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Šiame 
numeryje: \ 
Detroito ateitininkai 
sendraugiai; pokalbis 
su N. Balčiūniene. 
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Lietuvos prezidento 
kalba Prahoje; D. 
Bindokienė: šiandien 
džiaukimės, rytoj vėl 
kibsime į darbą; 
B. Nainys komentuoja 
Prahos įvykius. 
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Šio šeštadienio priede: 
iškilmės Vytauto Didž. 
Teologijos fakultete; 
rezistentas poetas; ilgas 
dailininko kelias namo; 
Lietuviu katalikų 
mokslų akademija; 
M. Budrienės knygos. 

Kreditų kortelių 
apsauga ir nauda — 
Socialinių reikalų 
tarybos skyriuje; 
mūsų šeimose. 
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Kristaus Karaliaus 
šventė; Ona ir Jonas 
Motiejūnai — didieji 
labdariai; iš Lietuvių 
fondo veiklos. 
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Kalendoriai 
kalendoriams nelygūs 
(ypač „Draugo"); 
renginys prezidentui 
Adamkui paremti... 

8 psl. 

Lietuva stiprins NATO vienybę ir solidarumą 

Sportas 
* Penktąją v ie tą Lietu

v o s moterų krepš in io lygo
j e užimanti Kauno „Laisvė" 
per dvi viešnagės JAV savai
tes žaidė šešias draugiškas 
rungtynes su vietos universi
te tų komandomis. Lietuvos 
krepšininkės rungtynėse su 
pajėgiausio NCAA (National 
Collegiate Athletic Associa-
tion) moterų diviziono koman
domis iškovojo vieną pergalę 
bei patyrė 5 pralaimėjimus. 

* Danijoje vykstančia
me deš imtajame stalo teni
so pasaulio taures rate — at
virose Danijos pirmenybėse — 
pergalingai rungtyniauja Lie
tuvos atstove Rūta Garkaus-
kaitė-Būdienė. Vienetų varžy
bose ji 4:2 įveikė vieną ir kva
lifikacinių turnyrų laimėjusią 
prancūzę Agathe Coster. 

* Trečią pergalę i š e i lės 
NBA regu l iar io jo s e z o n o 
rungtynėse iškovojo Arvydo 
Sabonio Portlando „Trail Bla-
zers" klubas, ketvir tadienį 
89:85 įveikęs Seattle „Super-
Sonics" krepšininkus. Lietu
vis pelnė 10 taškų. 

Naujausios 
žinios 

i i 
* E u r o p o s K o m i s i j a i 

I g n a l i n o s A E u ž d a r y m o 
fondą pe rves d a r d a u g i a u nei 
60 mln. eurų . 

* S t o d a m a į N A T O . 
Lie tuva n e p a m i r š a t s i s k a i t y t i 
už n u v e i k t u s d a r b u s , teigia 
„ m i s t e r i s NATO". 

* Es t i jos p r e z i d e n t a s 
a p d o v a n o s ž inomą L i e t u v o s 
d i r igen tą Saul ių Sondeckį . 

* G y v e n t o j a i t u r i t e i s ę 
ne su t i k t i skelbt i savo a s m e n s 
d u o m e n i s r inkėjų s ą r a š u o s e . 

* Vi ln iu je į s i k ū r u s i a m 
Čečėnijos informacijos r e n t r u i 
ga l i t e k t i i e ško t i nau jų 
pa ta lpų . 

P r a h a , lapkričio 22 d. 
(BNS) — Lietuva yra pasiren
gusi stiprinti Šiaurės Atlanto 
sąjungos bendrininkų vienybę 
ir sol idarumą, penktadienį 
Prahoje vykusiame Euroa t -
lantinės partnerystės tarybos 
(EAPT) viršūnių sus i t ik ime 
sakė prez identas Valdas 
Adamkus. 

Pasak jo, į NATO pakvies
ta Lietuva pasiryžusi su vi
sais sąjungininkais dalytis at
sakomybe už saugumo aplin
kos ateitį, toliau aktyviai da
lyvauti EAPT veikloje ir su 
bendr in inka is įgyvendinti 
dvišal ius bei daugiaša l ius 
projektus, skatinančius refor
mas bei tenkinančius valsty
bių konkrečius poreikius. 

Lietuvos vadovas pažy
mėjo, kad glaudesni, aukš tes
nės kokybės NATO ir Rusijos 
santykiai suteikia naujų vil
čių. 

,.Šalys, praeityje buvusios 
priešingose barikadų pusėse, 
tapo saugumo partnerėmis ir 
ieško naujų kelių g laudes
niam bendradarbiavimui", sa
kė Lietuvos vadovas. 

V. Adamkaus te ig imu, 

19-kos NATO valstybių vadovai su generaliniu sekretoriumi George Robertson I penktas iš kaires j ir naujai pri
imtų 7 valstybių vadovais. Šeštas iš kairės — Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus. 

Lietuva pasiryžusi s t iprint i 
NATO ir Ukrainos santykius 
ir remti šios valstybės refor
m a s , a tver iančias galimybę 
Ukrainos integracijai į euroat-
lanto erdvę, taip pat pritaria 
nuos t a t a i daugiau dėmesio 
sk i r t i ki t iems reg ionams ir 

kaip pavyzdį paminėjo Kauka
zo ir Vidurio Azijos valstybes. 

„Su jomis Lietuva jau da
lijasi unikal ia patirtimi, su
kaup ta bendradarbiaujant 
dvišaliu ir Baltijos regiono ly
giu", sakė Lietuvos preziden
tas . 

Anot V. Adamkaus. Lietu
va tvirtai remia Siaurės At
lanto Tarybos pastangas, nu
kreiptas į tai, kad I rakas besą
lygiškai ir nedelsdamas įgy
vendintų JT Saugumo Tary
bos rezoliuciją Nr. 1441, kuria 
siekiama nuginkluoti Iraką. 

Užsienio l ietuvijos darbas dėl Lietuvos narystės 
NATO dar nesibaigė 

JAV Lietuvių Bendruo
menė ket ina prisidėti spar t i 
nant Lietuvos stojimo į NATO 
su ta r t i e s pa tv i r t in imą J A V 
Senate. 

„Mes nesiruošiame prašyt i 
Seimo, kad j is įvertintų lietu
vių išeivijos indėlį Lie tuvai 
siekiant narystės NATO. Sei
mas žino, kad mes to norėtu
me, bet rašt iškai mes nesi
kreipsime", sakė Seimo ir J A V 
LB komisijos pirmininkė Liu
da Rugienienė. 

Siūlymą įvertinti lietuvių 
išeivijos indėlį Lietuvai sie
kiant narystės NATO Seimo ir 
JAV LB komisijai savo laiške 
pateikė JAV LB krašto valdy
bos pi rmininkas Algimantas 
Gečys. J i s taip pat pasiūlė ko

misijai kreiptis į Seimo pirmi
ninką Artūrą Paulauską, kad 
Seimas skubos tvarka priimtų 
rezoliuciją, įvertinančią išeivi
jos veiklą, Lietuvai siekiant 
narystės sąjungoje. 

„Džiaugiant is Lietuvai 
svarbiu pasiekimu tektų skau
džiai nusivilti, jei lietuvių išei
vijos indėlis NATO reikale bū
tų nesupras tas , neįvertintas 
a r patogiai užmirštas", sako
ma A. Gečio laiške. 

Penktadienį spaudos kon
ferencijoje Seimo ir JAV LB 
komisijos pirmininkas Vaclo
vas Karbauskis sakė, jog išei
vijos lietuviai dar turės padir
bėti, kad Lietuva taptų pilna
teise NATO nare ir kol kas iš
reiškė j iems padėką žodžiu. 

Nepaisant to, kad Seimas 
d a r nepareiškė padėkos, L. 
Rugienienė mano, kad LB ir 
toliau padės siekiant Lietuvos 
stojimo į NATO sutarties pa
tvirtinimo JAV senate. 

Pasak jos, pagal šiuo metu 
susiklosčiusią politinę situaci
ją JAV, gali būti, kad NATO 
sutar t ies tvirtinimui pritars 
mažiau senatorių, nei pritarė 
plėtrai, tačiau balsų sutarčiai 
patvirtinti užteks. 

Šių metų gegužės mėnesį 
už NATO plėtrą pasisakė 85 
senatoriai iš 100. 

Tačiau L. Rugienienės ma
nymu, „reikalingas nuolatinis 
budėjimas", nes politikoje vis
kas gali labai greitai pasi
keisti. 

Rusija ragina Iraką nusiginkluoti, 
bet nepritaria NATO plėtrai 

jog NATO plėtrą „padiktavo 
būtinybė", tačiau pridūrė, kad 
Rusija „atsižvelgia į JAV pre
zidento nuostatą" šiuo klau
simu. Tačiau jis neatmetė ga
limybės, jog, NATO keičian
tis, „santykiai su sąjunga gi
lės, jei jo veikla atitiks Rusijos 
valstybinius tikslus". 

Kalbėdamas apie Rusijos 
ir NATO tarpusavio sąveiką 
„dvidešimtuko" formatu, V. 
Putin sakė, jog šiuo metu ,ji 
labai nebloga". 

G. W. Bush savo ruožtu iš
reiškė nuomonę, jog Rusijos ir 
NATO taryba yra labai svar
bi v J is taip pat pabrėžė, kad 
NATO strategija „grindžiama 
tuo, kad Rusija tapo draugu ir 
jau nebėra priešas". 

Apskri tai Rusijos prezi
dentas derybas su JAV va
dovu įvertino kaip labai pro
duktyvias ir naudingas. G. W. 
Bush savo ruožtu sakė, jog 
laiko V. Putin „vienu pačių 
ar t imiausių savo draugų". 
„Kaip draugai, mes ne visada 
sutinkame vienas su kitu. Bū
na, kad pasiginčijam, bet vi
sada pasirengę svarstyti klau
simus", pažymėjo G. W. Bush. 
Jis pabrėžė, jog atvyko į Ru
siją tuoj po NATO viršūnių 
susitikimo Prahoje ir pranešė, 
jog NATO valstybės Rusiją 
vertina taip: ..Rusija — mūsų 
draugė". 

Buvusias Rublio-; karalienes Jekaterinos nimu prieangyje JAV preziden 
tą George W. Bush su žmona Laura (dešinėje) sutiko Rusijos prezidentas 
Vladimir Putin su žmona Liudmila 

P u š k i n o , Rus i ja , lapkn-
čio 22 d. Hetiters-BN'Si 
JAV ir Rusija penktadieni pa
ragino Iraką visiškai nusigink
luoti, kaip reikalauja Jung
tinių Tautų ' J T ' Saugumo Ta
rybos rezoliucija. 

..Raginame Iraką visiškai 
paklusti 1441-ajai J T Saugu
mo Tarybos rezoliucijai ir be
sąlygiškai vykdyti reikalavi
mus nusiginkluoti, a rba reng
tis patirti r imtas pasekmes", 
sakoma bendrame JAV* ir Ru
sijos pareiškime, kuris išpla
t intas po JAV prez iden to 
George W. Bush ir Rusijos 

prezidento Vladimir Put in su
si t ikimo Sankt Peterburgo 
priemiestyje Puškino. 

Sovietmečiu buvusi Irako 
bendrininke. Rusija turi jame 
naftos verslo tikslų ir nori būti 
t ikra , jog ginkluotės tikrinto
jai netaps pretekstu Saddam 
Hussein režimą nuverst i sie
kiančiai Amerikai pradėti ka
rinį puolimą. 

Atsakydamas į žurnalistų 
klausimus apie Rusijos nuo
monę NATO plėtros atžvilgiu, 
V. Putin pareiškė, jog jo vals
tybes nuostata nesikeičia. Jis 
pažymėjo, kad Rusija nemano. 

„Vilniaus dešimtuko" 
jaunimas — už 

saugią ir įtakingą 
NATO 

„Vilniaus dešimtuko" vals
tybių jaunimas pasisako už 
NATO kaip „saugumo garan
tą" ir nepr i ta r ia sąjungos, 
kaip politinio diskusijų klubo, 
kuriame būtų ne sprendžiami 
esminiai klausimai, bet „pri
tar iama vienos valstybės 
sprendimams", perspektyvai. 

Tai penktadienį surengto
je spaudos konferencijoje sakė 
viena iš Vilniuje vykstančios 
tarptautinės jaunimo konfe
rencijos organizatorių Vil
niaus universiteto Tarptauti
nių santykių ir politikos mok
slų instituto (TSPMI) studen

tų korporacijos „Respublika" 
atstovė Jovita Pranevičiūtė. 

„Vilniaus deš imtukui" 
priklauso 10 valstybių — Al
banija, Makedonija, Kroatija, 
Lietuva, Latvija, Estija, Slo
vakija, Slovėnija, Rumunija ir 
Bulgarija. 

Nuo trečiadienio Vilniuje 
vykstančioje tarptaut inėje 
konferencijoje „Vilniaus de
šimtuko j a u n i m a s : NATO 
ateities vizija" svarstomame 

Nuke l ta \ 7 psl. 

K a n d i d a t a m s į 
p rez iden tus į teikt i 

pažymėj imai 
Penktadienį. Vyriausiajai 

rinkimų komisijai (VRK> įtei
kus kandidatų į prezidentus 
pažymėjimus, paaiškėjo, kad 
nė vienas iš 17-kos asmenų, 
pasiryžusių siekti valstybės 
vadovo posto, „nesudėjo gink
lų' ir nepasi traukė iš rinkimų 
kovos. 

Oficialius kandidato do
kumentus prezidento rinki
muose nuo penktadienio turės 
Valdas Adamkus. Vytenis An
driukaitis, Vytau tas Berna
tonis, Kazys Bobelis, Riman
tas Dagys. Eugenijus Gentvi
las. Kęstutis Glaveckas, Algi
mantas Matulevičius. Vytau
tas Matulevičius. Rolandas 
Paksas. Artūras Paulauskas. 
Juozas Edvardas Petrai t is . 
Algirdas Pilvelis, Kazimiera 
Prunskiene. Vytau tas Šerė
nas. Vytautas Šus tauskas . 
Julius Veselka. 

1997 m. prezidento rinki
muose del posto kovojo tik 7 
kandidatai. <B\S F.U.V 

NATO k a r i nėms užduot ims 
pasiruošę Lie tuvos „žaliūkai" 
P r a h a , lapkričio 22 d. 

(BNS) — Atsakydama į NATO 
sprendimą įsteigti daugiaša
les greitojo reagavimo pajė
gas, pakviestoji syungos narė 
Lietuva pasiūlys sąjunginin
kams būrį „žaliūkų", penkta
dienį sakė Lietuvos krašto ap
saugos ministras Linas Lin
kevičius. 

„Tai galės būti būrio — 
maždaug 40 žmonių — dydžio 
specialiųjų pajėgų dalinys, pa
našus į tą, kuris dabar veikia 
Afganistane", sake L. Linkevi
čius. 

Jo teigimu, kariai pri
klausytų specialiosios paskir
ties tarnybos daliniui A i t v a 
ras", kurio tiksli dislokacija, 
skaičius ir užduotys laikomos 
valstybes paslaptimi. Šie pa
gal aukščiausius reikalavimus 
parengti profesionalios tarny
bos kariai ant rankoves nešio
ja antsiuvą su užrašu ..žaliu
kas". 

„Gahu tik pasakyti, kad 
gerai parengtų karių 'Aitvare' 
tikrai užteks ir Afganistano, ir 
kitoms misijoms", sakė L. 
Linkevičius. 

Prahoje vykusiame NATO 
viršūnių susitikime sąjungi
ninkai nutarė įsteigti daugia
šales greitojo reagavimo pajė
gas, kurias sudarytų maždaug 
20,000 kareivių, kurie, prirei
kus, galėtų būti operatyviai 
dislokuoti bet kurioje pasaulio 
vietoje karinėms užduotims 
ore, žemėje ir jūroje. 

Šias pajėgas turėtų suda
ryti mišrūs Europos ir JAV 
kareivių daliniai, įskaitant be
sikeičiančias brigadas, kurių 
kiekviena turėtų maždaug po 
5,000 kareivių. Šie daliniai 
būtų aprūpinti modernia gink
luote, tarp jų palydovais val
domomis bombomis, ir turėtų 
priemonių veiksmingai gintis 
nuo cheminių bei biologinių 
atakų. 

Penktadienio vakarą Tarptautiniame Vilniaus oro uoste nusileido JAV 
lėktuvas „Boeing 747-200B' . kuriuo pirmą kartą į Lietuvą su oficialiu vi
zitu atskrido Amerikos prezidentas George W. Bush su žmona Laura. Sve
čius oro uoste pasitiko vos prieš porą valandų ir Prahos sugrįžęs preziden
tas Valdas Adamkus su žmona Alma, užsienio reikalų ministras Antanas 
Valionis, ambasadorius JAV Vygaudas Ušackas. JAV ambasadorius Lie
tuvoje John Tefft su žmona bei kiti aukšto rango valstybes pareigūnai. Iš 
oro uosto JAV vadovo automobilių palyda pasuko į viešbutį „Radisson 
SAS Astorija" — cia svečiai ilsėsis iki šeštadienio susitikimų JAV prezi
dentą kelionėje lydi patarėja valstybinio saugumo klausimais Condolleeze 
Rice, JAV valstybės sekretorius Colin Powell. kiti aukšti asmenys Iš viso 
keliais lėktuvais į Vilnių iš JAV atvyko 800 svečių. Tarp jų — apie 150 
žurnalistų. 

Nuotr.: Prie lėktuvo trapo JAV prezidentą pasveikino Lietuvos vadovas 
Valdas Adamkus ("kairėje/. Gedimino Žilinsko Ehamuotr 

Rusai apmėtė NATO generalinį 
sekretorių pomidorais 

P r a h a , lapkričio 22 d. 
(BNS) — Prahoje Rusijos na-
cionalbolševikais pasivadinę 
jaunuoliai surengė išpuolį 
prieš NATO generalinį sekre
torių George Robertson. 

Baigiamojoje NATO viršū
nių susitikimo spaudos kon
ferencijoje Prahos kongresų 
rūmuose du jaunuoliai netikė
tai pašoko iš savo vietų ir ap
mėtė scenoje buvusį genera
linį sekretorių pomidorais. 

Pasak BNS koresponden
to, jaunuoliai garsiai šaukė 
„NATO — baisiau už gesta
pą" ir „Ant jūsų vaiku krau
jas". 

General inis sekretorius 
nenukentėjo, mesti pomidorai 
ištiško ant scenoje už G. Ro
bertson nugaros buvusio fono 
su NATO susitikimo simboli
ka. Generalinį sekretorių aki
mirksniu užstojo ne apsaugos 
pareigūnai, o jo sekretorius 
spaudai. Apsauga atskubėjo 
vėliau ir išvedė jaunuolius iš 
salės. 

Išpuolis Įvyko visiškai bai
giantis spaudos konferencijai, 
kuomet G. Robertson norėjo 
padėkoti visiems Čekijos žmo
nėms, organizavusiems NA
TO viršumu susitikimą. Li
kus maždaug 20 sekundžių 
prieš išpuo!;. G. Robertson pa
dėkojo visiems saugumo pa
reigūnams už NATO viršūniv 
susitikimo metu palaikyta 

tvarką ir apgailestavo, kad jų 
paslaugų vis dar reikia. 

Pakliūti atsitiktiniams as
menims į suvažiavimo centrą 
teorines galimybės yra mini
malios. Pas ta tas , kuriame 
vyko NATO viršūnių susitiki
mas, yra visiškai apsuptas ir į 
jį patekti galima tik turint 
specialius leidimus, jis yra 
akylai saugomas maždaug 
vieno kilometro spinduliu. 
Norintieji ateiti į rūmus dar 
papildomai tikrinami metalo 
detektoriais, rentgeno apara
tais ir kita įranga. 

Jaunuolių minėta skan
dalingo rašytojo Eduard Li-
monov vadovaujama Nacio-
nalbolševiku partija yra pa
garsėjusi skandalingais ren
giniais prie Lietuvos ambasa
dos Maskvoje, taip pat Lat
vijoje ir kitur. 

