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Lietuvos karo medikai kitais 
metais vyks į Afganistaną

Vilnius, gruodžio 14 d. 
(BNS) — Kitų metų pradžioje 
Lietuvos karo medikai turėtų 
išvykti į Afganistano regioną 
dalyvauti JAV vadovaujamoje 
antiteroristinėje- operacijoje 
„Enduring Freedom”. Lietu
viai veiks Čekijos grupės su
dėtyje.

Penktadienį į dvišales kon
sultacijas Vilniuje atvykęs 
Čekijos gynybos viceministras 
Štefan Fule Lietuvos pa
reigūnams perdavė Čekijos gy
nybos ministro Jaroslav Tvrdi- 
ko pasirašytą oficialų kvie
timą Lietuvai prisijungti prie 
čekų karo medikų užduoties. 
Kvietimas adresuotas Lietu
vos krašto apsaugos ministrui 
Linui Linkevičiui.

Kaip po dvišalių Lietuvos ir 
Čekįjos užsienio reikalų bei 
gynybos ministerijų konsulta
cijų žurnalistams sakė Lietu
vos pasirengimui į NATO va
dovaujantis UR viceministras 
Giedrius Čekuolis, kitą savai
tę į Prahą turėtų išvykti Lie
tuvos kariniai žinovai derinti 
techninių detalių.

Pasak S. Fule, jungtinis me
dikų būrys į Afganistaną tu
rėtų išvykti aųtroje sausio 
pusėje.

Trečiadienį Lietuvos vyriau
sybė pritarė siūlymui pasiųsti 
12 Lietuvos karo medikų į 
šešis mėnesius truksiantį 
darbą. Šį projektą dar turės 
savo nutarimu patvirtinti Sei
mas. Kadangi dar nežinoma, 
kur' Lietuvos karo medikai 
galėtų būti dislokuojami, nu
tarimo projekte nurodoma,

* Tėvynės sąjungos (Lie
tuvos konservatorių) vado
vas Vytautas Landsbergis ra
gina vyriausybę aktyviau 
veikti siekiant atgauti Lietu
vos gyventojų turėtus indė
lius, sovietmečiu laikytus ban
ko „Vnešekonombank” Vil
niaus skyriuje. Manoma, jog 
negrąžintų indėlių iš viso yra 
apie 9.2 mln. JAV dolerių. 
Penktadienį V. Landsbergis 
išplatino pareiškimą, kuriame 
Lietuvos bankas ir vyriausybė 
raginami skubiai išsiaiškinti 
padėtį ir viešai paskelbti, ką 
reikėtų daryti turėjusiems 
lėšų „Vnešekonombank”, kaip 
ir kur pateikti reikalavimus 
atgauti indėlius. BNS žinio
mis, finansų ministrė Dalia 
Grybauskaitė dėl „Vnešeko
nombank” indėlių grąžinimo 
lapkričio 6 dieną laišku 
kreipėsi į Rusijos finansų mi
nistrą Aleksėj Kudrin, tačiau 
atsakymo iki šiol negavo.

* Dabartinis valstybės va
dovas Valdas Adamkus popu
liarumu aplenkė Socialdemo
kratų partijos vadą, ministrą 
pirmininką Algirdą Brazaus
ką ir tapo populiariausiu kan
didatu į prezidento postą, rodo 
viešosios nuomonės tyrimas, 
kurį atliko rinkos ir viešosios 
nuomonės tyrimų firma 
„Baltijos tyrimai”. 17.5 proc. 
apklaustų Lietuvos gyventojų 
prezidento poste norėtų maty
ti dabartinį valstybės vadovą 
V. Adamkų. A. Brazauską pa
laiko 13.8 proc. gyventojų. III 
vietoje — Seimo pirminin
kas Artūras Paulauskas (7.6 
proc.). TV vietoje išlieka 
Krikščionių demokratų vado
vas Kazys Bobelis, už kurį 
savo balsus atiduotų 6.6 proc. 
rinkėjų. V vietoje yra Liberalų 
sąjungos pirmininkas Euge
nijus Gentvilas (5.5 proc.).

(BNS)

kad jie būtų siunčiami į Vidu
rio ir Pietų Azijos regioną.

Lietuvos karo medicinos tar
nybos duomenimis, yra 21 
savanoris, pateikęs prašymą 
dalyvauti užduotyje.

Karo medikų komandą su
daro karo gydytojas, jo 
padėjėjas bei du paramedikai, 
kuriais vadinamas slaugytojų 
lygio personalas.

* Generalinė prokuratū
ra imasi tirti, ar pagrįstos 
yra JAV bendrovės „Williams 
International” išlaidos „Mažei
kių naftos” įmonės valdymui 
bei konsultavimui, pareiškė 
generalinis prokuroras Anta
nas Klimavičius. Baudžiamąją 
bylą dėl svetimo turto pasisa
vinimo arba iššvaistymo stam
biu mastu, aplaidumo komer
cinėje, ūkinėje, finansinėje bei 
profesinėje veikloje kovo pa
baigoje iškėlė Mažeikių rajono 
apylinkės prokuratūra. Pasak 
„Mažeikių naftos” pateiktos 
ataskaitos, 2000 metpis, kai 
įmonės valdymą perėmė JAV 
bendrovė „Williams Interna
tional”, valdymo paslaugos 
kainavo 44.4 mln. litų. 
Didžiausią dalį — 17 mln. litų 
— sudarė atlyginimai ir kitos 
amerikiečių paslaugos. Per 
mėnesį vienam darbuotojui 
vidutiniškai išmokėta 61,000 
litų. Be to, „Williams” darbuo
tojams mokama ir minimali 
alga, kuri neįskaičiuojama į 
valdymo mokestį. (BNS)

* Centro sąjunga siūlo 
„Mažeikių naftai” skelbti 
bankrotą, pertvarkyti ją ir 
ieškoti naujų investuotojų. 
Centristų požiūriu, tai vienin
telis įmanomas kelias iš ypač 
keblios padėties, kai tęsiasi 
nuostolinga įmonės veikla, 
stabdomos derybos su ben
drove „Jukos”, yra neaiškus 
milžiniškų finansinių valstybi
nių garantijų likimas. Pasak 
sąjungos pirmininko Kęstučio 
Glavecko, būtina imtis kuo 
skubesnių veiksmų spren
džiant užsitęsusį „Mažeikių 
naftos” vegetavimą. K. Gla
vecko nuomone, bankrotas yra 
vienintelis būdas bendrovei 
gelbėti nes dabartinis kelias, 
dengiant nuotolius visų mo
kesčių mokėtojų sąskaita, ne
gali būti priimtinas. (Elta)

*_ Žemės ūkio ministerija 
(ŽŪM) parengė tvarką, kaip 
atlyginti nuostolius žvejams, 
kuriuos jie patiria dėl sutruk
dyto darbo. „Taisyklės pradė
tos rengti seniai, ne dėl avari
jos Būtingėje, tačiau bus pri
taikytos ir šiam incidentui”, 
sakė Žuvininkystės departa
mento prie ŽŪM vyriausiasis 
specialistas Henrikas Ban- 
kauskas. Projekte numatyta, 
kad fizinis ar juridinis asmuo, 
dėl kurio veiklos žvejai neteko 
galimybės žvejoti, privalo atly
ginti jų patirtus nuostolius. 
Jei žvejybą sukliudę asmenys 
nesutiktų mokėti nustatytos 
kompensacijos, ginčas būtų 
sprendžiamas teisme. . <bns>

* Po lapkričio pabaigoje 
įvykusio naftos išsiliejimo į 
jūrą Būtingės terminalas pla
nuoja atnaujinti naftos krovos 
darbus. Klaipėdoje ir Būtin
gėje apsilankęs aplinkos mi
nistras Arūnas Kundrotas tei
gė, kad nors dar nebaigti ir te
bevyksta įvairūs tyrimai, ter
minalas kitą savaitę planuoja 
atnaujinti naftos krovą į tank
laivius. Pasak ministro, ka
dangi Būtingės terminalas kol 
kas nėra tinkamai pasirengęs

Lietuvos pasienyje su Baltarusija penktadieni atidaryta nauja Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Igna
linos rinktinės Adutiškio užkarda. Atidarymo ceremonijoje dalyvavusiems aukštiems pareigūnams buvo pade
monstruota pasieniečių ginkluotė ir naudojama mobilioji termovizorinė įranga, pristatyta padėtis Lietuvos ir 
Baltarusijos pasienyje. Naujoji VSAT užkarda, kurios statyba kainavo 2.84 mln. litų, pastatyta už pusės kilome
tro nuo Lietuvos ir Baltarusijos valstybių sienos. Dalį statybų finansavo Europos Sąjunga, skirdama 1.9 mln. li
tų. Ypatingais atvejais pastatas gali veikti nepriklausomai, jis turi elektros generatorių, atskirą vandens gavi
mo šaltinį, valymmįrenginius. Prie užkardos įrengta sraigtasparnių tūpimo ir kilimo aikštelė, automobilių, gink
lų užtaisymo ir sporto aikštelės, priešgaisriniai telkiniai, artezinis gręžinys, iškilmių aikštė, nuotėkų valymo 
įrenginiai, šiųių aptvaras. Užkardoje yra patalpos pareigūnų tarnybai ir poilsiui, taip pat įrengtos pažeidėjų lai
kinojo sulaikymo patalpos, kuriose yra ir komunaliniai įrenginiai. Su Baltarusija Lietuva turi 656 kilometrų il
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lntertax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais)

gio sieną.

Tėvynėje pasižvalgius
* Lietuva nutarė iš JAV

už 38.5 mln. litą įsigyti vi
dutinio nuotolio prieštankinių 
valdomų sistemų „Javelin”. 
Ginkluotė Lietuvą turėtų pa
siekti iki 20į)4 metų, tačiau 
JAV sutiko ieškoti galimybių, 
kad Lietuvos kariuomenei rei
kalingos „Javelin” prieštanki
nės sistemos būtų pateiktos 
iki 2002 m. spalio, kai Lietuva 
yra įsipareigojusi parengti 
NATO reikalavimus atitin
kantį Ruklos mechanizuotąjį 
pėstininkų batalioną. „Javelin 
prieštankinių raketų sistema 
gali būti naudojama šaudymui 
iš transporto priemonės arba 
nuo šaulio peties, taip pat iš 
uždarų patalpų. (BNS)

* Triukšmingai beveik 4 
valandas Seime vykęs kitų 
metų biudžeto įstatymo pro
jekto svarstymas baigėsi per
galės puota Seimo pirmininko 
Artūro Paulausko kabinete. 
Čia atėjo premjeras Algirdas 
Brazauskas, ministrai, kiti 
valdančiosios daugumos atsto
vai. Išeidami iš Seimo pirmi
ninko kabineto, politikai pa
teikė visiškai skirtingas susi
tikimo priežastis. (LR,Elta)

* Trumpam į Paryžią iš
Briuselio atvykęs Lietuvos 
užsienio reikalų ministras An
tanas Valionis su Prancūzijos 
užsienio reikalų ministru Hu- 
bert Vedrine pasirašė sutartį 
dėl ambasados pastato. Pagal 
šią sutartį Prancūzija suteiks 
Lietuvai 23 mln. frankų (apie 
12 mln. litų) kompensaciją 
naujam ambasados pastatui 
įsigyti. Naujojo pastato Lietu
vos ambasadai jau ieškoma 
prabangiame 16-ajame Pary
žiaus rajone. (LR, Elta)

* Netrukus gali paaiškėti
kraupūs 37 metą samdomo 
žudiko iš Rusijos Leonid 
Paršukov nusikaltimai Lietu
voje. Per pirmąją apklausą L. 
Paršukov dar neprabilo apie 
savo nusikaltimus Lietuvoje. 
Tačiau jis domisi, ar gali 
išvengti perdavimo Rusijai. 
Samdomas žudikas norėtų 
derėtis. Baimė atsidurti Rusi
joje verčia nusikaltėlį prabilti 
Lietuvoje. (LR,R,Elta)

avarijų likvidavimui, prie ter
minalo plūduro jūroje kurį lai
ką budės Klaipėdos valstybi
nio jūrų uosto gelbėjimo laivas 
„Šakiai”. <bns>

* „Partijos kandidato 
rinkimuose aš nedalyvau
siu”, sakė Lietuvos liberalų 
sąjungos (LLS) pirmininko 
pavaduotojas, buvęs premje
ras Rolandas Paksas, pavadi
nęs rinkimus „partiniu žai
dimu”. Tačiau LES pirmininko 
pavaduotojas atsisakė at
skleisti, ar apskritai ketina 
dalyvauti prezidento rinki
muose. „Ateis laikas, aš apie 
tai pasakysiu”, sakė jis. (BNS)

* Sveikatos apsaugos mi
nistras nusprendė atleisti 
Farmacijos departamento di
rektorių Gintautą Viskaitį. 
Vyriausioji tarnybinės etikos 
komisija (VTEK) nustatė, kad 
G. Viskaitis susijęs su bendro
vės „Ramučių vaistinė” veik
la, nes jai vadovauja jo žmona. 
„Ramučių vaistinė”, laimėjusi 
konkursus, vaistais aprūpina 
28 Vilniaus rajono medicinos 
punktus ir ambulatorijas. 
Konkursus organizavo ir pa
raiškas svarstė 5 asmenų ko
misija, kurios pirmininkė ir 
dvi narės yra G. Viskaičio va
dovaujamo Farmacijos depar
tamento darbuotojos. (bns>

* Didžiausia Europoje
Prancūzijos įmonė „Dal- 
kia” pasirašė susitarimą su 
nuomojamos bendrovės „Vil
niaus šilumos tinklai” ir jos 
filialo profesinėmis sąjungo
mis ir jos nariams garantavo 
iki šiol turėtas darbo sąlygas 
bei socialines garantijas. Vil
niaus savivaldybė ir „Dalkia” 
spalio 30 d. pradėjo derybas 
dėl bendrovės „Vilniaus šilu
mos tinklai” valdymo ir nuo
mos sutarties 15 metų. Perė
musi Vilniaus šilumos siste
mų valdymą, „Dalkia” taptų 
didžiausia šilumos tiekėja Lie
tuvoje. (BNS)

* Ignalinos atominės elek
trinės (IAE) naudojimo nu
traukimo fondo sąmata, kuri 
ketvirtadienį Seime buvo pat
virtinta drauge su 2002 metų 
biudžetu, numato, kad atei
nančiais metais fondas gaus 
55.499 mln. litų pajamų. Fon
do lėšos yra kaupiamos iš IAE 
atskaitymų nuo pajamų, gau
tų už parduotą elektros ener
giją, užsienio valstybių, tarp
tautinių organizacijų tikslinių 
įnašų, fondo lėšų palūkanų ir 
pajamų už fondo lėšas, inves
tuotas finansų rinkoje. (Eitai

Vladimiro Gulevičiaus (Elta) nuotr.

* Valstybinis M. K. Čiur
lionio dailės muziejus Kau
ne gruodžio 14 d. paminėjo 
80-ąsias įkūrimo metines. Ju
biliejaus proga kauniečiai ir 
miesto svečiai nuo gruodžio 14 
iki 24 dienos kviečiami nemo
kamai apsilankyti muziejaus 
ir jo filialų parodose. Muziejus 
turi gausiausią Lietuvoje įvai
rių epochų Lietuvos meno 
kūrinių kolekciją, čia rodomi 
beveik visi dailininko ir kom
pozitoriaus Mikalojaus Kons
tantino Čiurlionio paveikslai, 
eskizai ir piešiniai (220 eg
zempliorių), natų rankraščiai. 
Iš viso muziejuje yra 334,758 
parodinių, jame dirba 261 dar
buotojas. Muziejuje ir jo pa
daliniuose per metus suren
giama apie 60 parodų. Kiek
vienais metais 3-4 parodos 
iškeliauja į užsienį. (Elta)

* Klaipėdos valstybinė 
jūrą uosto direkcija ketina 
steigti uosto atstovybę Balta
rusijos sostinėje Minske, o bal
tarusiai — savo konsulatą 
Klaipėdoje ir taip padidinti 
krovinių srautą. (VŽ.Elta)

* Prie Seimo pirmininko 
Artūro Paulausko nuosavo 
namo Vilniaus priemiestyje 
Tarandėje įrengtas apsaugos 
postas, nedidelis namelis, ku
riame gali budėti 1-2 apsaugos 
pareigūnai. Nors nuo A. Pau
lausko išrinkimo Seimo vado
vu jau praėjo daugiau kaip 
metai, iki šiol jo apsauga bu
dėdavo automobilyje, kol jis 
būdavo namuose. Apsaugos 
poste sumontuota stebėjimo 
įranga, kuri buvo nupirkta ge
gužę Vilniuje vykusiai NATO 
Parlamentinei Asamblėjai.(BNS)

* Pasaulio garso akrobati-
nią skrydžių meistras Jur
gis Kairys, nesulaukęs Lietu
vos valdžios įvertinimo už 
pelnytas pergales, žada ne- 
beatstovauti tėvynei tarptau
tinėse aviacijos varžybose. 49 
metų lakūnas pernai spalį 
iškovojo akrobatinio skraidy
mo pasaulio taurę. J. Kairys 
yra tapęs atskirų akrobatinio 
skraidymo pratimų pasaulio ir 
Europos čempionu, laimėjęs 
nemažai garbingų taurių. 
Tačiau J. Kairys sakė, kad yra 
nusivylęs abejingu valstybės 
pareigūnų požiūriu į jo per
gales. Jis teigė nesuprantąs, 
kodėl vieni sportininkai už 
savo laimėjimus yra pagerbia
mi, o jis — ne. „Supratau, kad 
tai, ką aš darau, mano valsty
bei neturi jokios reikšmės”, 
sakė lakūnas. (BNS)

Vašingtonas. Osama bin Laden sakė optimistiškai vertinęs vi
sų savo bendražygių galimybes rugsėjo 11-ąją, bet nedrįsęs net 
svajoti, kad jiems pavyks sugriauti World Trade Center dangorai
žius New Yorke. Tai paaiškėjo iš vaizdąjuostės, kuri buvo pade
monstruota ketvirtadienį ir kuri, Vašingtono teigimu, įrodo O. bin 
Laden kaltę. Pentagonas tik dabar pademonstravo maždaug va
landos trukmės mėgėjišką vaizdąjuostę, kuri buvo nufilmuota lap
kričio mėnesį. Buvo pateiktas oficialus bin Laden kalbos vertimas 
į anglų kalbą. „Apskaičiavome, kad bus kliudyti trys ar keturi 
aukštai. Aš iš visų jų buvau didžiausias optimistas”, kalbėdama
sis su vyrų grupe, sakė bin Laden. Su juo buvo vyriausiasis padė
jėjas Ayman al-Zawahri, kuris, JAV teigimu, kartu su kitais žmo
nėmis planavo rugsėjo 11-osios atakas. „... remdamasis savo patir
timi šioje srityje galvojau, kad degantys lėktuvo degalai ištirpdys 
pastato geležinį rėmą ir kad sugrius tik ta vieta, kur rėšis lėktu
vas, taip pat — visi aukščiau esantys aukštai. Tai viskas, ko tikė
jomės”, sakė besišypsantis O. bin Laden.

