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Iš ateit ininkų veiklos. 
2 psl. 

Ar pirktumėte iš jo 
vartotą įmonę? Dar 
apie praėjusių metų 
įvykius. 

3 psl. 

Prisiminta Alina 
Skrupskelienė. 
Briuselis mokosi 
kalbėti lietuviškai. 

4 psl. 

Šio šeštadienio priede: 
knyga apie Liudą Sagį; 
atsisveikinimas su 
dail. J . Bakiu; dailės 
paroda LR ambasadoje; 
lietuviui suteiktas 
Sorbonos un-to teisės 
daktaro laipsnis. 
Leidiniai. 

Kas žinotina namų 
pirkėjams. Ar išsipildė 
Nobelio svajonės. 

o psl. 

Pedagoginio lit. 
instituto kūčios. 
„Seklyčios" talkininkų 
ir darbuotojų pobūvis. 
Ekumeninės pamaldos 
jau šį sekmadienį. 
Lietuvos Vyčių pokylis. 

8 psl. 

Sportas 
* 24 m e t ų Lietuvos a ts 

tovė Aus t rą Skujytė lengvo
sios atletikos varžybose Kansas 
valstijoje (JAV) iškovojo I vie
tą, penkiakovėje surinkusi 
4,370 taškų. A. Skujytės rezul
tatas — antras pasaulyje šį se
zoną. 

L ie tuvos krepš in io fe
deracija (LKF) pas i rengus i 
atgaivinti turnyrą, kuriame 
būtu kovojama dėl Lietuvos 
taurės. LKF prezidento Vlado 
Garasto teigimu, ateityje dėl 
LKF taures gali tekti keisti net 
Lietuvos krepšinio lygos (LKL) 
sistemą, tačiau bus paisoma 
klubu tikslų ir netgi ieškoma 
lėšų jiems paremti. V. Garastas 
pripažino, kad taurės turnyras 
organizuojamas kiek skubotai, 
tačiau Vilniaus „Lietuvos ry
tas" jau sutiko jame dalyvauti, 
o Kauno „Žalgiris" pačiame se
zono įkarštyje sugalvotas var
žybas vertino skeptiškai. 

* Šeštąjį pra la imėj imą i r 
ketvir tąj į i š e i l ė s dešimto
siose B grupės rungtynėse pa
tyrė Kauno ..Žalgirio" krepši
ninkai, svečiuose 107:117 nusi
leidę Bolonijos „Skipper" (Ita
lija) klubui. Po šios nesėkmės 
Lietuvos čempionai su 4 perga
lėm liko šeštoje aštuonių ko
mandų turnyro vietoje. 

* Aštuntąj į pra la imėj imą 
v ienuo l ik tos iose FIBA Eu-
rolygos m o t e r ų k r e p š i n i o 
turnyro B grupės rungtynėse 
patyrė Vilniaus „Lietuvos tele-
komo" krepšininkės, ketvirta
dienį išvykoje 56:63 pralaimėję 
Pėčo PVSK (Vengrija) koman
dai. Likusios 7-toje vietoje, pra
rado net teorines galimybes pa
tekti į kitą varžybų ratą. 

* N e p a i s a n t dviejų dėl li
gos p ra l e i s tų ULEB Euroly-
gos vyrų krepšinio turnyro 
rungtynių, po dešimties ratų 
Kauno „Žalgirio" vidurio puolė
jas Arvydas Sabonis tebėra 
naudingiausiu reguliariojo se
zono žaidėju. J i s per 8 rungty
nes surinko 216 taškų. 

Lietuvos diplomatijos vadovas: valstybė siekia kovoti už 
saugumą ir taiką regione 

Antanas Valionis 

Vi ln ius-Vaš ingtonas , sau
sio 23 d. (Elta) — Lietuvos už
sienio reikalų ministras Anta
nas Valionis JAV sostinėje pa
reiškė, kad Lietuva prisidės prie 
saugumo ir pastovumo didinimo 
regione, dalydamasi demokrati
jos ir laisvosios rinkos patirtimi 
su valstybėmis, kurios nepateko 
į ES ir NATO plėtros bangą. 

Penkių dienų vizitą Vašing
tone pradėjęs ministras A. Va
lionis ketvirtadienį susitiko su 
JAV Kongreso bei Nacionalinės 
saugumo tarybos nariais ir 
„Vilniaus dešimtuko" valstybių 

grupes ambasadorių- Vašingto
ne, Pažangiųjų I tarptautinių 
studijų mokykloje supažindino 
su Lietuvos vaidmeniu regione 
po NATO ir Europos Sąjungos 
plėtros. 

Johns Hopkins universiteto 
Pažangiųjų tarptautinių studijų 
mokykloje buvo surengtos dis
kusijos „Apsaugant visuome
nes ir valstybes: Baltijos regio
nas po ES ir NATO plėtros". 

Jose A. Valionis skaitė pag
rindinį pranešimą. Ministras 
pabrėžė JAV dėmesio Baltijos 
regione svarbą, pristatė Lietu

vos indėlį stiprinant saugumą 
regione. Jis pabrėžė, kad Lietu
vos tikslas yra laisvos, vientisos 
ir turtingos Europos sukūr imas . 
Ministras dar karta patvir t ino 
Lietuvos ryžtą kovoje prieš tarp
taut inį terorizmą bei g i n a n t 
laisvę, demokratines vertybes, 
žmogaus teises ten, k u r „Lie
tuvos pagalbos labiausiai rei
kia". 

„Istorija mus išmokė mylėti 
ir ginti laisvę. Laisvės suvaržy
mas bet kuriame pasaulio kam
pelyje reiškia, kad ir Lietuva, 
kaip tarptautinės bendrijos na

rė, tapo mažiau laisva. Ši istori
jos pamoka yra viena iš prie
žasčių, kodėl Lietuvos kariai 
gina laisvę Irake, Afganistane, 
Balkanuose", kalbėjo A. Valio
nis. 

A. Valionis pabrėžė, jog 
norint veiksmingai kovoti su 
XXI amžiaus grėsmėmis „Eu
ropa ir Amerika turi būti vie
ningos". 

Vašingtone vykusiame susi
tikime su senatoriumi iš Illinois 
valstijos Richard Durbin A. 
Valionis a p t a r ė Lietuvos bei 
JAV dvišalius santvkius Lietu

vai tapus ES ir NATO nare, taip 
pat bendradarbiavimą ekonomi
nėje ir prekybos srityse. 

Susitikime su NATO Par
lamentinės Asamblėjos prezi
dentu, JAV Atstovų rūmų Tarp
tautinių ryšių komiteto Europos 
pakomitečio pirmininku Doug 
Bereuter buvo aptartas Lietu
vos dalyvavimas tarptautinėse 
operacijose, tarp jų ir Irake bei 
Afganistane. 

Parlamentaras padėkojo 
Lietuvos valstybei už aktyvų 
dalyvavimą kovoje prieš tero
rizmą. 

„The Wall Street JournaT : 
Prezidentūros skandalas nepakenks 

Lietuvos stojimui į ES ir NATO 
N e w York-Vilnius, sausio 

23 d. (BNS) — Lietuvos stojimo 
į NATO ir Europos Sąjungą, pa
našu, neaptemdys Prezidentū
ros skandalas, penktadienį įta
kingame JAV verslo dienraštyje 
„The Wall Street Journal" tei
gia žinomas Amerikos politikos 
žinovas iš Pažangių strateginių 
ir politinių tyrimo instituto 
Vladimir Socor. 

„Galima Lietuvos preziden
to apkal ta , jei ką ir įrodys, tai 
politinių institucijų ir įstatymo 
viršenybės jėgą šioje Baltijos 
valstybėje, kuri yra viena iš 
stipriausių kandidačių tiek eko
nominiame fronte, tiek kaip eu-
roatlantinė sąjungininkė", sako 
jis. 

Straipsnyje išsamiai apra 

soma Prezidentūros skandalo 
eiga, Valstybės saugumo depar
tamento pažymoje apie galimas 
grėsmes nacionaliniam saugu
mui išdėstyti motyvai, parla
mentinių tyrimo komisijų veik
la. 

V. Socor pabrėžia, kad ap
kaltos motyvus lemia liudiji
mai, jog „asmenys, galbūt susi
ję su Rusijos organizuotu nusi
kalstamumu ir Rusijos žvalgy
ba, įsiskverbė į Rolando Pakso 
rinkimų kampaniją, ir įvėlė pre
zidentą bei kai kuriuos jo pata
rėjus į neteisėtą veiklą". 

V. Socor pastebi Rusijos vie
šųjų ryšių bendrovės „Almax" ir 
verslininko Jurijaus Borisovo 
įtaką R. Pakso rinkimų kampa
nijai, N u k e l t a į 7 ps l . 

Prezidentas: Lietuva turi išlikti 
saugios atominės energetikos valstybe 

Prezidentas prašo apkaltos 
komisijos atidėti liudytojų apklausą 

Vi ln ius , sausio 23 d. (BNS) 
— Kol kas atsisakantis liudyti 
parlamentinėje apkaltos komi
sijoje prezidentas Rolandas 
Paksas paprašė atidėti valsty
bės paslaptį galinčių atskleisti 
liudytojų apklausą. 

„Iki šios dienos man komi
sijos tyrimo procese atstovau
jant iems advokatams nėra iš
duoti leidimai dirbti su valsty
bės paslaptį sudarančia infor
macija. Dėl to prašau atidėti 

liudytojų, kurių parodymuose 
gali būti valstybės paslaptį su
daranti informacija, apklausą 
iki man atstovaujantiems advo
katams bus išduoti atitinkami 
leidimai", rašo R. Paksas penk
tadienį Seimo komisijai nu
siųstame kreipimesi. 

Prezidentas prašo pateikti 
su valstybės paslaptimi susiju
sią informaciją, kuria yra grin
džiami komisijoje nagrinėjami 
kaitinimai. Nukel ta į 7 psl. 

Prezidentas Rolandas Paksas 'dešinėje) Komandoro kryžiumi apdovanoja Ignalinos AE vadovą Viktorą Ševal-
diną. T o m o Bauro ; Eltai nuotr. 

Vilnius , sausio 23 d. iBNSj 
— Lietuva turi išlikti saugios 
atominės energetikos valstybe. 
penktadienį Visagine, minint 
Ignalinos atominės elektrinės I 
bloko naudojimo 20-metj, sakė 
prtizadaBtas Rolandas Paksas. 

2004-ieji Ignalinos atominės 
elektrinės J blokui yra paskuti 
nieji jo darbo metai — derėda
mas! dėl narystes Europos Są

jungoje (ES), Lietuva įsipareigo
jo iki kitų metų sausio 1 dienos 
šį bloką uždaryti. 

„Šiandien Ignalinos atomi
nė elektrinė — vienas svar
biausių strateginių Lietuvos 
ūkio objektų. Jėgainė, gaminan
ti keturis penktadalius šalies 
elektros energijos", sakė R. Pak
sas. Prezidentas pasidžiaugė, 
kad mokslininku skaičiavimai 

rodo, jog Lietuvai tikslinga plė
toti branduolinę energetiką. 

„Vien ekonominiu požiūriu 
modernios atominės elektrinės 
statyba ir eksploatavimas vals
tybei kainuotų kur kas pigiau 
negu nauja dujas naudojanti ši
luminė jėgainė", sakė R. Pak
sas. 

Prezidentas teigė, kad jau 
dabar būtina investuoti į Visa-

Kalt in imus s a u g u m o v a d o v u i pare i škęs 
Rus i jos p i l i e t i s t e i s y b ė s L ie tuvoje nebe i e ško 

Rusija siūlosi paimti branduolinį 
kurą iš sustabdytos Ignalinos EA 

Vi ln ius , sausio 23 d. fBNS> 
— Baudžiamąją bylą Valstybės 
saugumo departamento (VSD) 
vadovui Mečiui Laurinkui pra
šės iškelti prastą reputaciją tu
rinčios asociacijos „XXI amžius' 
vadovas Rusijos pilietis Anzor 
Aksentjev-Kikališvili nutilo, kai 
Lietuvos Generalines prokura
tūros Organizuotų nusikaltimų 
ir korupcijos tyrimų skyriaus 
vyriausiasis prokuroras Algi
mantas Kliunka priminė, kad 
už melagingus kaltinimus jam 
pačiam gali grėsti baudžiamoji 

atsakomybė 
A. Aksentjev-Kikališvili 

prašymą iškelti baudžiamąją 
bylą M. Laurinkui prokuratūra 
gavo gruodžio pradžioje. Netru
kus Rusijos nusikalstamo pa
saulio autoritetu vadinamam A. 
Aksentjev-Kikališvili buvo iš
siųstas A. Kliunkos raštas, ku
riame pranešama, jog atsisako
ma pradėti ikiteisminį tyrimą, 
tačiau prašoma atsiųst i kai 
kuriuos patikslinimus. Atsaky
mo iki šiol nesulaukta. 

Kaip dienraščiui „Lietuvos 

žinios" sakė A. Kliunka. A. Ak
sentjev-Kikališvili M. Laurinkų 
kaltina ne tik jį apšmeižus, bet 
ir daug sunkesniais nusikalti
mais — šantažu, turto prievar
tavimu, grasinimais nužudyti. 
..Jis rašo. kad prieš jį vartotas 
'įginkluotas reketas'. Ne-a nuo 
M Laurinkaus atvykęs ginkluo
tas VSD pareigūnas jam siūles 
už tam tikrą suma ramų gyveni
mą Lietuvoje ir perspėjęs, kad 
'jie šaudo taikliai'", kalbėjo pro
kuroras 

Nukelta į 7 psl. 

Maskva , sausio 23 d. 
fITAR-TASS-Elta) - - Rusija pa
ims branduolinį kurą iš Igna
linos atominės elektrinės i AE i. 
jeigu ji bus sustabdvta, penkta
dienį pareiškė Rusijos atominės 
energijos ministerijos atstovas 
Nikolaj Šingariov. 

Pasak N. Šingariov. ..Igna
linos AE sėkmingai : r i ivan-
jų dirba nuo paleidimo momen
to, ji pagamina daugiau kaip 80 
procentų Lietuvoje suvartoja
mos elektros energijos' Du Ig
nalinos AE reaktoriai yra galin
giausi iš šio tipo energoblokų. 

pastatytų buvusios SSRS terito
rijoje'", sakė N. Šingariov. ..Mū
sų žiniomis. Lietuva nelabai no
ri uždaryti šia jėgaine", teigėjas. 

Pasak N. Šingariov. .jeigu 
Ignalinos AE bus uždaryta, pa
naudoto branduolinio kuro grą
žinimo į Rusiją klausimas bus 
sprendžiamas pagal esamas 
sutart is ir TATENA taisykles". 

Rusijos atomines energeti
kos šakiniu institutų žinovų 
nuomone, pertvarkyta ir moder
nizuota Ignalinos AE yra viena 
saugiausiu pasaulyje atominių 
elektrinių. 

gino ateitį, kurti palankias 
sąlygas verslui, kuris bent iš 
dalies sumažintų miesto prik
lausomybę nuo elektrinės. 

Atliepdamas į trečią mė
nesį Prezidentūrą krečiantį 
skandalą, R. Paksas pažymėjo, 
kad politikai, nenorintys, kad 
jis išbūtų visą savo kadenciją, 
gal nenori, kad ir Visagine 
veiktų trečiasis reaktorius. 

„Aš įsitikinęs, kad ir tre
čias prezidentas, ir trečias 
reaktorius dirbs", sakė R. Pak
sas, o šią prezidento frazę paly
dėjo audringi susirinkusiųjų 
plojimai. 

Baigdamas kalbą, prezi
dentas rusiškai pareiškė norin
t is visiems padovanoti kuklią 
dovaną — paveikslą su Prezi
dentūros fasado vaizdu. 

Už nuopelnus Lietuvos 
ūkiui bei indėlį į Lietuvos elek
tros energijos gamybą ir sau
gaus bei pastovaus elektrinės 
darbo užtikrinimą R. Paksas 
penktadienį Visagine ketu
riems Ignalinos atomines elekt
r inės (IAE) darbuotojams 
įteikė valstybinius apdovano
jimus. 

Renginio metu ordino „Už 
nuopelnus Lietuvai" Koman
doro kryžius įteiktas IAE ge
neraliniam direktoriui Viktorui 
Ševaldinui, Karininko kryžius 
— technikos direktoriui Gena
dijui Negrivodai, Riterio kry
žius — Reaktorių cecho virši
ninkui Vigantui Galkauskui ir 
technikos direktoriaus pava
duotojui eksploatacijai Jurijui 
Jevplanovui 

Minėjimo ceremoniją pra
dėjęs Ignalinos atominės elek
tr inės generalinis direktorius 
V Ševaldinas sakė. kad geriau
sia dovana Visagino miestui ir 
elektrinės darbuotojams būtų 
naujos, šiuolaikinės ir saugios 
elektrinės statyba, panaudo
jan t esančią infrastruktūrą. 
..Bet tai yra politikų sprendi
mas", sake V Ševaldinas. J is 
pažymėjo, kad Lietuva turės 
įrodyti, kad moka ne tik 
saugiai statyti ir naudoti elek
trinę, bet ir uždaryti. 

Per penkiolika metų Lietuvoje 
ženkliai sumažėjo jūrų laivų 

Viln ius , sausio 23 d. (BNS) 
— Šiuo metu Lietuvos laivų re
gistre yra užregistruoti 199 jūrų 
laivai, kurių bendra talpa sie
kia 444,000 tonų. 

Per 15 metų jūrų laivų su
mažėjo pusantro karto. 

Laivų skaičiaus mažėjimą 
lėmė tai, kad dalis laivų savi
ninkų laivus pervedė į „patogių 
vėliavų" registrus, nekeliančius 
didelių reikalavimų saugiai lai
vybai ir visiškai nesuteikian
čius socialinių garantijų jūri
ninkams. 

Tačiau susisiekimo minist
ras Zigmantas Balčytis teigia, 
kad Lietuva visomis priemonė
mis skatins valstybinio laivybos 
sektoriaus plėtrą bei konkuren

cingumą, nes tai atitinka ir 
bendrosios Europos Sąjungos 
(ES) politikos nuostatas. 

Pasak Z Balčyčio, Lietuva, 
laikydamasi ES nuostatų, laivy
bos verslui jau nustatė kai ku
rių lengvatų. Nuo 2003 m. sau
sio 1-osios įsigaliojo Gyventojų 
pajamų mokesčio įstatymo pa
taisos, kurios įteisino jūrinin
kams, dirbantiems laivuose su 
Lietuvos ir ES vėliavomis, nuli
nį pajamų mokesčio įkainį, o 
nuo šių metų sausio 1 d. tai nu
matyta visiems jūr in inkams, 
nepriklausomai nuo to, kokios 
valstybės laive jie dirba. 

2003 m. liepą buvo pakeis
tas Lietuvos prekybinės laivy
bos įstatymas. N u k e l t a \ 7 psl . 

B u v ę s p r e z i d e n t o patarėjas 
k a l t i n a s a u g u m o vadovą m e l u 

Prieš 5 metus nužudyto Panevėžio apygardos prokuroro Gintauto Sereikos 
atminimui atidengia atminimo lenta. Juodos raidės geltono metalo lakšte 
ant Panevėžio apygardos prokuratūros pastato Respublikos gatvėje pra
eiviams primins; ..Šioje prokuratūroje dirbo Gintautas Sereika, prokuro
ras, kovojęs su organizuotu nusikalstamumu, 1999 m. sausio 25 d. nužu
dytas nusikaltėlių" 

Nuotr.: Atminimo lentos atidengimo iškilmėse kalba G. Sereikos našle 
Jūratė Sereikiene Dešinėje — Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas 

Gintaro LukoM-vičiaui f ELTA) nuotr 

Vilnius , sausio 22 d. (Elta^ 
— Buvęs prezidento Rolando 
Pakso pa tarė jas Remigijus 
Ačas kaltina Valstybės saugu
mo departamento (VSD) direk
torių Mečį Laurinkų melu ir 
svarsto jo t inkamumą eiti VSD 
vadovo bei ki tas atsakingas pa
reigas. 

„Ponas M Laurinkus visiš
kai susipainiojo", ketvirtadienį, 
pasibaigus prezidentui adre
suojamų kaltinimų pagrįstumą 
tiriančios specialiosios Seimo 
komisijos posėdžiui, pareiškė 
komisijoje apklaustas R. Ačas. 