Rusai ryšėjo raudonais 
raiščiais, ant kurių vietoj 
svastikos buvo pavaizduotas 
kūjis ir pjautuvas, segėjo žur
nalistu akreditacijos korteles. 

Sie jaunuoliai saugumo buvo iš
vesti iš Kongresu rūmu salos 
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IS ATEITININKŲ 
GYVENIMO 

Medžiagą siųsti: ..Draugo" redakcija. 
Ateitininkų puslapis. 

4545 W. 63 St. 
Chicago, IL 60629 

JAUNŲJŲ IR MOKSLEIVIŲ 
ATEITININKŲ SĄJUNGOS VEIKIA 

Pašnekesys su Nijole Bal
čiūniene, Šiaurės Amerikos 

Prieš porą metų (2000 m. 
pavasarį) savo pirmajam po
sėdžiui rinkosi naujai išrinkta 
Šiaurės Amerikos Ateitininkų 
taryba (ŠAAT). Pirmąja tary
bos pirmininke buvo išrinkta 
Nijole Balčiūniene. Pagal iš
ankstinį susitarimą, metų 
bėgyje ji savo pareigas perlei
do dr. Vytautui Naručiui. Da
bar, nuo š.m. liepos 21 d., su 
tarybos pritarimu, Nijolė Bal
čiūnienė vėl tarybos pirmi
ninkės kėdėje. Pasivijome ją 
su keletu klausimų apie 
ŠAAT-bą. 

— Taryba tebėra dar ta 
pati, kuri buvo išrinkta prieš 
porą metų. Jos tarybos 
pirmininkės pareigose jau 
antrą kartą. Kodėl? 

— Susirinkus pirmajam 
ŠAA tarybos posėdžiui, buvo 
pasiskirstyta pareigomis. Dr. 
Vytautas Narutis sutiko apsi
imti pirmininko pareigas, 
jeigu aš sutikčiau būti pir
mininke iki 2000 metų gruo
džio mėnesio. Tuo metu dr. 
Vytautas Narutis buvo įsipa
reigojęs darbovietėje užbaigti 
kelis didelius projektus, ku
riems turėjo paskirti visą savo 
laiką ir energiją. Atėjus gruo
džio mėnesiui, dr. Vytautas 
Narutis perėmė pirmininkavi
mo pareigas. Kodėl esu antrą 
kartą pirmininke? Šių metų 
vasaros pradžioje posėdyje, 
dr. Narutis kreipėsi į mane, 
ar galėčiau jį pavaduoti, per
imdama pirmininkės parei
gas, nes jį darbai vėl spau
džia. Taryba pritarė. Pagal
vojau — kodėl ne. Taryba pui
kiai veikia. Visos komisijos at
lieka savo įsipareigojimus. 
Taip ir tapau tarybos pirmi
ninke antrą kartą toje pačioje 
kadencijoje. Su Vytautu palai
kau artimą ryšį dėl tarybos 
rūpesčių. 

— Kaip apibūdintumėte 
esamą tarybos sudėtį? 

— Tarybos daugumą su
daro jauni profesionalai, ku
rie užaugo ateitininkų organi
zacijoje. Jų rūpestis yra. kad 
ateitininkija klestėtų ir jų 
vaikai, eidami ateitininkuos 
keliu, patirtų tą gėrį ir džiaugs
mą. 

— Tarybos sudėtis yra to
kia: kun. dr. Kęstutis Trima
kas — dvasios vadas; Nijolė 
Balčiūnienė — pirmininkė; 
Lidija Ringienė ir dr. 
Vytautas Narutis — vicepirmi
ninkai; dr. Romiraldas Kriau
čiūnas — sekretorius; dr. 
Aloyzas Pakalniškis — iždi
ninkas: dr. Ona Daugirdienė, 
dr. Petras Vytenis Kisielius, 
dr. Vėjas Liulevičius. Marytė 
Newsom. Dalilė Polikaitienė. 
Darius Polikaitis ir Vytautas 
Žemaitaitis yra tarybos na
riai, priklausantys įvarioms 
tarybos komisijoms. Laima 
Šalčiuvienė dalyvauja posė
džiuose, kaip Lietuvos Ateiti
ninkų federacijos centro 
valdybos vicepirmininkė išei
vijos ateitininkų reikalams. 
Šiaurės Amerikos Ateitininkų 
taryba atstovauja visiems 
ntcifininkams JAV ir Kinarioi<\ 

— Taryboje yra keletas 
komisijų. Kas jos yra ir ką 
veikia? 

Taryboji- yra keturios 
komisijos. Finansų komisija: 
dr Aloyzas Pakalniškis, 
pirmininkas. DaliU' Polikai-
tirnr. nare Si komisija rū

pinasi tarybos finansais. 
Jstatų komisija: dr. Vytau

tas Narutis, pirmininkas. Ma
rytė Newsom ir Lidija Rin
gienė. nariai; Laima Šalčiu
viene, patarėja. Ši komisija 
rūpinasi įstatais, inkorpora
vimu, kad, pagal Illinois vals
tijos įstatymus, viskas būtų 
tinkamai ir laiku užregistruo
ta. Advokatas Rimas Domans-
kis yra tarybos teisinis pa-ta-
rejas ir artimai su šia komisi
ja dirba. 

Nominacijų komisija: Vy
tautas Žemaitaitis, pirminin
kas ir Nijole Balčiūniene, na
rė. Šios komisijos uždavinys 
yra pravesti būsimus Tarybos 
rinkimus, padėti visoms są
jungoms sudaryti centro val
dybas. Studentų ateitininkų 
sąjunga centro valdybą patys 
sudarė. Ateitininkų sendrau-
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Šiau rės Amer ikos Atei t in inkų ta
rybos pirm. Nijolė Balčiūniene. 

gių sąjungos centro valdybos 
dar vis ieškome. 

Programos komisija: dr. 
Petras Vytenis Kisielius, pir
mininkas, dr. Ona Daugir
dienė, dr. Vėjas Liulevičius ir 
Darius Polikaitis, nariai. Ši 
komisija turi ypatingai daug 
darbo. Ji rūpinasi, kad atei
tininkija turėtų metinę temą, 
kuri būtų įgyvendinta stovyk
lose bei kitoje sąjungų veiklo
je. Komisija parenka metinius 
šūkius, kurie atspindėtų atei
tininkų ideologiją ir dabarties 
poreikius. Komisija pristato ir 
paruošia medžiagą įvairiems 
jubiliejams, pvz. Adelės Dir
sytės Sibiro maldaknygės 50-
mečio sukakčiai paminėti. Vi
sos tarybos komisijos savo 
siūlomus projektus pristato 
tolimesnėms Tarybos svarsty-
boms ir tvirtinimui. 

— Kaip dažnai visa taryba 
renkasi posėdžiams? 

— Taryba nutarė, kad 
posėdžiai bus šaukiami bent 
du kartus metuose. Esame tu
rėję vieną posėdį elektroniniu 
paštu, kuris buvo sėkmingas 
ir atliko »avo tikslą. Po šio 
posėdžio taryba pasisakė, jog 
asmeniškas ryšys, susirinkus 
akivaizdiniam posėdžiui, vis 
tik yra tinkamesnis pasidalin
ti rūpesčiais, ryškinant idėjas, 
aptariant sudėtingus planus 
ar projektus. Paskutiniame 
posėdyje iškilo tiek daug 
idėjinių diskusijų, kad nebuvo 
suspėta visko aptarti. Kitas 
tarybos posėdis įvyks lap
kričio 23 dieną Ateitininkų 
namuose Lemont, Illinois. 

— Ką taryba yra iki šiol 
atlikusi? 

— Tarybos didžiausias 
nuopelnas yra įstatų atnau
jinimas ir jų išvertimas į ang
lų kalbą, kas malino Illinois 
valstijoje inkorporuoti atei
tininkų organizaciją, angliš
kai pavadint , Lithuanian 

Būrelis dalyvių Detroito Ate i t in inkų sendraugių su s i r i nk ime 2002 m. lapkrič io 10 d. Iš ka i res : T a u r a Under i ene , 
dr J u s t i n a s Pikunas , J o n a s Mikulionis, kun . Vik toras Knščiūnevič ius ; II eil.: Nijole Lapš iene . O n a ir B e r n a r d a s 
Brizgiai. Jono Urbono n u o t r a u k a . 

Catholic Federation Ateitis, 
Inc. Advokatas Rimas Domans-
kis čia ypač daug pasitarnavo 
ir jam priklauso nuoširdi pa
dėka. 

— Kas iš pramatytų darbų 
nuslydo kur į šalį ir nepadary
ta? 

— J šį klausimą tikrai ne
norėčiau atsakyti, bet reikia 
dalintis neatliktais ir „nusly-
dusiais" darbais. Mūsų didžiau
siam nusivylimui, po daugelio 
įdėtų ir tebededamų pastan
gų, nesurandame, kas sudary
tų Ateitininkų sendraugių są
jungos centro valdybą (ASS 
CV). Buvo skambinta įvai
riems asmenims, įvairioms 
vietovėms, prašant sudaryti 
ASS CV arba bent patarti, pas 
ką kreiptis. Dažniausiai siūlo
mi asmenys, kurie jau yra įsi
pareigoję ne tik ateitininkų or
ganizacijoje, bet ir lituanis
tinėse mokyklose, Lietuvių 
Bendruomenėje, augina šeimą 
ir dirba. Neaplenkėme ir Ka
nados. Niekas nesutiko. 
Kviečiu ateitininkus sendrau
gius pasekti studentų atei
tininkų pavyzdžiu. Kviečiu 
iniciatorius jungtis į dirbantį 
branduolį, dinamišką jėgą, 
vedančią į ASS CV-bos suda
rymą. Ateitininkijai ši ASS 
CV yra būtina dabar! Iš anks
to dėkoju pasiryžusiems į šį 
iššūkį atsiliepti. 

— Kokie projektai ar dar
bai dar prieš akis, atliktini dar 
šios tarybos kadencijoje? 

— Šiuo metu Programos 
komisija rūpinasi kun. dr. 
Kęstučio Trimako, tarybos 
dvasios vado, siūlytu projektu 
išleisti Adelės Dirsytės Sibiro 
maldaknygę, tuo paminint tos 
knygelės penkiasdešimtmečio 
jubiliejų. Ši maldaknygė bus 
spausdinama Lietuvoje. Taip 
pat Programos komisija plati
na peticiją, prašančią, kad 
Lietuvos valdžia surastų 
Adelės Dirsytės palaikus Si
bire ir juos grąžintų Lietuvon. 
Ši peticija nukreipta Lietuvos 
Respublikos prezidentui, Sei
mo pirmininkui ir ministrui 
pirmininkui. Parašai peticija 
bus renkami ne tik užsienyje, 
bet ir Lietuvoje. Rūpinamasi, 
kad Išeivijos institutas Kaune 
gautų išeivijos ateitininkų 
istorinės medžiagos bei nuo
traukų. Prieš akis atstovų regis
travimas ir jų dalyvavimas ki
tais metais įvykstančiame 
Ateitininkų kongrese Lietuvoje. 

— Turime keturias sąjun
gas: Jaunųjų, Moksleivių, 
Studentų ir Sendraugių atei
tininkų. Kaip įvertintumėte jų 
dabartinį stovį ir pajėgumą? 

— Jaunųjų ir Moksleivių 
ateitininkų sąjungos veikia 
nuostabiai! Pilnos stovyklos 
stovyklaujančiųjų, programa 
yra ateitininkiška, lietuviška, 
palaikoma gera drausmė ir 
sukeliama draugiška nuotai
ka. Nuopelnas priklauso ne
pavargstančiai dirbančioms 
sąjungų centro valdyboms. 
Jaunųjų ateitininkų sąjungai 
daugelį metų su šypsena vado
vauja dr Ona Daugirdienė su 
štabu Moksleiviams energin-
iiai vadovauja Liudas Lands

bergis su valdyba. Neturime 
jokių abejonių, kad ir studen
tų ateitininkų naujai sudaryta 
centro valdyba eis tuo pačiu 
keliu. Sendraugiai tebegyvuo
ja, nors ir be centro valdybos. 
Dalį ASS CV pareigų, bent lai
kinai, perėmė ŠAA taryba. Tie 
sendraugių skyriai, kurie yra 
stiprūs ir veiklūs, dirba ir toliau. 

— Šiaurė. Amerikos atei-
tininkų sąvoka apima ir 
Kanadą Kokie tarybos ryšiai 
su Kanados ateitininkais? 

— ŠAA taryba apima ir 
Kanadą. Taryba bando palai
kyti ryšį su Kanada. Gal nebu
vo įdėta užtektinai pastangų 
išvystyti tampresnį ben
dradarbiavimą. Kanadoje yra 
daug ateitininkų, kurie įsi
pareigoję kitose veiklos sri
tyse, pvz., parapijose, litua
nistinėse mokyklose, stovyklų 
rengimų komitetuose, Lietu
vių Bendruomenėje ir kitur. 
Čia ir yra vienas tų „nuslydu-
sių", nepadaryti, darbų. Sun
ku žinoti, kam ii beskambinti. 
Kam tik paskanbini, visi yra 
užsiėmę ir daufiau įsipareigo
ti nebegali. Tikrai būtų malo
nu išgirsti Kanados ateiti
ninkų nuomonę. 

— Kokie tarybos santykiai 
su Ateitininkų federacijos ta
ryba ir valdyba, esančia Lie
tuvoje? 

— Su Ateitininkų federaci
jos taryba ir valdyba Lietuvoje 
palaikome ryšį per Laimą Šal
čiuvienę, kuri yra Lietuvos 
Ateitininkų federacijos valdy
bos vicepirmininkė išeivijos 
ateitininkų reikalams. Kadan
gi Laima su vyru dažnai ke
liauja į Lietuvą, sugrįžus ji 
posėdžiuose pasidalina infor
macija ir įspūdžiais iš fede
racijos valdomųjų organų bei 
aplamai visos ateitininkų 
veiklos Lietuvoje. Tai, ką mes 
skaitome spaudoje apie sto
vyklas, suvažiavimus, įvairius 
projektus, rūpesčius bei džiaugs
mus, Laima atpasakoja su 
niuansais ir pozityvia nuotai
ka, prašydama palaikyti ar
timą ryšį su visais atei
tininkais Lietuvoje. Jie to irgi 
prašo ir labai įvertina mūsų 
draugystę. Norėtųsi, kad ta 
draugystė su visais atei
tininkais plistų ir būtų dau
giau asmeniška, ar tai susi
tikimuose, elektroniniu paštu 
ar kitomis priemonėmis. 

— Gal dar ką norėtumėte 
pridėti pokalbio utsklandai7 

— Išsakiau savo širdį ir 
jausmus, atsakydama į klau
simus. Liūdesiu, pasibaigus 
šios tarybos kadencijai. Susi
draugavau ir pamilau tarybos 
narius. Dirbome, vienas kitą 
paremdami, atleisdami už 
neatliktus, „praslydusius" 
darbus bei klaidas. Taryba 
tikrai turėjo daug kantrybės 
su manimi ir mano išsiblašky
mu. Mane stiprina tai, kad 
juos visus matysiu viename ar 
kitame ateitininkų renginyje. 

— Aeitt Tarybos pirmi
ninkei ui pokalbi, mintis ir 
planus. 

Kalbėjosi 
Romualdas Kriaučiūnas 

DETROITO SENDRAUGIŲ 
VALDYBA 

Lapkričio 3 d. vykusiame 
susirinkime, Detroito atei
tininkų sendraugių skyriaus 
valdyboje dar metus sutiko 
pasilikti: Nijolė Lapšiene — 
iždininkė, Pranas Zaranka — 
pirmininkas ir sekretorius. 
Naujas vicepirmininkas yra 
Leonas Petronis; revizijos 
komisiją sudaro: Janina Ud-
rienė ir Jonas Urbonas. 

I š Det ro i to Ate i t in inkų sendraug ių 
s u s i r i n k i m o 2002 m. lapkrič io 10 d. 
A p i e ve ik lą p r a n e š i m ą ska i to 
s e n d r a u g i ų p i r m i n i n k a s P r a n a s 
Z a r a n k a . 

|Dr. RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tol. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

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

Kalbame lietuviškai 
8918 W. Archer Ave-Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Te*. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

GEDAS M. GRINIS, MD 
Inkstų.pOslės ir prostatos 
gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

10400 75 St., Kenosha, Wl 
53142 

(262)948-6990 

Dr. DANA M.SALIKLIS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
VVestchester, IL 60154 

Tsi 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

ARAS 2LIOBA, M.D. 
AKJUUOOS-CHRURGUA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 
SURENDER LAL, MD. 

Specialybė - vidaus ligos 
7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 
Tet 773434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pOstee, prostatos 
gydymai bei chirurgija 

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

630-941-2609 

| iy^tkAZLAUSKAS,MD. 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms. 

V D A S J. NEMCKAS, M D . 
KARDIOLOGAS - SffOES UG06 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tai. 773-471-3300 
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MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Sulis A 

Joliet IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
www.oarftMfcjnMga>yandbraaatMSicom 

Dr. VILIUS MIKAJTIS 
Šeimos daktaras ir chirurgas 

Family medical cJlrnc 
10811 W. 143 St Orfand Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 708-460-2500 
Dr. UNA POŠKUS 

Dantų gydytoja 
4635 W. 63 St.;Chicago 

Tel. 773-735-7730 
10S640S Krr^r ,̂Vv1owbrook 

Tel. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERW DALIAS PRUNSKB, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
SCOTT GREENWALD, MD 

Illinois Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai 

Chicago: 312-726-0800 
East Dundės: 847-551-1212 

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

rUbertyvie. www.illinoispaJn.com 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kaina. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 

Tet. 708-422-8260 

C8 Dr. Vida I.Pucdžionienė 
^__ Heatthy Connectton 
- ^ OtopracscaReneb 

CM: 
Manualinė ir fizine terapija, sporto 

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

patanmai. 
1000 S. Stato Street, 

Šuto 201^02, Lodepat L 60441. 
Tel. 815-634-9075/9076 

Kabame Ketuvttkai 

Dr. V.J. VASATT1ENĖ 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. ELIGUUS LEUS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VValter St, Lement, IL 
60439 

1051 Essington Rd. #200, 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-723-1854 

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. 706484-1545. 

DR. L peTRElKJŠ 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory 
Hills, IL 

1 myte i vakarus nuo Hartem Ave. 
Tsi (706) 596-4055 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

Manualine fizioterapija, akupunktūros, 
galvos skausmų (ir migrenos), sportinių 

traumų specialistas 
6645W. Stanley Ave., Berwyn, IL 

60402. Tel. 708 - 484-1111. 
Valandos kasdien, savaitgaliais susi

tarus. Kalbame lietuviškai. 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 
9830 SRidgeland Ave. 

Chicago Ridge, IL 60415 
Tel. 708-6366622 

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

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6417 VV. 87 St. 

Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 773-436-7700 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. VILUA KE8ELYTĖ 
Amber Healtfi Center 

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

7271 S. Hartem, Bndgevtevv, IL 60455. 
Tel. 708-594-0400. 

Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus. 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

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

DR. K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 
venas Kosmetinė chirurgija 

3236 W. 111 SLOtago, L 60665 
773-233-0744 arba 773-489-4441 

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S 79 th Ave , Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
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I 
MES IR PASAULIS 

Paruošia Bronius Nainys 

SU RUSIJOS PALAIMINIMU 

Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus kalba NATO viršūnių 
susitikime 2002 m. lapkričio 21 d. Prahoje. 