Vašingtonas. JAV gavo Osama bin Laden šeimos DNR (dezok
siribonukleino rūgšties) pavyzdžius, kurie turi padėti atpiginti 
įtariamąjį teroristų vadeivą, jeigu jis žūtų ir būtų rastas jo mvo- 
nas pranešė televizija „ABC News”. O. bin Laden yra vienas iš 54 
Saudi Arabijos statybų magnato vaikų. Pranešama, jog jis turi į 
save panašių antrininkų, kurie būna kartu su juo.

Vašingtonas. JAV prezidentas George W. Bush penktadienį 
pareiškė, kad jam nesvarbu, ar Saudi Arabijos ekstremistas Osa
ma bin Laden bus rastas „gyvas ar miręs”, ir pakartojo, kad ieško- 
miausias pasaulyje teroristas tikrai bus sugautas. „Nežinau, ar 
mes jį sučiupsime rytoj ar po mėnesio, ar po metų. Aš tikrai neži
nau. Bes mes jį būtinai sučiupsime ... Kurį laiką jis gali slėptis, 
bet mes ji surasime”, tvirtino JAV prezidentas. Tuo tarpu JAV Gy
nybos departamentas pripažino, jog nežino tikslios O. bin Laden 
buvimo vietos.

Islamabadas. Penktadienį JAV karo lėktuvams atnaujinus 
bombardavimą prieš Osama bin Laden kovotojus užsieniečius, jie 
dar toliau atsitraukė iš pozicijų Tora Boros kalnuose rytų Afganis
tane, pranešė naujienų agentūra „Afghan Islamic Press” (AIP). 
Vietos afganų kovotojams žengiant į šią kalnų teritoriją, bin La
den tinklo „ai Qaeda” pajėgos nesipriešino. Kovotojai arabai atsi-* 
traukė iš savo pozicijų ir slepiasi olose už kalnų, o JAV lėktuvai 
tas vietoves bombarduoja.

Londonas. Didžiosios Britanijos parlamentas penktadienį sku
bos tvarka patvirtino antiteroristinio įstatymo projektą, kuris leis 
be teismo sulaikyti įtariamus užsienio piliečius. Nurodydama į su
siklosčiusią nepaprastą padėtį, vyriausybė paprašė patvirtinti 
išimtį iš Europos žmogaus teisių įstatymų, kuri leis jai be teismo 
sulaikyti įtariamuosius. Tokiu išimtiniu įgaliojimu vyriausybė 
anksčiau jau naudojosi per II pasaulinį karą, 1991 metų Persijos 
įlankos karą.

Deli. Už savižudžių išpuolį Indijos parlamente atsakingos Pa
kistane įsikūrusios teroristų grupuotės, penktadienį sakė Indijos 
užsienio reikalų ministras Jasvvant Singh. Jo teigimu, Indija turi 
„techninių įrodymų” dėl ketvirtadienio išpuolio, kurio metu penki 
gerai ginkluoti užpuolikai įsiveržė į Indijos parlamentą. Nukovę 7 
žmones, jie patys žuvo.

Islamabadas. Karinė grupuotė, kovojanti prieš Indijos valdžią 
Kashmyre, penktadienį atmetė jos kaltinimus dėl parlamente 
įvykdyto kruvino išpuolio. „Tai yra melas. Tai nepagrįsta”, telefo
nu tvirtino Pakistane įsikūrusios grupuotės „Lashkar-e-Taiba” at
stovas Yahya Mujahid. „Visa ši drama yra Indijos specialiųjų tar
nybų ir valdžios bendras kūrinys, siekiant, kad Jihad’o grupės ir 
Pakistanas būtų pavadinti teroristais”, teigė jis.

Damaskas. Radikalus palestiniečių ekstremistų judėjimas 
„Hamas” penktadienį pažadėjo tęsti kruvinus išpuolius prieš Iz
raelį ir pareiškė, kad palestiniečių savivalda bei jos pirmininkas 
Yasser Arafat. „Šios operacijos (atakos) yra atsakas į (Izraelio mi
nistro pirmininko) Ariel Sharon vykdomas mūsų žmonių žudy
nes”, sakė „Hamas” politinis vadas Khaled Meshaal: „Kiekvieną 
kartą, kai Sharon surengs žudynes, atsakas bus duotas Jeruzalė
je, Haifoje ir visoje Palestinos teritorijoje”, sakė jis.

Briuselis. Į JAV paskelbtą pasitraukimą iš Priešraketinės gy
nybos sutarties, sudarytos su Rusija, Vakarų valstybės ir organi
zacijos kol kas reaguoja gana santūriai. NATO pritarė Vašingtono 
ketinimui parengti naują bendradarbiavimo su Rusija programą 
strateginiais klausimais. Prancūzijos URM atstovas pareiškė būg
štavimą, jog JAV pasitraukus iš Priešraketinės gynybos sutarties, 
susidarys juridinis vakuumas strateginio saugumo srityje, kol dar 
nėra parengtų naujų dokumentų. Didžiosios Britanįjos premjero 
oficialus atstovas pažymėjo, kad JAV pasitraukimas iš Priešrake
tinės gynybos sutarties, pasirašytos su Rusija, yra dvišalė JAV ir 
Rusijos problema. „Svarbu išsaugoti strateginį pastovumą, o ne 
konkrečias nubrėžtas ribas šiam tikslui pasiekti”, sakė jis.

Frankfurtas. Vokietijos parlamentas penktadienį užbaigė ilgai 
trukusias diskusijas tarp vyriausybės bei branduolinės energeti
kos pramonės ir nusprendė iki 2021 metų palaipsniui uždaryti vi
sas 19 atominių elektrinių, patenkinančių trečdalį valstybės elekt
ros energijos poreikių. Tuo tarpu opozicinės Krikščionių demokra
tų partijos atstovai pareiškė panaikinsią naująjį įstatymą, jei tik 
laimės kitus rinkimus.

New Yorkas. Rusija sumokėjo visas skolas Jungtinių Tautų 
biudžetui, taip pat lėšas už JT
taikos palaikymo pąjėgų išlai
kymą. 1995 m. Rusija pažadėjo 
visas skolas JT grąžinti per 7 
metus. Gruodžio 13 d. Maskva 
pervedė į JT sąskaitą 39.9 mln. 
dol., kuriuos buvo skolinga už 
taikdarių išlaikymą.

KALENDORIUS
Gruodžio 15 d.: Gaudenė, Gaude- 

nis, Justas, Kristijonas, Kovotas.
Gruodžio 16 d.: Adas, Adelė, Al

bina, Alina, Audronė, Vygaudas.
Gruodžio 17 d.: Drovydė, Jolan

ta, Lozorius, Mantgailas, Mantigailė, 
Olimpija, Vidmina.
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IS ATEITININKŲ 
GYVENIMO

Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest, IL 60045-2660

DRAUGAS, 2001 m. gruodžio 15 d., šeštadienis

Gausūs Clevelando šių metų ateitininkų Advento susimąstyno dienos dalyviai, gruodžio 1 d. susirinkę Dievo 
Motinos parapijos salėje. Susimąstymo dieną įdomiai vedė kun. V. Poškus. Nuotr. Giedrės Ješmantienės

CLEVELANDO ATEITININKŲ 
SUSIKAUPIMO DIENA

Clevelando ateitininkų susi
kaupimo diena įvyko 2001 me
tų gruodžio 1 d. Dievo Moti
nos Nuolatinės Pagalbos sve
tainėje. Vadovas buvo kun.
Virgilijus Poškus, filosofijos 
studentas Catholic University 
of America Washingtone. Susi
kaupimo dienos koordinatorė 
•*— Dalia Staniškienė (jai ne
galėjus dalyvauti, susikaupi
mo dienos vedėja buvo Giedrė 
Ješmantienė). Rengėjai: Cle
velando sendraugių ateitinin
kų valdyba: A. Babickienė, A.

• • Stungienė, S. Kazlauskienė,
/ M. Mikonienė, E. Brazauskas 

ir V. Nasvytis.
> .Jaunas, nuoširdus žemaitis 

kun. V. Poškus sudomino susi-
■ ■' kaupimo dienos dalyvius nuo 

pat pirmos minutės. Kiekvie
nas jo žodis labai vaizdžiai ir 
aiškiai laikė visų dėmesį. Jis 
pradėjo savo pašnekesį įdomiu 
kvietimu suskaičiuoti (pagal 
savo metus) kiek dienų gyve
nam šiam pasaulyje. O susi
kaupime dalyvių buvo nuo 30 
metų (gyvenusių 10,950 die-

■r' nų) iki 90 metų (gyvenusių
••r 36,850 dienų). Kun. Poškus 

prašė mūsų susimąstyti ir per
galvoti kokie mūsų gyvenimai 
yra buvę lyg šiol, tų dienų 
tėkmėje. Jis ragino mus ati- 

i--duoti tai, kas nereikalinga,
,g:pvz. pyktį — nuodėmę ir ke

liauti per gyvenimą linksmai 
ir susitaikę su Dievu. Dievas 
nesibodi ateiti į mūsų širdį, 
bet kokiam jos stovyje.

.... Džiaugsmas yra Dievo artumo
i. m išraiška. Neatleidimas yra 
n. i priežastis, kodėl mūsų gyve

nime nėra džiaugsmo.
Kun. Virgilijus vieno dalyvio 

buvppaklaustas kokia, jo nuo- 
mone, priežastis supykdė da- 

Ol. bartinę lietuvių tautą? Atsa- 
, „ kymas buvo: praradimas 

darbštumo, nekantrumas, ne
atlaidumas, šeimos tradicijų

j, sukiužimas, religijos stoka ir 
tautiškumo sumažėjimas.

, ), Tyloje ir susimąstyme žmo- 
„ gus mokosi iš savo klaidų. Per 
. 10 Dievo Įsakymų mes kelyje į

šventumą. Mūsų gyvenimuose 
visuomet kovojame su silp
nybėmis. Labai svarbi mintis, 
kuri buvo iškelta, tai faktas, 
kad maža akimirka gali didelę 
žaizdą padaryti žmogaus šir
dyje. Vaizdžiais įvykiais buvo 

~ įrodyta, kaip kartais žodis, pa
sakytas net prieš labai daug

Kun. Virgilijus Poškus šm. gruo
džio 1 d. vadovavo Clevelando atei
tininkų susimąstymo dienai.

metų, neišdilsta žmogaus at
mintyje. Vietoj atleidimo tas 
skausmas yra nustumiamas į 
kertelę, kad užmirštume, bū
tent laikas užgydo, tačiau taip 
neįvyksta. Dažnai neužmirš
tam, o tik nešiojam tą kartėlį 
kartu su savimi.

Ilgokai buvo sustota prie 
kančios ir jos prasmės. Gvil
denta mintis — kodėl Dievas 
siunčia ligą, kančią? Kančios 
paslaptis — kertinis akmuo. 
Besimeldžiant ramybė ateina į 
širdį. Kad ir nenugalėtum li
gos, tačiau neturime būti val
domi šios ligos. Jobo knygoje, 
Jobas kenčia visiškai nekal
tas.

Dievas duoda žmogui drau
gystę, kad reikale galėtume 
remtis. Kunigas ragino mus, 
„Nesustok skausme — žiūrėk į 
žmogų”. Skausme reikia šalia 
esančių žmonių pagalbos. Net 
medžiai lūžta vėtroje, kai jie 
stovi vieni. Bręstam per 
kančią. Kova atima viltį. Ne
pasitikim Dievu. Tačiau Die
vas svajoja apie mus visus. Jis 
nori padaryti mus laimingais. 
Jėzus kreipiasi įi mus: „Kas 
nori sekti mane, tepasiima 
kryžių ir seka mane”.

Žmogus sukurtas pagal Die
vo atvaizdą. Svarbu žiūrėti į 
praeitį, kad įvertintume kas 
įvyko mūsų gyvenime.

Ypač Susitaikymo sakra
mento pasiruošime buvome 
raginami pasikviesti Dievą į 
prisiminimus mūsų išgyvento
se dienose. Peržvelgę savo są
žines, klausėm savęs koks bu
vo tas gyvenimas? Koks Die
vas mūsų laukia? Kur mano 
kaltė? Kaip pasikeisiu? Ar aš 
myliu save?

SIMBOLIŠKAI ĮJUNGIAM 
Į ATEITININKŲ SĄJŪDĮ

Tetą Stasę Laniauskienė, 
gyvenančią Cleveland, Ohio, 
ir a.a. dėdę Simoną Laniaus- 
ką, mirusį 1982 metais, įra
šome į Ateitininkų šalpos fon
dą su 5,000 dol. įnašu. Dėdė 
Simonas Lietuvos nepriklau
somybės metais buvo pašalin
tas iš gimnazijos už ateitinin- 
kišką veiklą. Simboliškai įjun
giame juos į Lietuvoje atsikū
rus} Ateitininkų sąjūdį.

Alfonsą ir Vacys 
Laniauskai

ESU DĖKINGAS
Dievuli, aš esu dėkingas, 

kad turiu mamą ir tėtį, su jais 
galiu gyventi ir man nereikia 
rūpintis apie karus. Ačiū la
bai už visus dalykus, kuriuos 
turiu, už maistą, kurį galiu 
valgyti, drabužius, kuriuos 
galiu dėvėti, kad yra elektra 
ir, kai aš noriu, galiu skaityti 
vakare. Už viską esu labai dė
kingas Tau, Dievuli, bet dau
giausia esu dėkingas, kad tu
riu šeimą. Amen.

Vincas Gudinskas

ATEITININKŲ RENGINIAI 

Čikagoje

Gruodžio 16 d. — Čikagos 
Ateitininkų kūčios 1 val.p.p. 
Jaunimo centro didž. salėje. 
Rengia Lipniūno-Stulginskio 
moksleivių ateitininkų kuopa.

Po Susitaikymo sakramento, 
šv. Mišių aukoje, drauge su 
moksleiviais ateitininkais ir jų 
vadovais dr. V. Švarciene ir 
dr. M. Laniausku kartu mel
dėmės, giedojom ir galutinai 
vakarą užbaigėm agape. Dė
kojam moksleiviams už jų taip 
gražiai mums visiems paruoš
tus Kalėdų eglutės papuoša
lus. Dėkojam ateitininkų sen
draugių valdybai už jos darbą 
šią dieną ruošiant. Ypač dė
kojame Daliai Staniškienei, il
gametei šių dienų koordinato
rei. Ji, neleidusi savo ligai ją 
valdyti, planuoja, ruošia ir 
įgyvendina kitiems neaprėpia
mus darbus. Mes džiaugiamės 
jos dvasia ir meldžiam Dievo 
jai sveikatos! Regina Š.

Kauno-Vytauto Didžiojo universiteto studentai ateitininkai su prof. kun. Kęstučiu Trimaku po š.m. lapkričio 11 
d. diskusijų apie dvasingumą. Draugovės pirm. Aurimas Šuknys (aukščiausias), jo kairėje „Ateities” žurnalo re
daktorė Emilija Pundziūtė. (Aprašymas šiame skyriuje išspausdintas 2001.12.07).

MOKSLEIVIŲ KUOPA VILNIUJE
Noriu viešai pasidžiaugti, 

kad ketvirtadienį, lapkričio 29 
d. iki tol neformaliai egzista
vusi studentų globojama vy
resniųjų moksleivių grupė 
steigiamą] ame susirinkime 
nusprendė tapti Vilniaus 
moksleivių ateitininkų kuopa 
„Vartai”. Žinoma, šį faktą 
dar turėtų patvirtinti AF val
dyba, kuomet kuopos globėjai 
pateiks visus būtinus rekvi
zitus ir, tikiuosi, gaus globėjų 
leidimus.

Steigiamajame susirinkime 
be moksleivių ir studentų 
globėjų dalyvavo ir keletas 
garbingų svečių (kuopos drau
gų): kun. Algimantas Gudai
tis, Vilniaus vietovės ateiti
ninkų valdybos pirmininkas, 
ASS vicepirmininkas Liutau
ras Serapinas (bet svarbiau
sia, kad irgi kuopos draugas); 
ASS CV sekretorė Rėdą So- 
pranaitė (bet svarbiausia, kad 
labai gera kuopos draugė); bu
vęs šios grupelės globėjas ir 
senas bei geras kuopos drau

KARALIAUS MINDAUGO MOKSLEIVIŲ 
KUOPA DETROITE

Šių metų spalio 21 dieną 
rinkomės pas Kaspučius. Mal
da pradėtą susirinkimą vedė 
pirmininkas Gytis Mikulio- 
nis. Perskaitytas protokolas 
buvo priimtas be pataisymų.

Diskutavome planuojamą 
suvažiavimą su Clevelando 
kuopa. Andrius Giedraitis, 
sužinojęs kokios datos laisvos 
kovo mėnesį Dainavoje, pra
neš pirmininkui, kad Gytis 
galėtų toliau tartis su Cleve
lando kuopa. Clevelando kuo
pa suruoš pusę programos.

Kristaus Karaliaus šventės 
proga lapkričio 25 d. planuo
jame turėti pyragų pardavi
mą. Šį projektą organizuoja 
Svaja Mikulionytė su savo 
komitetu. Globėja Rusnė Kas- 
putienė pranešė, kad tą sek
madienį po Mišių pardavinė- 
sime kavą.

Rusnė Kasputienė sumanė, 
kad pagal mūsų metinę temą 
„Drįstame būti kitokie” — at
naujintume mūsų lietuvių 
parapijas. Mes, moksleiviai, 
galėtume vieną sekmadienį 
kas mėnesį būti tvarkdariais 
— „ushęrs”. Ji pakalbėjo su 
parapijos komitetu ir mes bū
sime tvarkdariai kas trečią 
mėnesio sekmadienį. Pradė
jome sąrašą kas, kurį sekma
dienį „tarnaus”. Globėja Rus
nė užbaigs tvarkaraštį vi
siems metams.

Gruodžio mėnesio susirin
kimą nutarėm padaryti pra
moginiu. Andrius Miliūnas 
pasisiūlė turėti kalėdinį po
būvį jo namuose (pirma turės 
pasiklausti tėvų). Jei Andrius 
negalėtų, pasisiūlė Mikulio- 
niai ir Inga Moss. Sutikome 
su Lauros Sirgėdaitės pasiū
lymu pasikeisti mažomis do
vanomis.

Padiskutavome mūsų meti
nę temą „Drįstame būti kito
kie”. Miliūnienė pasisiūlė iš
vystyti šią temą ir pritaikyti, 
kad galėtume pasidalinti su 
visais ateitininkais per Šei
mos šventę. Su ta mintimi, 
pažiūrėjome neilgą vaizda
juostę ir aptarėme kaip tos 
vaizdajuostės mintis galime 
pritaikyti mūsų temai. Žadam 
paruošti skaidres su muzika 
mūsų temai. Susiskirstėme į

gas Dainius Jankauskas. Ti
kiuosi, kad jie nepamirš kuo
pelės ir toliau.

