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P r a n o D i e l i n i n k a i č i o 
m o k s l e i v i ų a t e i t i n i n k ų 
k u o p a L i e t u v o j e . 

2 psl. 

Į N A T O m a ž o s i o s t a u t o s 
a t s i n e š m e i l ę , l o j a l u m ą 
i r d ė k i n g u m ą — 
D. B i n d o k i e n ė ; 
v i s i g n o r u o j a m i s o v i e t ų 
n u s i k a l t i m a i . 

3 psl. 

A L T o s u v a ž i a v i m o 
r e z o l i u c i j o s ; 
V. L a n d s b e r g i s a p i e 
r i n k i m u s i r k i t u s 
s v a r b i u s k l a u s i m u s ; 
p o r i n k i m ė s m i n t y s . 

4 psl. 

Š e š t a d i e n i n i a m e 
p r i e d e ; E g l ė s k e l i a s 
t ė v y n ė n i r k ū r y b o n ; 
A t e i t i e s s a v a i t g a l i s ; 
O r v i d u i — 50; l e i d i n i a i . 

A m e r i k o s L i e t u v i ų 
t a u t i n ė s s ą j u n g o s 
s u v a ž i a v i m a s . 

5 psl. 

B a i g i a s i D r a u g o f o n d o 
r u d e n s v a j u s ; L a b d a r o s 
v a k a r a s ; a t v y k s t a 
a r k i v y s k . T a m k e v i č i u s ; 
s k e l b s i m e n e m o k a m a i . 

7 psl. 

\Sportas 
* Lietuvos tenis in inkė 

Aureli ja Misevičiūtė Bra-
dentone (JAV, Floridos valsti
ja) vykstančio tarptautinio 
jaunių (iki 18 metų) teniso 
turnyro merginų vienetų var
žybų pirmajame rate 6:2 įvei
kė JAV atstovę Juliją Kulbic-
kają. 

* Ant radienį NBA regu
liariojo sezono rungtynėse 
Arvydo Sabonio Portlando 
„Trail Blazers" klubas namie 
77:71 nugalėjo Hustono „Roc-
kets" krepšininkus. „Sabas 
buvo nuostabus. Turėsime ke
letą poilsio dienų, todėl leidau 
jam žaisti truputį ilgiau", po 
rungtynių susižavėjimo 38 
metų Lietuvos krepšininku 
neslėpė „Trail Blazers" trene
ris Maurice Cheeks. Pasak A. 

Sabonio, ne kasdien jam teks 
žaisti 27 minutes NBA rung
tynėse. „Tačiau jei to iš ma
nęs reikės, aš žaisiu", sakė jis. 
„Trail Blazers" krepšininko 
Derėk Anderson vertinimu, 
komandai būtent ir trūksta 
tos energijos, kuri atsiranda 
aikštelėje esant lietuviui. 
„Kai Sabonis aikštelėje, mes 
žaidžiame žymiai energin
giau", tvirtino jis. 

Naujausios 
žinios 

* Lenkija žada būti vie
na pirmųjų, ^nri patvirtins 
Lietuvos stojimo į NATO su
tartį. 

* Opozicija p rašo nuša
linti nuo pareigų Seimo Švie
timo, mokslo ir kultūros ko
miteto pirmininką R. Pavilio-
nį. 

* Įmonės j a u pradėjo 
kaupt i valstybės naftos pro
duktų atsargas. 

* Su Švedijos r a d a r u 
Lietuva stebės savo jūrą. 

Skaudi tautos patirtis negali būti užnešta 
laiko dulkėmis 

Dalyvaudamas Genocido 
aukų muziejaus 10-ųjų meti
nių minėjime, prezidentas 
Valdas Adamkus paragino 
saugoti visus šio istorinio lai
kotarpio skaudžius faktus ir 
perduoti ateities kartoms. 

„Mūsų tautos skaudi pa
tirtis negali būti užnešta laiko 
dulkėmis", sakė V. Adamkus. 