LIETUVA PASIRENGUSI 
TOLIAU DIRBTI 

L i e t u v o s p r e z i d e n t o V. A d a m k a u s kalba p a s a k y t a , 
S i au rės A t l a n t o T a r y b o s s u s i t i k i m e Praho je 2002 m e t ų 

l a p k r i č i o 21 d ieną . 
Pirmiausia norėčiau nuo- vai pritaikomas ginkluotąsias 

širdžiai padėkoti NATO narių 
valstybių bei vyriausybių va
dovams už šiandien priimtą 
sprendimą pakviesti Lietuvą 
prisijungti pr ie Šiaurės Atlan
to s u t a r t i e s organizacijos. 
Šiuo istoriniu sprendimu ženg
tas d a r vienas žingsnis j vie
ningą ir laisvą Europą, vieni
jamą tvirto, visaapimančio 
transatlantinio ryšio. Praėju
sioji NATO plėtros banga pa
tvirtino, kad nėra geresnes 
kaimynes nei pastovi ir de
mokratiška Europa. Juk sau
gumas ir pastovumas užtikri
na mūsų ateit j ir gerovę. 

Šiandien jūs pripažinote, 
kad Lietuva tapo atviros vi
suomenės ir rinkos ekonomi
kos šalimi. J ū s pasiuntėte aiš
kią žinią Lietuvos žmonėms, 
kurie. įgyvendindami integra
cijos uždavinius, daug ir sun
kiai dirbo. J ū s pripažinote 
mūsų šalį patikima sąjungi
ninke. Šis istorinis pripažini
mas n e t ik įtvirtina mūsų 
demokratiją, bet ir įkvepia 
mus i r toliau atsakingai elg
tis, ka ip sąjungininkams pri
dera, kad ta ika įsivyrautų 
Europoje ir visame pasaulyje. 

Gerai suvokiame, jog šian
dieninis sprendimas žymi ne 
pabaigą, o greičiau naujo pro
ceso pradžią. Kad ir kokie įs
pūdingi šiandien būtų mūsų 
laimėjimai, ateityje mūsų lau
kia ypač svarbūs darbai. 
Užtikrinu j u s , kad sutelkę vi
są reikalingą politinę valią ir 
būtinus išteklius tęsime pra
dėtas reformas. 

Lietuva Šiaurės Atlanto 
sąjungoje siekia būti stipri ir 
veiksminga nare. Padarysime 
viską, kad NATO sėkmingiau 
įgyvendintų dabarties ir atei
ties užduotis . Šia nuostata pa
grįsta mūsų gynybos sistemos 
reforma. Esame pasiryžę su
kurti j ud r i a s , mobilias ir leng-

pajėgas, kurios prisijungtų 
prie NATO kuriamų greitojo 
reagavimo pajėgų ir dalyvau
tų įvairiose NATO misijose. 

Gerai suvokiame, koks svar
bus Prahoje patvirtintas Są
junginių pajėgumų stiprini
mo planas. Remiame šią ini
ciatyvą, kurią įgyvendinus, 
sąjunga labiau prisitaikytų 
spręsti iškylančias naujas sau
gumo problemas, lanksčiau rea
guotų į naujas grėsmes, kurtų 
naujus pajėgurrms ir užtikrintų 
pastovumą ten. kur būtina. 
Lietuva yra pasirengusi kartu 
su jumis dirbti, kad šie 
uždaviniai būtų įgyvendinti. 

Baigdamas norėčiau pa
brėžti politinę atvirų durų po
litikos svarbą. Saugaus ir sta
bi laus euroatlanto regiono 
plėtra atitinka mūsų strate
ginius interesus. Mes ir toliau 
aktyviai bendradarbiausime 
su narystės siekiančiomis ša
limis. Esame pasirengę daly
tis patirtimi ir stiprinti soli
darumo dvasią, daug padė
jusią Vilniaus grupės šalims. 

(Elta) 

„Šis viršūnių susitikimas 
Prahoje bus NATO istorine 
švente. Sąjunga išsiplės į že
mes, apie kurių įjungimą į ją 
anksčiau niekas nė galvoti 
nedrįso", — pareiškė žurnalis
tams George W. Bush pa
grindine patarėja Condoleezza 
Rice, JAV prezidentui ruo
šiantis skristi į Prahą. 

„Su Rusijos palaiminimu", 
— rašo ,Moscow Times" ben
dradarbis Marko Mihkelson 
šiame dienraštyje lapkričio 
18-tą. Ir, pagal šį žymų Eu
ropos žurnalistą, dabar t inė 
NATO plėtra, apimanti ir Bal
tijos kraštus, yra pirmas toks 
įvykis Europoje, kai šios tau
tos, kaip nepriklausomos vals
tybės, nekliudomos, savo lais
va valia, apsisprendžia jungtis 
į geopolitiškai joms svarbią 
politinę-karinę sąjungą. Ir tai 
sudarys didesnį politinį pas
tovumą visoje Baltijos jūros 
aplinkoje. Juo labiau, kad į 
NATO jos eina visos trys kar
tu. Ir jeigu po poros metų taip 
pat kartu jos bus pakviestos į 
Europos Sąjungą, pastovumas 
tik dar sustiprės, sujungda
mas kartu- ir daugelį ekono
minio gyvenimo sričių, sam
protauja Mihkelson. Bet koks 
šių valstybių išskyrimas būtų 
tik padėjęs Rusijai įvairiais 
politiniais žaidimais kiršinti 
jas tarpusavyje arba su Vaka
rų Europa savo imperinei nau
dai, apie kurią Maskva dar 
tebegalvoja, girdisi ir daugiau 
jam pritariančių Europos poli
tikų balsų. J u k dar taip nese
niai Baltijos valstybių priė-

;mimui į NATO Rusija visaip 
prieštaravo, net ir s laptus 
susitarimus siūlydama, pri
mena „Moscow Times" ben
dradarbis, nurodydamas Jel-
cin-Clinton pasitarimą Hel
sinkyje. Suomijos prezidento 

namuose 1997 m. pavasarį . 
Tada Rusijos prezidentas JAV 
prezidentui pasiūlė „slaptą 
džentelmenišką susitarimą": 
Amerika nepritars NATO iš
plėtimui į buvusias sovietų že
mes, o už tai Rusija Amerikai 
atsilygins kitomis politinėmis 
nuolaidomis. Clinton manda
giai to pasiūlymo a t s i sakė . 
Teiginys — citata iš Strobe 
Talbot knygos „The Russia 
Hand". 

Toje knygoje Strobe Talbot 
rašo, kad, tokį atsakymą iš
girdęs, Jelcin labai susijaudi
no, asmeniškai, tiesiog mal
daudamas, vadindamas Clin
ton pirmuoju vardu, JAV pre
zidentą prašė taip nedaryti ir 
nekompromituoti jo prieš Ru
sijos parlamentą, tačiau nieko 
nelaimėjo. Ir čia Je lc in iš-
švokštė, vėliau Putin, o dabar 
jau ir kitų rusų politikų, kar
tojamą teiginį: „Žinoma, Bal
tijos tautos yra nepriklauso
mos valstybės ir sąjungas ren
kasi savo laisva valia". Put in 
dar kurį laiką bandė priešin
tis, tačiau Rusijos ekonomi
niai sunkumai, karinės galy
bės sužlugimas, karas su čečė
nais, politinės nesėkmės ir šį 
kartą kietesnė Amerikos lai
kysena privertė pas iduot i . 
Baltijos kraštai , kaip neprik
lausomos valstybės, gali kurt i 
savarankišką užsienio poli
tiką, pakartojo jis Jelcin su
suktą frazę. Dabar Kremlius 
Lietuvos, Latvijos, Estijos pri
ėmimą į NATO laiko maža
reikšmiu dalyku, vaizduoja 
juo nesidomintis, nors iš tik
rųjų yra labai nelaimingas. 
Tai dažnai prasprūsta ir jo 
vadovų viešuose „tolerantiš
kuose", kaip Marko Mihkelson 
teigia, pareiškimuose. Ką jo 
politikai darys vėliau, gal dar 
nė patys nežino, tačiau vargu, 

ar su tokia padėtimi lengvai 
susigyvens. 

Baltijos valstybių pateki
mas į NATO nelauktas ne tik 
rusams, nes ir dabar už jų pri
ėmimą balsuojančios kai ku
rios narės prieš porą metų pa
čios netikėjo ta ip dary
siančios. Vakarų spauda pilna 
straipsnių, žurnalistų komen
tarų, valstybių vadovų, poli
tikų pasisakymų. Daugumas 
nusistebi, kaip į karinę są
jungą gali būti priimtos šiuo 
atžvilgiu tokios menkos jėgos. 
„Jos čia atneša didelę meilę 
laisvei", — teigė numatytų 
priimti naujų narių spaudos 
atstovams šio viso vyksmo pa
grindinis režisierius JAV pre
zidentas Bush. Naujų narių 
karinė jėga nelabai svarbi, 
samprotauja „New York Ti
mes" (2002.11.17) apžvalgi
ninkas Thomas L. Friedman, 
nes ir didžiosios narės jėgos 
panaudojimu nepersistengia. 
Afganistano kare NATO jė
gomis JAV praktiškai nesi
naudojo, išskyrus nuolatinio 
Vašingtono talkininko Londo
no pagalbą. Tai pat gali būti ir 
kare su Iraku, kur ir Pran
cūzijos, ir Lietuvos kar inė 
pagalba gali būti apytikriai 
vienoda. Amerika yra NATO 
jėga, o pati sąjunga dabar 
tampa tik iš sovietijos išsiva
davusių demokratinių kraštų 
globos klubas, rašo savo nau
joje knygoje „The Ideas That 
Conquerered World" Michaei 
Mandelbaum. Tik klausimas, 
kodėl jam tai neigiamas reiš
kinys. Juk visiems reikėtų tik 
džiaugtis, jeigu didžiosios Va
karų demokratijos imasi atsa
komybės globoti silpnesnes ir 
saugoti jas nuo naujo pavergi
mo. Iš tikrųjų tai yra tik prieš 
50 metų padarytos klaidos 
atitaisymas. Vilkimės tik, kad 
tokių Mandelbaum šiandien 
jau nebedaug. 

Tačiau girdėti ir geresnių 
balsų. „The Wallstreet Jour
nal" lapkričio 18-tą apskai
čiuota ir paskelbta naujųjų 
karinė jėga irgi nėra tokia jau 
maža. Nukelta į 5 psl. 
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Danutė Bindokieiė 

Šiandien džiaukimės, o 
rytoj — vėl į darbą! 

Kun.[....- - Ati.in:-) partnerystes tarybos val.stvbiu vadai Prahoje 200'.: m. lapkričio 2\ d 

Lapkričio 21 d., buvo mū
sų džiaugsmo diena. Jausmą, 
apsiautusį sužinojus, kad Lie
tuva buvo pakviesta tap t i 
NATO nare , galima palyginti 
su tuo, kurį jautėme 1990 m. 
kovo 11-ąją, kai mūsų tėvyne 
a tkūrė nepriklausomybę. 

Ir anuomet, ir šiandien tai 
buvo drąsus žingsnis: siekti, 
ko daugelis galbūt laikė nepa
siekiama. Lietuvai abu t ikslus 
pavyko pasiekti vien dėl to, 
kad visa t au ta dirbo vieningai, 
visos širdys piakė tuo pačiu 
r i tmu. Galbūt ir tai galime pa
vadinti stebuklu, nes lietuviai 
apskritai per daug nelinkę į 
vienybę, juo labiau po ilgų 
dešimtmečių okupacijos, kai 
nuo lopšio iki karsto skiepija
ma komunistine doktrina vis
gi paliko nelengvai ir negreit 
iš t r inamus pėdsakus. 

Lietuvių tautos istorija 
nužymėta okupacijomis ir pra
gaišt ingomis su ta r t imis su 
ka imynais , kurių j ie , deja, 
nesilaikė. Je i Lietuva apskri
tai išliko lietuviška, yra j au 
taip pat stebuklas, įrodantis, 
kad mūsų tauta už viską la
biau myli laisvę, brangina sa
vo kalbą, papročius, savo že
mę. Kaip toje partizanų dainoj 
— nepaisant, „kas skynė, ne-
išskynė, kas rovė, neišrovė..." 
Nors silpnavaliai nubiro šali
kelėse, tautos branduolys išli
ko ir iš jo vėl įsižiebė tų pačių 
kilniųjų siekių užuomazga. 

Amžių būvyje lietuvių tau
ta įsitikino, kad, nedidelė gy
ventojų skaičiumi bei žemės 
plotu, įsprausta ta rp grobuo
niškų, daug stipresnių kaimy
nų, savomis jėgomis nepajėgs 
išlikti. Todėl kiekviena proga 
stengėsi įsijungti į t a rp tau
tines organizacijas, šlietis prie 
draugiškų valstybių, rast i 
užuovėją lygose ir sąjungose, 
ilgainiui nusivildama jų ne
veiksmingumu. 

Nėra abejonės, kad pati 
patikimiausia tokia narių savi
tarpio apsaugos organizacija 
— po Antrojo pasaulinio karo 
kaip tik šiam tikslui sukurtoji, 
yra NATO. Tad Lietuva kone 
nuo pat nepr iklausomybės 
atkūrimo pradžios siekė jos 
narystės, kaip skęstant is šiau
do. Svarbiausia, kad NATO 
vertę suprato net ir tie Lie
tuvos valdžios s luoksniai , 
kur iuos mes d a r vis kal t i 
name, ma tan t savo t au tos 
ateitį "pro rausvus akinius". 

J au 1994 m. sausio 4 d. 
tuometinis Lietuvos preziden
tas Algirdas Brazauskas pa
s iuntė NATO genera l in iam 
sekretoriui laišką, pareikšda
mas Lietuvos pageidavimą 

tapti NATO nare . Ir nuo to 
laiko šis noras nei karto nesu
svyravo, nepaisant visų reika
lavimų ir sąlygų, būtinų įrody
mui, kad valstybė į narystę 
NATO žiūri labai rimtai ir vi
sus, su ta narys te susietus įsi
pareigojimus, pasiryžusi vykdyti. 

Lietuva savo tikslo nepa
leido iš akių, kol j is buvo pa
siektas 2002 m. lapričio 21 d. 
Prahoje, NATO viršūnių suva
žiavime. N e t u r i m e abejoti, 
kad t a s lietuvių tautos pasiry
žimas uždegė ir ki tas Baltijos 
valstybes jung t i s bendram sie
kiui, kad padėjo ir dar ketu
rioms Vidurio Europos valsty
bėms su lauk t i pakviet imo į 
NATO. 

Artėja Padėkos diena. Šie
met Amerikos l ie tuviams ji 
bus ypač p rasminga : kiek 
daug tu r ime dėkoti Aukščiau
siajam už mūsų tauta i suteik
tą dar vieną malonę. J u k ir 
Amerikoje daug žmonių dirbo, 
rūpinosi, kad šis t ikslas būtų 
pasiektas. Tad esame dėkingi 
lietuvių k i lmes pol i t ikams 
Vašingtone — senatoriui Ri-
chard Durbin, Kongreso na
riui John M. Sh imkus bei su 
jų t a lka s u b u r t o m s koalici
joms; dėkojame ALTo, Lietu
vių Bendruomenės vadovybei 
už įžvalgumą, susiklausymą ir 
bendradarbiavimo svarbos su
pra t imą; dėkojame kiekvie
nam l ie tuviui , s i un tu s i am 
laišką, te legramą savo atsto
vui JAV sostinėje, arba aplan
k ius iam, p a p r a š i u s i a m pa
remt i L ie tuvos siekį. 
Dėkojame ir Lietuvos politi
kams , p a s t ū m u s i e m s į šalį 
par t in ius nesu ta r imus , supra
tusiems, kad narys tė NATO 
valstybei gyvybiškai svarbi. 

Š iand ien švenčiame Ka
riuomenės šventę. Argi be gen. 
mjr. Jono Kronkaičio, be Kraš
to apsaugos ministro, be prezi
dento Valdo Adamkaus pas
tangų Lietuvos kar iuomenė 
būtų pas iekus i a u k š t u m a s , 
ku r i a s p r ipaž į s t a didžiosios 
NATO narės? Mūsų karys vi
suomet buvo pasididžiavimo 
ve r t a s : ir g i n d a m a s tėvynę 
Nepriklausomybės kovose, ir 
par t izanų bunkeriuose.. . 

Tač iau nepami r šk ime , 
kad „sviedinukas vėl atsidūrė 
mūsų t inklo pusėje". Dar daug 
iš Amerikos lietuvių bus pa
reikalauta pastangų ir darbo, 
kol pakviet imas į NATO pa
virs tikrąja naryste. Šiandien 
dėkokime ir dž iaukimės , o 
rytoj vėl kibkime į darbą, bels
damiesi į Atstovų rūmų duris, 
įtaigodami kiekvieną žymesnį 
JAV politiką, kad balsuotų už 
to pakviet imo patvirtinimą. 

VIENA DIENA PENSININKO 
GYVENIME 

J O N A S Š A R K A 
N r . 6 

Tuomet j is nei nesapnavo, 
kad po kelių mėnesių tose 
pačiose kareivinėse, kur jis 
kaip „Luftvvaffe" pagalbi
ninkas tarnavo, įsikurs pati 
didžiausia lietuvių pabėgėlių 
stovykla. Joje jam neteko apsi
gyventi, o aš net ketverius 
metus patyriau U.N.R.A. bei 
I R O . globą. Ten ir brandos 
atestatą įsigijau. Vienas 
„naiviistų", Stasys M., likimo 
buvo nusviestas net į Italiją, 
paspruko iš karinės tarnybos, 
vedė labai malonią italę ir, ten 
išgyvenęs apie dešimtį metų, 
emigravo į šį kraštą. Daugiau 
kaip puse šio aprašomo „klu
bo" dalyvių yra Korėjos karo 
veteranai, ta rnavę įvairių gin
klų rūšių daliniuose Trys .ir 
keturi. į skai tant ir mane 
(labai neaktyvu ..klubu' narji. 

turėjom laimės būti nusiųsti 
atgal į Vokietiją. Atsimenu, 
kaip kartą, iš įvairių dalinių 
susitikę Hanau a/M. mieste 
Kalėdų metu. net šešetas lie
tuvių, visi amerikiečių armijos 
uniformomis, jau gerokai sute
mus eidami iš kino. už-
t raukėm gana skambią žygio 
dainą. Turėjo būti „Mūsų 
kuopa kai išeina", o gal „Augo 
girioj ąžuolėlis" — gerai 
nebeprisimenu. O gal turėjom 
laiko ir abi sudainuoti. Tik ge
rai atmenu, kad iš daugelio 
atvirų langų ir durų girdėjosi 
spėliojimai, kokia kalba mes 
dainavom. Manė, kad „Italie-
ner, Spanier oder Russe". Tik 
neišgirdom, kad tai „Litauer" 
buvo. nors vos tik prieš keletą 
metų to miesto gatvėmis 
s k a m b i (lavu lietuvių skautu 

vyčių ar „mariokų" dainuo
jamos skautiškos bei kariškos 
dainos. Mėgiamiausia būdavo: 

Mūsų draugovė kai išeina 
ir užtraukia linksmą dainą. 

Lenkia gėlės galveles, o 
mergelės širdeles. 

Hanau mieste tuomet dar 
buvo užsilikę kelios lietuvių 
šeimos, dėl įvairių priežasčių 
negalėjusios emigruoti į kitus 
kraštus O kareivinės, ku r 
anksčiau „dypukai" gyveno, 
tuomet buvo amerikiečių tan
kų dalinio užimtos. 

Iš to šešetuko dainininkų 
prisimenu tik Anatolijų 
Milūną — Milijanavičių, su 
kuriuo 1952 metais keliavom 
po Italiją ir mažoje audiencijo
je Vatikane bučiavom popie
žiaus Pijaus XII ranką a r 
žiedą. Vis negaliu užmiršti to 
savotiškai nežemiško jausmo, 
kai jis mus laimino. Romoje 
tuomet mus kuri laikų globojo 
lietuvių Šv. Kazimiero kolegija 
su vysk. Podolskiu ir prel. 
Tulaba priekyje. Atmenu, su 
jais vienų vakarų valgėm 

„spagetti" su mėsos svie
dinukais. Pats vyskupas mus 
pamokė, kaip tokį patiekalą 
reikia doroti, nes vakarą prieš 
tai, valgydami gana įmantrioje 
Romos valgykloje, net prakai
tavome, bandydami į burnas 
įtalpinti tą sunkiai suvaldomą 
italų tautinį valgį. Lėkštėse 
pjaustėm, burnomis čiulpem 
tuos metro ilgumo spagečius, 
pirštais kišom į burną, o lėkš
tėse nei žymes nebuvo, kad 
valgėm. Niekas nepasis iūlė 
mus pamokyti, o klausti ne
patogu. Nutarėme suvalgyti 
tik mėsos sviedinukus, spage
čius palikę kiaulėm supenėti. 
Po pamokos kolegijoje niekuo
met nesidrovėdavau jų valgyti. 
Aukščiau paminėti dvasinin
kai, ar jų kolegos, tuomet mus 
kolegijos automobiliu išvežiojo 
po Romos įžymybes. 

