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Dėmesys Ukrainai 
nemažėja. Ar apsiriko 
JAV politikos 
apžvalgininkai. 
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Mūsų šeimose. Apie 
„Sočiai Security". 

4 psl. 

Šio šeštadienio priede: 
Kad neišnyktų lietuvių 
liaudies instrumentai. 
Meilė žodžiui ir 
lietuviškai knygai. 
Vilniaus šviesuoliai 
nebus pamiršti. Rudens 
romantika su Egle ir 
Vytautu. Knygnešių 
tėvo sukaktis. Dailės 
paroda Lietuvos 
konsulate New York. 

Laiškas „Draugui" iš 
atvirkščio pasaulio. 
Reikia mokytis visa 
gyvenimą. 

5 psl. 

V. Sivicko diena 
krepšinio aikštėje. 
Sveikinkite per 
„Draugą". Nauja 
kalėdinių giesmių CD. 
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Sportas 
* Ketvirtadienį sužaistos 

l ikus ios š e še r io s ULEB Eu-
r o l y g o s vyrų krepšinio turny
ro rungtynės, kuriose net pen
kis susit ikimus laimėjo namie 
žaidusios komandos ir vieną 
svečiai. Trečiąją nesėkmę penk
tosiose B grupės turnyro rung
tynėse patyrė Kauno „Žalgirio" 
krepšininkai , svečiuose 82:86 
pralaimėję Pezaro „Scavolini" 
(Italija) komandai. 

* Est i jos sostinėje bai
gės i tarptaut in is graikų-ro
m ė n ų imtynių turnyras, ku
r iame dalyvavo 19 komandų iš 
dvylikos valstybių. Trečiąją vie
tą svorio kategorijoje iki 120 ki
logramų užėmė ir 700 JAV do
lerių piniginę premija iškovojo 
Mindaugas Ežerskis. 

* Deš imtą pergalę šešio
l ik tose JAV NBA reguliario
j o s e z o n o rungtynėse iško
vojo Cleve land „Cavaliers" 
komanda su Žydrūnu Ilgausku. 
Antrąją vietą Rytų konferenci
jos Centriniame pogrupyje uži
mantys Cleveland krepšininkai 
ketvir tadienį svečiuose 92:73 
privertė pasiduoti ketvirtojoje 
vietoje Vakarų konferencijos 
Š i a u r ė s Vakarų pogrupyje 
esančią Denver „Nuggets" ko
mandą. Lietuvis svečiams pel
nė 8 taškus , atkovojo 4 ir perė
mė 1 kamuolį, atliko rezultaty
vų perdavimą. 

Naujausios 
žinios 

* JAV politologui malo
n ū s Lietuvoje pelnyti t itulai 
ir galimybė nemokamai važiuo
ti troleibusu. 

* D u kariuomenės dali
n ia i naudos i s švedų dovano
ta ginkluote ir technika. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.602 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Prezidentui nepatvirtinus Vyriausybės, gali 
kilti konstitucinės krizės grėsmė 

Vilnius, gruodžio 3 d. 
(ELTA) — Premjerui Algirdui 
Brazauskui atsisakius pakeisti 
kai kuriuos kandidatus į minis
t rus , o prezidentui Valdui 
Adamkui nepatvirtinus jo sufor
muotos Vyriausybės sudėties, 
šalyje gali kilti konstitucinė kri
zė. 

Tokios krizės grėsmę įžvelgė 
Mykolo Romerio universiteto 
Teisės fakulteto dekanas doc. dr. 
Juozas Žilys, komentuodamas 
susidariusią politinę situaciją. 

„Jei ministras pirmininkas 
ir Seimas bus atkaklūs, Vyriau
sybės sudėtis gali būti nepatvir
tinta. Tuomet akivaizdžiai kyla 
konstitucinės krizės grėsmė. Jos 
plėtojimosi ir galimų pasekmių 
nenorėčiau komentuoti", teigė 
teisininkas. 

Pagal Konstituciją prezi
dentas Seimo pritarimu skiria 
ministrą pirmininką, paveda 
jam sudaryti Vyriausybę ir tvir
tina jos sudėtį. Tai reiškia, jog 
šalies vadovas negali atsisakyti 

tvirt inti kurio nors vieno a r ke
lių ministrų kandidatūrų. Pa
siūlyti tvirtinti ne visą Vyriau-, 
sybės sudėtį gali tik ją formuo
jant is premjeras. 

Todėl, anot J. Žilio, šalies i r 
Vyriausybės vadovai tur i asme
niniuose pokalbiuose, susi tar t i 
dėl kiekvienos kandidatūros , 
kad paskui nekiltų Ministrų ka
bineto nepatvirtinimo grėsmė. 
Siekiant išvengti galimos kon
frontacijos, koalicijos par tnerės 
turėtų suderinti optimaliausią 

Vyriausybės sudėtį. 
Prezidento, ministro pirmi

ninko ir Seimo galios formuo
jant Vyriausybę buvo išsamiai 
išaiškintos 1998 m. sausio 10 
dienos Konstitucinio Teismo nu
tarime. Jame konstatuota, kad 
Lietuva yra parlamentinė res
publika, todėl vyriausybė yra 
politiškai a tsakinga Seimui. 
„Turi būti suformuota tokia Vy
riausybė, kuri užsitikrintų par
lamento pasitikėjimą", pažy
mėjo Nukel ta į 7 psl . 

Už demokratiją 
kovojanti 

dainininkė 
sužavėjo 

V. Landsbergį 
Vilnius, gruodžio 3 d. 

(BNS) — Ugningoji šių metų 
dainų konkurso „Eurovizija" 
nugalėtoja ukrainietė Ruslaną 
sužavėjo buvusį konservatorių 
vadovą Vytautą Landsbergį ne 
tik savo muzika, bet ir pilietine 
pozicija. 

„Jūsų 'šokis su vilkais' yra 
laisvės simbolis. Tai yra fantas
tiška", sakė Ruslanai Europos 
Parlamento narys V. Landsber
gis penktadienį Seime įvyku
siame konservatorių susitikime 
su dainininke. 

Ruslaną žurnalistams teigė 
atvykusi į Lietuvą ne tik su 
muzikine, bet ir pilietine misi
ja. 

„Man yra galimybė būti gy
vu ruporu, skelbti tai, kas iš 
tikrųjų vyksta Ukrainoje. Aš 
negaliu likti nuošalyje nuo to, 
kas vyksta Ukrainoje", sakė ji 
žurnalistams. 

,,Aš labai nerimauju dėl 
Ukrainos. Dabar svarbiausia 
išlaikyti šalies vienybę, nes jos 
skilimas yra dirbtinai kurs
tomas. Tai didelis skausmas", 
konservatoriams sakė Ruslaną. 

Po prezidento rinkimų Rus
laną prisijungė prie opozicijos 
vadovo Viktor Juščenko šali
ninkų. 

Protestuodama prieš Uk
rainos Centrinės rinkimų komi
sijos Nukelta į 7 psl. 

Valdančioji koalicija pasirengusi 
daryti nuolaidų 

Viln ius , gruodžio 3 d. 
(BNS) — Valdančiąją koaliciją 
sudarančios partijos atsižvelgs į 
prezidento argumentus dėl kan
didatų tinkamumo užimti mi
nistrų pareigas, jeigu bus įvar
dytos tam trukdančios priežas
tys. 

Tai penktadienį interviu 
Lietuvos radijui sakė Seimo pir
mininkas Artūras Paulauskas, 
vadovaujantis Naujajai sąjun
gai, vienai iš keturių valdan
čiąją koaliciją sudariusių parti

j ų , 
„Jeigu bus pareikšti kon

kretūs priekaištai ir jie trukdys 
užimti postą, be abejo, partijos 
i r valdančioji dauguma atsi
žvelgs į tokius prezidento siū
lymus", sakė A. Paulauskas 

V. Adamkus ketvirtadienį 
jau pareiškė susirūpinimą, jog 
du Darbo partijos kandidatai į 
ministrus — Viktoras Uspaski-
chas ir Viktoras Muntianas, ku
riuos siejo verslo ryšiai — gali 
įsivelti į interesų konfliktą. 

V. Prudnikovas ir tapęs ministru žada dainuoti 
Vilnius, gruodžio 3 d. 

(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus su kandidatu į kul
tūros ministrus, operos solistu 
Vladimiru Prudnikovu pasida
lijo savo nerimu dėl kultūrinio 
paveldo išsaugojimo ir prastos 
bibliotekų būklės. 

Kaip po susitikimo teigė 
prezidento atstovė spaudai Rita 
Grumadaitė, prezidentas norė
jo išgirsti iš kandidato į kultū
ros ministrus apie būsimą kul
tūros politikos strategiją. 

Jos teigimu, prezidentas 
pabrėžė kultūros paveldo išsau
gojimą, o ypač tų paveldo ob
jektų, kurie yra pripažinti tarp
tautiniu mastu. 

Šiuo metu į UNESCO Pa
saulio paveldo sąrašą yra įt
raukti trys Lietuvos objektai — 
Vilniaus senamiestis, Kuršių 
nerija ir Kernavės archeologinė 
vietovė. 

Baltijos jūroje, netoli Kur
šių nerijos Rusija šiemet liepą 
ėmėsi visu pajėgumu naudoti 
naftos telkinį ,.D-6". Lietuva 
nerimauja, kad galimi naftos 
išsiliejimai iš naftos telkinio 
gali sugriauti į Kuršių nerijos 
ekologinę sistemą. 

Pastaruoju metu nemažai 
diskusijų kyla ir dėl Vilniaus 
senamiesčio. Tarptautines pa-

Lietuvos neįgaliųjų sąjunga, vienijanti įvairioms negalioms atstovaujančias nevyriausybines organizacijas, Sei
me organizavo Tarptautinės neįgaliųjų dienos minėjimą-^iaferencija. Ši diena daugelyje pasaulio šalių, taip pat 
ir Lietuvoje, minima nuo 1993-iųjų metų. Ta proga koncertą Seime surengė Lietuvos vaikų ir jaunimo centro ko
lektyvas „Spalvų orkestras", gyvuojantis jau vienuoliktus metus. Tomo Černisevo (ELTA) nuotr. 

Prezidentas 
tikisi, kad 

K. Pruskienė 
keis Lietuvos 

įvaizdį 
Vilnius, gruodžio 3 d. 

(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus tikisi, kad kandidatė 
į ministrus Kazimira Pruns
kienė savo darbu žemės ūkio 
srityje ne tik pakels šalies eko
nomikos lygį, bet ir prisidės 
keičiant Lietuvos, kaip agrari
nės valstybės, įvaizdį. 

Prezidentas, tęsdamas su
sitikimus su kandidatais į mi
nistrus, penktadienį susitiko su 
kandidate į žemės ūkio mi
nistrus, Valstiečių ir Naujosios 
demokratijos partijų sąjungos 
(VNDPS) vadove K Prunskie
ne. 

„Prezidentas tikisi, kad 
naujo žemės ūkio ministerijos 
vadovo darbas turės ilgalaikes 
Įtakos ir pasekmių Lietuvos 
ekonominei struktūrai bei jos 
ateičiai, ir Lietuva galės pa
keisti savo, kaip agrarinio kraš
to įvaizdį, o žemės ūkio produk
cija bus konkurencinga ES rin
kose. Tuo pačiu prezidentas ti
kisi, kad įgyvendinus žadėtas 
reformas, po to bus galima pa
keisti atitinkamai ir ministeri
jos pavadinimą", sakė šalies va-

1 dovo atstovė spaudai Rita Gru
madaitė. 

K. Prunskienė anksčiau yra 
pareiškusi, kad Žemės ūkio mi
nisteriją reikėtų pervadinti į 
Žemės ūkio ir kaimo plėtros mi
nisteriją. 

Anot R. Grumadaitės, pre
zidento ir K. Prunskienės po
žiūriai į daugelį žemės ūkio 
problemų sutapo — kaip turėtų 
būti panaudojimo Europos Są
jungos lėšos, dėl kai kurių per
mainų žemėtvarkos darbe, kai
mo plėtros suaktyvinimo ir kitų 
skubiai apręstinų dalykų. 

? 

Vladimiras Prudnikovas 
Mykolo Ambrazo (ELTA) nuotr 

minklų ir saugotinų vietų tary
bos (ICOMOS) prie UNESCO 
ekspertai iki šv Kalėdų turi pa
teikti savo išvadas dėl Vilniaus 
miesto savivaldybės parengto 
senamiesčio detaliojo plano. 

Senamiesčio visuomeninė 
komisija, kurią sudaro ne tik 

Senamiesčio, bet ir Žvėryno, Pi
laitės, kitų mikrorajonų ben
druomenės, kritikuoja savival
dybės rengiamą senamiesčio de
talųjį planą ir teigia, kad per 
pastaruosius kelerius metus bu
vo sužalota daug Vilniaus isto
rinio centro Nukelta į 7 psl. 

P. Auštrevičius tapo 
Liberalcentristų nar iu 

Vilnius, gruodžio 3 d. 
(ELTA) — Liberalų ir centro są
jungos Vilniaus miesto skyriaus 
Taryba vienbalsiai sutiko, kad 
Petras Auštrevičius papildytų 
partijos narių gretas. Naujasis 
liberalcentristas sako, kad jo 
prisijungimas — žingsnis link 
partijos suvienijimo. Tuo tarpu 
partijos pirmininkas Artūras 
Zuokas teigia, kad jis konkuren
cijos nebijo ir kad pats sieks, jog 
ateityje partijos vadovybė stip
riai atsinaujintų. 

Ketvirtadienį vakare Lietu
vos teatro muzikos ir kino mu
ziejaus pastate sostinės liberal-
centristai susirinko į partijos 
Tarybos posėdį. \ vykusį susiti
kimą atvyko ir Liberalų ir cen
tro sąjungos pirmininkas A. 
Zuokas. 

Atvykęs palaikyti P. Auštre-
vičiaus priėmimą į partiją, libe
ralcentristų vadovas žurnalis
tams teigė, kad jis už P. Auštre-
vičiaus priėmimą agituoja todėl, 
jog nori, kad P. Auštrevičius 
taptų jo pavaldiniu. 

Priimtas į partijos gretas, P. 
Auštrevičius sakė, jog vertina 
partijos pirmininko palaikymą. 

„Buvo vieningas balsavi
mas, nebuvo jokių prieštaravi
mą, jokios diskusijos, todėl, 
man atrodo, lietuviai dar kartą 
pademonstravo vieną gerą savo 
tautinę savybę: mūsų jėga - vie
nybėje. Mano priėmimas yra 

konkretus ir t ikrai geras žings
nis į suvienijimą", kalbėjo P. 
Auštrevičius, pal ikęs partijos 
narius už durų. 

Naujasis l ibera lcen t r i s tas 
žurnalistams tvirtino, kad jis į 
partiją atėjo nekeldamas jokių 
sau reikalavimų ir neke t ina 
siekti partijos pirmininko posto 
„lipdamas kitiems per galvas". 
„Tai - ne mano stilius", aiškino 
P. Auštrevičius. 

Pasak jo, jei ateityje keisis 
partijos vadovybė, ta i priklau
sys nuo pačių liberalcentristų 
norų. 

Iš salės išėjęs A. Zuokas aiš
kino, kad jis pats yra suintere
suotas tuo, jog parti ja atsinau
jintų. „Aš pats asmeniška i 
sieksiu, kad būtų labai didžiu
liai atsinaujinimai, nes kaip be
būtų tikrai reikia sudaryt i gali
mybę mūsų partijos nar iams, 
kad jie pagaliau patektų į parti
jos politinį Olimpą", t ikino libe
ralcentristų vadovas. 

Manoma, kad partijos na
riai vadovybės pakeit imo klau
simą spręs vasario mėnesį įvyk
siančio partijos suvažiavimo 
metu. 

A. Zuokas tiki, kad ir koks 
bebūtų partijos nar ių pasirinki
mas, jis bus t inkamas . ,,Aš ma
nau, kad konkurencija y ra svei
ka ir aš tikrai neabejoju partijos 
narių pasirinkimu ir mąstymu", 
sakė sąjungos vadovas. 

Darbo partija kausis už kėdę 
V. Muntianui 

Vilnius, gruodžio 3 d. 
(BNS) — Nepaisant prezidento 
susirūpino, kad Vyriausybėje 
gali dirbti du ministrai, kuriuos 
praeityje siejo verslo ryšiai, 
Darbo partijos vadovas Viktoras 
Uspaskichas žada išrūpinti mi
nistro kėdę buvusiam verslo, o 
dabar — partijos bendražygiui 
Viktorui Muntianui. 

Tai V. Uspaskichas, kuris 
pats kandidatuoja į ūkio minis
trus, teigė po penktadienį vyku
sio susitikimo su prezidentu 
Valdu Adamkumi. 

Žurnalistams pasiteiravus, 
ar toliau Darbo partija stums V. 
Muntianą į vidaus reikalų mi
nistrus, V. Uspaskichas atsakė 
teigiamai. 

V. Adamkus per savo atsto
vę spaudai po ketvirtadienį įvy
kusio susitikimo su V Muntia-
nu pareiškė esąs susirūpinęs, 
kad du Darbo partijos kandida

tai į ministrus — V. Munt ianas 
ir V. Uspaskichas — gali įsivelti 
į interesų konfliktą. 

Pats V. Uspaskichas po su
sitikimo su šalies vadovu teigė 
supratęs, jog jam pačiam prezi
dentas pretenzijų netur i . 

„Iš pokalbio supra tau , kad 
kažkokių pretenzijų m a n nėra. 
Aišku, mes kalbėjom ir apie su
sidariusią situaciją kitų kandi
datų. Bet galvoju, kad ekscelen
cijai pavyks padėti sudaryt i to
kią Vyriausybę, kuri t iks visoms 
pusėms", kalbėjo V. Uspaski
chas. 

Jis tikino, kad prezidentas 
neturi pretenzijų ir dėl V. Mun-
tiano. 

Taip pat jis užsiminė apie 
galimybę kalbėtis su valdančio
sios koalicijos par tner ia is apie 
pasikeitimą ministerijomis, ku
rioms vadovautų koalicijos 
partnerių deleguoti asmenys. 
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A. Hastings: Lietuva — aktyvi 
Europos politikos žaidėja 

„Lietuva yra nauja ES na
rė, bet jau vaidina ir, manau , 
vaidins svarbų vaidmenį tiek 
diplomatijos, t iek i r ekono
mikos srityje Europoje ir taip 
pat tose 55-iose valstybėse, ku
rioms aš atstovauju kaip ESBO 
pirmininkas", sakė jis. 

A. Hastings padėkojo Lietu
vos prezidentui už indėlį dery
bose sprendžiant politinę krizę 
Ukrainoje, taip pat Lietuvos 
valstybei už dalyvavimą tarp
tautinėse misijose I rake ir Af
ganistane, kovoje su terorizmu. 

„Nuoširdžiai žaviuosi pre
zidentu V Adamkumi , kuris 
šiomis dienomis sugeba nau
dingai dalyvauti Lietuvos Vy
riausybės formavime, tuo pat 
metu ir derybose dėl situacijos 
stabilizavimo Ukrainoje", sakė 
A. Hastings. 

Šeštadienį V. Adamkus jau 
trečią kartą skrenda į Kijevą, 
kur kartu su kitais ta rptaut i 
niais derybininkais ieško išeitis 
iš porinkiminės krizes. 

Alcee Hastings 
Valdo Kopūsto I ELTA) nootr 

Vilnius, gruodžio 3 d. 
(BNS) — Lietuva yra nauja, ta
čiau aktyvi diplomatijos žaidėja 
Europoje, sako ESBO Parla
mentinės asamblėjos vadovas, 
JAV Kongreso narys Alcee Has
tings. 

Penktadienį prezidentas 
Valdas Adamkus susitiko su A. 
Hastings, atvykusiu į Vilnių 
dalyvauti tarptautinėje konfe
rencijoje, kurioje bus svarstomi 
transatlantinio bendradarbia
vimo iššūkiai Rytų kryptimi. 
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Iš Ateitininkų 
Gyvenimo 

Medžiagą siųsti: 
Vidai Kuprytei c/o Draugas 

4S4S W 63 St Chicago, IL 60629 
e-adresas: draugas@ateitis.org 

2004 m. ATEITININKŲ 
STUDIJŲ SAVAITGALIS 

([VADAS) 

V I D A K U P R Y T Ė 

Š.m. rugsėjo 3-6 d . Dainavos s tovyk lav ie tė je , susir inko per 
100 ate i t in inkų ir jų b ič iu l ių į s tud i jų d i enas . Nors savaitgalis 
jau seniai p raė jo , t i k iuos i , kad ko l kas da l yv i ų neužmirš tas. 
Primiršusiems ir neda lyvavus iems pe r a te i nanč ius kelis šeš
tadienius papasakosiu kas t e n b u v o d i s k u t u o j a m a ir svars
t o m a , pas ik l iaudama m i n t i m , kad g e r o s i dė jos nesensta. Bet 
p i rma, t rupu tė l į ap ie kel ionę. . . 