..Garsiojoje pažymoje, kuri 
parašyta spalio 21 dieną, mano 
santykiai su ponu J. Borisovu 

Remigijus Ačas apklausote 

aprašomi vienaip, o vakar tele
vizijos laidoje ponas M. Lau
rinkus išsakė visai kitokia ma
no poziciją Manyčiau, kad po
nas M Laurinkus vienu ar kitu 
atveju meluoja", teigė buvęs pa
tarėjas 
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Iš Ateitininkų 
Gyvenimo 

M e d ž i a g ą s iųs t i : 

V i da i K u p r y t e i c / o D r a u g a s 

4 5 4 5 W 63 St C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9 

e-adresas: d r a u g a s @ a t e i t i s . o r g 

...APKLAUSA TĘSIASI 
Ateit ininkų federacijos pirmininkas Liutauras Serapinas, susitikęs 
su Čikagos ateitininkais 2003 m. gruodžio 14 d. Atei t in inkų na
muose, Lemonte, atsakinėjo į jam iškeltus klausimus. Prieš kelias 
savaites išspausdinom vieną užklausimą, šiandien trys kiti prašo 
„pasiaiškint i" . 

V y t a s N a r u t i s O n a D a u g i r d i e n ė A u d r i u s Po l i ka i t i s 

Vytas Narutis: Ar yra tokia ten
dencija tarp ateit ininkų Lietu
voje, ypač studentu, kad jie bijo 
išeiti į viešumą, nenori pasisaky
t i , kad jie ateit ininkai. Ar tas 
kenkia ateit ininkų plėtumuisi 
Lietuvoje? 

Liutauras Serapinas: Studentai, 
suėję į ateitininkų renginj yra 
labai aktyvus—be galo aktyvūs. 
O pavyzdžiui, savo fakultete, 
savo kurse, savo grupėje, kur 
vyksta paskaitos, jų draugai net 
nežino, kad jie atei t ininkai . 
Vadinasi, tokios deklaracijos, 
kad esi ateitininkas toje vietoje 
kur gyveni, kur dirbi, nėra. Na, 
lygiai tas pats ir man, dirbu 
„Valstiečių laikraštyje", apie 
tai, kad esu ateitininkas visi 
žino, bet ateitininkiškų darbų 
aš ten nedirbu. 

Kaip išeiti viešumon? Bū
damas čia, aš nusiunčiau Atei
tininkų šalpos fondo susirinki
mo aprašymą į Lietuvą ir pa
prašiau AF vicepirmininkės Re
dos Sopranaitės, kad ji pateiktų 
spaudai, nes vis tiek tai yra 
įdomu, tai yra fondas, kuris re
mia Lietuvoje vykstančius tam 
tikrus demokratinius procesus, 
ne vien tik ateitininkijos. Reda 
bandė įstumti į „Lietuvos ži
nias"—nepriėmė. Tada nešė 
Pilveliui į ..Aidą"—nepriėmė. 
„XXI Amžiui", jau nebesuspėjo, 
jau nebeaktualu, paseno. Aš 
nežinau kodėl, bet galiu atsa
kyti kaip galbūt yra—jei ateiti
ninkai , pavyzdžiui, užmuštų 
žmogų, tvarkoj—pirmame pus
lapy, bet jeigu žmogų pakeli iš 
to mėšlo, tai ką čia rašyti9 Jei 
atei t ininkai savanoriškai už 
savo lėšas, aukodami savo lai
ką, asmens džiaugsmą, šeimos 
džiaugsmą, dirba su vaikais ir 
padaro tai, ką mokyklos nesu-

ruuer i į n K ų l i i rv A t e i t i n i n k ų federac i jos p i r m i n i n k a s su Šiai 
g r a f a s K a z y s Razga i t i s , L i u t a u r a s Se rap inas i r Vytas M a c i ū n a s Filadelfijoje 

bos nar ia i s : mūsų foto-
2003 m. gruodžio mėn . 

geba padaryti, apie tai niekas 
nerašo. Nes kokia čia sensacija? 

Mes galime nupirkti tą vie
tą, bet iš kur gauti 4000 litų 
straipsniui „Lietuvos ryte"? Nė
ra iš ko. Todėl šiuo metu naujo
ji valdyba su Reda Sopranaite 
priešakyje nutarėme, kad 
leisime savo žiniaraštį, kur i s 
bus orientuotas kuopoms. 

O n a D a u g i r d i e n ė : V i s o s e d i s k u 
s i j o s e y r a k l a u s i m a i iš M a r i j o s i r 
iš M o r t o s — t a i aš p a k l a u s i u iš 
M o r t o s k l a u s i m ą : K o k s y r a š i u o 
l a i k i n i s A t e i t i n i n k ų f e d e r a c i j o s 
f i n a n s i n i s s t o v i s ? 

Liutauras Serapinas: Kalbėti 
atvirai? Žinote, stovis nėra toks 
blogas. Važiuodamas čia po 
Amerikos ateitininkų vietoves, 
susidariau įspūdį, jog yra mano
ma, kad ateitininkų organizaci
joje yra tam tikri „netikslūs" 
piniginiai atsiskaitymai, arba, 
kitaip tariant, nėra apyskaitos. 

Lietuvoje yra tokia padėtis, 
kad visos visuomeninės organi
zacijos yra ypatingai ryškiame 
taikiklyje finansų inspektorių. 
Praeitos kadencijos ateitininkų 
federacijos valdybos finansiniai 
dokumentai yra puikiame sto
vyje. Už kiekvieną centą pateik
ta sąskaita arba kvitas ir kas 
tris mėnesiai mūsų finansinin
kė Jū ra t ė neša ataskaitas fi
nansų inspekcijai. Tai per tokį 
mechanizmą galiu jums užtik
rinti, kad per ateitininkų orga
nizaciją nieks nieko neplauna. 

Ateitininkų federacijos pini
gine apyvarta per metus yra ar
ti 300,000 litų. Tuos pinigus 
ateitininkų federacijos padali
niai gauna iš įvairiausių fondų, 
ir gauna iš paramos kuri gauna
ma rašant projektus. 

Clevelande mane labai stip
riai sukritikavo, kad mes mažai 
ieškome asmeninės paramos— 
iš asmenų. Žinot, jų Lietuvoje 
ne ta ip labai lengva surasti . 
Mane kritikavo ir prašė, kad 
mes ieškotume. Na, ką aš galiu 
padaryti? Ieškot tai galime, bet 
labai sunku yra Lietuvoje. Yra 
išleisti įstatymai, kurie yra vi
siškai nenaudingi verslinin
kams remti. Jeigu jis remia vi
suomeninę organizaciją, jis re
mia tik dėl reklamos, o ne dėl 
to, kad jam paskui mokesčius 
atskaito. Taigi, iš asmenų ne
gaunam, bet per fondus mes su-
sižvejojam tuos pinigus. 

Kokie fondai? Pagrinde mus 
remia Lietuvių fondas, Tautos 
fondas, Ateitininkų šalpos fon
das, Europoje esantys fondai, 
esame gavę šiek tiek iš LJOT 
(Lietuvos jaunimo organizacijų 
tarybos) ir kitų. 

Audrius Polikaitis: Užsiminėt 
apie svarbą asmeniškų ryšių 
tarp Siaurės Amerikos ir Lietu
vos ateitininkų, ar yra kokių pia
nų platesniu mastu tai vystyti? 

Liutauras Serapinas: Yra. Ta
riausi su Petru V. Kisieliumi, 
kad sukurtume modelį, kaip 
butu galima mūsų ateitininkų 
ideologiją paviešinti plačiajai 

A.A. dr. Adolfo Damušio vienerių metų 
mirties paminėjimas Detroite 

Š.m. vasario 29 d. Detroite 
bus paminėtis a.a. dr. Adolfo 
Damušio mirties metinės. 10:30 
vai. ryto bus aukojamos Šv. Mi
šios Dievo Apvaizdos bažnyčio
je. Po hv. Mišių, parapijos sve
ta inėje įvyks akademinė pa
minėjimo dalis. 

Trumpais prisiminimais 
apie a.a. Adolfo Damušio asme
ninius įsipareigojimus lietuvių 
tau ta i , jos gerovei ir išlaikymui 
svet imuose kraštuose kalbės 
draugai , atvykę iš Clevelando. 
Čikagos ir paties Detroito. Aka
deminę programą paįvairins 
muzikinė dalis, kurią at l iks 
Rima Pohkaitytė fleita ir Vidas 
Neverauskas pianinu. 

Tokie prisiminimai daromi 
tam, kad žmogus atidavęs gyve

nimą .savai tautai neliktų už
kastas amžiams savo tautos is
torijos lapuose. Tokį , įnašą" 
Lietuvos istorijai dengėsi palik
ti Sovietų okupacija, savo vieš
patavimo metais Lietuvoje. To
dėl laiks nuo laiko, tokios istori
nės asmenybės, turi būti prisi
mintos Dievo namuose, tautoje 
ir lietuviškoje šeimoje. 

Minėjimo metu bus perskai
tytas eilėraštis parašytas medi
cinos gydytojos, buvusios jo pas
kutiniųjų gyvybės valandų prie
žiūroje ir tą naktį parašiusios jam 
savo asmeninį atsisveikinimą. 

Kviečiami visi, kurie paži
note velionį, ir kurie norėtumė
te susipažinti su a.a. Adolfo 
Damušio asmenybe. 

Damušių šeima 

DETROITAS KVIEČIA VISUS MOKSLEIVIUS 

š . m . v a s a r i o 6 - 8 d . 

P r a l e i s k i t e s a v a i t g a l į Da inavo je 

G e r i a u s u s i p a ž i n s i t su s a v i m i , k i ta is ir p a s a u l i u 

Užsiregistruokite pas Det ro i to moksleivių globėją Ingridą 
Korsakienę e-paštu ingrida@aoi.com parašydami savo vardą 

ir pavardę, adresą, te l . numerį ir skyrių mokykloje. 
Ji suteiks jums ir daugiau informacijos. 

Savaitgalio kaina S35 

(suvažiuojama penktadienį vakare—atidarymas 10 vai. nak
ties, o stovykla apleidžiama sekmadienį 11 vai. ryto ) 

Laukiam visų 9- 7 2 skyriaus draugų! 

Lietuvos auditorijai. Jums gal 
keistai nuskambės, bet Lietu
voje apie ateitininkų organi
zacija tikrai nedaug kas žino. 
Mes neturime nei radijo, nei 
televizijos. Tą vyresnioji karta 
žino. Dvasininkai žino, bet jau
nimas nežino. Todėl vien rekla
muoti savo portretą—kas iš to? 
Reikia reklamuoti idėją, reikia 
reklamuoti ideologiją. Ir tai jau 
nebereklama, o tai yra straips
niai, gali būti istoriniai, gali 
būti psichologiniai, gali būti 
filosofiniai. Šitą dalyką reikia 
stumti, bet jūs puikiai žinote, 
kad mes Lietuvoje dabar šiuo 
metu neturime ateitininkų 
ideologų. Nėra kas parašytų 
rimtą ateitininkišką straipsnį. 
Nėra kam... Pasiūlykite nors 
vieną pavardę! 

(Bus daugiau j 

j Dermatologi jos ligų ir odos vėžio , 
į specia lybė , kosmet inė chirurgi ja , j 

viso veido a t jauninimas 
RLTH JŪRATĖ BARSKY. MD 
120 Center Mali # 318 Oak Brook. IL 

60523 
Tel- 630-571-2630 

GAILČ SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES LIGOS 

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

Downers Grove, IL 60515 
630-719-4799. 

Priklauso Good Samantan. Centrai 
DuPage. Edward ir Elmhurst ligoninėms. 

EDMUNDAS VT2NAS, MD., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tei. 773-229-9965 

Vaiandos pagal susitarimą 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel . 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

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

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

SURENDER LAL, M.D. 
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, Eimhurst. IL 60126 

630-941-2609 

Š v . A n d r i e j a u s l i o t u v i n p a r a p i j o s n a r i a i k a r t u s u A t o i t i n i n l 
F i l a d e l f i j o j e . N u o t r a u k a K a z i o R a z f * a i č i o 

-•.-- pt rotminKu L iu tann • > e r a p i n u 2003 m. g r u o d ž i o m ė n . 

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

Vaikų gydytojos 
900 Ravima PI., Orland Park, IL 

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

VIDAS J. NEMCKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS -ŠIRDIES UGOS 

7 7 2 2 S. Kedzie A v e . 
C h i c a g o . IL 60652 
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Kanadoje ir kitur (US.) 
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JAV 
Kanadoje ir kitur (US.) 
Užsakant į Lietuvą: 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro paštu 

$160.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

$55.00 
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Metams 
$100.00 
$115.00 

$60.00 
$65.00 

$500.00 
$100.00 

1/2 metų 
$60.00 
$65.00 

$45.00 
$50.00 

$250.00 
$55.00 

3 men. 
$38.00 
$45 00 

$33.00 
$38.00 

$85.00 

j 
MARIUS KATILIUS, M.D. 

CHIRURGAS 
Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 

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

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

lietuviškai 815-744-8230 
wv«vx*r«8fforeu^eryanctyeaslriealruxxTi 

Dr. VIUUS MIKAITIS 
Šeimos daktaras ir chirurgas 

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

Priklauso Palos Community Hosprtal 
Silver Cross Hospifal 

Vaiandos pagal susitarimą 
Tel. 708-460-2500 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

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

10 S. 640 S. Kingefy Hwy, VvlcvJbrook 
Tei. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERR] DALLAS PRUNSKJS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pairi Treatment institute 

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

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

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

rLbertyvie. www.illinoispain.com 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už pneri3mą kaną. 
Suatarimu kabėti angliškai arba ietuviskai. 
4647 W 103 St, Oak Lawn, IL 
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

Dr. Vida I.Puodžiūnienė 
Healthy Connection 
Chffooracijc & Rehab 

CME 
Manualine ir fizine terapija, sporto 

traumų specialistė, nugaros, kaklo ir 
sąnarių gydymas, galvos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų 

patarimai. 
1000 S. State Street 

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

Kalbame lietuviškai 

Dr. V.J. VASAITIENĖ 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. ELIGIJUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VValterSt. Lemont, IL 
60439 

1051 Essington Rd. #200 
Joliet, IL 60435 

Tel . 815-723-1864 

Dr. RIMAS NOVICKIS. 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 
MANUALINĖ IR FIZIOTERAPIJA. 

AKUPUNKTŪRA. 
nugaros, kaklo, galvos skausmų 

f r migrenos), sportinių traumų soecafetstas 
6645 W. Stanley Ave 

Berwyn, IL 60402 
Tel. 708-484-1111 

Dirbame kasdien, savaitgaliais — 
susitarus Kalbame lietuviškai. 

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

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

Tėl. (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.Ridgeiand 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 KERELYTĖ 
Amber Health Center 

Stuburo, sąnarių ir raumenų avdvmas. 
chiropraktika.'manualine terapija, 

akupunktūra. 
6420 W127 St #106, Patos Hts, IL 60463 

Te). 708-239-0909 
Kaibame 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,pūsles ir prostatos 

gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

10400 75 St.. Kenosha. Wl 
53142 

(262) 948-6990 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove. IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. JUČAS 
Odos Ilgų specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 
venas. Kosmetine chirurgija. 

3235 W. 111 St, Chfcago, L 80655 
773-233-0744 arba 7734894441 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. DAUA E CEPELĖ, DDS. 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park. IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 

Kalbame l ietuviškai 
10 S. 640 Kingery Highvvay 

Wi l lowbrook. IL 60527 
Tel. 630-323-2245 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. E. DECKYS 
Gydytoja ir chirurgė 

Nervų ir emocines ligos 
Kab. 773-735-4477 

6449 S. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DANA M. SALIKUS 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

mailto:draugas@ateitis.org
mailto:ingrida@aoi.com
mailto:administracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
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MES IR PASAULIS 
Paruošia Bronius Nainys 

ŽYMIAUSIAS PRAĖJUSIŲ 
METŲ ĮVYKIS (IV) 

Bagdade vėl nugr iaudėjo 
sprogimas. Prie JAV ka r inės 
vadovybės vartų ankst i rytą, 
kai į darbą eidami irakiečiai 
laukė leidimų patikrinimo, pri
važiavo nedidelis sunkveži 
mukas ir savižudis vairuotojas 
išsprogdino jo krūvį — apie 
1,000 svarų sprogstamos medžia
gos. Žuvo du amerikiečiai ir 18 
irakiečių. Keliasdešimt jų buvo 
sužeistų. Tuojau pat įvyko ir 
Ayatollah Ali al-Sistani pase
kėjų kelios gausios demonstra
cijos, reikalaujančios tiesiogi
nių, visuotinių, demokrat in ių 
rinkimų. Tuo laiku vyriausias 
Irako valdytojas Paul Bremer, 
atvykęs į Vašingtoną, tarėsi su 
JAV vadovais apie šios bėdos 
atsikratymą. Išvada 
— patenkinti ai- ""——,——• 
Sistani reikalavimus. 
Negana to, tarpinin
ku kviesti Jungtinių 
Tautų generalinį sek
retorių Kofi Annan. 
Kitaip — nieko ne
bus. 

„Time" (2004.-
01.26) duomenimis, 
iki šiol Irake žuvusių 
amerikiečių skaičius 
— jau 500, taigi net 
400 daugiau negu žu
vo per karą. Nepadėjo _ ^ _ ^ _ 
nei Hussein sūnų nu
kovimas, nei paties d ik ta to
riaus suėmimas. Buvusius jo 
šalininkus pakeičia Islamo fa
natikai. Kuriasi grupės, pa
našios į Afganistano „mujahe-
din", kurios tada, amerikiečių 
remiamos bei ginkluojamos, iš
vijo sovietus. Nors amerikiečių 
karinė vadovybė ir raminas i , 
kad išpuoliai prieš juos iš lap
kričio mėnesį buvusių 40 per 
dieną sumažėjo iki 17. tačiau 
vis tiek amerikiečių žūva beveik 
po vieną kasdien, ir išpuoliams 
pabaigos nematyti . Todėl ir 
JAV prezidentas Bush savo 
pagrindinėje metinėje kalboje 
sausio 20-tą kartojo pažadą iki 
birželio pabaigos Irako valdymą 
grąžinti patiems i rakiečiams. 
Savo teiginiui sustiprinti , paro
dė ir į šias, viso pasaulio dėmesį 
atkreipiančias, iškilmes iškvies
tą Irako savivaldos Vyriausios 
tarybos vadovą Adnan Pa-
chachi. kurio politikai, deja, ne
pritaria Irake taip pat į takingas 
Ayatollah Ali al-Sistani. 

Didelė ir kasdien sunkėjan-
ti bėda Irakas darosi amer i 
kiečiams ir vieną tiksią — pa
naikinimą Saddam Husse in 
diktatūros — pasiekus, todėl ir 
jai aptarti prezidentas Bush net 
pusę savo metinės kalbos pa
skyrė Priminęs, kad kara i Af
ganistane ir Irake įeina į jo ko
vų grandinę prieš terorizmą, 
kurį šiuo laiku remia ir palaiko 
diktatūros valdomi k r a š t a i , 
teigė, kad neužtenka tik dikta
torius nušalinti, bet būtina tuos 
kraštus sudemokrat int i , nes . 
palikus juos pusiaukelyje, gali 
atsirasti naujos d ik t a tū ros . 

kaip, pvz., I rane. Demokratijos 
įgyvendinimo šiuose abiejuose 
kraštuose siekdamas, preziden
tas Bush žadėjo dažninti bei 
stiprinti Amerikos balso progra
mas, naudoti ki tas priemones, 
bet ypač ieškoti draugų, 
padedančių j a m šiuose kraštuo
se laisvės idėjas puoselėti. Ir 
džiaugėsi, kad dabar jam pade
da, į Iraką savo karinę pagalbą 
atsiuntę, net 34 krašta i . 