Vienas čia aprašomų 
..haiviistų". Albinas R., papa
sakojo apie kitą dainininkų 
buri. tik šie dainuodavo šiame 
krašte. Fort Bragg. NC. karių 
apmokymo stovykloje ir kad jų 

t e i susirinkdavo netoli tris
dešimt vyrų. 

Prisiminimai gimdo prisi-
m.nimus. Pris iminiau dar 
karo laikus Rytprūsiuose, kai 
1944 m. vasarą Želvoje (vok. 
Saalau, o dabar Kamenskojė) 
gal šimtas jaunų vyrų. Luft
vvaffe pagalbinis dalinys <buvę 
„plechavičiukai"). pakeliui į 
lietuviškas pamaldas, mieste
lio gatvės grindinį drebino, 
palydimi dainos, berods: 

Žemaičių žalias kraš tas 
aidi nuo brolių žingsnių ir dai
nų, 

Kai žengia broliai savano
riai tėvynės vieškeliu plačiu. 

Ir neabejoju, jog jie, kaip ir 
aš, giliai širdyse tuomet jau
tėm, kad ten buvo mūsų brolių 
prūsų žemė. Juo labiau, kad 
netoli tos vietovės, prie Nar
kyčių (vok. Norkitten, dabar 
Meždurečė) žuvo ir palaidotas 
didysis prūsų vadas — suki
lėlis Herkus Mantas. Iš Želvos 
dainininkų prisimenu tik bro
lius Grybinus, iš kurių vieną 
— Zigmą — prieš kelis metus 

sutikau O'Fallon, IL. kur jis 
apsigyvenęs. Gerą įspūdį pa
darė jo lietuviškais motyvais 
dekoruota sodyba ir jo bei jo 
žmonos vaišingumas. 

Patenkintas pasisekimais 
su degtuku dėžute ir išgėręs 
ant rą puoduką kapucino, tą 
balandžio pirmąją — melagių 
dieną, pakilau skubėti namo. 
nes netrukus turėjau žmoną 
vežti pas daktarą reguliariam 
patikrinimui ir tuo pačiu gauti 
pa tar imų del odos išbėrimų 
nuo kažkokio nuodingo augalo 
mūsų darže. Galvojom, kad 
lietuvių tautinė gėle rūta dėl 
to buvo kaita. Ir kiti „haiviis-
tai" pakilo eiti namo Kai kurio 
jų čia atkeliauja net iš kito 
miesto galo vien pabendrauti 
su savo tautiečiais, broliais 
pensininkais . Tarp ki tko. 
mano jiems primestas „klubo" 
pavadinimas „haiviistų" vardu 
daugumai nepatinka. Gal už
tai, kad tas žodis per daug pri
mena komunistus ar fašistus. 

Baigiant rašyt i šį para
grafą, mano senasis GE per 

Magic 590 transliuoja Johnnie 
Ray a t l iekamą „Just VValkin' 
in the Rain". Ir labai t inkama 
daina, nes šiandieną, kaip ty
čia, lynoja. Normaliai klausy
čiau vie t inės FM 90.7, kuri 
duoda vien klasikinę muziką, 
jei. kaip j au minėjau, ta banga 
nebūtų suš lubavus . 

Pas daktarą Jurgį 
Grįžęs iš JTY-VEE". žmo

ną radau ba ig ian t gamint i 
pietus. Nors po dviejų puodu
kų kapucino nesijaučiau alka
nas, bet jos skaniai paruoštą 
viščiuką mielai valgiau, net 
ausys linko. Pirmą valandą po 
pietų jau buvom klinikoje, kur 
žmona k a s pusmetį lankosi 
pastoviam pasi t ikrinimui. Tai 
ja i labai svarbu , nes prieš 
keletą metų turėjo širdies 
operaciją. Daktaro vardas yra 
George H., bet aš jį pradėjau 
vadinti dak t a ru Jurgiu , nes 
pagal jį pati , jo lietuvių kilmės 
žmona kar ta is taip jį pavadi
na. 

BUK daugiau 
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MŪSŲ MARYTĖ 
Mariją, arba kaip mes 

sakome, Marytę Remienę 
savo visuomeninę veiklą 
pradėjusią vos ne prieš 
keturis dešimtmečius — 1963 
metais, kai buvo sumanyta 
Pu tname pastatyti J. Ma
tulaičio vardo namus se
neliams, žino visi išeiviai. Ta
da Marija talkino Aldonai 
Prapuolenytei rengiant madų 
parodą. Net 25rius metus su 
Čikagos ir apylinkių rėmėjais 
kaupdama lėšas Putnamo 
seselėms, dirbo Marytė. Lėšų 
niekas neatnešdavo šiaip sau, 
jas reikėdavo, kaip mes, Ame
rikos lietuviai, sakome nukel
ti". Sukelta buvo labai įvairiai 
— surengta aibė koncertų, 
madų ir meno parodų. Marijos 
energija, kruopštumas neli
ko nepastebėtas ir ji nuo 1974 
metų pakviečiama talkinti 
Lietuvių fonde — dirba pinigi
nių vajų, valdybos, pelno skirs
tymo ir tarybos pirmininkes 
pareigose. Dvidešimt dvejus 
metus atidavė šiam darbui — 
iki 1996 m. M. Remienės inicia
tyva taip pat buvo organizuo
jami koncertai Lietuvos parti
zanams remti. J i yra viena iš 
part izanų globos komiteto 
organizatorių. Nuo 1997 metų 
vadovauja JAV LB Kultūros 
tarybai. Jos darbai neliko ne
pastebėti, buvo įvertinti įvai
riais apdovanojimais, kurių 
patys brangiausi: 1996 m. Šv. 
Tėvo Jono Pauliaus II metais 
„Pro eclesia et providence", 
1998 m. LR Laisvės kovos są
jūdis apdovanojo už nuopel
nus Lietuvai „Pasipriešinimo 
dalyvio kryžiumi" (Nr. 41). 
Šiais metais Lietuvos prezi
dentas V. Adamkus paskyrė 
Lietuvos Didžiojo kuni
gaikščio Gedimino ordino 
Riterio kryžių, 1998 m. 
Amerikos leidinyje „yVrlCS 
WHO" yra ir M. Remienės, 
kaip pasižymėjusios visuome-
nininkės pavardė. 

Kai sužinojome, kad JAV 
LB Tarvbos kasmetiniame 

suvažiavime, surengtame Wa-
shingtone, buvo įteiktas aukš
tas Lietuvos vyriausybės ap
dovanojimas Marijai Reinie
nei, nutarėm, kad bus ne visai 
teisinga, jei mes patys pas sa
ve nepagerbsime Marijos — 
ilgametės parapijietės, ben-
druomenininkės. Ka;p tarėm, 
taip padarėm. Spalio 20 d., ei
linį sekmadienį po 9 vai. r. šv. 
Mišių parapijos kavines kam
baryje, baltomis staltiesėmis 
užtiesti stalai puikavosi vai
šėmis ir gėlėmis. Dr. Petras 
Kisielius. pradėjęs šiltą 
pagerbimo šventę, nepagailėjo 
daug nuoširdžių žodžių 
nepailstančiai visuomeninin-
kei. Nuo jo neatsiliko seni 
draugai parapijiečiai. Kostas 
Dočkus įteikė puikių ružavų 
rožių puokštę, bendruomenės 
pirmininkas Mindaugas Bau-
kus su Michalina Bikulčiene 
sveikindami pagerbė raudo
nomis rožėmis, ilgametės 
Marytės bičiulės Mėta Ga-
balienė su Jone Bobiniene, 
įvertindamos savo mielos drau
gės vertingus darbus įteikė 
didelę puokšte gražių vertin

gų gelių. 
Kas gali būti gražiau už 

prasmingo darbo įvertinimą 
ne tik vyriausybės, bet, svar
biausia, žmonių, kuriems tie 
darbai skiriami?! Marytė turi 
retą Dievo dovaną žmogui — 
darbą kitiems, arba kaip pati 
Marija teigia, ši dovana su
teikia galimybę pasidalinti ja 
su kitais. 

Jei jau kalbu apie Mariją, 
tai negalima pamiršti ir pir
mosios mūsų šv. Antano para
pijoje surengtos kavutės — 
pasisėdėjimo po šv. Mišių. Šių 
pabendravimų pradininkė bu
vo, jau prieš septynetą metų 
atsisveikinusi su žemiškais 
vargais, palikusi mums savo 
dvasingumą, Jadvyga Dočkie-
nė. Kartu su vyru Kostu buvo 
patys artimiausi Marytės idė
jų ir darbų rėmėjai, taikinto
jai. Ne veltui Kostas Dočkus 
su ašaromis akyse prisiminęs 
praeities darbus, linkėjo Ma
rytei geriausios kloties 
ateities darbuose. Prisimin
dami nuveiktus darbus, kelio
nes su madų parodomis, kad ir 
į Kanadą ar Clevelandą, ne 
vienas mūsų stebėjomės Ma
rijos Remienės ištverme, lin
kėjome jai ir toliau darbuotis 
lietuvybės naudai. Rodos, ne

seniai dainavo choras 
„Ąžuoliukas", „Trys tigriukai", 
solistė I. Milkevičiūtė, atvykę 
Marijos rūpesčiu, ar „Žaltvyks
lės" vaidinimo grupės įkūri
mas ir t.t. Gal ne: ne kiekvie
nas mūsų įsivaizduojame kiek 
tokiam darbui reikia laiko, 
kiek būna nemigos, kiek rei
kia pinigų. Dr. Bronė Motu-
šienė ragino Marytę, saky
dama, kad jei Dievas davė ta
lento šiam darbui, nepailsk, 
neketink išeit į pensiją, dirbk 
ir toliau naudingą darbą. Kaip 
malonu, kai mes, mažam lie
tuvių telkinyje, turime daug 
pasišventusių darbininkų. Mi
chalina Bikulčiene, talkinant 
Mėtai Gabalienei ir Jonei 
Bobinienei surengė puikų 
bufetą su skaniais valgiais, 
Sigutė Žemaitienė — daug 
pasidarbavo iškepusi nuosta
baus skonio didel; tortą. Kaip 
gi būtų vaišės be šampano. 
Mindaugas Baukus ir Bronius 
Bikulčius parūpino gaivių sulčių. 

Padėka ir visiems kitiems, 
kurie vienaip ar kitaip yra 
prie šio pabendravimo prisidė
ję. O mūsų Marytei linkime ir 
toliau taip puikiai darbuotis, 
nepamirštant ir savo sveikatos. 

Ona Venclovienė 

Renatos ir Andriaus Stankų šeima su vyresniaisiais sūneliais — Vytu Kostu ir Matu Viktoru bei naujagimiais • 
Luku Andriumi ir Tadu Raimundu. 

Renata ir Andrius Stan-
kai , gyvenantys Čikagoje, 
2002 m. rugsėjo 19 d. susilau
kė dvynukų: Luko Andriaus ir 
Tado Raimundo. 

Renata ir Andrius j au au
gina du sūnus: Matą Viktorą 

VYRŲ DAUGĖJA! 
(puspenktų) ir Vytą Kostą 
pustrečių metų. 

Nepaisant padidėjusios 
šeimos, tėvai triskart savaitė
je veža į Lemontą Matą į „Ži
burėlio" Montessori vaikų 
darželį. Vytas tuo pačiu lanko 

ten „Pipirų ratelį". 
Pagausėjusiu būriu anūkų 

džiaugiasi Vida ir Kostas 
Stankai kartu su Aldona ir 
Viktoru Naudžiais. 

V i N . 

104-AJAM GIMTADIENIUI BESIRENGIANT 

Marija Rt miene bu JAV LB Kultūros tarybos nariais ir LB darbuotojais š.m. rugsėjo 19 d. \Vashington, DC. Iš 
kaires: Birute Vilutiene, Regina Narušiene. Salomėja Daulienė, Juozas Polikaitis, M. Remienė ir Ses. Margarita 
Bareikaitė. 

Cicero, IL, gyvenanti 
Jadvyga Ja lmokienė per
gyveno XX amžių - j i prisime
na abu pasaul in ius karus , 
matė caro niokojamą Lie
tuvą, jos nepriklausomą gy
venimą ir naują priespaudą 
1940 m. Jadvyga Jalmokienė 
eina 104-uosius metus , bet jai 
Dievas davė puikią sveikatą ir 
visada gerą nuotaiką. Nors į 
Šv. Antano parapijos bažnyčią 
j au nebenuvažiuoja, bet vis
kuo domisi, l auk ia svečių, 
ypač su meile su t inka iš 
Lietuvos atvykusius žmones, 
domisi savo tėvynės gyve
nimu. Našlė , vyrą Juozą' 
palaidojusi 1967 m., gyvena 
savuose namuose, padedama 
rūpestingų ir mylinčių dukrų 
- Olimpijos Baukienės ir 
Natalijos Sodeikienės. 

Nuotraukoje: Jadvyga Jalmokienė su dukromis Olimpija ir Natalija, 
švenčiant 10.'5-ajį jos gimtadieni 

JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių reikalų taryba 

Ruošia: 
Birutė Jasa i t ienė ir Aldona Šmulkš t ienė 
2711 West 71 Street , Chicago, IL 60629 
Tel. 773-476-2655; Fax. 773-436-6906 

KREDITO RAPORTAI 
„Credit report" — praneši

mas apie kreditą, yra doku
mentas, parodantis kaip žmo
gus skolinasi ir kaip paskui 
moka skolas. Kreditoriai pap
rastai žiūri į šį raportą ir daro 
sprendimą, ar duoti tam as
meniui paskolą — kreditą, ar 
ne. 

Būtina, kad žmonės sektų 
savo kredito istorijas ir jas 
patikrintų, prašydami jiems 
atsiųsti kredito pranešimus. 
Amerikoje yra trys pagrindi
nės, kredito pranešimus tei
kiančios, įstaigos ir žmones 
turėtų jų visų trijų paprašyti 
raportų. Tos ištaigos yra: 

1. Equfax. P.O. Box 
740241. Atlanta. GA 30374. 
Telef. 800-685-1111. Kompiu
teryje http://www.oquifax.com 

2. Expenan — National 
Consumers Assistance Center, 
P.O. Box 2002. Allen TX 75013 
Telef. 888-397-3742 kompiu
teryje — 

h t tp://www. expenan. com 
3. Trans Union — Consu-

mer Disclosure Center, P.O. 
Box 1000. Chester. PA 19022 
Telef. 800-888-4213 kompiu
teryje — httpJ/www.tuc.com 

Ko reikia ieškoti kredito 
pranešime? 

1 Ar nėra padaryta klai
dų9 .Ifi yra klaidų, tuojau 
užpildykite vadinamąja .<li~ 

pute form" arba parašykite 
jiems laišką, kad išaiškintų 
klaidą. Kredito įstaiga turi 
patikrinti ir paaiškinti — ati
taisyti klaidą ir apie tai 
pranešti. Paprastai tai padaro 
laike 30 dienų. Kredito įstaiga 
turi pranešti žmogui vėliausia 
po penkių dienu, kaip užbaigė 
tyrimą ir turi pridėti kredito 
pranešimo kopija jei praneši
mas buvo pataisytas — klaida 
ištaisyta. Jei problema 
neišspręsta, asmuo gali pa
teikti raštišką pranešimą, 
kartais ribojamą iki 100 žo
džių, kuriame a išk inama 
problema iš vartotojo pusės. 

2. Ar nėra pranešime senų 
duomenų'.' Pranešime reikia 
žiūrėti, ar kredito informacija 
nėra senesne negu 7 metų, o 
informacija apie bankrotą ne
gali būti senesne, negu 10 me
tu. Tai yra laikoma sena infor
macija ir jos neturėtų būti 
kredito pranešime. 

Kas gali tikrinti jūsų kre
dito pranešimus0 

Federalinis ..Fair Credit 
Reporting Act" (15 U.S.C. S 
1681 ir kiti) ir valstijų kredito 
pranešimus liečiantys įstaty
mai turi savo taisykles — kas 
gali pe r ž iū rė t i j ū sų k r e d i t o 
istoriją — praneš imą ir ka ip 
tok- pr.-meširr - ga l i būt i 
p .m.iu ' lu t . i s . -!• . n e a t i t i n k a 

nustatytų taisyklių, kredito 
pranešimo negalima naudoti. 

Čia kai kurie svarbiausių 
žmonių, kurie turi teisę rei
kalauti „credit report" (su 
ribotomis išimtimis) yra: 

1. Darbdaviai. Išimtis: 
darbdavys turi gauti raštišką 
sutikimą/leidimą iš tarnautojo 
ar būsimo tarnautojo, kad at
skleistų jam kai kuriuos da
lykus. 

2. Valdiškos įstaigos. Išim
tis: ne visos valdiškos įstaigos 
gali t ikrinti kredito prane
šimus. Pvz., apylinkių advo
katai (distriet attorneys) ne
gali naudoti kredito pra
nešimų kriminalinių ar 
civilinių nusikaltimų investi-
gavimui. Immigration and 
Naturalization Service (INS) 
negali naudoti kredito pra
nešimo deportavimo pro
cedūroms arba pilietybės pra
šymų peržiūrėjimui. 

Kredito raportus /praneši
mus gali peržiūrėti/tikrinti: 

3. apdraudos įstaigos, 
4. kreditoriai, turintys pa

daryti nutarimą, 
5. būsimieji kreditoriai — 

skolintojai, 
6. namo savininkai, nuo-

mojantys butus ir paskolų da
vėjai. 

Kredito pranešimai yra 
mažiau svarbūs šioms trans
akcijoms: 

1. „Utilities" — kasdieni
niams patarnavimams, kaip 
dujos, elektra, telefonas, van
duo. Dauguma kasdieninių 
patarnavimų įstaigų (utilities) 
dėmesį skina tik tam, ar var
totojas yra skolingas specifinei 
įstaigai ar ne, pvz., dujų tiekė
jams 

2 Studentų paskolos ir sti
pendijos Bet. jei pasiskolinės 
asmuo nemoka studento 

paskolos (student loan), j is 
negali gauti naujų, kol nesu
tvarko savo senų skolų mokėji
mo. 

3. Skyrybų atveju, vaiko 
globos (custodyi atveju ir imi
gracijos procedūroje. Valdžios 
įstaigoms yra leidžiama per
žiūrėti kredito pranešimus 
minėtais atvejais, tik jei jie 
gauna specialų teismo lei
dimą. 

Apgavystės kredito atsta
tymo atvejais (credit repair 
scams) 

Daugelis mažai uždirban
čių žmonių nori „pataisyti" 
(fix) savo kredito pranešimus. 
Tie žmonės, kurių tarpe yra 
daug imigrantų, gali tapt i 
neskrupulingų „credit repair 
agencies" aukomis. Tokie 
„taisytojai" labai retai pasiūlo 
naudingus patarimus ir daž
nai yra niekas ki tas , kaip 
apgavikai, norį išvilioti iš 
žmonių pinigų. 

Žmonės turėtų saugotis 
tokių netikrų kredito „taisyto
jų" ir jų pažadų, kaip: 

1. „Mes galime panaikinti 
jūsų blogą kreditą" — iš tik
rųjų niekas negali panaikinti 
informacijos apie blogą kre
ditą raporte, jei ta informacija 
yra tiksli. 