Važiavau \ studijų savait
galį su Grasilda Reinyte 
ir jos dukryte Julyte 

Petkute didžiule Reinytės 
„Durango" mašina. Kad keturių 
valandų kelionė iš Čikagos į 

K u n . Pe te r St rav inskas 

Dainavą neprailgtų, Grasilda 
vežėsi su savim kun. Petro 
Stravinsko parašytų knygų, 
kurias liepė man ka r t s nuo 
karto garsiai paskaityti. Ne be 
reikalo vežė, nes kun. Stravins
kas, Šv. Antano lietuvių parapi-

pasižiūrėję į amazon.com ras 
gal 20 kun. Stravinsko parašytų 
knygų.) Žodžiu, smagiai keliau
jam. 

Bet staiga Grasilda pradeda 
lėtinti. Priešais brangi Porsche 
mašina vos velkasi. Grasilda 
kažką murma, kad jei turėtų 
tokią mašiną, kiti tik dulkes 
šluostytų iš akių... Porsche pa
sitraukia į šoną ir gražus juodas 
vairuotojas su itin inteligentiš
kais bruožais rodo į mūsų pa
dangas (angelas num. 1). Mes 
nieko nejausdamos, nepaisom jo 
mosikuojančių rankų. Porsche 
apvažiuoja iš kitos pusės. Jo 
bendrakeleivė, šįkart orienta-
liškų bruožų, vėl rodo į padan
gas (angelas 2). Gerai, gerai, 
išsukam iš kelio, ir jau jaučiam 
kažkas netaip. 

Išlipusios prie benzino kolo
nėlės, žiūrim — padanga su-
pliuškus. Stovim bejėgės, ką 
daryt? Nutar ta : pripūsim pa
dangą ir važiuosim už kalnelio 
pas mechaniką. Grasilda leidžia 
orą į padangą. Automobilis ky
la. Nu, gal dar trupučiuką oro, 
ir dar t rupu t į ir staiga — 
padanga sprogsta! Priblokštos 

Trys ke l i aun inkės su š io skyr iaus n u o l a t i n e k o r e s p o n d e n t e R a m u n e . Iš k: 
Julytė Pe t ku tė , V i d a K u p r y t ė , R a m u n ė K u b i l i ū t ė i r G r a s i l d a Re iny tė . 

jos, Omaha, Nebraska. kle
bonas, buvo pirmasis šio sa
vaitgalio prelegentas, ir buvo 
noras su juo, bent per jo kūrybą, 
susipažinti. Tiesa, jo paskaitos 
taip ir neišgirdom — pavėla
vom. Neišgirdom nei Petro V. 
Kisieliaus paskaitos, nei amb. 
Gintės Damušytės, nei prof. 
Valdo Samonio. Įriedėjom į 
Dainavą pirmajai dienai jau 
slenkant į pabaigą, o kad iš vis 
sveikos pasirodėm tai dėka sep
tynių angelų... Trumpai, buvo 
šitaip: 

Važiuojam „Durango". Grasil
da, kaip įprasta, „spaudžia ga-
zą". Aš skaitau iš knygos „The 
Catholic Answer Book 3" — tai 
viena iš daugelio Kun. Stravins
ko parašytų knygų — rinkinys 
tikinčiųjų pateiktų klausimų su 
kunigo atsakymais. Rašo su 
sąmojum, sklandžiai, karts nuo 
karto įterpia įdomius pa
vyzdžius. 'Interneto naudotojai. 

V i e n a s iš S tud i j ų d i e n ų o r g a n i z a t o r i ų , f o t o g r a f a s Kazys Razga i t i s , i r L inas M i k u l i o n i s r i m t o j d i s k u s i j o j . 

Kareivė tarp moksleivių 
Ar buvot kada lauke, kai 

temperatūra siekė 130 laipsnių 
karščio? 

Ar kada patyrėte smėlio 
audrą? 

Tokiose sąlygose gyvena 
JAV kareiviai Irake. Spalio 30 
d. Kun. Lipniūno/prez. Stulgins
kio kuopos susirinkimo metu 
Čikagos moksleiviai ateitinin
kai gavo progą susipažinti su 
vienos JAV kareivės panašiais 
karo pergyvenimais. 

Daina Šarauskaitė, tik ką 
grįžusi iš Irako, sutiko mums 
papasakot i savo įspūdžius. 
Daina tarnavo Irake dvejus il
gus metus. Per šį laiką ji padėjo 
apginti kalėjimą ir matė karei
vės Jessica Lynch išgelbėjimą iš 
nelaisvės. 

J i pasakojo, kad buvo labai 

ir apkur tus ios , stovim prieš 
rūkstančias gumos atplaišas, 
ką daryt? Iš niekur pasirodo du 
ištatuiruoti vaikėzai (angelai 3 
ir 4). Aš griebiu pinigines 
saugoti. Iš kitos pusės priva
žiuoja kitas „Durango" neva tai 
irgi pr ipūst i savo padangas. 
Išlipa plona juoduke ir jos 
didelis baltai apsirengęs drau
gas (angelai 5 ir 6). Ištatui
ruotieji palenda po automobiliu 
ir atliuosuoja padangos pakai
talą, išridena prie mūsų ir tada 
abu dingsta kaip į vandenį. 

Tuo tarpu plonoji juoduke 
pagauna keisti padangą. Iškelia 
mašiną, atsuka senąją padan
gą, užmauna sveikąją, vis 
k laus inėdama savo juodojo 
draugo: „Honey, am I doing this 
r ight?" J i s po visko gerai 
priveržia sraigtus ir abu išva
žiuoja. Mes — Grasilda, Julytė 
ir aš — kraipom galvas, kaip 
čia atsitiko? 

sunku gyventi sausoje ir karšto
je dykumoje — maistas ir van
duo buvo išdalinami specifiniais 
kiekiais („rations"). Dienos me
tu juos kankino spiečiai musių 
ir vabalų. 

Daina sakė, kad tik atvykus 
į Iraką, kareiviai pergyvena 
įvairius jausmus, nuo susijau
dinimo iki pasididžiavimo. Kai 
pati pamatė, kiek daug mažų ir 
vargšų vaikų laksto Irako 
gatvėse, Daina suprato, kad jos 
kovos Irake bus su tikslu. 

Dainos pasakojimai moks
leiviams buvo tikrai įdomūs, nes 
nors nuolat regim Irako karo 
vaizdūs televizijoje, laikraščiuo
se ir internete, bet be gyvo žmo
gaus pasakojimų yra sunku 
suprasti, kodėl mūsų kraš tas 
ten kovoja ir k3s iš tikrųjų ten 
vyksta. Dainos pasakojimai ir 

atvežtos nuotraukos mus visus 
labai paveikė. Mūsų kuopa dė
koja ja i ir visiems kareiviams, 
nes mes dabar geriau suvokiam, 
kiek daug jie mums aukojasi! 

Po tokio svaraus pokalbio, 
kuopos nariai smagiai atšventė 
„Hallovveen" šventę — valgėm 
pizzos, sausainių ir saldumynų! 
Bet diskusijos nesibaigė. Dar 
visi įsijautę tarpusavy diskuta
vo karą ir apie ką jie tik buvo 
girdėję, nors oficialioji susi
rinkimo dalis jau buvo pasibai
gus! 

Kristina Quinn 

D e r m a t o l o g i j o s l igų ir odos vėž io 
s p e c i a l y b ė , k o s m e t i n ė c h i r u r g i j a , 

v i so ve ido a t j a u n i n i m a s 
R U T H J Ū R A T Ė BARSKY, MD 
120 Center Maii # 318 Oak Brook. IL 

60523 
Te l . 630-571-2630 

Kvietimas Čikagos Kūčių šventėn 

Kun. A. Lipniūno / Prez. 
A. Stulginskio Čikagos 
moksleivių ateit ininkų 

kuopa maloniai kviečia visus 
šventiškai nusiteikusius į tra
dicinę Kūčių šventę, kuri įvyks 
sekmadienį, gruodžio 19 d., 1:00 
vai. p.p. Jaunimo Centro didžio
joje salėje. 

Po iškilmingų šv. Mišių, 
šeimyniškai dalinsimės plotke-
lėmis ir pasivaišinsime Kūčių 
vakariene, kurią paruoš pasi
šventusios šeimininkės. Pasi
linksminsime kalėdinių gies
mių giedojimu. Čikagos moks
leiviai ateitininkai kviečia visus 
kartu atšvęsti ateinančią Kris
taus Gimimo šventę kaip ben
dra lietuviška šeima bei prašyti 
Kūdikėlio Jėzaus džiaugsmo, 
geros sveikatos ir sielos ramy
bės. 

Registruotis pas Oną Dau
girdienę (630) 325-3277 arba 
elektroniniu paštu: 

odaug i rdas@hotmai l . com. 
Kūčių šventės auka: $15 su

augusiems, $10 s tuden tams , 
moksleiviams ir j aun iams , o 
vaikučiams iki aštuonerių metų 
- nemokamai. 

Pris idėkime prie 
moksle iv iu akcijos 

Šv. Kalėdų progą moks
leiviai ateitininkai nori sušelpti 
vargšus. Prašome į šią Kūčių 
šventę atnešti ir paaukoti ne
gendančio maisto (prašytume 
vienos skardinės ar dėžutės iš 
kiekvieno dalyvio), išdalinimui 
vargšams, benamiams, ar skur
dą kenčiantiems. 

Laukiame visu!!! 

Liko dar šimtas mylių iki 
stovyklos. Botų gerai, kad kas 
patikrintų naująją padangą. 
Važiuojam už kalnelio pas 
mechaniką. Mechanikas atosto
gauja, visgi Darbo dienos sa
vaitgalis. Važiuojam kita gatve. 
Iš abiejų pusių tamsūs automo
bilių taisymo garažai. Niekas 
nedirba. Įvažiuojanti į vieną kie
mą apsisukti, ir žiūrim — tam
siame garaže sėdi žmogus (an
gelas num. 7) Jis sako atosto
gaująs, bet vis tiek patikrino 
padangų oro spaudimą, ir davęs 
savo imprimatorių, palinkėjo 
gf>ros kelionės. 

Važiuojam sau patenkintos, 
kol Grasilda pasako, „Žinai, 
nenoriu garsiai sakyt, bet 
mums galėjo būti labai blogai..." 
Patylim, t ada suskaičiuojam 
mus. nė iš šio, nė iš to, padėju
sius geradarius — jų buvo sep
tyni, o visi žinom, septyni — 
biblijinis ska ič ius . 

Bus d a u g i a u — A p i e s t u d i j ų d i e n u 
p a s k a i t a s i r s v a r s t y b a s g a l ė s i t e 
p a s k a i t y t i k i t a šeš tad ien į . 

GA1LĖ SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midwest Heart Specialists 
3825 Hkjhland Ave, Tower 2, Suite 400 

Dovners Grove, IL 60515 
630-719-4799. 

Priklauso Good Samaritan. Central 
DuPage. tdvvard ir Elmhurst ligoninėms. 

ETJMUNDAS VEJNAS, MD., S.C. 
VIDAUS LIGtĮ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

D r . R A M U N E MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Roaci 
Hickory Hills 

Te l . 708-598-2131 
Va landos pagal susitar imą 

Dr. DALiA JODWAL!S 
Dantų gydytoja 

15543 W. 127th Str. 
Suite 101, Lemont, IL 
Tel. 630-243-1010 
V a l a n d o s s u s i t a r u s 

Žiemos kursai 
Dainavoje 

gruodžio 26 - sausio 1 d . 
Skubėkite registruotis! 

Moklseivių ateitininkų są
jungos centro valdyba kasmet 
ruošia moksleivių ateitininkų 
ideologinius kursus. Kviečiami 
moksleiviai kurie lanko gimna
zijos 9-12 skyrius, ir nori pra
leisti savaitę ateitininkiškoje 
dvasioje kar tu su kitais lietu
viais kata l ikais . Moksleiviai 
gali registruotis dviejais bū
dais: tel.: 708 533 2022 arba 
internetu: www.mesmas .org 
Daugiau informacijos rasi te 
tinklalapyje: 

www.mesmas.org 

T r a u k i n i u j k u r s u s 

Čikagos moksleiviai yra ra
ginami važiuoti Amtrak trauki
niu į Dainavą Žiemos kursams. 
Daugiau informacijos ras i te 
www.mesmas .org spragtelėję 
Čikagos kuopos nuorodą 

A R A S Ž L I O B A , M . D . 
A M U U G O S - CHIRURGIJA 

2 1 9 N . H a m m e s A v e n u e 
Jo l ie t , IL 6 0 4 3 5 

T e l . 8 1 5 - 7 4 1 - 3 2 2 0 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pGslės, prostatos 
gydyrnas bei chirurgija 

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

630-941-2609 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Christ Ngoninėrns 

(VYTENIS GRYBAUSKAS M. O. 
SUSAN T. LYON, M.D. 

Ausų, Nosies, Gerklės l igos 
chirurgi ja Kiausos aparatai 

73S0 w CoMege Drive, Suite 208 
Palos Heights, IL 6 0 4 6 i 

k Tel. 708-361 9199 
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JAV 
Kanadoje ir kitur (UJS.) 
Tik šeštadienio l a ida : 
JAV 
Kanadoje ir kitur (US.) 
Užsakant į L ie tuvą : 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro paštu 

$160.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

$55.00 
Vyriausia redaktorė - D a n u t ė B indok ienė 
Administratorius - V a l e n t i n a s K r u m p l i s 
Moderatorius - kun. V i k t o r a s Rimšel i s 

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

redakci ja@draugas .org 
ras t ine@draugas .org 
skelbimai@draugas .org 

Metams 
$100.00 
$115.00 

$60.00 
$65.00 

$500.00 
$100.00 

1/2 metų 
$60.00 
$65.00 

$45.00 
$50.00 

$250.00 
$55.00 

3 mėn. 
$38.00 
$45.00 

$33.00 
$38.00 

$85.00 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūsles, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopine chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

Joliet 1L 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
«*wx»rterforsvrgeryandbreas(ri8a*rLCor 

Dr. VILIUS MIKAITIS 
šeimos daktaras ir chirurgas 

Family medical cUnic 
10811W. 143 S t Orland Park. L 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 708-460-2500 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

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

10 S. 540 S. Kingery Hwy. Wkwbrook 
Tel. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSK1S, MD 
TERRIDALLAS PRUNSKJS, MD 

MAUNAK V. RAMA, MD 
Illinois Pain Treatment Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
sužeidimų darbovietė je bei kitų vietų 

skausmo diagnozės ir 
g y d y m o specialistai 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
Sk Grove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

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

Lietuviams sutvaikys dants už prieinamą Kana. 
Šusterimu kabėti angiskai arba SetuvSkai 
4847 w 103 St, Oak Lawn, !L 
55 E VVashington, Ste 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

• p r j l Dr. Vida L Puodžiūnienė 
r ^ T ^ 2 Heatthy Connaction 
V / :—- Chrrjpracfc & Rehab 

^ v — Ciric 
Manualinė ir fizinė terapija, sporto 

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

patarimai 
1000 S. State Street, 

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

Kalbame lietuviškai 

Dr. V .J . VASAIT1ENĖ 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. E L I G I J U S LELIS 
Akių l igos ir chirurgija 

1192 VValterSt, Lemont IL 
60439 

1051 Essington Rd. #200 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-723-1854 

Dr, RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACTlC PHYSICIAN 
MANUALINĖ IR FIZIOTERAPIJA. 

AKUPUNKTŪRA. 
nugaros, katdo, gstoe skausmų 

fir ršrjmriosl sportrtu traumų spflcafestas 
6645 W. Stanley Ave 

9erwyn, i L 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 į vakarus nuo Hartern Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija/Akiniai 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

Tel. (708) 636-6622 
Holy Cross Hospital , #41OS 

Tel. (773) 884-7960 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6417 W. 87 St. 

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

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. VILIJA KERELYTE 
Amber Health Center 

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas, 
chlropraktika.manuaiinė terapija, 

akupunktūra. 
6420 W127 St #106. Palos Hts.lL 60463 

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

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS UGOS 

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

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį 

GEDAS M. GRINIS, MD 
Inkstų.pūslės ir prostatos 

gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

10400 75 St., Kenosha, Wl 
53142 

(262)948-6990 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 
venas. Kosmetinė chirurgija. 

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

DR. JOVITA KERELIS 
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 pagai susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 

Kalbame Ketuviškai 
10 S. 640 Kingery H ighway 

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

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, MD. 
KARTJCJLOGAS-Š IRDES UGOS 

7 7 2 2 S. K e d z i e A v e . 
C h i c a g o , IL 6 0 6 5 2 

K a b . t e l . 7 7 3 - 4 7 1 - 3 3 0 0 

Dr. DANA M. SALIKUS 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

mailto:draugas@ateitis.org
http://amazon.com
mailto:odaugirdas@hotmail.com
http://www.mesmas.org
http://www.mesmas.org
http://www.mesmas.org
mailto:administracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
http://www.illinoispain.com


VARTOTI TAUSOJANT, TAUSOTI ATKURIANT 
ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Norint atkreipti dėmesį į 
besaikį vartojimą, iškart po 
Padėkos dienos — didžiausios 
apsipirkimo dienos JAV, 40-yje 
šalių švenčiama ta rp tau t inė 
Nepirkimo diena. Lietuva Ne
pirkimo dieną paskelbė lap
kričio 27-ąją. Ar tądien suma
žėjo pirkėjų parduotuvėse, ar 
atkreipė žmonės į nesaikingo 
vartojimo pasekmes, ar t ie, 
kurių piniginės storos, susi
mąstė? Deja, gal ir išgirdo, ta
čiau ne visi paklausė, nesu
simąstė. O susimąstyti verta. 

Mokslas, tiriantis organiz
mų ryšius su gyvenamąja 
aplinka, gyvosios ir negyvosios 
gamtos sąveiką, vadinamas 
ekologija. Įvairius gaminius, 
kurie neturi mūsų organizmui 
kenksmingų medžiagų, įpra
tome vadinti ekologiškai šva
riais, nes jie nedaro žalingo 
poveikio. Tai — viena ekologi
jos pusė. Ekologija taip pat 
t iria žmogaus poveikį gyvena
majai aplinkai. Abi šios pusės 
yra susijusios ir daro viena 
ki tai įtaką, tik, jei pirmajai 
skiriamas ypatingas dėmesys, 
antroji perdėm ignoruojama: 
pasaulyje veikia šimtai mokslo 
tyrimo institutų, įvairių orga-
nizcijų bei judėjimų, mokymo 
programų, politinių partijų, 
tačiau žmogaus poveikis gyve
namajai aplinkai išlieka žalin
gas, žala tebedidėja. Dabar 
daugiau kalbama ne apie gam
tą, o apie „gyvenamąją aplin
ką", nes pastarosios vis daugė
ja, o gamtos mažėja. 

Žmogaus negerą elgesį gam
toje lemia jo moralė, nežabotas 
egoizmas, besaikis vartojimas, 
nepaisymas pavyzdžių ir pamo
kų, kurias pateikia gamta. 
Gamtoje taip pat vyksta gamy
ba — dauginasi gyvūnija ir aug-
menja, tačiau šioje gamyboje 
nesusidaro kenksmingų atlie
kų, jų išvis nelieka — viskas 
virsta žeme ar organine trąša 
atsinaujinimui. Iki praėjusio 
šimtmečio trečiojo dešimtmečio 
žmogus taip pat dirbo be 
kenksmingų atliekų, nes jo 
sukurti produktai virsdavo 
žeme, juose nebuvo nenatūra
lių, žemėje ne egzistuojančių 
medžiagų, sintetinių junginių 

ar organizmui kenksmingų ele
mentų. 

Trečiame praėjusio šimt
mečio dešimtmetyje prasidėjusi 
techninė revoliucija, tenkinda
ma nuolat augančius žmogaus 
poreikius, kuriems, pasirodo, 
ribų nėra, pažeidė žmogaus ir 
gamtos vienovę, sutrikdė tūk
stantmečius trukusią san
tarvę. Už kenksmingą žmogaus 
veiklą gamta atsilygina tuo 
pačiu: užteršta žemė nebeaugi
na ekologiškai švaraus der
liaus, jau trūksta švaraus van
dens, švaraus oro, pažeidžiama 
atmosfera (šiltnamio efektas), 
keičiasi klimatas, jonosferoje 
atsiranda ozono skylės, dažnėja 
uraganai, žemės drebėjimai bei 
kitokios stichinės nelaimės. Už 
nemeilę, už prievartą gamta 
jau pradeda keršyti: randasi 
visiškai naujos ligos, daugėja 
vėžinių susirgimų, dėl užteršto 
oro, vandens ir maisto braška 
sąnariai nuo druskų. Žmogaus 
organizmas pats nepajėgia apsi
valyti nuo teršalų, pasiligoja, o 
vaistų pramonė, siekdama pel
no, siūlo vis naujus vaistus, 
kurie, trumpam pašalinę nega
lavimą, taip pat nuodija orga
nizmą. Nesustabdomai gamta 
traukiasi, „gyvenamosios aplin
kos" daugėja, aplinkoje gausėja 
kenksmingų atliekų, planeta 
virsta dideliu šiukšlynu. 