Tačiau prez. Bush draugų 
reikia ir Afganistane, ir ypač 
I rake , k u r kvepia gal net 
pagrindinė karo priežastis — 
nafta. O kaip juos rasti, jeigu už 
kiekvieno kampo tupi irakietis, 
pasiryžęs tėkš t i granatą į 
kiekvieną, j am prieš akis pa-

iš išsilaisvinusių iš sovietų vergijos 
tautų sukurti Vidurio Europos 
sąjungą, bent 100-120 milijonų 

žmonių telkinį, tampriais ryšiais 
susirišti su Amerika ir bendra 

ekonomine bei karine jėga sudaryti 
atramą ir prieš Rytus, ir Vakarus. 

sirodžiusj, amerikiet į , rėkda
mas „Yankee go Home". Ne taip 
j au maloni išlaisvintojo iš dik
tatūros dalia. Bet čia gal tik 
laikini reiškiniai, pereinamasis 
laikotarpis, kurį išnaudoja ir 
pašalinės, prieš Ameriką vei
kiančios, jėgos. Yra Irake ir ki
taip nusiteikusios visuomenės, 
ir, reikia manyt i , kad rinki
muose ji laimės. Tačiau taip pat 
sunku suvokti, kur nauja Irako 
demokra t inė vadovybė suks? 
Al-Sistani ir kiti Islamo sektų 
vadovai, t a rp jų — ir kai kurie 
Pacahachi vadovaujamos tary
bos nariai , nesut inka savo tarp
t au t in ius k laus imus spręsti 
vien tik Vašingtone. J ie mieliau 
suka į Jungt ines Tautas , kur 
kl imatas Amerikai nelabai pa
lankus. Rusija, Vokietija, ypač 
Prancūzija prieš ją čia piestu 
stoja. Ir tai j au kita. taip pat 
didelė, beda. Kažin ar Irako 
draugystė , kol kas dar labai 
abejotina, nepalaidos šaltojo 
karo laiku subrandintos labai 
vertingos draugystės su šiomis 
Europos didžiosiomis tautomis, 
ypač su Vokietija. Jau anksčiau 
pradėjęs strigti jų bendradar
biavimas, Europai jaučiant 
Amerikos siekius visur vyrauti, 
visiškai suiro karo Irake atveju, 
prez. Bush parodžius, jų nuo
mone, j au visišką nesiskaitymą. 
Arba sut inkate su manim, arba 
man jūsų nereikia, suprato jos 
Vašingtono nusi teikimą. Tik 
kažin ar šis supra t imas tikslus? 

J a u praėjusiuose mano ra
šiniuose minėtas „Time" ben
dradarbis Charles Krautham-
mer teigia — ta ip . t ikslus. 

Tačiau jis — iš kitos pusės. Kai 
didieji priešai buvo nacizmas ir 
komunizmas, europiečiams rei
kėjo Amerikos globos, bet Is
lamo kraštutinumas jau kitoks, 
ir jų, ypač vokiečių ir prancūzų 
manymu, jis graso tik Amerikai 

Taigi šiuo atveju 
——̂—̂—— pagalbos reikia ne 

mums, bet Ameri
kai, ir Europoje jos 
siekti Vašingtonas 
turi ne kaip vyrau
janti bei nurodinė
janti jėga, bet kaip 
lygi. viskuo besida
lijanti bendrininkė. 
Dėl karo Irake ne
susitarus, Vokietija 
ir Prancūzija prie jo 
neprisidėjo nė cen
tu. Prie jų pritapo 
ir, beje, ne be Ame
rikos malonės. į 

įsodintas Putin. Jos 
nenori padėti nė 

eitų per 
šios 

Kremlių 
Amerikai 
dabar, nebent JAV 
J u n g t i n e s Tau tas , ku r 
va l s tybės tur i daugumą, ir 
I r ako uždavinių sprendimą 
„ s u t a r p t a u t i n t ų " . Ką tokiu 
a tveju Vašingtonas tur i da
ryt i? 

Atsiliepdamas į kritiką už 
^nesutarptautinimą", JAV pre
zidentas Bush 17 kartu su Ame
rika bendraujančių valstybių 
išvardijo, kitų septyniolikos tik 
skaičių paminėdamas. O karui 

pritarusi santarvė siekia net 60 
tautų. Taigi grupė j au nemaža. 
Ir Charles Krauthammer 
pataria ja remtis, nugarą Va-
šingtonui sukančias paliekant 
nuošaly. Juk tarp jų yra tokie 
galiūnai kaip Didžioji Britanija, 
Japonija, Ispanija, Australija, 
Italija, Lenkija, bet ir mažutis 
EI Salvadoras. Ta ip pat ir 
Baltijos valstybės, didžiausia jų 
— Lietuva. Ar tai jau pakanka
ma sąjunga? Jeigu gerai orga
nizuota •— taip, teigia ir kiti 
vakarų politikai. Ką apie tai 
galvotume mes? Čia, ir valsty
bės vadovai Lietuvoje? 

Atsakymas visgi nelengvas. 
Lietuvos prezidento Rolando 
Pakso pareiškimas praėjusį 
rudenį Briuselyje pasakytoje 
kalboje buvo: mums visada 
reikia Amerikos draugystės, bet 
taip pat norime draugiškai ben
drauti ir su Prancūzija, ir Vo
kietija. Šaunu. Bet t ik kaip tai 
pasiekti, kai dar visiškai nese
niai, vos tik Vilniaus dešim
tukui susikūrus ir iabai aiškiai 
Vašingtono kryptimi pasukus, 
Jaąues Chirac piktai klausė, 
kodėl dešimtukas negalėjo pa
tylėti? Ne negalėjo, buvo Lie
tuvos atsakymas tada, toks jis 
tebėra ir dabar. Nors JAV prezi
dentas Franklin Roosevelt savo 
„Dėdei Juozui" mus ir pardavė, 
nors kitas prezidentas, šio pre
zidento tėvas, tik 37-tas pripaži

no Kovo Vienuoliktosios akto 
teisėtumą, bet kiti prezidentai, 
ypač Reagan, padėjo iš Rytų 
vergijos išslysti, Clinton užtikri
no kelią į NATO, o sūnus prez. 
Bush padeda net Rusijos kvapo 
atsikratyti Tik vargu ar mes tai 
iš esmės suvokiam ir tinkamai 
atsiliepiam? 

Sena lenkų mintis, net 
Amerikoje puoselėta ir visoms 
tada okupuotoms tautoms pirš
ta: iš išsilaisvinusių iš sovietų 
vergijos tautų sukurti Vidurio 
Europos sąjungą, bent 100-120 
milijonų žmonių telkinį, tampriais 
ryšiais susirišti su Amerika ir 
bendra ekonomine bei karine 
jėga sudaryti atramą ir prieš 
Rytus, ir Vakarus. Tik klausi
mas buvo, kaip tai įgyvendinti? 
Kaip įsigyti užnugarį Ameri
koje, nes vieniems bebūtų gal ir 
per sunku. Ar Vašingtonas to
kią mintį priims, abejojome. O 
dabar ar ne jis pats ją pasiūlė, 
dargi Didžiosios Britanijos prem
jero Tony Blair lūpomis9 Taigi 
ir šios didvalstybės užnugaris 
yra. Ar tai ne puiki proga šią 
mintį atnaujinti9 Nepaisant. 
kad ją pasiūlė lenkai, gal ir 
savais tikslais. Bet, įjungus 
Ukrainą, jų vyravimo juk būtų 
galima išvengti. Ar šiam 
klausimui pasvarstyti ne
ver tė tų Vilniuje an t rą kartą 
d e š i m t u k o pas i t a r imą su
šaukt i? J 

NAUJAS 
GINKLAS PRIEŠ 
NUSIKALTĖLIUS 

Compton. C A, policijos 
pareigūnai pradėjo var
toti naują, labai sėk
mingą ginklą prieš nu
sikalstamumą: „Skunk
Shot" Tai labai aštriai 
ir nemaloniai dvo
kiant is skystis, kuris 
pasirodė ypač veiks
mingas, kai policijai 
reikia iškrapštyti pros
titutes, narkomanus ar 
ki tus nusikaltėlius iš 
tuščių, apleistų pastatų 
arba kitų vietų, kur 
tiesiog pavojinga pareigūnui įeiti. „SkunkShot" 
kvapas pastate laikosi apie dvi dienas ir po 
kelių tokių „šūvių" iš savo landynių išsikraustė 
visi nusikaltėliai. Vienas buteliukas 
„SkunkShot" tekainuoja 15 dol., tad šio miesto 

policija turi ne tik veiksmingą, bet ir nebrangų 
ginklą. NYT 

NE VISI GIRIA WAL-MART 

Amerikoje populiariausia ir daugiausia pelno į 
kišenes susižerianti įvairių prekių parduotuvė 
yra Wal-Mart. Šių parduotuvių tinklas apima 
kone visas valstijas ir dar vis plečiamas. Pagal 
statistinius duomenis, Wal-Mart praėjusiais 
metais vartotojams sutaupė 20 milijardų dole
rių ir galbūt dar apie 100 mlrd. dol.. nes kitos 
parduotuvės turėjo numažint i savo prekių 
kainas, kad galėtų konkuruoti su Wal-Mart. 
Tačiau šių parduotuvių tinklas susilaukia vis 
daugiau opozicijos. Jo vadovybė kaltinama skriau
džianti darbininkus, mokanti mažus atlygini
mus, samdanti unijoms nepriklausančius, o kar
tais ir nelegalius imigrantus. Kur atidamma nauja 
Wal-Mart parduotuvė, maži verslininkai pap
rastai bankrutuoja, nes negaK susilyginti su Wal-
Mart kainomis Kol verslo pasaulis tarp savęs 
nesutaria, eilinis vartotojas visgi laimi, nes gali 
daugiau už savo pinigus nusipirkti. ChrScM 
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DANUTĖ BINDOKIENĖ 

Ar iš šio vyro pirktumėte 
vartotą įmonę? 

Ovisgi pralaimėjom... Gal
būt kitaip ir tikėtis ne
buvo verta, bet, kaip sa

koma, viltis miršta paskutinė. 
Ateinančią savaitę „Laisvosios 
Europos", „Laisvės", „Amerikos 
balso" radijo laidos nutils visam 
laikui. 

JAV Senato lėšų skirstymo 
komitetui, Vašingtone sausio 21 
d. svarsčiusiam, kam ir kiek 
skirti paramos, kam neduoti, 
tik senatorius Richard Durbin 
(IL.D) išdrįso pasakyti, kad da
roma didelė klaida, nutraukiant 
paramą šioms radijo laidoms, 
siunčiamoms į Estiją, Čekų 
Respubliką, Vengriją, Lietuvą, 
Lenkiją, Bulgariją, Latviją, 
Rumuniją, Moldovą. Kadangi 
JAV prezidentas jau ne kartą 
(ir savo kalboje šios savaitės 
antradienio vakare) ypač pa
brėžė būtinybę taupyti pinigus, 
kad valstybės skola iki metų 
galo perpus sumažėtų, Senatas 
(nors jį sudaro opozicinės parti
jos dauguma), atrodo, stengiasi 
vykdyti prez. Bush pagei
davimą. Nepaisant, kiek pinigo 
išleidžiama net nelabai svar
biems reikalams, ryžosi su
taupyti 9 mln. dolerių, kurių 
reikėtų, kad minėtos radijo lai
dos dar bent metus išsilaikytų. 
Esame dėkingi sen. Richard 
Durbin, kad pasisakė už lėšų 
skyrimą (nepamiršime to ir rin
kimų metu). J i s yra susipažinęs 
su šiandienine Baltijos valsty
bių ( ypač Lietuvos) padėtimi, 
todėl ir tvirtino, kad tai „naujos 
demokratijos dar linkusios į 
nepastovumą. Jose dar žymi sovie-
tinių laikų itaka. Kad šios demo
kratijos sustiprėtų, reikalinga 
'Laisvosios Europos' radijo 
pagalba..." 

Deja, kas nenori girdėti — 
negirdės, nors argumentai būtų 
ir teisingi, ir logiški. O kad Lie
tuvos demokratija tebesiūbuoja, 
kaip smilga, stipriam vėjui pūs
telėjus, dar kartą pailiustruoja 
..The Economist" žurnalas 
(2004 m. sausio 17 d.), išspaus
dinęs straipsnį ir prez. Rolan
do Pakso nuotrauką su parašu: 
„Ar iš šio vyro pirktumėte var
totą įmonę?" 

Tas posakis Amerikoje yra 
virtęs priežodžiu, norint per
spėti, kad tuo žmogumi negali
ma pasitikėti. Tik. Pakso atve
ju, posakis šiek tiek pakeistas. 
Jo originalas kalba apie „var
totą automobilį". 

Kodėl gi įmonę? Todėl, kad 
straipsnyje nagrinėjamos priva
tizacijos Lietuvoje painiavos. 
Prisimenama ir „Mažeikių naf
tos" fiasco su „Williams Inter
national", ir kai kurių kitų, 
mažesnių objektų privatizavimo 
..neskaidrumai". dabar panar
dinę prezidentą į karštą van
denį (ne pirtį, kuria, sakoma, jis 
taip mėgaujasi). Šiuo metu Lie
tuvos Vyriausybė stengiasi iš
sikapstyti iš problemų, atsira-

! dusių dėl elektros pramonės 
privatizavimo. Kai vienintelis 
patikimas pirkėjas pasiliko 

Estijos bendrove „Eesti Ener-
gia", o jos įsileisti į Lietuvą dėl 
nelabai aiškių priežasčių ven
giama, ieškoma „pateisinamųjų 
aplinkybių", kurios padėtų iš 
šios keblios padėties išsisukti, 
neprarandant pasitikėjimo Va
karuose. 

Kažkodėl Lietuvos Vyriau
sybė vis dar pamiršta, kad po 
gegužės mėnesio, kai ir Lietuva, 
ir Estija taps tikrosiomis Eu
ropos Sąjungos narėmis, visos 
ES valstybės turės tas pačias 
teises, su visomis reikės vieno
dai skaitytis. Iš tikrųjų keista, 
kad užsienis, t.y. daugiausia 
vakariečiai ( įskai tant ir Va
šingtoną) vis dažniau tris Bal
tijos valstybes laiko tam tikru 
vienetu, o jos tarpusavyje į 
viena kitą tebešnairuoja. Žino
ma, šiuo atveju k a l t ė ne -
mest ina tik Lie tuvai . Daug 
jos reikėtų ski r t i i r Latvijai , 
ir Estijai. 

Ir sen. Richard Durbin kal
boje Senate, ir minėtame žurna
lo straipsnyje (ne tik jame) per 
dažnai visos problemos sumeta
mos į sovietinės imperijos pa
likimo skrynią. Nėra abejonės, 
kad iš dalies tai tiesa, bet Lie
tuva nepriklausoma jau dau
giau negu 13 metų. Nors jos 
valdžioje yra nemažai komunis
tinio auklėjimo asmenų, bet 
taip pat jau įsijungę daug jau
nesnio amžiaus žmonių, su
brendusių, mokslus baigusių 
nepriklausomoje Lietuvoje, ke
liavusių (ar net stažavusių) už
sieniuose, tad pakankamai su
sipažinusių su vakarietiškos de-
mokratjjos idėjomis. Nejaugi jie 
iš tos patirties išmoko ir par
sivežė pačias neigiamiausias 
pamokas? Žinome, korupcijos 
bei visokių negerovių netrūksta 
ir Vakaruose. Jeigu kas plačiau 
domisi politika, didžiausių vers
lo bendrovių veikla, biržos ma
chinacijomis (ypač pastarųjų 
poros metų būvyje), ras čia to
kių tamsių dėmių, prieš kurias 
Lietuvos privatizacijos, verslo 
ar valdžios žmonių nusprūdi-
mai nuo tiesaus kelio net dėme
sio neverti. To dėmesio ir ne
būtų, jeigu Lietuva ir kitos lais
vosios Rytų bei Vidurio Europos 
valstybės ramiai knaisiotųsi 
savo mažuose dumblynuose ir 
nesiveržtų į šių didvalstybių 
„prestižinius klubus". Nepai
sant, kiek šiuo atveju kuris di
dysis „katilas juodas", rodyti 
pirštu į mažiukus „puodus" ir iš 
jų šaipytis, nesunku Tai daug 
lengviau, negu, pavyzdžiui, pa
sirūpinti, kad „nauj9sios ir ne
nusistovėjusios demokratijos", 
kaip mėgstama jas vadinti, su
tvirtėtų, išmoktų. Juo labiau, 
kad tai padaryti butų galima 
visai nebrangiai — sakykime, 
už 9 mln. dolerių... 

Lenkiame galvą ir tariame 
padėkos žodžius visiems, kurie 
taip rūpestingai paruošdavo ir 
perduodavo „Laisvosios Euro
pos", „Laisvės" ir „Amerikos 
balso" radijo laidas. Zi 

PAMINKLAI ISE JUSIEM KOVOTI 
K o n k u r s u i „ L i e t u v o s l a i s v ė s k o v ų , k a r i u o m e n ė s be i n e t e k č i ų 

i s t o r i j a " 

Jurgita Makselytė . Varėnos „Ąžuolo" vidurinė mokykla. 12 kl. 
Mokytoja Julija J a u n u t e Kava l iausk ienė 

VĖLIŲ KALNELY 

Šiemet ir vėl lyja... 
Kiekvienąkart k l ampodama po 

purvyną ir gūždamasi nuo l ietaus, 
mintyse tikiuosi, kad kitąmet t ikrai 
nelis. 

Deja... 
Jau trečią dieną už lango įkyriai 

teškena lietus. Vėjas nudraskė pasku

tinius lapus, ir dabar medžiai niukso 
liūdni, susigėdę del savo nuogumo. 
Beržų auks iukus , išdrįsusius pasi
priešinti monotonijai spindinčiu gel
tonu, greitai sumindė į pažliugusią 
žemę, pavertė pajuodusiomis skiau
tėmis. Ruduo nepakeitė tik šilų. J ie 
vis taip pat gūdžiai švokščia. Matyt, 
mena tai , ko mes dar nežinom... 

Iš lėto pastūmiu aprūdijusius 

kapinių vartelius. Šie nenoriai, gailiai 
cypdami, prasiveria. Vėlių kalnelis... 
Tik šiąnakt ir tik čia žvaigždės nu
sileidžia ant žemės. Kad pašviestų 
kelią vėlėms, pradėjusioms ilgą 
kelione i dangų. Visur tylu, tik įkyriai 
teškena lietus, tik įpykęs vėjas vis 
bando užgesinti plevenančias liepsne
les. Vėjau, vėjau... Nurimk, neužpusk 
žvaigždžių, - vargšės vėlelės neras 
kelio namo 

Tai šen. tai ten dar stoviniuoja ke
letas žmonių Man rodos, matau, kaip 
kruta jų lupos, tardamos žodžius. 
Girdžiu, ne. jaučiu į dangų kylančią 
maldą: 

Amžiną atilsį duok mirusiems, 
Viešpatie. 

Ir amžinoji šviesa .jiems tešviečia... 

Nejučiomis pati ėmiau šnibždėti 
žodžius, tarsi aplink plevenančios 
vėlės juos man kartotų: „Buk 
gailestingas kritusiųjų partizanu 
kovoj mūsų brolių ir seserų sieloms 
Pasiimk, gerasis Dieve, jų auką ir 
kančias už mūsų kaltes, ir už mūsų 
tėvynės laimingą ateitį. 

Siųsk mums. Viešpatie. Švento
sios Dvasios šviesos, kad mumyse 
viešpatautu sutarimas ir meilė. Lydėk 
mus savo malone, kad mūsų namai, 
planai ir siekimai butų pašvęsti tik 
Tavo garbei ir Lietuvos gerovei. Tok 
mums palaimos. Visagalis Dieve, ir 
laimėjimuose, ir pavojuose, ir kan
čiose. Amen", — mintyse pabaigiau 
aš Šitą maldą daugiau kaip prieš 
penkiasdešimt metų kartodavo parti

zanai. Geriausioji mūsų tautos dalis. 
Žmonės, kurie atsisakė savo interesų, 
ramaus gyvenimo, net savo artimųjų 
ir išėjo kovoti už Lietuvą, išėjo... negrįžti. 

Praėjo penkiasdešimt metų, o aš 
prašau to paties, ko ir jie. Ir nepri
klausomai Lietuvai reikia vienybes, 
tarpusavio santarvės. Kaskart labiau 
tuo įsitikinu, kai tik išgirstu apie 
politines rietenas ar giminių peštynes 
de! žemės. Tik susitelkę bendram tikslui, 
kartu galėsime dirbti Tėvynės labui. 
O kokie prasmingi ir didingi žodžiai: 
„Kad mūsų norai, planai ir siekimai 
butų pašvęsti tik Tavo garbei ir 
Lietuvos gerovei"' Tik kilnios, stiprios 
dvasios žmogus galėjo juos ištarti. Ir 
tarė Bunkeriuose, kaimo sodybose, 
MGB kalėjimuose... Ar jų sieloms 

žvakutės parodys kelią? 
Netoliese stovėjęs vyriškis link

telėjo man galva. Mes nebuvom pažįs
tami, tiesiog be žodžių pajutome tar
pusavio ryšį. Mes — vienos tautos vai
kai. Už mūsų laisvę ir gerovę savo 
krauju žemę laistė tūkstančiai Lie
tuvos sūnų ir dukrų — partizanų Jų 
dėka aš galiu didžiuotis, kad esu lietuvė! 