Trumpai apie kuopos veiklą. 
Kuopoje dalyvauja arti dvy
likos 9-12 klasių moksleivių ir 
yra 3 kuopos globėjai studen
tai (Rūta, Jovita ir aš). Pa
prastai kuopa renkasi ketvir
tadieniais, 16 vai. ateitininkų 
kambarėlyje (Aušros Vartų 
12). Šių mokslo metų pagrin
dinė tema „Vilniaus skur
stančių, elgetaujančių ir val
kataujančių žmonių proble
ma: kuo mes galime jiems pa
dėti?” Jai skiriame daugmaž 
pusę visų susitikimų. Tačiau 
domimės ir kitais dalykais. 
Artimiausi susitikimai — ka
lėdinių sveikinimų ruošimas 
senelių globos namų gyven
tojams, adventinės rekolekci
jos bei kuopos Kūčių vakarie
nė. Esame atviri ir pasiryžę į 
savo būrį priimti visus pagei
daujančius prisijungti 8-12 
klasių moksleivius.

Darius Mickevičius

keturias grupes ir surašėme 
savo mintis, kaip galime įgy
vendinti mūsų temą. Nu
sprendėme paaukoti laiko ir 
pinigų neturtingiems žmo
nėms. Rusnė Kasputienė mus 
paskatino jau dabar pagalvo
ti apie Žiemos kursus Daina
voje ir užsiregistruoti e-paštu 
per „Ateities” tinklapius.

Po susirinkimo valgėme va
karienę ir turėjome lauželį 
Kaspučių kieme.

Garbė Kristui!
Tadas Kasputis

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė — VIDAUS LIGOS 
Priimami MEDICARE pacientai 

5540 S. Pulaski Road,
Tel. 773-585-2802 

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
www.centerforsurgeryandbreasthealth.com

Asta M. Astrauskas, MD
Vaikų gydytoja

Palos Pediatiics
708-923-6300 

Chicago Pediatiics 
773-582-8500

DR. RUSSELL MILER, MD
Šeimos gydytojas ir 

CHIRURGAS
Perėmė dr. P. Kisieliaus praktiką 

Oak Park Physicians Office 
6626 W. Cermak Rd., .

Berwyn, IL 60402 
Tel. 708-484-1545.

DR. DALIA E. CEPELĖ, D.D.S. 
DANTLJ GYDYTOJA 

10745 VVinterset Dr.
Oriand Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja

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

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms.

DR. DALIA JODVVALIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
15543 W. 127th Str.

Suite 101 
Lemont, IL 

Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus
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GEDAS M. GRINIS, MD
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA

Aurora Medical Center
10400 75 St. Kenosha, Wl 53142 

(262) 697 6990

DR. AUŠRINĖ SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway 
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos pagal susitarimą

Ramona C. Marsh, MD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400
Valandos pagal susitarimą

Dr. Rimas Novickis
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

Manualinė fizioterapija, akupunktūros, 
galvos skausmų (ir migrenos), 
sportinių traumų specialistas 

6645VV. Stanley Avė., Berwyn, IL 
60402, tel. 708 -484-1111. 

Valandos kasdien, savaitgaliais susitarus. 
Kalbame lietuviškai.DR. ELIGIJUS LELIS

AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 
1192 VValter St., Lemont, IL 60439 

1051 Essington Rd. #200,
Joliet, IL 60435

Tel. 815-723-1854

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai, Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Tel. 708-422-8260

DR. RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA

9356 S. Robertą Road
Hickory Hills

Tel. 708-598-2131
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Valandos pagal susitarimą
DR. VILIUS MIKAITIS

Šeimos daktaras ir chirurgas 
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Mes ir pasaulis
Paruošė Bronius Nainys

PUTIN: NATO — TIK VIRTAS KOPŪSTAS

DRAUGAS, 2001 m. gruodžio 15 d., Šeštadienis 3
Danutė Bindokienė

Jis gydo ne tik kūną, 
bet ir sielą

Garsus JAV laikraštininkas 
„New York Times” skiltinin- 
kas William Safire po JAV- 
Rusijos prezidentų pasitari
mo, įvykusio praėjusį mėnesį 
Crawford, Texas, Putin išva
das taip išskaitė.

„Prieš savaitę 19 NATO na
rių, jų pačių skaičiavimu rem
damasis, aš (Putin) įtikinau, 
kad jų yra 20. Pagal tokią lo
giką Rusija tampa narė tos 
karinės organizacįjos, kurios 
tikslas yra ginti Europą nuo 
Rusijos. Tokiu būdu mes priei
sime prie visų jos karinių pla
nų ir galėsime tvirtai dėl jų 
pasisakyti. Iš tikrųjų — čia 
mums veto teisė, nors NATO 
narės taip ir negalvoja... Taip 
ši vakariečių karinė sąjunga 
tampa tik virtas kopūstas, 
biurokratija, kurią, jai ‘suma
niai patardamas’, aš (Putin) 
galiu padaryti visiškai nepa
jėgia, taigi — ir bereikšme. 
Mano patarimas ’nyet’ nebe
leis jai užpuldinėti tokių ‘prie
šų’ kaip, pvz., serbai... Tada 
jau galiu leisti jai priimti ir 
Baltįjos valstybes, pavaidinda
mas dar, kad taip darau prieš 
savo generolų norus. Iš tikrų
jų Baltįjos valstybes jie gali 
priimti ir manęs neklausę, bet 
‘naudingi idiotai’ Vakaruose to 
nežino... Tai dar faktas, kuris, 
kaip mano generolai teigia, 
prideda tašką prie Bush pra
laimėjimo Crawford pasita
rimuose. Po jų pasaulis man 
atleido ir už čečėnų nušlavimą 
— juk visi musulmonai yra 
teroristai... Dėl kovos su jais 
aš sunaikinau mane kritikuo
jančią žiniasklaidą ir, kaip 
matote, neutralizavau NATO. 
Ir niekas nieko nesako, kai 
Rusįjai uždirbu pinigus, par
duodamas ginklus Amerikos 
priešams ir padedu jiems nus
tatinėti naftos kainas pasau
lyje...”

Tad kodėl Rusijos preziden
tui nesidžiaugti? Juo labiau, 
kai tokias, anksčiau netikėtas, 
staiga tikrove tampančias, 
svajas sustiprino tuojau po 
Crawford pasitarimo skubiai į 
Maskvą nuskridęs NATO vy
riausias vadovas Lord Robert- 
son. Jeigu taip įvyktų, tai gal 
ir visi rusai pradėtų šokinėti, 
nes gruodžio 8-tą, minėdami 
dešimtmetį nuo Boris Jelcin, 
Stanislav Shushkewich ir Leo- 
nid Kravchuk pasitarimo Gu
dijos miške, kur buvo sugriau
ta Sovietų Sąjunga ir įsteigta 
Nepriklausomų Valstybių 
Sandrauga, pagal ROMIR ap
klausos duomenis, gailėdamie- 
si anų laikų, 72 nuošimčiai

buvusių sovietų piliečių verkė. 
Tik, ko gero, taip gali ir ne
išeiti.

„JAV ir Didžioji Britanija 
uoliai šildo santykius su Rusi
ja, tačiau kitos NATO narės, 
ypač buvusios priverstinės So
vietų Sąjungos satelitės, Rusi
ja nepasitiki ir arčiau jos 
slinktis nenori. Rusijos ‘šilu
mai’ stipriai priešinasi nese
niai išrinktas NATO karinės 
komisijos pirmininkas, vokie
tis generolas Harald Kujat ir 
Čekijos prezidentas Vaclav 
Havel, teigiantis, kad Mask
vos balsas ’praskies’ NATO į 
dar mažiau paveikią sąjungą 
negu mažareikšmė JTO”, — 
rašo „Moscow Times” (2001. 
12.06) štabo narys Megan 
Twohey. O to paties dienraščio 
gruodžio 7-tos laidoje Reuters 
bendradarbis John Chalmers 
teigia, kad ir Vašingtonas su
ka nugarą Tony Blair paskelb
tai Didžiausios Britanijos politi
kai, siūlančiai Rusįjai veto tei
sę NATO, nors ir griežtai ribo
tą tiesiogiškai Maskvą liečian
čiais reikalais. „Tai jau stab
džiai glaudesniam bendradar
biavimui su Rusija”, — pyko 
vienas diplomatas Briuselyje. 
Robertson kalbas Maskvoje iš
girdę, Europos politikai manė, 
kad jo teiginiams Vašingtonas 
pritaria, tačiau jie nežinojo, 
kokią įtaką Baltiesiems, rū
mams turi Pentagonas ir Kon
gresas. „Tuo klausimu mūsų 
nuomonė pasikeitė”, — pareiš
kė JAV ambasadorius Briuse
lyje, pridurdamas dar, kad 
britų pareiškimai buvo per 
ankstyvi ir per staigūs. Tokius 
pažadus Rusijai dalinti reikia 
atsargiai: „pasitikėk, bet ir pa
sitikrink”, — kartojo buvusio 
JAV prezidento Reagan teiginį 
NATO užsienio reikalų mi
nistrai, gruodžio pradžioje 
Briuselyje svarstę Rusįjos ry
šių su šia organizacija klau
simą ir nutarę sprendimą 
atidėti iki kitos tokios konfe
rencijos, įvyksiančios Islandi
joje ateinančiais metais gegu
žės mėnesį. Tai išgirdęs, ki
taip kryptelėjo ir Robertson. 
„Nenarys negali vetuoti 
NATO sprendimų”, — pareiš
kė jis konferencįjai Briuselyje 
pasibaigus, nors joje vėliau 
klausytoju dalyvavęs Rusijos 
užsienio reikalų ministras 
Igor Ivanov teigė, kad Briuse
lyje Rusijos - NATO santy
kiuose buvo pasukta į gerą 
pusę. Tačiau Rusijos gen. šta
bo viršininko pirmasis pava
duotojas generolas Jury Ba- 
luyevski, pyktelėjęs dėl Ame

St. Petersburg, FL, dabartinė valdyba. Iš k.: sėdi A. Česnaitė, K. Gaižauskienė, pirm. L. Kynienė, D. Adomai? 
tienė ir L. Alvarado. Stovi J. Gečas, A. Stasiukevičienė, A. Adomaitis, G. Cibienė, J. Jonaitis ir V. Juška.

, Nuotr. Juozo Šulaičio

rikos laikysenos 1972 m. pasi
rašytos ABM sutarties atžvil
giu, nenori Rusijos vesti į 
NATO ir ne per daug paten
kintas Putin žaidimu. Įdomu, 
ką jis, o taip pat ir kiti genero
lai, pasakys sužinoję, kad 
gruodžio 13-tą JAV preziden
tas George W. Bush viešai tos 
30 metų galiojusios, Maskvos 
manymu, svarbiausios Rusijos 
saugumui sutarties atsisakė. 
„Nauja kilpa NATO, karo su 
terorizmu, neramumų Viduri
niuose Rytuose painiavoje”, — 
teigia „NYT” vedamasis gruo
džio 13-tą, klausdamas, kodėl
kaip tik dabar JAV preziden
tas turėjo tokią savo nuomonę 
skelbti?

O Vašingtone šią savaitę po
litikavęs, Lietuvos užsienio 
reikalų ministras Antanas Va
lionis neabejoja, kad Baltijos 
šalys kitais metais Prahoje į 
NATO kvietimą gaus. „ Tikė
kim, kad iki to laiko šios są
jungos Putin nepavers virtu 
kopūstu.

Bet vėl klausimas: ar kvies 
visas tris, o jeigu ne visas, tai 
kurias?

Nuo ankstyvo pavasario Va
karų politikų lūpose, žinia- 
sklaidoje, nekalbant jau apie 
visada pasiblizginti mėgstan
čius Lietuvos vadovus, lyg ir 
pirmavo Lietuva. Tačiau pas
taruoju laiku kažkur kažkas 
pasikeitė. Štai pats NATO va
dovas, Lord Robertson, grįž
damas iš Maskvos, žadėjęs su
stoti Vilniuje, staiga pasuko į 
Taliną. Neva atgaivinti dylan
tį Estijos liaudies pasitikėjimą 
NATO nauda. O šiomis dieno
mis Lietuvos televizija estus 
piešia kaip arogantiškus pui
kuolius, besigiriančius savo 
pasisekimais ir iškilumu pa
saulyje. Mat Europos žinia- 
sklaida skelbia Estiją kone 
stebuklinga valstybe. „The 
Wall Street Journal” teigia, 
kad Estija yra ketvirta lais
viausia valstybė pasaulyje 
(Lietuva 29-ta, Latvija 38-ta,

Lenkija 45-ta, Rusija 131 iš 
161). Europos atstatymo ban
kas tarp 25 besivystančių Eu
ropos šalių Estijai skiria pir
mą vietą už pažangą ekonomi
joje (Latvija 9-ta, Lietuva 16- 
ta). Kiti statistikos duomenys 
rodo, kad Estija yra labiausiai 
kompiuterizuota šalis, pralen
kianti Vokietiją, Britaniją, 
Prancūziją, Italiją. Suprivati- 
nusi daugiau kaip 85 nuošim
čius valstybės turto, Estija gi
riasi turinti net 58,000 užsie
nio verslovių, nes užsieniečiui 
atidaryti ir užregistruoti vers
lą tranką tik mėnesį ir kai
nuoja tik 600 dol. 75 nuošim
čius Estijos gaminių pateikia 
privatininkai. Daug bankų pa
slaugų atliekama kompiute
riais, 35,000 estų kompiute
riais ir mokesčius susimoka. 
Taip išsivystyti jiems padėjo 
gyvenimo sąlygos, kaimynų 
suomių pamokos, ankstyvas 
laisvės suvokimas ir vadovų 
pasiruošimas, sumanumas bei 
atsidavimas , savam • kraštui. 
Dėl to ir šalyje gyvenąntys ru
sai didžiuojasi esą Estijos pi
liečiai, noriai mokosi estų kal
bos ir nieko bendra nenori tu
rėti su Maskva. Prieš lietu
vius estai didžiuojasi, iš jų 
šaiposi, pirštais bado. Lietu
viai pyksta. JAV LB atstovas 
Vašingtone Algis Rimas laiko 
tai perdėtu estų pasigyrimu ir 
siūlo į juos nekreipti dėmesio, 
nors jų už lietuvius žymiai 
pranašesnį įvaizdį pasaulyje 
pripažįsta. Tad ar ne Estiją ir 
į NATO kvies pirmiau negu 
Lietuvą, nepaisant, kaip mes 
dėl to bepyktumėm?

* Pirmoji eurų banknotų
ir monetų, kitų metų pra
džioje pakeisiančių 12 Euro
pos Sąjungos valstybių valiu
tas, siunta jau pasiekė Lie
tuvą. (LR, Elta)

* Vyriausybė žada su
griežtinti kompensuojamų 
vaistų kontrolę — nustatyti

receptų išrašymo ribas, įvesti 
pacientui išduodamų vaistų 
knygeles. Iki šiol gamintojai ir 
prekybininkai neretai vadova
vosi komerciniais interesais.

(VŽ,Elta)

* Reaguodama į naftos 
išsiliejimą Baltijos jūroje,
vyriausybė nurodė apsvarstyti 
galimybę sugriežtinti valstybi
nę pavojingų objektų priežiūrą 
ir Būtingės terminalo naudoji
mo režimą. Aplinkos ministe
rijai nurodyta iki gruodžio 28 
d. pateikti ataskaitą vyriausy
bei dėl avarijos padarinių jū
ros aplinkai. Jai drauge su Su
sisiekimo ministerija pavesta 
iki kitų metų kovo 30 d. pa
keisti Nacionalinį naftos išsi
liejimų likvidavimo planą.(BNS)

* Baltįjos jūroje ties Bū
tinge po naftos išsiliejimo 
nebeliko plekšninių žuvų ir 
maždaug 60 proc. sumažėjo 
menkių, nustatė Lietuvos 
valstybinio žuvivaisos ir žuvi
ninkystės instituto laboratori
ja. Specialistai tiria galimus 
jūros dugno pokyčius bei nu
stato išsiliejusios naftos povei
kio zoną. Ji, kaip manoma, 
gali aprėpti maždaug 25 kv 
kilometras. Žinovai „žvejų fan
tazija” vadina teiginius, neva 
po avarijos žuvys prisirijo naf
tos, yra užkrėstos ir netinka 
maistui. Pasak jų, žuvys pasi
traukė į švaraus vandens 
zoną. (BNS)

* „Lietuvos telekomas” 
pareiškė, kad laikysis vy
riausybės patvirtintų bendrojo 
fiksuoto telefono ryšio pas
laugų didžiausių ribinių kainų 
2002 metais, ir įkainius kitais 
metais keis tik vieną kartą — 
nuo 2002 m. liepos 1 d. Be to, 
visus 2002 metus bendrovė so
cialiai remtiniems ir pensinio 
amžiaus abonentams taikys 
mažesnį nei dabar 16 Lt abo
nentinį mokestį, o Internet’o 
vartotojams — lengvatinį 0.04 
Lt sujungimo mokestį. (Eita)

Lietuvių tauta garsi di
džiadvasiais savo vaikais, ku
rie dirba jos „labui ir žmonių 
gerovei”. Tačiau ji pasižymi ir 
neigiama charakteristika: pa
garbos bei padėkos nusipelnę 
žmonės dažniau prisimenami 
po mirties. Gedulo varpams 
nustojus skambinti „Viešpa
ties Angelą”, dar nesudygus 
žolei ant naujo kapo, pasipila 
nekrologai, iki smulkmenų iš
skaičiuojantys visus darbus ir 
nuopelnus; skubama statyti 
paminklą, galbūt net mirusio 
vardu pavadinti mokyklą, gat
vę, miesto aikštę, biblioteką...

Tai gražu, kilnu ir prasmin
ga, bet mirusiam juk tokie pa
garbos ženklai jau nieko nebe
reiškia. O kaip būtų buvę ma
lonu žmogui, jeigu įvertinimo 
žodžiai būtų pasakyti, gyvam 
esant! Suprantama, idealistai 
nedirba dėl pagyrų ar įver
tinimų ir greičiausiai griežtai 
protestuotų, jeigu kas pradėtų 
liaupsinti, bet širdies gilumo
je pajustų malonų kutuliuką, 
juo labiau, kad kritikos ir pa
peikimų pakankamai girdi.

Ir štai savo tarpe dar mums 
lemta turėti dr. Joną Ado
mavičių. Jau net devyniasde
šimt metų (šiandien jis kaip 
tik švenčia garbaus amžiaus 
gimtadienį)! Ar yra Amerikoje 
lietuvių, kurie jo nepažįsta? 
Net ir tie, niekuomet jo asme
niškai nesutikę, vienu kitu 
žodžiu nepersimetę, žino, kad 
dr. Adomavičius — darbštus, 
geraširdis, visuomet pasiruo
šęs artimui padėti, patarti, 
net pabarti, jeigu kas to paba
rimo nusipelnęs. Jis nemėgsta 
tinginių, apsileidėlių, nuolat 
dejuojančių dėl „savo neda
lios”, kai truputis pastangų ir 
darbo galėtų nuo „nedalios” 
nubraukti priešdėlį „ne”.

