
Povilaitis. - Vaizduotėje turiu 
susikūręs labai daug kryžių 
Lietuvos pakelėse. Visos 
mano idėjos yra iš Lietuvos. 

Ir štai čia tenka pereiti 
nuo kūrybos prie gyvenimo. Iš 
kur šis Romualdo polinkis? 

Meistras sako, kad gimi
nėje jis vienintelis toks, kad 
nei šeimoje, nei giminėje nesą 
daugiau linkusių į meną, bet 
priduria, kad daug ką jis pe
rėmė iš tėvo, kurio prisimini
mą šventai saugo. Perėmė, 
žinoma, netiesiogiai, nes Ra
mutis buvo tik 8 metų ber
niukas, kai neteko savo tėvo, 
Augustino Povilaičio, pasku
tinio nepriklausomos Lietu
vos Saugumo departamento 
direktoriaus, kurį nužudė So
vietų Sąjungos saugumas. Iš 
tėvo, iš šeimos jis paveldėjo 
begalinį tikėjimą ir atsi
davimą viskam, kas lietuviš
ka. Tėvas, kaip sako sūnus 
Romualdas, gyveno Lietuvai. 
J is prisimena a.a. motinos, 
Kotrynos Povilaitienės, žodžius, 
kad vyras nebuvo gudrus, ne
pirko deimantų ir nekrove 
turtų, kurie būtų padėję iš
gyventi šeimai, o visą savo už
darbį sudėjo į pavyzdinio lie
tuviško ūkio kūrimą. Augus
tinas Povilaitis, kaip Nepri
klausomybės kovų dalyvis iš 
valstybės buvo gavęs 15 ha že
mės. Įsigijęs antra tiek, Eu
ropoje pirko gyvulius, ant tos 
žemės statė namus iš vietinių 
žaliavų, kad parodytų pavyzdį 
Lietuvos ūkininkams, kaip 
turėtų atrodyti Lietuvos kai
mas. Sūnus Romualdas sako. 
kad iš tėvo jis paveldėjo meilę 
žemei. Jo atmintyje likę va
landos su tėvu sodinant me
džius. Jeigu kitaip būtų susi
klostęs jo gyvenimas, gal jis 
šiandien būtų buvęs ūkinin
kas. Bet ir tai, ką jis visą gy
venimą darė, irgi darė to pa
ties lietuviško kaimo dvasioje: 

JAV LB Krašto valdybos 
Socialiniu reikalų taryba 

it.ir.i»ri; .'.Idona Šmulkšt ienė 
2711 VVest 71 Street, 
Chicago, IL 60629 

L 775-476-2655; fax. 773-436-6906 
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vonelių. Reikia pažiūrėti, ar 
nėra plvšių, atsipalaidavusių 

kur galėtų sunktis drėg
me ir gadintų namą. Svarbu 
patikrinti ir langus bei duris. 
kad pro plyšius neitų šaltis. 
Pažvelgti reikia ir į pamatus, 
kad prie*jų nebūtų įdubimų, 
kur rinktųsi vanduo. Lapus ir 
kitas Šiukšles reikia nuo pa
matų nuvalyti, kad ten gyvū
nai per žiemą neieškotų prie
glaudos. Reikia rūsyje užsukti 
vandeni, kad jis netekėtu i 
lauke esančius čiaupus. Van
dens vamzdžiai rūsyje ar ki

tur, kur šalta, turėtų būti izo
liuoti, kad vanduo juose ne
užšaltų ir vamzdis nesusprog
tų. Reikia atkreipti dėmesį ir į 
garažo duris, kad bėgiai, kuriais 
jos keliamos, būtų švarūs nuo 
šiukšlių ir patepti; patikrinti. 
ar nėra atsilaisvinusių sraig
telių, ir juos priveržti, pakeisti 
nusinešiojusį kabelį (cable). 

Svarbiausia, kad gerai veiktų 
apšildymo sistema. Specialis
tas turėtų patikrinti apšildy
mo krosnį bent kartą metuose. 

Jei naudojate filtrus, žiū
rėkite, kad jie butų švarus. 
nes nešvarus filtras praleidžia 
dulkes ir nešvarumus į krosnį 
ar šildymo pompa (heatmg 
pump), tuo padidinant šildy
mo išlaidas ir krosnies susi
dėvėjimą. Filtrą reikia pati
krinti kartą į mėnesį ir pa
keisti, jei reikalinga 

-Jei turite šildyme pompą 
(heating pump), nuvalykite 
nuo jos ir apie ją lapi^ bei 

šiukšles, kad oras galėtų leng
vai praeiti. Nusiurbkite dul
kių siurbliu registrus (regis-
ters), o taip pat „baseboard 
heaters" ir radiatorius, nes 
dulkių sluoksniai ant jų su
laiko šilumą. 

Jei turite ventiliatorius 
virtuvėje ir vonios kambaryje, 
naudokite juos tiktai tiek, kiek 
reikia, nes jie greitai, per va
landą, gali išpūsti šiltą kam
bario orą į lauką. Naudokite 
juos drėgmei ištraukti, bet 
neužmirškite po to išjungti. 

Reikia, kad namai galėtų 
..kvėpuoti", bet no taip. kad 
visa šiluma išeitų iš namo pro 
langų ir durų plyšius. Juos 
žiemai reikia užtaisyti specia 
homis juostelėmis, o ant langų 
galima uždėti plastmasine 
pievele, kad sutaupytumėte 
š i lumą. 

Plyšius galima užtaisyti, 
pnpildant juos specialia me
džiaga (caulking) Šilumą gali

ma sutaupyti. įdedant izoliaci
nę medžiagą prie elektros 
įjungiklių, uždarant skląstį į 
kaminą, kai židinyje ugnis 
nebesikūrena. 

Izoliacija palėpėje, sienose 
padeda sutaupyti šilumą. Pati
krinkite, ar palėpės izoliacija 
nėra susispaudusi, nes tai su
mažina jos paskirtį — izohuoti. 

Yra gerai turėti užprogra
muotą termostatą. Nusukant 
termostatą nuo 72 iki G5 laips
nių aštuonias valandas per 
dieną, gali sumažinti jūsų ap
šildymo sąskaitą 10 proc. 
Užprogramuotas termostatas 
tai padaro automatiškai. 

Jei jūsų šildymo sistema 
yra senesnė, negu 15 m., arba 
jei ji buvo blogai prižiūrima, 
galbūt atėjęs laikas pagalvoti 
apie taupesnę, modernesnę 
sistemą, tokią, kuri tiktų jūsų 
namams. 

Naudotasi medžiaga i i 
amerikiet iškos spaudos . 

R. Povilaitis. ..Voras". 

per rankų darbą, per lietuviško 
senojo kaimo mąstyseną. 

Lietuvai atgavus neprik
lausomybę, dr. Romualdas Po
vilaitis parėmė savo draugo 
dr. Leonido Rago projektą 
tėvynėje pakelti odontologijos 
lygį. 1989 m. pirmą kartą nu
važiavęs į Lietuvą, dr. Romual
das Povilaitis įsitikino, kad 
padėtis šioje srityje yra labai 
liūdna: lietuvių dantys yra 
labai apleisti, o odontologijos 
praktika yra labai atsilikusi 
nuo Vakarų. Po to jis dar ke
letą kartų vyko į Lietuvą, 
skaitė paskaitas, rengė paro
domuosius dantų gydymo 
seansus studentams ir specia
listams Kaune, Vilniuje, Pane
vėžyje ir Klaipėdoje. Čikagoje, 
kur turėjo savo privatų kabi
netą, padėjo naujai atvyks
tantiems lietuvaičiams tvar
kyti dantis, dažnai už vieno 
danties kainą sutvarkydamas 
visą burną. 

Nors tautodailininkas Ro
mualdas Povilaitis sako, kad 
tiesiogiai gyvenimas jo kūry
bos neįtakoja, bet peržvelgus 
jo gyvenimą ir pasvarsčius 
apie darbuose naudojamus 
simbolius, galima justi netgi 
tiesioginę sąsają: gyvenimas 
nebuvo rožėmis klotas, gal 
todėl kūryboje vyrauja kry
žiaus ir stilizuotos koplytėlės 
motyvai, kurie liaudies mene 
reiškia kančią ir išbandymus. 
Bet tai vidiniai dalykai, o 
gyvenime draugai Romualdą 
pažįsta kaip linksmą ir drau
gišką žmogų. Kūryba jam bu
vo ir liko būdas išgyventi 
dvasiškai. Po žmonos mirties, 
prieš septynetą metų, išgyventą 
depresiją Povilaitis taip pat 
atlaikė tik kūrybos pagalba. 

- Mano rankos yra bran
giausias mano turtas, - sako jis. 

Audronė V. Škiudaitė 

R Povilaitis. „Gintarinė snaigė". 

R. Povilaitis .,Kryžiai" 
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KALĖDINĖ EGLĖ NEW YORK CENTRE - ORIGINALI 
REKLAMA LIETUVIAMS 

Trijų karalių eisena Katedros aikštėje, Vilniuje. Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr. 

TRIJŲ KARALIŲ DOVANOS 

Sausio 6-ąją, per Tris Ka
ralius, baigiasi didžioji saulės 
sugr įž imo šventė. Truko j i 
lygiai dvylika dienų. Kaime 
sakoma, kad diena jau pailgėjo 
per gaidžio žingsnį. Ir iš 
tikrųjų - šviesaus paros laiko 
prisidėjo 16 minučių. Tokį 
žymų poslinkį galima buvo 
susekti ir senovėje, naudojant 
gana pr imityvius astrono
min ius metodus; t a rk ime , 
pagal saulės vietą horizonte, 
jai t ekan t arba leidžiantis. 

S a u l u t ė t ikrai sugrįžta; 
na. ir k a s , kad pūgos d a r 
s iautės, kad nuo šalčio tvoros 
poškės. Piktosios žiemos kliautys 
t ikrai bus įveiktos' O viena 
š iemet in ių Trijų Karal ių 
dovanų va ikams pusnys 
puraus sniego žaemos sporto 
dž iaugsmams. Tas užsitęsęs 
rudeniškas oras apie 
globalinį atšilimą jau ver tė 
abejoti, a r sulauksime J ietu-
voje tikros žiemos. 

Saulėgrįža yra pagrindinė 
ka lendor inė gairė t au toms . 
kurios gyvena iš žemdirb 
tr iūso. Ir nėra labai svarbu, ką 
jos aug in tų , kokio kl imato 
juostoje gyventų Ši data su
siejama su saulės, o kartu ir 
augmenijos , dievybe, taigi 
mitologizuojama ir ypatingai 
iški lmingai švenčiama. Tai 
toks ryškus p įsil • tin - gam 
toje. kad jis negali būti pa
žymėtas prohėgomis: būt ina 
tai išgyventi, išjausti. Kūčios. 
šv. Kalėdos. ji metai . 
Trys Karaliai - nei dvylika 
dienų, tiek kiek mėnesiu me
tuose. Ir nuotaikų 
bei j ausmų ' 

Egipto karalystėje sausio 
6-oji laikyta augmenijos dievo 
Ozirio ši 
kijoje tai augmenijos Dievo 
Dionyzo gimtuves. Graikiškas 
žodis Epifanija reiškia šviesos 
sugrįžimą. Krikščionybės ry
tinė a t šaka laiko šią dieną Jė 
zaus Kristaus krikšte sukak
tuvėmis. T riju Karalių šventė 
Europoje žinoma nuo XII 
a m ž i a u s , kada iš Italijos į 
Kiolną buvo perkeltos trijų 
legendiniu išminčių relikvijos. 

Skandinavijos šalyse kita
dos sausio 6-aja baigdavosi 
labai svarbus dvylikos dienų 
laiko tarpsnis . Manyta, kad 
tada mirusiųjų gentainių sie
los viešėdavusios savo namuo
se. Tuo metu nevalia daugelio 
darbų imtis: nei verpti, nei 
siūti. Nes tikėta, kad aštr iu 
įnagiu dvasios galinčios susi
žeisti. Panašių draudimų bū
davo paisoma ir Lietuvoje. 
Paskutiniąją to t a rp s ' " ) dieną 
namuose smilkoma, tegu 
paviešėjusios dvaseles keliau
ja į anapus , mirusiųjų kara-

LIBERTAS KLIMKA 

lystėn. O kad nesugrįžtų, du
rys būdavo pažymimos burtų 
ženklu. Žinoma, viena y ra 
mitinis priežasčių aiškinimas, 
k i t a - prakt in ia i žmonių 
sumet imai . Draudimai pap
ras ta i atsiranda iš būtinybės 
saugoti žmonių sveikatą; tam
sią žiemos dieną a r prie kokios 
spinksulės dūminėje pirkioje 
knebinėsi smulkų darbą -
greit akis sugadinsi. 