Už pastangas saugant 
skaudžią lietuvių tautos isto
riją liudijančius eksponatus 
prezidentas trečiadienį padė
kojo Genocido aukų muzie
jaus darbuotojams. Jis taip 
pat pažymėjo, jog jaunajai 
kartai būtina skiepyti ir tvir
tinti nuostatą, kad šio ir pa
našių muziejų eksponatai — 
tai šiandieninio jaunimo sene
lių ir prosenelių gyvenimo da
lis. 

10 metų sukaktį minintis 
Genocido aukų muziejus įren
gė naują parodą „Lietuva 
1940-1941 m.: netektys pra
sideda". Tai — dar viena prieš 
3 metus įgyvendinta muzie-

Prezidentas Valdas Adamkus (dešinėje) ir Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) pirmininkas Seimo narys 
Vytautas Landsbergis Genocido aukų muziejaus 10-mečio minėjime. Gedimino Žilinsko (ELTA) nuotr 

jaus parodų plėtimo projekto 
dalis. Projekto tikslas — ro
dant autentiškas detales, iš

saugoti Sovietų Sąjungos vyk
dyto genocido aukų atminimą, 
supažindinti su istoriniais 

įvykiais, meninių priemonių 
pagalba palikti lankytojams 
neišdildomus įspūdžius. (Elta) 

Lietuva telkia derybų su NATO komandą 
Vilnius, lapkričio 27 d. 

(BNS) — Praėjusią savaite 
Lietuvai gavus pakvietimą 
prisijungti prie NATO, Seimo 
Užsienio reikalų komitetas 
(URK) jau pradėjo rengtis bū
simam stojimo protokolų tvir
tinimui 19-oje sąjungos vals
tybių. 

URK posėdyje trečiadienį, 
apsvarsčius pasiruošimo tvir
tinimo procesui taktiką ir 
strategiją, nuspręsta per sa
vaitę parengti priemonių pla
ną, tarp jų — numatyti Seimo 
delegacijų vizitus į NATO val
stybes. 

Kaip viena priemonė, kuri 
prisidėtų prie sklandesnio 
stojimo sutarčių tvirtinimo, 
siūloma pratęsti iki 2004 me
tų galiojantį politinių partijų 
susitarimą dėl išlaidų gyny
bai. Kaip sakė G. Kirkilas, 
siūloma susitarimą pratęsti 
arba iki kitos Seimo kadenci
jos pabaigos — 2008 metų, ar
ba net iki 2010 metų. 

2001 m. trylika politinių 
partijų, tarp jų dabartinės 
valdančiosios Lietuvos social
demokratų partija (LSDP) ir 
Naujoji sąjunga (NS, socialli
beralai) įsipareigojo krašto 
apsaugai iki 2004 metų skirti 
ne mažiau kaip 2 proc. bend

rojo vidaus produkto (BVP). 
Toks partijų susitarimas buvo 
teigiamai įvertintas NATO są
jungininkų. 

Trečiadienį vyriausybė nu
tarė kreiptis į prezidentą, pra
šydama sudaryti derybų dėl 
NATO delegaciją. Jos vadovu 
pasiūlytas Užsienio reikalų 
ministerijos seKretonus Gied
rius Čekuolis, pramintas 
„misteriu NATO". Vyriausybė 
prašė prezidento suteikti G. 

Čekuoliui įgaliojimus derėtis 
dėl Lietuvos prisijungimo prie 
1949 metų balandžio 4 dienos 
Šiaurės Atlanto Sutarties bei 
kitų NATO dokumentų. 

Visateise NATO nare Lie
tuva taps maždaug pol.5 me
tų, kai 19 NATO valstybių 
parlamenta' patvirtins naujų 
narių priėmimo protokolus, o 
Lietuva patvirtins 1949 me
tais Vašingtone pasirašytą 
Šiaurės Atlanto sutartį. 