Tai gydytojas, kuris gydo ne 
vien žmogaus kūną, bet ir 
dvasią, nuolat ragindamas 
žengti į visavertiškos, pilnu
tinės, krikščioniškos asme
nybės kelią, primindamas tė
vams pareigą iš pat mažu
mėlės ant to kelio pastatyti ir 
savo vaikučių kojeles. Kiek 
dr. Adomavičius savo bran
džiais, praktiškais patari
mais, vedančiais mūsų tau
tiečius į dvasinę ir kūno svei
katą yra pasiekęs, šiandien 
niekas negalėtų suskaičiuoti. 
Gal tik pasakytų — daug, la
bai daug! Jis tai atlieka savo 
straipsniais lietuviškoje spau
doje (džiaugiamės, kad Dakta
ras yra ilgametis „Draugo” 
sveikatingumo skyriaus ben
dradarbis), paskaitomis radijo 
bangomis.

Įdomu pastebėti, kad dėl sa
vito ir tiesaus stiliaus jis ne

retai kritikuojamas, net pa
šiepiamas, bet galbūt kaip tik 
tas stilius priverčia skaitytoją 
(ar klausytoją) susidomėti, įsi
gilinti ir norom nenorom pri
siminti vieną ar kitą naudin
gą patarimą. Dr. Adomavičius 
rašo ar kalba paprastai, kaž
kaip liaudiškai, visiems su
prantamai, tad jo patarimais 
lengva pasinaudoti ir eiliniam 
žmogui, ir net išsimokslinu
siam. Ir pasinaudojama!

Daktaro meilė žmogui, savo 
tėvynei, ypač labiausiai tos 
meilės reikalingiems, nesu
prastiems, atstumtiems, yra 
plačiai žinoma. Kai Lietuva 
atkūrė nepriklausomybę, jis 
atidarė savo širdį ir piniginę 
našlaičiams, moksleiviams, 
partizanams, tremtiniams, vi
siems, kas tik vargsta, stokoja 
būtiniausių kasdienybės reik
menų. Dr. Adomavičiaus pa
rama visuomet įvyniojama į 
pamokymus, patarimus, kurie 
nemažiau svarbūs už beria
mus dolerius. Kaip sakoma: 
paduok žmogui žuvį, ir jis 
netrukus vėl bus alkanas; 
išmokyk žvejoti, ir jis turės 
maisto visam gyvenimui...

Kai į Čikagą po nepriklau
somybės atkūrimo pradėjo 
plaukti naujieji imigrantai, ne 
vienas jų rado pirmąją pa
stogė ir globą dr. Adoma
vičiaus namuose. O kiek kar
tų mūsų tautiečiai kreipėsi į 
jį, ieškodami mediciniškos pa
galbos! Daktaras neklausia, 
ar turi apdraudą, ar galėsi at
silyginti, tik vykdo tai, ką, 
baigdamas medicinos studijas 
ir paimdamas į rankas dakta
ro diplomą, prisiekė daryti: 
gydyti visus sergančius, ne
paisant visuomeninės padė
ties, amžiaus, piniginės tūrio. 
Neatgraso jo net ir pasitai
kantys išnaudojimai, nedėkin
gumas, kritika. Artimo meilei 
jokių sąlygų juk negali būti — 
taip bent tiki ir kitus bando 
įtikinti mūsų Daktaras.

Paskutiniųjų poros metų 
būvyje viena po kitos pasipylė 
dr. J. Adomavičiaus knygos, 
pavadintos „Kvieslys sveika- 
ton”. Jose sukaupti įvairūs 
straipsniai, radijo paskaitos, 
kuriomis Daktaras metų me
tais stengėsi lietuviškąją vi
suomenę auklėti, įtaigoti ir 
vesti į darnios asmenybės 
kelią. Knygas leidžia „Vals
tiečių laikraštis” Lietuvoje. 
Tai labai vertinga medžiaga 
visiems, kam neteko skaityti 
Daktaro straipsnių ir klausy
tis paskaitų.

Sveikiname dr. Adomavičių, 
sulaukusį 90-ojo gimtadienio 
ir linkime ilgiausių metų!

TĖVIŠKĖLE, TĖVIŠKĖLE
JONAS ŠARKA

Nr.7
Gal švelnes

nis kaip kilpos ar kitokie spąstai, bet priešįstatymiš- 
kas, neetiškas ir smerktinas veiksmas. Ne kartą mane 
persekiojo mintys, kad aš gal griežčiau turėjau pa
sielgti su mano laukuose sauvaliaujančiais brakonie
riais, Pučionių laukus pavertusiais miško gyvulėlių 
žudymo arena. Juk aš, maniau, kaip to žemės kampe
lio tikrasis savininkas, nugriauti galėjau visus tuos, 
kažkieno pastatytus, bokštelius, iš jų pastatant lieptą 
per Riešę, kaip vienas mano padėjėjų buvo pasiūlęs. 
Vieną rytą buvau bepradedąs rinktis įrankių tokiam 
žygiui, bet mano žmona nuo to atkalbėjo. Ji patarė dar 
palaukti, susirasti tų įrengimų kaltininkus ir su jais 
pačiais išsiaiškinti. Deja, dėl laiko stokos taip ir nera
dau progos su tuo moderniųjų gladiatorių būriu susi
tikti. Niekas „nežinojo”, kas jie yra, ar kur gyvena. 
Neabejoju, kad jie iki šios dienos tebesinaudoja tomis 
sėdynėmis, budriai „saugodami” mano nuosavybę nuo 
užpuolėjų iš miško.

Pučionys — istorija

Prieš apleidžiant Pučionis 1944 m. liepos pradžioje,

mano tėvas, Jonas Šarka, protingai pasielgdamas, ne
mažą pluoštą įvairių dokumentų, įskaitant ir žemės 
nuosavybės pirkimo-pardavimo aktus, paliko pas ma
no mamos seserį Oną Ramonaitę-Šarkienę. Ji juos, 
paslėpė savo gyvenamojo namo pastogėje. Tų doku
mentų slėptuvę, 1989 m. beremontuodami namo sto
gą, atsitiktinai atrado jos vaikaičiai. Dokumentai buvo 
drėgmės, vabzdžių ar pelių nemažai apgraužti, bet dar 
įskaitomi. Tų dokumentų ir vėliau tėtės iš atminties 
sudarytų užrašų pagalba, man pavyko suklijuoti dides
nę dalį Pučionių vienkiemio istorijos.

Dokumentai rodė, kad mano senelio Justino Šarkos 
tėvas Kazimieras jau 1903 m. įkėlė koją į Pučionis, 
užpirkdamas 15 dešimtinių (16.35 ha) iš prieš tai tą 
žemę valdžiusios Agnieškos Bareišienės. 1907 m., me
tai po Kazimiero Šarkos mirties, mano senelis sudarė 
galutinį pirkimo-pardavimo aktą, kuris vėl, atlikus 
tam tikras sąlygas, buvo patvirtintas 1911 m. Visi šie 
dokumentai buvo surašyti rusų kalba ir notaro patvir
tinti. Pučionys tuomet dar buvo vadinami Staryje Pu- 
čany ir priklausė Deltuvos valsčiui, (Konstantinovskoj 
volostyi). Lietuvai paskelbus nepriklausomybę, Pučio
nys kažkodėl buvo perkelti į Veprių valsčiaus adminis
travimą. 1921 m., mano senelio Justino Šarkos vardu, 
iš Pučionių dvaro savininkės Michalinos Tyminskie- 
nės buvo nupirkta 3.5 ha. 1926 m. mano tėvas, Jonas 
Šarka, iš Bemotiškių dvaro savininko Viktoro Butke
vičiaus pirko dar 15 ha žemės, tuo metu Pučionių 
vienkiemyje suburdami 36 ha viename gabale, nors 
valsčiaus knygose kažkodėl buvo užregistruoti tik 35

ha. 1935 m. mano tėvas iš Bernotiškių dvaro savinin
ko Viktoro Butkevičiaus nupirko dar 20 ha nelabai 
derlingos žemės. Pagal mano tėtės užrašus, 1935 m. jo 
tėvas Justinas Šarka iš savo dalies buvo pardavęs 5 
ha žemės kaimynui Juozui Purtikui, tačiau dėl to jo
kių dokumentų nebuvo palikta. Tai, pagal žemėtvar
kos skyriaus tvirtinimus, nebuvo užregistruota jokia
me turto registre ar kadastre. 1998 m. lapkričio 6 d. 
55 ha žemės sklypas Nekilnojamo turto registre įre
gistruotas Nr. 81/11025, kadastro Nr. 8120/001:142 
Jakutiškių k.v. Nekilnojamo turto tame pačiame pa
žymėjime pažymėtas dar vienas kadastro numeris: 
81724208. Adresas: Ukmergės raj., Pučionių k.

Kaip matome iš adreso, po ilgų metų eilės mano se
nelio ir tėvo gyvenvietė vėl atgavo savo pirmykštį pa
vadinimą. Vien tik dėl to aš jaučiau didelį pasitenki
nimą. Pirmieji žingsniai — atgauti nuosavybės teises 
ir vietovės pavadinimą, buvo pasiekti. Dar tų pačių 
metų (1998) pavasarį Deltuvos seniūnijos matininkai, 
su mano paties pagalba, per dvi ar tris valandas apėjo 
tų 55 ha sklypo ribas, pažymėdami jo kampus ma
žyčiais mediniais kuoleliais. Po poros dienų, savo gimi
naičių padedamas, įkaliau į jų vietas bene metro ilgio 
ir 10 cm storio geležinius vamzdžius, juos apipilant 
daugiau kaip metro pločio „kapčiais”. Artimiausią va
sarą, nusivežęs savo matavimo instrumentų, vėl per- 
matavau visas nuosavybės ribas. Šį kartą išmatavau 
kampus tarp ribos linijų, vartodamas savo labai tiks
lų, iš Amerikos atsivežtą, teodolitą. (Su jo pagalba il
gus metus sau pragyvenimą uždirbdavau kaip mati

ninkas). Buvau didžiai nustebintas, kai, padaręs paly
ginimą su minėtų Deltuvos matininkų paruoštu labai 
primityviai atrodančiu pažymėjimu, radau tik nedidelį 
skirtumą ploto atžvilgiu. Dėl to kreditą turiu skirti 
matininkui V. Didžbaliui, kad jam, savo instrumentų 
sąraše turint tik planimetrą, liniuotę, keletą pieštukų, 
50 m ilgio juostą (nuo kurios tuo metu trūko apie 10 m 
ilgio gabalo) ir šešis virbalus, pavyko taip tiksliai iš
matuoti 55 ha žemės. Šių metų vasarą turėjau praleis
ti dar porą dienų, iškertant porą linijų^farp miškingoje 
vietoje esančių „kapčių”. Tomis dienomis ir įvyko 
mano aprašyti įvykiai bei nuotykiai su grybautojais, 
medžiotojais, šienpjoviais ir kapų išniekintojais.

Sugrįžimas į Pučionis

Pagreitintu žingsniu, tankiai plakančia širdim ir
prakaituotu veidu

Laukais skubėjau tėviškėn, kur aš gimiau, kur *
augau,

Kur pirmą žodį „mama” tariau, linksmai bėgiojau, 
gyventi mokiaus;

Nes, kaip paukštelis grįžta į gimtą vietą svetur
peržiemojęs,

Taip aš po daugelio metų ją lankiau, iš praeities
stiprybės sėmiaus.

Tikėjaus dar išvysti ten nors ąžuolą storulį —
dvišimtmetį,

Plačiai kerojusį prie Riešės, ganyklos vidury.
(B.d.)
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JMTZS V ^EIMOSĮE^
TRISDEŠIMTPENKTAS BALZEKO 
MUZIEJAUS ŽYMENŲ POKYLIS

Nelengva kuklią šeimininkę 
pagirti, ar įtikinti, kad jos dar
bai verti komplimentų. Kukli 
šeimininkė save kritiškai ver
tina ir nesigiria savo pastan
gomis, kol nepasiekia savo 
aukštų standartų, nepaisant, 
ką kiti jai sako. Po neilgo, bet 
malonaus bendradarbiavimo, 
įsitikinau, jog tokio kuklaus 
tipo asmuo šeimininkauja 
„Draugo” redakcijoje.

Nuo pat pradžių, kai prane
šėme, jog Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejus jai paskyrė 
2001 metų „Žmogaus žymenį”, 
„Draugo” vyriausioji redakto
rė, Danutė Bindokienė, pasi
sakė, kad nesijaučia verta jo
kių žymenų, juk dirba savo 
darbą ir viskas.

Atsižvelgus į D. Bindokienės 
atliktus darbus, jos ilgą ir 
spalvingą „curriculam vitae”, 
turėjau užprotestuoti, jog jos 
kukli savimonė nesutampa su 
realybe. Premįjuotos autorės, 
žurnalistės, redaktorės, moky
tojos, visuomenininkės D. Bin
dokienės pavyzdyje įrodymą, 
jog gyvenimas pašvęstas kal
bai bei tėvynei, yra turtingas 
ir derlingas, ir tikrai vertas 
pažymėjimo.

Jos gausus įnašas lietuvių 
spaudai ir literatūrai stebėti
nas. Kelių tūkstančių straips
nių autorė ir įvairių leidinių 
redaktorė, D. Bindokienė įta
kingai prisidėjusi prie išeivių 
žurnalistikos bei literatūros. 
Reikia stebėtis vien gausumu 
darbų bei pasišventimo dar
bui. Nuo 1993 m., kai perėmė 
„Draugo” vyriausios redakto
rės pareigas, D. Bindokienė 
nepraleidus nei vienos dienos 
be savo parašyto vedamojo!

D. Bindokienės apysakos 
vaikams ir jaunimui gerai ži
nomos išeivių tarpe. (Pati, at- 
sikrausčius iš Kanados, atsi
vežiau D. Bindokienės parašy
tas knygas „Baltosios Pelytės 
kelionė į mėnulį” ir „Keturko
jis ugniagesys”, kurias brangi
nu ir savo vaikams dabar 
skaitau). Jos knyga apie Lie
tuvių papročius ir tradicijas 
išeivijoje (1989), leidžiama 
anglų ir lietuvių kalba, Ameri
koje ir Lietuvoje, liks istorinis 
liudymas lietuvių išeivių kul
tūrinio gyvenimo Amerikoje.

Kai paskelbėme, jog D. Bin
dokienė Balzeko muziejaus 
2001 „Metų Moteris” ir išsiun
tėm pakvietimus į šių metų 
Balzeko muziejaus pokylį, 
daug kas pritarė, jog D. Bindo
kienę reikia pagerbti, ir entu
ziastiškai užsisakinėjo bilietus 
į muziejaus pokylį gruodžio 2 
dieną.

Nors gyvename viename 
įspūdingiausių didmiesčių pa
saulyje, ypač priemiesčių gy
ventojams, retai susidaro pro
gų žengti iš kasdienybės vėžių

35-ąjame Balzeko Lietuvių kultūros žymenų pokylyje kalba Stanley Balzekas, Jr. Iš kairės: Eugenijus Bartkus, 
Danutė Bindokienė, Vytautas Bindokas ir kiti. Stanley Balzeko III nuotrauka

ir patirti architektūrinius bri
liantus, kuriais Čikaga pasi
žymi. Šiais metais Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus 
trisdešimtpenkmečio proga 
pavyko užsisakyti įdomias pa
talpas, tai Maxim’s de Paris 
restoraną, kuris anksčiau bu
vo Čikagos kulinarinė žvaigž
dė ir garsenybių mecca. Au
tentiška kopija Maxim’s resto
rano Paryžiuje, Čikagos Ma
jams dabar miesto nuosavybė,, 
ir naudojamas tik ypatingiems 
miesto valdybos bei diplomatų 
renginiams.

Apsupti raudonu aksomu, 
auksiniais liustrais, marmuri
nėmis grindimis ir žibančio
mis žvakutėmis, svečiai rinko
si patirti paryžietiško vakaro. 
Herkulis Strolia smuiku ir 
Ąžuolas Stelmokas akordeonu 
linksmai nuteikė svečius ir 
sėkmingai atkūrė paryžietiš- 
kos kavinės melodišką atmos
ferą.

Prieš vakarienę Carole Bal- 
zekaitė visus pasveikino, pri
simindama muziejaus steigi
mą ir draugystes, kurios išau
go per praėjusius 35 metus. 
Muziejaus ilgamečiai nariai, 
tai šeima, anot jos.

Vakaro programos pradžio
je, Lietuvos Respublikos prezi
dentas, Valdas Adamkus, ku
ris tik liepos mėnesį D. Bindo
kienę apdovanojo Didžiojo Lie
tuvos kunigaikščio Gedimino 
ketvirto laipsnio ordinu, svei
kino muziejaus „Metų Moterį” 
laišku, kurį perskaitė Regina 
Gailiešiūtė. Atvykęs iš Va
šingtono, Lietuvos ambasado
rius Vygaudas Ušackas asme
niškai pasveikino garbės vieš
nią, o konsulas Apuokas pri
tarė ambasadoriaus linkėji
mams, pabrėžęs D. Bindokie
nės ir „Draugo” įnašą etninei 
žiniasklaidai Amerikoje. Anot 
konsulo Apuoko, reta etninė 
grupė Amerikoje gali didžiuo
tis tokiu plačiai skaitomu

Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus direktorių tarybos narys Frank 
Zapolis susirinkusiems pristatė 2001 m. „Metų žmogaus” žymeniu ap
dovanotą D. Bindokienę ir įteikė jai žymenį — krištolo taurę su specialiu
įrašu. Stanley Balzeko III nuotrauka

Svečių barelis 35-ajame Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus žymenų pokylyje gruodžio 2 d. Maxim’s de Paris 
restorane. Iš kairės: dr. Antanas Razma, gen. garbės konsulas Vaclovas Kleiza, Edita Apuokienė, LR ambasa
dorius JAV-se Vygaudas Ušackas, Danutė Bindokienė, Stanley Balzekas, Jr, Povilas Kilius, Alė Razmienė, LR 
konsulato atašė Čikagoje Ramūnas Astrauskas. Stanley Balzeko III nuotrauka.

dienraščiu.
Dviejų lietuvių organizacijų 

vadovai pasinaudojo proga D. 
Bindokienę pasveikinti. Mercy 
Lift vardu Jurgis Lendraitis 
dėkojo D. Bindokienei už ma
lonų bendradarbiavimą ir įtei
kė jai krištolinę skulptūrą. 
Vyčių šokėjų vardu Lidija Rin- 
gienė dėkojo už nuolatinę pa
ramą jaunimui.