Lietuvoje papročiai klostė
si panašiai , ka ip ir kitose 
žemdirbių tautose. Būta ir sa
vitumų, - istorijos tėkme juos 
formavo, keitė, dilino... Kas 
išliko, yra labai sava; tuo 
tur ime džiaugtis, saugoti, kaip 
prosenolių pasaulėžiūros pa
veldą. O ten išties daug įdomy
bių, kokių niekur k i tur nebe
liko. Ir dar keista, kad tokioje 
mažoje Lietuvoje labai įvai
ruoja, kiekvienas regionas 
savaip šventes pažymėdavo. 

Liaudiškieji Trijų Karalių 
šventės papročiai nėra sudė
tingi. Po kaimą vaikščioja trys 
j aun i vyrai, vilkį „karališkus" 
rūbus, užsidėję blizgučiais pa
puoštas karūnas , prisiklijavę 
linų pluošto ar avikailio barz
das . Vienas jų būtinai .juo
daodis" - suodinais skruos
ta is . Karalius veda Angelas, 
nešan t i s rankoje blizgančią 
Betliejaus žvaigždę. Karaliai, 
ap lankę kiekvieną sodybą, 
šventinta kreida užrašo an t 
durų staktos savo vardų rai
des K+M+B+ (Kasparas. Mer
kelis. Baltazaras). Paženklinti 
namo angas - labai sena tradi
cija. Anksčiau ta i darydavo 
pats namų šeimininkas, saulei 
leidžiantis. Sakydavo, „krikš
tus deda", kad piktosios dva
sios vidun neįsismelktų. Ne 
tik ant durų, bet ir virš langų, 
t a ip pat tvar tų , aruodų ir 
skrynių. Kas nemokėdavo 
rašyt i , dėdavo kryželius. O 
štai žvaigždės nešiojimo pap
rotys galėjo atsirast i ir iš to. 
kad. saulėgrįžos šventę pažy
mint, po kaimą būdavo nešio
j a m a s saulės atvaizdas, - et
nografai y ra spėję užrašyt i 
tokios apeigos atminimą. 

Žemaičių Karaliai karūnas 
nusipindavo iš šiaudų, pasi
puošdavo perpetinėmis juosto
mis, rankose turėdavo krivū
les. Žvaigždę su skambučiais 
nešdavo baltai apsirėdęs vai
kut is . Užėję į trobą, gieda 
šventas giesmes, o toliau, jei 
šeimininkai neskuba vaišinti, 
ir talalines. Vaikams Karaliai 
turėdavo saldainių, tad būda
vo labai laukiami. 

Aukštaičių Karaliai vilkė
davo kail iniais: vieno ilgų 
ilgiausi, antro - puskailiniai. 
trečio - įšvirkšti. Per juosmenį 

ir pečius ryšėdavo blizgučiais 
papuoštas juostas, o kartoni
nės karūnos būdavo išrašytos 
kryželiais. Angeliuko žvaigždė 
būdavusi su įtaisyta žvakele. 
Kai kuriose vietovėse susida
rydavo visas persirengėlių 
pulkas: Karalius lydėdavo ka
reiviai, visų priekyje eidavo 
Pranašas , o gale - velniukas. 
Tas visus prijuokindavęs iš
daigomis, troboje visur landy
davo, ieškodamas savo brolių. 

Suvalkijoje Karaliai dažniau
siai keliaudavo per sodybas 
raiti. Savo vardų raides rašy
davo ir ant ėdžių bei rakandų, 
iš kurių šeriami gyvuliai. Šei
mininkas Karalius šio bei to 
paklaus inėdavo, laukdamas 
protingo ir sąmoningo atsaky
mo. Tik tada apdovanoja toli
mesnei kelionei paviržiu. 

Vilnijos krašte su Trimis 
Karal iais eidavusi ir Kara
lienė. Visų rūbai skirt ingi: 
vienas baltais , kitas juodais, 
trečias margais . Karalienė gi 
su plačiausia skraiste. Jų 
palydovais būdavę Dievo 
Motina, šv. Juozapas, Giltinė, 
velniukas. Dar prisidėdavęs ir 
Krivių Krivaitis. Jis būdavo 
apsirėdęs taut iniais drabu
žiais, su žynio krivulę rankoje, 
sakydavęs patriotines prakal
bas. 

Siaurės rytų Lietuvoje šią 
švenčių užbaigą vadindavo 
trečiąja a rba riebiąja kūčia. 
Prieš šventinę vakarienę šei
mininkas arba vyriausias bro
lis, paėmęs gorčių visokių javų 
ir žirnių, duonos puskepalį, 
apeidavo ūkį, ant durų 
už raš inėdamas Karalių rai
des. Prie trobos durų klausda
vo: .Ar laukiat Trijų Karalių?" 
Išgirdęs, kad laukia, žengdavo 
vidun, pagarbindavo Jėzų 
Kristų. Tada žerdavo saują 
javų ar žirnių ant susėdusiųjų 
prie stalo. Kas kokių javų dau
giau sugaus sterblėn. iš tokių 
ir su lauks kitąmet daugiau 
naudos . O žirnių turi būti 
porinis skaičius, - tada gali 
t ikė t i s sėkmės. Po r iekutę 
duonos suvalgydavo tarsi ka
lėdaitį. 

Ateit ies spėjimai, burtai 
Trijų Karalių vakarą nebuvo 
prakt ikuojami , - ganėt inai 
prisiburta per kitus šventinius 
vakarus . Išskyrus vieną, labai 
t inkant į šiems metams, nes 
mėnulis jau pasiekė pilnatį. 
Taigi reikia tol žiūrėti į nak
ties šviesulį, kol akys paskaus. 
Tada nusiprausti veidą ir vėl 
žiūrėti. Naktį tikrai prisisap
nuos mėnulio šmėkla, iš 
kurios ir galima išklausinėti 
ateitį. Kaip nuostabiai žvilga 
pilnaties mėnesienoje sniego 
kristaliukai.. . 

R e m k i t e ir platinkite katalikišką spaudą 
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LAURYNAS R. 
MISEVIČIUS, 

DAINORAS LUKAS 

Prieš pusšimtį metų Ve
lykų rytą lietuvių pasodin tas 
medis tapo šių metų JAV Ka
lėdų sostinės simboliu. Dau
gelis turbūt jau pastebėjome 
„Associated Press" informaci
jos agentūros žinutes apie lie
tuvių šeimą iš Connect icut 
valstijos, išauginusią eglę, ku
ri dabar puošia M a n h a t t a n 
esantį Rockefeller centrą, neo
ficialiai vadinamą Amerikos 
Kalėdų sostine. Eglė papuoš ta 
30 tūkstančių lempučių ir švie
tė iki sausio 7 dienos. Tiki
masi, kad šiemet prie eglės 
kasdien apsilankys po pusę 
milijono žmonių. Š i and ien 
JDraugo" skaitytojus supažin
diname su šios gražuolės au
gintojais. 

Frances ir Adolph K a t -
kauskų šeima net nesvajojo, 
kad jų. prieš 50 metų Velykų 
rytą pasodintas, medis, išau
gęs į beveik 25 metrų aukščio, 
30 centimetrų skersmens ir 9 
tonas sveriančią ža l iaskarę , 
taps viena garsiausių pasau
lio Kalėdų eglių. Šiuo džiaugs
mu Frances dalinasi su k a r t u 
gyvenančiu sūnumi Andy, nes 
jos velionis vyras tos nepa
mirštamos dienos, kai jų augin
tinė buvo išrinkta būt i pa
grindine didžiausio JAV mies
to egle, nesulaukė. Judviejų 
sūnų - Andy Katkauskas -
pavyko pakalbinti šių eilučių 
bendraautoriui Laurynui. Kaip 
prisipažino Andy K a t k a u s 
kas, jam pastarąjį mėnesį te
ko kalbėtis su daugelio laik
raščių korespondentais, daly
vauti dviejų televizijų repor
tažuose (AP ir WNBC; ir daug 
kartų papasakoti savo kieme 
užaugin to neeilinio medžio 
istoriją. Taigi Andy papasako
jo, kad jo senelis, mamos Fran
ces Katkauskas tėvas , buvo 
t ikras lietuvis, į Ameriką imi
gravęs 1912 metais (senelė -
lenkė). Mama Frances ilgą 
laiką dirbo medicinos sesele, o 
Andy tėvas Adolph t a rnavo 
kariuomenėje ir dalyvavo Ant
rajame pasau l in iame k a r e . 
Pats Andy šiuo metu dirba 
didžiausioje elektrą Connecti
cut valstijos gyventojams tie
kiančioje kompanijoje „Connecti
cut Light and Power~ (CL & P). 

Rockefeller centre, esan
čiame pačioje New York Man
ha t tan širdyje, kalėdinės eg
lės puošiamos kasmet da r nuo 
1931 metų (tik 1932 meta i s to 
nebuvo daroma T a m t in
kamos eglutės k i ekv iena i s 
metais paprasta: išs i ruošia-

2003 metais apkričio 14, 
Kalifornijos universi tetas. Da-
vis, College of Agr icu l tura l 
Sciences and Erv i ronmen ta l 
Studies, paskyrė metinį svar
bų apdovanojimą - „Award of 
Distinction" - pr ifesonui dr. 
Calvin O. Quals< t, kur is y ra 
pasaulinio garso moksl ininkas 
ir Kalifornijos un ivers i te to 
Genetinių ištekliu išsaugojimo 
programos (Genet.c Resources 
Conservation Prognim) steigėjas. 

Du kar tus bu^es Fu lbr igh t 
Foundation Fello-v, Amerikos 
Žemes ūkio draugijos ( the 
American Agncu *ural Socie-
ty) ir Amerikos Pasėlių moks
lų draugijos (the <"rop Science 
Society of America) preziden
t a s , savo ilgo a k a d e m i n i o 
darbo laikotarpiu Kalifornijos 
universi tete, Davis , pa ruošė 
26 doktorantus vPH. D.), 24 
magistrantus (M.S.), vadovavo 
37 apsigynusiems d a k t a r a m s 
ir vizituojantiems mokslinin
kams iš 33 kraštų. J o pagrin
diniai moksliniai tyr imai buvo 

m a ieškoti s r a ig t a spa rn iu ap
link New York. Connecticut 
i r M a s s a c h u s e u s va l s t i j a s . 
Šiemet šio centro sodo vady
bin inkas "Bavid M u r b a c h rado 
didžiulę eglę, s k r a i d y d a m a s 
s ra ig tasparn iu d a r m e t ų pra
džioje. Anot jo. šį k a r t ą darbas 
nebuvo s u n k u s , n e s Kat-
kauskų eglę buvo l engva pa
matyt i . J i išsiskyrė savo veš
lumu ir t amsia ža l ia spalva, 
jos šakos stovėjo ver t ikal ia i , 
nebuvo n ė vienos nul inkus ios . 
Nuvykęs į Manches te r , D. 
Murbach pas ibe ldė į Kat-
kauskų namo dur i s . Paprašė 
leisti i šmatuo t i eglę i r pasakė, 
kad ji y r a t a r p pre tendenčių į 
Rockefeller cent ro eglę . J a u 
gerokai vėliau, šių m e t ų spa
lio mėnesio pabaigoje į Kat-
k a u s k ų duris pas ibe ldė Roc
kefeller centro a t s tova i , pa
siruošę oficialioms deryboms 
dėl būs imos ka lėd inės eglutes 
iš Manches te r ūkio. Gerokai 
nus tebus i , F r ances iš pradžių 
nepat ikėjo svečių iš New York 
žodžiais, bet tuojau pa t pa
skambino savo sūnu i Andy į 

darbą . J a m grįžus namo, su 
Rockefeller cent ro vadovu 
buvo suk i r s t a rankomis. Na, o 
apkr i t į į miestą atvyko visa 

k o m a n d a pradėti rengti eglę 
kelionei į New York - lapkri
čio 11 dieną, kai JAV buvo 
š v e n č i a m a Vete ranų diena , 
vyko oficiali eglės „pjovimo 
ceremonija". Miesto policinin
kai budėjo naktį, prieš eglę čia 
nupjaunai- kad įlipę į ją žmo
nės nesumany tų taip bandyt i 
apsaugoti medį nuo nupjovimo. 