Sovietmečiu teko lankytis 
Sevastopolio okenariume. Va
dovė pasakojo apie įvairius jū
rų gyvūnus, tarp jų ir tekius, 
kurie gyvena tik Juodojoje jūro
je, nors toje jūroje 200 m gylyje 
jokios gyvybės nėra, nes ten yra 
natūrali didelė sieros junginių 
koncentracija. Dėl pastarosios 
aplinkybės JAV ketino vežti ir 
skandinti į didelį gylį atliekas 
(šiukšles). Tačiau Pietų jūrų 
mokslinio tyrimo instituto 
mokslininkai tokiam projektui 
pasipriešino, įrodę, kad joje 
vyksta vandens sluoksnių apy
kaita ir kad tas „negyvasis" 
sluoksnis yra būtinas tiems 
unikaliems Juodosios jūros 
gyvūnams. Taigi šiukšlių prob
lema tapo aktuali jau prieš 
šešis dešimtmečius, toliau ji tik 
didėjo, nes daugėjo naujų sinte
tinių medžiagų, kurios irdamos 
nuodija orą, vandenį, žemę. 
Prieš keletą metų liūdnai pa

garsėjo vienas atliekų sąvar
tynas, kai prie Šiaulių nuodingi 
irimo produktai prasiveržė pro 
pylimą ir pateko į aplinką. 
Tokių didelių ir mažų sąvar
tynų Lietuvoje daugybė, o šiukš
lynų prie sodybų, pakelėse , 
pamiškėse ir miškuose niekas 
nesuskaičiuos. Ir l iūdniausia , 
kad šiuolaikinės šiukšlės ilga
amžės, dūlėja lėtai, apl inką 
nuodija nuolat. Jei įvertinsime 
atominių elektrinių kuro atlie
kas, atominio ginklo arsenalą 
pasaulyje, kas ilgainiui v i r s 
kenksmingomis atliekomis, pa
matysime, kad mūsų planeta 
užminuota minomis, kurių ga
lios užtektų daug kartų sunai
kinti viską, kas gyva Žemėje. 

Žmogus į Žemę graužias i 
kaip į obuolį, iš jos pas i ima 
naftą, dujas, akmens anglį , 
įvairią rūdą, o Žemei grąžina 
nuodingas atliekas. Je i žmo
gaus elgesys nesikeis, į Rau
donąją knygą turės įsirašyti 
homo sapiens (žmogus protau
jantis) , t ik žodį p ro tau jan t i s 
turės parašyti kabutėse, nes 
kur, žmogau, buvo tavo protas, 
kad pats save pasmerkei ne
būčiai? Atsakymas į šį klau
simą glūdi pažyminyje sa
piens: protaujantis, o nemąstan
tis; protas, o ne išmintis, kūnas , 
o ne dvasia; buitis, o ne būt is ; 
interesai, o ne idealai, civilizaci
ja , o ne kul tūra; ne Dievo 
paveikslas ir p a n a š u m a s , o 
biosocialinė būtybė, ekonominių 
santykių veiksnys. Štai tokią 
seką padiktavo civilizacija ir 
techninė revoliucija, ignoruo
dama evoliuciją, kultūrą ir dva
sios ekologiją. 

Buvęs Romos klubo (eko
logijos institucija) pirmininkas 
Aurelijus Pečejis knygoje „Žmo
gaus savybės" parodė, kad 
žmonija atėjo prie bedugnės 
krašto, kad artėjanti pasaulio 
pabaiga nėra tik pranašautojų 
išmonė, o moksliškai įrodomas 
faktas. Vienintelė, au to r i aus 
teigimu, galimybė išvengti pa
saulio pabaigos dėl žmogaus 
naikinančios veiklos yra paties 
žmogaus pasikeitimas, vartoto
jiško elgesio gamtos atžvilgiu 
pakeitimas, jai daromos skriau
dos atitaisymas, draugiškų san
tykių su gamta atkūrimas, gam
tos taurinimas. Anot autor iaus . 

jokia gamyba netur i būti pradė
t a , jei j i kenkia gamta i , o 
nekenksminga gamyba, be 
pagr ind inės veiklos, privalo 
taur in t i aplinką arba dalį lėšų 
skir t i aplinkai taur int i , tarkim, 
miškam sodinti, vandenis, orą, 
žemę valyti. Štai taip — atsi
sakyti automobilių, herbicidų, 
pest icidų, aerozolių, elektros 
prietasių, atsisakyti visko, kas 
n e gamtos sukur ta , visko, kas 
kenkia gamtai ir per ją žmogui. 
Ar įmanoma tokia kontrrevoliu-
cija? Mokslininkai į šį klausimą 
a tsako teigiamai. Reikia naudo
t a saulės, vėjo, vandens energi
jos ša l t in ius , at l iekų nepa-
liekančias gamybos technologi
j a s , o daugelio „gėrybių" , ku
rios sugalvotos tik pasipelny
mui, tačiau visagalės reklamos 
įperšamos kaip būtinos, atsi
sakyti , nebepirkti, nebegaminti. 

Minimos Aurelijaus Pečejo 
knygos t ikslas ir buvo parodyti 
žmogui, kad jis priėjo bedugnę, 
kad tik pats pasikeitęs į ją 
nepaklius. Romos klubas, tu
r int is š imtus mokslinio tyrimo 
organizeijų visame pasaulyje, 
nagrinėjančių žmogaus poveikį 
gamtai , pateikia rekomendaci
j a s , ką reikia nedelsiant dary
ti , kokių priemonių imtis. Be 
rekomendacijų, kurių daugelis 
pasaulio gamybinių firmų jau 
laikosi, A. Pečejis siūlo Jung
tinių tau tų organizacijos pavy
džiu poli t iniams uždaviniams 
spręs t i sukur t i t a rp t au t inę 
organizaciją gamtosaugai, ku
rios sprendimai visoms šalims 
būtų privalomi. Svarbiausia ir 
neatidėliotina priemone Romos 
klube laiko ekologinį žmogaus 
ugdymą pradedant kūdikyste. 
Paskelbtą ta rp taut inę Nepir
kimo dieną reikia laikyti, nors 
labai maža, tačiau ekologijos 
pamokėle. 

Lietuvai t apus laisva ir 
nepriklausoma, t u r in t prezi
dentą iškilų ekologą (gal Dievo 
p i rš tas ar Jo dovana) , atėjo 
metas apsivalyti, nebeteršti 
„ašaros Dievo aky", greičiau 
uždaryt i nesaugią Ignalinos 
a tominę e lek t r inę , prisidėti 
prie planetos išminavimo, ne t ik 
susimąstyti dėl nesaikingo var
tojimo, bet var to t i tausojant, 
t ausot i a t k u r i a n t draugiškus 
santykius su gamta . 
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AR APSIRIKO AMERIKOS POLITIKOS 
APŽVALGININKAI? 

DARIUS UDRYS 

Pasibaigus Amerikos rinki
mams, apžvalgininkai ėmė 
nagrinėti, kaip rinkimus ga
lėjo laimėti toks „bukas" prezi
dentas Bush. Na, čia gal perde
du..., imta nagrinėti , kokie 
kvaili kaimiečiai — stop! 
Darsyk: imta nagrinėti, kaip 
prez. Bush pasiekė pergalę, 
padidindamas savo paramą 
trim taškais, lyginant su 2000-
aisias metais — nuo 49 iki 52 
procentų. 

Labiausiai paplitusi turbūt 
„Dievo ir šautuvų" teorija. Esą 
George W. Bush pergalę lėmė 
tikinčiųjų kaimiečių balsas. 
Esą juos ypač išjudino vienuo
likoje valstijų svarstomi refe
rendumai dėl gėjų santuokos. 
Tose valstijose Bush esą susi
laukė daugiau balsų, nei tikė
tasi, ir daugiau balsų šalyje 
apskritai. 

Be abejonės, religingi 
krikščionys yra vienas svar
biausių G. W. Bush rinkėjų 
blokų. Be jų paramos jis tikrai 
nebūtų laimėjęs prezidento 
rinkimų. Tačiau ar jų balsai 
sudarė skirtumą tarp 2000—ųjų 
ir 2004-ųjų metų rezultatų — 
šiek tiek kitoks klausimas. 

„Dievo" teorija grindžiama 
porinkiminėmis apklausomis. 
Dauguma balsavusiųjų rinkėjų 
— 22 proc. — tvirtino, kad 
jiems, labiau nei terorizmas, 
karas ar ūkio politika, rūpi 
„doroviniai klausimai". Taip 
pat primenama, kad valstijose, 
kur buvo svarstomos gėjų san
tuokos, Bush laimėjo didesnę 
balsų proporciją, nei kitose. 

Tačiau tokia rinkimų ana
lizė vis dėlto perdėm paviršu
tiniška, nes supainiojami keli 
dalykai. Pirma, kad G. W. Bush 
laimėjo didesnę balsų proporci
ją valstijose, kurios svarstė 
gėjų santįjokas, nereiškia, kad 
jis tą proporciją laimėjo dėl to, 
kad jos svarstė šį klausimą. 
Tose pačiose valstijdse 2000— 
aisiais metais jis laimėjo beveik 
lygiai tiek pat didesnę balsų 
proporciją — apie septynis pro
centus — kiek šiemet. Ši 
logikos klaida turi mokslišką 
pavadinimą: ar pirma atsirado 
viščiukas, ar kiaušinis? Ar dėl 
to, kad valstija svarstė gėjų 
santuokas, atsirado valstijoje 

daugiau Bush rėmėjų — kar ta i s 
aiškinama, esą respublikonai 
sąmoningai kurstė homofobiją, 
siekdami rinkimus laimėti — 
šių valstijų gyventojai š iaip 
konservatyvesni, dėl to n u s 
prendė referendumais svarstyti 
gėjų santuokų problemą ir 
labiau linkę balsuoti už George 
W. Bush? Kadangi p a r a m a 
prezidentui, lyginant su 2000— 
aisiais, praktiškai šiose valsti
jose pasikeitė, greičiausiai j is 
laimėjo ne dėl pas ip ik t in imo 
gėjais. Šiaip atidesnė stat ist ikos 
analizė rodo, jog va rgu ar 
padidėjusią paramą G. W. Bush 
galima priskirti „dorovinin-
kams". Pirmas dalykas, už Bush 
balsavusiųjų „dorovininkų" pro
porcija — 80 procentų — nuo 
2000—ųjų metų iš e smės 
nepasikeitė. Nors šiuose rin
kimuose dalyvavo daug iau 
rinkėjų, nei pasku t in iuose 
„dorovininkų" proporcija iš 
esmės ta pati. Aišku, Bush be jų 
balsų nebūtų laimėjęs, bet a r jie 
lėmė jo pergalę Ohio ir kitose 
svarbiose valstijose? Atrodo, 
kad ne. 

Virginia universiteto poli
tikos mokslininkas Paul 
Freedman aiškina, jog di
džiausią reikšmę visgi turėjo 
terorizmas. Visoje šalyje 49 
procentai rinkėjų sakė pasitikį 
G W Bush, o ne Kerry 
vadovavimu kovoje su teroriz

mu. 31 procentas sakė pasitikįs 
Kerry, ne Bush. 

97 procentai pirmųjų balsa
vo už George W. Bush, 99 pro
centai pastarųjų — už John 
Kerry. Kaip žinia, 19 procentų 
visų rinkėjų sakė, kad jiems 
labiausiai rūpi terorizmas — 
mažiau, nei „dorovininkai" — 
tačiau jų dauguma — 86 pro
centai — balsvo už Bush. 

Šis sk i r tumas išryškėja, net 
lyginant kiekvienos valstijos 
r ezu l t a tus su 2000—aisiais 
metais ir parodo, iš kur atsirado 
t ie papildomi balsai , kurie 
padidino Bush paramą. Leis
dami keistis t ik terorizmo veik
sniui, sužinome, kad. dešimtimi 
t a škų pad id inus proporciją 
žmonių, kur iems labiausiai rūpi 
teror izmas, p a r a m a Bush 
padidėja tr im procentais (bū
tent tiek ir padidėjo jo persvara 
nuo 2000-ųjų). Kita ver tus , 
padidinus „dorovininkų" pro
centą deš imt imi punktų , vi
s iškai nepasikeičia r inkimų 
rezul ta tas , ka ip nesikeičia 
rezultatas, pridėjus arba atė
mus duomenis apie referendu
mus dėl gėjų santuokų. 

Tai nereiškia, kad George 
W. Bush „dorovininkai" ne
reikšmingi — tik kad jie nėra 
ta grupė, kurių balsai turėjo 
didžiausią reikšmę, nors kaip 
tik tai paskutiniu metu tvirtina 
daugybė apžvalgininkų. 

DANUTE BINDOKIENE 

Dėmesys Ukrainai 
nemažėja 

Kad pastarųjų savaičių politinė sumaištis 
Ukrainoje, kilusi dėl tariamai suklas
totų prezidento rinkimų, labai atidžiai 

stebima Vakarų Europoje ir JAV, galime spręsti 
iš kasdien spausdinamų straipsnių pirmuosiuo
se didžiųjų dienraščių puslapiuose. Mes juk 
prisimename, kad labai panašus dėmesys buvo 
nukreiptas ir į Lietuvą 1989, 1990,1991-aisiais 
metais, kai lietuvių tau ta stengėsi išsivaduoti iš 
bolševikų okupacijos. Kadangi tuo metu Lie
tuva dar tebebuvo sovietų okupuota, masinių 
demonstracijų Katedros aikštėje pasekmės 
kiekvienu metu galėjo virsti kruvina tragedija. 
Tačiau vis tiek širdį kuteno ir iki ašarų jaudino 
trispalvių jūra virš minios galvų, plakatuose 
išrašyti šūkiai, reikalaujantys nepriklausomy
bės, o taip pat televizijos žinių laidose retkarči
ais girdimi skandavimai: Lietuva! Lietuva! 

Lietuvių tautai pavyko išvengti didesnio 
aukų skaičiaus (išskyrus 1991 m. sausio 13-
osios). Sąjūdžio vadai, ypač prof. Vytautas 
Landsbergis, turėjo pakankamai išminties, su
gebėjo valdyti į s iaudr inusias minias, kad 
nebūtų išsišokimų ir pavojingų susirėmimų su 
okupanto pareigūnais — civiliais ar kariais. 
Kaip dabar žinome, netrūko provokacijų, skati
nančių žmones smurto veiksmams, bet lietuvių 
susipratimas ir santūrumas visgi ištvėrė, ir lai
mėjo. 

Kol kas ir Kijeve minios elgiasi pakankamai 
santūriai , nors vienas kitas išsišokimas ir įvy
ko. Suprantama, Ukrainos padėtis labiau 
įtempta, nes sostinės gatvėse ir aikštėse pui
kuojasi dvi opozicinės žmonių masės, kai tuo 
tarpu Sąjūdžio laikais Vilniuje minios vieningai 
siekė to paties tikslo. 

Iš pastarųjų kelių dienų tarytum švystelėjo 
viltis, kad galbūt bus a t ras tas taikus išeities 
taškas: prezidento rinkimai pakartoti. Net ir 
tariamojo laimėtojo V. Janukovič patarėjai 
sutinka, kad rinkimuose buvę neskaidrumų, o 
Ukrainos parlamentas pripažino balsavimus 
negaliojančiais. Žinoma, ne nuo jo vieno prik
lauso, ar iš tikrųjų toks sprendimas turės 
galios. Tačiau yra ir kita medalio pusė: Ukrai
nos prez. L. Kučma (remiantis V. Janukovič), 

ieškodamas „patarimo", buvo išskridęs į Rusiją, 
kur „patarimą" gavo tiesiai iš prez. Putin: 
nereikia jokių rinkimų pakartojimo! Putin taip 
pat kritikavo Europą, kad kišasi į Ukrainos 
vidaus reikalus. (O Rusija nesikiša?) 

Tiesa, kad šiuo metu į Kijevą atvyksta 
užsienio šalių patarėjai, pasiryžę tarpininkauti, 
kad ši painiava būtų išspręsta taikiu ir visiems 
priimtinu būdu. Tik kažin, ar toks sprendimas 
įmanomas, kai „abudu Viktorai" tvirtina rin
kimus laimėję legaliai, o Ukrainą į dvi priešin
gas puses traukia vienodai stiprios užsienio 
jėgos — Rytai ir Vakarai. 

Mums ypač įdomu, kad vienas veiksmin
giausių tarpininkų, kaip iš žiniasklaidos (ne 
vien Lietuvos) pranešimų matyti, tapo Lietuvos 
prez. Valdas Adamkus. Jo santūrus, vakarietiš
ki ir logiški patarimai, be abejo, turi teigiamos 
įtakos abiem besikivirčijančioms pusėms, jau 
nekalbant apie tai, kad į prez. Adamkaus vaid
menį šiame Ukrainos prezidento rinkimų 
kivirče labai teigiamai žiūri tiek NATO, tiek 
Europos Sąjungos valstybių sostinės. Galbūt 
dabar vakariečiai pirmą kartą akivaizdžiai 
mato pasitvirtinant, jau anksčiau (Lietuvai 
siekiant narystės NATO ir ES) pabrėžtus tei
gimus, kad būtent viena svarbiausių Lietuvos 
užduočių gali būti tarpininkavimas tarp Rytų ir 
Vakarų. Kadangi Lietuva pažįsta ir Rusiją, ir 
Vakarų Europą (ir JAV), toks jos tarpininkavi
mas gali būti išeitis iš daugelio akligatvių. 
Dabar toks akligatvis atsivėrė Ukrainoje. Jei 
Lietuvos prezidentui pavyktų Ukrainai paro
dyti kelią iš šio akligatvio, ar bent prie to 
prisidėti, Lietuvos vardas dar labiau sušvistų. 

Visgi aišku, kad Ukraina jau yra demokra
tinė valstybė. Pirmą kartą po daug dešimtmečių 
tautos balsas išgirstas: žmonės galėjo reikalau
ti, kad būtų atitaisyta klaida — prezidento rin
kimų suklastojimas. To negalėjo padaryti Bal
tarusijos disidentai ir demonstruojančios mi
nios, to nebuvo matyti nei Rusijoje. Jeigu atsi
tiktų, kad rinkimų rezultatai būtų pripažinti ir 
prezidentu taptų V. Janukovič, jo elgesys būtų 
atidžiai tautos stebimas: stipresnis kryptelėji
mas „Rytų šalelėn" vargiai būtų toleruojamas. 

VASARA LIETUVOJE 
JERONIMAS TAMKUTONIS 

Nr.15 

Kitas pagyvenęs kaunietis pasakojo apie savo 
buto laukimo istoriją, — po ilgų metų laukimo, jo 
pavardė pateko į antrą vietą laukiančiųjų buto 
sąraše. Staiga jis sužinojo, kad jo pavardė vėl 
nusmuko į paskutiniąsias vietas. Jo pasiskundi
mas tokia neteisybe turėjo pasekmių — visi su ta 
suktybe susiję tarnautojai jo darbovietėje buvo 
pašalinti. Kaip priešpriešą buvusiai sistemai, jis 
priminė, kad dabartinėje Lietuvos teismų siste
moje žemesnis teismas gali panaikinti aukštes
nės instancijos sprendimą, kas atsitiko „Šatrijos" 
— K. Prunskienės atveju. 

Tarp gyventojų yra užsilikusi tiesiog „paksiš-
ka" pažiūra į įstatymus, ką teko išgirst tarp besi
kalbančios asmenų grupės. Rinkimų išvakarėse 
per žinias buvo pranešta, kad nuo tam tikros 
valandos žiniasklaidoje yra uždrausta bet kokia 
politinė reklama. Deja, vienas kandidatas ar 
laikraštis, tų įsakų nesilaikė. 

— O koks yra skirtumas, ar jis savo reikiamą 
paskelbė vakar ar šiandieną0 — paklausė pagy
venęs asmuo, o jam galvos linktelėjimu pritarė 
dar pora kitų. 

— Tai kam iš viso reikia leisti įstatymus, jei 
jų nereikia klausyti? — paklausė su tuo nesutin
kant is vyriškis, tuo užbaigdamas pokalbį ta 
tema. 

Yra išlikęs savotiškas požiūris į praeitį ir 
istorinius įvykius, net ta rp kai kurių išsilavi
nusių asmenų, lyg jie nenorėtų mokytis iš pra
eities ar nedaryti tų pačių klaidų kelis kartus. 
Vienas žymesnių dabartinės Lietuvos istorikų, 
rašydamas apie buvusią Vietinę rinktinę, rėmėsi 
vien lenkiška spauda ir Armijos Krajovos duo
menimis, visiškai nekreipdamas dėmesio į lietu
viškus šaltinius ir dar gyvus tų laikų liudytojus. 