Trisdešimtpenkmečio proga 
muziejaus prezidentas Stan
ley Balzekas dėkojo muziejaus 
rėmėjams ir darbuotojams, pa
minėdamas, jog kultūrinių 
darbų būtų neįmanomi dirbti 
be stipraus spaudos užnuga
rio, kurio muziejus susilaukia 
iš D. Bindokienės ir „Draugo”. 
Savo sveikinime muziejaus di
rektorius Frank Zapolis, kuris 
įteikė D. Bindokienei Balzeko 
muziejaus „Metų žmogaus” 
premiją, pasisakė, jog D. Bin
dokienė savo šiltumu, atviru
mu ir noru kitiems padėti, yra 
laikoma visų lietuvių drauge.

D. Bindokienės iškalbumas, 
kurį liudijome per WTTW 
programą apie Čikagos lietu
vius praėjusį pirmadienį, jos 
jautriai išreikštos mintys apie 
išeivių dvipusišką meilę gim- 
tąjam kraštui bei antrajai tė
vynei, Amerikai, taip pat nus
tebino pokylio svečius, ypatin
gai pareikšta meile ir dėkin
gumu savo šeimai. Įsiminė jos

mintys apie nuolatinį gyveni
mo draugą bei bendrakeleivį, 
vyrą Vytautą Bindoką, kurį ji 
laiko savo „kiekvienų metų 
žmogumi”.

Nekukli šeimininkė visiems 
didžiuojasi savo pasiekimais, 
kokie paprasti jie bebūtų; štai, 
deja, aš, kaip Balzeko Lietu
vių kultūros „Metų žmogaus” 
pftkylio rengėja ir šio straips
nelio autorė, aiškiai priklau
sau šiai kategorijai. Apgailes
tauju, kad negaliu viskuo di
džiuotis, jog ir kiti prisidėjo 
prie renginio ruošos. Norėčiau 
nuoširdžiai padėkoti visiems 
svečiams, kurie dalyvavo mū
sų renginyje, muziejaus dar

LEONARDAS MUSTEIKIS, 90-METIS 
PRELATAS

Leonardas Musteikis, vie- perkeltas į Plainview, NE, Šv.
nas iš dviejų lietuvių pensi
ninkų kunigų, daugelį metų 
uoliai talkino Sunny Hills Šv. 
Teresės parapijos klebonui 
rūpintis čia apsigyvenusių lie
tuvių pensininkų dvasiniais 
reikalais. Lietuvai laisvę atga
vus, kiekvieną pavasarį jis 
skrisdavo į Vilnių, iš ten lan
kydavo ir stambiomis aukomis 
puošdavo gimtojo Salako baž
nyčią. 1 Pakvėpavęs sveiku 
tėvynės oru, pilnas geriausių 
įspūdžių, grįždavo čia, į savo 
pensininko namelį. Paskuti
nius porą metų jo grįžimo į 
Sunny Hills laukdavom su ne
rimu: jis gi visai prie 90-mečio 
slenksčio; ar bepajėgs?..

Ir štai, kun. Leonardui iš 
Lietuvos dar negrįžus, Šv. 
Teresės parapijos klebonas, 
pats pernai į monsinjorus pa
keltas, Francis Szczykuto- 
wicz, parapijiečiams pranešė, 
kad, už nuopelnus Bažnyčiai 
ir Tėvynei, popiežius Jonas 
Paulius II kun. Leonardą 
Musteikį pakėlė į monsinjo
rus.

Leonardas Musteikis gimė 
1911 m. rugpjūčio 16, Lau- 
čiūniškyje, Salako vis., Zarasų 
apskr. 1932 baigė Zarasų gim
naziją ir įstojo į Kauno kunigų 
seminariją. Priklausė semina
rijos chorui. Seminariją ir 
VDU Tėologijos-filosofijos fa
kultetą baigė 1938 m. ir buvo 
įšventintas kunigu. Vikaru 
dirbo Panevėžio vyskupijos 
parapijose, veikė su pavasari
ninkais. 1941 sovietų oku
pantų kalintas Zarasuose. 
1944 pasitraukė į Vokietiją. 
Kapeliono pareigose buvo karo 
pabėgėlių stovyklose Bam
berge, i Mannheime, Kemp- 
tene. Į JAV persikėlė 1949. 
Apsigyvenęs Omahoje, NE, 
dirbo Šv. Antano parapijoje, 
kapelionu Gerojo Ganytojo 
vienuolyne ir jo mokykloje ti
kybos bei etikos mokytoju.
Psichologiją, sociologiją ir žur
nalistiką studijąvo Creightono 
un-te Omahoje. 1957 gavo ba
kalauro, 1960-ped. magistro 
laipsnį. Omahoje organizavo 
skautus (5 metus buvo jų vie
tininkas, pakeltas į skauti
ninkus), buvo skautų kapelio
nas. 1969-71 dirbo Šv. Juoza
po ligoninės kapelionu, vėliau

buotojams bei ruošos komiteto 
nariams ir padėjėjams, be ku
rių pagalbos nebūtumėm ga
lėję sklandžiai viską suvesti, 
ypatingai Elli ir Joe Kataus- 
kams, Carole Balzekaitei, Ka
rdei Vaitkutei, Ritai Striegel, 
Ramintai Dili, Reginai Gailie- 
šiūtei, Ramonai Žemaitienei, 
Ramunei Stravinskaitei, Ra
sai Juzukonienei, Laurai Pe- 
pol bei Stanley Balzekui III. 
Baigiant noriu palinkėti mūsų 
„Metų moteriai” Danutei Bin
dokienei daug sveikatos ir iš
tvermės savo ateities dar
buose. Sigita Balzekienė

Pauliaus Apaštalo ameri
kiečių parapiją, jos klebonu. 
Išėjęs į Pensiją, 1985 persikėlė 
į Sunny Hills, FL. Bendradar
biavo lietuviškoje spaudoje.

Ši trumpa biografija, ati
džiai skaitant, pasako labai 
daug. Matome ne eilinį ku
nigėlį, po seminarijos nebe- 
progresuojantį, o aukštųjų 
mokslų siekusį, ir pasiekusį, 
toli nuo sėminarįjos ribų. Ne 
veltui JAV lietuviai žinyne 
keliais žodžiais paminėtas ir 
priklausymas chorui — jo bal
sas, Mišių metu, o kartais ir 
atokiai nuo bažnyčios, klausy
tojus visada žavi.

Msgr. F. Szczykutowicziaus 
rūpesčiu, prel. Leonardo Mus
teikio pagerbimas buvo su
rengtas 2001 lapkričio 11, 
Sunny Hills Šv. Teresės para
pijoje. Šv. Mišias koncelebravo 
pats solenizantas, drauge su 
msgr. Francis ir kun. Izido
rium Gedvilą. Čia jo garbei 
Alė Žebertavičienė įspūdin
gai pagiedojo giesmę „Auka” 
(muz. Stasio Sližio, žodž. 
Anelės Pečkaitienės).

Pagerbimo iškilmės parapi
jos salėje prasidėjo 16 va
landą. Tarp daugiau nei šim
tinės puotautojų (parapijiečių 
lietuvių bei lenkų), dalyvavo 
Pensacola-Tallahassee diecezi
jos vyskupo James H. Ri
chard, F.F.J. atstovas, msgr. 
James Amos, kun. Antony 
Būry, F.C., kun. Izidorius 
Gedvilą ir solenizanto brolis, 
prof. Antanas Musteikis.

Pobūvį pradėjo ir pirmas 
prel. Leonardą pasveikino kle
bonas, msgr. Francis. Jo para
ginti, lietuviai sugiedojo „Il
giausių metų”, o lenkai — „Sto 
lat”. Prieš iškilmes buvo pa
tiekta vakarienė, pagal klebo
no puikiai veikiantį metodą: 
kad nebūtų kokių „išrinktų” 
ar „nuskriaustų”, iš kepurės 
buvo traukiami stalų nume
riai ir garsiai skelbiama, kurio 
stalo svečiai turi pirmumą.

Po valandą trukusių vaišių, 
msgr. Francis pakvietė prie 
mikrofono LB Sunny Hills 
apyl. v-bos pirmininkę Genę 
Gedminienę. Ji aiškiai ir 
sklandžiai, iš rašto, papasako
jo prel. Leonardo biografiją, o 
užbaigusi perskaitė ir raštu 
gautus sveikinimus, kurių

Nerijus Aleksa su savo padarytu katapultų (senovės romėnų ginklas) 
2001 vasarą dalyvavo amerikietiško jaunimo „4 H” organizacijos paro
doje Čikagoje ir vėliau Springfield, IL, vykusioje metinėje „States Fair”. 
Jo darbas abiejose parodose buvo gerai įvertintas ir apdovanotas 
mėlynuoju kaspinu. Nerijus yra Vainiaus ir Laimutės Aleksų sūnus. 
Veiklus Čikagos „Lituanicos” tunto skautas ir Daumanto-Dielininkaičio 
jaunųjų ateitininkų kuopos narys bei korespondentas.

Labai smagu kai į šv. Mišias Pal. J. Matulaičio misijoje, Lemonte, atvyks
ta jaunos šeimos. Tarp nuolatinių lankytojų — dr. Linas ir dr. Aleksandra 
(Gražytė) Simonaičiai su dukrele Arija, Lietuvos vaikų globos būrelio 
dažni talkininkai. Nuotr. Indrės Tijūnėlienės

tarpe buvo prelatui itin mielas 
sveikinimas iš Omahos, NE 
diecezijos vysk. Eldon Francis 
Curtiss.

Sveikinimus baigus, „Antro
sios jaunystės”, choras, veda
mas Genės Beleckienės, atli
ko keletą skambių lietuviškų 
dainų.

Šį kartą tik trumpam prie 
mokrofono atėjęs, prel. Leo
nardas padėkojo vyriausiam 
iškilmių rengėjui konfratui 
msgr. Francis ir visiems iš
kilmių dalyviams.

Prel. Leonardas Musteikis prie popiežiaus Jono Pau liaus II portreto.

Tai buvo dešimtą amžiaus 
dešimtmetį pradėjusio, naujo
jo prelato Leonardo Musteikio 
pagerbimo Sunny Hills viršū
nė.

Viliamės, kad jis ilgai, ilgai 
pasiliks mūsų tarpe!

Alfonsas Nakas

* Muitinės deklaracijų 
duomenimis, per 10 šių me
tų mėnesių palyginti su 2000 
m. tuo pačiu laikotarpiu, eks
portas padidėjo 22.9 proc., o 
importas — 15,4 proc. (R, Elta)
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„SOCIAL SECURITY” ATEITIS
Labai daug žmonių abejoja 

ir klausinėja, ar jie gaus „Soc. 
Sec.” mokėjimus, kai jiems 
ateis laikas juos gauti. J tai at
sakymas yra — absoliučiai. 
Galbūt kyla klausimas, kokia 
„Soc. Sec.” sistemą turėsime 
ateityje, bet mes ją turėsime. 
„Soc. Sec.” jau 65 metai yra 
Amerikos gyvenimo pagrin
dinė dalis. „Soc. Sec,” įstaty
mai ir taisyklės per tuos ilgus 
metus buvo pakeisti ir ateityje 
vėl bus keičiami, kad atitiktų 
žmonių gyvenimo reikalavi
mams.

Šiandieną Amerikoje „Soc. 
Sec.” sistema suteikia mini
mumą pragyvenimo žmonėms, 
išėjusiems į pensiją, ir darbi
ninkams bei jų šeimoms, ku
rios nustoja pragyvenimo šal
tinio, šeimos galvai tapusiai 
neįgaliu ar mirus. „Soc. Sec.” 
įgalina žmones gyventi ne
priklausomai. Šiandieną dau
giau negu 150 milijonų dir
bančiųjų yra apsaugoti „Soc. 
Sec.” sistemos, o beveik 45 
milijonai žmonių gauna pensi
jos, invalidumo ar šeimos gal
vos netekusių mokėjimus iš 
„Soc. Sec.” Jūs ir jūsų šeima 
dirbant esate apsaugoti „Soc. 
Sec.” sistemos. Jūs mokate 
mokesčius, kas leidžia tai sis
temai veikti. „Soc. Sec.”, 
mokėjimai remiasi dviem da
lykais:

A. „Soc. Sec.” sistema taip 
sutvarkyta, kad yra ryšys tarp 
to,,*kiek; .dirbantysis įmoka į 
„Soc. Sec.” sistemą ir kiek jis 
gaus mėnesinių mokėjimų 
ateityje, išėjus į pensiją. Dau
giau uždirbę ir daugiau įmo
kėję į „Soc. Sec.” sistemą, gaus 
didesnius mėnesinius mokė
jimus, negu mažiau uždirbę ir

mažiau įmokėję. Bet mokėji
mų apskaičiavimo formulė yra 
sustatyta mažiau uždirbančio 
naudai, kuris gaus didesnį 
procentą nuo savo įmokėtų pi
nigų.

B. — „Soc. Sec.” programa 
yra pagrindas ekonominiam 
saugumui šių dienų visuome
nei. Kadangi yra „Soc. Sec." 
pagalbos sistema, šeimoms ne
reikia rūpintis finansiniu kitų 
šeimos narių, išlaikymu, jiems 
išėjus pensijon, tapus invali
dais ar mirus šeimos išlai- 
kytojui. Išlaikyti „Soc. Sec." 
ateityje, yra svarbu mums vi
siems, mūsų tėvams, sene
liams ir vaikams bei vaikai
čiams.

„Soc. Sec.” sistema yra padariusi didžiulę įtaką vyresniųjų amerikiečiųgyvenime.
Dirbantieji gali išeiti į pen

siją, sulaukę 62 metų, gauda
mi mažesnius mokėjimus. 
Arba jie gali dirbti, kol su
lauks tikrojo pensijon išėjimo 
amžiaus ir tada gaus visus 
mokėjimus. Šiandieną tikrasis 
išėjimo į pensiją amžius yra 
65 metai. Bet, pradedant 2003 
metus, tas amžius palaipsniui 
kils iki pasieks 67 metus as
menims, gimusiems 1960 me
tais ar vėliau.

Dabar daugiau negu 9 iš 10- 
ties pensininkų gauna „Soc. 
Sec.” mokėjimus kas mėnesį. 
Apskaičiuota kad tik 11 proc. 
Amerikos vyresniųjų žmonių 
gyvena varge, jei nebūtų „Sec. 
Sec.” tas skaičius pakiltų iki 
50 proc.

Dviem trečdaliams vyres
niųjų Amerikos „Soc. Sec.”

mokėjimai yra jų pagrindinis 
pąjamų šaltinis. O vienam 
trečdaliui vyresniųjų „Soc. 
Sec.” mokėjimai yra jų vienin
telės pąjamos. „Soc. Sec.” vy
resniesiems teikia ne tik nuo
latinius mėnesinius mokėji
mus, kurie automatiškai auga 
kasmet, kylant pragyvenimo 
pabrangimui, bet taip pat tie 
mokėjimai vyresniesiems su
teikia ir finansinę nepriklau
somybę.

„Soc. Sec.” sistemos Ameri
koje įvedimas padėjo suma
žinti vyresniųjų, gyvenančių 
varge, skaičių dviem treč
daliais. Pvz., 1959 metais vy
resniųjų, gyvenančių varge, 
buvo 35 proc., 1979 metais — 
15 proc., o 1998 m. — 11 proc.„Soc. Sec.” yra daugiau, negu tik pensijos mokėjimo programa.

„Soc. Sec.” yra Amerikos 
šeimos apsaugos planas. Jau
nesnieji dirbantieji ir jų šei
mos gauna vertingą apsaugą 
invalidumo atveju, arba ap
saugą šeimai, mirus dir
bančiai šeimos galvai. Vienas 
iš trijų žmonių, gaunančių 
„Soc. Sec.” mokėjimus, nėra 
pensininkas. Per 7 milijonus 
žmonių gauna mėnesinius pa
likuonių mokesčius, mirus 
šeimos galvai. Daugiau negu 6 
milijonai dirbančiųjų ir jų 
šeimos narių gauna neįgalu- 
mo-invalidumo mokėjimus.

Vidutiniai uždirbančiam as
meniui su šeima „Soc. Sec.” 
palikuonio mokėjimai — „sur- 
vivor benefits” galima palygin
ti su 354,000 dol. gyvybės ap- 
drauda — „life insurance poli- 
cy”, arba prilyginti 233,000 
dol. invalidumo apdraudai — 
„disability insurance policy”.

Taigi „Soc. Sec.” programos 
yra daugiau, negu tik pensijon 
išėjimo ir pensuos čekių kas 
mėnesį gavimo programa. Jei 
pagal procentus išdalinus 
„Soc. Sec,” mokėjimus, jie 
atrodo taip: „Soc. Sec.” moka 
70 proc. pensijoms, 14 proc. 
neįgaliems — invalidams, ir 
16 proc. šeimos palikuoniams 
— „survivors”. „Soc. Sec.” tai

yra pagrindas gyvenimo iš
ėjusiems į pensiją žmonėms, o, 
prisidėję gyvenimo santaupas, 
žmonės gali visai patogiai gy
venti.

Patogus pensijon išėjusio as
mens gyvenimo būdas remiasi 
trimis dalykais: „Soc. Sec.” 
mokėjimais, darbovietės pen
sija, jei tokia gaunama, ir san
taupomis.

Šiandieną mažiau kaip pusė 
visų dirbančiųjų gauna pensi
jas iš darbovietės, ir žmonės 
netaupo tiek, kiek jie turėtų 
taupyti.

Nors iš „Soc. Sec.” žmogus 
gauna 40 proc. savo turėto, 
prieš išeinant į pensiją, už
darbio, daugumas finansinių 
patarėjų sakp, kad žmogui rei
kia turėti 70 proc. prieš, į pen
siją išeinant turėto, uždarbio, 
kad galėtų patogiai gyventi. 
Nesvarbu, ar gausite pridėtinę 
pensiją iš darbovietės, Jūs vis 
tiek turite taupyti. Jei negau
site pensijos iš darbovietės, 
jums reikia susitaupyti dau
giau ir pradėti taupyti anks
čiau.

1999 m. spalio mėn. „Soc. 
Sec.” administracija pradėjo 
siuntinėti „sočiai security sta- 
tement” pranešimus žmo
nėms, sulaukusiems 25 m. ar 
vyresniems. Tas pranešimas 
— „Statement” parodo jūsų 
uždarbio istoriją numato, 
kiek gautumėte iš „Soc. Sec.”, 
išėję į pensiją, kiek gautų jūsų 
palikuonis — „survivor”, ar 
kiek galėtumėte gauti, jei tap
tumėte invalidu. Tie „Soc. 
Sec.” pranešimai turėtų jums 
padėti planuoti jūsų finansinę 
ateitį.Pasikeičiant! demografinė padėtis verčia ir. „Soc. Sec.” administracijai daryti pakeitimus.