Pamažu ima gesti žvakutes Vis 
silpniau liepsnelės apšviečia pamink
lų kontūrus. Greitai jie visai panirs į 
tamsą. Ima klaidžioti mirusiųjų vėlės. 
Ne, neklaidžios Viena, ką aš galiu dėl 
jų padaryti — įžiebti širdy negęs
tančią žvaįgždę, nušviečiančią kelią 
mums susitikti — atsiminti Uždary
dama kapinių vartelius, sukuždėjau 
kitąmet tikrai nelis.. Bus daugiau 
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Alina Petrauskaite-Skrups-
kelienė. 

Praėjus dešimčiai metų 
nuo Alinos Petrauskai-
tės-Skrupskelienės mir

ties, o šimtui metų nuo jos gi
mimo, norim prisiminti jos ilgą 
gyvenimą ir nuoširdų darbą 
ateitininkuose, jaunimo auk
lėjime ir lietuvybės išlaikyme. 

Gimė 1904 m. kovo 20 d. 
Jos tėvas Si m anas Petrauskas 
(1867—1941) buvo teisininkas, 
teisę studijavo Maskvoje. Lie
tuvoj buvo Vyriausio tribunolo 
teisėju, o 1923 ir 1926 m. Seimo 
rinkimų vyliausios komisijos narys. 

Po Pirmojo pasaulinio karo 
Petrauskų šeima persikėlė į 
Kauną ir ėia Alma Petraus
kaitė lanke „Aušros" mergaičių 
gimnazija. -Ją baigė 1923 me
tais. Tolimesnes studijas tęsė 
Vytauto Didžiojo universitete 
Kaune Teologijos-filosofijos fa
kultete. Studijavo lietuvių lite
ratūrą. 1928 m. spalio mėnesį 
įsigijo aukštąjį mokslą baigusio 
teises i r tapo lietuvių kalbos bei 
literatūros mokytoja toj pačioj 
Kauno „Aušros" mergaičių gim
nazijoj. 

Čia buvo ne tik sėkminga ir 
įdomi mokytoja, literatūros bū
relio vadovė, bet ir klasės auk
lėtoja, kuria gražiai prisimena, 
daugeliui metų praėjus, jos 
buvusios auklėt inės . Keletą 
metų buvo lietuvių kalbos ir li
teratūros mokytojų sąjungos 
valdybos nare. Kartu su Juozu 
Ambrazevičium ir Antanu Vai
čiulaičiu parengė trijų tomų lie
tuvių literatūros vadovėlį 
„Naujieji skai tymai" I - I I I , 
kurio-atskiri tomai pasirodė 
tarp 1936 ir 1938 metų. 
Vadovėlis Lietuvoje buvo pla
čiai vartojamas ir keletą kartų 
pakartotinai išleistas. 

1932 m. liepos 5 d. ištekėjo 
už Igno Skrupskelio, žurnalis
to. .Židinio', ir _XX Amžiaus" 
žurnalų redaktoriaus. 

Sunkiais vokiečių okupaci
jos metais, nuo 1941 iki 1944 
liepos mėnesio, buvo Kauno 
„Aušros" mergaičių gimnazijos 
direktore Dirbo sunkiose ir pa
vojingose sąlygose, ir dėjo daug 
pastangų, kad gimnazija nebū
tų uždaryta ir kad apskritai 
jaunimas galėtą tęsti mokslą, 
butų auklėjamas ne vokiškoj, 
bet lietuviškoj dvasioj. 

Nuo labai jaunų dienų Ali
na Petrauskai'e-Skrupskelienė 
aktyviai dalyvavo ateitininkų 
sąjungoj įstojo i moksleivių 
ateitininku kuopa Kaune 1920 
ni'tais. būdama 16-k -° skitais 
metais j au dirbo kuopos valdy
boj 1923 metais buvo moks
leiviu Ateitininkų sąjungos 
centro valdais iždininkė. -Atei
ties" žurnalo redakcijoje dirbo 
1923- 1924 metais. -Juozui Mi-
chiliai redaguojant „Ateities" 
žurnalą, ypatingai atsidėjusi 
tvarkė grožines literatūros skyrių. 

Organizuojant „Šatrijos" 
draugiją, dalyvavo įkūrėjų bū
relyje nuo pat draugijos pirmų 
dienu 1926 motais, kai „Šatri-

ALINOS 
PETRAUSKAITĖS-
SKRUPSKELIENĖS 

PRISIMINIMUI 
j a" pradėjo savo pirmuosius 
žingsnius, vedama prof. Juozo 
Ereto inspiracija ir idėjomis, 
vėliau globojama V. Myko
laičio-Putino. 1927 metais buvo 
pirmosios „Šatrijos" valdybos 
sekretorė. Giliai įsisąmoninus 
draugijos šūkį pagal St. Šalkaus
kio mintį — „menas grožiui, 
grožis gyvenimo tobulumui", 
visą savo gyvenimą vykdė drau
gijos siekius ir stengėsi sudaryti 
palankesnę aplinką jaunimui, 
ir meno, ir literatūros kūrybai. 

Sovietų invazija ir tragiški 
karo įvykiai gyvenimą pasuko 
visai netikėta kryptimi. Sovie
tams suėmus vyrą Igną Skrups-
kelį, ir jį ištrėmus sunkiems 
darbams į Vorkutos sritį, dar 
st ipriau visas savo jėgas ir rū
pestį nukreipė į ateitininkiškų 
ir šatrijietiškų idealų įgyven
dinimą, puoselėjimą ir išlaikymą. 

Scheinfeldo lietuvių pabė
gėlių stovykloj Vokietijoj dirbo 
kaip lietuvių kalbos ir litera
tūros dėstytoja stovyklos lietu
vių gimnazijoj. Organizavo ir 
veikė pedagoginiam vaikų pri
žiūrėjimo — globos komitete. 

Atvykusi į Jungtines Ame
rikos Valstijas 1949 metais, 
t rumpai gyveno Putnam, CT, 
Nekalto Mergelės Marijos Pra
sidėjimo vienuolyno globoje, ir 
dirbo seselių spaustuvėj. Vė
liau, gyvendama Hartford, CT, 
dirbo rašomųjų mašinėlių fab
rike, taip pat pat aktyviai daly
vavo šeštadieninės l i tuanis
tikos mokyklos veikloj ir Hart
ford ateitininkų gyvenime bei 
renginiuose. 

1959 metais persikėlė į Či
kagą ir dirbo University of Illi
nois laboratorijos asistente 
College of Dentistry, Histology 
departamente iki 1980 metų. 

Nors kasdieninis darbas 
University of Illinois tyrimų 
laboratorijoj buvo dažnai ne 
prie širdies, bet mėgo studentų 
ir universiteto aplinką. Nuo 
darbo atliekamu laiku rūpestis 
lietuviška spauda ir literatūra 
bei Čikagos ateitininkų gyveni
mu buvo dažnas jos palydovas. 
Nuo 1957 iki 1965 metų buve 
Ateitininkų federacijos tarybo 
narė, 1960 m ir vėliau „Šatri
jos" draugijos valdyboj, 1966— 
1967 metais ateitininkų sen
draugių sąjungos Čikagos sky
r iaus pirmininke. Daug prisi
dėjo, kad sendraugiai Čikagoje 
atgijo ir padėjo suruošti ver
tingų kultūrinių vakarų, pa
skaitų ir koncertų. „Alina Skrups-
kelienė taip pat buvo nepa
mainoma Ateities rudeninių 
studijinių savaitgalių Čikagoje 
rengėjų būrelio narė; jos įnašas, 
ypač idėjiniu programos požiū
riu daug prisidėjo, kad šie sa
vaitgaliai tapo viena iš reikš
mingesnių metinių kultūrinių 
tradicijų Čikagoje" („Draugas", 
1993 m. balandžio 17 d., ajs). 

Daug iniciatyvos ir pastan
gų įdėjo 1966 metais, ruošiantis 
paminėti Stasio Šalkauskio 25 
metų mirties sukakties minė
jimą. Jos rūpesčiu, Čikagos 
ateitininkai sendraugiai užsa
kė muziko Vlado Jakubeno 
kantatą „De Profundis" (miš
riam chorui, žodžiai Bernardo 

Brazdžionio) ir ta proga ją išleido. 
Karts nuo karto rašė ir ko

mentavo įvairiom literatūros, 
meno ir ateitininkiškomis te
momis laikraščiuose ir žurnaluose 
— „Aiduose", „Drauge" ir kitur. 

Iš didesnių redakcinių dar
bų, parengė — suredagavo lie
tuvių rašytojų kūrybos anto
logiją anglų kalba „Lithuanian 
Writers in the Wešt". Pasi
rodžiusi 1970 metais Čikagoje 
tai viena iš knygų, kurias išlei
do „Lithuanian Library Press, 
Inc." savo „Ethnic Encyclopedia 
of Lithuanian Culture in the 
USA" serijoj. Knyga pristato 
amerikiečiams skaitytojams 
lietuvių imigrantų kūrybą, 
kurie negalėjo laisvai reikštis 
savo gimtajam krašte ir kurie 
dirbo kad pratęstų lietuvių lite-
raratūros tradicijas svetur. Čia 
pateikta 64 lietuvių poetų, dra
maturgų, novelistų kūrybos 
pavyzdžiai lietuviškai su ang
liškais vertimais, su autorių 
biografijomis. Knygai įvadą 
parašė literatūros krit ikas 
Rimvydas Šilbajoris. Taip pat 
knygą pristato sociologas Mi-
chael Novak, kuris savo įžan
giniam žodyje iškelia svarbą 
išlaikyti ryšius ne tik su gimto
jo krašto literatūra, istorija ir 
kultūra, bet ir su brolių ir 
seserų siekiais, ir kovom gimta
jame krašte. 

Norėdama pristatyti savo 
vyro Igno Skrupskelio darbą 
lietuvių mokslinei visuomenei, 
lietuviškai iš vokiečių kalbos 
išvertė jo parašytą studiją apie 
lietuvius XVIII amžiaus vokie
čių literatūroje. Disertacija 
„Die Litauer in der deutschen 
Literatur des 18. Jah rhun-
derts" buvo parašyta, jam 
studijuojant Karaliaučiaus ir 
Vienos universitetuose pas pro
fesorių dr. Joseph Nadler, ir už 
ją 1932 metais Ignas Skrups-
kelis gavo filosofijos daktaro 
laipsnį. Lietuvių katalikų mok
slo akademija Romoje šį lietu
višką vertimą išleido atskira 
knyga „Lietuviai XVIII amžiaus 
vokiečių literatūroje" 1967 metais. 

Su rašytoju Česlovu Grin-
cevičium sudarė redakcinę ko
misiją, kuri surinko ir kruopš
čiai suredagavo šešis tomus 
Juozo Brazaičio „Raštų". Juos 
išleido „J Laisvę" fondas Či
kagoj 1980—1985 metais. Šio 
rinkinio tikslas buvo pristatyti 
Juozo Brazaičio raš tus , „iš
barstytus įvairiuose nepriklau
somos Lietuvos ir išeivijos lei
diniuose Norime, kad ir būsi
mos kartos žinotų ir suprastų, 
kokiomis skaidriomis šviesomis 
j is švietė ir originaliomis 
idėjomis praturtino mūsų buitį" 
(Juozas Brazaitis, „Raštai". I 
tomas. 8 psl.). 

Paskutiniais metais Alina 
Skrupskeliene gyveno Putna-
me, CT, vysk Matulaičio slau
gos namuose, kur ir mirė 1994 
m. sausio 24 dieną. Palaidota 
Putname Dangaus Vartų kapi
nėse. Gyveno pasišventus atei-
tininkiškiems, lietuviškiems, 
religiniams idealams, gyveno ir 
dirbo kukliai, be triukšmo, bet 
su dideliu įsitikinimu ir meile 
Tą ir prisimenam evk 

Valdovų rūmu atstatymo paramos vakare 2003 m. gruodžio 2 d. programą atliko renesanso šokio ansamblis 
„Banchetto Muskate". Indrės Tijūnėlienės nuotr. 

Valdovų rūmų paramos fondas Vilniuje 
Nebėra Vokietijos bei Pran

cūzijos karalių, bet tebe
stovi jų paliktos pilys ir rūmai 
su meno turtais bei istorija, 
kuriuos lanko milijonai savų ir 
užsienio turistų. Nebėra Rusijos 
carų, gyvenusių puošniuose 
Kremliaus ir St. Petersburgo 
Ermitažo, „Carskoje Selo". Puš
kino ir kituose rūmuose, kuriais 
didžiavosi Sovietų Sąjungos 
valdžia, užsienio ir savus turis
tus vežiodama po monarchų rū
mus ir muziejus, o ne po komu
nizmo sukurtus kolchozus. 

Nebėra ir buvusių Lietuvos 
valstybės valdovų, nei jų turėtų 
rūmų, kuriuos galėtume rodyti 
ne tik užsienio turistams, bet ir 
Lietuvos jaunajai kartai, kad jie 

suprastų didingą Lietuvos 
praeitį, kad jie suprastų laisvės 
ir Lietuvos vals tybingumo 
reikšmę. 

Gyvų istorinės reikšmės liu
dininkų niekad neatstos knygos 
su paveikslais ir aprašymais. O 
gal yra svaresnių reikalų šių 
dienų Lietuvos buitinio gyveni
mo reikaluose? Be abejo, jų yra. 
Jų visuomet bus po šimto, ar 
dviejų šimtų metų. 

Lietuvos vyriausybė, su Sei
mo palaiminimu, nusprendė jau 
dabar pradėti Valdovų rūmų 
atstatymo darbus. Tik valstybė 
gali finansuoti tokios apimties 
statybas, kviesdama prie to 
prisidėti ir visus lietuvius, kur 
tik jie begyventų. Todėl prieš 

t re jus metus buvo sukur ta s 
Valdovų ramų paramos fondas 
Vilniuje. Fondo valdybai vado
vauja, į Lietuvą sugrįžęs, Ed
mundas Kulikauskas, gyvenęs 
Kalifornijoje, JAV. 

F o n d o ve ik l a 2003 m e t a i s 

Valdovų rūmų fondo stei
gėjų sąraše 23 pavardės. Val
dovų rūmu paramos fondas 
Vilniuje stengiasi išpopuliarinti 
rūmų ats ta tymo idėją ir sutelk
ti savanorių rūmų statytojų 
lėšas iš lietuvių plačiajame pa
saulyje. Rūmų ats ta tymo idėja 
ir f inansinė p a r a m a plečiasi 
Lietuvoje t a rp privačių preky
bininkų, pramonininkų ir 

uždarų akcinių bendrovių, 
kurių AB „Lietuvos geležinke
liai" rūmų atstatymą parėmė 
su 400,000 litų. Iki 2003.11.24 
fonde buvo sutelkta 1,040,710 
litų. Lietuvoje buvo surinkta 
836,059 litai. 

Va jus Amer iko je «> 

Nuo Kalėdų švenčių pra
sidėjęs, Valdovų rūmams lėšų 
telkimo vajus ir prieš tai gautos 
aukos per rūmų paramos 
komitetą JAV iki 2004.01.20 į 
iždą atnešė 44,880 dol. Iki šiol į 
vajų atsiliepė dar nedidelė dalis 
gavusių vajaus laiškus. Labai 
smagu, kad atsiliepę daugiau
sia yra vadinamieji rūmų staty
tojai, aukoję po 1,000 litų (350 
dol.) ir didesnėmis sumomis. 
JAV dolerio santykis su Lie
tuvos litu smunka. Nežinia, 
kaip jis laikysis toliau. Todėl 
reikia paramą paskubinti. 

Naujaisiais Valdovų rūmų 
statytojais yra: Adelaida Bal-
bata — 1.000 dol., Vladas Kau
pas, M.D. — 1.000 dol., a.a. 
Vlado ir Bronės Švipų vardu 
Jolanta Švipas — 1,000 dol., 
Marija Vilutis — 500 dol., 
Petras ir Birutė Peleckai — 350 
dol.. Jonas ir Anelė Gumbele-
vičiai — 350 dol., Vyga ir 
Daumantas Dikinis — 350 dol. 
Kiti aukojo po mažiau. 

Vajus tęsiasi toliau. Vajaus 
laiškų negavę JAV lietuviai 
prašomi patys parašyti laiškus 
su čekiu, vardu: Lith. Amer. 
Comm. VALDO VU RŪMAI ir 
siųsti: Valdovų rūmai, 5600 So. 
Claremont Ave., Chicago, IL 
60636-1039. Visos aukos yra 
„Tax Exempt". 

B r o n i u s J u o d e l i s 
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Briuselis mokosi lietuviškai 
Likimas nenuspėjamas. Rugsėjo 

mėnesį iš taip mylimo ir 
kartu galvos skausmą keliančio 
Paryžiaus vėjai nubloškė mane 
semestrui į atšiaurųjį Briuselį. 
Galvojau, pailsėsiu nuo intensy
vių magistro studijų Paryžiaus 
politikos mokslų institute (Sciences 
Po Paris), tačiau, užuot malonių 
atostogų, gero alaus ir dar ge
resnio šokolado krašte, mane 
Belgijoje užgriuvo ne mažiau 
intensyvi ir dinamiška stažuotė 
Europos Parlamente (EP). 

Smagesnio laiko būti Briu
selyje surasti negalėjau. Vis
kas aplinkui tiesiog verda. Eu
ropos institucijos nepailstamai 
ruošiasi 2004-ųjų gegužį įvyk
siančiai plėtrai, kai tuo tarpu 
pagaliau vieningos Europos po
litikai, surėmę pečius, bando 
sukurpti visiems priimtiną Eu
ropos konstitucijos projektą. 
Ypatingą nuotaiką Briuselyje 
sukuria ir dabar ES pirminin
kaujanti Italija — itališki kak
laraiščiai, itališki madingi 
kostiumai, itališkos šukuose
nos, itališki išsireiškimai, ener
gija ir. be abejo, arogancija, tie
siog dominuoja Briuselio kori
doriuose Kas valdo, abejonių 
nekyla. 

Europos Parlamento kori
doriuose ne mažiau dominuoja 
ir Vytauto Landsbergio figūra. 
-lis - vienas iš trylikos EP ste
bėtoju is Lietuvos, ir, žinoma, 
labiausiai pastebimas. Profeso
riui Landsbergiui įžengus į salę, 
daugelis nuščiūva, o mano bi
čiuliai italai, prancūzai ir ki
tokio plauko stažuotojai kiek

vieną kartą man pasigiria, matę 
koridoriuje patį Landsbergį!... 
Kitas stebėtojas par lamentaras 
ir etikos žinovas Arminas Lyde
ka irgi nenusileidžia—jį visuo
met pastebėsi griežiant pir
mu smuiku EP priėmimuose, 
kurių dažnumas leidžia parla
mento stažuotojams dažnai 
nesukti galvos apie vakarienę. 

Lietuviškai man teko pri
siminti viešint Kauno apskri
ties miestų ir miestelių merų 
delegacijai, kuriems visą valan
dą variau nuobodulį, daryda
mas pretenziją apie E P kom
petencijas ir funkcijas. Lietuvių 
kalbos pamokėles, beje, laisva
laikiu jau kelias savaites vedu 
to norintiems EP darbuotojams. 
Todėl nenustebkite, jei vieną die
ną parlamente belgas a r portu
galas jus pasveikins: ,,Labas"! 

Lietuviškai šiandien išgirsi 
net ir Briuselio metro. Mat šiuo 
metu Europos institucijose 
pagal laikiną kontraktą dirba 
apie keturiasdešimt lietuvaičių, 
kurie dažnai susirenka kolek
tyvinių pietų, o gruodžio 5—ąją 
įvyko pirmasis Lietuvos Misijos 
prie Europos Bendrijų ir ES 
institucijose dirbančių lietuvių 
susitikimas, prie kurio organi
zavimo prisidėti teko ir šių eilu
čių autoriui. Vienas kolega pa
juokavo: formuojasi nauja lietu
vių eurokratų socialinė klasė. 

Plečiamės ne tik morališ
kai, bet ir fiziškai. Europos Są
jungos plėtra Parlamento pas
tate jaučiama kiekviename žings
nyje — jau gerą pusmetį visur 
zuja darbininkai, pokši lentos 

2004 metų 
šauniausias 

pokyiis-puota 

RIO! 
Maloniai kviečiame Jus atsilankyti į 
šį neeilinį vakarą ir pasilinksminti 

Mardi Cras nuotaikoje 

šeštadienį, vasario 7 d., 6 v.v. 
Pasaulio lietuvių centre. 