„Mano širdis daužosi", -
sakė 79 metų F. Ka tkauskas , 
m a t y d a m a , kaip k e r t a m a 
jų norvegiškoji melsvoji eglė. 
JBet t a i y ra Kalėdų dovana 
New York ir visam pasaul iui . 
M u m s l iūdna, mes ją augino
me d a u g metų, tačiau ir malo
nu leis t i kiekvienam ją pa
m a t y t i i r grožėtis". - JAV 
ž in i a sk l a ida i sakė moter i s . 
Dabar šeima jos vietoje ruo
šiasi aug in t i tamsiai raudoną 
klevą, o eglės kelmą atiduos 
miesto istorijos draugijai. 

Į atsisveikinimo su mies
tel io puošmena ceremoniją 

G e d i m i n o Žilinsko (Elta) nuotrauka. 

PAGERBĖ LIETUVOS BIČIULĮ 
skirt i grūdin ių ku l tū rų rūšių 
g e n e t i k a i ir k r y ž m i n i m u i , 
ypač kviečių, t r i t icale (rugių ir 
kviečių hibr idas) i r avižų. Jo 
v a d o v a u j a m a b e n d r a d a r b i ų 
mokslininkų g r u p ė ne tik su
kūrė 20 naujų pagerintų rū
šių, bet padvigubino ar ne t 
patr igubino j a v ų derlių iš ak ro 
- vadinasi , padid ino vien Ka
lifornijos ū k i n i n k a m s met ines 
pa jama- apie 100 milijonų dol. 
Su savo s t u d e n t a i s ir kole
gomis jis pa ruošė per 200 ori
ginalių s t ra ipsn ių ir apie 150 
mokslinių p raneš imų. 

Dr. Qualse t . būdamas įvai
rių direktorių t a rybų bei ko
mite tu nar iu y r a dažnai kvie
čiamas skaityti mokslinus pra
neš imus įvairiose pasaulio šal
yse. Šiuo me tu jo darbuose 
r a n d a m e ir a k t y v ą pagalbą 
Lietuvos ū k i n i n k a m s , kur j i s 
jau lankėsi 7 k a r t u s . Dr. Qual-
set buvo v ienas iš pelno i.esie-
kiančios .Auksučia i Fi unda-
tion" (USA) kūrėjų, dabar yra 
jos viceprezidentas - Tarptau

tinių ryšių vystymo direkto
rius; taip pat yra Auksučių ūkio ir 
Miškų centro (Lietuvoje) di
rek tor ius - organizacijų, kur ių 
t i k s l a s sukurti naujos rūš ies 
t y r imų parodomąjį ūkį Lietu
voje, t a rp Šiaulių ir Kuršėnų. 
Abi organizacijos yra pelno ne
siekiančios grupės ir pa ramą 
j o m s ga l ima nurašy t i nuo 
Amerikos valdžios mokesčių. 

Dr. Qualset ir kiti „Auksu
čiai Foundation" nariai 2004 
m e t a i s organizuoja t a r p t a u 
t i nę konferenciją (Internatio
nal VVorkshop) Auksučių ūky
je , kurios metu bus nagrinėja
mi nauji būdai, kaip pagerint i 
L ie tuvos ūkin inkų būvį. 
Vienas svarbiausiųjų „Auksu
čiai Foundat ion" t ikslų yra 
ūk in inkų ir mokslininkų suve
d i m a s bendram darbui. 

2003 m. lapkričio pradžioje 
dr. Qualset kalbėjo metinėje 
Amerikos Agronomų draugijos 
konferencijoje (the annual Ame
r ican Society of Agronomy 
Conference\ Denver, Colora-

susirinkę apie 200 Manches
te r ir apylinkių gyventojų bei 
Katkauskų giminaičių ir 
draugų buvo vaišinami Roc
kefeller centro sąskaita, o pa
t iems Katkauskams ir arti
miausiems jų giminėms (iš 
viso 13 žmonių) buvo pasiūly
t a aplankyti New Yorką gruo
džio 3 dieną. Tądien jų išau
ginta eglė „prigijo" Rockefeller 
centre , sužibėdama šimtais 
šventinių lempučių-girliandų. 
Tačiau tiems, kurie tikisi su
žinoti, kokią „riebią" sumelę 
iš viso to uždirbo patys Fran
ces ir Andy Katkauskai, ko 
gero, teks nusivilti. Andy žo
džiais tariant, j ie tiesiog pa
dovanojo savo išaugintą medį 
New York širdy Manhat tan 
įsikūrusiam Rockefeller cent
rui , neprašydami jokio pinigi
nio užmokesčio, išskyrus tai, 
kad jų gausi šeimyna gruodžio 
3-iąją buvo pavėžėta į New 
Yorką pasigrožėti kalėdines 
eglutės lempučių užžiebimu, o 
taip pat pavaišinta pietumis 
viename prabangių New York 
restoranų bei pakviesta į spe
cialų kalėdinį spektaklį „Ra-
dio City Hali". 

Kaip Laurynui papasako
jo Andy, New York vykusi eg
lės įžiebimo ceremonija, ku
rioje dalyvavo apie 100.000 
žmonių, jam paliko labai gra
žų įspūdį. „Aš nė kiek nesigai
liu savo šeimos sprendimo pa
dovanoti kalėdinę eglutę ne 
t ik niujorkiečiams, bet ir iš 
viso pasaulio į Didįjį Obuolį' 
atvykstantiems žmonėms, ku
rie ja dabar grožisi ir kuri 
visiems suteikia didelį džiaugs
mą, „- sakė Andy. Be kita ko, 
A. Katkauskas džiaugėsi ir 
savotiška reklama lietuvių 
tautai , kurios mums, tokiai 
mažai šaliai, jo manymu, 
niekada nebus per daug. Beje, 
toje ceremonijoje Andy iššovė 
šampano butelį, tačiau ne 
švęsti eglutės papuošimą, bet 
jo krikštasūnio sužadėtuves. 
Kai eglutė buvo apšviesta, 
krikštasūnis Mathew pasipir
šo savo merginai Jennifer, ir 
minia išgirdo atsakymą „taip". 
Ceremonijoje dalyvavo New 
York meras Michael Bloom-
berg, garsūs atlikėjai Enriąue 
Iglesias, Gloria Estefan ir kt. 
Na, o prieš atsisveikindamas, 
Andy papasakojo, kad New 
Yorke papuošta Katkauskų 
išauginta eglute yra viena iš 
šešių, augančių jų sodyboje. 
Tad liko dar penkios. Kas ži
no, gal tai buvo pirma, bet ne 
paskutinė eglė iš Connecticut 
gyvenančių Katkauskų sody
bos, sužibusi visai Amerikai 
Manhat tan centre? 

do. Jo paskaitos tema: „Naujas 
mokymo būdas žemės ūkio sri
tyje - Auksučių projektas 
Lietuvoje" („A New Paradigm 
in Agriculture - the auksučiai 
Project in Lithuania"). Po 
paskaitos dr. Qualset susitiko 
su Colorado Lietuvių Bendruo
menės atstove Cecilija Lankutis. 

„Auksučiai Foundation" ir 
Lietuvos smulkieji ūkininkai 
iš tikrųjų yra laimingi, gauda
mi kvalifikuotą, pasaulinio 
garso specialisto, mokslininko 
prof. dr. Qualset. paramą, ku
rią jis teikia savanoriškai ir be 
jokio atlyginimo. Sveikiname 
ji prestižinio Metinio akade
minio pagerbimo proga. 

Spaudai 2003.12.28 
paruošė 

The Auksučifi Foundation 
(USA); 2907 Frontera Way; 

Burlingame. CA 94010 U.S.A. 
E: sliupasvyt@earthlink.net 

arba Idclement@ucdavi.s. edu 
. Interneto svetainė: 

w w w . a u k f o u n d a t i o n . o r g 

mailto:sliupasvyt@earthlink.net
http://www.aukfoundation.org
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Siūlo darbą 
Namų remonto ir statybinės paslaugos Parduoda NEKILNOJAMASIS TURTAS 

CPA C O N S T A N T I N E 
Novv Hiring: Esthetkians-Nail 

technitians and massage therapists. 
Mušt be licensed or certifiecL Some 

English necessary. Location - • 
Batavia- Oak Park- Dovvners 

Grove. Please cali.: 708-945-8051 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 
kompanijonėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Galima 
gyventi kartu arba atvykti j 

darbą ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900. 

LIVE-1N nannies needed for jobs in 
Highland Park. 5 days/$400. 

Cleaning required. Mušt speak English. 
Previous experience with children in 

U.S. required. 847-331-3304. Five 
Diamond Agenev for Nannies. 

L1VE IN ONLY. 

Caregivers-Homemakers 
To provide tn-home care to the 

elderly. P/T. F/T. come-go. live-in. 
Mušt speak English, have vvork 
permit. drivers license and car. 

Comfort keepers (847) 215-8103. 

PRO CARE AGENCY 
We are looking for English speaking 
nannies. caregivers. Live-in/corne & go. 
Call 847-391-4164. 2644 Dempster 
Str.. #205. Park Ridge. IL 60068. 

CNAs and Companions: We are 
looking for experienced caregivers 

(minimum of 2 years with an agency 
in home health care). Part-time and 

full time positions available. Driver's 
license and available car preferred. 
Mušt speak English and have work 

authorization papers. 
Please call Beth at 312-739-9144. 

Siūlo išnuomoti 
VVoodridge išnuomojami 

1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— S600-S640; 

2 mieg. — S680-S720. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

Išnuomojami 2 butai — 73 St. ir 
Kedzie Ave. 1 mieg. su šiluma — 
$500 Į mėn.; 2 mieg. su šiluma — 

$525 į mėn. 
2 mieg. butas Bridgeporte $480 į 

mėn. 
Tel. 773-254-4322, Kęstutis. 

Gerame rajone išnuomojamas 2 
mieg. butas pusrūsyje su baldais. 

Galima nuomoti po kambarį. 
Pageidautina savaitgaliais grįžtantiems 

žmonėms. Atskiras įėjimas, geras 
susisiekimas, naujas remontas. 

Tel. 708-485-7609. 

Išnuomojamas apšildomas 
4 kambarių, 

1 mieg. butas 67 & Whipple 
apyl. 55415 į mėn. + „security" 

Tel. 773-434-4543 

Išnuomojamas 
naujai suremontuotas 2 mieg. 

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

Brighton Park išnuomojami 

4 kambariai. 

Tel. 773-847-1695. 

PARDUODA 

P a r d u o d a m a e l e k t r i n ė 

k i l n o j a m a l i gon inės l ova . 

G e r a m e s tovy je . 

•Tek 773-585-9500 . V a l e n t i n a s . 

Parduodamas grynas, skanus, 
mano nuosavų bitelių medus. 

Pristatau į Čikagą. Taip pat galima 
gauti po pamaldų PL centre 

Lemonte arba tel. 630-323-5326. 
Kazvs Laukaitis. 

DĖMESIO! DĖMESIO! 
Neseniai atvykote, ieškote darbo 
ar buto, tačiau skelbtis laikrašty
je brangiai kainuoįa? Ne bėda. 

DRAUGAS jūsų skeBskną 
išspausdins nemokamai. 

Tereikia paskambinti 
tel. 773^585-9500 ar užsukti į 

DRAUGO admktistracįą adresu 
4545 W. 63 St., Chicago, S. 

60629. 

NAUJIENA 
Pigiausi 

pokalbiai į 
Lietuva^ 

^Teiraukitės 
ATLANTįC 

1-800-775-7363 

* Moteris ieško darbo žmonių 
priežiūroje gyventi kartu. Turi 
patirties, rekomendacijas. Tel. 
708-424-8825. 

* Moteris ieško darbo lietuvių 
šeimoje, arba siūlyti kitus va
riantus. Legalūs dokumentai. 
Tel. 773-807-1595. 