2. „Tiktai mes galime pa
šalinti seną ar netikslią infor
maciją" — iš tikrųjų, jei yra 
kredito pranešime klaidų ar 
senos informacijos, pats žmo
gus gali tai ištaisyti, nieko 
niekam nemokėdamas už tokį 
patarnavimą. 

„Bloga informacija jūsų 
kredito raporte yra teisinga, 
bet mes vis tiek galime ją 
panaikinti" — o iš tikrųjų, jei 
tai reiškia kredito įstaigos 
melavimą, tas yra nelegalu. 

Yra federalinės valdžios 

Credit Repair Organizat ion 
Act (CROA) ir daugelis 
Amerikos valstijų tur i įstaty
mus, kurie gali būti panaudoti 
prieš kredi to „pataisymo" 
agentūras, kurios skriaudžia 
žmones. CROA reikalauja, 
kad „credit repair agencies" 
duotų klientui tikslią atitin
kamą informaciją, prieš pasi
rašant susitarimą kredito pa
taisymui. S u t a r t y s kredito 
pataisymui turi turėt i t am tik
ras sąlygas. Be to, klientui 
turi būti pranešta , kad jis lai
ke 3 dienų gali a t šaukt i susi
tarimą, nepaisant priežasties. 

Papildoma informacija ir 
apsauga apie kredito praneši
mo problemas gali būti ran
dama federaliniame „Fair Cre
dit Reporting Act" ir valstijų 
statutuose. 

Žmonės turėtų būti labai 
atsargūs su agentūromis, ku
rios daug žada, bet gali labai 
apgauti — pasiimti jūsų pini
gus ir jums nieko nepadėti. 
Amerikoje yra labai daug gra
žiai kalbančių, daug žadančių, 
„gudrių" apgavikų, kuriais 
daug kas patiki. Todėl būkite 
a t sargūs , kad nenukentė-
tumėte! 

Naudotasi medžiaga iš 
„National Consumer Law 
Center" leidinių. 

* Artėjant gruodžio 22-
ajai, prez idento rinkimų 
dienai , visuomenės nuomonės 
apklausų rezultatai leidžia 
tiksliau nuspėti jų eigą ir 
baigtį. Manoma, turėtų pasi
kartoti 1997-ųjų prezidento 
rinkimų scenarijus, kai antra
jame rinkimų rate susikovė V. 
Adamkus ir A. Paulauskas. 

(R. Elta) 

Dr. Vytautas Mūsoms su savo dukraite Daniele. I. TųOaAliflnM nuotr 
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KRISTUS KARALIUS 
S E S . ONA MIKAILAITĖ 

Liturginiai metai baigia
mi Kristaus Karaliaus švente, 
kuri šiemet yra lapkričio 24 d. 
Šventę įsteigė popiežius Pijus 
XI1925 m. Tai buvo lietuvių, o 
ypač ateitininkų, mėgstama 
šventė, dabar kažkodėl nu
blankusi. 

1927 m., vos po dvejų metų 
nuo šventės paskelbimo, kun. 
Miguel Pro, Meksikos ateisti
nės valdžios nuteistas ir pa
statytas sušaudyti, mirdamas 
sušuko: „Viva Cristo Rey!" Tas 
šūkis nuskambėjo aplink 
pasaulį. 1935 m. Bernardas 
Brazdžionis parašė eilėraštį: 
„O Kristau, pasaulio valdove", 
kuris tapo viena populiariau
sių bažnytinių giesmių lietu
vių kalba. Sovietinėje Lietuvo
je 80-tame dešimtmetyje pasi
rodė kita giesmė Kristui Kara
liui: 

Ateik valdyti mus, 
Karaliau Kristau, 

Atnešk palaimos ir taikos 
laikus; 

Iš vargo ir klaidų padėk 
išbristi, 

Išpuošk tiesa ir meile mūs 
takus. 

Kristaus valdžios ir Jo ka
ralystės troškimas dažnai pra
siveržia žmonėse sunkiu is
toriniu laikmečiu, kuomet pa
sauline valdžia pasitikėjimas 
blėsta. Ir pirmieji krikščionys 
panašiai galvojo: Romos im
peratorių persekiojami ir žu
domi, jie ilgėjosi Kristaus Ka
raliaus antrojo atėjimo ir Jo 
viešpatavimo. Senovinės Kris
taus įkonos Jį vaizduodavo, 
kaip valdovą su vainiku, daž
nai su pradžios ir pabaigos 
graikų alfa ir omega simbo
liu.' Ilgų amžių krikščionių įsi
tikinimu, Kr is taus galut inė 
pergalė bus apreikšta didin
gai. Kaip pirmasis Jo atėjimas 
žemėn buvęs kuklus ir vargin
gas, taip paskutinysis Jo atėji
mas bus parbloškiantis ir 
visiems atskleidžiąs tikrąją 
Kristaus garbę bei galybę. Tai 
išreiškia ir kita, Lietuvoje su
kurta, giesmė, giedama ir Lie
tuvoje, ir išeivijoje — „Tau 

garbė" su tokiu paskutiniu 
posmu: 

Tu žadėjai antrąkart pas 
mus ateiti, 

todėl laukiame su ilgesiu 
Tavęs — 

Savo tautą kaip 
pravirkdytą našlaitę 

Tavo meilė į dangaus 
namus nuves. 

Pasak Evangelijų, Kristus 
nesisavino karališko titulo: J i s 
pasislėpė, kai duona pamai
t inta minia norėjo jį paskelbti 
karaliumi. Į Jeruzalę Jis įžen
gė ne ant karališko žirgo, o jo
damas an t asilės. Ir galop, Jį 
vainikavo ne karališka dia
dema, o erškėčių vainiku. Ir 
visgi Jis buvo karalius. Nuteis
tas , nuplaktas ir paniekintas, 
J i s stovėjo priešais Pontijų 
Pilotą su karališku orumu. 
Pilotas, tai pajutęs, klausė: 
„Tai tu esi karalius?" ( J n 
18,37). I r mirš tant is pikta-
daris Jame karalių atpažino, 
prašydamas: „Jėzau prisimink 
mane, kai įeisi į savo karalys
tę!" (Lk 23,42) 

Kristus yra vargšų, pr i 
slėgtųjų, sulaužytųjų i r pakly
dusiųjų karalius. Jo viešpa
tavimas paliečia žmogaus šir
dį su jos lūkesčiais, nusivyli
mais ir paslaptimis. J i s ir da
bar viešpatauja visoms mūsų 
teologijoms, mūsų politikai ir 
mūsų žmogiškumui. 

Kristaus Karaliaus šven
tėje liturgija mus ragina at
pažinti Kris taus valdžią, 
nusilenkti J a m savo širdies 
gelmėje. Jo valdžia kaip J i s ir 
aiškino Pontijui Pilotui, bijan
čiam užsi t raukt i Ciesoriaus 
nemalonę, yra „ne iš šio pa
saulio". Visos šio pasaulio 
valdžios mus apvilia. 

Jaunasis poetas Mačernis 
tai suvokė, 1942 m. rašydamas: 

Todėl, nors neturėjai tu 
namų, kai saulė leidos, 

Nei sosto, nei tarnų 
karališkam dvare, — 

Iš tavo liūdno ir pailgo 
veido 

Aš pažinau karalių tavyje. 

JONO IR ONOS MOTIEJŪNŲ FONDAS 
Paštu ateina daug laiškų: 

vieni su globos čekiais, kiti su 
paramos prašymais. Tarp tų 
laiškų mažas vokelis, kuriame 
rašoma: „Lietuvos našlaičių 
globos komitetui linkime ge
riausios sėkmės!" Pasirašo Jo
nas ir Ona Motiejūnai, ir kar
tu pridėtas 10,000 dol. čekis. 
Tai ne pirmas toks čekis iš šių 
dosnių žmonių. 

1995 m. liepos mėn. „Lie
tuvos Našlaičių globos" ko
mitetas iš Jono ir Onos 
(Prižgintaitės) Motiejūnų, ga
vo 10,000 dol. čekį. Tie pinigai 
buvo skirti atidaryti fondui, 
kurio palūkanomis būtų re
miami Lietuvos vaikai — naš
laičiai. Po to antrą 10,000 dol. 
čekį O. ir J . Motiejūnai atsiun
tė 1997 metų spalio mėn.; 
trečią — 1999 m. vasario 
mėn., ketvirtą tokio pat didu
mo čekį gavome 2000 m. va
sario 4 d., 2001 sausio pradžio
je ir vėl atplėšus vokelį, ra
dome 10,000 dol. čekį, o šian
dien — vėl 10,000 dol. Tuo 
būdų šiandieną Jono ir Onos 
(Prižgintaitės) Motiejūnų 
fondo pagrindinis kapitalas 
yra 60,000 dol. Šio fondo pa
grindinis kapi ta las nejudo-
mas, o procentai naudojami 
Lietuvos labiausiai nuskriaus
tam žmogui — vaikui padėti 
augti — gyventi. 

Labdaros komitetas — 
„Lietuvos Našlaičių globa", 
įsteigtas 1993 metais, dabar 
Lietuvoje globoja per 1,030 
vaikų, kurie gauna kasmet po 
150 dol.; 130 studentų, kurie 
gauna kasmetinę 250 dol. sti
pendiją ir, kada gauna pinigų. 

paremia paramos reikalingas 
dideles šeimas. Komiteto 
skyrius Omahoje, kuriam va
dovauja Laima Antanėlienė, 
t r is , o kartais ir keturis, kar 
tus metuose siunčia daugybę 
siuntinių reikalingoms pagal
bos gausioms šeimoms Lietu-
voje.Taip pat Washington sky
rius, kuriam vadovauja Teresė 
Landsbergienė kar tu su skau
tėmis siunčia siuntinius. O 
J e a n e Dorr, komiteto n a r ė 
Philadelphijoje, telkia lietu
viškai nekalbančius rėmėjus. 

Pašalpos suma nedidelė, 
bet tiems žmonėms, kurie nie
ko neturi , yra didelė parama. 
Labai daug Amerikos lietuvių 
siunčia labdarai — Lietuvos 
žmogaus paramai pinigus, bet 
retas siunčia tokias dideles 
sumas , kaip Jonas ir Ona 
Motiejūnai. J ie savo uždirb
tais ir sutaupytais pinigais da
linas su tais žmonėmis, kurie 
yra likimo nuskriausti, pa
miršti — padeda Lietuvos 
vaikams. Motiejūnų gyvenimo 
kelias nebuvo lengvas. J ie , 
kaip i r daugelis lietuvių, 
Antro pasaulinio karo metu 
išblokštų iš Lietuvos, gyveno 
Vokietijoje, paskui tolimoje 
Australijoje. 

Australijoje sukūrę šeimą, 
persikėlė gyventi Amerikon — 
Los Angeles miestan. Čia 
Jonas dirbo inžinierium, Ona 
augino ke tur ias dukteris. 
Išmokslinę ir išleidę į gyve
nimą dukteris, išėjo pensijon 
ir persikėlė Arizonon, kur iki 
šiol džiaugiasi užtarnautom 
atostogomis. 

Jonas ir Ona Motiejūnai 
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SU RUSIJOS PALAIMINIMU 

Vienas svečių stalas Lietuvių fondo sukaktuviniame pokylyje š.m. lapkričio 9 d. Pasaulio lietuvių centre, Lemont, 
IL. Iš kaires: prel. dr. Ignas Urbonas, kun. Algirdas Paliokas, SJ, Ramune Juodelienė, Bronius Juodelis, 
Valstybinio Vilniaus kvarteto nariai — LF muzikos premijos laureatai — Audronė Vainiunaitė ir Augustinas 
Vasiliauskas, Danutė Bindokienė. Vytautas Bindokas, Alė Rainiene, dr. Antanas Razma; sėdi: Laima Aleksiene 
ir Petras Aleksa. v . Jumevičiaus nuotrauka. 

LIETUVIŲ FONDO TARYBOS POSĖDIS 
Po labai sėkmingai praėju

sio Lietuvių fondo sukaktu
vinio koncerto bei pokylio, LF 
taryba lapkričio 14 d. su
sirinko savo posėdžiui. Ta
rybos pirmininkas dr. A. 
Razma pasidžiaugė praėjusia 
švente ir dėkojo visiems, pri
sidėjusiems prie jos pasiseki
mo. Taip pat pranešė, kad 
padaryti paskutiniai išmokėji
mai M. K. Čiurlionio muziejui 
Kaune. Tuo pačiu vienas mili
jonas dolerių, kuriuos skyrė 
LF Lietuvai, yra galutinai iš
mokėtas. 

Valdybos pirm. P. Kilius 
informavo apie esamą Berlyne 
turimo namo pardavimo eigą. 
šiuo metu vyksta derybos su 
galimu pirkėju. Taryba ir to
liau įgaliojo pirmininką šiuo 
reikalu rūpintis. 

Finansų komisijos pirm. 
S. Čyvas supažindino su 
dabartine LF finansine padėti
mi. Atsižvelgiant į esamą 
ekonominę padėtį ir nuolat be
sikeičiantį biržų akcijos po
būdį, tenka pripažinti, jog LF 
kapitalas yra saugiai bei kon
servatyviai investuojamas, ką 

atspindi ir jo šiandieninis sto
vis. 

Pelno skirstymo komisijos 
pirm. K. Jiecius painformavo, 
kad š. m. spalio 29 d. vyko 
antras pelno skirstymas, ku
rio metu paskir ta 14,523 dol.: 
menams - 6,250 dol. ir vi
suomenin iams reikalams -
8,273 dol. Taryba ši skirsty
mą vienbalsiai patvirtino. 

Įs ta tų komisijos pirm. V. 
Kirvelaitis pranešė, kad įstatų 
komisija turėjo du posėdžius, 
kur iš pagr indų buvo per
žiūrėti dabart iniai LF įstatai 
ir pas iū ly ta visa eilė pa
keitimų, pri taikant juos šios 
dienos reikalavimams. Visa 
tai dabar peržiūri advokatai 
special istai . Gavus jų nuo
monę bei įvertinimus, galu
tinį sprendimą turės padaryti 
LF taryba, o vėliau - metinis 
LF narių suvažiavimas, kuris 
planuojamas 2003 gegužės 3 
dieną. 

A. Ostis, lėšų telkimo ir 
palikimų komisijos pirminin
kas, t rumpai apžvelgė pasku
tiniu metu gautus palikimus 
bei jų eigą. 

Meno globos komisijos 
pirm. dr. G. Balukas pasi
džiaugė puikiai suruošta Pra
no Domšaičio paroda ir pa
dėkojo visiems, prisidėju
siems prie jos paruošimo. Pa
roda dar tęsiasi ligi lapkričio 
27 d. Lietuvių dailės muzieju
je Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. 

Dr. A. Razmos vardo pre
mijos koordinatorius dr. J. 
Valaitis priminė, kad atei
nančių 2003 metų premija yra 
skiriama už mokslinę medi
ciną ir pristatė dr. D.Varia-
kojis, kuri vadovauja premijos 
skyrimo komisijai. Dr. D. Va-
riakojis trumpai pastebėjo, 
kad komisija yra sudaroma 
iš šešių asmenų: trys Lie
tuvoje ir trys JAV-se. Šiuo 
metu vyksta komisijos sudary
mo procesas, o po to bus skel
biamos kandidatų premijai 
siūlymo gairės. 

Darbingas posėdis baigtas 
nutarimu vėl susirinkti gruo
džio mėnesį paskutiniam šių 
metų posėdžiui. 

Vaclovas Kleiza 

Lietuvių fondo 40-ojo gimtadienio pokylyje 2002 m 
Vaclovas Kleiza. Asta Kleizieno. LK valdybos pirm ) 
kasmetinė Lietuvių fondo premij i. Ale K.izmiene, L* 
Apuokienė. 

1998 m. šventė savo vedybų 
50 metų sukaktį. Tai susipra
tusi lietuviška šeima, kuri 
reiškiasi visuomeninėje, kata
likiškoje — lietuviškoje veik
loje. Jie yra nuolatiniai lietu
viškos visuomenės įvairių 
darbų rėmėjai, remia ir dirba 
Lietuvos Dukterų draugijoje. 
ateitininkuose ir kt. Kadangi 
Jonas sako, kad jis mokslus 
baigė įvairių stipendijų dėka, 
todėl Lietuvių fonde yra 
įsteigęs s tudentams 10,000 
dol. fondą. Džiaugiamės, kad 
turime tokių susipratusiu 
lietuvių, kuriems rūpi Lietu
vos ir jos vaikų ateitis, kurie 
stengiasi visokiais būdais 
jiems padėti. 

„Lietuvos Našlaičių glo
bos" komitetas Lietuvos vaikų 
— našlaičių vardu dėkoja tiems 
geriesiems žmonėms ir paža
da tvarkingai, ir atsakingai 
globoti .Jono ir Onos (Priž
gintaitės) Motiejūnų fondą", 
padėti Lietuvos vaikams 
užaugti atsakingais ir vertais 
žmonėmis. 

„Lietuvos Našlaičių glo
bos" komiteto ir Lietuvos 
vaikų vardu dėkojame Jonui 
ir Onai Motiejūnams už tokią 
didelę 60,000 dol. auką — 
dovaną Lietuvos žmogui! 

Birutė Jasaitienė 

kričio U <i Iš kaires: Lietuvos cen. <jarlx'.-s konsulas 
• is Kiliu.-, rtr Antanas R...:ma. kurio vardu pavadinta 
>s gen k, n ula < :k ::• oje Giedrius Apuokas ir Edita 

Vytauto Jaainevičiaua nuotr. 

Lietuvių fondo '• 
mokinių pade K .-
švietimui 

iybos pirm Povilas Kilius su Oikagos lit. mokyklos 
paukščiukais" už nuolatinę LF paramą lietuviškam 

Vytauto JasineričiAua nuotr. 

PRANAŠAUJAMA 
JAV Valstybinio klimato 

stebėjimo centro mokslininkai 
p ranašau ja , kad šių metų 
žiema būsianti audringesnė ir 
gausesnė krituliais, ka ip 
ankstesnioji. Del to kal tas EI 
Nino — padidėjęs vandens at
š i l imas pietiniame Ramiojo 
vandenyno regione. Šiltesni 

AUDRINGA ŽIEMA 
vandenys sumaišo vėjų kryp
tis ir oro pasikeitimo vyksmą. 
Ši padėtis, manoma, tęsis iki 
2003 m. vasario mėnesio, bet 
atneš ir teigiamų pasekmių, 
nes pagausėję krituliai šiek 
tiek apmalš ins šiemetines 
sausras. 

Atkelta i i 3 pal 
Septynios į NATO priim

tos valstybės iš viso turi 
227,370 įvairių ginklų rūšių 
karių, ir jų biudžetas siekia 
2.82 milijardus dolerių. O iš 
viso ši sąjunga dabar turės 
3,734,840 karių su jiems 
išlaikyti sukauptų 512 mili
jardų dolerių. „The VVallstreet 
Journal" parodo ir daugiau 
teigiamų pusių. Naujos narės 
labiau remia JAV užsienio 
politiką, teigiamai atsiliepia į 
Vašingtono pageidavimus, 
visada bus daugiau 
sukalbamos, visada balsuos 
Amerikos pusėje, rašo dien
raštis. Bus ir jų nuolatinė 
moralinė parama. 0 taip pat ir 
visokeriopa talka kovai prieš 
terorizmą. 