Užsienio reikalų ministerijoje lapkričio 26-osios vakarą surengta žaismin
ga ceremonija, kurios metu apdovanotas ..Misteriu NATO" vadinamas 
Giedrius Čekuolis ir jo „kariauna" Taip sumanyta pagerbti pareigūnus, 
daugiausiai ir atkakliausiai dirbusius, kad ilgai lauktas kvietimas Lie
tuvai tapti NATO nare nuskambėtų per viršumų susukimą Prahoje. 

Nuotr . : „Misteris NATO" Giedrius Čekuolis ir Lietuvos ambasadorė 
NATO Gintė Damušyte . OdiiJj r.o?.ilin<ko'Ei.TA nuotr 

Kauno įmonė 
pasirengusi 

išmontuoti Ignalinos 
elektrinę 

Bendrovė „Kauno ener
getikos remontas" tikisi su
laukti ypatingo užsakymo — 
išmontuoti Ignalinos atominę 
elektrinę (IAE). 

Nutraukti jėgainės pirmo
jo bloko darbą planuojama 
2004 metais, dar maždaug po 
trejų metų prasidės jo išmon-
tavimo darbai. Kauno įmonės 
vadovų teigimu, bendrovės 
specialistai jiems pasirengę. 
„Galime tuojau pat vykti į 
elektrinę ir pradėti darbus", 
sakė „Kauno energetikos re
monto" generalinis direkto
rius Albertas Navickas. Pasak 
jo, laukia itin sudėtingi dar
bai. „Tokio tipo elektrinės de
montavimas vyks pirmą kartą 
pasaulyje. Vien grafito blokų 
pašalinimas iš reaktoriaus — 
unikali operacija". 

Pasak įmonės vadovų, ne
mažai statybos bendrovių 
stengiasi rasti bendrininkus, 
bando kooperuotis. „Gali už
virti peštynės, nes šiems dar
bams bus skirta dešimtys mi
lijonų eurų". teigė „Kauno 
energetikos remonto" parei
gūnai. (BNS) 

Lietuva pati spręs, kaip bus 
keliaujama per jos teritoriją 

Vilnius, lapkričio 27 d. 
(Elta) — Atsisakyti nepagrįs
tų, praeitimi dvelkiančių bai
mių bei nepasitikėjimo Euro
pos Sąjunga (ES) ragino prezi
dentas Valdas Adamkus, tre
čiadienį per Lietuvos radiją 
dėstydamas savo požiūrį į su
sisiekimo su Karaliaučiaus 
sritimi klausimus. 

V. Adamkus priminė ant
radienį per Lietuvos televizi
jas parodytą Rusijos užsienio 
reikalų viceministro Sergej 
Razov kalbą, kurioje tarsi sa
vaime suprantamas faktas 
teigiama, kad „bevizis laisvas 
tranzitas geležinkeliais iš
liks". „Lietuva yra suvereni 
valstybė ir pati nuspręs, kokia 
tranzito tvarka galios nuo 
Naujųjų metų. Ir neieškokime 
priešų ten, kur reikėtų ieškoti 
draugų", pareiškė preziden
tas, paneigdamas klaidinan
čias Rusijos pareigūno kalbas. 

Jis priminė, jog ES ir Ru
sija pasiūlė Lietuvai išsaugoti 
nusistovėjusius tranzito srau

tus į Karaliaučiaus sritį ir iš 
jos. Tačiau šiuose siūlymuose, 
pasak V. Adamkaus, nė žodžiu 
neužsimenama apie tai, kad 
reikėtų išsaugoti bevizį reži
mą. Atvirkščiai: sprendimą, 
ar bus beviziai greitieji trau
kiniai, ar ne, numatyta priim
ti tik Lietuvai įstojus į ES. 
Taigi ponas Razovas, atrodo, 
sąmoningai klaidina žmones. 
Ir toks elgesys neatitinka tų 
principų ir tos atmosferos, 
kurie turėtų būti sprendžiant 
šiuos mums visiems svarbius 
klausimus", teigė Lietuvos 
vadovas. 