* 50 m. moteris, turinti patir
ties ir geras rekomendacijas, 
ieško darbo su gyvenimu senų 
žmonių priežiūroje. Tel. 773-
434-8854 

* Vyras ir žmona ieško darbo 
kartu slaugoje. Moteris-medici-
nos sesuo. Tel. 773-251-6017 

* Vyras perka darbą senelių 
priežiūroje. Tel. 630-886-1498. 

* Vyras ieško darbo. Moka 
statybos ir ūkio darbus, turi 
patirties senų žmonių prie
žiūroje. Tel. 630-886-1498. 

* Moteris ieško darbo žmonių 
priežiūroje su grįžimu namo. 
Gali pakeisti savaitgaliais . Turi 
žalią kortą, patirties, automo
bilį. Tel. 630-862-6632. 

* Vyras ieško darbo prižiūrėti 
senus žmones arba valymo 
darbų. Tel 773-767-1583. 

* Moteris ieško darbo su 
grįžimu i namus, prižiūrėti vai
kus ar pagyvenusius žmones. 

ti ir kitus 
'e\.708-424-0175. 

variantus. 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S Kedae Chkago, IL 60629 
Prekyba nstaJavmas, aptamavrnas 

STASYS CONSTRUCTION 

— Licensed — Bonded— Insured 

C 7 dienos 
per savaite 

773-778-4007 
773-531-1833 

Medžio d a r b a i , elektra, 
santechnika, grindvs, dažymas-
Aukšta d a r b ų kokybė , žemos 

kainos 
Ž I L V I N A S 
V E N C I U S 
eontmetor CONSTRUCTION 

312-388-8088; 
773-581-5920 

ZIL 

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

..sot'fits*'. ..decks". .,gutters".plokšti 
ir ..shingle" stogai; cementas. 

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

Amber construction Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

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

remonto darbai. 
„Licensed. insured. bonded" 

Skambint i Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

'HOME REMODALING' 

„ D r a u g o " s k e l b i m ų 
skyr ius 

T e l . 1 - 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0 

Rūsių. voniiĮ ir virtuvių Įrengimas, 
priestatai. dur>s. langai. Laiptai, mar
muras, plyteles, parketas, santechnika. 
Elektra, dažymas. Aukšta darbų koky
bė, žemos kaimis. Tel. 708-268-011 į. 

{VAIRUS 

www,thec!assified.us 

* Moteris ieško darbo su 
grįžimu namo arba gali pakeisti 
bet kurią savaitės dieną. Tel. 
708-499-2911. 

* Moteris ieško darbo padėti 
senam žmogui tik šeštadieni
ais. Tel. 708-425-7829. palikti 
žinutę. 

* Moteris ieško darbo žmonių 
priežiūroje su grįžimu namo 
arba perka.Turi rekomendaci
jas, automobilį, kalba angliškai. 
Tel. 773-436-4628. 

* Vyras ir žmona, turintys 
žalias kortas, rekomendacijas, 
ieško darbo kartu arba atskirai. 
Siūlyti įvairius variantus. Tel. 
224-392-0857 

* Moteris pastoviai gali 
pakeisti šeštadieniais. Skam
binti nuo pirmadienio iki penk
tadienio tel. 708-388-3106. 
* 30 m. mergina perka darbą 
žmonių priežiūroje. Gali gyven
ti kartu arba pakeisti. Siūlyti ir 
kitus darbus. Turi žalią kortelę. 
Tel. 708-485-7609. 

' Moteris gali pakeisti nuo 
sausio 16d.iki 19 d. Tel. 630-
854-3422. 

irrtemetme elektroniniu 
skelbimu sistema 
sutaupys Saiką ir 
^ pinigus!!' 

5£M£Sa> 
200* Sausis menes: skefemai 

NEMOKAMI* 

Siuvėjos paslaugos 

Siuvėja taiso {vairius 

lengvus rūbus. 

Tel. 773-791-2536. 

Skambinkite arb& įį&ŠBnS 
užsisakykite 

internetu 9 PŠ^US: 
i * < J # avia-fešiieta; J A u * . >.^ 

DABAR \ * "fet &**i*; 

$ AirTickets Į 
, * * SUPER SALE 

1-800-514-9989 
www 

SIUNČIAME LAIVU IR AIR CARG0 
1-800-775-7363 

ATLANTIC 
txpressi,orp, 

PERSIUNTIMAS m PRISTATYMAS 
2719 W. 71 st Str. CHICAGO, IL 60629, tel: 773-434-7919 

8801 S. 78 Th Ave 8RIDGEV!EW, IL 60455, tel: 708-599-9680 
M ū s ų a t s t o v a i : 

B r a V O c o f f e e a n d d o l i 
238 Main Str. LEMONT, IL 60439, te!: 630-257-3300 

K A L Y N A c o r p . 
338 S. Rohivving Road PALATINE, IL 60067, tel: 847-776-7766 

Gerbiami lietuviai, 
/ei žinote kokį darbą arba parduodate savo darbą, 

prašau skambinkite tel. 773-595-4249, rašykite 
darbal@draugas.org 

arba siųskite faksą 773-585-8284. 
Šiai dienai turime apie 70 Neturiu, ieškančią darbo. 

Šie žmonės gali dirbti įvairius darbus, pradedant žmonių 
priežiūra k- baigiant valymais. Būtų masonu, įei jūs padė

tumėte savo tautiečiams įsikurti Amerikoje ir susirasti 
darbą. Laukiame j o su pasiūlymą} kr pagalbos 

m 15 
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m 

PASINAUDOKITE „DRAUGO" SPAUSTUVĖS 
PATARNAVIMAIS 

Dienraštis „Draugas" spausdinamas modernioje, savoje 
spaustuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos modernesnės spaus

tuvės visoje Amerikoje. „Draugo" spaustuvė spausdina 
lietuviškas knygas, žurnalus, laikraščius, programas, 

pakvietimus, plakatus, bilietus, reklamines brošiūras, vokus su| 
adresais, paruošia oficialių laiškų popieru su siuntėjo, 

organizacijų adresais, pasirinktais sūkiais. 
Nedaug yra spaudos darbų, kūnų dienraščio „Draugo" 

spaustuve negalėtu atlikti. 
Kiekvienas spaudos darbas, duotas „Draugo'' spaustuvei, yra 

parama dienraščiui. „Draugas" turi atlikti daug papildomų 
spaudos darbų, kad galėtų išsilaikyti ir dalyti pažangą. 

Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei kitų 
lietuvišku draugijų vadovybe pasinaudoti „Draugo" spaustuvėsĮ 

patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti ka^ų ir sužinoti, 
ką mūsų spaustuve gali Jums suteikti. 

Remkite „Draugą", kuris paaiko lietuvių kultūrini gyvenimą 
išeivijoje — duokite spaudos darbus „Draugo" soaustuvei. 

Juk „Draugas" stengiasi aprašyti visus renginius ir 
organizacijas, todėl nėra kito tokio, išeivija jungiančio, veiksnio, kaip j 

„Draugas". 
Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės: 

Valentinas Krumplis 
DRAUGAS 

4545 W. 63 Street; Chicago, IL 60629 
Te!.. 773-585-950C: Fax: 7T3-585 8284 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

GE/RCA ATSTOVYBE 
2346 \V. 69th Street 
Tel. 773-776-1486 

Paslaugos fotografams 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

RHKMENYS FTJIOGRAFAVK 
IR VĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus. daug su
taupysite. Pasinaudokite 
mūsų patogiu „lay-away" 

planu. Atliekame visus foto 
laboratorijos darbus. 

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

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

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

Draudimo paslaugos 

• STATE F A R M I N S U R A N C E ' 
l D R A U D I M A I • 
I Automobilio, namų. I 
I gyvybės ir sveikatos I 
I Agente Barbara Murray I 
I Prašylate Rasos — kalba lietuviškai I 
I 5710 W. 95 St.. Oak Lawn. II. I 
I 708-423-5900 | 

STATE F A R M I N S U R A N C E 
M Tf AKJBfl JO \ \ \ 1 U . SUJKAR 6 

IR ( ,Y\\ WS I)RAl DCV1AS 
Asentas Frank Zapolis irOtT Msr. 

Aukse S. Kane kalba lietuviškaT. 
FRANK ZVPOI. IS 

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

Kirpėjų paslaugos 

KIRPĖJA, turinti didele 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. Re2 ina 

Nuo šiol korteles 
skambinimui j 

Lietuvą nusipirksite 
„DRAUGE"! 

. j #8ttlL---
WįmMSa\gm 
' ~m ne m& 

f\ Takiu paslaugas parduodant 
ar perkant namus, butus. 

žemessklypą. Veltui 
ikainoju nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunantfinansino paskolą. 

0-flPnZP. f * R £ A TOf iS 
& B U 1 L D E R S , i n c . 

Kompanija pagal jūsų užsakymą 
stato 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 i c i u s @ h o m e . c o m 

OM*, Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lavra, DJinois 60453 
Business 708-423-9111 

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

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patar

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose. 

GREIT PARDUODA 

-a Landmark 
' ^ L properties p 

Bus. 773-229-8761 
Res. 708^25-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330 

RIMAS STANKUS 
• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patamav imas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaun 
paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

A u d r i u s M i k u l i s onur 
TeL 630-205-9262 - ^ & 
Pager 773-260-3404 '^°^^^. 
E-mail: amikulis@usa.com 
Įvairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analize 
* Pirkimas 
* Pardavimas ..... 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

Kraustymosi paslaugos 

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

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

Ortuifc 21 Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
Voice VlsA 773*54-7820 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: 
d.i.mayer@woridnet.att.net 

DANA ŠČERBAITĖ MAYER 
Jei norite parduoti ar pirkti namus 

mieste arpriemiesčiuose. kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER Profesionaliai ir 

.../iningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

Ordutfc 
Lolita Rasimavičiutė 
REALTOR 

21 
Bemini*, Inc. 

4705 S. Cilbert Ave. 
LaCrange, IL 60525 

• Mielai atsakysiu i visus su nekilnojamu turtu 
susijusius klausirr 
• Padėsiu ne tik įsigyti ar parduoti nuosavbę, 
be? ir gauti finansavimą bei atlikti rinkos analizę. 

Tel. 708 6 1 2 8573 mob. 
E-maii; loiita.rasirria©century21 .com 

mindaugasbuMiau.<;kAs.cendantniidwest.com — 50 valstijų 
PASKOIX>S NAMAMS; BANKROTAMS, KREDITO PROBI.EMOS 
Kalbu ir rusiškai 

N e m o k a m a s 
tel. 888-844-9888, 

mob i lus 651-343-0286 
C C E N D A N T 

Mortgage 

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

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

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
Chicago. IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

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

608 W. Roosevelt. 
Chicago. IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

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

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

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

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

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

/ NORĖJAU PRANEŠTI. KAD 
DABAR GALĖSITE MAN 
PASKAMBINTI PIGIA U!!! fCT -— r > 
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* * - < < X . min \ ! i \\W A ! % > \ ^ 
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mailto:darbal@draugas.org
mailto:jonavicius@home.com
mailto:amikulis@usa.com
mailto:d.i.mayer@woridnet.att.net
http://www.alwayswithflowers.com


Lietuvos pilietybės netekęs prezidento 
finansinis rėmėjas bus išsiųstas iš Lietuvos 

A t k e l t a i š 1 p s l . 
•kai baigsis apskundimo termi
nas arba kai jį išnagrinės teis
mas. 

Tokiu atveju J . Borisovas 
Lietuvoje gali būti dar mažiau
siai savaitę. 

J . Borisovas buvo paprašęs 
leidimo nuolat gyventi Lietuvo
je, tačiau VSD pasiūlė į t raukt i jį 
į valstybėje nepage idaujamų 
asmenų sąrašą. 

Konstitucinis Teismas gruo

dį nustatė, jog prezidento dekre
tas išimties tvarka suteikti Lie
tuvos pilietybę J.Borisovui, ku
ris yra Rusijos pilietis, priešta
rauja Konstitucijai ir Pilietybės 
įstatymui. 

J. Borisovas anksčiau turėjo 
Lietuvos pilietybę, tačiau ją 
prarado įgijęs Rusijos pilietybę. 

Prezidento rinkimus laimė
jęs R. Paksas praėjusį balandį 
suteikė jam Lietuvos pilietybę 
išimties tvarka. 