Įdomus ir nagrinėtinas 
klausimas, kokia tos narystės 
nauda Lietuvai? Be abejo, 
nebus žalos, nors ekonominė 
našta tikrai padidės. Šalia to, 
kaip jau čia užsiminiau, svar
bu, ką toliau darys Rusija. 
Maskva tikrai nenurims. J au 
ir dabar kai kurie jos veiklos 
ženklai matyti. Gal sustabdy
tas politinis spaudimas yra 
gerai apgalvotas? Kaip mes, 

taip ir Maskva, turbūt svarsto 
klausimą — gins Baltijos vals
tybes NATO, ar negins, jeigu 
ji bandys siųsti savo tankus į 
Taliną, Rygą, Klaipėdą šiems 
kraštams iš naujo okupuoti? 
Be to, šiais laikais panaši 
įtaka galima ir kitomis 
priemonėmis. Rusijos naftos, 
dujų ir elektros versloves, 
„Jukos" ir „Gazprom" jau tvir
tas pėdas mina Lietuvos 
ekonominiame gyvenime. 
Ateity jos tik stiprės, o per jas 
atsiras ir naujų. Šių bendrovių 
ekonomine veikla glaudžiai 
rišasi ir su politine. Taip pat 
Maskvai rūpės ir jų ^augu
mas"'. Saugoti gali prireikti ir 
karinėmis priemonėmis, kaip 
anais laikais, kai įgulas 
prireikė ginti nuo įtartinos 
reputacijos merginų, gro
biančių raudonarmiečius. 

Žinoma, čia tik sampro
tavimai. Pagrindo jiems, bent 
kol kas, gal ir mažai. Tad tik 
džiaukimės didžiuliu istoriniu 
laimėjimu, įvedusiu Lietuvą į 
Europą ir taip pirmą kartą 
atribojusiu ją nuo nuolatinio 
pakartotino priešo Rusijos, ir 
vilkimės, kad taip bus visada. 
Su Rusijos palaiminimu? 

LIETUVIŲ FONDO PARAMA 
STUDENTAMS 

Per Lietuvių fondo 40-ų 
metų sukaktuvinį pokylį buvo 
įteikta parama visai eilei stu
dentų, studijuojančią Čikagos 
apylinkėse. Šaunus būrys jau
nimo. Lietuviu fondas per 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menę 2002 metais taip pat 
parėmė šiuos Čikagos „Uni-
versity of Illinois" Lituanis
tikos katedros studentus. 

Žydrūną Drungilą, 29 
metų. J is yra išlaikęs lietuvių 
literatūros doktorato pirmuo
sius išsamius egzaminus. 
Daktaro laipsnį žada užbaigti 
už 2 metų, ko reikalauja JAV 
imigracijos skyrius. Šalutine 
studijų šaka yra anglų lite
ratūra. Žydrūnas ketina grįžti 
į Klaipėdos universitetą ir ten 
dirbti. 

Dalia Cidzikaitė, 28 metų. 
Ji yra išlaikiusi lietuvių lite

ratūros doktorato pirmuosius 
išsamius egzaminus. Dokto
ratą žada užbaigti už 2 metų, 
ko reikalauja JAV imigracijos 
skyrius. Šalutine studijų šaka 
yra teatro studijos ir vaidyba. 
Dalia ketina grįžti į Vilniaus 
pedagoginį universitetą ir ten 
dirbti. 

Audronė Savickaitė, 24 
metų. Baigia magistro laips
nio literatūros kursą. Ruošiasi 
laikyti magistro egzaminus ir 
baigti 2003 metų pavasarį. 
Šalutinė studijų šaka yra 
moderni l i teratūros teorija. 
Audronė po to žada gauti dar 
vieną specialybę iš grafikos 
meno. kad turėtų platesnę 
specializaciją. 

Visi t rys studentai yra 
globojami profesorių Violetos 
Kelertienės ir Giedriaus Su-
bačio. K. J . 

Geriausia kalėdinė dovana 
DRA VGO prenumerata! 

Kalėdų proga užsakykite DRAUGĄ savo 
draugams, vaikams, anūkams, giminėms 
ir pažįstamiems (pirmą kartą 
predumeTuajan* tik $65.00 matams JAV} 
Mee nusiųsime grafų 
pranešimą, kacj Jūs 
užprenumeravote 
DRAUGĄ "Ŝ fcAlBtiAŠy 
jų vardu. 

• 

Kalėdų 
proga 
užsakau 
DRAUGĄ 
Stokite: 

sartas, pavart* _ 
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Siūlo darbą 

YVindim VVashers Needed! 
40.(XX> per >ear We need 100 >.rews. 
No eup necessarv Will train. Mušt 
have valid dnver's licensc and trans-
portation Mušt be tluent in English. 
L.A. McMahon Windou VV'ashing. 

Chicago and Milvvaukee area 
Tel. 800-820-6155. 

Reikalingi darbuotojai par
duotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai. 

Atlvginimas nuo 
S1.500 iki SI.800. 

Tel. 901-218-7481. 

Reikalingi limu/inų 
vairuotojai, turintys 

Chicago Schaufers licence. 

Tel. 847-902-8000. 

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo trans

portą ir važinei! greitkeliais į 
vakarinius priemiesčius. 

Skambint: po 6 \.v., 
tel. 815-434-0037. 

SIŪLOME DARBUS! 
Cail. seserų padėjėjoms 
kompanijonems ir namų 

ruošos darbininkėms. 
Galima gyven;i kartu arba 
atvykti į darbą ir išvykti. 

Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900." 

EI RO-AMER1CAN CI.L'B 
reikalingos merginos ir moterys: 

medeliai, šokėjos, masažistes. 
Uždarbis S350 ir daugiau į dieną. 

Tel. S47-312-1426r847-312-
1532. Kviesti Maika. 

Šeima. g> verianti Vvashington DC" 
priemiestyje, ieško aukles prižiūrėti 
2 mergaites \' atlikti rūmų PJOŠO\ dar
bus nuo sausio mėn Galima gv\em: 
kanu. Darbą galima pradėti ir anks

čiau Tel. 301-251-9586. žinute 
galima palikti ir lietuviškai. 

I e š k o d a r b o 

V yrąs ir žmona ieško daroo sen> vų 
rmunių priežiūroje :su gv veniniu). 

T'an rekonenda',ij<is. patirties slaugani po 
IN- ilo. AUhainieno ircuknn'u diabetu 
sergančius žmones Tan automobili. 

IL vairuotojo paž>me|im«t. 
nusikalba angliukai. 
Tel. 708-288-6328. 

Studentas , pirmus m e t u s 
studijuojantis St. L o u i s 
universitete , gali p a d ė t i 

jvairiuose namų 
ūkio darbuose. 

Tel. 708-717-1066 . 

P a r d u o d a 

Pokario partizanų dainos 
ir iop.šines komunistams. 

Dainuoja A. Brunius diskuose ir 
kasetėse. Atsiunčiu paštu. 

Tel.773-517-4314; 4459 S. 
Francisco A ve., Chicago, 

II. 60632. 

Discounted Airline tickets from 
Ne» York and Chicaen to Vilnius I 

Fregata T ra* ei 
250 VVest 57 Street New York. 
NV 1010^ Tel. 212-541-5707. 

Krautuvėle „LIETUVĖLE 

Tik už $85 parduodamos bulvių 
tarkavimo mašinos. 

Duodame garantiją. UPS siunčiame 
! kitas valstijas. Platus asortimentas 

ir kitų prekių. Taip pat galite 
užsisakyti ir naujausią. 2001 m. 

..Visuotine Lietuvių Enciklopediją". 
Jaunimo centre prekiaujame tik 

savaitgaliais, o kitom:-, dienomis ir 
savaitgaliais — 

5741 S. Harlem A v e. 
Tel. 847-845-3972. 

A L * C A P PAC T N O ' S 
Europfetiški produktai - lietuviškam skoniui 

parduotuvėje kavinėje Lemonto senamiestyje 

238 MAiN STREET 
LEMONT, i L 60439 
TEL: 630-257-3300 

duotu, sūriti, pietinė, sviestas, rūkyta ir kepu tuvis, deltai, 
viftos, laimiai, rūkyti lietuviu, koldūnu, viki, mrSnines, 
salotos konservuoti produktai, kruopos, vartkt, lietuviškas 
in/onr/asu ketupas. kefyru, rugnenis, tortai, šokoladiniai 

sureiiai.lietuvilkos uogienes,lokpladas, saldainiai ir krlot prekes 

Pr i imami užsakyma i Kūčių vakarienei ir Šv. Kalėdoms 

Broliai lietuviai — pradžiuginkite savo artimuosius! 
Papuoftkto Šventini giminių ar draugų stalą Lietuvoje 
KEPTU — PARŪKYTU PARŠIUKU ir ypatingo skonio 
mėsos gaminiais, kuriuos Jums pristato mėsos 
perdirbimo įmonė „Giraites LEDA*. 

I. Keptas-parūkytas paršiukas (8 kg-17.7lbs) — Sl9/kg 
II.Vytintu ir rūkytu dešrų rinkinys (4 kg-8.9 Ibs) — t l a f a j 
MjMBJriu. gaminių mėsos rinkinys (4kg-8.9 Ibs) — $12 S/Vg 
Sumokate čia. pristatome Laetuvoie' D»desnes ir sfcanesnes staigmenos net negali būt' 

Telefonas pasiteiravimui: (SOS) 258 9826 
E-maii: GinaitesLE0AOusa.com 

įgaliotas Giraites LEDA atstovas JAV — Mindaugas Kučinskas 
Telefonas Lietuvoje (*370 37)53 74 73; 53 74 38; TetrTax 0370 37) 37 77 19 

n Skamb'nkrte ar rašyfcrte. atsiusime išsakyme anketą taksu ar eiekt'onmiu pastų 
Užsakymą; pn.marra iki 2002 m. gruocžlo 10 0 

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

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

KAVINES 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

1 
35C N Clark. 

Chicago. IL 60613 
312-644-7750 
p'rm - penkt. 

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

608 vV Roosevelt. 
Chicago. IL 60607 

312-957-1994 
pirrr - penkt. nuo 

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

į v a i r u s 

Čikagos lietuviu tautinės 
religines bendruomenės 

. .Romuva" seniūnas bei l n i tarų 
l niversalistu filialinis kunigas 

dr. Vilius Ihindzila laikys pamal
das, skaitys pamokslą ir praves 
ligoniu gydymo apeiga Pasaulines 

AIDS dienos proga 
sekmadienį, gruodžio 1 d., 10:30 
v.r., Sernnd 1 nitarian bažnvėio-
je. 656 VV. Barry Ave.. Čikagoje. 

VISI kviečiami dalvvauti 

T«I. i 77}-ses-esee 

Imigrac inės ir v i z ų 
paslaugos 

PCRMANENT STATUS IN 
CANADA"' 

Sp»-< ial pr<><|r«fn •<>' <.tM<Jiverv 
nnr\4*t Provincini prricjr,»m for 
tr iKk H'iv«T» (r inki .inrl other 

r>< t upat n*n\ 
Vmt nii> vv^bviK witl> «vrr 

10 000 h i U . il.iv 

CTS n i 2*7 0Or><S 

Namu r e m o n t o ir s t a tyb inės pas l augos 

Amber construction Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

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

remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

A g , C 24HRS.7DAYS 
! * * *» «* 77*631-1833 

mTESSZS*. 312-371-1837 
FREEEST1MATE 

Apšildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas r 

.nstaJiactja 
Vandens šildytuvai 
Kaminai. 
Gariniai boilenai 
Centrine šaldymo sistema 

Medžio darbai, elektra, 
santechnika, grindvs, dažymas... 

Aukšta darbų kokybė, 
žemos kainos. 

ŽILVINAS 9 + 1 
VENCIUS a f L j a L 

312-388-8088; 
773-254-0759;312-493-8088 

Visi vidaus remonto darbai: 
langų, plytelių dėjimas, 

medžio, santechnikos, vidaus 
elektros, dažvmo ir kiti. 

Tel. 773-968-8704. 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Nebrangiai atlieku 

elektros, dažymo, staliaus, 

„plumbing , lauko darbus. 

Tel. 708-205-1046, Vytenis. 

STASYS CONSTRUCTION 

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

..sofiits"..,decks"„.gutters".plokš 
ti ir „shingle" stogai; cementas, 
dažymas. Turu darbo draudimą. 

S. Benetis, tel. 630-241-1912 

Rūsių, virtuvių ir vonių 
(rengimas, keramikos plytelėj., 

grindys, dažymai iŠ lauko 
ir v idaus. 

Tel. 708-289-0987 (mob.); 
708-460-9338, Gintaras. 

Atliekame {vairius vidaus 
apdailos darbus. 

TeL 630-789-2364; 
630-865-7058 (mob.) 

Sveikinimai 

Thanksgiving Dav Greetings to 
all of i»ur customers from 

Cravvford Sausage Co.. Inc. 
773-277-3095. 

„Everything fresh as a daisy" 

1 hanksgiving Dav Greetings to 
all from l.awn Lanes 

6750 S. I'ulaski 
Chicago. IL 60629. 

773-582-2525. 

Siūlo m o k y t i s 

B&DA 
B & DA — vienintelė legali dantistų asistentu 
mokykla Čikagoje, kuri garantuoja pagalba 

įsidarbinant 

Mokykla ruošia šiuos speciafetus: 
• Dantistų asistentus, turinčius 

korripiuterio ir medicininių sąskaitų žinių 
* Medicinos asistentus ir medbninės 

sąskaitos 

Šios mokyklos studentai gali lankyti 
nemokamas angkj kalbos pamokas. 

Jeigu jūs praradote darbą ar turite mažas 
pajamas — galimas nemokamas apmokymas. 

Du mėnesiai — ir jūsų rankose puiki specialybė! 
847-652-8545; 847-361-4194 

8011 Lincoln, SkoHe 

įvairus 

4724 W. 103 rd ST. OAK LAWN. IL 60463 • 708-422-7900 
KELIONIŲ IR ATOSTOGV AGENTŪRA • WWW.MAZEIKA.COM 

BICSNT INSUEANCS AGBNCT 
4315 W. 63 rd St, CHICAGO, IL 60629 • 773-736-3400 

4724 W. 103 rd ST., OAK LAWN, IL 60453 • 708-422-3922 
DRAUDIMO AGENTAI 

KELIONĖS 12003 M. DAINŲ IR ŠOKIŲ ŠVENTĘ 
VILNIUJE Finnair ir kitomis oro linijomis 

Išvyksta birželio men. 
Boston 
Chicago 
Cleveland 
Detroit 
Los Angeles 
Newark 
New York 
Philadelptiia 
San Francisco 
Tampa 
Toronto 
VVashington 

29 d 
29 d. 
27 d. 
27 d. 
28 d. 
28 d. 
29 d. 
26 d 
28 d 
29 d. 
29 d 
29 d. 

Sugrįžta liepos 
14 d. 
13 d. 
11 d. 
11 d. 
11 d. 
13 d. 
14 d. 
11 d. 
13 d. 
12 d. 
14 d. 
13 d. 

mėn 

vietas galite užsisakyti ir kitomis dienomis. Kreipkitės: 

VfĮgĮOŪM TU. 7ie-42*6161; 
800-77Me*7 

F*x. 718-423-3879 
E-flafJfc 

vytk)uf9m00rthtnk.ntt 

40-24 235th Street 
DougUaton, NY 11363 

*?ww.vytk$oun.com 

Atatovyb* Oktęoįp. RUS P»ncyt>n», 
m. / f « 708-923-0280: pfKyiirOaoLcom 
Bronė BmmmmmŠ, M. 708-403-6717; 

ta. 708-403-4414 lMUWt0mtjm\ 

Paslaugos 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBE 

2346 VV. 69tb Street 
Tel. 773-776-1486 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REKM^AS FtmX}RAFA!vlS 

KMĖEĖIAMS 

Pirkdami pas mus. daug su
taupysite. Pasinaudokite 

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

laboratorijos darbus. 

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

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

Antradieniais ir trečiadieni
ais susikalbėsite lietuviškai. 

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

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

ALirjMūaJT4r^vi;SVEKATGSR 
GYVYHS DRALOMAS. 

Agentas Frank Zapoli>, ir Off. Mgr. 
Aukse S. Kane kalba lietuviukai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

Tel. 708-424-8654: 773-581-8654 

STATE FARM INSURANCE 
DRAUDIMAI 

Automobilio, namų. 
gyvybės ir sveikatos 

Agente Barbara Murray 
Prašykite Rasos - kalba lietuviškai 
5710 VV. 95 SL. Oak Lawn 

708-423-5900 

K i r p ė j u pas laugos 

K I R P Ė J A , turinti didelę darbo 
paura., kerpa vyrus ir moteris, atlieka 
cberninj sušukavimą, dažo plauku^ 

antakius, blakstienas. 
Pagal pageidavimą atvyksta į 

kliento namus. 
Tel. 773-918-0851; 

773-844-3649, Regina 

Salone „Miražas" kirpėja 
S K I R M A N T Ė tvarko plaukus 
vyrams ir moterims. Susitarus, 

atvyksta į kliento namus. Sa lono 
„Miražas" tel. 708-598-8802: 

namų tel. 708-612-9524. 

SKELBIMAI 
NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Te*au paslaugas paiduodant 
ar perVant namus, butus, 

žemessklypą. Veltui 
įkainoju nekilnojamą 

turtą Galiu tarpininkauti 
gaunant finansinę paskolą. 

O'FLAHERTY REALTORS 
& 3UILDERS, Inc. 

Kompanija pagal josu užsakymą 
stato naujus namus. 

GRAŽINA JONAVIČIENĖ 
708-430-1000 
7 0 8 - 5 9 8 - 6 5 0 1 

mob. 708-203-5242 
jonaviciusOhome.com 

GREIT PARDUODA 
-Si Landmark 

propertiesĮįįg-

Bus. 773-229-8761 
708-425-7160 

Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330 

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

Audrius Mikulis 
7aL630-205-9262 
Pagsr.773-260-3404 '*°° 
E-mail: amikults@Lsa.com 
tvarus raklnojBmaB turtas 
* rstemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analize 
'Pirkimas 
•Pardavirnas 
•Surandame 
optimaliausią finansavimą 

^3, 

ra. 
N e w Vis ion 
Bus.: 708-361-0800 
Voice M** 773*4-7820 
Fax: 708-361-9618 

DANUTĖ 
MAYER 

Jei nonte parduoo ar pirkn namus mieste 
ar priemiesčiuose, kreipkitės į DANUTĘ 

MAVTR. Profesionaliai ir 
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

S i ū l o i š n u o m o t i 

9£b Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn. Illinois 60453 !" 
Business 708-423-9111 I 

Voice MaU 708-233-3374 i 
Far 708-^3-9235 

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesicmaliai ir sąžiningai patarnauja 

Įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose. 

I š n u o m o j a m a s a p š i l d o m a s 
4 k a m b a r i ų , 

! m i e g . butas 6 7 & W h i p p l e 
apyl . $ 4 1 5 j mėn . + „secur i ty" 

Tel. 773-434-4543 

6 3 St . ir A r c h e r Av e . p u s r ū 
s y j e ( b a s e m e n t ) išnuomojamas 

1 miegamojo butas su baldais. 
Kaina $500 . 

Te l . 7 0 8 - 4 7 6 - 1 1 8 4 , Zita 

Kraustymosi paslaugos 

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

G E D I M I N A S 
7 0 8 - 3 8 7 - 9 1 4 4 

64 St ir Central apylinkėje. 
ramioje vietoje išnuomojamas 
erdvus 2 mieg. namas. $700 į 
mėn First Rate Real Estate , 

773-767-2400 , Aušra Padal ino . 

Parduoda 

Investuotojų dėmesiui 
• Brighton Park parduodamas 2| 
butų namas. 
• Netoli „dovvntovvn" parduodamas! 
4 hutų namas. 
• 63 ir Pulaski parduodama ke
pykla. 
• Brighton Park išnuomojamas! 
restoranas. 
Kreiptis: First Rate Real Estate 
773-767-2400. Aušra Padalino. 

I šnuomojamas 2 mieg. butas 
nerūkantiems, be gyvuliukų 1 ar 2 

vyresnio amžiaus žmonėms. 
Tel . 773-376-6051 , skambinti po 

6 v.v. 

I š n u o m o j a m a s 3 kambarių 
butas su š i luma. Šalia parko, 
6 6 St. ir Kedzie A v e . Kaina 

$420. Tel. 708-425-7160. 