Pagrindinė priežastis ilgam 
„Soc. Sec.” finansavimui yra 
demografinė padėtis —- besi- 
kiečiantis gyventojų stovis. 
Žmonės gyvena ilgiau ir yra 
sveikesni — tai geros žinios. 
Kai „Soc. Sec.” sistema buvo 
1935 metais įkurta, buvo gal
vojama kad 65 metų sulaukęs,

žmogus dar galės gyventi vi
dutiniškai 121/2 metų, šiandie
ną jis gyvena dar 171/2 ar il
giau.

Be to, 77 milijonai „baby 
boomers” (po . II pasaulinio 
karo gimusieji) pradės išeiti į 
pensiją 2010 metais ir maž
daug 30 metų laikotarpyje bus 
beveik dvigubai daugiau vy
resniųjų amerikiečių, negu da
bar. Tuo pačiu metu dirban
čiųjų skaičius, kurie mokės 
„Soc. Sec.” mokesčius, nukris 
nuo 3.4 iki 2 proc. už kiek
vieną pensininką. Tai sudarys 
didelę įtampą „Soc. Sec.” pen
sijos išėjimo mokėjimams.

Palyginimo lentelė rodo, 
kad: 1950 metais buvo ameri
kiečių per 65 metų ar vyres
nių — 13 mln. arba 8 proc. 
visų gyventojų, 2000 metais — 
35 milijonai arba 12 proc. visų 
gyventojų, o 2030 metais bus 
69 milijonai arba 20 proc. visų 
gyventojų.

„Soc. Sec.” yra ekonominis susitarimas tarp generacijų.
Daugelis žmonių galvoja, 

kad jų „Soc. Sec.” mokėjimai 
neša palūkanas ir tai eina link 
jų pensijos išėjimo poreikių. Iš 
esmės „Soc. Sec.” yra „interge- 
nerational compact” tarpgene- 
racinis susitarimas — „Soc. 
Sec.” mokesčiai, mokami šios 
dienos dirbančiojo, eina mo
kėjimams šių dienų pensinin
kams. Šiandien „Soc. Sec.” 
gauna daugiau mokesčių mo
kėjimų, negu kad išmoka pen
sininkams, ir tas perteklius 
yra įdedamas į „Soc. Sec.” 
„trust” fondus, ir laukiama, 
kad tie fondai išaugs daugiau, 
negu 6 trilijonai per atei
nančius metus. Bet „Soc. Sec.” 
įvarus mokėjimai pradės per
viršyti gaunamas įplaukas iš 
„Soc. Sec.” mokesčių 2015 
metais, ir „trust” fondai bus 
išsemti — išnaudoti 2037 me
tais. Tuo metu „Soc. Sec.” 
pajėgs mokėti tiktai 72 proc., 
mokėjimų, kuriuos turėtų 
išmokėti, jei nebus padaryta 
pakeitimų.
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Pasirinkimai ateičiai.
Paskutinį dešimtmetį JAV 

turėjo didelį federalinio biu
džeto deficitą ir beveik nebuvo 
galima spręsti ilgalaikių rei
kalų, kaip tvarkysis „Soc. 
Sec.” administracija. Šiandien 
džiaugiamės ne tik federalinio 
biudžeto perteklium pirmą 
kartą per 30 metų, bet galime 
planuoti, kad ir ateityje bus 
federalinio biudžeto perte
klius. Galima šį perteklių 
išnaudoti dabar, bet galima 
naudoti pasiruošimui, belau
kiant senstančių amerikiečių 
naujame šimtmetyje.

Yra įvairių galimybių už
tikrinti ilgalaikį „Soc. Sec.” 
sistemos pastovumą, bet kiek
vienas pasirinkimas reikalau
ja sunkių mainų, kurie turi 
būti gerai diskutuoti ir pla
nuoti. Pvz., kalbant apie mo
kėjimus — „benefit”, kai kurie 
žmonės siūlo, kad pensijon 
išėjimo amžius turėtų būti dar 
daugiau prailgintas. Jie sako, 
kad amerikiečiai gyvena il
giau, yra sveikesni ir darbin- 
gesni, negu anksčiau. O pensi
ninkai vis ilgiau gyvena, išėję 
į pensiją. Tai įtempia visą 
„Soc. Sec.” sistemą. Kritikai 
sako, kad dauguma ameri
kiečių išeina į pensiją anksti 
ir kad sunku kai kuriems 
žmonėms rasti gerų darbų, 
arba dirbti ilgiau, negu dabar
tinis pensijon išėjimo amžius 
dėl jų sveikatos ar darbo, kurį 
dirbo. Iš įplaukų pusės, kai* 
kurie žmonės galvoja, kad 
„Soc. Sec.” mokesčiai turėtų 
būti mokami už visus už
darbius. Jie sako, kad dabar
tinė uždarbio riba, už kurią 
reikia mokėti „Soc. Sec.” 
mokesčius 76,200 dol. metams 
leidžia turtingiesiems asme
nims išvengti „Soc. Sec.” 
mokesčių mokėjimo už dalį ar 
visas pajamas. Kritikai sako, 
kad „Soc. Sec.” turėtų būti pa
grindas pensijos išėjimo pla
navimui. Jei turtingesni žmo
nės įmokėtų į „Soc. Sec.”, jie 
turėtų gauti ir daugiau mo

kėjimų, kai kuriais atvejais — 
daug daugiau.

Iš investavimų pusės — kai 
kurie žmonės remia mintį su
kurti individualias taupymo 
sąskaitas visiems dirbantie
siems, kad papildytų ar pa
keistų dalį „Soc. Sec.” mo
kėjimų. Jie aiškina, kad tokių 
atveju dirbantieji turėtų dau
giau galimybių gauti daugiau 
pinigų, kai išeis į pensiją, 
negu jei jie priklausytų tik 
nuo „Soc. Sec.” Ir jie turėtų 
laisvę kaip investuoti savo 
santaupas. Kritikai sako, kad 
dirbantieji gautų daugiau pa
lūkanų iš investavimų, tiktai 
daugiau rizikuodami. Jie taip 
pat sako, jei tie „individualūs 
taupymo acc.” būtų papildy
mas „Soc. Sec.”, turėtų būti 
rastas būdas, kaip tai padary
ti. Jei tie „accounts” pakeistų 
„Soc. Sec.”, žemesnis lygis ga
rantuotų „Soc. Sec” mokėji
mus, turėtų būti sudarytas.

Kai kurie žmonės galvoja, 
kad valdžia, o ne pavieniai 
žmonės, turėtų investuoti 
„Soc. Sec.” rezervus į akcijų 
biržą. Jie sako, kad valdžia 
yra pajėgesnė rizikai biržoje 
negu pavieniai dirbantieji. 
Kritikai sako, kad valdžia taip 
įsigytų didelę dalį privačių 
bendrovių akcijų. Yra labai 
daug nuomonių ir galimybių, 
kurios diskutuojamos. Jei no
rėtumėte gauti daugiau infor
macijos, kaip „Soc. Sec/* 
įvairios programos veikia ir 
kokius „benefits” — mokėji
mus galite gauti pagal dabar
tinius įstatymus, paskambin
kite „Soc. Sec.” nemokamu .te
lefonu 1-800-772-1213.

Naudotasi „Soc. Sec.” pra
nešimu.

, ...... Uo bhJ* Kauno miesto taryba priėmė kreipimąsi į Seimo 
pirmininką Artūrą Paulauską 
ir premjerą Algirdą Bra
zauską dėl karaliaus Mindau
go atminimo įamžinimo Kau
ne. (KD.Ėlta)

Western Union

Mes išdaliname 
daugiau kaip

PINIGINIAMS
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Tai lengva.
Kiekvieną kartą, kai tu siunti piniginę perlaidą JAV ar 
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arba padarai Quick Collect® ar Swift Pay® piniginę 
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VVESTERN UNION „WIN YOUR DREAM“” SVVEEPSTAKES OFFICIAL RULES NO PURCHASE 
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York. Sponsor is not responsible for printing or typographical errors in any sweepstakes related materials; for 
stolen, lošt, late, misdirected, damaged, incomplete. illegible or late entries or entries not received in time for 
the random drawing; or for transactions that are processed late or incorrectly or that are lošt due to Computer, 
telecommunications or eleetronie malfunction. This promotion is sponsored by VVestem Union Financial 
Services, Ine., 100 Summit Avenue, Montvale, NJ 07645 6. For narnės of vvinners, send a separate,
stamped, self-addressed (#10) envelope to: VVestem Union .Win Your Dream" VVinners, P.O. Box 4638, Blair, 
NE 68009-4638, to be received by February 28, 2002.

1 -800-325-6000
Smulkesnė informacija

©2001 VVestem Union Holdings, Ine. Ali Rights Reserved. The VVESTERN UNION name, logo and related 
trademarks and Service marks, owned by VVestem Union Holdings, Ine., are registered arid/or used in the U.S. 
and many foreign countries.
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Ieško darbo Siūlo darbą

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo trans
portą ir važinėti greitkeliais į 
vakarinius priemiesčius. Skam
binti po 6 v.v., tel. 815-439-0037.

58 m. vyras ieško darbo su 
gyvenimu. Gali prižiūrėti 

senelius. Nekalba angliškai.
Tel. 847-296-5040; 

773-213-0606. Teodoras.

Reikalingi darbuotojai 
parduotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlyginimas nuo $1,500 iki 
$1,800. Tel. 615-554-3161.

29 m. vyras perka darbą
pagyvenusių žmonių 
priežiūroje. Mokėsiu 

brangiai. Tel. 630-327-5582.

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms kom- 

panijonėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 
kartu arba atvykti į darbą ir 
išvykti. Kreiptis:

ALL CARE 
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

57 metų vyras ieško darbo 
senelių priežiūroje. Moka visus 
ūkinius darbus. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 708-912-3679, 

Algirdas.

Moteris ieško darbo su 
grįžimu į namus arba nepilnai 
darbo dienai. Siūlyti įvairius 

variantus. Tel. 773-425-1722. NANNIES & COMPAN1ONS
Sandy’s Nannies &. More, Ine. 

English Speaking, Close to 
Home, No Fee
Lic. & Bonded

Tel. 847-679-7766
Parduoda

Nebrangiai parduodu video 
kompiuterius Sega Dreamcast 

ir Playstation bei visus 
žaidimus. Tel. 708-242-9206; 

708-415-1836 (mob.).

7 metų mergaitei reikalinga
auklė, gyvenanti netoli 4500 
Sacramento Avė. Turi turėti 

savo automobilį. Atlyginimas 
$2/į vai. Tel. 773-425-1722.

Paslaugos |

NEMOKANTIEMS ANGLŲ 
KALBOS organizuojami 30 vai.

MASAŽISTŲ kursai. Kaina 
SSOO. Išduodamas sertifikatas.

Skambinti l-ll-V-VI nuo 
9 v.r.- 9 v.v. tel. 773 763 4081, 

708 415-1832 (mob.), Džyn.

Vizos į JAV Lietuvoje. 
Apmokėjimas po fakto.

Tel. 773-575-5586 Čikagoje;

8-285-35728 Lietuvoje; 
ei. paštas: gitrama@hotmail.com

Padedame įsigyti JAV 
reikalingus dokumentus.

Tel. 773-330-3709; 
773-218-2914, vakare.

TIK UŽ $54.95 PER MĖNESI Jums ir Jūsų šeimai, 
Jūsų tėvams ir net Jūsų gyvūnėliams! 

Medicininė programa CARE ENTREE siūlo:
• Medicininės paslaugos net iki 80 % nuolaida — 

ligoninei, vaistams, dantistams ir daug kitų 
• Nėra amžiaus limito 

• Ar esant nelegaliame statuse 
Tel. 847-635-5660; 847-778-1669, Laima.

Amerikiečių kompanija 
PRE-PAID LEGAL SERVICES 

siūlo Jums juridines paslaugas visai 
Jūsų šeimai ir Jūsų bizniui 
TIK UŽ $26 PER MĖNESĮ

• Neriboti kiekiai konsultacijoms telefonu 
visais klausimai
• Ginyba arešto ar bet kokio sulaikymo metu
• Skirybų klausimai, šeimyninės problemos
• Ir dar daug kitų paslaugų
Padedame įsigyti vairuotojo teises, ID kortelę, 

atsidaryti banke sąskaitų (neturint SS)
Taip pat padedame sutvarkyti dokumentus 

į Kanadą ar Australiją.
Tel. 847-635-5660, 847-778-1669, Laima.

©eintisr
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Žiemos ir pavasario semestre 
Career Center Goal Training siūlo programas:

* Anglų kalba — antroji kalba
* Programavimas, testai kompiuteriu, E-komercija
* Kompiuterizuota sąskaityba
* Medicininių ir draudimo sąskaitų apdorojimas
* Automobilio CAD

GOAL TRAINING parūpina F1 STUDENT VISA 
užsieniečiams studentams — ne emigrantams.

STUDENT VISA F1
leidžia mokytis JAV neribotą laiką ir duoda galimybę 

ieškotis darbo su H1B darbo viza ir kitomis vizų rūšimis
Mokyklos adresas:

4728 Oakton, Skokie. Tel. 847-568-1560.

STOMATOLOGO PADĖJĖJO 
KURSAI

• Išmok stomatologo padėjėjo 
specialybės tik per 2 mėn.
• Gauk apmokymą iš aukščiausią 
klasifikaciją turinčių dėstytojų
• Įsigyk labai populiarią profesiją 
pasaulinėje rinkoje
• PATIKĖK SĖKME .

Daugiau informacijos 
tel. 847-279-0693.

< Susikalbėsite rusiškai.

Taisau ir pritaikau vyrų ir 
moterų rūbus. Turiu 40 metų 

darbo patirtį. Skambinti dieną ar 
vakare. Tel. 630-257-1965, 
lietuviškai arba angliškai.

Greitai ir kokybiškai 
klijuojame keramikos 

plyteles. Kainos prieinamos. 
Tel. 630-677-2082. 
Kviesti Vidmantą.

’alls to LITHUANIA
'ta20.9 0/min
Id - any day, any time'.Great rates to the ręst of the world - any day, any

For information call Long Distance Post:
WWW.LPPOST.COM 1-800-449-0445

4738 W. 103 rd ST 
OAK LAWN, IL 60453 

708-422-7900
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA 

WWW.MAZEIKA.COM
M,*******************************************************

4315 W. 63 rd St, CHICAGO, IL 60629 
773-735-3400

4738 W. 103 rd ST., OAK LAWN, IL 60453 
708-422-3922 

DRAUDIMO AGENTAI

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

Tel. 773-581 -8500
* Lietuviška duona ir raguoliai
* Vestuviniai ir įvairūs tortai
* Lietuvįškas maistas — „catered”
* Siunčiame mūsų produktus UPS

Atidaryta 7 dienas savaitėje

B***

KAVINĖS
Kepyklos produkte! ir užkandžiai miesto centre

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. nuo 
6:30 v.r. iki 5:30 

v.p.p.

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

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

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBĖ

2346 W 69th Street 
Tel.: 773-776-1486

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pa
togių „lay-away" planu. At
liekame visus foto laboratorijos 
darbus.
Darbo vai.: kasdien 8 v.r.-6 v.v.; 
šeštd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd. 
uždaiyta. Antrad. ir trečd. su
sikalbėsite lietuviškai.

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

Moving! Profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir 

už jos ribų.
Išvežame senus daiktus, 

šiukšles ir kt.
Tel. 630 816 7114.

V.A.L Auto Servisas. 
Atliekame visus variklio ir važiuoklės 

darbus. Variklio kompiuterinis 
patikrinimas. Nuolatiniams klientams 

nuolaidos. Parduodame naudotus 
automobilius. 3800 W. 79 St.

Tel. 773-582-0183; 773-582-0184. 
Kalbame lietuviškai.

Dedame medines grindis, 
darome „deck”, staliaus ir 
kitus smulkaus remonto

darbus. Aukšta darbų kokybė, 
žemos kainos.Turiu draudimą. 

Tel. 773-254-0759; 
847-525-9275 (mob.), Žilvinas.

AUTORIZUOTAS

isterra
AGENTAS

LIETUVA 250, VOKIETIJA 8e, KANADA 8f, USA 6«
IŠSAMESNĖ INFORMACIJA IR UŽSAKYMAI

Tel:1-888-615-2148,1-708-599-9680 KVIESTI ERIKĄ 
PARDUODAME TELEFONINES KORTELES

8601 S. 78 TH AVĖ., BRIDGEVIEVV. IL 60455

Liaudies meistras iš Lietuvos
atlieka įvairius medžio drožybos 
užsakymus, kala dekoratyvinius 

namų numerius, gatvių 
pavadinimus ir t.t.
Tel. 708-912-3161.

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

S K E 11aiE A 1]
Nekilnojamasis turtas

GREIT PARDUODA

AUTOMOBILIO. NAMŲ, SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773) 581-8654

Kalame visų rūšių „sidings”, 
„soffits”, įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025.
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. ,

AMBER CONSTRUCTION Co.
Dengiami stogai, kalamas „siding”, 
atliekami cemento, „plumbing” bei 

kiti namų remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded” 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929.

MOVING
Ilgametis^profesionalus 

kraustymas Čikagoje ir į kitas 
valstijas.

GEDIMINAS
708-387-9144

Salone „Miražas” kirpėja 
SKIRMANTĖ tvarko plaukus | 
vyrams ir moterims. Susitarus, » 

atvyksta į kliento namus. Salono 
„Miražas” tel. 708-598-8802;

namų tel. 708-612-9526.

KIRPĖJA,
turinti didelę darbo patirtį, kerpa 
vyrus ir moteris, atlieka cheminį 

sušukavimą, dažo plaukus, 
antakius, blakstienas.

Pagal pageidavimą atvyksta į 
kliento namus.

Tel. 773-918-0851; 
773-844-3649, Regina.

SjJJį RE/MAX 
REALTORS

OFFC.(773) 229 - 8761 
HOME (708) 425 - 7160 

MOBIL (773) 590-0205

RIMAS L.STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

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

optimaliausią finansavimą

Gzntuijc Accent
Homefinders

n

New Vision 
Bus.; 708-361-0800 
Vcire MaiL-773854-7820 
Fax: 708-361-9618

DANUTĖ 
MAYER

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

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui.

Parduoda

Parduodamas butas Vilniaus 
senamiestyje prie Katedros. 

Moderniai įrengtas, šviesus, dviejų 
kambarių ir virtuvės, antrame aukšte, 
kieme su medžiais. Kaina $60,000. 
Rašyti: Pranas Lapė, Odminių 

3-17,Vilnius 2001 arba skambinti 
tel. 370-2-61-06-36.

Siuto išnuomoti
Išnuomojamas 

apšildomas 4 kamb.
1 mieg. butas 67 & Whipple apyl. 