R. Pakso rinkimų kampani
jai J.Borisovo vadovaujama 
sraigtasparnių remonto bend
rovė ,,Avia Baltika" paaukojo 
1.2 mln. litų. 

Konstitucinis Teismas pilie
tybės suteikimą įvertino kaip 
atlygį už paramą rinkimų kam
panijai. 

Pilietybės suteikimas J. Bo
risovui yra vienas iš argumentų 
surengti Seime apkaltą prezi
dentui. 

DRAUGAS, 2004 m. sausio 10 d. šeštadienis 

ĮDUKRINTOS 168 MOKYKLOS 

Italijos Prezidentūra oficialiai pranešė apie atidedama 
prezidento vizitą \ Lietuvą 

A t k e l t a i š l p s l . 
Atšauktas Italijos preziden

to vizitas patvirt ina nuogąsta
vimus, kad Lietuva patirs tarp
tautinę izoliaciją dėl skandalo 
sukompromituoto prezidento. 

R. Paksui gruodžio pradžio
je teko atšaukti vizitą į Vašing
toną, kurio metu buvo planuo
tas susitikimas su JAV prezi
dentu George W. Bush. 

Lietuvos Prezidentūra ne
linkusi dramatizuoti atidėto vi
zito. Pasak prezidento patarėjo 

diplomatijos klausimais Eitvydo 
Bajarūno, diplomatinėje prakti
koje tokie dalykai įprasti, kai vi
zitų datos dėl įvairių priežasčių 
yra atkeliamos. 

Pagrįsdamas savo teiginį, 
kad vizitų atidėjimas nėra iš
skirtinis reiškinys, E. Bajarū-
nas priminė, jog buvo nukeltas 
ir Lietuvos prezidento R. Pakso 
vizitas į Ukrainą dėl šios valsty
bės vadovo Leonido Kučmos ne
tikėtos ligos. „Vizito atidėjimas 
nėra tas įvykis, iš kurio daroma 

išvada apie blogėjančius valsty
bių santykius", sakė jis. 

Prezidento patarėjas labai 
diplomatiškai išsisuko nuo žur
nalistų klausimo, ar preziden
tas R. Paksas pastaruoju metu 
gauna kvietimus vizitams į už
sienio valstybes. „Apie visus 
kvietimus yra informuojama", 
sakė E. Bajarūnas. 

Tuo tarpu pastaruoju metu 
jokių pranešimų apie prezidento 
R. Pakso gaunamus kvietimus 
vizitams negirdėti. 

Buvęs ambasadorius Latvijoje prezidento patarėju bus tik 
deleguotas ministerijos 

A t k e l t a i š 1 ps l . 
„Aš prezidentui tą paaiš

kinau, ir jis mane suprato", sa
kė P. Vaitiekūnas. 

Šiuo metu URM į Preziden
tūrą yra komandiravusi penkis 
diplomatus, tarp jų — ir prezi
dento patarėją diplomatiniais 
klausimais Eitvydą Bajarūną. 

Prezidentūra anksčiau skel

bė, kad P. Vaitiekūnas, anks
čiau sutikęs dirbti prezidento 
patarėju užsienio politikos klau
simais, darbą pradės sausio 8 d. 

Sausio pradžioje baigęs dar
bą ambasadoriaus Latvijoje pa
reigose ir grįžęs į Užsienio rei
kalų ministerija, šiuo metu P. 
Vaitiekūnas atostogauja. 

BNS žiniomis, atostogos 

truks iki vasario 20 dienos. 
LNK televizija, remdamasi 

neįvardytais šaltiniais, pranešė, 
jog karjeros diplomatas savo 
sprendimą dirbti Prezidentūro
je pakeitė po Konstitucinio Teis
mo sprendimo, kad prezidentas 
R. Paksas pažeidė Konstituciją 
suteikdamas Lietuvos pilietybę 
verslininkui Jurijui Borisovui. 

Santarvės ordinas — muziejininkui Romualdui Budriui 
A t k e l t a i š 1 ps l . 

Centras nuo 1980-ųjų tapo 
P. Gudyno muziejinių vertybių 
restauravimo ir konservavimo 
centru. 

Nuo 1960 metų R. Budrys 
ėmė formuoti Vilniaus arkika
tedros restauravimo programą. 
J is taip pat organizavo Chodke
vičių ramų restauravimą ir jų 
pritaikymą Vilniaus paveikslų 

galerijai, sukūrė ir įgyvendino 
jos parodų programą. 

Nuo 1985-ųjų R. Budrys or
ganizavo Senojo arsenalo vaka
rinio korpuso atstatymą, kuria
me įrengė taikomosios dailės 
meno parodą. Nuo 1997 metų R. 
Budrys vadovavo Parodų rūmų 
sukūrimo programai , juose 
surengė apie 200 parodų. 

1990 metais R. Budrvs Rad

vilų rūmuose sukūrė pirmąją 
parodą, skirtą Radvilų dinasti
jai. 

Nuo 2002 metų R. Budrys 
vadovauja Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovų rūmų j 
interjerų ir parodų programą : 

kuriančiai grupei. 
R. Budrys organizavo dau

gelio vertingų meno kolekcijų 
pervežimą į Lietuvą. 

Pasieniečiai patys atsikrato nesąžiningų pareigūnų 
Atke l t a iš 1 p s l . jusiu su kontrabandos gabeni-

Sios rinktinės pare igūnams mu ir korupcija, pavardės, 
paskelbta neeilinė atestacija. Su dokumentais susipaži-

Tuo tarpu Vidaus reikalų nęs premjeras teigia nedarysiąs 
ministerijos (VRM) komisijos 
ataskaita apie korupciją VSAT 
jau savaitę guH ant premjero 
Algirdo Brazausko stalo. Prie 
ataskaitos yra pridėti ir doku
mentai su specialiu į rašu „vi
siškai slaptai", kuriuose įvardi
jamos kai kurių pasienio pa
reigūnų, kaip įtariama — susi-

išvadų, kol nepasikalbės su 
VSAT vadu Algimantu Songai
la, kuris gydosi ligoninėje. 

Generalinis inspektorius 
Julius Jasai t is iki sausio 21 
dienos ministrui Virgilijui Bu
lovui turi pateikti tyrimo išva
das dėl VSAT vado A. Songailos 
ir Lazdijų rinktinės vado Albino 

Zymančiaus galimo piktnau
džiavimo tarnyba, be eilės p e r | 
valstybės sieną praleidžiant kai 
kuriuos žmones. 

Pareigūnams gali būti skir
tas papeikimas, pažeminimas 
pareigose arba atleidimas iš 
darbo 

Įrodžius, jog buvo padaryti 
nusikaltimai, ministro teigimu, ; 

VSAT vadas gali netekti ne tik 
pareigų, bet ir generolo antpe
čių. 

Buvęs prezidentas nesuteikė pilietybės nė vienam 
jos atsisakiusiam užsieniečiui 

Atke l t a iš 1 ps l . 
rekomendavo sute ik t i Kūno 
kultūros ir sporto depar tamento 
direktorius Vytas Nėnius, Sei
mo užsienio reikalų komiteto 
pirmininkas Gediminas Kirki

las, krepšininkai Arvydas Sabo
nis. Šarūnas Marčiulionis, Ri
mas Kurtinaitis, Lietuvos am
basadorius Rusijoje Rimantas 
Šidlauskas. 

„Žinoma, pastaruoju metu 

pateiktas Konstitucinio Teismo 
Pil'etybės įstatymo taikymo iš
aiškinimas iš esmes koreguos 
Lietuvos pilietybės suteikimą 
išimties tvarka", teigė A. Pen-
kauskas. 

Pavogtas Šiluvos bažnyčios paveikslo karūnas suradusiam 
asmeniui žadama premija 

Atke l t a iš 1 ps l . 
Pareigūnai turėjo duomenų, 

kad anksčiau septynis ka r tus 
teistas, 28-erius savo gyvenimo 
metus už grotų praleidęs ir nuo
lat girtaujantis vyras galėjo būti 
apvogęs ir Raseinių bažnyčią. 
Tačiau te isėsaugininkams ne
pavyko surasti pakankamai A. 
Daujoto kaltės įrodymų, kad bū
tų galimąjį laikyti nelaisvėje. 

„Jis pasirašė rašytinį pasi
žadėjimą neišvykti, be to, yra 
įtariamasis dar keliose j au iš

aiškintose vagystėse", sakė A. 
Elijošius. 

Šiluvos bažnyčia buvo ap
vogta per šv. Kalėdas Naktį į 
šventovę Įsibrovę asmenys pa
grobė dvi paveikslo ..Dievo 
Motina su kūdikiu" aptaisų ka
rūnas, nuplėšė Dievo Motinos 
auksinę sagę bei pasiėmė baž
nyčios aukų dėžutę su keliomis 
dešimtimis litų. 

17 amžiuje nežinomo dai
lininko tapytas paveikslas „Die
vo Motina su kūdikiu" buvo res

tauruojamas dvejus metus , 
šiemet darbai pabaigti. 

Karūnos buvo pagamintos 
iš aukso, sidabro, vario ir gele
žies. Pavogtoji Dievo Motinos 
mažoji karūna su kalnų krištolo 
akmeniu sveria 298.5 gramo, o 
kūdikio karūna su žalsvo kvarco 
akmeniu — 112.6 gramo. 

Šios vertybės spalvotųjų 
metalų supirktuvėje galėta 
kainuoti iki 10,000 litų. Tačiau 
jų istorine, kultūrinė, religinė 
vertė daug didesnė. 

Apskųsta Kauno nusikaltėlių vado H. Daktaro pergalė 
Kauno teisme 

Atke l ta iš 1 ps l . 
nubyrėjo", dienraščiui „Lietu
vos rytas" teigė valstybės kal
tinimą byloje palaikęs prokuro
ras. 

Pernai Kauno apygardos 
teisme nagrinėtoje byloje H. 
Daktaras buvo ka l t inamas pen
kiskart padėjęs nukentėjusiems 

išsipirkti brolių Sauliaus ir 
Žydrūno Mečislovo Čiapų, tapu
sių valstybės saugomais liudy
tojais, bei jų bendrininkų pa
grobtus automobilius ir už tar
pininkavimą gavęs nuo 200 iki 
600 JAV dolerių užmokestį. 

Nusikaltimai, už kuriuos H. 
Daktaras, 36 metų Aidas Lie

tuvninkas ir Gintaras Mongir-
das bei 29 metų F.valdas Macius 
stojo prieš teismą. įvykdyti nuo 
1994 metų liepos iki 1996 metų 
balandžio 2 dienos. 

Po išteisinamojo nuospren
džio H Dak'aras džiaugėsi, kad 
8 metus trukę tardymai, teismo 
posėdžiai padaliau pasibaigė. 

KĘSTUTIS K M I K L A S 

2003 m. lapkričio 15 d. 
New Yorke sušauk tas Tautos 
fondo tarybos p i lna t i e s po
sėdis, už t rukęs beveik visą 
dieną, praėjo gan darbingai, 
svarstant esamąją ir tolimes
nę TF veiklą. Tame posėdyje 
buvo numautas paramos skirs
tymas, bet. paramos komisijai 
prašant, nu ta r ta tą skirstymą 
nukelti iki 2004-ųjų metų 
kovo mėnesio. 

Šiam posėdžiui vadovavęs 
tarybos p i rmin inkas Ju rg i s 
Valaitis visų p i rma tarybos 
vardu išreiškė užuojautą vice
pirmininkui Jonu i Vilgaliui 
dėl jo žmonos staigios mirties, 
po to pristatęs pakeistą dar
botvarkę, kalbėjo TF einamų
jų reikalų klausimais . J i s pats 
daug laiko skyrė TF veiklos 
propagavimui per „Valstiečių 
laikraščio" pr iedą „Tėviškės 
šviesa" su straipsniais apie TF 
paramą Lietuvos šviet imui , 
demokratizacijai per mokyk
las, apie mokyklų jdukrinimus 
ir t.t. „Tėviškės šviesa" spaus
dina atsiliepimus iš mokytojų 
bei vyresniųjų klasių mokinių 
ir iš to matosi, kad Lietuvos 
mokyklos daro žymią pažan
gą, atsikratydamos sovietinės 
įtakos. Anot Valaičio, jaunimas 
mokosi Lietuvos išlaisvinimo 
istorijos, lanko par t izanų ka
pus, pr ipranta gerbti Lietuvos 
vėliavą, gieda Lietuvos himną. 
Tačiau, gaila, kad tai vyksta 
ne visur. Neseniai vykusiame 
Lietuvos mokytojų kongrese 
himno negiedojo ir nebuvo 
kalbama apie tautinį ugdymą. 