Prezidentas teigė gavęs iš 
ES pirmininkaujančios Dani
jos premjero Anders Fogh Ras-
mussen laišką, kuriame dar 
kartą patvirtinama, kad 
sprendimai dėl tranzito į Ka
raliaučių ir iš jo bus derinami 
su Lietuvos vyriausybe ir kad 
šis tranzitas neužkirs Lietu
vai kelio į Šengeno erdvę, į ją 
Lietuva pateks su pirmąja val
stybių kandidačių grupe. 

Lietuvai įstojus \ Europos 
Sąjungą, gali pri trūkti gydytoju 

Kaunas, lapkričio 27 d. 
(BNS) — Lietuvai įstojus į Eu
ropos Sąjungą (ES), gali pri
trūkti gydytojų, rodo Kauno 
medicinos universiteto (KMU) 
tyrimas. 

Kaip teigė KMU prorekto
rius Žilvinas Padaiga, tyrimas 
parodė, jog po Lietuvos įstoji
mo į ES nuolat išvykti dirbti į 
užsienį planuoja 5.4 proc. gy
dytojų ir 14.5 proc. rezidentų. 

Tyrimas atliktas pagal 
KMU vykdomą ir Atviros Lie
tuvos fondo finansuojamą pro
jektą „Sveikatos žmogiškųjų 
išteklių raida ir planavimas 
Lietuvoje". 

Pasak projektui vadovau
jančio Ž. Padaigos, tyrimo me
tu buvo apklausta beveik 250 

KMU gydytojų rezidentų ir 
500 gydytojų iš visos Lietuvos. 

Apklaustieji teigė labiau
siai norintys dirbti Vokietijoje, 
Didžiojoje Britanijoje, Danijo
je, Norvegijoje ir Švedijoje. 

SAM vasarą turėtais duo
menimis, Lietuvoje yra dau
giau kaip 13,000 gydytojų bei 
daugiau kaip 2,600 stomato
logų. 2000 metais gydytojų bu
vo daugiau — 14,000, stoma
tologų — 2,400. 

KMU duomenimis, kasmet 
vidutiniškai 15 proc. įstojusių 
į aukštąsias medicinos studi
jas jų nebaigia. Dar apie 2 
proc. kasmet išeina į pensiją, o 
apie 1 proc. gydytojų miršta, 
išvyksta į užsienį ar pakeičia 
specialybę. 

Teismą pasiekė pirmoji „Mažeikių naftos** 
iššvaistymo byla 

Mažeikių rajono apylinkės 
prokuratūra baigė tirti ir teis
mui perdavė pirmąją bendro
vės „Mažeikių naftos" bylą, 
kurioje dėl 120 mln. litų iš
švaistymo kaltinami 7 asme
nys. 

Prieš Šiaulių apygardos 
teismą stos bendroves ekono
mikos ir finansų direktorė 50-
metė Vita Petrošienė, kuriai 

pareikštas kaltinimas dėl be
veik 0.3 mln. litų iššvaistymo. 
Kaltinamoji pasirašė pasiža
dėjimą neišvykti. 

1999 m. V. Petrošienė lai
kinai vadovavo „Mažeikių 
naftai" ir dalyvavo pasirašant 
sutartis su JAV bendrove 
„VVilliams", pagal kurias ame
rikiečiai perėmė įmonės valdy
mą. (BNS) 
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EUROPA 
Berlynas. Vokietijos kanc

leris Gerhard Schroeder tre
čiadienį pareiškė, kad atakos 
prieš Iraką atveju JAV ir NA
TO pajėgos galės naudotis Vo
kietijos karinėmis bazėmis ir 
oro erdve. Vokietija ne kartą 
pabrėžė aktyviai nedalyvau
sianti kare prieš Bagdadą, net 
ir tuo atvejui, jeigu Jungtinės 
Tautos priimtų naują doku
mentą, leidžiantį panaudoti 
jėgą-

Ryga. Latvija galėtų pa
siūlyti atsiųsti į NATO pajė
gas ne tik pavienių specialis
tų, bet ir ištisus padalinius — 
būrius ir kuopas, bet šis klau
simas dar bus svarstomas per 
derybas dėl įstojimo. Gynybos 
ministerijos valstybės sekre
torius Edgaras Rinkevičius 
trečiadienį sakė, kad Latvija 

galėtų pasiūlyti sąjungai savo 
karo policininkų, gydytojų, iš
minuotojų ir galbūt narų pa
dalinius, bet „reikia atsi
žvelgti į tai, kad derybos bus 
vedamos su septyniomis vals
tybėmis, ir kiekviena turės 
savų pasiūlymų". 