Besidarbuojant Čikagos BALFe prie siun
tinių siuntimo, tenka išgirsti žmonių pasako
jimus ar nusiskundimus, kad jų giminės ar pažįs
tami Lietuvoje nėra nieko girdėję apei BALFo 
veiklą. Būdamas Lietuvoje, sužinojau, kad 
žmonės, galbūt.dėl gėdos ar gobšumo, gaudami iš 
užsienio giminių ar labadaros organizacijų 
paramą, apie tai niekam nepasakoja, dažnai net 
savo šeimų artimiesiems. Teko girdėti iš keleto 
asmenų, kad iš užsienio labdaros siuntų mažiau

siai trečdalis gaunamų lėšų dingsta vietinių 
administratorių rankose. Teko net išgirst pasako
jimų, kad pas neįgalius ar invalidus ateina 
asmenys iš kažkokių organizacijų, norėdami 
gauti jų parašus. Buvau giminaičių ir ktių pažįs
tamų įspėtas neduoti nieko prie bažnyčių ir 
gatvėse sėdintiems asmenims, tarp kurių buvo ir 
jaunų vyrų. Tai, pasak vietinių, yra daugiausia 
alkoholikai, narkomanai ar kitokie .kombinato
riai", įskaitant ir vargingai atrodančias senutes. 

Kartą, beperkant tolimo susisiekimo bilietą 
Vilniaus autobusų stotyje (pensininkai moka tik 
pusę kainos, bet reikia parodyti pasą ar 
pensininko pažymėjimą), pajutau, kad mane iš 
užpakalio kažkas stipriai stumia. Atsigręžęs 
pamačiau pagyvenusią, vidutinio amžiaus 
moterį- bet už jos nebuvo žmonių eilės. 

— Ko jūs taip braunatės į priekį, juk už jūsų 
nėra nei vieno žmogaus ir niekas jūsų nestumia'' 
— paklausiau jos. 

Susigėdus moteris nuėjo prie kito langelio. 
Jau sėdėdamas autobuse, pagalvojau, kad tai ga
lėjo būti „vilenska" kišenvagė. o tos profesijos asme
nys visuomet ieško susigrūdimų kur, asmenims 
nejaučiant, yra lengviau kraustyti jų kišenes. 

Visų „runkelių" svajonė yra gauti valdišką 
darbą, kuris, kaip visi žino, neblogai moka ir 
jame nereikia sunkiai dirbti ar prakaituoti. 
Susiorganizavę keli vienos vidurinės mokyklos 
mokytojai tai mokyklai išreikalavo nupirkti fik-
tyvinį „Bielarus" traktorių. Aišku, tam pirkimui 
gautus pinigus pasidalino tarp savęs ir kelių 
rajono valdininku, kad jokia revizijos komisija jų 
„pirkimo" nesusektų ir neišnarpliotų. 

Yra ir kitokių žmonių gudrybių Lietuvoje, 
tačiau yra neįmanoma nepastebėti įvairių 
pasikeitimų į gerą. o taip pat ir į blogą, pradėjus 
Lietuvos visuomenei „suvakareti". 

Vienas sovietų okupacijos padarinių yra 
žodžių reikšmės praradimas. Kompartijai per 50 
metų be pertraukos kalant savo „tiesą" apie „par
tijos pasiaukojimą liaudžiai", „kūrimą šviesios 
ateities visai žmonijai" ir apie jos „taiką mylintį 
humaniškumą", kai ji tuo tarpu kaip buldozeris 
tvarkydavo savo priešus ir įvedinėjo savo „socia
listinę tvarką". Bus daug iau . 
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MŪSŲ ŠEIMOSE 
DR. MEILĖ LUKŠIENĖ TAUTOS IR PASAULIO AKYSE 

MARCELEI MACKUVIENEI — 100 METŲ! 
Cicero pusšimtį metų iš

gyvenusi ir vietos lietuvio tel
kinio tautiečiams gerai pažįsta
ma Marcelė Mackuvienė nese
niai (spalio 17 d.) atšventė savo 
100-ąjį gimtadienį. 

Kaip tik tą dieną buvo sek
madienis ir Cicero lietuviai po 
šv. Mišių Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje, susirinkę tradicinei 
kavutei ir pasižmonėjimui su
kaktuvininkei pasirašė sveiki
nimo kortelę ir pasiuntė į jos 
dabartinę gyvenimo vietą — 
Pal. J. Matulaičio slaugymo 
namus Putnam, CT. 

1904 metais Simbirske, 
Rusijoje, gimusi, ši mūsų tau
tietė daug turėjo pragyventi 
savo vaikystėje, kuomet vos 
nemirė iš bado. II pasaulinio 
karo laikotarpiu pergyveno 
bombardavimus Berlyne, tada 
buvo laikotarpis pabėgėlių 
stovyklose Vokietijoje. Nuo 
1949-ųjų apsigyvenus Cicero, 
kartu su savo šeima — vyru 
Jonu ir sūnumi Algimantu 
(kuris vėliau tapo žinomu poetu 
ir kultūros veikėju), jau galėjo 
šiek tie atsipūsti. 

Tačiau likimo buvo kitaip 
lemta — pradžioje netikėtai 
nuo širdies smūgio mirė vyras 
Jonas. Po kelių metų auto-
katastrofoje žuvo ir sūnus Algi
mantas, o kiek vėliau — vėžio 
ligos pakirsta, mirė ir šio žmo
na, aktorė ir dailininkė Dalia 
Juknevičiūtė. 

Tačiau Marcelė sėkmingai 
atlaikė visus jai skirtus likimo 
smūgius ir, gyvendama viena 
Cicero lietuvių telkinyje, su-

Marcelė Mackuvienė. 

laukė 96-ojo gimtadienio. Tik 
tada nusprendė persikelti į 
Putnamą, nes jau reikėjo geres
nės priežiūros. 

Sukaktuvininkė visą laiką 
buvo šviesaus proto, kultūringa 
moteris. Daug skaitė įvairiomis 
kalbomis (gerai mokėjo lietuvių, 
vokiečių ir rusų) leidžiamas 
knygas, lankė teatrus. Ji buvo 
viena iš nedaugelio senesnio 
amžiaus sulaukusių tautiečių, 
kuriai viskas buvo įdomu ir kuri 

E. Šulaičio nuotr. 

norėjo bei stengėsi kiek galima 
daugiau sužinoti. 

Ji daug darbavosi, kad būtų 
įamžintas sūnaus Algimanto 
atminimas, kad geriau gyvuotų 
jo vardo knygų leidimo fondas, 
kad pasirodytų jo kūrybos kny
gos čia ir Lietuvoje. 

Linkime šiai šimtametei, 
mūsų tautietei dar daug 
skaidrių auksinės senatvės 
dienų! 

Edvardas šulaitis 

Šių metų rugsėjo 8-11 d. 
Ženevoje įvykusioje UNESCO 
tarptautinėje švietimo ministrų 
konferencijoje, svarbiu Jan 
Amos Comenius medaliu, buvo 
apdovanota Lietuvos švietimo 
reformos pradininkė dr. Meilė 
Lukšienė. Šis ypatingas meda
lis, kurį yra pelnę tik apie 60 
asmenų visame pasaulyje, dr. 
Lukšienei buvo įteiktas „už dar
bus, tvirtinant švietimą, kaip 
demokratinės, modernios Lie
tuvos valstybės pagrindą". Jau 
1988 metais dr. Lukšienė yra 
išvardinusi keturis principus 
Tautinei mokyklai. Jie yra: 
humaniškums, demokratišku
mas, tautinės ir tautos mažumų 
kultūros puoselėjimas, ir švieti
mo nuolatinis atsinaujinimas. 
Nors, atstačius Lietuvos neprik
lausomybę, švietimo reformos 
raida įvairiai vystėsi, šie keturi 
principai per visus 14 metų 
nepasikeitė. 

A.P.P.L.E. (Amerikos peda
gogų talka Lietuvos švietimui) 
bendrija, nuo 1991 metų Lie
tuvoje ruošdama vasaros kur
sus, kurie darniai derinosi su 
dr. Lukšienės principais, su
vaidino reikšmingą vaidmenį 
švietimo nuostatų pakeitimuo
se. Per visą tą laiką A.P.P.L.E. 
visuomet ieškojo pačių nau
jausių strategijų ir aukščiausio 
laipsnio profesionališkumo. Tie
siog jautė, kas Lietuvos pėda-

90-TOJO GIMTADIENIO PAGERBIMAS 
Vladas Staškus, sulaukęs 

devyniasdešimtį metų amžiaus, 
buvo pagerbtas Šv. Antano 
lietuvių parapijos Detroite baž
nyčioje ir salėje š. m. lapkričio 
14 d. Už jubiliatą šv. Mišios 
buvo aukojamos sekmadienio 
rytą, 10 vai. 30 min., su pri
taikytu pamokslu ir choro gies
mėmis. Pagerbimo sumanyto
jas kun. Alfonsas Babonas, 
BALFo 76-to skyriaus valdy
bos pirmininkas ir parapijos 
klebonas. Po mišių 12 vai. 15 
min. vyko pagerbimo akademi
ja parapijos salėje. Pamaldose 
ir akademijoje dalyvavo garbin
gi svečiai iš Čikagos BALFo 
Centro valdybos pirmininkė 
Marija Rudienė ir jos vyras inž. 
Antanas Rudis. 

Akademija buvo pradėta 
skyriaus revizijos komisijos 
pirmininkės Eugenijos Bulo
tienės jubiliatui skirtu, pilnu 
pagarbos, įžanginiu žodžiu. Po 
invokacijos kun. A. Babonas 
savo sveikinime teigiamai api
būdino Vlado StaŠkaus charak
terį, iškeldamas jo darbštumą 
ir sumanumą, ir iki šios dienos 
tebeeinantį sekretoriaus bei 
iždininko pareigas. Palinkėta ir 
toliau dirbti su jaunatvišku 
užsidegimu prie Bendro Ame
rikos Lietuvių šalpos fondo. 
Buvo plačiai iškelti V. StaŠkaus 
biografiniai bruožai, kurių 
svarbesnius verta spaudoje 
paminėti. 

Vladas Staškus gimė 1914 
m. spalio 9 d. Pakruojo dvare, 
kuriame jo tėvas dirbo vais
tininku. 1932 metais Vladas 
baigė Šiaulių valstybinę ber
niukų gimnaziją ir studijoms 
apsigyveno Kaune, kur 1938 m. 

Visuomenininkas, BALFo ir kitų 
organizacijų veikėjas Vladas 
Staškus. 
Vytauto Didžiojo universitete 
baigė Teisės fakultetą. Atlikęs 
karinę prievolę Šiaulių 8-me 
pėstininkų pulke, nuo 1940 
metų dirbo Šiaulių apygardos 
teisme kandidatu ir metais po 
to buvo Valstybės draudimo 
vyr. inspektoriumi bei Šiaulių 
„Maisto" Odų fabriko direkto
riumi iki 1944 metų. Tais pa
čiais metais pasitraukė į Vokie
tiją, kur Bodenvverder ir Fal-
linghostel pabėgėlių stovyklose 
buvo vedėju ir lietuvių komi
tetų pirmininku. 

I JAV atvyko 1950 metais 
ir apsigyveno Detroite, kur 
gavo darbą „General Motors" 
automobilių gamybos įmonėje, 
kurioje dirbo kaip tarnautojas, 
iki išėjo į pensiją 1980 m. 
sausio 1 d. Detroito lietuvių 
telkinio organizacinėje veikloje, 
balfininkės Elzbietos Pauzienės 
paskatintas, pradėjo darbuotis, 
76-to skyriaus valdyboje sekre
toriaus pareigose. Kiek vėliau 
perėmė ir iždininko pareigas, 
kuriose tebedirba iki šios 
dienos. Vladas Staškus pasi-

» 

Mano pirmajai anūkei Dianai Juzėnaitei, 
gyv. Hickory Hills, Illinois, š. m. gruodžio 6 d , 
sulauksiančiai 9 metų amžiaus. 

Daug džiaugsmo ir laimės linki jas senelis Rimantas. 

reiškė ir kitų organizacijų veik
loje: 10 metų lietuvių atstovas 
Pabaltiečių komitete sekreto
rius, iždininkas ir nuo 1994 m. 
direktorius, Tautos fondo Det
roito skyriaus iždininkas. Verta 
paminėti, kad V. Staškus nuo 
1950 metų tebėra Šv. Antano 
lietuvių parapijos Detroite 
narys. 

Sveikinimus papildė Det
roito LB pirmininkė Raminta 
Vilkienė, įteikdama jubiliatui 
gėlių puokštę ir vietos BALFui 
piniginę auką. Raštu sveikino 
„Švyturio" jūros šaulių kuopa. 
Marija Rudienė į susirinkusius 
kreipėsi tardama: „Garbė Jėzui 
Kristui". Jos sveikinimo kalba 
buvo tokia turininga, kaip ir 
turiningi jos atlikti šalpos dar
bai. Jai esame dėkingi už 
ypatingai įdomią ir vertingą 
BALFo veiklos apžvalgą, kuri 
atskleidė šalpos darbų nepa
lankias sąlygas, o kartu pa
sisekimus ir džiaugsmą, kai 
nelaimingi pajunta ištiestą 
BALFo pagalbos ranką. Maria 
Rudienė daugelį apdovanojo 
BALFo ženkliukais. Jubiliatas 
jausmingai visiems padėkojo, 
akcentuodamas lietuvišką 
,Ačiū"! *Visi dalyviai galingai 
sugiedojo B. Budriūno „Valio -
ilgiausių metų!" Po oficialios 
dalies vyko vaišės ir paben
dravimas. 

Salę puošė Mykolo Aba
riaus plakatas, primindamas 
Vlado StaŠkaus brandžią am
žiaus sukaktį. Linkime jubilia
tui sulaukti dar daug sveikų 
gimtadienių ir nepavargti, dir
bant lietuvių šalpos labui. 

S. Sližys 

PRENUMERUOKITE 

DRAUGAS 
Metams 1AV — 100 dol. 

Metams tik 
šeštadienio laida 6 0 dol. 
MvtAHM t i k „Btitolystės" 

gogams ateityje galėtų būti 
reikalingiausia. Kaip yra išsi-
reiškiusi A.P.P.L.E. direktorė ir 
International Bureau of Edu-
cation Ženevoje vicepirmininkė 
Vaiva Vėbraitė, dr. Lukšienės 
idėja švietimuį tarp 1988 m. iki 
šių dienų sužvilgo ir paplito po 
visą šalį, o A.P.P.L.E. buvo 
vienas tiltų, kuriuo buvo keliau
jama pirmyn ir atgal, kol toji 
idėja buvo įgyvendinta. 

Dr. Lukšienė negalėjo 
atvykti į Ženevą, tai jai skirtas 
medalis buvo įteiktas Lietuvos 
švietimo delegacijai. Lietuvoje, 
šio garbingo apdovanojimo iš
kilmėse Vilniaus rotušėje, daly
vavo (ir medalį įteikė) prez. 
Valdas Adamkus, užsienio rei
kalų, kultūros, švietimo ir mok
slo ministrai. Dr. Lukšienė, pri
imdama šį žymenį, sakė, kad jis 
„priklauso mums visiems, čia 
esantiems, ir dar šimtams tūk
stančių, dirbantiems švietimo 
srityje, bet jokiu būdu ne man... 
Eidami švietimo reformos keliu, 
jautėme, kad mūsų darbas skir
tas visai tautai ir kiekvienam 
žmogui atskirai... Ir ne asmenys 
čia buvo svarbu, o bendras 
reikalas - kad mūsų tauta atsi
keltų, atsistatytų mūsų valsty
bė ir kiekvienas žmogus išsi
laisvintų iš slogučio". 

Dr. Meilė Lukšienė prieš 
karą mokėsi Vytauto Didžiojo 
gimnazijoje, studijavo Vytauto 

Dr. Meilė Lukšienė. 
T. Černiševo (Elta) nuotr. 

Didžiojo universitete. Vėliau 
mokytojavo gimnazijoje, dėstė 
Kauno valstybiniame ir Vil
niaus universitete, vadovavo 
Lietuvių literatūros katedrai, 
dirbo mokslinį darbą Peda
gogikos institute. Dėl priešingų 
komunistinei valdžiai idėjų 
buvo atleista iš dėstytojos pa
reigų, tačiau, tarytum magne
tas, į save traukte traukė švie
timo reformų siekiantį jau
nimą, drąsindama jį sukurti 
tokią švietimo sistemą, į kurią, 
tarytum švyturį, vėliau žiūrėjo 
kitos pokomunistinės valsty
bės. 

Dr. Lukšienė yra daugelio 
svarbių mokslinių darbų au
torė, tautinės mokyklos skatin
toja, Lietuvos Atgimimo Są

jūdžio iniciatyvinės grupės 
narė. Apdovanota Didžiojo 
kunigaikščio Gedimino V laip
snio ordinu. Kaip rašė Lietuvos 
žiniasklaida, Lietuvoje ir kai
myninėse valstybėse J. A Co
menius medaliu iki šiol nebuvo 
apdovanotas" nei .vienus švieti
mo žmogus. 

Šių metų rugpjūčio 20 d. dr. 
Meilė Likšienė šventė 91 metų 
sukaktį. Per tą laiką jai teko 
išgyventi 6 okupacijas ir repre
sijas, bet ji niekuomet nepa
lūžo. Ženevos konferencijoje dr. 
Lukšienė buvo pristatyta, kaip 
buvusi ir išlikusi mokslo, idėjų 
ir vaikų čampionė. Jos pradėta 
švietimo reforma buvo paskata 
laisvės judėjimui, kuris išaugo į 
laisvos, demokratinės Lietuvos 
Respublikos atstatymą 1990 m. 
Dr. Lukšienės sukurta švietimo 
sistema, be jokių abejonių, tapo 
modeliu filosofiniam nuoseklu
mui, siekiant ir kuriant hu
manistinius principus ne tik 
švietimo sistemoje, bet ir visoje 
Lietuvoje. 

A.P.P.L.E. bendrija dr. 
Meilę Lukšienę didžiai gerbia ir 
jaučia didelę privilegiją, galė
dama dirbti ir tęsti jos pradėtą 
darbą. Kviečiame ir visus tapti 
Lietuvos švietimo darbų rėmėju 
ar nariu. A.P.P.L.E. P. O. Box 
617, Durham, CT 06422. 

Paruošė 
Ritone Rudai t ienė 

Š.m. rugsėjo 19 d. Los Angeles W 
lietuvių Šv. Kazimiero parapijos f 
bažnyčioje buvo pakrikštyta 
Vaiva Ona Marija Puodžių naitė, 
Stepo ir Živilės Puodžiūnų pir
magimė dukrelė. Nuotraukoje iš 
kairės: tėvai Stepas ir Živilė 
Puodžiūnai, Krikšto sakramentą 
suteikęs kun. Stanislovas Anužis, 
krikšto tėvai Daiva Ftterst (Živilei p 
sesuo) ir Viktoras Puodžiūnas 
(Stepo brolis). Krikšto mama ant 
rankų laiko Vaivą Oną Mariją 
Puodžtūnaitę. 

^B ^ ^ ^ T 

JAV LB Krašto valdybos 
Socialiniu reikalų taryba 

Ruošia: Aldona Šmuikštlenė 
2711 West 71 Street, 
Chicago, IL 60629 
TeL 773-476-2655; fax. 773-436-6906 

// SOCIAL SECURITY" KREDITAI 

» - » * < » » » • • • » » • 

„Sočiai Security" išmokos 
yra mokamos tiems, kurie užsi
tarnauja vadinamuosius „Soc. 
Sec." kreditus, dirbant darbo
vietėje ir mokant „Soc. Sec." 
mokesčius. Tie kreditai remiasi 
uždarbio didumu. 2004 m. vie
nas kreditas buvo duodamas už 
kiekvienus uždirbtus 900 dol. 
Per metus galima gauti ne dau
giau kaip 4 kreditus. 

Kiekvienais metais uždar
bio suma vienam kreditui gauti 
po truputį kyla, nes ir uždarbis 
kyla. Užsitarnauti kreditai 
lieka jūsų „Soc. Security" doku
mentuose. 

Jei dirbate pats sau 
(self-employed), jūs užsitarnau
jate vieną kreditą taip pat, kaip 
ir darbovietėse dirbantieji, t. y. 
už kiekvienus uždirbtus 900 
dol. „netto" - vienas kreditas ir 
ne daugiau, kaip keturi per 
metus. 

Specialios taisyklės taiko
mos tiems, kurių metinis „net
to" uždarbis yra mažiau, negu 
400 dol. 

Norint gauti daugiau infor
macijos šiuo klausimu, pa
prašykite iš „Soc. Security" 
įstaigos nemokamo lankstinuko 
„If you are self-employed" (No. 
05-10022). 