Puotos metu svečiai bus linksminami dviejų orkestrų 
Veiks tyliosios ir gyvosios varžytinės 
Lauks brazilietiška vakarienė 
Atsrvežkrte kaukę 
JQsq dalyvavimas ir pokylio pelnas bus parama Pasaulio lietuvių 
centrui 

Rezervacijos: Regina Griškeiienė 
Bilietai $75 asmeniui 

630.655.2485 

ir kyla dulkės. Priešais Liuk
semburgo a ikš tę , kurioje įsi
kūrę populiariausi europarla-
mentarų barai, greitai išdygs 
du nauji didžiuliai E P pastatai , 
kuriuose prisiglaus dešimties 
naujų valstybių, taipgi ir Lie
tuvos, atstovai. Be kabineto, 
beje, tradiciškai yra įrengtas 
dušas, pastatyta lova ir televi
zorius (tarp Briuselio ir Stras
būro nuolatos lakstant iems eu-
roparlamentarams šie patogu
mai yra gyvybiškai svarbus i. 
naujiems europar lamentarams 
bus skirta lėšų tr ims padėjė
jams išlaikyti. 

Fiziškai ES plėtra galima 
patirti ir plenarinių posėdžių 
salėje, kur visai neseniai pris
tatytos kelios naujos stalų ir 
kėdžių eilės, kad po birželio 
mėnesio rinkimų, užuot 626-ių 
narių, susirinkę 732 parlamen

tarai visi sau rastų vietą atsi
sėsti. Plečiasi ir vertimo tribū
nos — vietoj vienuolikos ofi
cialių kalbų, ES pereis prie 
dvidešimties. įskaitant ir mūsų 
gimtąją lietuvių. Jau šiandien 
EP išleidžia beveik trečdalį savo 
metinio vieno milijardo eurų dy
džio biudžeto vertimo išlaidoms 
padengti — ne tik plenarines 
sesijos, bet ir komitetų/grupių 
posėdžiai, įstatymų projektai ir 
dokumentai yra verčiami į vi
sas vienuolika kalbų. 

Galima tik įsivaižuoti. kiek 
padidės išlaidos, kalbų skaičiui 
išaugus beveik dvigubai Ta
čiau tikėkimės, kad paraleliai 
išaugs ir lietuvių pasididžiavi
mas savo valstybe, kai net ir Briu
selyje bus šnekama lietuviškai! 

A r n o l d a s P r a n c k e v i č i u s 
Prancūzijos „Lietuvių 

žinios". 2003 m. Nr.8 



Nobelio svajonės išpildymas 
tarnauti žmonijai 

JAV LB Krašto valdybos 
Socialiniu reikalų taryba 

Ruošia: Aldona Smulkstienė 
2711 West 71 Street, 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773^76-2655; fax. 773-436-6906 

DRAUGAS, 2004 m. sausio 24 d. šeštadienis 

STASE E. SEMĖNIENE 

JAV-ose yra žinoma žymi 
kasmetinė „Pulitzer" pre
mija. Ją įsteigė Joseph Pu

litzer, amerikietis laikraščio sa
vininkas, XIX a. pabaigoje emi
gravęs, anot mūsų liaudies 
išminčių „plikas kaip tilvikas", 
iš Vengrijos j JAV, kur jis pasi
reiškė gabiu laikraštininku. Ne
trukus jis virto vienu didžiausių 
laikraščio savininku JAV. „The 
New York World"\ nupirktas 
1883 m. (jam esant 36 m. am
žiaus), buvo jo geriausiai žino
ma viena rizikingiausių užma
čių; panaudodamas sensacingus 
metodus bei kandžiai puldamas 
politines figūras, jis padarė 
„World" pačiu įtakingiausiu 
laikraščiu visose JAV-ose. To
kiu būdu praturtėjęs, jis įkūrė 
„Pulitzer" premiją, kasmet iš
mokamą grynais pinigais už ge
riausią Amerikos literatūrinį 
veikalą. 

Tačiau pasauliniai daug 
garsesnės bei tarptautiniai 
vertingesnės yra kasmetinės 
Nobelio premijos. 

Nobelio premija yra pirma
sis tarptautinis apdovanojimas, 
suteikiamas kasmet, pradedant 
1901 m., už aukščiausius pasie
kimus fizikoje, chemijoje, medi
cinoje, literatūroje bei taikda-
rystėje. Premija susideda iš me
dalio, asmeninio diplomo ir pi-

- niginės sumos, kurios vertė 
nuolat svyruoja, bet paprastai 
siekia nuo 30,000 iki 45,000 dol. 
kiekviena (anais laikais). 1968 
m. Sveriges Riksbank (Švedijos 
bankas) įsteigė Ekonomikos 
mokslų premiją Alfred Nobel 
atminimui, Nobelio premijos 
įkūrėjui. Pirmoji buvo įteikta 
1969 m. 

Alfred Bemhard Nobel gimė 
1833 m. spalio 21 d. Stock-
holme, Švedijoje. Sukakus 8 me
tams, su tėvais jis išsikėlė į Ru
siją. Ten tėvas at idarė me
chaniko dirbtuvę. Nuo pat anks
tyvos vaikystės Alfred turėjo 
didelį palinkimą į įvairias mok
slo šakas, ypač chemiją. Ne
trukus jis atskleidė ir platų lite
ratūrinį bei filosofinį žinių 
lauką. Daug padėjo jo puikūs 
svetimų kalbų sugebėjimai. 
Daugiausia laiko j is praleido, 
studijuodamas pats per save, 
kitaip tariant, lyg būtų .sava
mokslis": jokių kolegijų bei 
un ivers i t e tų egzaminų j i s 
nepažino, jų ne lankė , nors 
pirmuosius pradus filologijo
j e bei gamtos moksluose j a m 
ir jo broliams su te ikė pri
vatus mokytojai. 

1863 m., būdamas 30 m. 
amžiaus, jis sugrįžo atgal į savo 
tėvynę Švediją ir pradėjo dirbti 
chemiku tėvo dirbtuvėje Hele-
neborg. Stockholme. Pritaikant 
italų Sobrero metodus, jam 
pasisekė toliau išvystyti nitro
glicerino sprogdinimą, kurį jis 
pradėjo gaminti vienais metais 
vėliau 1864 m. Švedijoje. Pra
dinis dinamito pavidalas palaips
niui buvo pakeistas želatinos 
dinamitu, su kuriuo buvo daug 
saugiau darbuotis. Po daugybės 
bandymų, per penkerius metus 
j is patobulino dinamitą. Tad 
visai nenuostabu, jog jis svar
biausiai atmintinas, kaip dina
mito išradėjas. Nobel taipgi 
išrado keletą kitų sprogstamųjų 
medžiagų. 

Alfred Nobel iš viso pažerc 
arti 400 patentų, kai kurie jų 
pasižymėjo gal daugiau lakia 
vaizduote, negu naudingumu, 
kiti gi buvo tiek puikiai vykdo
mi, tiek ir be galo naudingi. Jis 
taipgi kūrė poeziją bei dramą ir 
rimtai svarstė būti rašytoju. Jis 
tęsė bandymus siekdamas išra
dimu, įvairiose srityse, įžymiau 
si ju su sintetinėmis medžia
gomis. Jo didžiulės pastangos 

atnešė iš jo įkurtų bendrovių ir 
laboratorijų įvairiuose daugiau 
nei 20 kraštuose jam bran
džiausių vaisių: iš viso pasaulio 
plaukte plaukė stambios paja
mos , kur ios iškėlė jį į t u r t i n 
g iaus ią žmogų visoje Euro 
poje. 

Nobel parodė stiprų susi
domėjimą visuomeniniais klau
simais ir buvo žinomas savo ra
dikaliomis pažiūromis į įvairias 
jo laikų problemas. Moksliniai 
bei pramoniniai įsipareigojimai 
vertė jį lankyti daugel Europos 
ir Amerikos kraštų. Daug metų 
j is gyveno Paryžiuje, bet teigė, 
planuojąs sugrįžti Švedijon 
visam laikui ir apsigyventi 
Karlskoga, kur jis turėjo nekil
nojamą nuosavybę. Tačiau, 
prieš išsipildant planams, j is 
mirė 1896 m. gruodžio 10 d., 
sulaukęs 63 m. amžiaus, savo 
namuose San Reno, Italijoje. 
Nobel mirties data parinkta jo 
premijų įteikimui. 

jį nuolat kankino 
mintis , kad jo išradi
mas — dinamitas — 
turėjo ta rnaut i t ik 

žmonių gerovei, o ne 
jų naikinimui 

R.. B. Nobel buvo kilęs iš 
šeimos, pasireiškusios inžineri
joje. O jo šeima didžiavosi savo 
garbinga kilme iš Olof Rud-
beck, Švedijos geriausiai žinomo 
techniško genijaus, kuris XVII 
amžiaus epochoje buvo galinga 
jėga visoje Šiaurės Europoje. 

Istorikai piešia Nobel labai 
vienišu žmogumi, kad jis buvęs 
menkos sveikatos. Nobel buvo 
labai kuklus (ar tai nėra didžių 
asmenybių ypatybė?),* dažnai 
žmonių laikomas net droviu. 
Tačiau visų svarbiausia, j i s 
buvo pasinėręs mokslinėse 
idėjose ir taipogi savo daugybės 
europietiškų įmonių prak
tiškame vadovavime, be to, dar 
dieną, naktį atsidavęs savo 
studijoms ir darbui. 

Jo vienintelė didžiausia sva
jonė buvo ta rnau t i žmonijai. 
Esą. jį nuolat kankino mintis, 
kad jo išradimas — dinamitas 
— turėjo tarnauti tik žmonių 
gerovei, o ne jų naikinimui, kaip 
ta i buvo panaudota šaudme
nims. 

Praėjus vieneriems metams 
po jo mirties, 1897 m. buvo 
sužinota, jog jis paliko savo 
žymaus judamojo turto didžiąją 
dalį (9.000.000 dol.) fondui, iš 
kurio gauti procentai kasmet 
turėtų būti suteikti asmenims, 
kurių darbai atnešė didžiausios 
naudos visai žmonijai. 

Pats Alfred B. Nobel niekad 
niekam neprasitarė, kodėl j is 
skyrė taikos premijos įteikimą 
ne Švedijoje, bet Norvegijoje. 
Pagaliau spėliojimais prieita 
išvados, kas 1895 m. pastūmėjo 
kosmopolitinį švedą skirti rimtą 
užduotį Norvegijos Parlamen
tui: parinkti taikos premijos 
komitetą. Pabiro visa eilė prie
laidų. Viena jų, esą, Nobel 
grožėjosi Bjornstjezne Bjornson. 
Norvegijos didžiuoju patriotu 
bei pirmaujančiu rašytoju; kitas 
var iantas krypo galimybei, 
prisimenant bei pagerbiant Šve-
dijos-Norvegijos buvusią vienv-
bę. 

Istorikai tvirtina, jog No
belio sumanymas atiduoti savo 
tur tą nebuvo jo užgaidos. 
Pastangos padėti įgyvendinti 
taiką buvojo širdies troškimas. 
o intelektualinį malonumą jis 
paveldėjo iš l i teratūros, tuo 

tarpu mokslas sukūrė pagrindą 
jo paties veiklai, kaip tech
nologiniam tyrinėtojui bei 
išradėjui. 1895 m. lapkričio 27 
d. Nobel pasirašė savo galutinį 
tes tamentą Švedų-Norvegų 
klube Paryžiuje. 

Norvegijos Nobelio komite
tas 2003 m. apdovanojo taikos 
premija iranietę advokatę 
Shirin Ebadi už jos pastangas 
demokratijai ir žmogaus tei
sėms. Premija buvo į teikta 
Norvegijos sostinėje Oslo. Eba
di, pirmoji Irano moteris teisėja, 
prieš islaminei revoliucijai ją iš 
pareigų pašalinant, yra vienuo
likta moteris, gavusi premiją 
nuo jos įsteigimo. 

Tą pačią dieną, gruodžio 10 
d., Švedijos sostinėje Stockholm 
iškilmingai įteiktos premijos 
kitiems 5 laimėtojams. 

Literatūros premija paskir
t a Pietų Afrikos rašytojui-
romanistui John Maxwell 
Coetzee (63 m.), baltam, auklė
tam angliškai kalbančioje šei
moje, rašančiam angliškai, ne
paisant jo afrikietiškos kilmės. 
J i s gyvena Australijoje, bet me
tų dalį praleidžia, dėstydamas 
Čikagoje. Jam skyrė už savo 
rasiniai padalinto krašto nu
niokoto įžvalgumo pavaizdavi
mą paprastu alegorišku stiliu
mi, lyginamu su Franz Kafka ir 
Samuel Beckett, už jo Vakarų 
civilizacijos žiauraus racionaliz
mo bei pagražintos moralės 
negailestingą kritika 

Medicinos premiją dalinasi 
amerikietis Paul Lauterbur <74 
m.) ir britas Peter Mansfield (70 
m.). Lauterbur yra Illinois uni
versiteto Medicinos kolegijos 
„Biomedical Magnetic Reso-
nance" laboratorijos profesorius 
bei direktorius Urbana-
Champaign. Mansfield yra Not-
t ingham universiteto fizikos 
profesorius. 

Fizikos premiją nuskynė 
rusai Vitaly Ginzburg (87 m.i 
bei Alexei Abrikosov (74 m.) su 
Anglijoje gimusiu Anthony 
Legget (65 m.!. Ginzburg yra P. 
N. Lebedev fizikos inst i tuto 
Maskvoje profesorius Abriko
sov dirba Argonne National 
laboratorijoje Illinois valstijoje. 
Leggett yra Illinois universitete 
U r b a n a - C h a m p a i g n . Abr i 
kosov ir Leggett y ra JAV 
pil iečiai . 

Chemijos premiją laimėjo 
JAV mokslininkai Peter Agre ir 
Roderick McKinnon. Agre, 54 
m. iš Northfield, Minnesota, 
dirba John Hopkins universite
to Medicinos fakultete Ba!ti-
morėje. McKinnon, 47 m., užau
gęs netoli Boston, dirba Roc-
kefeller universiteto Hovvard 
Hughes Medicinos inst i tute 
Nevv York. 

Ekonomikos premijai Kara
liškoji Švedų mokslų akademija 
parinko amerikietį Robert Eng-
le ir Britanijos Clive Granger. 
Engle, gimęs 1942 m. Syracuse, 
NY, dirba New York universite
to Stern verslo mokykloje. 
G r a n g e r . gimęs 1934 m Va-
lijoje (Wales), yra Kalifor
n i jos un ive r s i t e to profeso
r i u s emer i tus . 

2003 metais kiekviena pre
mija verta 10 milijonų kronų 
(1.3 mln. dol.) Tos premijos 
plačiai laikomos pačiais žy
miausiais pasaulio apdovanoji
ma i s už darbus mokslui bei 
žmonijos labui, yra įteikiamos 
blizgančiose ceremonijos'' 
Stockholme ir Oslo gruodžio 10 
d., Alfred B. Nobelio mirties 
metinių dieną. Karalius, kara
liškosios šeimos nariai, titu 
luoti. garsūs bei žymus svečiai, 
visi tiktai su pakvietimais, daly
vauja premijų įteikimų šventėje 
koncerto salėje, o po to iškilmin
goje vakarienėje Rotušes Mė
lynojoje salėje. L) 

Kas žinotina namų pirkėjams apie 
inspektorius 

Namų inspektoriai gali 
pranešti pirkėjui apie kai kuriu
os didesnius trūkumus (defek
tus) name, pvz.. problemas 
šildymo sistemoje, kiaurą stogą 
ar rusj. į kurį sunkiasi vanduo. 
Bet yra problemų, kurių inspek
toriai gali nepastebėti arba net 
iš jų nėra reikalaujama, kad tai 
patikrintų, pvz., kad ir nesvei
kus medžius, ar kaminą su de
fektais. Namo inspektoriai su
teikia tik dalį informacijos. 

Inspektoriaus apžiūra vidu
tiniškai kainuoja 300-500 dol. 
Tai priklauso nuo nuosavybės 
didumo. Illinois valstijos įstaty
mai nereikalauja, kad pirkėjas 
tokį inspektorių samdytųsi, 
prieš perkant namą. Bet pirkėjo 
apsaugai daugumos namo pirki
mo sutarčių ir sąlygų priklauso 
nuo namo apžiūros rezultatų. 
Valstijos įstatymai reikalauja, 
kad inspektorius turėtų lei
dimą. J ie turi vadovautis 
„American Society of Home 
Inspectors" (ASHI) nustatytais 
nurodymais. Pagal tuos nurody
mus, iš inspektorių reikalauja
ma, kad jie apžiūrėtų viską, 
prie ko jie gali prieiti, kaip: 
pamatus, stogą, sienas, van
dens paskirstymo sistemą, 
elektros įvedimus, šildymą-
šaldymą, „patio", augmeniją. 

kiek tai susieta su namu. Bet 
yra daug dalykų, kurių nerei
kalaujama tikrinti. Tikr inama 
tik lengvai pasiekiami (prieina
mi) objektai. Inspektorius nega
li matyti nešvarumų nutekėji
mo vamzdžių po žeme, negali 
matyti alyvos tanko vidaus, a r 
žinoti, kas yra sienoje vonios 
kambaryje, pvz., už dušo. 

Inspektorius savo darbą 
gali atlikti rūpestingai ir gerai, 
bet namo pirkėjas turėtų žinoti, 
kad ne viską jie gali pat ikr int i . 
Pvz., pagal ASHI nurodymus, iš 
inspektoriaus nereikalaujama, 
kad j is apžiūrėtų kamino vidų, 
šulinius, apšildymo įtaisus, pom
pas, vejos drėkinimo sistemą, 
aliarmo sistemas ir namų apy
vokos įrangas. Jiems nereikia 
nustatyti, kuri minėtų įrangų 
gali dar veikti, koks jų stipru
mas ir t inkamumas. J iems ne
reikia pirkėjui pasakyti, pvz., a r 
vandens šildymo įranga yra pa
kankama visiems vonios kam
bariams name, arba apšildymo 
krosnis yra pajėgi pakankamai 
apšildyti namą. Nereikalau
jama iš jų, kad pasakytų, kokie 
laukiniai gyvuliukai gali pa
kenkti nuosavybės aplinkai. 

Inspekcijos taip pat neparo
do užslėptų trūkumų. Inspek
toriai yra lyg svečiai svetimuose 

namuose ir jie negali stumdyti 
baldų, ar lupti koklinių plytelių 
iš vonios kambario sienos. Jie 
negali tikrinti per agresyviai, 
negali t ikrint i sunkiai pri
einamų namo dalių. Jei jie tai 
darytų, namą parduodantieji 
tokių inspektorių neįsileistų į 
vidų. Namo pirkėjai turėtų žiū
rėti j namo inspekciją, kaip ben
dro pobūdžio. Inspektoriai ne
gali visko maty t i ir nuspėti 
ateitį. Jie suteikia kiek galima 
daugiau informacijos apie 
namą, gautos per trumpą laiką. 

Sunku yra numatyti visas 
namo problemas, bet geras na
mo inspektorius turėtų infor
muoti pirkėją, kad pasikviestų 
specialistą, jei pamato, ką nors 
įtartina. Namų pirkėjai turėtų 
pasikviesti specialistus, jei įta
ria, jog yra pelėsių (mold), arba 
nešvarumų, nutekėjimo sistema 

netvarkoje ir pan. Pirkėjas tū
rėtų kartu su inspektorium ap
žiūrėti nuosavybę ir pats stebė
ti, ar nėra jam ko nors įtartino. 

Pa t s pirkėjas turėtų pa
tikrinti šviesas, jas įjungti ir 
išjungti, nuleisti vandenį tua
lete, pamėginti, ar indų plovimo 
mašina tinkamai veikia, už
daryti ir atidaryti sienų spintų 
(elosets) ir kambarių duris, lan
gus, patikrinti kaip veikia už-
temdymo įranga, paleisti dušą, 
kad patikrintų, ar bėga karštas 
vanduo. Lauke turėtų apžiūrėti 
medžius, ar jie neligoti, ar ne per 
arti namo, kad griūnant nebū
tų bėdos. Taip pat reiktų apžiū
rėti, ar žemėje nėra laukinių gy
vuliukų padarytų urvų, bičių ar šir
šių spiečių, patikrinti drėkini
mo sistemą, tvoras, baseiną ir pan. 

Naudotasi medžiaga iš 
amerikiečių spaudos. 