Siūlo f i n a n s a v i m ą 

FINANSUOJAME NAMUS 4 6 VALSTIJOSE 
MINDAUGAS 888-844-9688 (darbo); 661-343-0286 (mob.) 
MXBubliau*k£fl@cbburnet com 

C CENDANT 
Mortgage 

mere are a number of reasons why our new Airbus A340 iŠ the užimate 
m comfort and convenience. Economy Extra. our new class of serv^ce. 
offers its own separate cabin vvith plenty of room to work or relax. VVhile 
every seat in all three ciasses has been nevvly designed and features an 
mdividuai vdeo screen. 0 f course. the sense of we!l be>ng you'll feel vvhen 
flying on this sophisticated new aireraft is more than just the result of 
enhanced comfort. space and amemties. It's also the result of an enhanced 
quality of service you'll fmd only on SAS. To find out more call your Travel 
Agent or SAS at 1-800-221-2350 

www.scandinavian.net 

It's Scandinavian SA3 

http://GinaitesLE0AOusa.com
http://WWW.MAZEIKA.COM
http://jonaviciusOhome.com
mailto:amikults@Lsa.com
http://www.scandinavian.net


IEŠKANTIEMS DARBO 

CAROUNA JANITORIAL, Ine 
1-708-415-1211 • 
1-708-837-8904 

Kviesti EugeniĮųfcalba lietuviškai 
viešbučių kambarių tvarkymas 

ir padavėjos 

1-773-804-0500 
lenkiSkai, rusiškai 

Vairuotojų teisės - CDL 
6105 W. Belmont. Chkago. IL 

NINA 
1-773-252-4700 —kalba 

lenkiškai, angliškai, 
2956 N. MHwaukec, #200 

Vaikai ir seneliai 

MARCARET 
1-708403-8707 

lenkiškai, angliškai. Slaugos darbai 
8632 VV. 145 St., Chkago, IL 

TERESA 
1-773-545-3795 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai įvairus 

1-773-838-1770 
lenkiškai, angliškai, rusiškai 

Vairuotojų teisės - CDL 

NIKĄ 
1-773-583-5888 —kalba 

lenkiškai, angliškai 
3411 N. Pulaski 
Seneliai, vaikai 

HALINA 
1-708453-5853 — kalba 

lenkiškai, angliškai 
(vairūs darbai 

T U R G U S 
Valentinas Krumplis 

1-773-992-2210 
lenkiškai, angliškai 

Auklės 
9400 VV. Foster Ave, «205 

LEONID 
2881 N MUvvaukee 

1-773-395-8820 
kalba rusiškai, angliškai 

įvairūs darbai 

American-Polish Domestic 
Employment Agency 

1-773-342-6744 
lenkiškai, angliškai 

ligoniai - vyrams ir moterims 

IVA 
1-708499-9861 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai įvairūs 

POLONIJA 
1 773-282-1044 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai įvairūs 

CHEPOV'S 
Domestic Agency, Ine 

1-847-803-6439 
kalba rusiškai, angliškai 

vaikai ir seneliai 

MARINA 
1*47-329-0202 

kalba rusiškai, angliškai 
namų, viešbučių, parduotuvių 

valymas • vizų pratesimas • "aid 
to tax payer" informacija dėl taksų 

mokėjimo • vaikai ir seneliai 

DAUA 
1 77*247-6129 - kalba fetuv&ai 

1-312-371-4445 Namų varymas, 
vaikų priežiūra, seneliai 

SVS Taxi Co. ieško vairuotojų. 
Geros sajygos, galima uždirbti nuo 
S650 ir daugiau per savaite. 
Skambinti Stovai 1-847-612-4282 

Kviečiame moteris darbams pinai ir 
nepinai darbo savaitei gyvenamųjų 
patalpų valymui. Mokame grynais 
kiekviena, cteną. 
Mnute Matd 7562 N. Mfeaufcee, 
Chkago, K 60631. 1447-647 0433. 
Kafcame ir rusSkai Klausti (urijaus arba 
Leonido. 

Reikalingi masažistai (vyrai ir mote
rys). Paruošiame, padedame gauti 
licenzija ir įdarbiname. 
1-C47 Ma-0994 arba 1-M7-»»-MJ« 

TURGUS 
Valentinas Krumplis 

• Trumpai apie viską 
lN»udoiao<i» „Uftuvot ryto" .LR). „Lietuv*. tmių' 'U... ..Re«puMii««- R: 
..Kauno duara" (KD). „K)aip«do«" :KS .VaUtybu luu»' i V7 • dnnrsiciu. BNS 
it E)lo« urfomMajoiaui.' 

„Vilniaus dešimtuko" jaunimas — už saugią ir 
įtakingą NATO 

Atkel ta i š 1 psl. rezoliucijos 
projekte pabrėžiama, jog są
junga tur i pertvarkyti savo 
karinę struktūrą, kad galėtų 
„sėkmingai atsakyti į ateities 
grėsmes". 

„Raginame, kad Amerikos 
ir Europos vadovai atvirai 
aptartų dabartinius požiūrių į 
saugumą skirtumus ir taip 
užkirstų kelią tolimesniems 
nesusipratimams", teigiama 
dokumente, kurį konferencijos 
atstovai tikisi įteikti penkta
dienį vakare į Vilnių atvyks
tančiam JAV prezidentui 
George W. Bush. 

Pasak renginio organiza
torių, „pasikeitus priešams ir 
aplinkybėms", kovai su nau
jais iššūkiais saugumui būti
na imtis „tam tikrų struk
tūrinių ir idėjinių pokyčių". 

„NATO neturėtų likti vien 
karinis aljansas, nes dėl glau
desnių santykių su organizaci
jai nepriklausančiomis valsty
bėmis stiprėja politinis jos as
pektas", sakė J. Pranevičiūtė. 

Kaip sake TSPMI direkto
rius Raimundas Lopata, ne
paisant to. kad politiniai 
sprendimai del N'ATO plėtros 
„dažnai gimsta koridorių labi
rintuose", tai yra demokrati
nis procesas, todėl jame turėtų 
aktyviai dalyvauti visi visuo
menes sluoksniai. 

Politologas pabrėžė, kad 
N'ATO plėtra ir euroatlantinių 
institucijų plėtra nekuria nau
jų ribų. 

Anot jo, viena iš priemonių 
išlaikyti ..euroatlantinę dva
sią" yra santykių tarp įvairių 
tautų stiprinimas. 
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Lapkričio 22-osios vakarą Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus su žmo
na Alma Ikaireje) prie lėktuvo sutiko į Vilnių su oficialiu vizitu a t skndus į 
JAV prezidentą George W. Bush su žmona Laura.Odimino Žilinsko lEltamuotr. 

* Treč ios pagal dydį Lie
t u v o s š i luminės e lekt r inės 
— Kauno elektrines privati
zavimas padėtų „Kauno ener
gijai" išbristi iš šimtami
lijoninių skolų. Nors būsimųjų 
savininkų planų gairės stebi
na užmoju ir -kelia skepti
cizmą, vartotojai gali tikėtis, 
jog energija Kaune 5 metus 
nebrangs. (VŽ, Elta* 

Lapkričio 21 d Prahos pilyje susi ; ik" į N'ATO p.ikvir-stu v.iStvhiu v a d vų 
prezidento Valdo Adamkaus žmona Aim.i Ad.inikn-rif 

žmonos. Trečia iš kaires — Lietuvos 
EPA-Elta 

Penktadienį j Vilnių atskridęs JAV prezidentas George W. Bush ^dešinė
je) su Lietuvos prezidentu Valdu Adamkumi sveikina Vilniaus oro uoste 
s u s i r i n k u s i u s ž m o n e s . Gedimino Žilinsko i Eltai nuotr 

* Vyriausybė pa tv i r t ino 
d a u g v i suomenės bei poli
tikų diskusijų sukėlusias 
naująsias Kelių eismo taisyk
les, pagal kurias bus įvesta 
nemažai naujovių, tarp jų — 
nuo 60 iki 50 kilometrų per 
valandą sumažintas automo
bilių greitis miestuose. Greičio 
sumažinimas įsigalios nuo 
kitų metų rugsėjo 1 dienos, 
tuo tarpu kitos naujųjų Kelių 
eismo taisyklių nuostatos įsi
galios kitų metų balandžio 1 
dieną. Galutinai apsispręsti 
sumažinti miestuose saugų 
greitį Vyriausybe paskatino 
sociologinės apklausos rezul
tatai, kurie parodė, jog daugu
ma Lietuvos gyventojų mano, 
kad važiavimo greitis turi būti 
apribotas. (BNS) 

* Planuojama, j o g s t ra te
giniam privatizuojamų „Lie
tuvos avialinijų" (LAL) inves
tuotojui iš pradžių bus par
duota 34 proc. bendrovės ak
cijų. Vėliau savo paketą jis 
padidintų įsigydamas akcijų iš 
naujos akcijų emisijos. 34 
proc. LAL akcijų, kurias keti
nama parduoti pirmiausia, no
minali vertė — apie 3,26 mln. 
litų. (R. Elta) 

* Nelegali mas inė gyve
namųjų n a m ų s t a tyba bu
vusioje vaikų poilsio stovyk
loje Vičiūnuose gali smarkiai 
atsirūgti Kauno žemėtvarkos 
tarnybos vadovams bei kai ku
riems valdininkams. Atsakin
giems miesto pareigūnams ne
kilo įtarimų, jog nuo pavasario 
vykstančios statybos itin pa
trauklioje vietoje visiškai ne
primena būsimos poilsinės. 
Dar ir šiandien kai kurie val
dininkai nenori patikėti, jog 
sklype baigiami statyti gyve
namieji, o ne poilsio reikmėms 
skirti namai. (KD, Elta 

* Vyr iausybė p r i t a r ė siū
lymui pad id in t i m a ž a s se
natvės ir invalidumo pensijas 
žmonėms, turintiems pakan
kamai didelį darbo stažą. Šiam 
sprendimui dar turės pritarti 
Seimas. Valstybinio socialinio 
draudimo pensijų įstatymo pa
taisos numato padidinti ma
žas pensijas, kai asmeniui 
paskirtos vienos senatvės ar 
invalidumo pensijos dydis 
arba paskirtų valstybinių so
cialinio draudimo pensijų ir 
valstybinių pensijų dydžių 
suma ne didesnė kaip 325 litų 
per mėnesį. (BNS) 

* Var šuvos ir Sank t Pe
t e r b u r g o tarpukelyje sto
v in t i s Panevėžys iki šiol ne
turėjo nė vieno modernaus 
viešbučio. Panevėžin atvykę 
verslininkų svečiai būdavo ve
žam: apnakvindinti į Vilnių ar 
Rygą. Senojo malūno vietoje, 
ant Senvagės kranto, puikiai 
suderinus senąją ir naująją 
architektūrą, jau veikia 39 
vietų viešbutis „Romantic". 
Praėjusią savaitę čia susitikę 
Latvijos ir Lietuvos užsienio 
reikalų ministrai labai gerai 
įvertino viešbučio ir restorano 
interjerą. (LŽ, Elta) 

* Vilniuje buvo pasi
r a š y t a s Švietimo i r mokslo 
min i s te r i jos ir Lietuvos Rau
donojo Kryžiau? draugijos su
sitarimas dėi bendradarbiavi
mo supažindinant moksleivius 
su tarptautine humanitarine 
teise. Susitarimu siekiama 
stiprinti pagarba tarptautinei 
humanitarinei teisei ir jos 
principams Lietuvoje bei infor
maciją apie tai skleisti visuo
menėje. Šio susitarimo pagrin
du planuojama išleisti moky
mo priemonę be' parengti mo
kytojus, dėstysiančius huma
nitarinę teisę mokyklose. (BNS) 

* Savo d a r b o a t a s k a i t ą vi
suomene i p r i s t a t ę s Vilniaus 
meras Artūras Zuokas susi
laukė oponentų kaltinimų „po
pulizmu". Savivaldybėje spau
dos konferencijoje pristatytoje 
ataskaitoje teigiama, jog per 
dvejus metus pavyko suma
žinti savivaldybėje dirbančių 
valdininkų skaičių 14 proc., 
per dešimt šių metų mėnesių 
savivaldybės skola sumažėjo 
30.1 mln. litų, tiesioginės in
vesticijos padidėjo nuo 5.8 iki 
6.9 mlrd. litų, nedarbas su
mažėjo nuo 7.4 proc. iki 5.7 
proc. Pasak ataskaitos, pa
didėjus pajamoms dėl privati
zavimo, daugiau lėšų buvo 
skirta švietimui, sveikatos ap
saugai, miesto aplinkos tvar
kymui bei skolų padengimui. 
A Zuokas teigė, jog tokia atas
kaita miesto gyventojams pa
teikiama pirmą kartą. (BNS) 

* Vilniuje a t i d a r o m a pir 
moji Lietuvoje I t a l i škos 
v i r tuvės studija, į kurią in
vestuota daugiau kaip 0.5 
mln. litų. jSpeko" įmonių gru
pei priklausančios bendrovės 
s p ė k a s ir Ko" generalinio di
rektoriaus Fulvio Cancelli tei
gimu, šis virtuvės baldų salo
nas yra pirmasis valstybėje, 
turintis tokią specifinę veiklos 
kryptį. Itališkos virtuvės stu
dijos vadovės Dalios Kalui-
naitės-Cancelli teigimu, per 
ateinančius metus ketinama 
užimti apie 5-10 proc. iš
skirtinių baldų ir interjero ga
minių rinkos. (BNS) 

* N u o spalio p r adž io s 
p ras idė jo lašiš inių žuvų 
n e r š t a s . Jas iki gruodžio 31 
d. draudžiama žvejoti Klai
pėdoje trijų kilometrų spindu
liu nuo šiaurinio ir pietinio 
molų, mariose, Danės, Mini
jos, Veiviržo upių baseinuose. 
Aplinkosaugininkai, siekdami 
išsaugoti vertingų žuvų nerš-
tavietes, šį rudenį paskelbė 
akciją „Lašiša-2002". Vyres
niojo inspektoriaus Alberto 
Barbšio teigimu, pažeidėjai 
vis labiau įžūlėja. Manoma, 
kad didžiausią dalį brakonie
rių sugautų žuvų prekybinin
kai realizuoja turguose. Pre
kybą kontroliuojančioms įstai
goms beveik neįmanoma nu
statyti, kuri žuvis įsigyta ofi
cialiai, o kuri — iš brakonie
rių. (K, Eite) 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICACO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

ALI PHONES 
1 - 7 0 8 6 5 2 5 2 4 5 

Valgyk kugelį per Šv. Kalėdas! 
Geriausia dovana art imui — 

LIETUVIŠKA BULVIŲ T A R K A V I M O 
MAŠINA TIK $ 8 5 

1 Yrshinčkuue i 48 valstijas UPS paštu. 
Tik iki Kattttu pe rkan t dvi maSmHrs 

persiunčiame N E M O K A M A I . 

773-875-6232 
3536 VV. 160 St., Markham IL 60426. 
Gyvenantiems Čikagoje, pristatymas 
savaitgaliais i namus — NEMOKAMAS 

Alvvays VVIth Flowers 
• Gėles į Lietuvą (1 -2 biznio dienos) 
• Vestuvines ir progines puokštes 
(vestuvinių puotečių konsultavimas — nemokamas) 

• Salių, stalų ir bažnyčių dekoravimas įvairioms 
progoms su 20% nuolaida 

• Žolynų ir kapų tvarkymas 
• Gėlės visoms progoms 
• Krepšeliai ir vainikai laidotuvėms 
• Pristatome JAV, Lietuvoje ir pasaulyje 
• www.alwayswithflowers.com 

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

H 

Lietuvos prezidento r ink imuose remkime 
dr. KAZĮ NOBELĮ 

Dr. K. Bobelio kandidatūrai paremti pridedu auką: 
$ 
Vardas, pavardė 
Adresas: 

Čekius prašau rašyti: 

Dr. Kazys Bobelis Campaign Fund 
ir siųsti šiuo adresu: 
B & G Property Services 
9-Third Street North, Suite 209 
St. Petersburg, FL 33701 
Attn: Tomas Glavinskas 

Surf the Lithuanian Internet iike never heiott 
Are you vvondering if your emails vvritten in Lithuanian can be 
deciphered at the other end? Enjoy reading Lithuanian online 
newspapers. participate in online discussion forums and surf 
Lithuanian Web pages without the gobbledygook. Softvvare vvorks 
with all versions of VVindovvs and Macintosh and comes with free 
lifetime technical support. 

į^DekSoft 
www.d8ksoft.com/ga/draugas2 
Ouote draugas?" to receive a 10%> discount 

27 Gissing St. Blackburn. VIC 3130 AUSTRAUA 
Mo@dtfcsoft.com Fax +61 419 247 678 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-47*5-2345 

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

www.petkusfuneralhomes.com 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6 5 4 1 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9 9 0 0 VV. 143 St. 
ALL PHONES 

1-708-430-5700 

GAIDAS - DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 
CERALD F. DAIMID 

4330 So. California 10727 S. Pulaski Rd. 
5948 S. Archer Ave. 

5200 VV.95 St. 9900 W.143 St 
Oak Lawn, IL Orland Park, IL 

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

http://www.alwayswithflowers.com
http://www.d8ksoft.com/ga/draugas2
mailto:Mo@dtfcsoft.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Lapkričio 24 d., sekma
dienį , po 10:30 vai. šv. Mišių. 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos salėje ruošiami pietūs, 
kurių metu bus galima paben
drauti su neseniai diakono 
šventimus gavusiu Gediminu 
Jankūnu ir jį pasveikinti, 
žengus dar vieną žingsnį ar
čiau Dievo altoriaus. Visi para
pijiečiai ir svečiai kviečiami. Iš 
anksto užsisakyti vietų nereikia. 

Mažosios Lietuvos Tau
t inės tarybos 1918 m. Tilžėje 
paskelbto Akto 84-osios su
kakties minėjimas bus sekma
dienį, gruodžio 1 d., 2 vai. 
p.p.. Šaulių salėje. Čikagoje. 
Minėjimą ruošia Mažosios 
Lietuvos Rezistencinis sąjū
dis. Visuomene kviečiama da
lyvauti. 

Lapkričio 30 d., šešta
dienį, 4:30 vai. p.p., Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčioje 
69-oji ir Washtenaw str., Mar-
quette Parke) vyks ypatingas 
koncertas, pavadintas „Gies
mių gija". Jis skirtas šv. Ceci
lijai, muzikos globėjai. Daly
vaus Brighton Park — Nekal
to M. Marijos Prasidėjimo. 
Cicero — Šv. Antano parapi
jos, Lemonto — Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijos ir 
taip pat Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijų chorai. Atvyku
sieji galės taip pat pasi
džiaugti ir vaikų giesmėmis, 
kurioms vadovaus Dalia Ged
vilienė ir Darius Polikaitis. Po 
koncerto bus aukojamos šv. 
Mišios už gyvus ir mirusius 
choristus, chorų vadovus bei 
jų šeimas. Visuomene nuošir
džiai kviečiama į šią ypatingą 
šventę. 

Jūratė Lukminienė, nauja 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
choro muzikos vadovė, įtemp
tai dirba su choristais, ruoš
dama kalėdinio koncerto pro
gramą. Koncertas įvyks gruo
džio 8 d., 1:30 vai. po pietų, 
misijos bažnyčioje. Bilietus 
bus galima įsigyti bažnyčios 
prieangyje po šv. Mišių arba 
užsisakyti telefonu 815-836-
1845. Visuomenė maloniai 
kviečiama pasiklausyti gražių 
lietuviškų kalėdinių giesmių. 

Prez. Valdo A d a m k a u s 
rėmėjų komitetas maloniai 
visus tautiečius kviečia į ren
giamą pokylį lapkričio 27 d., 
trečiadienį, 7 vai. vak., VVil-
lovvbrook salėje. 8900 S. Ar
cher. Willow Springs, IL. Bus 
pietūs, prez. Adamkaus žodis 
ir jo susitikimas su George W. 
Bush video įraše, be to. įspū
dinga programa, kurią atliks 
Andrius Mamontovas. Bus 
taip pat proga visiems kartu 
džiaugsmingai atšvęsti Lietu
vos pakvietimą į NATO. Bilie
tus įsigyti a r rezervuoti galite 
te!. 708-839-1000 

Nepamirškite: „Kanklių" 
ansamblio koncertas rytoj, 
sekmadienį, lapkričio 24 d.. 
12:30 vai. p.p.. Lietuvių fondo 
salėje. PLC. 