Jei esate kariuomenėje, 
užsitarnaujate „Soc. Security" 

kreditus taip pat, kaip ir as
menys, dirbą įvairiose darbo
vietėse. Galite gauti ir priedinių 
kreditų, jei išpildote tam tikras 
sąlygas. Daugiau informacijos 
galite rasti nemokamai gau
namoje knygelėje „Military 
Service And Sočiai Security" 
(No. 05-10017). 

„Sočiai Security" turi spe
cialias taisykles, kaip užsitar
nauti kreditus, dirbantiems 
namų ruošoje (domestic work), 
ūkyje (farm work), arba dirbant 
bažnyčiai ar bažnytinei organi
zacijai, kuri nemoka „Soc. Se
curity" mokesčių. 

Jei norite gauti apie tai 
daugiau informacijos skam
binkite „Soc. Security" 1-800-
772-1213; neprigirdintiems 1-
800-325-0778. 

Kad gautumėte „Soc. Se
curity" išmokas, kiek kreditų 
reikia surinkti ir kiek ilgai 
dirbti, priklauso nuo jūsų am
žiaus ir išmokų rūšies: 

1. Pensijos išmokoms gauti, 
gimusiems 1929 ar vėliau, 
reikia išdirbti 10 metų (turėti 
40 kreditų). 

2. Neįgalumo (invalidumo) 
išmokos priklauso nuo to, kokio 
amžiaus buvote, kai tapote neį
galiu: 

a. Jei tapote neįgaliu prieš 
savo amžiaus 24 metus, jums 

reikia būti išdirbus 1 1/2 metų 
(= 6 kreditai). 

b. Jei tapote neįgaliu tarp 
24 m. ir 30 m., jums reikia kre
ditų už pusę laiko nuo 21 m. ir 
to laiko, kada tapote neįgaliu 
(You need credits for half of the 
time betvveen age 21 and the 
time you become disabled). 

c. Jei tapote neįgaliu, su
laukęs 31 m. ar vyresnis, jums 
reikia mažiausiai 20 kreditų. 

Čia daugiau pavyzdžių, bet 
jie neapima visų atvejų: neį
galiems tarp 31 m. ir 42 m. 
reikia 20 kreditų (5 darbo 
metų); neįgaliems 44 m. reikia 
22 kreditų (5 1/2 darbo metų); 
46 m. - 24 kr. (6 darbo metai); 
48 m. - 26 kr. (6 1/2 d. m.); 50 
m. - 28 kr. (7 d. m.), 52 m. - 30 
kr. (8 d. m.); 56 m. - 34 kr. (8 1/2 
d. m.): 58 m. - 36 kr. (9 d.m.); 60 
m. - 38 kr. (9 1/2 d.m.); 62 m. ar 
vyresni 40 kreditų (10 d.m.). 

3. Išmokos šeimos nariams 
(survivors benefits). Kai kurie 
šeimos nariai gali gauti išmo
kas, net ir tada, jei miręs dar
bininkas neišdirbo pakankamai 
ilgai, kad užsitarnautų pensi-
jines išmokas. Nepilnamečiai 
vaikai, kuriuos reikia išlaikyti, 
gali gauti išmokas, jei mirusysis 
dirbo 1 1/2 m. (6 kreditai). 
Išmokos vaikams mokomos iki 
jie sulaukia 18 m., arba 19, jei 
lanko pilną laiką pradžios ar 
vidurinę mokyklą. 

Našlė ar našlys gali gauti 
„Soc. Security" išmokas. 

Norint smulkesnės informa
cijos, susisiekti su „Soc. Secu
rity" įstaiga. 

4. Užsitarnauti kreditai įga
lina jus gauti Medicare, kai 
jums sueina 65 m. 

Medicare galite gauti ir 
būdami jaunesnio amžiaus, jei 
tapote invalidu. Jūsų sutuokti
nis irgi gali gauti Medicare, 
sulaukus 65 m., arba ir anks
čiau, jis/ji yra invalidas. 

Žmonės, kurių inkstai ne
veikia (permanent kidney failu-
re) ir jiems reikia dializės, arba 
inkstų persodinimo, gali gauti 
Medicare, nepaisant, kokio 
amžiaus bebūtų. 

Daugiau apie tai informaci
jos galima rasti knygelėje 
„Medicare" (No. 05-10043). 

Ne visi darbai įskaitomi į 
„Soc. Security" išmokas, nes ne 
visi dirba darbovietėse, kurios 
yra įsijungusios į „Soc. Secu
rity" sistemą, pvz., geležinkelio 
darbuotojai, darbuotojai kai 
kuriose valstijose, ar vietinėse 
valdžios įstaigose, kurios nebu
vo įsijungusios į „Soc. Security" 
sistemą ir pan. 

Dėl smulkesnės informaci
jos teiraukitės „Soc. Security" 
įstaigoje. 

„Soc. Security" primena, 
kad patikrintumėte savo W-2 
(Wage and Tax Statement) 
formą, kad įrašyti duomenys 
būtų teisingi. Svarbu, kad jūsų 
pavardė, vardas ir „Soc. Secu
rity" numeris būtų teisingai 
įrašyti. Jei „Soc. Security" kor
telės nr. yra neteisingai užrašy
tas, praneškite „Soc. Security" 
įstaigai. Taip pat pasakykite 
darbdaviui, jei pavardė, vardas 
ar „Soc. Security" nr. yra 
neteisingai įrašyti darbdavio 
dokumentuose, kad jis juos 
galėtų ištaisyti. 

(Medžiaga - „Soc. Security* 
„How You Earn Credits") 



LAIŠKAS „DRAUGUI" IS ATVIRKSCIO PASAULIO 
DRAUGAS, 2004 m. gruodžio 4 d., š e š t ad ien i s 

NUOLE IANKUTE 

Rodos, da r ta ip neseniai 
„Draugo" kul tūr in iam priede 
skaitydavom ilgus ir labai įdo
mius laiškus iš Rochester. Pa
siilgstu tų laiškų, kaip ir jų 
autoriaus — a t a rašyt. Jurgio 
Jankaus . Buvo jis ne tik knygų, 
pasakų, bet ir išskirtinių laiškų 
rašytojas. 

Tokiais gabumais negaliu 
didžiuotis, bet vis dėlto noriu 
jums, mieli „Draugo" skaitytojai 
parašyt laišką iš kito pasaulio. 
Negalvokit, kad numiriau ir 
vaidenuosi raš tu! Vaiduokliai 
laiškų nerašo. Iš tikrųjų, mano 
laiškas iš Engadine. Kur ta 
vietovė? Nei Lietuvoj, nei Ame
rikoj, bet Australijoj, Naujosios 
Pietų Valijos valstijoj! Matai, 
išvykau iš Čikagos, lietuvių sos
tinės Nr. 2, į žaliuojantį kaimą, 
o kaime kitaip, negu sostinėj... 
Be to, čia pasaulis — atvirkš
čias: vidurdienį saulė šiaurėje, 
šaltas vėjas — iš pietų, karštas 
iš šiaurės, o visas judėjimas — 
pėsčių ar važiuotų — kaire 
puse! Čia matuojama metrais, 
seikėjama l i t rais (laikas j a u 
laikas Amerikai susimodernint, 
o man vėl prisimint centimetrus 
ir Celsijaus termometrus.) Di
džiausias nusivylimas, kad 
Kalėdos — vasarą, o Velykos — 
rudenį (kaip tame sovietinių 
laikų anekdote, kur deputatė 
melžėja iš Lietuvos stebėjosi, 
kodėl sovietai „nukėlė Velykas į 
rudenį, šaukdami Veliki i rodi-

na!' ") Taip pat naktį danguje 
čia neieškok Grigo Ratų. J ie iki 
čia „neatvažiuoja". Čia aiškiai 
spindi Pietų Kryžius, mano 
akiai labiau panašus į vaikų 
skraidinamą aitvarą. 

Nepaisant keistenybių, čia 
pilna įdomybių. Vien tik flora ir 
fauna — kiekvieno botaniko ir 
zoologo sapnų išsipildymas! Ne
manykit, kad kengūros gatvėse 
šokinėja, o koalos miega ant 
šakos po langu. Tie žvėreliai — 
savo miškuose, savo dykynėse 
arba zoologijos soduose. Tačiau 
paukščių, paukščių — nei 
suskaičiuoti, nei vardais išvar
dyti! Pagrindiniai, visur esan
tys, garsiausi ir įkyriausi — 
„myna birds" ir bent keturių rū
šių papūgos. Balsų grožiu, deja, 
nepasižymi, nebent garsumu. 
Negalvokim apie lakštingalas, 
gegutes, net ne apie varnėnus. 
Čionykščių paukščių balsams 
apibūdinant geriausiai tiktų: 
klykia, spiegia, žviegia, girgžda, 
dejuoja. Mano ausiai tik vienos 
rūšies raudona-mėlynos papū-
gytės, rosella, balsas skamba 
varpeliu. Na*, didžkės kreivako
jės cockatoo papūgos labai 
įdomios ir savotiškai iškilmin
gos, kai pastato savo auksinius 
kuodus, ka ip karūnas. J ų 
čionykščiai gyventojai nemėgs
ta, ne vien dėl jų vaiduokliško 
klyksmo, bet dėl didelio apetito 
ir dekoratyviniams krūmams, 
gėlėms bei mediniams balkonų 
turėklams! J ų snapai lyg replės, 
plėšia ir laužia. Šiaip jos nebai-

Talentingosios Sodybos „žalianykštės" (iš kaires) 
Birutė Vaitkienė. Danutė Jancy. 

Olga Storpirštienė. 

„MOKYKIS 
VISĄ GYVENIMĄ" 
PEDAGOGŲ PROFESIONALŲ TALKA LIETUVAI. 
AMANDAS ALGIRDO MULIOLIŲ PAVYZDYS. 

Šis naujas švietimo iššūkis 
Lietuvoje dar nėra plačiai pri
pažįstamas ar paplitęs, nes dar 
yra galvojančių, jog pabaigus 
formalų mokymą, nebereikalin
ga papildomų pastangų žengti 
su nauja mokslo pažanga, ku
riant šviesesnę ateitį. „Omni 
laikas - Lietuvos naujienos -
2004". (Elta) rašo: „Per pasta
ruosius metus nesimokė 83.2 

proc. suaugusių Lietuvos gyven
tojų, o 62.5 proc. apklaustųjų 
teigė ir nenorintys mokytis". 

Šiai minčiai puoselėti, pa
dėti ją įgyvendinti įvairioms 
švietimo ir auklėjimo sri t ims 
Lietuvoje su gražiomis idėjomis 
ir praktiška pagalba jau prieš 
14 m. atėjo A.P.P.L.E. (Ame
rican Professional Partnership 
for Lithuanian Education") -

lios. Tik paberk saulėgrąžų sėk
lų — įsigysi klykiančių draugių 
būrį! 

Na, augmenijai apsakyti 
trūksta žodžių. Reikia pavartyti 
botanikos enciklopedijas. Ne
paisant, kad dirvožemis čia ne 
dirvožemis, o akmenynas-uoly-
nas, augalai veši, lapoja, žydi. 
Aišku, rožės, gardenijos, kalijos, 
kardeliai ir panašios šiltadaržių 
lepūnėlės miškuose neauga, bet 
darželiuose žydi apskritus me
tus be baimės nušalti. Bet vie
tiniai „bush" žalumynai keroja 
ant tų uolų fantastiška įvai
rybe. 

Medžiai, aišku, eukaliptai, 
populiariai — „gum trees", nes 
turi kvepiančių sakų. Sakoma, 
kad koalos, mintančios jų la
pais, nuolat susnūdę, nes sakais 
pasigėrusios. Eukaliptų rūšių 
priskaičiuojama net 900! Net ir 
ne žinovo akis gali keletą jų 
atskirti. Labai žymūs ir gražūs 
aukštieji, lieknieji baltalieme-
niai tartum dievaičiai apolonai. 
Jų priešingybė — kresni, guob-
lėti, nulinkusiomis šakomis, 
kaip pakelės žilvičiai; kiti — 
raudonliemeniai. Jų žievė nuo
lat sproginėja ir krinta lopais. 
Vėl kitų šakos susisukę gum
bais, alkūnėmis, liemenys ap
šepę atspurusia žieve, tartum 
skudurais. Na, o kraštovaizdis, 
mėgdžiojant vysk. Baranauską 
— „uolos ant uolų, o ant tų uolų 
akmenys didūs ir maži..." 
Turbūt prieš milijonus metų čia 
kunkuliavo lava, sproginėjo 
burbulais, palikdama savo iša
kijusias pėdas lyg milžiniškus 
korius. 

Dar daug galėčiau rašyti 
apie šio krašto keistą gamtą, 
bet geriau grįšiu prie Engadine, 
tiksliau, prie Lietuvių sodybos 
šio miestelio pakrašty. - Tai 
mažas, gražus ir uždaras kam
pelis, kuriame gyvena lietuviai 
pensininkai, įsigiję mažus bu
tukus „iki gyvos galvos". Aplin
ka ne tik rami, bet ir ypatingai 
graži. O tą grožį, nepaisant 
natūraliai čia riogsančių uolų, 
linguojančių eukaliptų ir kero
jančių Australijos „bush" au
galų, sukūrė patys sodybiečiai, 
užveisdami darželius su įvai
riausiom gėlėm ir medeliais 
(stebėtinai gerai čia auga net 
berželis ir žydi našlaitės), pas
tatydami ir lietuvišką koplyt
stulpį. 2002 m. Sodyba net 
laimėjo vietinių . sodininkų, 
Sutherland Shire, konkurso 
premiją! Nestebėtina, nes visi 
sodybiečiai — žalianykščiai! 

Man rodos, Čikaga, ta lietu

vių be Lietuvos sostinė, per 
mažai žino apie Australijos 
lietuvius. Kaip jau sostinėms 
įprasta, miesteliais ir kaime
liais jos mažai domisi. Iš tik
rųjų, Australijos lietuvių ben
druomenė, pagal sąlygas, yra 
dar gana veikli ir gyvastinga. 
Gražiai apie ją atsiliepė Gab
rielius Žemkalnis lietuviškoje 
radijo valandoje. Taip, ta ip! 
Sydnėjaus lietuviai turi savai
tinę radijo valandą kiekvieną 
antradienį su plačia Lietuvos 
kultūrinio/politinio gyvenimo 
apžvalga, su įvairiais muziki
niais intarpais ir vietinių lietu
vių žiniomis. Programos vedėja 
Rymantė Gėl. 

Kas pora metų Australijos 
lietuviai rengia Lietuvių die
nas . Juokaujant vadinamas 
atlaidais. Tie „atlaidai" sutrau
kia tautiečius iš visų Austra
lijos pakampių. 2000 m. Syd
nėjaus lietuviai buvo to renginio 
šeimininkai, 2002 m. — Ade
laidės, o dabar ši garbė (ir sun
kūs darbai) teko melbourniš-
kiams. 

Apie visa tai plačiai rašo 
„Mūsų pastogė", Australijos 
lietuvių savaitraštis, einąs nuo 
1949 m. Nuo pirmo puslapio su 
politinėmis Lietuvos žiniomis 
iki paskutinio su daugybe pra
nešimų, kur/kas/kada vyksta 
Australijos lietuvių telkiniuose, 
„Mūsų pastogė" yra jauki pas
togė ir gyvybės gija, r i šan t i 
mažais būreliais išsisklaidžiu
sius tautiečius. Redaktorė Dalia 
Doniela, red. kolektyvas: Ant. 
Laukaitis, Kęstutis Protas , 
Vytenis Šliogeris. 

Grįžtant prie Lietuvių sody
bos, reikia pasakyti, kad, nors 
visi sodybiečiai jau 70+, bet toli 
gražu nesnaudžia supamoj 
kėdąj. Nekalbant jau apie nuo
latinį tr iūsą šiame pavyz
dingame gėlininkystės-dar-
žininkystės kampely, jis su
sirenka į svetainę įvairiomis 
švenčių, subuvimų, bendrų 
kūčių progomis. Pradžioje lap
kričio jie labai linksmai „šven
tė" garsiąsias Melbourne arklių 
lenktynes. Pasirodo, kad tos 
lenktynės, vadinamos „Mel-
bourne Cup" — didžiulė šventė 
ne tik Melbourne mieste, bet ir 
visoj Australijoj. Kol kas ji dar 
nepavirto į valstybinę šventę, 
nors, atrodo, konkuruoja su 
Kalėdomis. Taigi ir Sodybos 
gyventojai skiria arkl iukams 
tinkamą dėmesį, susirinkdami į 
svetainę pabendravimui, už-
kandžiams, pokalbiams ir pasi-
lažinimui, kuris žirgelis bus 

Vienas iš Lieti. sodybos gražiųjų kampelių 

greičiausias. Man, naujakurei, 
buvo labai įdomu čia dalyvauti. 
Ypač, kad Sodybos moterys, 
nenusileisdamos Melbourne 
miesto ponių skrybėlių paradui, 
susirinko visos skrybėlėtos ir 
paradavo nė kiek ne prasčiau už 
melbourniškes, kurias, kaip 
televizijos laidoje stebėjome, 
užpuolė lietus ir didelis vėjas. 

Lietuviškos Mišios čia tik 
kas antrą sekmadienį, Lidcom-
be miestely. Jas aukoja lenkas 
kunigas, jau visai neblogai pra
mokęs lietuviškai (kad puikio
sios Marąuette Parko bažnyčios 
pasigendu, nėra ką ir sakyti). 
Po Mišių visi suvažiuoja į 
netoliese esantį Lietuvių klubą, 

lyg mažos apimties Jaunimo 
centrą, pasišnekėti, papietauti 
ten esančioje valgykloje, padaly
vauti susirinkimuose, skautų 
sueigose, minėjimuose. 

Šiuo metu Sydney miestas 
ir visa Australija — Kalėdų 
ruošos įkarštyje. Išpuoštos dirb
tinės eglutės miestelių aikštėse, 
dovaniniai blizgučiai krautuvių 
languose, raudonais, žieminiais 
kostiumais apsitūloję Kalėdų 
seniai lieja prakaitą, pozuodami 
nuotraukoms. Pirkėjų minia: 
trumpos rankovės, vasarinės 
mokinių uniformos, basutės ant 
kojų, plačiabrylės skrybėlės; 
autobusų vairuotojai vien
marškiniai, trumpakelniai; o 

laikrodžiai rodo vasaros laiką, 
tačiau orai, stebėtina, ne vasar
iški. Tik porą kar tų Celsijus 
pakilo iki 38°C, o šiaip svyruoja 
tarp 25 ir net 18! Australai ste
bisi neįprasta vasara , o aš 
džiaugiuosi. 

Kalėdos ateina, nes r au 
donom kekėm sužydo „Christ-
mas bush", o baltų žiedų gniūž
tėm eukaliptai. Jacarandų me
džiai — violetinių žiedų debe
sys. Greit Kalėdos? Negali būt! 
Jaučiuosi tar tum pasakos Alice, 
įžengus veidrodin, kur pasaulis 
— atvirkščias... Linksmų šven
čių visiems! 

Su eukaliptų žydėjimu ir 
kookaburra kvatojimu, Ni jo lė . 

5) pietūs ir jų lesintoja Danutė Jancy 

Kėdainių internatinės mok. seminarų užbaigimas. Pažymėjimus kursan-
tei (pirmoji iš dešinės) įteikia Amanda Muliolienė (pirmoji iš kairės! direk
torė Aleksandra Sun-Vilen. A.P.P.L.E. garbės narys docentas Algirdas 
Grigonis ir Algirdas Muliolis. 

Amerikos pedagogų talka Lie
tuvos švietimui, prisidedanti 
prie Lietuvos švietimo reformos 
ir atgimimo. Nuo 1991 iki 2004 
m. A.P.P.L.E. seminaruose kva
lifikaciją tobulino daugiau kaip 
1,300 pedagogų iš visos Lie
tuvos. 

Iš JAV ir Kanados pasida
linti darbo patirtimi atvyksta 
lietuviai, kitataučiai ir vertėjai. 
Profesionalai savanoriai peda
gogai savo žiniomis dalinasi net 
18-je mokslo - darbo sričių, 
pvz., žemės ūkio, kompiuterių, 
švietimo, administracijos, svei
katos ir fizinio auklėjimo, mu
zikos, religijos ir t. t. Jau dau
giau, kaip 450 Amerikos peda
gogų yra dalyvavę A.P.P.L.E. 
programose. Apie trečdalis, 
kaip tvirtinama, visų Lietuvos 
mokytojų yra lankę šias progra
mas, ruošiamas ne vien miestų, 
bet ir kaimų mokyklose. Ši 
organizacija savo veiklos hori
zontą išplėtė studentams, be
siruošiantiems doktorato laips
niui pedagogikos srityje. 

Priešmokyklinėse įstaigose 
mokosi 97,000 vaikų. Lietuvoje 
yra 2,386 (iš jų 24 privačios 
institucijos) lietuviškų lavini
mosi mokyklų su 566,000 vaikų. 
Veikia 107 specialios mokyklos 
su 53,700 mokinių. 