ŽINIOS IŠ PRANCŪZIJOS 

LIETUVOS 
AMBASADORIAI 
PRANCŪZIJOJE 

Nuo 2003 m. spalio mėnesio 
Prancūzijoje rotacine tvarka 
naujai paskir t i Lietuvos nepa
prastiej i i r įgaliotieji am
basadoriai: Paryžiuje {Pran
cūzijos Respublikoje) — Giedrius 
Cekuoiis, prie Europos Tarybos 
(Strasbūre) - Neris Germanas. 
Ambasadorius G. Cekuoiis 
gimė 1959 m. kovo 29 d. Mask
vos tarptaut inių ryšių insti
tutą baigė 1982 m. ir kurį lai
ką dirbo Lietuvos draugystės ir 
kultūrinių ryšių su užsienio 
valstybėmis draugijoje. 1987-

1992 m. URM Šiaurės Europos 
valstybių skyriaus pirmasis 
sekretorius, vėliau Lietuvos 
Respublikos ambasados Šve
dijoje patarėjas; 1994-1995 m. 
LR ambasadų Prancūzijoje ir 
Ispanijoje laikinasis reikalų 
patikėtinis. 1999-2000 m. — 
Užsienio reikalų ministerijos 
Daugiašalių ryšių departa
mento direktorius, nuo 2000 
lapkričio — UR viceministras 
ir Lietuvos integracijos į 
NATO vyriausias koordinato
rius. Kalba anglų, prancūzų, 
ispanų, švedų ir rusų kalba. 

Prancozųos „Lietuvių 
žinios", 2003 m. Nr. 8 

WISCON 
CORPORATION 

Sells Lithuanian cheese and is looking for Distributors, 

Ieškome distributorių — perpardavinėtojų. 

Rokiškio — Baltų — Utenos — Hermis — Gouda— Ėdamas — Liliputas 

VVisconsin Cheese 
1945 N. 15th Ave. 
Melrose Park,. IL 60160 

For more information please contact 
Aurelija Adomaitytė 
(708)450-0074 x107 

aadomaityte@wisconcorp.com 

Visit us at www.wisconcorp.com 

mailto:aadomaityte@wisconcorp.com
http://www.wisconcorp.com
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S i ū l o d a r b ą 

N a m ų r e m o n t o i r s t a t y b i n ė s p a s l a u g o s Parduoda NEKILNOJAMASIS TURT 

Ieškome švelnios auk lės — g e r o s 
šeimininkės virš 50 metų. gyventi 

kartu su jauna šeima. Turi suprasti ir 
nors truputį kalbėti angliškai, su noru 

apsigyventi ilgesniam laikui. 
Tel. 708-599-4943. 

LIVE-IN nannies needed for jobs in 
Highland P a r k . 5 days/$400-

Cleaning reųuired. Mušt speak English 
Previous experience vvith children in 

U.S. reųuired. 847-331-3304. Five 
Diamond Agencv for Nannies. 

LIVE IN O N L Y . 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 
kompanijonėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Galima 
gyventi kartu arba atvykti į 

darbų ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agencv 

Tel. 773-736-7900. 

C a r e g i v e r s - H o m e m a k e r s 
T o provide i n - h o m e care to the 

e lder ly . P/T. F /T , c o m e - g o . l ive-in. 
Muš t speak Eng l i sh , have work 
permi t . d r ivers l icense and car . 

C o m f o r t k e e p e r s (847) 215 -8103 . 

P R O C A R E AGENCY 
We are looking for English speaking 
nannies. caregivers. Live-in/come & go. 
Call 847-391-4164. 2644 Dempster 
Str. , #205. P a r k Ridge, IL 60068. 

Siūlo i šnuomoti 

MOKESČIŲ 
SKAIČIUOTOJŲ 

PASLAUGOS 

V V o o d r i d g e i š n u o m o j a m i 
1 -2 m i e g . nau ja i s u r e m o n t u o t i 
bu ta i 1 m i e g . — S 6 0 0 - S 6 4 0 ; 

2 m i e g . — S 6 8 0 - S 7 2 0 . 
T e l . 6 3 0 - 9 1 0 - 0 6 4 4 , J a n ą . 

INCOMK TAX S E R V I C E 
Dabartiniai pajamg mokesčių įstatymai 
apsunkino ir ateityje apsunkins metinį 

mokesčiu formų užpildymą. 
Profesionaliam, sąžiningam ir konfi
dencialiam patarnavimui kreipk 

PRANAS G. M E I L Ė , CPA 
5516 W. 95 St.. 

Oak Lama, IL 60453. 
Tel. raštinė 708-424-4425. 

Tvarkome prašymus dė! pajamų 
mokesčio numerio. 

VYTAS PASKŲS CPA, MBA 
PASKŲS &ASSOCIATES 
įs ikūręs naujoje įs ta igoje 

12201 S. Vvestern Ave, 2 floor 
Užsi ima buhal te r i ja ir TAX f o r m ų 

p i l d y m u . 
Valandos pagat su s i t a r imą . 
Kviečia buvus ius , e s a m u s i r 

b ū s i m u s k l i en tu s . 
Skambin t i t e l . 7 0 8 - 3 8 5 - 8 1 6 6 ; 

7 0 8 - 2 0 7 - 5 7 6 0 ( m o b . ) 
PASKUSASSOCIATE&žSBCCLOBALNFa 

BIT09364 

Išnuomojamas apšildomas 
4 kambarių, 

1 mieg. butas 67 & Whipple 
apyl. S415 į mėn. + „security"' 

Tel. 773-434-4543 

DĖMESIO! 
P a s a u l i o l i e t u v i ų c e n t r e 

i š n u o m o j a m i 1 ir 2 k a m b a r i ų 
bu ta i (be v i r t u v i ų ) , p a s t o v i a m 

g y v e n i m u i , su m a i s t u . P r i i m a m i 
pens i j in io m a ž i a u s ž m o n ė s , fi

ziškai pa j ėgūs a p s i r ū p i n t i s a v i m i . 
T e l . 6 3 0 - 2 5 7 - 8 7 8 7 . 

SLAUGOS PASLAUGOS 

Pri imtume gyventi žmogų, kūnam 
reikalinga slauga arba priežiūra. Jumis 

rūpintųsi sąžiningi, patirti turintys 
žmones. Dėl kainos galima susitarti. 

Tel. 773. 919. 1950 mob. 
708. 237. 3015 namų 

T V A R K A U P A J A M V j 
M O K E S Č I U F O R M A S 

S U V E D U B U H A L T E R I N Ę 
A P S K A I T Ą 

ir IV airius finansinius re ika lus . 
G e d i m i n a s P r a n s k e v i č i u s 

3805 N . Seeley 
Chicago , IL 60618 
Tel . 773.935.0472 

P E J 7 K A 

PIRKSIU NAMĄ, esantį 

UNION PIER, netoli ežero. 

Tel. 650-269-3480. 

A l w a y s W i t h F l o w e r s 
N a u j o v ė — s a l o n a s L e r n o n t e ! 

* Gėlės visom progom, gėlės į Li^tuv^ 
* Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
* Vestuvinės ir proginės kompozicijos (konsultacijos - nemokamos) 
•Dovana krepšeliai, suvenyrai, paveikslai. 
* Laidotuvių krepšeliai, vainikai vazoninės gėlės 
* Bažnvčiu, pokyliu saliu įr stalu dekoravimas gėlėmis ir 
balionais nuolaida 2 0 % ) 

L e m o n t , 1 1 2 0 S. S t a t e St.; Tel . 6 5 0 - 2 5 7 - 0 3 3 9 
J u s t i c e 8 0 1 5 W . 79 St . ; Tel. 7 0 8 - 5 9 4 - 6 6 0 4 

Pristatome Čikagoje, jos apyl inkėse. JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje. 

w w w . a I w a y s w i t h f lo w e r $ . corn 

pi 

VILNIUS 2004 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

įvairių JAV miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai. 
PIGIAUSIOS KAINOS!!! 

TOSTOU 

40-24 235th Street Douglaston, NY 11363 
TeL 718-423-6161 1-800-77-VYTIS 

Fax. 718-423-3979 
E-mail: vyttours ©earthlink.net 
Web site: vvww.vy1istours.com 

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 

Rita Penčylienė tei/fax 708-923-0280 
E-mail: pencylar@comcast.net 

.Lietuva, Marijos žemė" 14 dienų kelione rugpjūčio 7-20 d 
Drauge keliauja kun. Gediminas Kijauskas, SJ. 
Dei informacijos ir rezervaciių skambinti Ritai. 

Bronė Barakauskienė tei. 708-403-5717 
Fax 708-403-4414. E-mail: mamabar3@aol.com 

^^S^m^MPS^iPSOn^^SS!&!&S&S!&SS&^^^dM&SSSS&^^: 
1 

Š i l d y m a s 
Š a l d y m a s 

6556 S. Kedae Chicago, U. 60629 
Prekyba, instalavmas, aptamavmas 

— Licensed — Bonded— Insured 

7 7 3 - 7 7 8 - 4 0 0 7 
7 7 3 - 5 3 1 - 1 8 3 3 

STASYS CONSTRUCTION 

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

„soffits", „decks", „gutters",plokšti 
ir „shingle" stogai; cementas, 

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

M e d ž i o d a r b a i , e l e k t r a , 
santechnika , grindvs, d a ž y m a s . -
Aukšta darbų kokybė, žemos 

kainos 
ŽILVINAS 
VENCIUS 

eontroetor CONSTOUCT l O N 

312-388-8088; 
773-581-5920 

Z!L 

A m b e r c o n s t r u c t i o n C o . 
Dengiami stogai, k a l a m a s 

..siding", at l iekami c e m e n t o , 
. .plumbing" bei k i t i namų 

r emon to darba i . 
„Licensed , i n s u r e d , b o n d e d " 

S k a m b i n t i S i g i t u i . 
tel. 7 7 3 - 7 6 7 - 1 9 2 9 . 

„Draugo" skelbimu 
skyrius 

Tei. 1 7/5-585 9500 
• • • • • . " : • : 

HOME REMODALINC" 

RŪMU. \onių ir virtuvių Įrengimas, 
priestatai, durys, langai. Laiptai, mar
muras, plyteles, parketas, santechnika. 
Elektra, dažymas. Aukšta darbų koky
be, žemos kainos. Tel. 708-268-0111. 

ĮVAIRŪS 

UAUJIEHA 
Pigiausi 

pokalbiai Į 
Lietuva 

Teiraukitėsj 1 
4i 

PARDUODA 

Parduodamas grynas, skanus . 
mano nuosavų bitelių medus . 

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

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

1-800-775-7363 

Platinkite „DRAUGĄ" 

DRAUGAS I H f LlTMUANlAN WC*< O W O t 0 * U V 

5P 
Skambinkite arte* a 0 l E f 7 S > £ s a ; 

internete 
JAU 

DABAR! 

P&įitaasi 
J? n į į i 

J . ' įUcBSHįir 
Q, « a turas.? .' 

į 

AirTfckets 
S U PER SALE 

1-800-514-9989 
f www.doieris.com 

SIUNTINIUS, PINIGUS, AUTOMOBILIUS SIŲSKITE 

TIK PER TLANĮįG 
ressuorp txpress 

SAUGU, GREITA IR PATIKIMA. 

8801 S 78thAve. BRIDGEVIEVV. IL 60455 
Tel. 708-599-9680; 800-775-7363 

2719 W71stSt, C H I C A G O , IL 6 0 4 5 5 . 
Tel. 7 7 3 - 4 3 4 - 7 9 1 9 

D6MESSO* D£MES10' 

Neseniai atvykote, ieškote darbo ar buto, tačiau skelbtis lauraityje bran

giai kainuoja? Ne bėda. DRAUGASjūsų skelbimą 

išspausdins nemokamai Tereikia paskambinti 

tei. 773-SSS-95O0 ar užsukti i DRAUGO admMstradfą 

adresu 4S4S W. 63 St, Chicago, 8. 6C629. 

* Moteris ieško darbo padėti 
vyresniam žmogui tik šešta
dieniais. Tel. 708-220-3202, 
palikti žinutę. 

* 50 m. vyras ieško darbo žmo
nių priežiūroje. Vairuoja auto
mobilį, turi rekomendacijas. 
Tel. 312-375-1138. 

* Moteris ir vyras ieško darbo 
prižiūrėti senelius ir gyventi 
kartu ar su grįžimu namo. Tu
ri automobilį, rekomendacijas. 
Tel. 815-505-6483 . 815-547-
4326. 

* Moteris ieško darbo. Pagei
dautina su grįžimu namo. 
Siūlyti įvairius variantus. Tel. 
708-839-5829. 

* 25 m. jaunuolis ieško bet ko
kio darbo. Kalba angliškai, 
turi žalia, kortą ir automobilį. 
Tel. 773-814-1379. 

* 28 m. vyras ieško darbo pri
žiūrėti žmones. Anglų kalba 
buitine, turi patirties, vairuo
ja automobilį Tel. 773-386-
0059. 

* Solidaus amžiaus vyras be 
žalingų įpročių, dirbtų darbą 
lietuvių, rusų , lenkų šeimose. 
Turi patyrimo ir automobilį. 
Tel. 630-886-1498. 

* 45 m. moteris, labai gerai 
kalbanti angliškai, turinti va
iruotojo pažymėjimą, pirktų 
darbą senyvų žmonių prie
žiūroje. Te!. 773-727-3833. 

* 33 m. moteris ieško (perka) 
darbo su grįžimu į namus se
nelių priežiūroje. Turi patyri
mo, legalūs dokumentai, geros 
rekomendacijos, kalba angliš
kai, turi automobilį. Tel. 815-
726-6191. 

Moteris gali pakeisti kiek
vieną šeštadienį. Turi žalią 
kortą, vairuoja automobilį. 
Pirksiu gerą darbą. Tel.708-
388-3106. skambinti nuo pir
madienio iki penktadienio. 

* Moteris, turinti žalią korte
lę, ieško darbo senelių prie
žiūroje. Siūlyti įvairius va
riantus. Tel. 773-759-8900. 

PARDAVIMAS IR T A I S Y M A S 

MIGLINAS TV 
GE/RCA A T S T O V Y B Ė 

2346 VV. 69th St ree t 
Te l . 773-776-1486 

Paslaugos fotografams 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖEĖJAMS 

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 

Teikiu paslaugas parduodant 
ar perkant namus, butus, 

žemėssklypą. Veltui 
ikainoju nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunantfinansinę paskolą 

O ' F L A H E R T Y R E A L T O R S 
& 8 U 9 L O E R S . I nc . 

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 9 h o m e . c o m 

Q r t U 9 ^ . Accent 
—^""ffcl Homef inders 
9201 S. C ice ro 

Oak Lawn, ūlinois 60453 
Business 708-423-9111 

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

P a g e r 312-707-6120 
Res . 708-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patar

nauja Įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mies te ir priemiesčiuose. 

GREIT PARDUODA 
-m Landmark 

properties 

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

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

["Audrius" MfkuiTs" Or*j« 
z 

istGioceReeiars 
Tel.: 630-205-9262 
Pager 773-260-3404 
E-mail: amikulis@usa.com 
[vairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analize 
* Pirkimas 

* Pardavimas .^SSįįf SL 
* Surandame ^ 5 ^ S 5 S ^ 

optimaliausią finansavimą 

į) ''^K 

K r a u s t y m o s i p a s l a u g o s 

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

ŽYMIOS DRAUDIMO 
KOMPANIJOS 
Automobilio, namų. 

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Agentė Barbara Murray 

Prašykite Rasos — kalba lietuviškai 
5710 VV. 95 S t . O a k Lavvn, IL 

708-423-5900 

MOVING 
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas. 

GEDIMINAS 
708-387-9144 

Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
Voice Mai: 773^4-7820 
Fax: 708-361-9618 

E-mail : 
d . i .mayer@worldnet .a t t .ne t 

D A N A Š Č E R B A I T Ė M A Y E R 
Jei norite parduoti ar pirkti namus 

mieste arpriemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

Lol i ta Rasimavič iutė 
REALTOR 

STATE FARM INSURANCE 
AlTOMt IBB JO, NAMU SVBKAIOS 

IR (.ĮVYKS DRAIDMAS 
Asentas Frank Zapohs ir Off. Mgr. 

Aukse S. Kane kalba lietuviškar 
F R A N K Z A P O L I S 

3 2 0 8 1/2 YVest 95th S t r e e t 
Tel . 708-424-8654:773-581-8654 

De tn rn i s . I n c . 
4 7 0 5 S. Cilbert Ave. 
L a G r a n g e , IL 6 0 5 2 5 

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

Tel. 708 612 8573 mob. 
E-mail: lolita.rasima@century21.com 

Kirpėju paslaugos 

K I R P Ė J A , turinti didelę d a r b o 
patirtį, kerpa vyrus ir moter i s . 

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

kliento namus. 
Tel . 773-918-0851: 

773-844-3649 . Reg ina 

romdauga.sbubHauskas.cerKiantmidwe5t.com — 50 valstijų 
PASKOLOS NAMAMS. BANKROTAMS, KREDITO PROBLEMOS 
Kalbu ir rusiškai. 

N e m o k a m a s 
t e l . 8 8 8 - 8 4 4 - 9 8 8 8 , 

m o b i l u s 6 5 1 - 3 4 3 - 0 2 8 6 

€ C E N D A N T 
Mortgage 

Siuvėjos p a s l a u g o s 

pas laugos 

Siuvėja taiso Įvairius 

lengvus rūbus. 

Tel. 708-749-1764. 

P r u d e n t i a l £ £ n t Ieškote naujo būsto? 
Ketinate parduoti butą ar 
namą? 

Norite saugiai investuoti { žemę? 

Donatas Balčius 
Reaitor Associate 

3115 D u n d e e Rd . . N o r t h b r o o k IL 60062 
Ofisas 847 790-8400. 847 790-8428 

Mob 847 863-3325 emai!: cibaicius@prupref com 

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

Te i . 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Lietuviškas maistas — ..catererj" 
• 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 

3 1 2 - 9 5 7 - 1 9 9 4 
pirm. - penkt. nuo 

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

Gerbiami lietuviai, 
jei žinote kokį darbą arba parduo

date savo darbą, prašau skam
binkite tel. 773-585-4249, rašykite 

darbai&draugas. org 
arba siuskite faksą 77i 585 8284. 
Šiai dienai turime apie 70 lietuviu, 

ieškančiu darbo. 
Šie žmonės gali dirbti įvairius dar 
bus, pradedant žmonių priežiūra ir 
baigiant valymais. Butu malonu, įei 

jūs padėtumėte savo tautiečiams 
įsikurti Amerikoje ir susirasti 

darbą. Laukiame jusu pasiūlymu ir 
pagalbos. 

NORĖJAU PRANEŠTI, KAD 
DABAR GALĖSITE MAN 
PASKAMBINTI PIGIA U!!! fCT 

http://�earthlink.net
http://vvww.vy1istours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
http://www.doieris.com
http://jonavicius9home.com
mailto:amikulis@usa.com
mailto:d.i.mayer@worldnet.att.net
mailto:lolita.rasima@century21.com
http://romdauga.sbubHauskas.cerKiantmidwe5t.com


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

2w<ų agentorų pranešimais) 

EUROPA 
Davos . Jungt in ių Tau tų 

generalinis sekretorius Kofi 
Annan penktadienį sakė, kad 
saugumo grėsmių ir ekonomi
nių problemų derinys, su ku
riuo tenka susidurti pasauliui, 
kelia pavojų visai jo tvarkai. K. 
Annan nurodė, kad terorizmas 
ir pasaulinis karas su juo gali 
pakirsti žmogaus teises ir pa
dalyti pasaulį pagal kultūri
nius, religinius ir etninius po
žymius. „Verslas... smarkiai be
sistengiantis padėti neleisti 
tarptautinio saugumo sistemai 
vėl nusiristi iki žiaurios kon
kurencijos, pagrįstos džiunglių 
įstatymais", sakė jis korporaci
jų vadovams, atvykusiems į Pa
saulio ekonomikos forumą Da-
vose, Šveicarijoje. 

Londonas . Šiaurės rytų 
Anglijos Newcastle miesto oro 
uoste penktadienį suimta bend
rovės „easyJet" lėktuvu į Pa
ryžių ketinusi skristi moteris, 
kuri registruojantis užsiminė 
apie jos lagamine esančius 
sprogmenis. 