„Ne pe r s en i a i g a v a u pra
nešimą, kad aš ir mano žmona 
Aldona laimėjome "Draugo" lo
terijoje 200 dol. Nenorėdamas 
skriausti "Draugo", 100 dol. 
grąžiname, o kitą 100 dol. 
paaukojome BALFui. nes pra
ėjęs mėnuo — spalis — buvo 
skirtas BALFui. Ačiū j u m s už 
laimėjimą ir linkime gra
žiausios ateities". — taip rašo 
Aldona ir Vytautas Mauručiai 
iš Kirtland, OH. O ..Draugas" 
yra dėkingas A. ir V. Mau
ručiams už dosnumą. 

Gavę 2003 m. „ D r a u g o " 
kalendorių, po 50 dol. auką 
atsiuntė šie mūsų rėmėjai: 

Antanas Bakšys , W. Hart
ford. CT: 

Aleksandras Atut is . Piea-
sant Hill. CA: 

Audronė Jagie l la , Rome, 
GA: 

Janina Mitkus . West 
Bloomfield. MI: 

Augusta Saulytė . San 
Francisco. CA: 

Stasė Kor ius , Santa Moni-
ca. CA: 

Marija Mikel iūnas , Michi-
gan City. IN. 

Visiems jiems ta r iame šir
dingą ačiū! 

Sekmadienį, g r u o d ž i o 15 
d., 2 v. p.p., Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje Frances-
kos marionečių teatras vai
dins šventinį spektaklį vai
kams — P. I. Čaikovskio 
„Spragtuką". Daugiau infor
macijos — tel: 773-582-6500. 

_ • 

2003 KALENDORIUS 2003 
2003 M. „DRAUGO 

KALENDORIUS 
- O! Kiek Lietuva visko turi! 

- tokie buvo pirmieji Jone Ku
prio. ..Draugo" techninio re
daktoriaus, žodžiai išvydus 
..Draugo" kalendoriui pateik
tas Lietuvos vienuolynų nuo
traukas. Iš tiesų, Lietuva -
tiesiog aukso skrynia - kiek
viename, kad ir nuošaliau
siame kampelyje gali rasti 
originalų pastatą, gražią vie
tovę, žymaus žmogaus kapą ir 
kt. Nors šią žemę draskė 
amžių audros ir pastarųjų 
šimtmečių valstybes istorija 
praėjo okupantams valdant. 
bet stebuklingu būdu, - o tie 
stebuklai nevyko be žmonių 
įsikišimo. - išliko daug istori
nio paveldo. Ryškią vietą 
užima Lietuvos vienuolynų 
pastatai. Sovietiniais metais 
juose paprastai būdavo 
sandėliai, sporto salės, geriau
siu atveju (pvz., Vilniaus arki
katedroje) - dailės galerija a r 
koncertų sale. 

Šių metu ..Draugo" kalen
dorius yra sudarytas iš gra
žiausių Lietuvos vienuolynų 
pastatų — senųjų, statytų 
prieš keletą šimtų metų (Vil
niaus pranciškonų vienuoly
nas s ta tytas 1421 m.: Ty
tuvėnų buvęs bernardinų 
vienuolynas pradėtas statyti 
1614 m.; Liškiavos buvęs do
minikonų vienuolynas pasta
tytas 1720 m. ir fcL), ir nau
jausių, dar statomų fpvz., 
Vilniaus naujame gyvenama
jame mikrorajone Lazdynuose 
puikų vienuolyną ir bažnyčią 
stato šv. Jono Bosco sale
ziečiai vienuoliai). 

Kalendoriuje pateiktos ne 
tik spalvotos vienuolynų pa
statų nuotraukos, bet ir duota 
trumpa vienuolijų istorija bei 
dabar veikiančių vyrų ir mo
terų vienuolijų sąrašas, adre
sai. Kadangi vienuoliai pa

prastai užsiima labdaringa 
arba švietėjiška veikla, gal at
siras norinčiu juos paremti, 
prisiminti juos mirusiųjų ar 
gyvųjų garbei 

Lietuvos kultūros istorija 
neatsiejama nuo vienuolynų 
istorijos. Pirmieji Lietuvą pa
siekę vienuo:iai buvo pagal 
Benedikto regulą gyvenę mi
sionieriai. Su Brunono-Boni-
facijaus 1009 m. misijine ke
lione Kvedlinburgo miesto 
kronikoje pirmą kartą pa
minėtas ir Lietuvos vardas. 
Šis įvykis Lietuvai yra svar
bus kaip istorinės atspirties 
taškas. Artėjanti Lietuvos 
valstybės paminėjimo istori
niuose šaltiniuose 1000-mečio 
sukaktis jaudina jau šiandien 
daugelio sričių atstovus, ne 
tik istorikus. Sudaryta valsty
binė komisija 2009 m. sureng
ti didžiulę 1000-mečio šventę. 
Tai bus dar viena proga 
'tikėkimės, kad Lietuva jau 
bus Europos Sąjungos narė) 
atkreipti į save ir sa^o seną 
bei garbingą istoriją pasaulio 
dėmesį. 

Vienuoliai Lietuvoje buvo 
persekiojami rusų caro prie
spaudos laikais, jie ypač nu
kentėjo sovietiniais dešimtme
čiais, kada oficialiai neveikė 
nė vienas jų ordinas ir vienuo
liai buvo pasitraukę į po
grindį. Šiuo metu yra atsikūrę 
8 vyrų ir keliolika moterų vie
nuolijų Vilniuje, Kaune, Pa
nevėžyje, Kretingoje ir t.t. 
Nors vienuolijos negausios, 
bet jos dirba didelį darbą, 
rūpinasi vargingiausiais ir ne
laimingiausiais žmonėmis. 
Jėzuitai Vilniuje ir Kaune 
išlaiko gimnazijas. Kretingos, 
Vilniaus ir Kryžių kalno pran
ciškonai plačiai veikia socia
linėje ir kultūros srityse ir t.t. 
Kai kurias vienuolijas, nukri

tus geležinei uždangai, įkūrė 
iš Vakarų Europos atvykę bro
liai vienuoliai. Kadangi vie
nuolynų pastatai dažniausiai 
yra ir istorinės reikšmės 
kultūros paminklai, vienuoliai 
padeda juos išsaugoti ir grą
žina naujam gyvenimui. 

2003 m. „Draugo" kalendo
rių parengė archeologas, hab. 
dr. Algirdas Girininkas. Lei
dinį galima įsigyti arba už
sisakyti „Draugo" knygynėlyje 
adresu: 4545 West 63rd St. 
Chicago, IL, 60629; tel. 1-773-
585-9500; fax. 1-773-585-8283; 
DRAUGAS.ORG 

Kalendoriaus kaina 3,5 dol. 
(Illinois gyventojai moka dar 
8.75 °7c papildomą mokestį); 
Persiuntimas JAV kainuoja 
3.95 dol. 

Įsigykite „Draugo" kalendo
rių, kuris jums tarnaus visus 
metus. Prasmingų 2003-ųjų. 

A.V. Š. 

AR IEŠKOTE YPATINGOS 
KALĖDINĖS DOVANOS? 

Šį rudenį besilankydamas 
„Drauge". prof. Vytautas 
Landsbergis autografavo ke
letą 2003 m. „Draugo" išleistų 
kalendorių. Devynis dar tu
rime administracijoje. Tai 
ypač prasminga dovana prof. 
Landsbergio gerbėjams, todėl 
kviečiame į aukcijoną: pirmie
ji devyni aukščiausi aukų pa
siūlymai laimės po vieną 2003 
m. „Draugo" kalendorių su 
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 
vado, pirmojo nepriklausomy
bę atkūrusios Lietuvos prezi
dento, prof. Vytauto Lands
bergio. Tai nepamainoma su
venyrinė dovana visiems, ku
rie vertina prof. Landsbergio 
atliktus darbus. 

Pasiūlymus siųskite „Drau
go" administracijai. 

„Draugo" administracija 

JAUNIMO CENTRO 45-TAS JUBILIEJUS 
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Prieš 45-rius metus tėvų jė
zuitų ilgai puoselėta vizija bu
vo įgyvendinta — išaugo Či
kagos Jaunimo centras, kartu 
su jėzuitų vienuolynu ir kop
lyčia. Čia buvo įrengta puiki 
koncertų salė, meniška kavi
ne, vakarienių ir šokių salė, 
kurios buvo perpildytos lanky
tojais, o lituanistinė mokykla 
— mokiniais. Tuomet šį reli
ginį bei kultūrinį centrą rėmė 
apie 20 lietuviškų organizaci
jų Ir centro rėmėjai buvo ide
alistiškai nusiteikę visuome-
nes veikėjai, kultūrininkai, 
jaunimas ir d nguma tautie
čių. 

Vėliau šiuose pastatuose 
įsikūrė Lietuvių opera, Peda
goginis institutas, archyvai, 
Čiurlionio meno galerija, mu
ziejai ir kt. 

Laikui bėgant, daug kas kei
čiasi, t irpsta pasišventusių rė-
•nėjų gretos. O J(- pastatas ir 
įranga reikalauja vis daugiau 
pataisymu, didėja kasmet 
centro išlaikymo išlaidos. 

l'o -Jaunimo centro pastoge 
glaudžiasi įvairaus amžiaus, 
patirties bei pažiūrų lietuviai. 

Minint ~j gražų 45-tą jubi

liejų, centro taryba ir valdyba 
kviečia lietuvių visuomenę 
kartu jį atšvęsti. Numatyta to
kia programa: 

Š. m. gruodžio 1 d. (sekma
dienį) 3 v. p.p. bus aukojamos 
šv. Mišios už mirusius centro 
narius ir rėmėjus Tėvų jėzuitų 
koplyčioje, pamaldų metu gie
dos solistai Margarita ir Vac
lovas Momkai. 4 v. p. p. bus 
akademija ir meninė progra
ma, kurią atliks „Dainavos" 
vyrų vienetas, vadovaujamas 
muz. Dariaus Polikaičio. Karš
tą vakarienę pagamins Rita 
Šakenienė, bus loterija. Dar 
galima užsisakyti vietas, 
skambinant į JC raštinę tel. 
773-778-7500 arba Mildai tel. 
708-409-0216. 

Antanas Paužuolis 

32 nmsEL 
• Lithuanian citizen's so-

ciety o f Western Pennsyl-
vania atsiuntė $1,000 — tai 
šv. Kalėdų proga dovana ap
leistiems Lietuvos vaikams. 
$4,000 — skirta invalidų vai
kų kėdėms nupirkti. Dosnie
siems Pensylvanijos lietuvi
ams dėkojame! Lietuvos 
N a š l a i č i ų globos komite
tas , 2711 West 71 st. Street, 
Chicago IL 60629. 

•„Dieviško Kryžiaus" Lie
tuvos benamių paramos fon
das („Divine Cross Fund for 
the Homeless") dėkoja už pa
ramą Lietuvoje vargingiausiai 
gyvenantiems. Aukos nurašo
mos nuo mokesčių. TAX ID 
#36-3097269. 419 Weidner 
Rd., Buffalo Grove, IL 
60089. 

• The Oak Tree Philan-
thropic Foundation, Chula 
Vista, CA, atsiuntė $5,000 
padėti Lithuanian Mercy Lift 
įvairiems medicininiams pro
jektams sergantiems ligo
niams Lietuvoje. Dėkojame už 
auką. Lithuanian Mercy 
Lift, P . O. Box 88, Palos 
Heights , IL 60463. Tel: 
708-952-0781. Tax ID#36-
3810893. 

• Dr. ir Mrs. Edward 
Kwedar, IL, aukojo $200, ku
riuos paskyrė a.a. Onos Kut-
kaitės-Durbin fondui — Jur
barko ligoninės vaikų skyriui. 
Nuoširdžiausiai dėkojame au
kotojams. Lithuanian Mercy 
Lift, P . O. B o s 88, Palos 
Heights , IL 60463. Tek 708-
952-0781. T a z ID#36-
3810893. 

Š v. Kalėdos jau ne už kalnų! 

Dovanas Kalėdoms siųskite ORU!!! 
Pr*J? venkite *avc aii"iuo»ius 
Sv Mi.y!ų proga' 454}W6}rdSt Chicato II Mf,:9 

Trgnspak palankiomis sąlygomis 
aptarnauja lietuviui nuo 1987 m. 

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatves nuo „Draugo"; 
Tel. 773-284-0100. 

TeL 630-2574)200, Lemont, IL 

Advokatas f ziM 
Jonas Gibaitis M P i 
Civilinės ir H|tf) 
kriminalines bylos r ei 

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

E-mail: Gibaitis@aol.com 
Toli free 24 hr. 888-776*742 

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

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 SPulaski Rd., Chicago, IL 
60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 

135 S LaSaūe#2300 Chicago, IL60808 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

^ ^ ^ aptarnauji 

Tel. (773) 838-1050 

A D V O K A T A S 
Genadij GOLOVCHUK 
• CIVILINĖ. KRIMINALINĖ 
BEI IMIGRACINĖ TEISĖ 
• TRAFICC DUI 
• SKYRYBOS PALIKIMAI 

TRAUMOS 

(847)401 9 2 2 1 
617 Devon Ave.. Parfc RkJge. II 60068 

• 27 centai skambinant į 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 
vai. per parą, 7 d ienas per 
savaitę, 6 sekundžių inter
valai. Jokių mėnesinių mo
kesčių. Tikslus apskaičiavi
mas. Kokybiškiausias ryšys. 
Paslauga be apgaulės. Kreip
kitės vakarais lietuviškai i 
TRANSPOINT atstovą su 8 
metų patirtimi tarptautiniuo
se ryšiuose. Tel. 708-386-
0556. TRANSPOINT — 
pat ik imiaus ias ryšys su 
Lietuva bei v i su pasauliu! 

• Jūsų auka 
Alkanų vaikų parama, 
Studentų viltis, 
Lietuvos ateitis! 
„Saulutė", Lietuvos vaikų 

globos būrelis (J5unlight Or-
phan Aid") 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove, IL 60089, 
TAX ID # 36-3003339. 

A. a. Marcijonos Rašimie-
nės atminimą pagerbdami, 
draugai ir pažįstami aukoja 
Lietuvos vaikams: Elena Siru
tienė, Burbank, IL. Sabina ir 
Ed Dambrauskai, LaGrange, 
IL. Milda Mietuzas, LaGrange 
IL, Clyde Harper, Winthrop 
Harbor, IN, Sofija ir Gabis Ru-
davičiai, N. Lockport, IL, Mr. 
ir Mrs. Dan McCormick, Or-
land Park, IL. ir Mr. ir Mrs. 
Murphy. Viso šia liūdna proga 
Lietuvos vaikams suaukota 
$255.00. Reiškiame užuojau
tą velionės vyrui, dukterims ir 
jų šeimoms, o aukotojams dė
kojame! Lietuvos Našlaičiu 
globos komitetas , 2711 
West 71 st. Street, Chicago, 
IL 60629. 

• Vienai Poniai (neno
rinčiai skelbti savo pavardės), 
švenčiančiai gimimo dieną, 
draugai aukojo Lietuvos ap
leistiems vaikams. Aukojo B. 
Blandis, E. Carter, I. Lais-
vėnas, M. Patra ir M. Sugin
tas. Viso ta gražia proga suau
kota $400. Komiteto ir Lietu
vos vaikų vardu sveikiname 
Ponią, švenčiančią gimimo die
ną, o aukotojams dėkojame! 
Lietuvos Našlaič ių globos 
komitetas, 2711 West 71st. 
Street, Chicago, IL 60629. 

• Teresė ir Algimantas 
Landsbergis, MD, atsiuntė 
$20 auką, padėti Lithuanian 
Mercy Lift vykdyti medicini
nius projektus sergantiems li
goniams Lietuvoje. Dėkojame 
už auką. Lithuanian Mercy 
Lift, P.O. Box Box 88, Palos 
Heights, IL 60463. Tel: 708-
952-0781. Tax ID#36-3810893. 

• DĖMESIO! VIDEO 
APARATŲ SAVININKAI! 
Norėdami t ikrai kokybiškai 
išversti video įrašus iš 
Lietuvoje naudojamos PAL 
sistemos į amerikietiškąją 
NTSC ir atvirkščiai, kreip
kitės į INTER-VIDEO 3533 
S. Archer Ave., Chicago, IL 
60609. TeL 773927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. 

• P r i e š užs isakydami 
p a m i n k l ą aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, 
brėžinius. Prieš pastatant 
paminklą, galėsite apžiūrėti 
ir įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip jau buvo jūsų pageidau
ta. Sav. Lilija ir Vilimas 
N e l s o n a i . Tel . 773-233-
6335. 

• Baltic monumente, 1108 
Amber Drive, Lmont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. 
Tel. 630-243-8446. Leonidą 
ir Gediminas Kazėnai Pagei-
daujant atvykstame į namus. 

• Automobil io , namų ir 
l igos d r a u d i m a s atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraš
tų. Kreipkitės pas AXauraitį 
A & L, Insurance Agency, Bal
zeko muziejuje , 6500 S. Pu-
laskiRiL, Chicago, IL 60629. H 
aukštas, teL 773-5814030. 

• N a m a m s pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual F e d e r a l Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

Almos fondas 
• Almos fondui siunčia: 

— $ 1,000 Elena Briedienė, 
Burr Ridge, IL. Almos ir Lie
tuvos vaikų vardu dėkojame! 
Aukos nurašomos nuo mokes
čių Tax ID 36-4124191. Če
kius rašyti Lithuanian Or-
phan Care, pažymint, kad 
skirta Almos Fondui ir siųsti 
2711 West 71 st. Street, Chi
cago, IL 60629. 

• Daug Amerikos lietuvių 
supranta apleistų Lietuvos 
vaikų sunkų gyvenimą ir 
jiems padeda gyventi, aukoda
mi jų paramai. Po du vaikus 
globoja ir jų paramai atsiuntė 
po $300 — Joan Stoškus, Pa
los Park, IL ir James Survilla 
Byron Center, MI. Po $200 — 
globojamam vaikui atsiuntė 
Rimantas ir Rita Penčylai, Pa
los Hills, IL ir Virginija Lu
kas, Clarendon Hills, IL. $150 
— vieno vaiko metinį mokestį 
atsiuntė — Diane C. Evans, 
Avon, CT., Danutė ir Antanas 
Bobeliai, Massapeąua Park, 
NY., Aldona ir Albertas Druk-
teiniai, S. Pasadena, FL., Da
nutė Krivickaitė, Clarks Sum-
mit, PA., Rima Sell, Orland 
Park, IL., Algimantas ir Virgi-
nia Gureckai, Germantown, 
MD., Rimantas Laniauskas, 
Euclid, OH., Irena Mazurkie-
wicz, North Riverside IL., 
Anele Peckaitis, Chipley, FL. 
Brighton Parko Namų Savi
ninkai, Chicago, IL, Kenneth 
ir Zwitsa Kachinski, Peabody 
MA., Alphonse ir Bernice Mi-
katavage, Minersville PA., 
Vincas Skladaitis, V/aterbury, 
CT., M. Kapačinskienė, Chica
go, IL, Julija Janonienė, Chi
pley FL., Bronius ir Petrė An
driukaičiai, Chicago, IL. Šv. 
Kalėdų dovanoms vaikams 
atsiuntė: $100 — Ema Žio-
brienė, Hickory Hills, IL ir 
$50 — Veronica Hagewood, 
Asheville, NC. Lietuvos vaikų 
vardu dėkojame dosniems 
aukotojams! Lietuvos Naš
laičių globos komitetas, 

2711 West 71 st. Street, Chi
cago, IL 60629 

Tai - Jūsų laikraštis 
DRAUGAS 

http://DRAUGAS.ORG
mailto:Gibaitis@aol.com