Varšuva. Lenkijos Dravs-
ko kariniame poligone buvo 
sėkmingai išbandyta Izraelio 
prieštankinė raketa „Spike". 
Per pirmą šių valdomų raketų 
bandymą Lenkijoje, į taikinį 
buvo šaudoma iš 500 metrų ir 
4 km. Abiem atvejais raketos 
pasiekė tikslą ir sunaikino 
taikinius. Be to, Izraelio firma 
„Rafael" laimėjo konkursą 
tiekti Lenkijai prieštankines 
raketas. Jomis bus apgink
luoti kariniai sraigtasparniai 
„Husar". Lenkija ketina įsigy
ti kelias dešimtis tūkstančių 
Izraelio prieštankinių raketų. 

Paryžius. Prancūzijos po
licija Lione trečiadienį suėmė 
vyrą, kuris mėgino užgrobti iŠ 
Bolonijos į Paryžių skridusį 
oro linijų „Alitalia" lėktuvą su 
57 keleiviais. Manoma, kad 
pagrobėjas yra italas. Pasak 
Liono miesto policijos atstovo 
spaudai, vyriškis „tikriausiai 
buvo ginkluotas". 

JAV 
Vašingtonas. JAV prezi

dentas George W. Bush antra
dienį pasirašė įstatymą, ku
riuo vyriausybė įsipareigoja 
suteikti iki 100 mlrd. dolerių 
kasmetinę paramą draudimui 
nuo teroro aktų. Nepaisyda
mas ekonomistų skepticizmo, 
JAV prezidentas teigė, kad šis 
įstatymas padės kurti darbo 
vietas, nes leis tęsti milijardų 
dolerių bendros vertės staty
bų projektus, kurių įgyvendi
nimas po 2001 metų rugsėjo 
11-osios teroro išpuolių prieš 
JAV įstrigo, nes trūko draudi
mo nuo terorizmo aktų. 

Vašingtonas. Pentago

nas trečiadienį paneigė, kad 
oro pavojaus sirena Bagdade 
įsijungė dėl virš Irako sosti
nės praskridusio JAV karo 
lėktuvo. „Ten nebuvo jokių 
mūsų lėktuvų, ir mes niekada 
neskridome virš ir netgi arti 
Bagdado", sakė pulkininkas 
leitenantas Davė Lapan. Bri
tanijos gynybos ministerija 
taip pat trečiadienį paneigė, 
jog virš Bagdado galėjo pra
skristi kuris nors britų karo 
lėktuvas. 

Vašingtonas. JAV antra
dienį paskelbė, jog neišduos 
vizų Baltarusijos prezidentui 
Aleksandr Lukašenka ir sep
tyniems aukšto rango jo vy
riausybės pareigūnams, pro
testuojant dėl Europos žmo
gaus teisių stebėtojų išsiunti
mo iš šios valstybės. Lapkri
čio 19 d. visos Europos Sąjun
gos valstybės išskyrus Portu
galiją taip pat nusprendė neį
sileisti A. Lukašenka ir septy
nių jo vyriausybės narių į į sa
vo teritoriją, protestuodamos 
prieš numanomus žmogaus 
teisų pažeidimus Baltarusijo

j e . 
New York. Keli didžiausi 

JAV investicijų bankai, ku
riuose dabar atliekamas jų 
analizės skyrių darbo metodų 
tyrimas, turės sumokėti dau
giau kaip 1 mlrd. dolerių nuo
baudų. Jos skiriamos pasibai
gus tyrimams, kurių tikslas 
buvo išsiaiškinti, ar neskelbė 
firmos iš Wall Street pernelyg 
teigiamų apžvalgų dėl tų ver
tybinių popierių išleidėjų, ku
rie yra jų klientai, vertybinių 
popierių perspektyvų. 500 
mln. dol. nuobaudą JAV kont
rolės institucijos ketina skirti 
„Citigroup". Kaip manoma, 
nuobaudų skyrimas — tik da
lis priemonių, kurių bus im
tasi siekiant užtikrinti akcijų 
apžvalgų objektyvumą. 