„Tėviškės šviesa" yra lei
džiama su Tau tos fondo ir 
Lietuvos Švietimo ministerijos 
parama. J i išeina d u k a r t per 
mėnesį su 20,000 t i ražu. J i jau 
eina trečius metus ir yra labai 
populiari t a rp mokytojų ir 
mokinių. Iš gaunamų gausy
bės laiškų matyti , kai šis lei
dinys yra gan efektyvus, pat
riotiškai auklėjant jaunimą ir 
skiepijant jam meilę Lietuvai. 

Tolimesnėje posėdžio eigo
je kalbėjo valdybos pirminin
kas Algis Vedeckas. Pagal jo 
pateiktą finansinę apyskaitą, 
2003 m. spalio mėn . Tautos 
fondo ižde buvo 2,345.921.92 
dol. Pinigai šiuo metu yra 
investuoti į saugias GNMA. 
FNMA ir panaš ia akcijas, 
kurios neša pa lūkanas ir divi
dendus. Ir iš jų šiemet bus 
gauta apie 80,000 dol. pajamų. 
Iki šio posėdžio 2003 m. gauta 

pajamų 335.954 dol., įskaitant 
pajamas iš investicijų, aukas 
pmigais ir pal ikimais. Paliki
mų keliu ir daugiaus ia lėšų 
ateina į fondą. P e r savo egzis
tencijos laikotarpį Tautos fon
das palikimais y ra gavęs: iš 
JAV lietuvių 2,663,932 dol.; iš 
Kanados — 376,829 dol.; iš 
Anglijos — 131,438 dol.; iš 
Australijos — 69,049 dol.; iš 
Vokietijos — 59,917 dol.; iš 
Naujosios Zelandijos — 7,539 
dol. ir po 1,000 dol. iš Italijos 
ir Urugvajaus. O dėl gautų 
aukų iki spalio pabaigos, jei 
palyginti su praėjusiais metais, 
jos nesumažėjo. Aukų. kuri
omis fondas gali disponuoti 
savo nuož iū ra , g a u t a apie 
25,500 dol., mokyklų įdukrini-
mui apie 19.500 dol. ir su 
aukotojų paskirtimi — 30,500 dol. 

P i rm. Vedeckas pasiūlė, 
kad Lietuvos baigiančių vi
durines mokyklas mokinių ra
šinių konkurs in ių programų 
tolimesnis finansavimas būtų 
sus tabdytas , nepaisant to, kad 
Lietuvoje t a m nepri tar iama. 
Ši p rograma veikia nuo 1998 
metų, ir iš iki šiol apdovanotų 
850 mokinių kiek įtakos į juos 
ji turi ateičiai. įdomu tai , kad 
tuose raš in ių konkursuose 
dalyvauja daugiausia mergai
tės. Jų , kur ioms buvo skirtos 
premijos, buvo 623 arba 73 
proc., o bern iukų buvo tik 227. 
Nuostabu, kad gavusių premi
jas skaičiuje y ra 60 mokinių 
su nel ietuviškom pavardėm, 
kas liudija juos galbūt esan
čiais iš svet imtaučių ar mišrių 
šeimų, tačiau tikinčiais į Lie
tuvą ir jos puikią ateitį. 

Iš Lietuvos mokyklų įduk-
rinimo komisijos, kuriai vado
vauja dr. Nijolė Bražėnaitė-
Paronet to , buvo pat i r ta , kad 
j au net 168 mokyklos yra 
įdukrintos. Tautos fondas ir 
toliau pris ideda su savo 50 
proc. duoklės priedu prie gau
tos sumos iš įdukrintojo, iki 
1,000 dol. Tas priedas duo
damas t ik prie pirmą kartą 
skirtos sumos mokyklai, ir jis 
bus tęs iamas toliau. Dar daug 
mokyklų, ypač Vilniaus krašte, 
laukia, kad kas nors jas įdukrintų. 

Iš posėdyje dalyvavusios 
Šalpos komisijos pirmininkės 
dr. Rožės Šomkai tės . kuri va
dovauja ta lp in tuvais siunčia
mai p a r a m a i į Lietuvą, suži
nota, kad paskutinysis talpin-
tuvas į Lietuvą iškeliavo spa
lio 18 d. Jame buvo: 89 kompiu
teriai , 27 spausdintuvai (prin-
ters) , 100 dėžių popieriaus. 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi la ido tuv ių patalpas visose Čikagos miesto 
apyl inkėse i r pr iemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai . 

GAIDAS DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

jau daug meti: teikia pagarbų patarnavimą liūdesio valandoje. 
Jų laidoPmo namai >ra Čikagoje ir priemiesčiuose. 

kiekvienam lengvai pasiekiami. 
Atliekame ir kūno sudeginimo (cremation) patarnavimus. 

CERALD F. DAIMID — 
nepr ik lausomas d i r ek to r i us 

4330 So. Cal i fornia Ave, Chicago, I L 60632 

1-773-523-0440; 1-708-873-0500 
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560 dėžių knygų (daugiausia 
angl iškų) . 80 dėžių įvairių 
re ikmenų mokslui , 40 siu
vamų mašinų, 233 dėžės siu
vimui reikalingų medžiagų, 20 
dviračių ir 50 dėžių žaislų bei 
sportinių įrankių. Ši siunta 
kainavo 6,000 dol.. įskaitant 
kompiuterių sutvarkymą, mo
kestį vyriškajai darbo jėgai, už 
ilgų distancijų telefoninius 
pasikalbėjimus, transportą su-
vežimui daiktų į vieną vietą, 
nupirkimą šieK tiek reikalin
gos medžiagos pakavimui ir 
t.t. Dr. Šomkaitė paminėjo, 
kad nuo 1999 metų T F vardu į 
Lietuvą buvo išsiųsta 13 tal-
pintuvų su 767 kompiuteriais, 
paskir tais į 227 mokyklas, su 
anglų kalbos vadovėliais bei 
knygomis, kurių ta rpe buvo ir 
50 lietuvių enciklopedijų, 
išleistų Bostone. Su tais tal
pintuvais iškeliavo per 500 siu
vamų mašinų, 28.000 svarų 
įvairios siuvimui medžiagos, 
gausybė sportui reikalingų 
priemonių su tūkstančiais ka
muolių, pačiūžų, slidžių, tūks
tančiai avalynės, tūkstančiai 
svarų riešutinio sviesto ir t.t. 
Kadangi didelis skaičius mo
kytojų yra mažai susipažinu
sių su kompiuteriais, Tautos 
fondo vardu nuolat yra ruošia
mi specialūs ku r sa i . Šiais 
meta is jie bus Telšių raj.. 
Bražėnų mokykloje ir Jurbar
ko Naumiesčio mokykloje. 

Dr. Šomkaitė nusiskundė, 
kad ta lp in tuvų paruošimas 
yra labai sunkus darbas ir 
t rūksta pajėgių žmonių nuola
tiniam kilnojimui tūkstančiui 
sunkių dėžių. Iki šiol vienos 
dėžės paruoš imas siuntai 
kainuodavo apie 1.50 dol., 
paskutiniam ta lpintuvui vie
na dėžė jau kainayo 3.65 dol. 
Tad jau yra apsispręsta to
limesnį TF vardu talpintuvą 
siuntimui sustabdyti . Jau yra 
s u r a s t a organizacija Phila-
delphijoje, per kurią bus gali
ma jos talpintuvais siųsti siuntas 
į Lietuvą po 1.50 dol. už dėžę. 
žinoma, pr iklausant nuo liku
sios vietos nepilnam talpintuve. 

J a u anksčiau Tarybos na
riams teigiamai pasisakius už 
Interneto puslapį apie Tautos 
fondą kompiuteryje pirmieji 
žingsniai j au padary t i . Jį 
tvarko bendrovė -Voras", ku
riai vadovauja Pr . Pranckevi-
čius. J i yra Čikagoje ir tą pus
lapį galima pasiekti kompiu
teriu t a u t f d . o r g arba 

i n f u n d . o r g . Žinoma, jis 
dar nėra visiškai tobulas, bet, 
laikui bėgant, tobulės. 

Didžiąją posėdžio dalį užė
mė diskusijos TF finansų 
reikalais, ypač kad pastarųjų 
kelių metų laikotarpyje dėl 
pablogėjusios Amerikos finan
sinės padėties, dėl labai nukri
tusios akcijų ver tės sumažėjus 

palūkanoms, taip pat ir Lietu
vai atstačius nepriklausomy
bę, įplaukos iš investicijų ir 
aukos iš fondo rėmėjų žymiai 
sumažėjo. Tad ir tenka susi
durti su rimta problema dėl 
didesnės paramos Lietuvai . 
Šiuo metu taryba yra gavusi 
68 prašymus 483,588 dolerių 
sumai ir laukiama jų daugiau, 
nes, nukėlus paramos skirsty
mą iki šių metų kovo mėnesio, 
papildomi prašymai bus dar 
priimami iki 2004 m. vasario 1 
dienos. Visi prašymai iš 
Lietuvos privalo būtinai eiti 
per TF atstovybę, kur i yra 
Vilniuje, Pilies gt. 8. 

Tautos fondas tur i daug 
programų, kurių finansavimo 
tęstinumą yra patvirt inęs TF 
narių metinis sus i r inkimas , 
įvykęs 2003 m. gegužės 10 d. Nevv 
Yorke. Toms programoms, t.y. 
„Valstiečių laikraščio" priedui 
„Tėviškės šviesa" ir „XXI 
amžiaus" laikraščio priedui 
.Atodangos", išlaidos turi būti 
padengtos iki 2003 m. pabai
gos. Dėl tų abiejų priedų buvo 
gan plačiai diskutuojama. Visi 
tarybos nariai pripažino, kad 
„Tėviškės šviesa" yra efektin
gas leidinys Lietuvos švie
timui, plečiant pedagoginę 
mintį per mokytojų dialogus 
su mokiniais. Tačiau dėl „Ato
dangų" buvo skirtingų nuo
monių dėl jų efektingumo, 
ypač kad jo tiražas yra gan 
mažas ir tik labai r ibotas 
žmonių skaičius gali susipa
žinti su jo poleminiais straips
niais, plečiant demokratizaci
jos idėją Lietuvoje. 

Taryba taip pa t svarstė 
dėl tolimesnės finansinės pa
ramos Amerikos Lietuvių Ta
rybai ir priėjo pr ie bendro 
sutarimo, kad ALTo veikla 
šiuo metu yra dar remtina, 
nes ji labai efektingai darė 
žygius į JAV valdžią dėl Lie
tuvos priėmimo į NATO ir da
bar daro dėl Amerikos Balso 
bei Radio Free Europe t rans
liacijų lietuvių kalba tolimes
nio finansavimo, a ts imenant 
ir tai, kad ALT praeityje 
finansiškai rėmė Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
to (VLIKo) veiklą. Finansinės 
paramos dydis bus nutar tas 
per paramos skirstymo posėdį 
2004 m. kovo mėnesį. 

Norintys daugiau sužinoti 
apie Tautos fondą, jo finansuo
jamas įvairias p rogramas , 
apie per jį sudaromas sutart is 
(Charitable Annui ty Trus t 
programas), ar per jį įdukrinti 
mokyklas Lietuvoje, gali 
kreiptis šiuo adresu: 

LITHUANIAN NATIO
NAL F O U N D A T I O N , 307 
West 30 th S t r e e t , N e w 
York, NY 10001-2703, t e l . 
212-868-5860, 

E-mail: t au t fd@aol .com 
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Sausio 13-osios - Lietuvos 
Laisvės aukų atminimą ir 
pagerbimą sekmadienį, sausio 
11 d. Jaun imo 1 centre rengia 
ALTo Čikagos skyrius. 10:30 
v.r. Mišios Tėvų jėzuitų kop
lyčioje ir aukų a tmin imas 
Jaun imo centro I i . K. Čiurlio
nio galerijoje. Visus kviečiame 
dalyvauti . 