Pagal Suaugusiųjų švietimo 
sektoriaus vedėjo Ričardo To

toraičio pranešimą, Europos 
valstybių vadovai su ta rė iki 
2010 metų sukurti konkuren
cingą, dinamišką ir socialiai 
integralią Europos žinių vi
suomenę, o švietimo ir mokymo 
sritį pripažino pirmenybe. Dar 
šiemet ruošiamame pirmajame 
seminare kaip tik bus aptaria
mas tęstinis suaugusiųjų moky
mas Lietuvoje ir finansinės ga
limybės iš Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų. Mokymosi 
visą gyvenimą galimybės bus 
aptariamos Panevėžyje, Ju r 
barke, Marijampolėje, Utenoje. 
Alytuje ir kituose miestuose. 
Šių metų - 2004-jų - seminarų 
tema ir buvo „Efektyvi komu
nikacija švietimui". Iš JAV ir 
Kanados, kaip minėta, vien 
2004-aisiais 50 lektorių buvo 
atvykę pasidalinti darbo patirti
mi. Jiems talkino 20 vertėjų iš 
Lietuvos. 

Savanoriai idealistai peda
gogai iš Amerikos savo laiką, 
didžią visų išlaidų dalį patys 
aukoja Lietuvos švietimo atei
čiai. Be tokių pasišventėlių, šie 
didieji planai vargiai būtų 
įgyvendinami. Sektiną pavyzdį 
turime iš Cleveland. Jau 12 
metų Amanda ir Algirdas Mu-
lioliai, (gimnazijos mokytoja ir 
dailininkas-menininkas) pasi
šventę dirba A.P P.L.E. organi
zacijoje. Ateinančių 2005-jų 

sausio 10 dienos išvyka bus 
sukaktuvinė - dvidešimtoji. 
2005 metų žiemą Muliolių iš
vykos darbotvarkė: sausio 16-
vasario 12 - Alytaus rajonas. 
Seminarams vadovaus Lionė 
Buinickienė; sausio 16-22 Aly
taus Vidzgirio vid. mokykloje; 
sausio 22 - vasario 5 Simno spe
cialioje mokykloje; vasario 5-12 
Varėnos Ąžuolo vid. mokykloje: 
vasario 13-19 Vilniuje PPRC 
seminaras; vasario 21 - kovo 5 
Skaudvilėje (vežasi ir t r is 
A.P.P.LE. kompiuterius); kovo 

6 - kovo 19 Smalininkuose, spe
cialioje internatinėje mokykloje, 
2005 metų vasarą; liepos 25-30 
- Akmenės mokytojų centras. 

Amanda ir Algirdas Mulio-
liai šiais 2004-siais metais 
žiemos seminare dirbo: sausio 
18 - kovo 20 - Ventos vaikų 
pensionate, Kėdainių interna
tinėje mokykloje. 

Seminarai: Vilniuje, Jur
barko vidurinėje mokykloje, 
Buožėnų kaimo Telšių rajono 
vidurinėje mokykloje. Vasarą -
birželio 28 - liepos 23 - Za

pyškio pagrindinėje mokykloje 
seminaras tema „Informacinės 
technologijos kaimo bendruo
menei (lektoriai A m a n d a i r 
Algirdas Mulioliai); liepos 19 d. 
Kaišiadorių specialioje in ter
natinėje mokykloje abu Mulio
liai vedė seminarą „kompiuteri
nis raštingumas". 

Ar reikia gražesnės talkos 
pavyzdžio ir tautos meilės nau
jai atgimstančiai Lietuvai? 

Vacys R o c i ū n a s 

Viena Ventos vid 
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S i ū l o d a r b ą 

Darbui reikalingi dažytojai, 
staliai su darbo patirtimi. 

Būtinai turėti mašiną. 
Pageidautina, 

kad kalbėtu rusiškai. 
Tel. 847-980-7887. 

HELPVVANTED! 
-NO EXPERIENCE NEEDED-

-WEWILLTRAIN-
"FULLTIMEVVORK 
* J400-J650 PER VVEEK TO START 

•CA11TODAY STARTTOMORROVV 
847-671-6968. 

ADVOKATO ORIAS IEŠKO ŽMOGAUS, 
turinčio patirties nekilnojamo turto 
srityje, gerai kalbančio angliškai ir 

lietuviškai, dirbančio kompiuteriu ir 
galinčio legaliai dirbti šalyje. 

TeL 773-284-0100. 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 
kompanijonėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Galima 
gyventi kartu arba atvykti į 

darbą ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Empioyment Agency 

Tel. 773-736-7900." 

CAREGrVERS - HOMEMAKERS. 
To provide in-home care to the el-
derly. P^T, F/T. come-go, live-in. 

Mušt speak English, have work per-
mit, drivers license and car. 

Comfort Keepers 847-215-8103. 

Skokk perkraustymo kompanijai 
reikalingi angliškai kalbantys, patyrę 
CDL vairuotojai pilnai darbo dienai. 

Geras atlyginimas. 
TeL 847-980-0906. 

CAREGIVERS INTERNATIONAL 
AGENCY 

NEEDS 2 WOMEN, 2 MEN LIVE-IN-
$90-$100 PER DAY. ENGLISH, 

REFERENCES REQUIRED. 
JOBS AVAILABLE IN WISCONSIN. 
PLEASE CALL JOHN 414^24-7337 

S i ū l o i š n u o m o t i 

Išnuomojamas modernus 
2 mieg. butas naujame name 
su visais baldais ar be, antrame 

aukšte. Už Kedzie Ave. ir 
66 PI. Tel. 708-656-6599. 

CAREGIVERS 
need in VVtsconsin 

for Christmas season. 
Mušt have good Eng. 
SS and DL helpful. 

Call Greg at 262-657-8044. 

Siūlo i š n u o m o t i 

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

S T A T E F A R M I N S U R A N C E 
Automobilio, namų, 

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

Prašykite Rasos — kalba lietuviškai 
5710 W . 95 St., O a k Lawn, IL r 

708-423-5900 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— $620-5650; 

2 mieg. — $710-5750. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

Išnuomojamas apšildomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 
(67 & Whipple apyl.) 

$415 į mėn. (ir daugiau) + 
„security". 

TeL 7734344543. 

-i 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMU, SVEIKATOS LR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Auksė S. Kane, 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 YVest 95th St , 

Evergreen Park, IL 60805 
TeL 708-424-8654:773-581-8654 

Marquette Parke 
išnuomojamas 4 kamb. 2 mieg, 

butas. English bas. Naujas 
remontas. Nebrangus. 

TeL: 773-778-8178, 
773-776-4790. 

ĮVAIRUS"* 

Psychic Healer 
Reunites Lovers, mends Broken 

Marriages can Being Hope to you 
in troubled times. 

Solves all Problems. 
773-281-5141. 

a'a!eiSlglBiBMBlll^aBl^BlBlBBBl§iBlBlBiSl3BlglBIBIBIBlBlBIBf 

VILNIUS 2004 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 
•airių JAV miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai. 

PIGIAUSIOS KAINOS!!! 

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 
Rita Penčyiienė tei/fax 708-923-0280 

E-roail: pencylar@comcast.net 

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

lMbISMSSI^&SI3^^^^!SM&3SSM^SMSM&cM&SMSS3Sa^MSpM 

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

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

^»Cv v 'o« - - " ^uk ta j 
<Av*NES 

350 N. Clark. 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penki. 

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

(kandžiai miesto centre 

608 W Roosevelt, 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penki, nuo 

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

AMBER CONSTRLCnON Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

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

remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

STATYBOS, 
REMONTO 
DARBAI 

Contractor 

ZBvinas Vencius 
AbertSelevi 

ZjL 
COHSTOUCT 

VVorie 312-388-8088; 
815-272-5193 

Ceil/fax: 815-744-
5360; 773-581-5920 

www.aiconstrjction. com 

Š i l d y m a s 
Š a l d y m a s 

6556 S. Kedae Chicago, L 60629 
Prekyba, hstafeMmas, aptemavmas 

— Licensed — Bonded— Insured 

773 778-4007 
773-531 1833 

nereikalingus 
daiktus , 

statybines šiukšles, 
betoną, metalą. Perkraustome. 

Tel. 708.447.0812, 
708.275.1306, Sigitas 

N e w H o u s e L e m o n t 

By Builder 4 bed. 
Qund level with ATT Gav. Big kit. 
with cathedral ceiling & skylight. 

Oak cab., floor's & stairs. Fireplace. 
Also sub. Basement. Landscaped. 

408 L"na st. 1/2 mile from Lith. Cen-
ter. Archer to 127 th St. go West 1 
mile to Hillview. go North 2 blocks 
to Una. $425,000. 312-859-3829. 

Open Sundays 1 to 4. 

STASYS CONSTRUCTION 

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

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

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

Į V A I R U S 

„ D r a u g o ' s k e l b i m ų 
s k y r i u s 

T e L 1 - 7 7 3 - 5 S S - 9 S 0 O 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

GE/RCA ATSTOVYBĖ 
2346 W . 69th Street 
TeL 773-776-1486 

N o r i t e d a l y v a u t i 
Žalios Kortos DV2006 

Loterijoje kreipkitės į 

8 8 0 1 S . 7 8 t h A v e , 
B r i d g e v i e w , I L 6 0 4 5 5 
Tel 1 - 7 0 8 - 5 9 9 - 9 6 8 0 

SIUNTINIUS, PINIGUS, AUTOMOBILIUS 
5 SIŲSKITE PER 

ATLANTIC 
£xpress£orp, 

Y R / \ G A L I M Y B E 
t - r i * " " ' U Ž . S l S A K V I - I K . O N T E O N E R { £ | 

SIUNČIAME AiR CAROO i« IA1VU 
LIETUVA. LATVUA ESTLA UKRAINA. BALTARUSIJA 
I Š S I U N Č I A M I : K I E K V I E N Ą S A V A I T I ^ . 
rtOBPDBOMH OAVj į JUi TIKSI AI | RANKAS. 

1-800-775-SEND 
N 4 u s t | a t s t o v a i : 
B r a v o <Joffee a n d de l i 

2 3 S M a i o S t r . L E M O N T . B . <S043», T c i : 6 3 O - 2 5 7 - ; * 3 0 0 
K A I . Y N A corp. 

338 S. R o h h v m g R o a d i ' A L A . T t N i i 6 0 0 0 7 . i :ėi:?U7-776-7766 
2719 W. 7Kx S t r . C H i C A G O , HL ĮįgflTT, I č l : 7 7 3 - 4 3 4 - 7 9 i O 
S80I 78 T h Ave m U O O E V T m . V , I I , 6 0 4 5 5 . Te1:70K-5<X>-«?6$0 

1R0 
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NEKILNOJAMASIS TURTAS 
NEKILNOJAMASIS TURTAS 

FLORIDOJE 

ERA Lambrecht & 
Associates, Ine 

800-823-2144 9xt 
5527 

727-828-5527 

KOVAS 
PALUBINSKAS 

• St. Petersbure ir priemiesčiuose 
• Profesionalus, asmeninis ir 

sąžiningas patarnavimas 
• ERA parduos Jūsų namus ar 

nupirks! 

V I D A M . t=> 
S A K E V I C I U S ~ " 

Real Estąte Cgnsultant 
N e k i l n o j a m o j o t u r t o 

p i r k i m a s , p a r d a u i m a s 
7 0 8 - 8 8 9 - 2 1 4 8 

Paslaugos f o t o g r a f a m s 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REKMENYS KTIOGKAFAMS 
IRMJBOĖjAMS 

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 S t 
Tel. 773-776-8998 

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

MOVING 
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir j kitas valstijas. 

GEDIMINAS 
708-387-9144 

•••ĮVAIRUS 

* Vyras su žmona, turintys žalią 
kortelę, automobilį, susikalbantys 
angliškai, ieško bet kokio darbo 
dirbti kartu. Tel. 773-788-0339. 
773-470-6394 mob. 

* Vyras gali pakeisti bet kurią 
savaitės dieną ligonių ar senų 
žmonių priežiūroje. Patirtis, auto
mobilis. Tel. 773-396-3551. 

* 50 m. moteris Ieško darbo sene
lių priežiūroje su grįžimu namo 
Willow Springs arba aplinkiniuose 
rajonuose. Geros rekomendacijos, 
anglų kalba, automobilis. Tel. 773-
983-3014. 

* Moteris, turinti žalią kortelę, 
ieško bet kokio darbo Lemonte ir jo 
apylinkėse. Tel. 630-544-0905. 

* 28 m. moteris ieško darbo ne pil
nai darbo savaitei. Anglų kalba, 
dokumentai. Tel. 708-655-3691. 

* Moteris ieško darbo žmonių 
priežiūroje. Gali gyventi kartu. 
Žalia korta, rekomendacijos. Tel. 
708-253-7180. 

* Galiu pakeisti savaitgaliais ir 
pirmadieniais Evanston ir apylinkė
je. Turiu patirtį, vairuoju automobilį. 
Tel. 847-328-2752. Ingrida. 

* Moteris ieško darbo su grįžimu 
namo. Gali pakeisti bet kurią 
savaitės dieną. Nevairuoja. Tel. 
773-863-8202. 

'Ieškau kambariokės ar kamba
rioko nuomojamame 2 miegamųjų 
bute Lemonte arba ieško nuomo
tis 1 kambarį su vonia ar studiją 
Lemonte.Tel. 708-699-8749. 

R e m k i t e ir p l a t i n k i t e 
ka ta l ik išką spaudą 

imuc.AS 

Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
V«K!VM:773«4-7820 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: 
d.i.may er <g- worldntt.att.net 

DANA ŠČERBAITĖ MAYER 
Jei norite parduoti ar pirkti namus 

mieste arpriemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

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 priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant 
paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

OMMh Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn, niinois 60453 
Business 708-423*9111 

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

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patar

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose. 

A u d r i u s Mikul is 
Te/.: 630-205-9262 
Pager 773-260-3404 * 
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DRAUGAS IEŠKO 
SAVANORIŲ - TELEMARKETING. 

Jei galite ir turite norą, mums 
reikia telefonistų - savanorių. 

Galite skambinti iš namų arba iš 
„Draugo" raštinės. Skambinkite 

Valentinui tel. 773-585-9500. 

E-mail: amikulis@usa.com 
Įvairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
' Nemokama rinkos analizė 
' Pirkimas a — i 
Pardavimas 

' Surandame 
optimaliausią finansavimą 

PARDUODA MEQŲ 
LIETUVOS BITININKŲ MEDUS 

KELIAUJA | EUROPA. K. Laukaičio 
šviežias bičių medus keliauja Į lietu 
viskas krautuves Marauette Parke ir 

Lemonte. Taip pat galima gauti ir 
PL centre po pamaldų Lemonte 
arba skambinti 630-321-5326. 

SV. KALĖDOS -
dovanų bei netikėtumų metai 

Puiki p roga pasidovanoti 
sau a r Įteikti d raugams 

netikėtą 
kelione su 

doleris 
mmmtt, smmtt \ 

t tckets@doleris.com 

1-800-514 

.com 

PRENUMERUOKITE „DRAUGĄ" Metams JAV — 100 dol. 
' Metams t ik šeštadienio 

laida 60 dol. 
Metams t ik „Bičiulystės" 

laida 40 dol. 

PASINAUDOKITE „DRAUGO" SPAUSTUVĖS 
PATARNAVIMAIS 

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

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

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

organizacijų adresais, pasirinktais šūkiais. 
Nedaug yra spaudos darbų, kurių dienraščio „Draugo" 

spaustuvė negalėtų atlikti. 
Kiekvienas spaudos darbas, duotas „Draugo" spaustuvei, yra 

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

Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei kitų 
lietuviškų draugijų vadovybe pasinaudoti „Draugo" spaustuvės 

patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti kainų ir sužinoti, 
ką mūsų spaustuvė gali Jums suteikti. 

Remkite „Draugą", kuris palaiko lietuvių kultūrinį gyvenimą 
išeivijoje — duokite spaudos darbus „Draugo" spaustuvei. 

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

„Draugas". 
Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės: 

Valentinas Krumplis — DRAUGAS 
4545 W. 63 Street ChicągA IL 60629 

Tel.: 773-585-9500; Fax: 773-585-8284 

autotradeusa.com 

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO. 
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES. 

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ! 
Tel. 7 0 8 - 4 3 ^ - 6 * 8 0 . G 3 0 - 7 7 4 - 1 192 

mailto:vyttours@earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
http://www.aiconstrjction
http://worldntt.att.net
mailto:amikulis@usa.com
mailto:ttckets@doleris.com
http://autotradeusa.com


Pasaulio naujienos 
(Remtamis AFP, Re<jters. AP. htfertax, ITAR-TASS, BNS 

inių agentai pranešimais) 

EUROPA 

SARAJEVAS 
Per Sarajevo apsiaustį įvyk

dytais karo nusikaltimais kalti
n a m a s serbų generolas Dra-
gomir Miloševič penktadienį at
vyko į Jungtinių Tautų (JT) ka
ro nusikaltimų tribunolą Hago
je , kur savanoriškai pasidavė 
tr ibunolo atstovams. Slėnyje 
t a rp kalnų išsidėsčiusi Bosnijos 
sostinė per 1992-1995 m. karą 
buvo beveik visiškai apsupta 
serbų pabūklų. Per 43 mėnesius 
trukusią Sarajevo apsiaustį žu
vo 10,500 žmonių, tarp jų — 
1,800 vaikų. Šis miestas tapo 
Bosnijos karo kančių simboliu. 
Generolas D. Miloševič vadova

vo Sarajevo Romanijos korpu
sui, kurio nariai artilerijos svie
diniais šaudė į civilius gyvento
jus ketindami nužudyti, suluo
šinti, sužeisti ir įbauginti. 

PRIŠTINA 
Kosovo parlamentas penk

tadienį perrinko etninių albanų 
vadovą Ibrahim Rugova Jungti
nių Tautų (JT) protektorato pre
zidentu. 60 metų I. Rugova užsi
tikrino dar vieną valdžios ka
denciją, 120 vietų asamblėjoje 
laimėjęs balsavimą santykiu 
64:32. I. Rugova Kosovo demo
krat inė lyga praėjusiame de
šimtmetyje laikėsi pasyvios pa
sipriešinimo serbų dominavi
mui strategijos, tačiau susitari
mo priešininkams pradėjus kon 

fliktą, vėliau šis peraugo į par t i 
zaninį karą. 

JAV 

WASHINGTON, D.C. 
JAV prezidentas George W. 

Bush penktadienį paskyrė Ber-
nard Kerik, kuris per rugsėjo 
11-osios a takas buvo New York 
policijos viršininkas, vadovauti 
agentūrai , kurios pagrindis už
davinys yra užkirsti kelią nau
joms teroris tų a takoms prieš 
JAV. Jeigu JAV Senatas patvir
tins jo kandidatūrą, JAV terito
rinio saugumo sekretoriaus pos
te B. Kerik pakeis buvusį Pen-
nsylvania gubernator ių Tom 
Ridge. 

Aukščiausiasis teismas Ukrainos linkimus pripažino negaliojančiais 
Kijevas , gruodžio 3 d. 

(Interfax/Reuters/BNS) — Uk
rainos Aukščiausiasis teismas 
pripažino negaliojančiais prezi
dento rinkimų antrojo rato re
zultatus ir nurodė surengti pa
kartotinį antrojo rato balsavimą 
gruodžio 26 dieną. 

Teismas pradėjo skelbti nu
tar imą dėl opozicijos ieškinio 
prieš Centrinę rinkimų komisiją 
(CRK), kuri kaltinama suklas
tojusi prezidento rinkimų rezul
ta tus . 

Vėliau bus pakartota kiek
vienos šalies — rinkimų var
žovų Viktor Juščenko ir premje
ro Viktor Janukovič štabų ats
tovų, taip pat CRK, pozicija. 

Po to Teismo atstovas paaiš
kins įrodymų esmę ir paskelbs 
Aukščiausiojo teismo sprendi
mą bei jo motyvus. 

Teismas pripažino, kad rin
kimai, kurių metu buvo padary
ta rimtų pažeidimų, neatspindi 
rinkėjų valios, o Centrinė rin
kimų komisija paskubėjo pa
skelbti rezultatus, nesulaukusi, 

kol teismai išnagrinės visus 
skundus. 

„įpareigoti CRK paskirt i 

pakartotinį balsavimą renkant 
Ukrainos prezidentą per laiko
tarpį, kurį apibrėžia Ukrainos 
prezidentq rinkimų įstatymo 
85-ojo straipsnio 1 dalis, skai
čiuojant nuo gruodžio 5 dienos", 
sakoma nutarime. 

Minėtas straipsnis nustato 
įprasto antrojo rinkimų rato da
tą tuo atveju, kai nė vienas iš 
pirmojo rato dalyvių nesurenka 
daugiau kaip 50 proc. balsų. An
trasis rinkimų ratas vyksta po 
trijų savaičių, tai yra, teismo 
sprendimu jis turi vykti gruod
žio 26 dieną. 