$415 į mėn. + „security”
Tel. 773-434-4543

PATRIOT MORTGAGE
COMPANYtšT

ĮM0U aoMUMLENOEft
Patrtot 

Mortaage 
Co. te an

Illinois 
Residential 
Mortgage •
licanssa »•finansavimo klausimais

• Finansuoja perkant 
nekilnojamąjį turtą

• Perfinansuoja turimą
nuosavybę 

Pataria ir paaiškina

9201 S. Cicero 
Oak Lawn, Illinois 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 patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose

Teikiu paslaugas parduodant 
ar perkant namus, butus, 

žemės sklypą.Veltui 
įkainoju nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunant finansine paskolą.

O’FLAHERTY REALTORS 
& BU9LDER8, Ino. 

Kompanija pagal jūsų užsakymą 
stalo naujus namus. 

GRAŽINA JONAVlClENĖ 
708-430-1000 
708-508-8501 

mob. 708-203-5242 
jonavlclusOhome.com

Alexander J. Mockus, 
LTD

Realtors

ffl.

ATTENTION IMMIGRANTS!
Free assessment foi 

appiicants interested in 
applying for

PERMANENT RESIDENCE IN 
CANADA

CAII GTS 1 773 775 2506

We have 8 years of 
expcrience in immigration to 

Canada
Visit GTS vvebsite vvith over 

200,000 hits a month. 
www.immigration-service.com

ZEPTER MISIJA — SAUGOTI 
ŽMONIŲ SVEIKATĄ!

Šveicarijos kompanija siūlo Jums. 
mieli pirkėjai, šventines kainas bei 
dovanas. Nuolaidos tikrai maloniai 

nustebins. Skambinkite šiandien, juk 
sveikata — brangiausias turtas. 

Kompanijos atstovai 
Aldona ir Gintautas.

Tel. 847-945-0656 (palikti žinutę), 
708-917-9330 (mob.).

A & S
HEATINC

24 HRS, 7 DAYS 
773-531-1833 

(angliškai)

(TONY) ANATOLIJUS BACKO
773-617-6768 (lietuviškai ir rusiškai) 

FREE ESTIMATE 
Apšildymo ir šaldymo sistemų 

visapusiškas aptarnavimas 
ir instaliacija

Chicago

How easy is it to 
As easy as SAS

A 8TAR ALLtANCe MCMBER V

From Chicago we offer daily service to Vilnius 
with a hassle free connection through our 
Copenhagen Airport. And when returning, you 
can enjoy šame day travel via Copenhagen back 
to Chicago.

Find out just how easy we can make your 
next trip to Vilnius. And remember, when you 
travel with SAS, you can earn mileage credit 
with United’s Mileage Plūs* or SAS’ 
EuroBonus™ freųuent flyer program.

For information on special fares and 
schedules contact your Travel Agent or SAS at 
800-221-2350. Or visit us at
www.scandinavian.net

It’s Scandinavian Scandinavian Airlines

ŽILVINAS KARALEVlClUS 
Tel. 630-393-5662; 

773-456-8502

„BUD” BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 
BUDRAIČIUI 

Bus. 773-767-6655 Pg. 773-258-0496 
Fax 773-767-9618

Nekilnojamojo turto paskolos
DELTA MORTGAGE BANKERS

2743 N. Sheffield Avė., Chicago, IL 60614 
Illinois ResidentaI Mortgage Licensee

• Gyvenamųjų ir komercinių pastatų pirkimas
• Naujos statybos finansavimas
• Konsultacija, kaip nupirkti ir kaip naudingai perfinansuoti

Tel. 630-235-3521 
Fax. 708-422-5356

vairus

SŪDYTOS SILKĖS IŠ KANADOS!

Užsisakykite šventėms jau dabar!
20 svarų statinaitė — $35! ’
8 svarų statinaitė — $21!

Skambinkite:
708-687-5627.

Pristatome UPS.

DOLERIS Co. 
http://www.dolerl8.com

Pigiausi bietai Į UETUVĄ su SAS, FINNAIR, LUFTHANSA KLM, LOT
Tel. 617-472-9742 E-mail: tickets@doleris.com

Sv. Kalėdų ir Naujųjų metų nuolaidos

JJii
Veikto nuo 

1921 m.

8900 South Archer Road, Springs, 1ll»jois Tel 708.839.1000

Šešios pokylių salės - tinka įvairioms progoms
Puikus maistas, 
geriau si gėri mai, 

malonus 
aptarnavimas

35 iki 40 svečių
100 iki 135 svečių

40 iki 60 svečių ■

HioOook 
60 iki 100 svečių

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

sekmadieniais groja 
10 žmonių orkestras 
(galite pasitobulinti 
šokio mene - vyksta

pamokos)

125 iki 175 svečių

w nuimi
225 iki 550 svečių

mailto:gitrama%40hotmail.com
http://WWW.LPPOST.COM
http://WWW.MAZEIKA.COM
mailto:amikulis%40usa.com
jonavlclusOhome.com
http://www.immigration-service.com
http://www.scandinavian.net
http://www.dolerl8.com
mailto:tickets%40doleris.com


SVEIKINAME!
Sveikiname iškilųjį išeivijos švietėją dr. Joną 

Adomavičių devyniasdešimtmečio jubiliejaus proga!

Dosnusis įvairių kultūrinių projek
tų rėmėjas - dr. Jonas Adomavičius

Gyvenimas ilgas tada, kai 
jis turiningas (Liucijus Ane- 
jus Seneka). Pagarbus Dak
tare, nuoširdžiai sveikiname 
Jus ženklaus jubiliejaus pro
ga, džiaugiamės Jūsų tauria, 
dosnumu spinduliuojančia,

širdimi, lengvai valdantį ašt
rią plunksną ir štai jau kelis 
dešimtmečius žengiantį dva
singumo ugdytojų bei sveika
tingumo šauklių avangarde.

Jūsų stebėtinai turiningo 
gyvenimo šūkis — tarnauti 
Dievui, tėvynei, žmonėms — 
įkvepia jėgų ir ryžto siekti dar 
prasmingesnio, šviesesnio gy
venimo krauju laisvę iškovo
jusiems Jūsų mylimiems tau
tiečiams Lietuvoje ir visuose, 
kur tik lietuvis begyventų, 
kontinentuose.

Mes didžiai vertiname nuo
latinį bendravimą su Jumis 
radijo laidose, spaudoje, gali
mybe semtis sveikatingumo 
išminties ką tik išleistame 
jūsų septynių tomų „Kvieslys 
sveikaton” veikale. Džiugina 
prieš keturis dešimtmečius 
Jūsų įkurtas ir tebevadovau
jamas Alvudas, tapęs žalumy
nuose paskendusia Lietuvio 
sodyba, kurioje daugelis tau
tiečių randa dvasinę ir fizinę 
atgaivą bei kelios dešimtys 
šeimų senatvėje ramų prie-

globstį.
Maloniai stebina ir džiugina 

Jūsų mecenatinė ir humanis
tinė veikla, kurios rezultatus 
patiria šelpiami Lietuvos vai
kai, besimokantis jaunimas, 
vienišos motinos, daugiavai
kės šeimos. Jūsų geradariš- 
kumo spinduliai sklinda į Lie
tuvos universitetų bibliotekas 
bei rezistentų, mokslininkų, 
rašytojų, poetų, menininkų, 
artistų kabinetus, laboratori
jas, kūrybines įstaigas, o taip 
pat į kai kurių parapijų (Ka
varsko) šeimas. O kas besu- 
skaičiuos tuos iš Jūsų labda
ros sėklų išdygusius ąžuo
liukus, išaugusius į puošnų 
ąžuolų gojų, keliems Jūs esate 
nušluostę negalios ašaras, ke
lis grąžinote gyveniman ir su
teikėte sąlygas sveikesniam 
bei gražesniam gyvenimui. Ir 
išties — kas?

Garbingas Daktare, iškilu
sis Humaniste-Švietėjau, šlo
vingo jubiliejaus proga sveiki
name Jus, karštą Lietuvos 
patriotą bei nenuilstantį svei
katingumo kvieslį ir linkime 
dar ilgus metus išlikti huma
niškumo švyturiu.

Prof. hab. dr. Juozas 
Ciparis

Naujiena! “Lietuva“- Vilnius on Video vaizdajuostė (Sfl*
Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos senamiesčiai. Kaimo gyvenimas Pajūris. 24 lietuvio širdžiai artimo® dainos.
VoVlaimėjo penkis prizus tarptautiniuose turistinių filmų festivaliuose Užsakymas internete: WWW.ONVIDEO.LT 
Informacija- rašykite arba siųskite faksą (B47) 234-6511 E-mail: aptmgmnt@aol.com Pristatymas po 2-3 savaičių.

Užsakymo forma Kaina Kiekis VISO Kur siųsti čekį:
VKhuania'' - 30 minutes $14.95 APT Management, Ine., 736N. Westem, #222, Lake Forest. IL 60045
"Vilnių*' - #5 minutes $19.95 Siųsti

"Vilnius lmp(eS3»3r>a"-6 min. $7.50 Adresas
Pristatymas $5. nemokamas,jei užsakomos Ž ir daugiau. Miestas

Ilinojaus gyventojams - S,5% prekybos mokestis Vai Jkodas
Viso! PatymAkte čia Įpal formato vaizdajuostes (ne Kanadoje ir JAV)

Kviečiame paremti TAUTOS FONDĄ savo darbu ir aukomis. 
Remdami TAUTOS FONDĄ, remiate Lietuvos švietimą ir 

demokratijos įtvirtinimą Lietuvoje.

TAUTOS FONDAS
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC. 

Aukas siųsti: 351 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207-1910 
Tel/Fax 718-277-0682 

El.paštas TAUTFD@aol.com

Prisiminkite TAUTOS FONDĄ savo testamentuose.

* Kalėdas ir Naujuosius 
metus užsienyje siūlančios

•"^’gttlikti agentūros į kelionių 
maršrutus vis dažniau įtrau
kia ir lietuviško kaimo objek
tus bei Baltijos pamario ku
rortus. Pasak Lietuvos turiz- 

rmo asociacijos prezidento Jono 
Ignatonio, lapkritis — pasku
tinis mėnuo, kai dar yra gali
mybių užsisakyti vietas kaimo 
sodybose ar pajūrio poilsia
vietėse. Egzotiškų pramogų 
per žiemos šventes ieškančius’ 
kauniečius vilioja ir saulėti 
tropikų paplūdimiai, ir krosni
mis šildomos kaimiškos tro
bos. (KD.Elta)

* Valstybinės paveldo 
komisijos pirmininkei Gra
žinai Drėmaitei išreiškus su
sirūpinimą dėl netinkamos 
Vilniaus senamiesčio apsau
gos, pęęzidentas Valdas 
Adamkus paragino kultūros 
ministrę imtis visų priemonių, 
kad paveldo apsaugos sistema 
veiktų geriau. Antradienį su 
kultūros ministre Roma Do
vydėniene susitikęs preziden
tas V. Adamkus aptarė kul
tūros paveldo apsaugos pro
blemas, Signatarų namų dar
bą, taip pat kitais metais vyk
siančią Frankfurto knygų 
mugę, kurioje Lietuva bus 
garbės viešnia. (BNS)

Ahvays With Fbwers
• Gėlės visoms progoms
• Gėlės į Lietuvą (2-3 biznio dienos)
• Krepšeliai ir vainikai laidotuvėms
• Vestuvinės ir proginės puokštės
• Stalo ir interjero dekoravimas gėlėmis
• Pristatome JAV, Lietuvoje ir pasaulyje
• www.alwayswithflowers.com

8015 W. 79 St. Justice, IL 60458; Tel. 708-594-6604

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS

CICERO, 5645 W. 35 Street 
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 
CHICAGO, 5858 W. ROOSEVELT Rd.

ALL PHONES 
1-708 652-5245

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVĖ. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St.

ALL PHONES
1-708-430-5700

GAIDAS — DAIMID
FUNERAL DIRECTORS

Directors of Eudeikis Funeral Home (ĖST 1908)

GERALD F. DAIMID
4330 So. California 10727 S. Pulaski Rd.

5948 S. Archer Avė.
5200 W. 95 St. 
Oak Lawn, IL

9900 W. 143 St. Orland Park, IL

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

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

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

EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVĖ.

ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-476-2345

NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600 
www.petkusfuneralhomes.com

12401 S. Archer Avė. (& Derby Rd.) ALL PHONES 1-773-523-0440

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ". I „DRAUGAS" informuoja; „draugas" formuoja; 

„DRAUGĄ" atminkime savo testamente. ■ „DRAUGAS" išeivijos ir Lietuvos jungtis;

LIETUVA 2002
Pigiausios kainos skrydžiams į 

VILNIŲ

iš New Yorko, Chicago, Los Angeles, Detroito, 
Clevelando, Floridos ir kitų JAV miestų Finnair 

ir kitomis oro linijomis.

* Mašinų rezervacijos Vilniuje
* Viešbučiai
* 9 ir 14 dienų kelionės po Lietuvą

VYTIS TRAVEL
40-24 — 235 St.

Douglaston, N Y 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

E-MAIL:
VYTTOURS@EARTHLINK.NET

WEB.SITE:
WWW.VYTISTOURS.COM

Neveltui gyvenai,
Užauginai puikius vaikus,
Tavo įsteigti Ateitininkų namai Lemonte 
tarnauja jaunimui ir 
lietuviškai visuomenei...

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A. t A.

ELENA KISIELIUTĖ- 
RAZMIENĖ

Šv. Mišios bus atnašaujamos sekmadienį, gruodžio 23 
d., 9 vai. ryto, Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos 
koplyčioje, Lemonte, IL.
Prašome gimines, draugus prisiminti a.a. Eleną savo 
maldose.

Razmų šeimos

Tai - Jūsų laikraštis
DRAUGAS

Viktorija Dantaitė — paskutinis 
sudiev promočiutei Zofijai Aleksiū-
nienei.

TMI LITHUANIAN WOftLD-WIDE DAILY
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A. t A.
Kun. CHESTER AUGLYS

Mirė 2001 m. gruodžio 13 d., sulaukęs 83 metų.
Gyveno Čikagoje, Marųuette Parko apylinkėje^ Gimė 

Rusijoje, Smolensko mieste. Amerikoje išgyveno apie 50 
metų.

Nuliūdę liko artimieji ir pažįstami Lietuvoje bei 
Amerikoje.

Velionis bus pašarvotas sekmadienį, gruodžio 16 d., nuo 
3 v.p.p. iki 8 v.v. Marųuette Chicago laidojimo načnuose, 
2533 W. 71 St., Chicago, IL. Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
gruodžio 17 d. Iš Marųuette Chicago laidojimo namų 10 
v.r. velionis bus išlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčią, kurioje 10:30 v.r. bus aukojamos gedulingos šv. 
Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba 

www.petkusfuneralhomes.com

A. t A.
ELENA ANIUKŠTYTĖ- 

KAUSTEKLIENĖ
Ilgos ir sunkios ligos išvarginta mirė 2001 m. gtuodžio 

8 d., sulaukusi 92 metų.
Nuo 1993 m. gyveno Monrovia, CA. Anksčiau Detroite, 

MI. Gimė 1909 m. sausio 6 d., Vilniuje. Amerikoje išgyveno 
52 metus.

Nuliūdę liko: vyras Petras, sūnus Petras Antanas 
Rimas, marti Barbora, anūkės Renata Kristina, Elisabeth 
Ona ir anūkas Andrius Petras bei giminės Amerikoje ir 
Lietuvoje.

Laidotuvės šeštadienį, gruodžio 15 d., iš Šv. Teresi'tos 
bažnyčios, kurioje 10 v.r. bus aukojamos šv. Mišios užjos 
sielą. Po Mišių velionė bus palydėta į Live Oak kapines.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę vyras ir sūnus tfu šeima

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose

Patarnavimas 24 vai.

Kai aš numirsiu neverkite 
ir nesakykite, kad manęs nebėra. 
Ateina naktis ir vėl nušvinta diena, 
užgęsta žvaigždės — ir vėl sužiba, 
nusileidžia saulė — ir vėl pateka. 
Taip ir aš ■— buvau, esu ir būsiu, 
mirtis to nepakeis...

PADĖKA 
A. t A. _

ZOFIJA ALEKSIUNIENĖ-
DOBUŽYNSKAITĖ

Po ilgos ir sunkios ligos, sulaukusi 95 m. amžiau^, mirė 
2001 m. lapkričio 13 d. Palaidota lapkričio 17 d., 
Filadelfijoje, Prisikėlimo kapinėse.
Dėkojame kun. Petrui Burkauskui, atnašavusiam šv. 
Mišias, būnant su velione Jos mirties valančioje ir 
palydėjusiam ją į Amžino Poilsio vietą.
Nuoširdi padėka Onai Pliuškonienei užjos sielos gelmes 
pasiekiantį giedojimą, Daliai Jakienei už skaitymus ir 
Marytei Sušinskienei už šv. Mišių ir aukų priėmimą 
mamos atminimui.
Dėkojame visiems, visiems už šv. Mišių aukas, aukas 
Šv. Andrejaus bažnyčiai ir Filadelfijos „Bendruomenės 
Balso” radio programoms.
Dėkojame visiems, palydėjusiems a.a. Zofiją į jos 
paskutinę žemišką kelionę, visiems anūkams: Aleksui, 
Andriui, Tomui, Robertui, Raimundui ir Kęstučiui, 
nešusiems močiutės karstą.
Dar kartą nuoširdžiausia padėka visiems, išreiškusiems 
užuojautą asmeniškai, telefonu, radio bangomis, 
kortelėmis ir spaudoje.
Ilsėkis ramybėje, miela Mamute, tegul Aukščiausiasis 
suteikia Tau užtarnautą atpildą Danguje, o ši svetinga 
Amerikos žemė tepriglaudžia Tave.

Liūdintys vaikai: duktė Julija Dantienė, 
sūnūs Algirdas ir Robertas Aleksiūnai su 

šeimomis.

http://WWW.ONVIDEO.LT
mailto:aptmgmnt%40aol.com
mailto:TAUTFD%40aol.com
http://www.alwayswithflowers.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
mailto:VYTTOURS%40EARTHLINK.NET
http://WWW.VYTISTOURS.COM
http://www.petkusfuneralhomes.com
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APYLINKĖSE

„LIETUVIUKŲ DRAUGAS”
Tokiu pavadinimu nuo atei

nančios savaitės pradedamas 
„Draugo” paskutiniame pusla
pyje spausdinti skyrelis vai
kams. Daug metų tame pusla
pyje kiekvieną trečiadienį bu
vo skyrelis „Tėvynės žvaigž
dutė”, kurį redagavo mokyt. 
Juozas Plačas. Jam mirus, 
skyrelis kurį laiką sustojo, bet 
niekuomet nepraradome vil
ties surasti asmenį, kuris su
prastų jauno skaitytojo pomė
gius, norus ir skyrelį reda
guotų.