Kun. dr. Arvydas Žygas iš 
Lietuvos yra atvykęs į Čikagą. 
J i s y ra Kauno Kunigų semi
narijos dvasios vadas ir profe
soriauja Vytauto Didžiojo uni
versitete. Šį sekmadienį, sau
sio 11 d.. Cicero Šv. Antano 
bažnyčioje, 9 v.r. laikys šv. 
Mišias . Lietuviai kviečiami 
kuo gausiau dalyvauti. Po to 
seks pabendravimas. 

Siu metų vasario 22 d-, sek
madienį JAV LB Švietimo ta
ryba PL centre, Lemont, ruo
šia lituanistinių mokyklų mo
kytojams darbo konferenciją. 
Renkamės į Palaimintojo Jur 
gio Matulaičio misiją 9 v.r. šv. 
Mišioms, programą tęs ime 
PLC Bočių menėje 10 v.r. 

Programoje dalyvaus pe
dagogė I rena Giedrienė iš Cle-
veland, Ohio, Švietimo tary
bos na rys ir ,,Bendruomenės 
mokslų" dėstytojas Juozas 
Polikaitis bei kiti mokytojai. 
Pie tausime drauge ir dienos 
p rogramą baigsime apie 3 
v.p.p. Maloniai kviečiame ir 
l auk i ame visų l i tuanis t inių 
mokyklų vedėjų ir mokytojų. 

Čikagos filisteriu skautų 
skyrius kviečia visus į diskusi
jos vakarą su tėvu Anthony 
Markus , sausio 16 d., 7:30 v.v. 
Bočių menėje, PLC. Tėvas 
Markus kalbės angliškai apie 
tai , kaip galima išgelbėti senų 
Čikagos lietuvių bažnyčių 
senienas. Prašome visus daly
vauti ir atsivesti draugus. 

„Seklyčioje" sausio 14 d. 2 
v.p.p. trečiadienio popietėje 
bus rodoma vaizdajuostė -
muziko Fausto Strolios autori
nis ,.Giesmių vakaras", kuris 
įvyko Šv. Kazimiero bažnyčio
je Vilniuje, dalyvaujant 9 
Vilniaus chorams. Visi malo

niai kviečiami praleisti po-pie-
tę su muz. Faus tu Strolia. 

Lietuviu rašytojų draugija 
gavo žinią, kad sunkiai susir
go rašytojas Andrius Mironas. 
J i s guli šioje ligoninėje: Twin 
Cit ies hospi tal 1100 Las 
Tables Templeton, CA 93465, 
room 224 B. tel. 1-805-434-
3500. 

Švyturio Jūrų šaulių kuo
pa, Detroi t . Michigan, šių 
metų sausio 18 d. rengia Klai
pėdos a tgavimo ir Sausio 
13-osios žuvusių didvyrių Vil
niuje minėjimus. Minėjimas 
r eng i amas Šven to Antano 
parapijoje. Programoje: 

10:30 v.r. - šv. Mišios. 
Atnašau ja Lie tuvos Šaul ių 
sąjungos išeivijoje vyriausias 
kapel ionas kun . Alfonsas 
Babonas. 

12:15 v.p.p. - Akademija 
parapijos salėje. Kalbės Lie
tuvių Bendruomenės Michi
gan apylinkės valdybos pir
mininkė Liuda Rugienienė. 

Meninėje dalyje bendras 
dainavimas, kurį praves Sta
sys Sližys. Organizacijos daly
vauja su vėliavomis. Minėjimą 
rengia Detroi to Ramovėna i 
talkininkaujant Švyturio J ū r ų 
šaul ių kuopai , D a r i a u s ir 
Girėno klubui ir Birut ie tėms. 
Kviečiame gausiai dalyvaut i 
didžių įvykių Lietuvoje mi
nėjime ir pagerbti žuvusius di
dvyrius. 

Šauniausias 2004 metų 
pokylis sparčiai artėja! Pasau
lio lietuvių centro vadovybė 
kviečia visus į puotą ,,Rio!", 
kuri vyks vasario 7 d. PLC. 
Jau pats laikas kviesti drau
gus ir organizuoti s ta lus . Už
sakymus priima Regina Gris-
keliene, tel. 630-655-2485. 

„Žiburėlio" Montessori 
mokyklėlei 20 metų jubiliejų 
švenčiant, ruoš iamas Tango 
v a k a r a s su šokiais ir va
kariene, kuris įvyks 2004 m. 
vasario 21 d. 6 v.v. Ruffled 
Feathers Country Club. Le
mont, IL. Daugiau informaci
jos sute iks Regina Švaba i -
tė-Abate . tel. 708-923-1872. 

„Dainavos" ansamblis 
nuoširdžiai kviečia visus pra
leisti smagų vakarą sausio 31 
d., šeštadienį, 7 v. vakaro kon
certe „Sutarsim". Kartu su 
„Dainavos" ansambl iu kon
certe dalyvaus žinoma solistė 
Veronika Povilionienė iš Lie
tuvos. Koncertas „Sutarsim" 
įvyks Morraine Valley Col-
lege&Performing Arts Centre 
( l l l t h St. ir 88th Ave., Palos 
Hills). 

Sutvirtinimo sakramento 
registracija ir pirmoji klasė 
vyks sekmadienį, sausio 11 d„ 
12 v.p.p. PLC (rytų pusėje), 
prie Maironio mokyklos rašti
nės. Klasės vyks kiekvieną 
sekmadienį, po šv. Mišių nuo 
12 iki 1 v.p.p., iki Sutvirtinimo 
šventės dienos, t.y. gegužes 23 
d. Priimami mokiniai nuo šeš
to skyriaus. Dėl papildomos 
informacijos kreipkitės į Rimą 

Sidrienę tel. 708-598-5112. 
Kol vaikai bus klasėse, dr. 
Linas Sidrys praves pokalbius 
su tėvais apie tikėjimą. Kvie
čiami visi tėveliai. 

„JAV LB penki dešimt
mečiai" - JAV Lietuvių Bend
ruomenės istorijos knygos 
sut iktuvėse kalbės JAV LB 
Krašto valdybos pi rmininkė 
Vaiva Vėbrai tė . Tai knyga 
apie LB kūrimąsi nuo 1951 
m., istorinį 50 metų kelią, at
vedusį iki šių dienų ir padėjusį 
ja i 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 išeivijos 
istorija. Knygos su t ik tuvės 
vyks 2004 m. sausio 18 d„ sek
madienį, 3 v.p.p.. J C kavinėje. 
Bus meninė programa ir vaišės. 

SKELBIMAI 

J A V L B Š V I E T I M O T A R Y B A P R A N E Š A 

Atidaroma neakivaizdinė 
aukštesniosios l i tuanis t inės 
mokyklos klasė. Baigę 8-ias 
klases kasdieninėje mokyklo
je, mokiniai mokytis nenusto
ja, o mokslą tęsia 9-oje klasėje. 
Li tuanis t inis šviet imas ta ip 
pat neturėtų baigtis, tačiau 
aukštesniųjų klas ių nėra 
visose l i tuanist inėse mokyk
lose. 

Kad l i tuan i s t in i s švieti
mas būtų prieinamas visiems 

9-12 klasių mokin iams , 
„Aušros" aukštesnioji litu
anistinė mokykla sutiko pri
imti mokinius į neakivaizdinę 
klasę. Pr i imami l ietuviškai 
ka lbantys mokiniai nuo 13 
metų amžiaus, lituanistinėje 
mokykloje arba Lietuvoje bai
gę 8-ąją (ar aukštesnę) klasę 
arba tolygaus l i tuanis t inio 
išsilavinimo. Kreiptis į moky
toją Vidą Bučmienę, tel. 
216-481-0653. 

G E R I A U S I A D O V A N A - „ D R A U G O " 
P R E N U M E R A T A ! 

Naujųjų me tų ar kokia 
kita proga užsakykite „Drau
gą" savo draugams , artimie
siems, vaikams, anūkams ir 
pažįstamiems. 

Mes nusiųsime gražų pra
nešimą, kad J ū s užprenume
ravote „Draugą" jų vardu. 

Prenumeratą Naujaisiais 
2004-iesiems m e t a m s gavę, 
būtų dėkingi: 

Tremtinių grįžimo fondas 
Kardinolas Audrys Juozas 

Bačkis 
Vysk. Juozapas Matulaitis 
Vysk. Juozas Preikšas 
Tremtinių sąjunga Kur

šėnuose, Šiaulių rajonas 
Vysk. Sigitas Tamkevičius 

Šv. Juozapo parapija 
Lietuvos Gyventojų geno

cido centras . 
. Lietuvos Respublikos mi

nisterija 
Kauno universiteto fakul

tetas Panevėžyje, Algimantas 
Zenkevičius 

Kreipkitės \ „Draugo" 
adminis t raci ją Adresas 4545 
West 63 gatvė. Telefonas: 773-
585-9500 

*** 
„Draugo" dienraščio redakcija 

nuoširdžiai dėkoja pasinaudo
jusiems šia puikia proga. 

John Damauskas iš Woo-
dridge. IL, užprenumeravo 
..Draugą" gen. Jonui Kron-
kaičiui. 

KALĖDŲ EGLUTE „ŽIBURĖLIO" 
MOKYKLOJE 

Kiekvienais metais „Žibu
rėlio" lietuvių Montessori mo
kyklėlė Pasaulio lietuvių cen
tre, Lemonte, suruošia kalė
dinę šventę savo auklėtini
ams, tėveliams, ir svečiams. 
Tai patys pirmieji vaiko žings
niai į lietuviškąjį bendruo
meninį gyvenimą. Jauniaus i , 
pirmųjų metų mokinukai daž
nai būna šiek tiek a tsargūs ir 
nedrąsūs, bet, laikui bėgant 
jų talentai ir asmenybes iš 
mažų žiburėlių įsiliepsnoja į 
žaižaruojančias žvaigždes. 
Tuomet matosi, kiek daug jie 
ūgtelėjo, kiek įgijo žinių, drą
sos ir savimi pasit ikėjimo, 
kaip laisvai ir natūraliai ben
drauja su savo mokytojais ir 
draugais. 

Vaikai būna vaikais labai 
neilgai, nes lankant mokyk
linį darželį, jau pradeda ..pak
lusti" mokytojų režisūrai. J ų 
originalumas ir spontanišku
mas dingsta. Todėl, daug kam 
įdomiausias teatras ir pasiro
dymai yra mažamečių vaiku
čių. 

2003 metų gruodžio 17 d., 
„Žiburėlio" mokytojos Žibute 
Mačiulienė, Giedrė Star ins-
kiene. Jolanta Blauzdžiunie-
nė, Rolanda Varnauskienė ir 
mokinukai , paruošė įdomią 
pynę eilėraščiu, dainelių bei 
žaidimų tik apie meškiukus. 
Viskas prasidėjo Vytės Nemu
nėlio eilėmis „Ten, miške, kur 
eglės ošia. po pušim sena, se
na, buvo meškinas Rudnosis. 

Rudnosienė, jo žmona...". Jvai-
rių spalvų ir dydžių meškiukai 
sudarė didelį ratą, nes šiuo 
metu mokyklėlėje jų ne t 32! 

Kalėdų eglutės programą 
vedė mokytoja Giedrė Star ins-
kienė, sakydama: „Kalėdos, 
tai metas, kai užplūsta atsimi
nimai. Tai metas , kur is pasėja 
kiekvieno širdyje gėrį, nuošir
dumą, atlaidumą ir svajones. 
Tad linkiu jums didelės šir
dies, kurioje visa tai suti lptų. 
Džiaugiamės , kad a tė jo te į 
šventę". 

Staiga prasivėrė durys ir 

pasirodė Kalėdų senelis, neši
nas pilnu maišu dovanų. Koks 
džiaugsmas, koks klegesys! 
Bet, Kalėdų senelis dovanų 
tuoj nedalino. Padėjęs maišą 
prie išpuoštos kalėdinės eglu
tės, pats įsiliejo į ratelį ir žai
dimus. Ir tik tuomet, kai pa
vargo, užkimo ir nebegalėjo 
daugiau da inuot i , prasidėjo 
dovanėlių dalinimas.. . 