Tokiu būdu Aukščiausiasis 
teismas patenkino beveik visus 
opozicijos kandidato Viktor Juš
čenko, kuris apkaltino valdžią 
suklastojus rinkimų rezultatus 
ir pergalę priskyrus premjerui 
Viktor Janukovič, skundo punk
tus. 

Teismas nepripažino tik vie
no opozicijos vadovo reikalavi
mo — pripažinti jį nugalėtoju, 
remiantis pirmojo rinkimų rato 
rezultatais. 

Premjeras V Janukovič ir 
prezidentas Leonid Kučma pa
kartotinio antrojo rato galimybę 

anksčiau vadino nekonstituci-
ne. Kraštut iniu atveju, jie suti
ko tik su naujais rinkimais, ku
riuose dalyvautų kiti kandida
tai. 

Paskelbus nuosprendį , V. 
Janukovič bendražygių reika
lavimai sušvelnėjo. 

„Mums, žinoma, gaila, kad 
mūsų kandida tas nesugebėjo 
tapti prezidentu po antrojo rato. 
Mes pripažįstame liaudies va
lią, išsakytą pakartotiniu balsa
vimu", sakė žurnalistams V. J a 
nukovič vadovaujamos Regionų 
partijos narys, deputatas Ivan 
Kur. 

Vienas iš art imų V. Juščen
ko bendražygių, deputa tas Piotr 
Porošenko patvirtino opozicijos 
pasiryžimą siekti, kad būtų pa
keista CRK sudėtis ir padidėtų 
r inkimų proceso ska id rumas . 
Šito taip pat reikalauja Vaka
rai. 

„Aukščiausiojo te ismo 
sprendimas įgalina reikalauti , 
kad prezidentas a t s t a tyd in tų 
vyriausybę reikalauti, kad būtų 

pakeista CRK sudėtis. Leonid 
Kučma turi ma-žiau galimybių 
stabdyti šį procesą", sakė jis. 

Prezidentui nepatvirtinus Vyriausybės, gali kilti konstitucinės 
Atke l t a iš 1 psl. 

Teisės fakulteto dekanas. 
Vyriausybės formavimo pro

cese, visų pirma — parenkant 
premjerą tam tikras vaidmuo 
tenka ir prezidentui. „Kas bus 
minis t ras pirmininkas, lemia 
politiniai partijų susitarimai, 
prezidentas, dalyvaudamas šia
me procese, gali daryti tam tik
rą įtaką savo autoritetu, patari
mais, reikšdamas nuomonę. — 
aiškino J. Žilys. — Tačiau prezi
den tas nėra tiesiogiai atsa
kingas už Vyriausybės darbą, 
todėl ir jo vaidmuo sudarant Vy
riausybę yra bendresnio po
būdžio. O procesui einant į pa
baigą ryškesnio prezidento 
vaidmens Konstituciją aš 
matau ne tik pagal jos raidę, bet 
ir pagal turinį". 

Anot teisininko. Vokietijos, 
kurios teisės sistemoje dar ryš
kiau išreikštas parlamentinės 
respublikos pobūdis, vadovas 
apskritai neturi ministrų kabi
neto formavimo svertų. „Rinki
mus laimėjusios partijos vado
vas praktiškai automatiškai 
tampa federalinius kancleriu, o 
prezidentas tik patvirtina aki
vaizdų politinio proceso rezulta
tą", teigė pašnekovas. 

A. Brazauską premjeru Sei
mas patvirtino lapkričio 25 die
ną. Šalies vadovas jo suformuo
tą Vyriausybės sudėtį turi pa
tvirtinti per 15 dienų, t. y. iki 
gruodžio 10-osios. 

Pagal Vyriausybės įstatymą 
ministras pirmininkas ne vėliau 
kaip per 15 dienų nuo jo pasky
rimo pristato Seimui savo 

Už demokratiją kovojanti dainininkė sužavėjo V. Landsbergį 
A t k e l t a iš 1 psl. 

sprendimą šalies prezidentu 
paskelbti V. Janukovič, Ruslaną 
buvo paskelbusi bado streiką. 

Susitikime su konservato
riais ji pabrėžė, jog Ukrainoje 
vyksta kova ne tarp dviejų kan
didatų, bet „kova tarp idėjų, ko
va tarp praeities ir ateities". 

„Ginčo pusės yra tiesa ir 
melas, o ne V. Juščenko ir V. Ja
nukovič", pritarė V. Landsber
gis. 

Konservatoriai susitikime 
patarė Ruslanai siekti, jog Uk
rainoje būtų pakartotas antra

sis rinkimų ratas , neanuliuo
jant pirmojo rezultatų, neleisti, 
jog išsivaikščiotų Kijeve protes
tuojantys opozicijos vadovo ša
lininkai. 

„Žmonės neišsivaikščios. 
Ten susirinko tokie žmonės, ku
rie tikrai neišsivaikščios", pati
kino konservatorius Ruslaną. 

„Mes į Ukrainą žiūrime ne 
tik su didele meile, bet ir vilti
mi. Aš esu įsitikinęs, jog jūs lai
mėsite", sakė jai dabartinis Tė
vynės sąjungos vadovas Andrius 
Kubilius. 

Bendrą kalbą su konserva-

sudarytą ir prezidento patvir
tintą Vyriausybę bei pateikia 
svarstyti jos programą. Vyriau
sybė gauna įgaliojimus veikti, 
kai Seimas posėdyje dalyvau
jančių par lamentarų balsų dau
guma pritaria jog programai. 
Jei Seimas motyvuotu nutar i 
mu nepri taria šiai programai, 
premjeras ne vėliau kaip per 15 
dienų pateikia svarstyti naują 
programą. 

Lietuvos teisės aktuose ne
numatyta, kaip turėtų elgtis ša
lies vadovas, ministras pirmi
ninkas a r Seimas, jei V. Adam
kus atsisakytų patvirtinti Vy
riausybės sudėtį. 

Ketvirtadienį šalies vado
vas pradėjo susitikimus su A. 
Brazausko pasiūlytais kandida
tais į ministrus. 

toriais radusią Ruslaną T S 
frakcijos narys Jul ius Dautar
tas siūlė priimti į Tėvynės są
jungą. 

„Pažiūrėkite kokia mergai
tė, kokia dvasia", žurnal is tams 
sakė V. Landsbergis. 

„Žmones įvarė į kampą ir jie 
iššoko kaip laukiniai, kaip ir 
aš", žurnalis tams pažymėjo dai
nininkė. 

Ruslaną penktad ien į 
Vilniuje koncerte pristatė savo 
programą „Wild Dances". kurio
je skambėjo uždegančios „lauki
nės dainos ir laukiniai šokiai". 

V. Prudnikovas ir tapęs ministru žada dainuoti 

Atke l t a iš 1 psl. 
autentiško audinio — su

darkyti siluetai bei panoramos, 
kai kur nepataisomai, pastatyta 
ir statoma daug naujų, dėl di
delių tūrių ar apimties Vilniaus 
istoriniam centrui nebūdingų 
statinių. 

Komisijos nariai mano, kad 
šiuo metu vykdomos statybos ir 
rengiamas Vilniaus senamiesčio 
detalusis planas sudarys prie
laidas „dar didesniam pasauli
nio paveldo vertybės — Vilniaus 
senamiesčio žalojimui". 

Solistas tikina, kad jei taps 

ministru, sumažins savo kon
certinę veiklą, tač iau, jo 
teigimu, premjeras Algirdas 
Brazauskas yra ne kartą pasa
kęs, kad sutiks dainininką pri
imti į Vyriausybę „tik su viena 
sąlyga, jeigu tu ir toliau dai-
miosi". 

ŠEŠIOLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A t A 
LIUDAS ! 

BIKNEVIČIUS 

Mano mylimas Vyras, buvęs Lietuvos policijos nuova
dos viršininkas, baigė tremtinio kelią 1988 m. gruodžio 10 
d. Skausmo ir kančių iškankinta širdis nutilo. Amžinybėn 
jis iškeliavo ramiai ir kilniai. Dabar velionis regi dangų 
Lietuvos tėvynės, kurios visą laiką troško. Tesuteikia jam 
Viešpats Amžiną Ramybę! 

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

Velionio giminės, draugai 
prašomi už jį pasimelsti. 

Su liūdesiu ir meile 

ir pažįstami, maloniai 

Žmona Kazė 

DRAUGAS, 2004 m. gruodžio 4 d., šeštadienis 

AŠTUONIOLIKOS, ŠEŠERIŲ IR TRYLIKOS 
METŲ MIRTIES SUKAKTYS 

A f A 
RAMINTA 

PRAPUOLENIENĖ 
IZOKAITYTĖ 

1986.XII.1 

A f A 
DONATAS 

PRAPUOLENIS 
1998.XIL4 

A f A 
ONA IZOKAITIENĖ 

1991.XII.12 
Su dideliu liūdesiu prisimename šiuos mums bran

gius asmenis. 
Šioms sukaktims paminėti, šv. Mišios už jų sielas bus 

atnašaujamos Tėvų Marijonų koplyčioje. 
Prašome maldoje prisiminti a.a. Oną, a.a. Ramintą ir 

a.a. Donatą. 

Liūdinčios šeimos 

Mielai šeimos draugei ir tautinių šokių mokyto
jai 

A f A 
LEOKADIJAI BRAZDIENEI 

mirus, giliai užjaučiame jos dukrą KONSTAN
CIJĄ, dukros a.a. Giedros šeimą, sūnus AN
TANĄ ir SAULIŲ bei jų šeimas. 

Linas ir Rima Sidriai su šeima 

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

Nebeišverksi, nepakeisi nieko 
Iš ten., nei žodžio, nei žinios... 
Ir tyli žemė nuo mūsų tave paslėpus, 
Bet mes žinom, su mumis tu visados... 

A f A 
ekonomistas 

ADOLFAS BALIŪNAS 
1908.VI.17-2002.XIL8 

Amžiną atilsį duok jam, Viešpatie, ir 
amžinoji šviesa tegu jam šviečia. Amen. 

Mirties metinių proga, prašome draugus, 
bendradarbius ir pažįstamus, prisiminti a.a. 
Adolfą maldoje. 

Algis Bal iūnas 
Gražina Baliūnaitė-Austin 

Ilgų gyvenimo metų veikliai Ateitininkų med. 
korp. „Gaja" korporantei 

A f A 
PETRONĖLEI BORUTAITEI 

STARKIENEI, D.D.S. 

po ilgos, sunkios ligos iškeliavus amžinybėn, 
liūdesyje likusiai velionės dukrai Jūratei , sū
nui JONUI ir jų šeimoms, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą. 

Ateitininkų med. korp. „Gaja" 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA 
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

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

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

ALL P H O N E S 
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600 
www.pe tkus funera lhomes .com 

A t A 
LEOKADIJAI BRAZDIENEI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame BRAZ-
DŽIŲ ir ŽEMAIČIŲ šeimoms. 

Mark ir Vida O'Leary 
Romas ir Regina Kvikliai su šeima 

Nijolė ir Juozas Jurgilas 

A l w a y s With F lowers 
Naujovė — salonas Lemonte! 

* Gėlės visom progom, gėlės i Lietuvą 
• Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
* Vestuvinės ir proginės kompozicijos 'konsultacijos nemokamos) 
• Dovana krepšeliai, suvenyrai, paveikslai. 
• Laidotuvių krepšeliai, vainikai vazoninės gėlės 
* Bažnyčia, pokyliu saliu ir sulų dekoravimas gėlėmis ir 
balionais (nuolaida 20%) 

Lemom 1 1 2 0 S. State St.; Tel. 63O-257-03J9 
J u s t k e SOI 5 W. 7 9 St.; Tel. 7 0 8 594-6604 

Pristatome Olcagofe. įos apvlinkėse. JAV. Lietuvoje ir visame pasaulyje. 

w w w alwayswithfiowers.com 

LACK U SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

NEW LOCATION 
3240 W . 79 St. MARQUETTE PARK 

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

GAIDAS DAIMfD 
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. 

CERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius 

4330 So. California A ve, Chicago. IL 60632 

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

http://1991.XII.12
http://1908.VI.17-2002.XIL8
http://www.petkusfuneralhomes.com
http://alwayswithfiowers.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
V. SIVICKO DIENA 

GRUODŽIO 5 D. SEKMADIENI 
po lietuviškų 10 vai. šv. Mišių 
bus susi t ikimas su imigracinės 
teisės advokatu Marshall Hong. 
Galėsite klaust i jums rūpimais 
k laus imais . Seminaras vyks 
lietuviškai ir angliškai. Kava ir 
vaišės nemokamai. Visi laukiami. 

Š.M. GRUODŽIO 10 D., penkta
dienį, 7:30 vai. vak., Jaunimo 
centro kavinėje įvyks Amerikos 
Lietuvių inžinierių ir architek
tų sąjungos (ALIAS) Čikagos 
skyr iaus ka lėdin is susirinki
mas . Adv. Povilas Žumbakis, 
dėstęs Vytauto Didžiojo univer
sitete Kaune etikos kursą, kal
bės apie Lietuvą ir jos šian
dienines problemas. Meninę 
programos dalį a t l iks solistė 
Genovaitė Bigenytė, akompa
nuojant J ū r a t e i Grabliaus-
kienei. Bus ir vaišės. Maloniai 
kviečiami ne t ik sąjungos na
riai, bet ir visi besidomintys. 
Ypač laukiame techninį išsila
vinimą turinčiuosius ir norin
čius papildyti sąjungos eiles. 
Daugiau informacijų teikiama 
telefonu 773-436-7679. 

LIETUVIŲ VERSLO TARYBA 
kviečia nar ius , jų šeimas bei 
visuomenę į Kalėdų vakaronę, 
penktadienį , gruodžio 10 d., 
7:30 v.v. Pasaulio lietuvių cen
tro Bočių menėje. Jūsų laukia 
gardus mais tas , l inksma muzi
ka ir smagus pabendravimas su 
bičiuliais ir bendraminčiais . 
Veiks baras . Per trumpą pro
gramą skaitytojai turės progą 
išgirsti vėliausias žinias apie 
Lietuvos ekonomiką. Dėl infor
macijos ir vietų rezervacijos 
skambinki te Indrei Biskis, tel. 
3 1 2 - 3 3 7 - 6 2 9 3 , arba rašykite 
e -paš tu : indrele@voyager.net. 

GRUODŽIO 19 D., 1 vai. popiet, 
Vytauto Didžiojo šaulių na
muose, 2417 West 43rd. Str., 
šauliai ruošia tradicines kūčias. 
Kviečiame visus, taip pat jau
n a s šeimas su vaikučiais. 
Daugiau informacijos teikiama 
telefonais: 773^434-3713 arba 
773-582-1076. 

DĖMESIO VAIRUOTOJAMS! 
Nuo š.m. gruodžio 1 d. didžio
siose ir kitose pažymėtose 
Čikagos miesto gatvėse įsigalio
jo automobilių pastatymo drau
dimai: vienur apskritai drau
dž iama automobilius s ta tyt i , 
k i tur tik tuomet, kai iškrenta 2 
coliai sniego. Draudžiamose 
vietose pernakt palikti automo
biliai yra miesto tarnybų nu-
velkami į saugyklas ir juos 
a tgau t i kainuoja mažiausiai 
200 dolerių. Kai statote automo
bilį pr ie gatvės , atkreipkite 
dėmesį į iškabintus užrašus — 
juose yra smulkesnė informaci
ja. Žiemos automobilių statymo 
suvaržymas baigiasi 2005 m. 
balandžio 1-ąją. 

KUN. ALDONAS GUDAITIS, SJ, 
Lietuvos jėzuitų provincijolas, 
ir kun. Antanas Saulaitis, SJ, 
šio kraš to jėzuitų vyresnysis, 
gruodžio 12 d., 1 vai. popiet, 
aukos šv.Mišias Beverly Shores, 
IN, Šv. Onos bažnyčioje. J ie taip 
pa t vadovaus prieškalėdiniam 
susi telkimui ir klausys išpa
žinčių. Visi kviečiami. 

KAIP IR KITAIS METAIS, šių 
Kalėdų bei Naujųjų metų proga, 
kviečiame sveikinti ar t imuo
sius, pažįstamus, gimines per 
„Draugą". Siųskite savo svei
kinimo tekstą ir 20 dol. čekį. 
Mielai paskelbsime prieš Kalė
das, kad tie, kuriuos sveikinate, 
galėtų laiku perskaityti ir pasi
džiaugti Jūsų linkėjimais. Laiš
kus adresuokite ne redakcijai, 
bet „Draugo" administracijai. 

VYRESNIŲJŲ LIETUVIŲ CENTRE, 
„Seklyčioje", gruodžio 8 d., 2 
vai . popiet, trečiadienio po

pietės programoje kalbės t. jė
zuitų provincijolas kun. Aldo
nas Gudaitis, SJ (iš Vilniaus), 
kuris šiuo metu lankosi Čika
goje. Maloniai kviečiame daly
vauti , susipažinti, pasiklausyti, 
kaip sekasi mūsų tautiečiams 
anapus Atlanto. Atvykite! 

GRUODŽIO 12 D., SEKMADIENI, 
po Mišių visi kviečiami į Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos salę 
pasivaišinti mieliniais blynais 
su namuose virta obuolių koše. 
Šios parapijos šeimininkės j au 
tvirtai įsirikiavusios į „geriau
sių mielinių blynų kepėjų" gre
tas , tad niekas, atvykęs jų kuli
narinio meno šedevrų paragau
t i , neapsivils. Na, o pelnas 
skir iamas parapijos paramai. 

ŠVČ. M. MARIJOS GIMIMO 
parapijos raštinėje, 6900 S. 
Wash tenaw, Chicago, galima 
įsigyti kalėdaičių (plotkelių). 
Raštinė atidaryta nuo pirma
dienio iki penktadienio 9 vai. r. 
iki 4 vai. p.p., sekmadieniais 
nuo 9 vai. r. iki 1 vai. p.p. 

KALĖDOS! Montrealio lietuvių 
choras atlieka kalėdines gies
mes: „Tyliąją naktį", „Skubin
kit, piemenys", „Laukiame su 
viltim", „Iš padangių tolimųjų" 
ir ki tas — iš viso 14 lietuviškų 
kalėdinių giesmių, įrašytų kom
paktinėje plokštelėje (CD). Iš
leido „Vilnius Records". Plokš
telė gaunama „Draugo" knygy
nėlyje. Tai nuostabi dovana ir 
sau patiems, ir draugams, pa
ž į s t amiems . Kaina 15 dol. 
Beje, „Draugo" knygynėlis t u 
r i d a u g gražių, p r a smingų 
dovanėlių Kalėdoms ir kitoms 
progoms — kompaktinių plokš
telių, muzikos į rašų juos te
lėse, vaizdajuosčių, g in taro 
d i rb in ių , ir knygų, knygų, 
knygų — tiek suaugusiems, 
t iek vaikams. Užsukite p a s 
m u s ir pasirinkite. Ar gali bū t i 
p rasmingesnė dovana, k a i p 
l ietuviška muzika, knyga, gin
taro vėrinėlis? 

: w? iš r. fp^/Ą\r~ 

4 
įlflHBBi' 

t 

L 
t: • i 

AR MĖGSTATE MEŠKERIOTI? 
Čikaga įsikūrusi nuostabaus, 
didelio ir žuvingo Michigan 
ežero pakrantėje. Tačiau, norin
tiems savo laimę išmėginti, vi
liojant žuveles iš ežero bangų 
ant meškerės kabliuko, reika
lingi miesto leidimai. Beje, gali
ma meškerioti ir žiemą nuo kai 
kur ių paplūdimių. Leidimai 
meškerioti „Harbor Pier Access 
Passes" yra išduodami nuo š.m. 
lapkričio iki 2005 m. kovo 31 d. 
ir kainuoja 5.50 dol. ir galima 
įsigyti Henr / s Sports and Bait, 
3130 S. Canal Str. Daugiau 
informacijų teikia Chicago Park 
District tel. 312-742-4786. 

„Aukštaitijos" komanda, 
sukomplektuota iš gana pajėgių 
ir aukštaūgių žaidėjų, kaip 
Sauliaus Krikščiūno, Ramūno 
Žemaičio, Artūro Astrausko, 
Aido Buzelio ir kitų jaunokų, 
bet kiblių žaidėjų, šio rato rung
tynėms ruošėsi labai dėmesin
gai ir treniruotėse rengė ne 
vieną naują derinuką — staig
menas prieš pirmaujančią ČLK 
lygos komandą — „Radviliškį". 
O radviliškiečiai į rungtynes 
atėjo, turėdami tris pergales ir 
būdami turnyre pirmaujančiais. 
Todėl jautėsi labiau pasitikin
tys ir kiek menkiau susikaupę, 
ir, matyt, galvojo: „kaip bus, 
kaip nebus, bet radviliškiečiai 
— nepražus" — pergalę pasieks. 
Juo labiau, kad jų gretose žai
džia: aukštaūgis centras Eval
das Jaciunskas, geriausias pra
ėjusio čempionato žaidėjas Egi
dijus Stanislaukis, sunkusis 
krašto puolėjas, o, reikalui 
esant, ir kietas gynėjas Vaclo
vas Šivickas, komandos „moto
ras" ir siela Andrius Virbickas 
bei kiti patyrę krepšininkai. 