Džiaugiamės, kad kaip tik 
toks asmuo atsirado. Tai Mai
ronio lit. mokyklos istorijos 
mokytoja, „Geležinio Vilko” 
būrelio globėja, Gražina Stu- 
ronienė. Prieš tai ji ilgus me
tus mokytojavo'Kr. Donelaičio 
lit. gimnazijoje Čikagoje, reda
gavo mokyklos metraščius, 
mokinių laikraštėlį „Pirmuo
sius žingsnius”. Ir dabar ji pa
sirūpina, kad mokiniai apra
šytų „Geležinio Vilko” būrelio 
veiklą bei kitus mokyklos 
įvykius.

Skyrelis jauniems skaityto
jams bus spausdinamas kiek
vieną ketvirtadienį. Jam pava
dinimas buvo parinktas iš 
kone 70 pasiūlymų, padarytų

ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI
Viktorija Kudirkienė 

sveikina savo drauges, drau
gus ir pažįstamus švenčių pro
ga, linkėdama visiems sveika
tos ir laimingų Nauju metų.

įfc ifc ifc ifc efc
Visiems, visiems nuošir

džiai linkime šv. Kalėdų 
džiaugsmo ir Dangaus palai
mos lydimų 2002-jų metų!

Emilija Ambrozaitienė 
Neringa ir Rita su šeima

įfc Sfc įfc ifc ifc

Juozas ir Sofija Cibai
sveikina visus gimines, drau
gus ir pažįstamus su šv. Ka
lėdomis, linkėdami visiems 
džiaugsmo, sėkmės ir laimin
gų Naųjųjų metų.

$ $ $ $ $
Danutė ir Jurgis Bendi-

kai sveikina draugus ir pa
žįstamus su šv. Kalėdomis ir 
linki visiems laimingų Nau
jųjų metų.

$ $ $ $ $
Paulius ir Birutė Gyliai

iš Olympia, WA, sveikina vi
sus gimines ir draugus šv. 
Kalėdų proga ir linki, kad 
Naujieji metai atneštų ramy
bę, džiaugsmą ir gerą svei
katą. Vietoje kortelių skiria
me auką „Draugui”.

Meno mokyklėlės mokiniai, mokytojai ir tėveliai kviečia visuomenę į koncertą sekmadienį, gruodžio 16 d., 12 
vai., Lietuvių dailės muziejuje, Lemonte. Meno mokyklėlę šiomis dienomis pasiekė džiugi žinia, kad Lietuvių 
fondas ją parėmė finansiškai. Mokyklėlės mokiniai ir vadovybė taria Lietuvių fondui nuoširdų ačiū ir visus 
kviečia pabendrauti gruodžio 16 d. popietę.

iš lit. mokyklų šiame krašte. 
Tiek „Draugo” redakcijos, tiek 
ir G. Sturonienės manymu, 
geriausiu parinktas „Lietu
viukų draugas”, pasiūlytas 
Čikagos lit. mokyklos mokinės 
Marįjos Žimkutės. Jai, kaip 
pavadinimo konkurso laimė
tojai, skiriama 35 dol. dovana. 
Dvi antrosios vietos laimėjo po 
15 dol., o dvi trečiosios — po 
10 dol. Kitų vietų laimėtojus 
sužinosite pirmame skyrelio 
numeryje ateinantį ketvirta
dienį.

Kviečiame bendradarbiauti 
visus lietuviškųjų mokyklų 
mokinius, atsiunčiant pieši
nių, nuotraukų, eilėraščių, 
rašinėlių, juokų, galvosūkių ir 
kitos medžiagos. Pasakykite, 
kas jums patinka, ką no
rėtumėte skaityti savo skyre
lyje. Medžiagą prašome siųsti 
šiuo adresu: Gražina Sturo- 
nienė, 9228 South Major Avė, 
Oak Lawn, IL 60453. Galite 
siųsti ir „Draugo” adresu, tik 
ant voko užrašykite, kad ski
riate „Lietuviukų draugo” 
skyreliui. „Draugo” redakcija 
dėkoja mokytojai Gražinai 
Sturonienei už sutikimą sky
relį redaguoti. Geresnio pasi
rinkimo ir negalėtume šiam 
darbui rasti! D.B.

Lai Kristaus atėjimo šviesa 
tešviečia visiems visuomet. 
Lai Naujieji metai atneša 
daug džiaugsmo, laimės ir 
sveikatos. Sveikinu visus visa 
širdimi šv. Kalėdų ir Naujų 
metų proga.

Aušrelė Sakalaitė
*T*

Sveikiname savo gimi
nes, draugus, pažįstamus su 
šv. Kalėdomis ir linkime lai
mingų, sveikų Naujųjų metų.

Marytė ir Antanas Vyčiai
UĮfa į£* •št**+*

Sveikiname savo artimuo
sius, draugus bei pažįstamus 
su šventėmis. Linkime tyro 
džiaugsmo bei Dievo palaimos 
2002-aisiais metais!

Ona ir Vincas Šalčiūnai 
ifc ifc ifc ifc ifc*X* *T* *T* *♦* *+*

Linksmu šv. Kalėdų ir
laimingų Naųjųjų metu lin
kime giminėms, draugams ir 
pažįstamiems.
Vilija ir Vytas Marchertai

sfc iii ifc ifc ifc *1* *1* *T* *♦* *♦*
Šv. Kalėdų švenčiu ir lai

mingų Naujų metų linki gi
minėms, draugams ir pažįsta
miems.
Vanda ir Liuba Biknevičiai

Cicero, Illinois

Linksmu šv. Kalėdų ir
darbingų Naujųjų metų linki 
Jums

JAV LB Cicero apylinkės 
valdyba (pirm. Mindaugas 
Baukus)

$ $ $ $ $

Nuoširdžiai sveikiname 
gimines, draugus ir pažįs
tamus šv. Kalėdų ir Naujų 
metų proga.

Alfredas ir Alicia 
Mikučauskai

Petras ir Stasė Miliauskai 
sts it! ifc Si ifc

Jėzaus Gimimo šventės 
proga sveikinu gimines, drau
gus bei kitus artimuosius, 
linkėdamas džiaugsmingų 
Kalėdų švenčių bei sveika
tingų Naujųjų metų! Vieš
paties Apvaizda tesaugo visus 
ir tėvynę Lietuvą nuo ne
lauktų ir netikėtų negandų!

Antanas Juodvalkis
*T* *?* *X*

Šv. Kalėdų ir Nauju me
tų proga sveikinu visus gi
mines, artimus, draugus bei 
pažįstamus ir linkiu „Drau
go” leidėjams ir redakcijai vi
so geriausio.

Sofija Plenienė
Kfe Kt* Kt* Kt* *Ž**T*

Juozas Žadeikis sveikina 
gimines, draugus, visus tau
tiečius išeivijoje bei tėvynėje 
ir linki šv. Kalėdų ramybės, 
Dievo palaimos, geros sveika
tos 2002 metais.

Kt* Kt* Kt* Kt* Kt**5* »x*
Felicija ir Lionginas J. 

Pliūros sveikiname gimines, 
draugus, kaimynus bei pažįs
tamus su šventom Kalėdom ir 
džiaugsmingais Naujais me
tais — čia ir Lietuvoje telaimina 
visus Dievas. Vietoj kortelių, 
skiriame „Draugui” auką.

# $ $ * $
Mažosios Lietuvos patri

archas Kurtas Vėlius sveiki
na visus lietuvius šventų Ka
lėdų proga ir linki laimingų 
Naujų 2002 metų.

ifc ifc *te st: ifc

Gerbiamam Lietuvos 
Partizanu globos fondo 
pirm. Leonui Maskaliūnui, 
valdybos nariams — Marijai 
Remienei, Birutei Jasaitienei, 
Povilui Vaičekauskui, Anta
nui Paužuoliui, ir visiems 
tautiečiams, remiantiems 
mus, Lietuvos partizanų var
du reiškiame padėką! Nuo
širdžiai sveikiname jus šv. 
Kalėdų ir artėjančių Naujųjų 
metų proga. Tegul jie atneša 
visiems fizinės ir dvasinės stip
rybės bei naujų kūrybingų 
idėjų, telydi visų žingsnius ir 
darbus Dievo palaima.
LLKS prezidiumo pirm. Jo
nas Čeponis; LLKS štabo 
virš. Vytautas Balsys

Ar jau pasveikinote savo 
artimuosius Kalėdų ir Nau
jųjų metų proga? Dar yra šiek 
tiek laiko, tad „Draugas” nori 
Jums pasitarnauti: tik už 15 
dol. galite išspausdinti savo 
sveikinimo tekstą, kuris dar 
spės iki švenčių pasiekti visus 
Jūsų draugus, gimines, pažįs
tamus. O jeigu kartais jie 
„Draugo” neskaito, tai dar yra 
laiko jį užprenumeruoti, kaip 
prasmingiausią dovaną, kuri 
Jus primins visus metus. Nau
jiems skaitytojams iki gruo
džio 31 d. „Draugas” tik 65 
dol. metams! Jums bus dė
kingi artimieji, bus dėkinga ir 
lietuviška spauda, kurią pa
remsite. Beje, siųsdami sveiki
nimo tekstą, būtinai pridėkite 
ir 15 dol. čekį (būsime dėkingi 
ir už priedelį — auką...).

fol ffžJfflfeTf^TpJfgrf j; č

Devyniasdešimties metų garbingo jubiliejaus 
proga sveikiname

DR. JONĄ ADOMAVIČIŲ,

kaip nepailstanti geradarį, ir dėkojame jam už 
ištvermę išlaikyti sveiką lietuvybę išeivijoje, 

už ištikimybę lietuviškai kultūrai, 
už aukas bei gerų darbų nuolatinį rėmimą. 

Linkime stiprybės ir ištvermės.

JAV LB Kultūros taryba

ADVOKATAS
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 STulaaU Rd., Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo .Draugo*) 
TeL 773-284-0100.

TeL 630-287-0200, Lemont, IL

IMIGRACINĖS TEISĖS
ADVOKATAS

AURELIUS BUTVILAS
Tel. 312-580-1217

135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603
Galimos konsultacijos fe&tadieniaig

Advokatas 
Jonas Gibaitis 

Civilinės ir 
kriminalinės bylos

6247 8. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60620 
Tel. 773-776-8700 

E-mail: Gibaitis@aol.com 
Toli free 24 hr. 888-7764742 

Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 6 v.v.' 
Šeštad. 8 v jt. iki 1 v.p.p.

Geriausia kalėdinė dovana— 
DRAUGO prenumerata!

Kalėdų proga užsakykite DRAUGĄ savo 
draugams, vaikams, anūkams, giminėms 
ir pažįstamiems (pirmą kartą 
prenumeruojant tik $65.00 metams JAV)
Mes nusiųsime gražų
pranešimą, kad Jūs
užprenumeravote 
DRAUGĄ 
jų vardu.

Kalėdų 
proga 
užsakau 
DRAUGĄ
Siųskite:

Vardas, pavardė------------------- ----- -------------------------------------------------

Adresas -------------—-------------------------------------------------------------------

Miestas, valstija, zip code ——----------------------------------------------------

Dovanoja:

Vardas, pavardė--------------------------------------------------------------------------

Adresas___________________________________________________

Miestas, valstija, zip code _________________________________

Kun. Jonas Sakevičius, 
MIC, šiuo metu iš ligoninės 
grįžęs sustiprėti slaugos na
muose: Mother Theresa Ho
me, 1270 Franciscan Dr., Le
mont, IL 60439; tel. 630-257- 
5266. Jis mielai norėtų gauti 
kalėdinių sveikinimų.

Ada Sutkuvienė, gyvenan
ti Beverly Shores, IN, Draugo 
fondo garbės narė, prisidė
dama prie ^Draugo” vyriau
sios redaktorės Danutės 
Bindokienės pagerbimo, Bal
zeko Liet. kultūros muziejui 
ją išrinkus 2001 metų žymiąja 
moterimi, atsiuntė 250 dole
rių Draugo fonduį. Ada Sut
kuvienė jau yra parėmusi 
Draugo fondą, ne tik DF logo 
kompozicįja, bet ir su 3,900 
dolerių įnašais, už ką labai 
dėkojame.

• 27 centai skambinant į 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dienas per savai
tę, 6 sekundžių intervalai. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
lietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. TRANSPOINT 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu!

773-585-9500
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Sveikinimas dr. JONUI ADOMAVIČIUI
Nuoširdžiai sveikiname Jus, mielas daktare

JONAI ADOMAVIČIAU,
garbingo Jubiliejaus proga. Linkime tvirtybės, šviesios 

minties ir puikios sveikatos.
Ačiū Jums, kad rūpinatės gabių jaunuolių 

išsimokslinimu, jų likimais. Jūsų prieš trejus metus 
įsteigtas specialus fondas ypatingai gabiems 

neturtingiems moksleiviams ir studentams remti padėjo 
net 28 jaunuoliams siekti pasirinkto tikslo. Jie dėkingi 

Jums už kelią į mokslą ir savo gerais darbais pateisins 
Jūsų rūpestį dėl Tėvynės ateities.

Tegu Dievas laimina Jus ir Jūsų darbus!

J. Adomavičiaus fondo gabiems moksleiviams ir stu
dentams administratorė dr. Rožė šomkattė ir studentai
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• American Travel Ser
vice, Balzekas Museum of 
Lithuanian Culture, 6500 S. 
Pulaski, 2»d fl., Chicago, IL 
60629. Tel. 773-581-1200; 800- 
422-3190; Fax773-581-1873; 
ATSVL@att.net

• Daug Amerikos lie
tuvių globoja apleistus Lie
tuvos nelaimingus vaikus ir 
našlaičius: Pratęsdami paramą 
dviems vaikams kitiems me
tams $300 atsiuntė Edwardas 
ir Zuzana Žemaičiai, Wood- 
haven, NY. Taip pat $300 
dviems vaikams atsiuntė Ema 
Žiobrienė, Hickory Hills, IL; 
Leokadija Pačkauskas, Lelend, 
NC, atsiuntė $200; Laima 
Schonbeck, Sterling, MA, taip 
pat savo globojamam vaikui 
atsiuntė $200; Nancy Snyder 
savo globojamam vienam vai
kui atsiuntė $170, o antram — 
$160. Po $150 kiekvienam savo 
globojamam vaikui atsiuntė šie 
gerieji globėjai: Anelė Peckai- 
tienė, Chipley, FL; Barbara 
Plikaitis, Arlington Heights, IL; 
Genovaitė Kiudulienė ir šeima, 
Chicago, IL; dr. V. Dubinskas, 
Chicago, IL; Antanas ir Danutė 
Bobeliai, Massapeųua Park, 
NY; J. Gerulaitis, Allen Park, 
MI; Irena ir Albertas Kereliai, 
Palos Park, IL. Lietuvos vaikų 
vardu dėkojame rėmėjams už 
paramą! „Lietuvos Našlaičių 
globos” komitetas, 2711 
West 71 St., Chicago, IL 
60629.’ •

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

•DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 
3533 S. Archer Avė., Chi
cago, IL 60609. Tel. 773-927- 
9091. Sav. Petras Bernotas.

• Bronės ir Jono Zdanių 
50 vedybinio jubiliejaus 
proga Nijolė ir Romas Zdaniai 
aukoja $50 Lietuvos našlai
čiams. Sveikiname jubiliatus, o 
aukotojams dėkojame! „Lietu
vos Našlaičių globos” ko
mitetas, 2711 VVest 71 St., 
Chicago, IL 60629.

• BALTIC MONUMENTS, 
1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. TeL 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Pageidaujant 
atvykstame į namus.

• Prieš užsisakydami 
paminklą aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
lllth St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal 
jūsų pageidavimą, brėžinius. 
Prieš pastatant paminklą, ga
lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
jis padarytas, kaip jau buvo 
jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir 
Vilimas Nelsonai. Tel. 773- 
233-6335.

• Šv. Kalėdų proga pa
lengvinti ir prašviesinti Lie
tuvos vargstančių vaikų dienas, 
per „Lietuvos našlaičių globos 
komitetą” aukoja: $100 ponai, 
prašę neskelbti pavardės; $50 
Ralph ir Veronica Hagewood, 
Asheville, NC; $20 Izabelė 
Stankaitis, Chesterland, OH. 
Lietuvos vaikų vardu jiems 
dėkojame! „Lietuvos Našlai
čių globos” komitetas, 2711 
VVest 71 St., Chicago, IL 
60629.

• Automobilio, namų ir 
ligos draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, Balzeko 
muziejuje, 6500 S. Pulaski 
Rd., Chicago, IL 60629. II 
aukštas, tel. 773-581-4030.

• Al/hos fondas
A.a. Benita Žemelis atmi

nimą pagerbdamas, Gordon R. 
Lang, Chicago, IL, siunčia 
$1,000.

Veronica Stukan, San Jose, 
CA, aukoja $100.

Šventinę dovaną — $50 — 
siunčia Stasys Vaškelis, Wor- 
cester, MA.

Almos ir Lietuvos vaikų 
vardu dėkojame! Aukos nura
šomos nuo mokesčių. Tax ID 36- 
4124191. Čekius rašyti „Lit
huanian Orphan Care”, pa
žymint, kad skirta Almos 
fondui. Siųsti: 2711 VVest 71 
St., Chicago, IL 60629.

• „Saulutė”, Lietuvos vai
kų globos būrelis, dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, beg
lobiams vaikams, vaikams su 
negalia, daugiavaikėms šei
moms bei studentams Lietu
voje. Aukojo: Aleksandra Ka- 
zickienė $5,000 tęsiant vaiku
čių metinę paramą; Darius ir 
Jurgita Gvidai $50 bei Helen 
Carter $30 a.a. Onos Ščiukas 
atm.; Birutė ir Algimantas 
Liseckas $480 metams paremti 
berniuką ir mergaitę; Gražina 
ir dr. Romualdas Kriaučiūnai 
$1,000 (iš tos sumos $350 yra 
nuo jų sūnaus Aido Kriaučiūno 
vietoje kalėdinių dovanų pir
kimo); seserys Baltrušaitytės 
(Rusnė Kasputienė, Eglė Šu
kienė, Milda Moss, Birutė Bub
lienė) $250 metams paremti 
mergytę; Milda ir Šarūnas 
Landys $240 tęsti mergaitės 
metinę paramą; Birutė Gylienė 
$240 tęsti mergaitės metinę 
paramą; Aušra ir Algis Saulis 
$240 tęsia berniuko metinę 
paramą; Gabrielė ir Albinas 
Dzirvonas $20 a.a. Jono Kele- 
čiaus atm.; Virginia ir Vytautas 
Kupcikevičius $100; Sofija 
Jelionienė $50 a.a. Juzefos 
Venckienės atm.; Čikagos 
Lietuvių Moterų klubas $100; 
Antonina Spakauskienė $100 
Almos Adamkienės labdarai; 
Anna Aviža $240 tęsiant ber
niuko metinę paramą; Nijolė 
Kersnauskaitė $20; Loreta ir 
Richard Wales $25. Labai ačiū! 
„Saulutė” („Sunlight Orp
han Aid”), 419 VVeidner Rd., 
Buffalo Grove, IL 60089. Tax 
ID# 36-3003339.
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