Varšuva. Lenkai, vykstan
tys į JAV, bus tikrinami Lenki
jos sostinės Okenčų tarptauti
niame oro uoste. Toks išanksti
nis susitarimas pasiektas ta rp 
Lenkijos užsienio reikalų mi
nisterijos ir JAV imigracinės 
tarnybos. Lenkijos Užsienio rei
kalų ministerijos nuomone, 
kontrolė Varšuvoje padėtų iš
vengti nesusipratimų, ištinkan
čių lenkus Amerikoje. Kadangi 
tuo atveju, jei JAV pareigūnai 
atsisako įsileisti Lenkijos pilie
tį į valstybę, jis patiria finan
sinių nuostolių dėl kelionės iš 
Varšuvos į JAV ir atgal. Savo 
ruožtu Varšuva norėtų, kad 
JAV apskritai panaikintų vizas 
Lenkijos piliečiams. Vizito Va
šingtone metu Lenkijos valsty
binio saugumo biuro direkto
rius Marek Siwiec net pagrū
mojo amerikiečiams pirštu ir 
pareiškė, jog „lenkai pasiuntė 
savo karius į Iraką ir savo įsi
pareigojimus lenkai Amerikai 
įvykdė". „Dabar laukiame, kad 
bus panaikintos JAV vizos, o 

lenkų firmos gaus pelningas su
ta r t i s Irako atstatyti", sakė M. 
Siwec ir davė suprast i , kad 
priešingu atveju abiejų valsty
bių santykiai gali „atšalti". 

Haga. Olandija priims tik 
22,000 darbo ieškančių imig
rantų iš naujųjų ES narių, ku
rios prie ES prisijungs gegužės 
pirmąją dieną. Pasak Olandijos 
vyriausybės, sprendimas priim
t a s dėl valstybėje didėjančio 
nedarbo. „Jei iki 2005 gegužės 
paaiškės, kad norinčiųjų dirbti 
y ra daugiau nei 22,000, vyriau
sybė savo sprendimą peržiū
rės", sakoma Socialinės apsau
gos ministerijos pranešime. 

Briusel is . Europos Sąjun
ga (ES) penktadienį pranešė 
s tabdant i paukštienos importą 
iš Thailando, šiai valstybei pa
tvir t inus, jog du žmonės susir
go labai užkrečiamu paukščių 
gripu, siaučiančiu kai kuriose 
Azijos valstybėse. ES yra antra 
pagal dydį Thailando paukš
tienos eksporto rinka, nusilei
džianti tik Japonijai. 

JAV 
Vašingtonas . Irako kovo

tojai, kurie vis dar priešinasi 
JAV vadovaujamai koalicijai, 
„parklupdyti ant kelių", sakė 
veikiančios Irake JAV 4-osios 
pėstininkų divizijos vadas ge
nerolas majoras Raymond 
Odierno. Gruodžio 13 d. netoli 
Tikrito buvusio Irako diktato
r iaus Saddam Hussein suėmi
mas buvo stiprus smūgis Irako 
pasipriešinimui, pažymėjo jis. 
Dar didesnis Saddam Hussein 
suėmimo rezultatas buvo tai, 
kad padaugėjo kokybiškos žval
gybos informacijos iš Irako šal
tinių, ir tai leido JAV kariuo
menei sunaikinti arba paimti į 
nelaisvę daugelį iš tų, kas fi
nansuoja kovotojus, gamina 
sprogdinimo įtaisus, taip pat 
buvus ius vidurinės grandies 
diktatoriaus režimo veikėjus. 

N e w York. Inžinerinė sta
tybos bendrovė „Halliburton 
Co" Pentagonui pranešė, kad 
du jos darbuotojai gavo iki 6 
mln. dolerių kyšių už Kuwait'o 
bendrovei suteiktus sandorius 

aptarnauti JAV pajėgas Irake, 
penktadienį pranešė laikraštis 
„Wall Street Journal". Tai kol 
kas pirmas korupcijos atvejis 
JAV finansuojamuose projek
tuose Irake. Dėl to „Halliburton" 
gali būti paskirtos didelės nuo
baudos ir net pateikti kaltini
mai sukčiavimu. Praėjusią sa
vaitę bendrovei buvo panaikin
ti visi kaltinimai dėl to, jog, 
kaip įtarė Pentagono tikrinto
jai, jos padalinys „Kellogg 
Brown & Root" užaukstino kai
nas naftos produktams, kurie 
tiekiami Irake dislokuotai JAV 
kariuomenei. 

Vašingtonas. Texas valsti
jos teismas iškėlė buvusiam 
energetikos bendrovės „Enron" 
apskaitininkui Richard Causey 
kaltinimus sukčiavimu ir są
mokslu. Anot JAV generalinio 
prokuroro pavaduotojo James 
Comey, R. Causey, taip pat „ki
ti korumpuoti pareigūnai, nu
lėmę 'Enron' žlugimą, naudojo 
pačias įmantriausias gudrybes, 
siekdami suklaidinti visuome
nę, kurią norėjo įtikinti, jog 
'Enron' sėkmingai auga". Jei R. 
Causey bus pripažintas kaltu, 
jam gali būti skirta kalėti iki 55 
metų ir 5.25 mln. dol. bauda. 

Vašingtonas. Penkta
dienio naktį pavyko atnaujinti 
ryšį su amerikiečių marseigiu 
„Spirit", pranešė NASA. Mar-
seigio ryšys su Žeme truko 10 
minučių. NASA inžinieriai ti
kisi nusiųsti „Spirit" keletą ko
mandų ir pamėginti išsiaiškinti 
aparato būklę, taip pat kodėl 
sutrinka ryšys. 

RUSIJA 
Maskva. Valstybės Dūma 

atmetė nacionalistinės frakci
jos „Tėvynė" atstovo Viktoro 
Alksnio siūlymą pasikviesti į 
vieną artimiausių rūmų posė
džių URM vadovą Igor Ivanov 
dėl rusakalbių gyventojų pa
dėties Baltijos valstybėse ir 
ypač — Latvijoje. V. Alksnis pa-
į0kė, jog šiose valstybėse f pir
miausia Latvijoje) vykdoma 
„rusakalbiu gyventojų asimi
liavimo politika ir jiems įveda
mas mokymas nacionaline 
kalba". Todėl, pasak jo. Fede
racijos Tarybai reikia imtis vi
sos virtinės reagavimo į rusa
kalbių gyventojų padėtį šiose 
valstybėse priemonių. 

„The Wall Street Journa l" : Prezidentūros skandalas nepakenks 
Lietuvos stojimui \ ES ir NATO 

Atkelta iš 1 psl. 
J. Borisovo pr ieš tar ingus 

verslo ryšius parduodant dvejo
pos paskirties sraigtasparnių 
atsargines dalis. 

Apžvalgininkas pažymi, kad 
tarp didelių partijų tik R. Pakso 
įkurtoji Liberalų demokratų 
partija remia prezidentą, liku
sios paragino prezidentą atsi

statydinti . 
V. Socor išsamiai išdėsto R. 

Pakso biografiją — nuo sporto 
aukš tumų iki verslo ir politikos. 

I šsamiau apibūdindamas 
Lietuvos ekonominę padėtį, V. 
Socor pabrėžia, kad politinė si
tuacija ..neturėjo įtakos rinkos 
reformų vykdymui, įspūdin
giems ekonomikos rodikliams, 

palankiam investicijų klimatui 
ir valstybės, kaip Euroatlan-
tinės sąjungininkės, patikimu
mui". 

„Apibendrinant, kol prezi
dentas, atrodo, ruošiasi ilgalai
kei kovai, Lietuva įstos į NATO 
ir ES kaip stipri žaidėja", pa
brėžia V. Socor. 

Prezidentas prašo apkaltos komisijos atidėti liudytojų apklausą 
Atkelta iš 1 psl. 

Tuo tarpu kaltinimus prezi
dentui nagrinėjanti Seimo ko
misija penktadienį pasiūlė pre
zidento advokatams raštu pa
teikti visus klausimus, kuriuos 
jie norėtų užduoti liudytojams, 
galintiems turėti slaptos infor
macijos. 

Pasak komisijos pirmininko 
pavaduotojo Juliaus Sabataus-
ko, komisija apgailestauja, kad 

jau prasidėjus Valstybės saugu
mo departamento (VSD) vadovo 
Mečio Laur inkaus apklausai , 
komisija iš advokato Gedimino 
Baublio gavo šį prezidento 
pareiškimą, o oficialiai komisiją 
j is pasiekė vėliau. 

J is patikino, kad laiku ga
vusi prezidento prašymą, komi
sija būtų jį apsvarsčiusi ir atsi
žvelgusi. 

Prezidento advokatai da r 

neturi leidimų susipažinti su 
slapta informacija, todėl buvo 
išprašyti už durų, kai penkta
dienį prieš pietus komisijos na
riai pradėjo VSD vadovo Mečio 
Laurinkaus apklausą. 

J. Sabatauskas teigė, kai 
advokatai, gavę leidimus, butų 
galėję susipažinti su atsaky
mais, kurie būtų buvę pateikti į 
jų raštu užduotus klausimus. 

Kaltinimus saugumo vadovui pare iškęs Rusijos pilietis 
te isybės Lietuvoje nebeieško 

kelią supirkinėti nekilnojamąjį Atkelta iš 1 psl. 
VSD vadovas taip pat kalti

namas neteisėtu pokalbių pasi 
klausymu, bei pažeidęs A. Ak-
sentjev-Kikališvili, kaip žmo
gaus, teises. 

Stomatologės verslininkes 
Renatos Smailytės pažįstamam 
A. Aksentjev-Kikališvili M. 
Laurinkus jau seniai buvo vie
nintelė kliūtis gauti leidimą 
nuolat gyventi Lietuvoje, o gal 
net ir tapti Lietuvos piliečiu 

2003 m. rugpjūčio 19 dieną 
VSD įrašytuose R. Smailytės ir 
A. Aksentjev-Kikališvili pokal
biuose VSD vadovas vadinamas 
„mirt inu draugu", kurį A. Ak
sentjev-Kikališvili Ispanijoje ža
da pasitikti ir „uždusinti glėby
je". 

Pernai spalio 28 dieną VSD 
pasiūlymu A. Aksentjev-Kika
lišvili paskelbtas nepageidau
tinu asmeniu Lietuvoje. 

Šis sprendimas jam užkirto 

turtą Lietuvoje ir maut i s su 
Vilniuje gyvenančia drauge Ma
rina Timofejeva bei dukra Anas-
tasija. 

Siame bute yra lankęsis bu
vęs prezidento patarėjas Re
migijus Ačas, Valstybes sienos 
apsaugos tarnybos vadovas 
Algimantas Songaila. Pagėgių 
meras Kęstas Komskis. Seimo 
narys Egidijus Skarbalius. 

Per penkiol ika m e t ų Lietuvoje ženkliai sumažėjo jurų laivų 
Atkelta iš 1 psl. 
pagal kurį nuo Lietuvos įstojimo 
į ES dienos laivo įgulą turės su
daryti ne mažiau kaip du treč
daliai ES valstybių piliečių ar 
nuolatinių Lietuvos gyventojų, o 

reikalavimas būti Lietuvos pi
liečiu bus taikomas tik laivo ka
pitonui ir jo vyriausiajam padė
jėjui. 

„Siekdami išsaugoti nacio
nalinį laivyną konkurencingą. 

turime pagal Europos Komisijos 
nustatytas gaires jį remti, 
spręsdami jūrininkų socialinio 
draudimo problemą, pelno mo
kestį keisdami tonažo mokesčiu 
ir kita", teigė ministras. 

A f A 
MARIJA RINGUS 

JURŠĖNAITĖ 
Mirė 2004 m. sausio 22 d., po sunkios ir ilgos ligos. 
Gimė Lietuvoje. Gyveno Marąuette Parko apylinkėje. 
Nuliūdę liko: vyras Edmundas, sūnus Julius ir dukra 

Dalia bei sesuo Elena ir brolis Juozas su šeimomis. 
Velionė bus pašarvota pirmadienį, sausio 26 d. nuo 5 

v. p.p. iki 8 v.v. Brady-Gill laidojimo namų koplyčioje, 
2929 W. 87th St„ Evergreen Park, IL. 

Laidotuvės įvyks antradienį, sausio 27 d. 9 v.r. Brady-
Gill laidojimo namų koplyčioje, iš kur velionė bus pa
lydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kur 9:30 
vai. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a.a. Marija 
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Prašome visus nuoširdžiai dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600, 
www.petkusfuneralhomes.com 

DRAUGAS, 2004 m. sausio 24 d. šeštadienis 

Brangiai motulei 

Af A 
JADVYGAI JELMOKIENEI 

išėjus amžinam poilsiui į Viešpaties Namus, gi
liame liūdesyje likusioms dukroms, mielai LIA-
LIAI SODEIKIENEI ir OLIMPIJAI BAUKIE-
NEI, jų šeimoms, kitiems giminėms bei arti
miesiems, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą 
ir dalinamės šios didžios netekties skausmu. 

Jonas, Vanda Stankai ir šeima 

A f A 
JULIUS PANKĄ 

Mirė 2004 m. sausio 23 d. 
Nuliūdę liko: vaikai Arthur, Thomas su žmona Jane 

ir Laura su vyru Jim Blazek; mylima draugė Aleksandra 
Buivydas. 

Velionis bus pašarvotas pirmadienį, sausio 26 d. nuo 4 
v. p.p. iki 9 v.v. Egan laidojimo namuose, 3700 W. 63rd 
St. 

Laidotuvės įvyks antradienį, sausio 27 d. Iš laidojimo 
namų 10:15 vai. ryto velionis bus atlydėtas į Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 11 vai. ryto bus 
aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus pa
laidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji 

Laidot. direkt. Egan FH, tel. 773-582-2000. 

„Mūsų. gyvenimas kaip samanė bitelė 
Vėlyvą vakarą į avilį parskris, 
Jau bus daina nutilusi, jau bus gražiai pašalę — 
Kaip Dievo mintys susirinksim pas duris". 

Bernardas Brazdžionis 

Mūsų idėjos draugėms, brangioms bendradar
bėms dr. ONAI DAUGIRDIENEI ir dr. ŽD7ILEI 
VAITKIENEI, netekusioms tėvelio 

Af A 
PETRO KLIORIO, 

reiškiame giliausią užuojautą. Liūdime kartu su 
jumis. 

Jaunučių Ateitininkų sąjungos centro 
valdybos narės 

Laima Aleknienė 
Vita Aukštuoiienė 

Daiva Kisielienė 
Jolita Narutienė 
Grasilda Reinytė 

Mylimai mamytei 

A t A 
KAZIMIERAI SUVAIZDIENEI 

mirus, mielam klubo nariui sūnui ALGIRDUI 
su žmona ir dukrai IRENAI su šeima, reiškiame 
gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Cicero lietuvių medžiotojų ir žvejų klubas 

A f A 
ELENA JUČIENĖ 
MASLAUSKAITĖ 

Mirė 2004 m. sausio 22 d. 7:45 v.r. 
Gimė Lietuvoje. Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Či

kagoje Marąuette Parko apylinkėje. 
Nuliūdę liko: duktė Dana Kaunas, žentas Jonas; anū

kai Darius Tallat-Kelpša ir Raimis Kelpša; proanūkės Da
rija, Violeta, Olivija, Daina ir Kristina; dvi seserys Stefa
nija Damskienė su vyru Klemu ir Renė Šakienė su vyru 
Juliumi ir jų šeimomis. 

A. a. Elena buvo žmona a.a. Kosto. 
Velionė bus pašarvota sekmadienį, sausio 25 d. nuo 3 

v.p.p. iki 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namų koplyčioje, 
12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. 

Laidotuvės įvyks, pirmadienį, sausio 26 d. 9:30 v.r. 
Petkus Lemont laidojimo namų koplyčioje, iš kur velionė 
bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, 
kur 10 vai. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a.a. 
Elena bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoj gėlių prašome aukoti Lietuvos Vaikų vilčiai. 
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta

mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę duktė, anūkai, proanūkai ir seserys su 
šeimomis 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600, 
www. petkusfuneralhomes.com 

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A f A 
ALINA PETRAUSKAITĖ 

SKRUPSKELIENĖ 
J a u praėjo 10 metų, kai mirė mama, senelė ir pro

senelė. Jos netekom 1994 m. sausio 24 d., sulaukusios 
beveik 90 metų. Jos brangų atminimą paminint, šv. 
Mišios už jos sielą bus aukojamos Springfield, South 
Carolina ir Čikagoj, Jaunimo centro Jėzuitų koplyčioje, 
sekmadienį, sausio 25 d. 10:30 vai. ryto. 

Prašom prisiminti Velionę savo maldose. 

Skrupskelių še ima 

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

jau daug metų teikia pagarbų patarnavimą liūdesio valandoje. 
Jų laidojimo namai yra Čikagoje ir priemiesčiuose. 

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

GERALD F. DAIMID — 
nepr ik lausomas direktorius 

4330 So. California Ave. Chicago. IL 60632 

1-773-523-0440; 1 -~08-873-050Ci 

LACK 6 SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKOFY HILLS 9 2 3 6 S ROBERTS ROAD 

New location 
3240 W. 79 St. 

MARQUETTE PARK 

ALL PHONES 1-708-430 5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA 
MAROUETTE PARK 2533 W. 71 ST. 

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

EVERGREEN PARK. 2929 W. 87 ST. 
TINLEY PARK. 16600 S. OAK PARK AVE 

ALL PHONES 
CHICAGO 1 773-476-2345 

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

w w w . p e t k u s f uneralhomes.com 

PALOS — GAIDAS 
FUNERAL HOME 

• Patogioje vietoje tarp 
Čikagos ir Lemonto 

• 10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuviu kapiniu 

11028 S 5outhwe%t Hwy 
Palo* HiSiv Il l inois 

'708,974 4410 

http://www.petkusfuneralhomes.com
http://petkusfuneralhomes.com
http://www.petkusf
http://uneralhomes.com
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APYLINKĖSE 

SAUSIO 25 D., sekmadienį, 3 
v.p.p., Jaunimo centre įvyks 
labdaros koncertas, kurio metu 
koncertuos Algirdas Motuzą ir 
Vilija Kerelytė. Po koncerto bus 
vaišinamasi cepelinais ir kava. 
Bilietų dar yra! 

AR JAU ATSIBODO šalčiai, pū
gos, gili žiema? Atvykite ten, 
kur tikrai bus karšta - atvyki
te į Rio! Vasario 7 d. PLC di
džioji salė bus paversta pietie
tiška oaze, kurioje kartu atšvę-
sime brazilietiškas užgavėnias. 
J u s kviečia Pasaulio lietuvių 
centras. Skambinkite Reginai 
Griškelienei, tel. 630 - 6 5 5 - 2 4 -
8 5 . 

SEKMADIENĮ, SAUSIO 25 D., 3 
v.p.p. Švenčiausios Mergelės 
Marijos Gimimo parapijoje 
įvyks Krikščionių vienybės sa
vaitę vainikuojančios ekume
ninės pamaldos, kuriose daly
vaus Romos katalikų, evange
likų liuteronų ir evangelikų re
formatų dvasininkai bei tikin
tieji. Giedos jungtinis choras, 
Lemonto vaikų choras „Vytu
rėlis", vadovaujamas Dariaus 
Polikaičio, kiti atlikėjai. Su
rinktos aukos bus skiriamos 
Lietuvos kaimo skurstantiems 
vaikų ir našlaičių namams. 
Atiduokime Aukščiausiajam 
Dievui tinkamą pagarbą ir 
švęskime krikščioniškąją vie
nybę bendra malda ir giesme. 

VU KULTŪRINĖS ANTROPOLO
GIJOS docentas dr. Vytis Čiu-
brinskas š. m. sausio 7 - vasa
rio 7 d. tęsia 2002 m. pradėtą 
mokslinio tyrimo projektą: 
„Pirmųjų lietuvių Teksase kul
tūrinis paveldas ir jų etninė 
savimonė", remiamą Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centro. 
Taip pat apsilankys South 
Illinois bei New Yorko valstijos 
New Paltz universitetuose, kur 
su kolegomis aptars glaudesnio 
bendradarbiavimo kultūrinės 
antropologijos studijų plėtros 
Lietuvoje klausimus. 

LIETUVOS RESPUBLIKOS gene
ralinis konsulatas Čikagoje, 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centras bei Čiurlionio galerija 
š. m. vasario 13 d., penktadie
nį, 7:30 v.v. Jaunimo centre 
rengia parodą „Lietuvos Res
publikos diplomatinė tarnyba 
JAV", skirtą Lietuvos konsula
to Čikagoje 80-mečiui ir Vasa
rio 16—ajai. Bus rodoma me
džiaga iš Pasaulio archyvo rin
kinių, senieji dokumentai, Jono 
Tamulaičio fotografijos. Parodą 

atidarys Lietuvos Respublikos 
. generalinis konsulas Čikagoje 
Arvydas Daunoravičius. 