Vaikučių tėveliai buvo pa
ruošę gražias, sveiko maisto 
vaišes. Prie baltomis staltie
sėmis padengtų ir papuoštu 
stalų susėdę svečiai ir meš-

kučiai ilgai ir smagiai bendra
vo, vaišinosi ir fotografavosi 
su Kalėdų seneliu. Svečių tar
pe buvo ir Danute Dirvonienė, 
„Žiburėlio" įsteigėja. 

Kitas „Žiburėlio" renginys 
numatomas 2004 m. vasario 
21 d. Lemonte. Tai bus Tango 
vakaras su šokiais ir vakarie
ne, kurį 20-ies metų veiklai at
žymėti rengia lietuviu Monte
ssori mokyklėlės tėvu komi
tetas. Visi kviečiami ir laukia
mi. 

Ritonė Rudaitienė 

Advokatas 
Vytenis L ie tuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

Advokatas 
Jonas Gibai t i s 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. K e d z i e Avenue 
Chicago , IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

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

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

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S BUTVILAS 
Tel . 312-580-1217 

135 S LaSaDe #2300 Chkago, IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

A d v o k a t a s 
GINTARAS P . ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., Chicago. IL 
60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s 
LEE S. S C H N E I D E R 

Kartu dirba dr . Vida Vizgirdaite 
Automobilyje ir d a r b o sužaloj imo bylos 
(personai injury; (medica i malpractice; 

medic ininis a p l a i d u s patarnavimas. 
77W. Wacker. S u i t e 3200.Chkrago, IL60601 

Tel. 773-442-8154 (kalba l ietuviškai; 

K-mai!:vida.v*a>wc>ridnet-att.n**t 

A d v o k a t a s 
DARIUS R. DIRMANTAS 
Vadavimo ir Krūmnajbnių Teisių Specialistas 

Raštines Čikagoje ir Oak Lawr. 

Tel. 877-Gynejas arba 
877-496-3527 

• Prieš užsisakydami pa
minklą ap lankyki te St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h S t T u r i m e didelį pa
sir inkimą: m a t y s i t e grani to 
spalvą, dydį ir t . t . Gaminame 
paminklus m ū s ų dirbtuvėje 
pagal j ū s ų pageidavimą, 
brėž in ius . P r i e š p a s t a t a n t 
paminklą, galės i te apžiūrėti 
ir įsitikinti , kad j is padarytas , 
kaip j au buvo jūsų pageidau
ta . Sav. Lilija ir Vilimas 
Nelsonai TeL 773-233-6335 

• FANTASTIKA! TO DAR 
NIEKAD N E B U V O ! Tik 15,9 
cento s k a m b i n a n t į Lie-tuvą, 
4.9 cnt JAV bet kada. Jokių 
papildomų mokesčių. Tikslus 
apska ič i av imas . Kokybiš
k iaus ias ryšys . Kre ipk i tės 
vakara is l ie tuviškai į DIAL 
NOW a t s tovą su 9 me-tų 
pat ir t imi t a rp tau t in iuose ry
šiuose. TeL 708-386-0556 . 
Naudodami DIAL XOW pas
laugas , tuo pač iu r emia te 
išeivijos lietuvišką žiniasklai-
dą. DIAL NOW — patikimiau
sias ryšys su Lietuva bei visu 
pasauliu! 

• D Ė M E S I O ! VIDEO 
APARATŲ SAVININKAI! 
Norėdami t i k r a i kokybiškai 
išverst i video į r a šus iš 
Lietuvoje n a u d o j a m o s PAL 
sis temos į amer ik ie t i šką ją 
NTSC ir a tv i rkšč ia i , kreip
kitės į INTER-VIDEO 3533 
S. Archer Ave . , Chicago, IL 
60609. TeL 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. 

• N a m a m s p irkt i pasko
los duodamos maža is mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 West C e r m a k Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

• Baltic monuments , 1108 
Amber Drive, Lemont , IL, 
60439. Prie pat P L Centro. 
Tel. 630-243-0791. Gedimi
nas Kazėnas. Page idau j an t 
a tvykstame į n a m u s . 

• Karaliaučiaus krašto 
lietuvišku mokyklų paramai 
per Mažosios Lietuvos lietu
vių draugiją Čikagoje aukojo: 
$200 dr . Leopoldas Trečiokas; 
$100 Gin tau tas Vitkus; $50 
Matas Čyvas, Angelika Dudė
nienė, Barbora Plikaitis, Vy
tas Raudys , Juozas Sabas, Al
girdas ir Laimutė Stepaičiai; 
$40 I rena Kairys; $25 Sofija 
Jelionienė, dr. Ramūnas Kond-
r a t a s , Algi rdas ir Amanda 
Muliolis; $20 Er ika D. Bro-
oks, Aniceta Januška . Dėko
j a m e visiems rėmėjams. K a 
ral iaučiaus krašto lietuvy
bei", 1394 Middleburg C t , 
Naperville, IL 60540-7011. 

• „Lietuvos Našlaičių glo
bos" komitetas nuoširdžiai 
dėkoja už a ts iųs tas aukas. Po 
$1,000 aukojo The Oak Tree 
Phi lanthropic Foundation (dr. 
A. K. Maciūnas Chairman of 
the Board ir dr. Dana Maciū
n a s , P r e s iden t ir CEO) ir 
Barba ra ir Anthony Pastore, 
Maple Glen, PA; Po $300 — 
Zwitsa ir Kanne th Kachinski, 
Peabody, MA; Anthony ir Ge
orge Augius, Darien, IL; $200 
— Leokadi ja Packauskas , 
Leland, N.C.; $170 — Nancy 
Snyder, Frederickelog, VA. Po 
$150 — Cather ine ir Gregory 
Cierpial, Linden, N.J.; Anna 
ir Anthony Panchari , Seltzer, 
PA; Šv. Trejybės liet. bažny
čios kavos klubas, Hartford, 
CT; D a n u t ė ir Anthony Bobe
lis, Massapeųua Park, N.Y.; 
Ju l i j a ir P r a n a s Zarankos, 
Livonia, MI; Krist ina ir Kazys 
Šk i rpos , VVashington, D . C ; 
Helen ir Joseph Jan iūnas , 
Stratford, CT; Dalia ir Micha-
el P a r a d i e , N a s h u a , N.H.; 
Frances Skurzynsky, Southamp-
ton, N.J . ; $100 — Renata ir 
Tadas Alinskas, Ridgewood, 
N.Y.; $50 — Patricia A. Da-
vi t t , Ha tboro , PA. Visiems 
dosniems aukotojams labai 
ačiū! „Lietuvos Našlaičių glo
bos" komitetas, 2711 W. 71st 
St-, Chicago, EL 60629. 

• Ir vėl lyja grynais! Ano
niminis geradar is vėl atsiuntė 
$400 padėti benamiams Lie
tuvoje. Jo geros širdies dėka 
prieglobstį nuo žiemos pūgų 
ras ne tik vyrai, bet ir mote
rys bei vaikai . Nuoširdžiai dė
kojame, „Dieviško Kryžiaus" 
Lietuvos benamių paramos 
fondas („Divine Cross Fund 
for the Homeless") 419 Weid-
ner Rd., Buffalo Grove, EL 
60089. Aukos nurašomos nuo 
federalinių mokesčių. 

• „Saulutė", Lietuvos vai
kų globos būrelis dėkoja už 
a u k a s padėti vargingai gyve
nan t i ems vaikams, bei stu
d e n t a m s Lietuvoje. Aukojo: 
Dalia Ivaškienė $720. Audro-
na ir dr. Waclaw Jagiella 
$560, Robert Ralis $240, Vy
t a u t a s Kaz lauskas $150, 
M a r ą u e t t e School (Nijolė 
Gierštikiene) $240, Carol ir 
Albertas August $50 pager
biant Rimą ir Aldoną Vaitkus 
(Paradise Valley, AZ), Algis 
Vailokaitis $20, Audra ir Da-
vid Sylvan $20 bei Irena ir 

Algis Gedris $20 per Ireną 
Godrienę a.a. Stefanijos Sta-
sienės atm., Jonas Jurkūnas 
$240, anoniminiai (J.) $100, 
Irena ir Mindaugas Jankaus
kas $50 , Pamela Federlein 
$240, Anna Aviža $240, Biru
tė Petrusaitienė $260, Gin
tautas Taoras $30 a.a. Stefa
nijos Stasienės atm., Charles 
Rackmil $20, Paulius Kusak 
$800, Roma Murphy $500, 
Remigijus Gaška $230, Alek
sas Petrauskis $20 a.a. St. 
Stasienės atm., anoniminiai 
(B) $240, Emily Keys a.a. St. 
Stasienės atm., Daina Sidry-
tė-Urbaitienė $240 V. ir T. 
Urbaičių bei M. ir L. Paškų 
vardu tęsti berniukui metinę 
paramą, Jū ra tė Norvilienė ir 
kolegos mokytojai St. Berna-
dette mokykloje $60, Thomas 
ir Kathy Davis $75 a.a. St. 
Stasienės atm., Linda ir Algis 
Jonynas $480, Chicago Lit-
huanian Women's Club (B. 
Zalatorienė ir R. Hoffman) 
$100, Alma ir David Ericson 
$2,200, Aleksandra Kazickie-
ne $5,000, Vitoldas Gruzdys 
$25 a.a. St. Stasienės atm., 
Birute Gylienė $240, kun. 
Vytautas Memenąs $1,000, 
The Oak Tree Philanthropic 
Foundation $1,000, J ū r a t ė 
Maurukienė $25 a.a. dr. Ig-
natonienės atm., Dalia ir An
tanas Laucius $240, Algis 
Ignatonis $240 a.a. jo mamos 
dr. Lilijos Ignatonienės atmi
nimą pagerbiant, Raminta ir 
dr. Algirdas Marchertas $240, 
Joan Stanavich $1,100, Gra
žina Kriaučiūnienė $2,625, 
dr. Rimvydas Sidrys $500, 
Vytautas Užgiris $200, Laura 
Kriaučiūnas $240, Marija Ok-
sas $480, Vanda Bagdonas 
$50, Amalia Jagutis $50, Ann 
Adams $500, anoniminiai (M) 
$3,240, Irena Raulinaitienė 
$100 a.a. Danutės Tautvilai-
tės a tminimui . Labai ačiū, 
„Saulutė", 419 Weidner Rd, 
Buffalo Grove, EL 60089, teL 

• Peter ir Marie Lykos au
kojo $25, padėti Lithuanian 
Mercy Lift įgyvendinti dantų 
priežiūrą vaikams Lietuvoje. 
Dėkojame už auką! Lithua
nian Mercy Lift, P.O. Box 88, 
Palos Heights, EL 60463. TeL 
708-952-0781. Tax ID 
#36-3810893. 

• A a. Lina Tharp atmi
nimą pagerbdami, Charles ir 
Alice Luptak aukojo $25 . Ši 
auka padės Lithuanian Mercy 
Lift įgyvendinti dantų prie
žiūrą vaikams Lietuvoje. Dė
kojame už auką! Lithuanian 
Mercy Lift, P.O. Box 88, Pa-los 
Heights, EL 60463. TeL 708952-
0781. Tax ED #36-3810893. 

• Lithuanian Mercy Lift 
dėkoja už aukas, kurios yra 
skirtos ŽIV/AIDS ir Narko
tikų prevencijos programoms 
Lietuvoje. Aukojo: $50 — Vi
lius Rudra Dundzila, IL; $25 
— Vida Bucmys, OH; $20 — 
Walter Sirevičius, IL. Dėko
jame už aukas ' Lithuanian 
Mercy Lift. P.O. Box 88, Palos 
Heights, EL 60463. TeL 708-952-
0781. Tax ED #36-3810893. 

..Žiburėlio" mokyklėles meškiukai rudnosiukai. Iš kaii 
Tomas Nuotrauka R. Rudaitienės. 

Petriukas, Paulius ir 
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Dienraščio „DRAUGAS" patalpose 
4545 W. 63 Str„ Chicago, IL 60629 

TEL: 1-800-772-7624 

šiaurinėje dalyje — 699 Uvtey BJvd. Eik Grove Village, IL 60007 
TEL. 1-800-262-3797. t 
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