RUSIJA 
Maskva. Rusijos ir Balta

rusijos prezidentai Vladimir 
Putin ir Aleksandr Lukašen
ka trečiadienį svarstė politi
nio ir ekonominio bendradar
biavimo problemas. Rusijos 
prezidentas mano, kad dabar 

„pats laikas sutikrinti laikro
džius su Baltarusija integraci
jos klausimais". Tai pirmasis 
dviejų vadovų susitikimas po 
to, kai A. Lukašenka apkalti
no Kremlių darant politinį 
spaudimą Minskui ir pagrasi
no perorientuoti promaskvie-
tišką užsienio politikos kursą 
Vakarų linkme. Jis taip pat 
atmetė V. Putin pasiūlymą, 
kad Baltarusija įsilietų į Ru
sijos Federaciją kaip sąjungi
nės valstybes dalis. 

Maskva. JAV ambasado
rius Maskvoje Alexandr 
Vershbovv apkaltino Baltaru
sijos vadovybę teikus karinę 
pagalbą Irakui. „Mums kelia 
nerimą antidemokratinė 
Aleksandr Lukašenka (Balta
rusijos prezidento) politika ir 
ta pagalba, kurią jis teikia 
Irakui bei kai kurioms kitoms 
valstybėms", pareiškė amba
sadorius. Jis patikslino, jog 

„mes turime tam tikrų įtari
mų ir dalinių įrodymų, kad 
kai kurios rūšies ginkluotė ir 
technologijos buvo perduotos 
Irakui". 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 

Medžiagą siųsti: „Draugo" redakcija. 
Ateitininkų puslapis, 

4545 W. 63 St. 
Chicago, IL 60629 

PRANO DIELININKAIČIO 
MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ KUOPA 

Šią vasarą praleidau Lie
tuvoje. Penkias savaites atos
togavau Marijos Nekalto Pra
sidėjimo vargdienių seserų 
vienuolijos centriniuose na
muose ir ten sutikau seselę 
Onutę-Gertrūdą Vitkauskaitę. 
Pašinau ją prieš 5 ar 6 metus. 
Ji studijavo žinomoj jėzuitų 
Boston kolegijoje (Boston 
College) ir, daug ką nustebin
dama, baigė su pasižymėjimu, 
įsigydama magistro laipsnį iš 
pastoracinės teologijos. Šiuo 
metu ji dirba „Caritas" kate-
chizacijos programoje su vy
resnio amžiaus žmonėmis, sa
vaitgaliais vyksta \ parapijas 
ir ten praveda seminarus Šv. 
Rašto temomis katechetams 
bei suinteresuotiems parapi
jiečiams. Pora vakarų, tiks
liau valandėlių, su ja pralei
dau besišnekučiuodama Paaiš
kėjo, kad ji dirba su mokslei
viais ateitininkais. Kadangi 
daug, daug metų dirbau Ci-
ceroje su vysk. Motiejaus Va
lančiaus kuopos moksleiviais 
ateitininkais, man buvo tikrai 
įdomu sužinoti, kokia linkme, 
kokiais metodais seselė Onutė-
Gertrūda keliauja į tikslą „Vi
sa atnaujinti Kristuje" su Pra
no Dielininkaičio jaunimu. 
Klausinėjau, ji pasakojo. Ir 
paprašiau parašyti į „Draugo" 
ateitininkų skyrių, kad kuopų 
globėjai Amerikoje, studentai, 
kurie skaito „Draugą", ir sen-
draugai galėtų pasidžiaugti 
jos ir kitų kuopų vadovų dar
bu. 