Rungtynės prasidėjo ir nuo 
pat pirmos sekundės užsimezgė 
labai įtempta, įdomi dvikova: 

radviliškiečiai — Egidijus 
Stanislauskis atidaro koman
dos sąskaitą 2:0, Vaclovas 
Šivickas padidina rezultatų tri
taškiu — 5:0. Tačiau aukštai-
t iet is Aidas Buzelis mažina 
skirtumą iki trijų, po to- iki 
vieno taško. Bet radviliškiečių 
jungiantysis ir atakuojantis 
gynėjas A. Virbickas pataiko iš 
tritaškės zonos, radviliškiečiai 
vėl pirmauja 8:4. 

Labai kieta aikštės gynyba, 
o kartais asmeniškai ginasi 
aukštaitiečiai ir neleidžia savo 
varžovams laisvai žaisti, dengia 
juos visur, ku r bebūtų. Tai 
duoda teigiamus rezultatus: 
varžovai negali veiksmingai 
panaudoti savo aukštaūgių 
Evaldo Jaciunsko ir Egidijaus 
Stanislauskio, o pasitaikius 
progai ir žaibiškai įbėgus į 
laisvus plotus, Ar tūras 
Astrauskas įmeta dvitaškius, 
Ramūnas Žemaitis sumeta 
keturias baudas iš šešių ir dar 
pelno dvitaškį iš po krepšio. 
Rezultatas lygus — 11:11, po to 
— 12:12. Likus iki pirmo kėlinio 
pabaigos 90 sekundžių, rezul
ta tas vėl lygus — 17:17. Artūras 
Astrauskas, įmetęs baudą ir 

vieną dvitaškį, išveda aukš
taičius pirmyn 20:17. Tačiau 
dabar radviliškiečių gretose, 
labai energingai ir išradingai 
žaidęs Vaclovas Šivickas įmetė 
vieną baudą, o Andrius Vir
bickas įdėjo dvitaškį: 21:20 — 
radviliškiečiai paskutinėje mi
nutėje pirmauja. Bet baigiamo
sios atakos metu aukštaičių 
žaidėjas Darius Sriubas beveik 
nuo vidurio aikštės linijos 
sviestą . kamuolį pa ta ikė į 
krepšį ir dabar jau „Aukštaičių" 
komandą išveda į priekį 23:21. 
Pertrauka. 

Antrojo kėlinio pirmosiomis 
minutėmis radviliškiečių Egi
dijaus Stanislauskio, Andriaus 
Virbicko metimais rezul tatas 
vėl buvo išlygintas ir persver
tas radviliškiečių naudai, ta
čiau, vėl atsigavę „Aukštaitijos" 
krepšininkai rezultatą sulygina 
— 30:30. Likus iki rungtynių 
pabaigos pusantros minutės , 
pirmavo „Aukštaitija" 38:34 ir 
rodėsi, kad jau įvyko lemiamas 
persilaužimas, tačiau kovinga
sis radviliškietis Vaclovas 
Šivickas dviem tritaškiais išly
gino rezultatą — 40:40. O 
baigiamąjį rungtynių akordą 
sugrojo komandos kapi tonas 
Andrius Virbickas, iš labai toli 
įmetęs gražų tritaškį 43:40. 

SKELBIMAI 
• L i t huan i an Mercy Lift 

dėkoja už aukas, kurias pa
skyrė įgyvendinti dantų prie
žiūros programą vaikams Lie
tuvoje. Aukojo: $35 — Edward 
ir Sandra Vienužis, IL $25 — 
Violet Abad, OH; Regina 
Taunys, CT; Arthur Good, OH; 
Peter ir Marie Lykos, IL. $20 — 
Genovaitė Karsokas, OH. $15 
— Alma Vilkas-Stockus, C A; 
Rudolph ir Stella Stinauer, IL. 
Dėkojame už aukas! Li thua
n ian Mercy Lift, P.O. Box 88, 
Palos Heights , IL 60463. Tel. 
708-952-0781. T a s ID #36-
3810893. 
www.lithuanianmercylift@yahoo.com 

• L i thuan ian Mercy Lift 
dėkoja už aukas, kurias pa
skyrė šelpimui tuberkulioze 
(TB) sergantiems ligoniams 
Lietuvoje. Aukojo: $100 — 
Vytas Memenąs, IL; Teresa Poš
kus, TX; Malvina Klivecka, NY. 
$75 — Philomene Vilutis, IL. 
$50 — Nijolė Zdanys, IL; Rama 
ir Victor Aras, NE; Timothy ir 
Namida Smith, KY; Mary De-
reske, NM. $35 —« Anthony 
Rusilas, NY. $25 — Vida Buč-
mys, OH. $20 ir mažiau — 
Marija Vilutis, FL. Dėkojame už 
aukas! L i t h u a n i a n Mercy 
Lift, P. O. B o s 88, Pa los 
Heights, EL 60463. Tel. 708-
952-0781. T a x ID #36-
3810893. 
www.lithuanianmercylift@yahoo.com 

• L i thuan ian Mercy Lift 
dėkoja už aukas, kurias pa
skyrė ŽIV/AIDS ir narkotikų 
prevencijos programoms Lie
tuvoje. Aukojo: $15 — Algirdas 
Pivaronas, IL; $10 Albert But
kus, IL. Dėkojame už aukas! 
L i thuan ian Mercy Lift, P.O. 
Box, Palos Heights , IL 60463. 
Tel. 708-952-0781. Tax ID 
#36-3810893. 

www.hthuanianinercylift@yahoo.com 

• L i t h u a n i a n Mercy Lift 
dėkoja už aukas, kurias pa
skyrė perinatalinei kūdikių 
priežiūrai Lietuvoje. Aukojo: 
$200 — Viyasagar ir Nagamani 
Dharmapuri, IL. $25 — Ken-
neth ir Margaret Gillespie, NY. 
$15 — Aldona Dambrava, CO. 
Dėkojame už aukas! L i t h u a 
n i a n Mercy Lift, P.O. Box 88, 
Pa los He igh t s , IL 60463. Te l . 
708-952-0781. T a s ID #36-
3810893. 
www.Uthuanianmercylift@yahoo.com 

• L i t h u a n i a n Mercy Lift 
dėkoja už aukas, kur ias pa
skyrė krūties vėžio ankstyvai 
diagnostikai Lietuvoje. Aukojo: 
$150 — Evvard Kwedar, IL. 
$100 — W. J. Jagiella, M.D., 
GA; Peter Merwin, IL. $50 — Z. 
ir A. Rekašius, IL, Anna 
Stoškus, IL; Marjorie Klickna, 
IL; Dalia Žemaitytė, OH. $35 — 
Marion Zimmerman, OH. $20 ir 
mažiau — anonymas; Robert ir 
Emilia Sadonis, NJ. Dėkojame 
už aukas! L i t h u a n i a n Mercy 
Lift, P .O. Box 88, P a l o s 
Heights , IL 60463. Tel . 708-
952-0781. Tax ID #36-
3810893. 
www.bthuanianmercylift@yahoo.com 

• L i t huan i an Mercy Lift 
dėkoja už aukas, skirtas padėti 
LML įgyvendinti medicininius 
projektus sergantiems ligo
niams Lietuvoje. Aukojo: $150 
— Vladas Kaupas, FL. $35 — 
Elvyra ir Gedas Žemaitis, OH; 
Ema ir Donald Shobrys, IL. $25 
— Tekle Bogusas, MA; William 
Burimauskas, NY: Bruno i r 
Angelė Stankaitis, NJ; Florence 
Schneider, NY. $20 ir mažiau 
— Victor ir Jolyta Suduikis, CO; 
Romualdas ir Gražina Kriau
čiūnas, MI; Vincent Bigelis, MI; 

B. ir E. Satkunas, VA; Paul ir 
Sophie Timbrook, PA; Stella ir 
Vic Macys, FL; Julia Troiano, 
NY. Dėkojame už aukas! 
L i t h u a n i a n Mercy Lift, P.O. 
B o s 88, Palos H e i g h t s , IL 
60463. Tel. 708-952-0781. T a s 
ID #36-3810893. 
www.hthuanianmercyufb@yahoo.com 

• L i thuan ian Mercy Lift 
dėkoja už aukas, skirtas padėti 
LML įgyvendinti medicininius 
projektus sergantiems ligo
niams Lietuvoje. Aukojo: $100 
— Daniel ir Alma Ericson, IL; 
Anthony ir Helen Yakaitis, NY; 
Robert P. Simon, MA. $50 — 
Edward ir Suzanne Žemaitis, 
NY; Walter Klosis, NY; Stanley 
ir Jane Sula; CA; Joseph 
Martunas, PA; Robert ir Mary 
Narky, NY. $35 — Balys ir 
Genovaitė Erslovas, IN; Adelė 
Sakalas, IL. $25 — Edmund ir 
Gražina Varnelis, OH; Irene ir 
Vladas Kilius, NY: Vitas ir 
Danutė Sirgedas, MI; Elena Ur-
baitis, NY; Audronė Tischner, 
CO; Oscar ir Bronė Kremeris, 
IL; William ir Anna Urbanas, 
MD; Doona Kowalski, CT; 
Joseph Levonas, NY; Michael ir 
Geraldine Čeponis, FL; Valerija 
Masilionis, OH; Ramūnas 
Bigelis, NY; Irene Daugirdas, 
IL. $20 ir mažiau — Saulius ir 
Helen Obelenis, OH; Vai ir 
Regina Melinis, NJ ; Loretta 
Stukas , NJ; James ir Ann 
Druetzler, IL; Mary Palmer, 
CT; Casimir ir Gilanda 
Matonis, AZ; Michael ir Dolores 
Kattchee, IA; Vytautas ir 
Patricia Matulionis, OH; 
Aldona Masiulionis, NY. 
Dėkojame už aukas! 
L i t huan i an Mercy Lift, P .O. 
Box 88, Palos H e i g h t s , IL 
60463. Tel. 708-952-0781. T a s 
DD #36-3810893. 

y.lfthuanianmercyhft@yahoo.com 

Linkcsmų cSv. Kalėdų 

i h"i"> k<i!<-«ltnirim( j 
DARIAUS POLIK\IČIO VAIKŲ 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
įvyksiančiame gruodžio 12 d., itltniildil'fU, 1:30 v 
jos bažnyčioje. Tuojau po pamaUlu bm pietttl o f 
certas. Bilietus p ie tu im it fconcefttti ^.ihm.t įsigyti baž
nyčios vestibiulyje pru-s ĮMBHrtdM ir po pamaldų bei 
užsisakyti pas Romą Stropu tel. 815-836-1845. 
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dalyvaus 
koncerte, 
p r misi-
o to kon-

• „Saulutė" , Lietuvos vai
kų globos būrelis dėkoja už 
aukas padėti vargingai gyve
nantiems vaikams bei studen
tams Lietuvoje. Aukojo: dr. Mei
lutė Biskienė $50, D. Tijūnėlis 
$25. Chicago Lithuanian Wo-
men's Club (B. Zalatorienė) 
$75, Irmina Lesevičius $240 
metams paremti berniuką, 
Lilija Kizlaitienė $25 Motie
jukui, Vilija ir Egidijus Mala
kauskas $40 a.a. Mato Baukio 
atm., dr. Remigijus Gaška 
$9,800 studentų stipendijoms, 
Stanley Stončius — $800 me
tinė parama dviems vaikučiams 
ir jiems dovanos Kalėdų proga, 
Ann Tomacek $30, Ramoną ir 
John Vaikutis, J r . $25, Ona 
Adams $500 dviejų vaikučių 
metinei paramai; a.a. Adolph 

Norbut atm. Ritos ir Romo 
Fabijonų šeima $50, Ligija ir 
Petras Ambutas $50, Judita ir 
Adrianas Stanislovaitis; Alfon
so ir Janės Zdanių gimtadienio 
proga sveikina Stanislava Ge
čiauskienė ir Birutė ir Steponas 
Zabuliai $100 bei Aldona ir 
Vytas Saimininkas $50; a.a. 
Adomo Mickevičiaus atm. auko
jo Margaret ir Charles Redfield 
$75, Laima ir Everet Vonder 
Stoep $50, Donald Sturmer 
$100, Meilė ir Tadas Mickus 
$100, Nijolė ir dr. Romualdas 
Kašubą $50, Mečys Aukštuolis 
$100, dr. Jonas Zmuidzinas 
$100. Labai ačiū, „ S a u l u t ė " 
(Sunlight O r p h a n Aid) 419 
Weidner Rd., Buffalo Grove , 
IL 60089, tel. (847) 537-7949. 
TAX ID #36-3003339. 

Labai permainingas ir įdomias 
rungtynes laimėjo radviliškie
čiai, ir tuo pačiu tęsia pirma
vimą Čikagos lietuvių krepšinio 
lygos antrajame čempionate. 

— Mes šias rungtynes žai
dėme, kiek labiau jaudinda-
miesi, nes žinojome varžovų 
pajėgumą ir jautėme jų didelį 
norą mus nugalėti, — po rung
tynių pasakoja šio rato sėkmin
giausias ir geriausias puolėjas 
Vaclovas Šivickas. — Tiesa, 
jaudinomės ir dėl negalinčio 
visu pajėgumu žaisti pirmojo 
ČLKL čempionato geriausio 
žaidėjo Egidijaus Stanislauskio, 
nes j is neseniai buvo labai 
smarkiai pasitempęs nugaros 
raumenis. Egidijus ir dabar 
aukojosi dėl komandos, ir su 
skaudančia nugara padėjo 
komandai rungtyniauti su 
stipriais varžovais. Tačiau šian
dieną gana sėkmingai ir pagirti
nai gynyboje ir puolime dar
bavosi mūsų jaunasis centras 
Evaldas Jaciunskas, surink
damas daugumą kamuolių po 
krepšiais ir tuo veiksmingai 
trukdydamas varžovų puolimui. 
Mes džiaugiamės šiandieniniu 
laimėjimu, juo labiau, kad jis 
pasiektas tik dėl komandos 
didesnės patir t ies ir valingo 
kovingumo. Aukštaičiai ' ' žaidė 
pagirtinai. 

— Ar seniai žaidžiate 
krepšinį? — paklausiau Vaclovo 
Šivicko. 

— Nuo pat vaikystės pamė
gau šį labai įdomų ir vyrišką 
žaidimą. Žavėjo mūsų žal
giriečiai, jų pergalės, ir norėjau 
panašėti į juos. Gimiau ir au
gau, pradėjau žaisti krepšinį 
Radviliškyje. Žaidžiau Pane
vėžio ^Lietkabelio" meistrų ko
mandoje, vėliau, besimokant 
Kauno žemės ūkio akademijoje, 
laimėjome Lietuvos „Sporto" 
laikraščio taurę, o, „Pilėnų" ko
mandoje žaidžiant, laimėjome 
trečiąją vietą Lietuvos aukš
čiausioje lygoje. 

— O kaip klostėsi asmeni
nis gyvenimas? Ar turite šeimą, 
vaikų? 

— Esu vedęs labai mielą ir 
gerą merginą Astą. Įdomu, kad 
su Asta susipažinome Anglijoje, 
o Lietuvoje susituokėme. Susi
laukėme dviejų sūnelių — Pau
liaus, kuriam jau dvylika metų, 
ir Marko, kuris — tik dvejų. 

Šiuo metu laukiamės trečiojo 
sūnelio,: ta ip gydytojai nus ta t ė . 

— Ar berniukai, kaip ir J ū s , 
mėgsta krepšinį? 

— Pau l ius laba i pamėgo 
amerikietiškąjį futbolą ir pas
toviai lanko t r en i ruo te s , o 
krepšiniu domisi t ik ka ip visi 
l ietuviukai: tur i oranžinį ka
muolį i r laisvalaikiu pas i t re 
niruoja kiemo aikštelėje. Ir man 
labai pa t inka amer ik i e t i škas 
futbolas — tai iš t ikro labai 
vyriškas ir įdomus ža idimas , 
labai norėčiau pabandyti . 

— O kuo užsiimate š iame 
krašte? 

— Turiu limuzinų verslą ir 
neblogai sukuosi: t u r i m e ir 
patogų namą, galiu i š la ikyt 
šeimą. Žmona gali nedi rbdama 
auginti mūsų vaikučius. 

— Pal inkės ime i r to l iau 
sėkmingai žaist i J ū s ų pa
mėgtąjį krepšinį, o svarbiausia 
— susi laukt i sveiko trečiojo 
sūnelio, augint i gražią l ietu
višką šeimą čia — tolimojoje 
nuo tėvynės šalyje. 

Kovingumu ir varžybine 
į tampa nė kiek nenusileido ir 
kitos rungtynės t a rp „Atlanto" 
ir „Šiaulių" komandų. Pradžioje 
p i rmavę , šiauliečiai p i rmą 
kėlinį pralaimėjo kla ipėdie
čiams 24:25. Antrajame kėliny
je ilgai atsipalaidavo i r leido 
varžovams sulyginti rezul ta tą 
— 54:54. Pirmosios lygiosios ir 
pirmasis pratęsimas lygos pir
menybėse. Penkiaininut iniame 
pratęsime abi komandos ta ip 
smarkia i jaudinosi , k a d ka
muolys be tikslo skrajojo nuo 
vieno krepšio iki kito, o žaidėjai 
da rė t i ek daug kla idų, k a d 
at lant iečiai pe lnė t ik vieną 
tašką, o šiauliečiai — ketur is . 
Tad pergalę šventė šiauliečiai 
58:55. 

Kretingiečiai, vadovaujami 
trenerio Stepo Žilio, po nelabai 
sunkios kovos, 54:44 nugalėjo 
„Stumbro" komandą. Kre t in -
giečių komandoje labai sėkmin
gai žaidė Remigijus Narvi las ir 
Ramūnas Žemait is , pe lnę 
nugalėtojams daugiausia taškų. 

A l g i r d a s J . V i t k a u s k a s 

SKELBIMAI 
Advokatas 
J o n a s Gibai t i s 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie A v e n u e 
Chicago, TL 60629 
Tel. 773-776-8700 

E-mail: Gibaitis@aol.com 
Toli free 24 hr . 888-776-6742 

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

A d v o k a t a s 
V y t e n 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. 

TeL 630-257-0200, Lemont , TL 

A d v o k a t a s 
DARIUS R. DDIMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. Raštinės Čikagoje ir 

Woodridge. 
Tel . 877-Gynejas a r b a 

877-496-3527 

IMIGRACINES T E I S E S 
SPECIALISTAS 

HONG&ASSOCIATES 
Tel.773-588-6215 

3806 West Lawrence, Čikagoje 
Kalbame l ie tuviškai 

N a m a m s p i r k t i p a s k o l o s 
duodamos m a ž a i s m ė n e s i 
niais įmokėjimais i r p r ie ina
ma i s nuošimčiais . Kre ipki 
tės 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 . TeL (773) 847-7747 

• D Ė M E S I O ! V I D E O 
A P A R A T Ų S A V I N I N K A I ! 
Norėdami t ikra i kokybiškai 
išverst i video į rašus iš 
Lietuvoje naudojamos PAL 
sistemos į amerikiet iškąją 
NTSC ir atvirkščiai , kreip
kitės į rNTER-VTDEO 3533 
S. A r c h e r Ave„ Chicago, TJL 
60609. TeL 773-927-9091. 

Sav. P e t r a s Bernotas . 

IMIGRACINES T E I S E S 
ADVOKATAS 

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

135 S Lefiaūe #2300 ChicEea IL 60803 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

A d v o k a t a s 
G D ^ T A R A S P . Č E P Ė N A S 
6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 

60629 
T e l . 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 

• P I G I A U S I A — N E 
PATIKIMIAUSIA! Kortelės daž
nai nesuveikia. P a s k u t i n ė s 
minutės nu t rupa . O kaip su 
bendrovėmis, kur ių centrinės 
net ne JAV ir siūlo „ypatingus 
įkainius*? Dažn i aus i a i t a i 
p ras tas mternet inio tipo, o ne 
telefoninis ryšys . P ro t ingas 
vartotojas r enkas i amer i 
kiečių firmą (jst. 1993 m.) 
LTTCOM. { Lietuvą iš namų 
ar mobilaus telefono TIK 11,9 
et., o JAV — 4,9 et. Jokių 
mėnesinių mokesčių, jokių 
papildomų kodų. I šk lo t inę 
gauna te su savo vie t ine 
sąskaita Registruokitės lietu
viškai 708-386-0686. Tau
pykite šiandien su LTTCOM! 
Demet-io! įkainis galioja tik 
naujiems klientams' 
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