LIETUVOS VYČIŲ vidurio Ame
rikos apygarda rengia „Lietu
vos prisiminimų" pokylį, vyk
siantį vasario 1 d., 5 v.p.p. Cha-
teau Bu Sche 11535 South Ci
cero Ave. Pokylio metu bus pa
gerbtas „Draugo" dienraštis, 
šiais metais švenčiantis 
95-erių metų sukaktį, ir dien
raščio vyr. redaktorė Danutė 
Bindokienė. Vyks meninė pro
grama, gros Algio Barniškio va
dovaujama muzikinė grupė, 
dalyvaus Lietuvos Vyčių šokė
jai. Vietas užsisakyti galima 
skambinant Algirdui Braziui, 
tel. 708-361—5594, arba Ma
rytei Kinrienei, tel. 773-927-4990. 

ŠIŲ METŲ VASARIO 22 D., sek
madienį, JAV LB Švietimo 
taryba PL centre, Lemont, ruo
šia lituanistinių mokyklų mo
kytojams darbo konferenciją. 
Renkamės į Palaimintojo Jur
gio Matulaičio misiją 9 v.r. šv. 
Mišioms, programą tęsime PLC 
Bočių menėje 10 v.r. Programo
je dalyvaus pedagogė Irena 
Giedrienė iš CIeveland, Ohio, 
Švietimo tarybos narys ir 
„Bendruomenės mokslų" dėsty
tojas Juozas Polikaitis bei kiti 
mokytojai. Pietausime drauge 
ir dienos programą baigsime 
apie 3 v.p.p. Maloniai kvie
čiame ir laukiame visų lituanis
tinių mokyklų vedėjų ir moky
tojų. 

„DAINAVOS" LIETUVIŲ meno 
ansamblis nuoširdžiai kviečia 
visus praleisti smagų vakarą 
sausio 31 d., šeštadienį, 7 v.v. 
koncerte „Sutarsim". Džiaugia-
mčc, -.- -.. jTiavylio į .Amorilc^ pa
kviesti nuostabiąją Veroniką 
Povilionienę. Koncerte girdėsi
te lietuviškus kūrinius - tra
dicinį folklorą, modernius 
liaudies dainų kūrinius, net chori
nį džiazą! Koncertas „Sutarsim" 
įvyks Morraine Valley Colle-
ge&Performing Arts Centre 
( l l l t h St. ir 88th Ave., Palos 
Hills). Bilietus galima įsigyti 
Moraine Valley Art Center Box 
Office, tel TOB-974-5500, ir „Sek
lyčioje" 2711 W. 71st Str., tel. 
773-476-2655. 

„SEKLYČIOJE", sausio 28 d., 2 
v.p.p. tradicinėje trečiadienio 
popietėje lankysis gerai žinoma 
folkloro daininkė iš Lietuvos 
Veronika Povilionienė. Visi 
mielai kviečiami gausiai daly
vauti. 

„Draugo" knygynėlyje 
. . - . ; - : r ; ; ; : - ; i . j s į j 

A. HERLITAS 

Anglų kalbos vadovėlis IV ir V 
gimnazijos klasėms 

AHERUTAS 

ANGLU KALBOS 
VADOVĖLIS 

Vadovėlis suskirstytas pa
mokomis, tačiau tai ne valandi
nės pamokos, o mokomosios 
medžiagos vienetai. Autorius 
pasistengė taip sutvarkyti 
s traipsnius, kad darydamas 
vertimą, studentas tuo pačiu 

pakartotų jau išmoktus žo
džius. Gramatiniai dalykai iš
samiau paaiškinti. Fonetikos, 
garsų artikuliacijos teorijos 
tyčia vengta. Paaiškinimai ir 
praktiniai nurodymai, pabrė
žiantys panašumus ar skirtu
mus su gimtąja kalba pažymėti 
papildomomis pastabomis. Yra 
tarimo lentelės, žodynas. 

Knygos kaina 10 dol., pri
dedant 8,75 proc, mokestį už
sisakantiems IL valstijoje. Vie
nos knygos persiuntimo kaina 
3.95 dol., už kiekvieną papildo
mą knygą - 1 dol mokestis 
Jsigyti norimų knygų galima 
„Draugo" knygynėlyje, adresu 
4545 VVest 63rd. Street. Chi
cago, IL 60629 Teirautis tele
fonu 773-585-9500. 

Parengia 
Vitalija Pu lok ienė 

„Seklyčios"darbuotojii ir 
talkininkų popietėje 

SKELBIMAI 

2003 m. gruodžio 19 d., gra
žiau nei kasdien pasipuošę, 
žmonės 4 vai. po pietų pradėjo 
r inktis į „Seklyčią", kur šven
tiškai išpuoštoje salėje rado tre
čiadienio popiečių renginių 
vadovę Eleną Sirutienę, pasi
tinkančią juos. Bet juk tai ne 
trečiadienis ir ne antra valanda 
popiet? Visi ateinantys gerai 
nusiteikę, vieni kitus pažįstan
tys, sveikinasi, linksmai šne
kučiuoja, vis patraukdami prie 
stalo, kur įrengta turtinga at
gaiva. 

Viskas paaiškėjo, kai E. 
Sirutienė, pradėdama neįpras
tą renginį, pasveikino susirin
kusiuosius — „Seklyčios" dar
buotojus ir talkininkus, kurių 
buvo per penkiasdešimt. 

Tokios vakarienės rengia
mos kasmet, išreiškiant įver
tinimą ir padėką tiems, kurie 
čia kur ia mielą aplinką ir 
pagalbą jos reikalingiems. 
Sergantys vaikai čia randa 
globą ir rūpestį, pagyvenę žmo
nės — užuojautą ir priebėgą 
nuo vienatvės, nepajėgiantys 
pasigaminti patys, randa ska
nų maistą, net atvežamą į 
namus. Trokštantys žinių gau
na žurnalą „Pensininkas", per 
kurį sužino, kas vyksta „Sekly
čioje", lietuviškoje aplinkoje ir 
net pasaulyje. Sužino daug 
patarimų, kaip saugoti sveika
tą, o susirgus — gydytis. 

Mėgstantys dainą, gali ne 
tik pasiklausyti dainininkų 
profesionalų dainavimo, bet ir 
patys padainuoti, net kojas pa
mankštinti šokio sūkuryje. 

„Seklyčioje" randa visoke
riopą kvalifikuotą pagalbą, 
besitvarkantys savo dokumen
t u s ir įvairiausiais, pačiais 
netikėčiausiais klausimais be
sikreipiantys į raštinės vedėją 
Birutę Podienę, kuri šį vakarą, 
atitrūkusi nuo visų darbų, sėdi 
linksma ir nerūpestinga tarp 
kitų svečių. 

Daug paminėtų ir nepa
minėtų darbų atlikti būtų sun
ku vien tik negausiam „Sek
lyčios" darbuotojų būreliui, to
dėl čia vertinami tie, kurie pa
prašyti ar patys pasisiūlę, nuo
širdžiai talkina įvairiose veik
los srityse. 

Susirinkusiųjų laukė daug 
įdomybių. Pirmiausia buvo 
prisiminta ir tylos minute pa
gerbta buvusi šių namų šeimi
ninkė Birutė Jasaitienė. Jai 
išėjus anapus, rodėsi, kad čia 
turėtų viskas sugriūti —jos bu-

N'uotraukoje iš kairės: kun. V. Poškus, J. Polikaitis ir kun. R. Adomavi
čius. Z. D e g u č i o nuotrauka. 

vo pilna, visur. Tačiau gyveni
mas ėjo įprastu keliu, visiems 
keldamas klausimą: „Kas bus 
jos įpėdiniu?" 

Elena Sirutienė pristatė, vi
sai lietuviškai visuomenei gerai 
pažįstamą ir gerbiamą, inžinie
rių Juozą Polikaitį, kuris po 
ilgų paieškų buvo paskir tas 
„Seklyčios" šeimininku. Visi 
lengvai atsikvėpė supratę, kad 
jis vertas savo pirmtakės. 

Juozas Polikaitis trumpoje 
savo kalboje pasidžiaugė gausiu 
talkininkų būriu ir paragino 
nebūti „pavydiems" ir pasik
viesti dar daugiau žmonių, gal
inčių talkininkauti „Seklyčioje". 
Pažadėjo, kad darbo užteks vi
siems. Iš jo sklido energija, ryž
tas dirbti lietuviškajai visuome
nei, persidavęs čia susirinku
siems, kurie pajuto jo tvirtą no
rą dirbti ir rūpintis, ne tik pa
galbos reikalingais, bet ir tą pa
galbą teikiančiais. 

Kunigas Rimvydas Adoma
vičius, kaip įprasta, užburiantis 
klausytojus savo pamokslais, šį 
kartą pakalbėjo apie gražiausią 
jausmą — meilę, kurios „iš 
skęstančios salos į savo laive
lius nenorėjo priimti kiti jaus
mai sakydami, kad 'tu svetima, 
nereikalinga, nesuprantama ir 
nepriimtina'... Tik paskutiniu 
laiveliu plaukęs senelis sustojo 
ir paėmė meilę, kuri paklaususi 
Išminties, sužinojo, kad tai — 
senelis Laikas. Tik Laikas žino 
tikrąją meilės vertę". Laikas ir 
meilė gydo dvasines ir kūno ne
galias. Kun. Rimvydas, dažnas 
„Seklyčios" svečias ir talkinin
kas, palinkėjo visiems meilės ir 
išminties, laiku patarnaujant 
kitiems, tos pagalbos reikalin
giems. 

Ypač maloniai nuteikė su
sirinkusiuosius, visų pamėgtas 
ir jau savu čia tapęs, kompozito-

_ rius ir dainininkas Algirdas Mo
tuzą, pada inavęs keletą su
sikaupimo laikotarpiui t inkamų 
dainų apie meilę ir viltį. 

Apsilankė šį vakarą „Sekly
čioje" ir ki tas žymus visų myli
mas kompozitorius F a u s t a s 
Strolia su žmona Terese. 

Svečių tarpe buvo Brighton 
Park apylinkės Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkė Salomėja 
Daulienė su vyru Kazimieru ir 
daug kitų, nusipelniusių lietu
vybei bei „Seklyčiai", žmonių. 

Kartu su kun. R. Adomavi
čium atvykęs, kun. Virgilijus 
Poškus, šiuo metu studijuoti 
Vašingtone, sukalbėjo maldą, 
palaimino vakaro dalyvius ir 
maistą, kuriuo buvo apkrauti 
net keli stalai. Valgyklos dar
buotojoms leidus pabūti vieš
niomis, maistu apsirūpino pa
tys svečiai. 

Vėliau buvo organizuojama 
įdomi loterija, kurios bilietus vi
są vakarą platino Aldona Pan-
kienė. Loterija įdomi tuo, kad 
visi „fantai" buvo suvynioti į 
gražų popierių — paslėpti ir lai
mėjusiems buvo leidžiama pa
tiems pasirinkti patikusį pa
ketėlį. 

Ypač gerai loterijoje sekės 
S. Daulienei ir jos vyrui, kurie 
sakė, kad išloštas dovanas siųs į 
Lietuvą vaikams. Matyt , j a i , 
turinčiai tokią intenciją, sėkmė 
buvo palanki. 

Nepatenkintų nebuvo, nes 
jau pati vakaro nuotaika, pa
bendravimas buvo lyg prieška
lėdinė dovana. 

Ilgai netilo linksmas šurmulys, 
pokalbiai, o skirstantis namo 
nuoširdūs palinkėjimai linksmų 
šv. Kalėdų ir Laimingų Naujųjų 
metų. Sėkmės „Seklyčios" dar
buotojams ir talkininkams! 

Liuci ja E i n i k i e n ė 

Kūčių pobūvio dalyviai Nuotrauka Z i g m o D e g u č i o 

Pedagoginio 
Lituanistikos instituto Kūčios 

Tradicinis Pedagoginio 
lituanistikos instituto 
Kūčių pobūvis vyko Jau

nimo centro kavinėje. Kavinę 
gražiai išpuošė J. C. darbuotoja 
Milda Marganavicienė, o stalus 
padengė ir savo pačių paga
mintais kūčių valgiais apdėjo 
dėstytojos ir studentai Ypač 

daug darbo įdėjo dėstytoja Hed-
vina Dainiene Stalus gėlėmis 
papuošė buvusi PLI studentė 
Dalia Šataite 

Šią šventę pradėjo direkto
re Milda Šatiene, pakviesdama 
visus dalyvius tylos minute pa
gerbti PLI mirusiuosius Buvu
sios studentės uždegė tris žva

kes: Audra Adomėnaitė — už 
mirusus mecenatus, Laura Dai
nytė — už mirusius s tudentus ir 
Dalia Šataitė — už mirusius 
direktorius ir dėstytojus. 

Tada PLI rektorius profeso
rius Jonas Račkauskas pasvei
kino visus su šv. Kalėdomis, 
linkėdamas dėstytojams ir stu-

A d v o k a t a s 
Vy ten i s L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

A d v o k a t a s 
J o n a s Giba i t i s 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos _ _ _ _ _ 

6247 S. Kedz ie A v e n u e 
Ch icago , IL 60629 
Tel . 773-776-8700 

E-mai l : Gibai t is@aol .com 
Toli free 24 hr. 888-776-6742 

Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 
Šeštad. 3 v.r. iki 1 v.p.p. 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S B U T V I L A S 
Te l . 312-580-1217 

135 S LaSaUe #2300 Chicago, IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

A d v o k a t a s 
G I N T A R A S P . Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629 

Te l . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s 
D A R I U S R. D I R M A N T A S 
Vairavimo ir Kriminalinių Teisių Specialistas. 

Rastines Čikagoje ir Oak Lawn. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 

• Baltic monumen te , 1108 
A m b e r Dr ive , L e m o n t , IL, 
60439. P r i e p a t P L C e n t r o . 
T e l . 630-243-0791. Gedimi
n a s Kazėnas . Page idau j an t 
a tvyks tame į namus . 

• N a m a m s p i r k t i p a s k o 
l o s duodamos mažais 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 W e s t C e r m a k R o a d . 
T e l . (773) 847-7747. 

• FANTASTIKA' T O DAR 
N I E K A D NEBUVO! Tik 15,9 
cento skambinant į Lie-tuvą, 
4,9 cnt JAV bet kada. Jokių 
papildomų mokesčių. Tikslus 
apska ič i av imas . Kokybiš
k i a u s i a s ryšys. Kre ipk i t ė s 
vaka ra i s lietuviškai į DLAL 
N O W atstovą su 9 me- tų 
pat i r t imi ta rp taut in iuose ry
š iuose . T e l . 708-386-0556 . 
Naudodami DIAL NOW pas
l augas , tuo pačiu r e m i a t e 
išeivijos lietuvišką žiniasklai-
dą. DIAL NOW — pat ik imiau
s ias ryšys su Lietuva bei visu 
pasaul iu! 

dentams ištvermingai dirbti ir 
nepailsti, dar ilgus metus. 

Lietuvių kalbos dėstytoja 
Sabina Orlovaitė paruošė su 
studentais programą — poezi
jos ir kalėdinių papročių pynę, 
pri tariant kanklėmis. Progra
mą atliko studentai: Agnė Bla-
žulionytė, Aušra Bužėnaitė, 
Karolina Grauslytė, Arnoldas 
Kardašas , Dainius Kunčas, 
Jus t ina Otruskevičiūtė, Vytau
tė Žukauskaitė, Robertą Vai
čiūtė, Nijolė Petrauskaitė. Gai
la, kad dėl įvairių priežasčių 
dalis neakivaizdiniu būdu besi
mokančių studentų negalėjo 
dalyvauti. Kunigas Kazimieras 
Ambrasas, SJ, paminėjo miru
sio dėstytojo ir kunigo Juozo 
Vaišnio, SJ, dvejų metų mirties 
sukaktį ir palaimino kūčių val
gius. Tada visi laužė kalėdai
čius, linkėdami vieni kitiems 
gražių švenčių, ir vaišinosi gar
džiais valgiais. 

Buvusi PLI direktorė Stasė 
Petersonienė jautriais žodžiais 
prisiminė studentus ir dėstyto
jus ir linkėjo visiems taikos ir 
ramybės per šventes ir visus 
naujus metus. 

Muzikas Faustas Strolia su 
dideliu įsijautimu ir taikliais 
paaiškinimais apie kalėdinių 

• P r i e š užsisakydami pa
minklą ap l ankyk i t e St. 
Casimir Memorials , 3914 W. 
l l l t h S t Tur ime didelį pa
sirinkimą: matys i te grani to 
spalvą, dydį ir t . t . Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal j ū s ų pageidavimą, 
brėžinius. Pr ieš p a s t a t a n t 
paminklą, galėsite apžiūrėti 
ir įsitikinti, kad j i s padarytas , 
kaip jau buvo jūsų pageidau
ta. Sav. Lilija i r Vil imas 
Nelsonai TeL 773-233-6335 

• D Ė M E S I O ! V I D E O 
APARATU SAVININKAI! 
Norėdami t ikrai kokybiškai 
išversti video įrašus iš 
Lietuvoje naudojamos PAL 
sistemos į amerikiet iškąją 
NTSC ir atvirkščiai , kreip
kitės į I N T E R - V I D E O 3533 
S. A r c h e r Ave. , Chicago, IL 
60609. TeL 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas . 

• P r a n a s G. Meilė CPA 
sąžiningai užpildo Income Tax 
formas. Dabart inia i pajamų 
mokesčių įs tatymai žymiai 
apsunkino ir ateityje apsunkins 
metinį mokesčių formų užpil
dymą. Skambinkite tel. 708-
424-4425. N a u j a s a d r e s a s : 
5516 W. 95 St., O a k Lawn, FL 
60453. S e k m a d i e n i a i s n u o 
vasario 7 d. Pa sau l io l ie tu
vių centre , L e m o n t , IL, n u o 
8 v.r. iki 2 v. p .p . Tvarkome 
prašymus dėl pajamų mokes
čio numerio. 

• „ L i e t u v o s N a š l a i č i u 
globos" komitetui aukojo 
$1,200 — Nemira Šumskienė, 
Chicago, IL, aštuoniems naš
laičiams paremti; $200 — Juo
zas Doveinis, Clinton Town-
ship, MI; po $150 — Elena 
Barnet, New York, N.Y., Anelė 
Peckaitis, Chipley, FL, Jonas 
Montvilas, Indian Head Park, 
IL. 

A. a. A l e k s a n d r o s 8 a -
Čanskienės atminimui $1,000 
aukojo Jonas ir Rima Bačans-
kai, Halsboro Beach. FL. 

A. a. Mar i jos Varšytės-
Mogenienės atminimui pa
gerbti $50 aukojo Agutė Tiš-
kuvienė, Lemont, IL ir reiškia 
gilią užuojautą a.a. M. Moge-
nienės vaikams Aldonai ir Al
giui. Nuoširdus ačiū visiems 
geraširdžiams aukotojams! 
„Lietuvos Naš la ič iu g lobos" 
komitetas, 2711 W. 71st St. , 
Chicago, EL 60629. 

• „ S a u l u t ė " , Lietuvos 
vaikų globos būrelis dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, 
beglobiams ir invalidams vai
kams, daugiavaikėms šeimoms 
bei studentams Lietuvoje. Au
kojo: a.a. Stefanijos Stasienės 
atm. Marilyn ir Chris Lang-
mack $25 bei Vladas Petunaus-
kas $10; studentų stipendijoms 
dr. Remigijus Gaška $7,500; 
vaikų metinei paramai Anon-
mas (D) $3,920; tęsiant ber
niuko metinę paramą Gražina 
Mačiuikienė $240. Labai ačiū, 
„Saulutė" ( „Sun l igh t O r p -
han Aid") 419 Weidner Rd. , 
Buftalo Grove , IL 60089, t e l . 
(847) 537-7949. TAX I D 
#36-3003339. 

giesmių kilmę pravedė giedoji
mą giesmių. 

Direktorė Milda Šatienė 
linkėjo visiems prasmingų šv. 
Kalėdų, o dėstytojams ir stu
dentams ištvermės lietuvybės 
puoselėjime. Ypatinga padėka 
PLI mecenatams, kurie, jau 45-
ius metus švenčiančiam insti
tutui aukoja ir remia mūsų iš
skirtinį, daug žadantį ateities 
lietuviškoje veikloje, jaunimą. 

Visi šio renginio dalyviai 
skirstėsi su pakilia šventine 
nuotaika. 

Milda Ša t i enė 

mailto:Gibaitis@aol.com