Greitosiomis sumečiau klau
simus, kurie apėmė tai, ką ji 
man pasakojo. „Kiek moks
leivių ateitininkų kaime, keli 
Tavo kuopoje, ką veikiate per 
susirinkimus, ar stovyklaujat, 

- kur ir kada, ar pravedat re
kolekcijas, kaip verbuojate na
rius, ar tėvai įsijungia į vedi-

• mą, ar bendraujat su kitom 
kuopom ir t.t." 

Seselė Onutė-Gertrūda pa-
. žadą, su kaupu, ištesėjo. Skai-
' tykite jos atsakymus. 

Aldona Prapuolenytė 

Kauno moksleiviai 
ateitininkai 

• Kaune ir jo apylinkėse už-
registuota apie dvidešimt 
moksleivių ateitininkų kuopų. 
Joms apytiksliai priklauso 
keturi šimtai vaikų ir jaunuo
lių. Kai kurios kuopos yra 
vienalytės jas sudaro tos pa
čios mokyklos moksleiviai, 
ypač jei globėjas yra mokyto
jas. Taip pat yra kuopų, kurios 
glaudžiasi parapijų ar kitose 
patalpose. Rodos, „nemokyk
lines" kuopos yra privilegijuo
tos, moksleiviai susirenka iš 
įvairių mokyklų, parapijų ir 
yra atviresnes bei prieinames
nes visiems norintiems prik
lausyti. Mokyklos erdvėse gy
vuojanti, ateitininkiška veikla 
turi užklasinio užsiėmimo 
atspalvi, o ne kaip ypatingo 
gyvonimo būdo praktiką, kuri 
nusitiesia ir už mokyklos ribų 
į gyvenimą. „Nemokyklinių" 
kuopų nevaržo kasdiene for
mali mokyklos aplinka. Tokios 
kuopos dažniausiai renkasi 
sekmadieniais po Mišių ir 
susirinkimai tampa turininga 
sekmadienio šventimo forma 

Kuopos savarankiškai or
ganizuoja savo veiklą pagal 
penkis ateitininkų principus 
Ateitininkų federacija globė
jus nuolat informuoja apie res
publikinius renginius, taip 
kuopos palaiko ryši su visa 

organizacija. Moksleiviai atei
tininkai iš visos Lietuvos su
sitinka rudens, žiemos ir pa
vasario akademijose, respub
likinėse stovyklose ir kituose 
bendruose renginiuose. Taip 
pat yra pageidavimas, kad 
kuopos glaudžiau bendrautų 
tarpusavyje. Iš tiesų, kai ku
rios kuopos kartu rengia sto
vyklas, organizuoja rekolekci
jas. Pavyzdžiui, Prano Do
vydaičio kuopa bendrauja su 
Kauno Jėzuitų gimnazijos šv. 
Ignaco Lojolos, Sargenų vid. 
mokyklos ir Kuprevičiaus vid. 
mokyklos „Dainavos" kuo
pomis. 

Prano Dovydaičio kuopa 
P. Dovydaičio kuopa įkur

ta 1997 m. spalio 9 d. Iki 2001 
m. rudens ją sėkmingai globo
jo Dainius Šumskas, subūrė 
gražų būrį vaikų ir jaunimo. 
Nuo 2001 m. rugsėjo kuopą 
globoti ėmėsi ses. Ona Vit
kauskaitė. P. Dovydaičio kuo
pos veikla yra įvairialypė ir 
dinamiška, nes ji yra globoja
ma ne tik minėtos sesers, bet 
visos gerai susiklausiusios 
komandos. Buvęs kuopos glo
bėjas Dainius neliko nuošaly, 
toliau didžiadvasiškai rūpina
si jaunimo ugdymu, o ir moks
leivių tėveliai yra visuomet 
pasirengę padėti. Ypač daug 
padeda p. Edita Šumskienė, 
išvykose ruošia valgį, visapu
siškai palaiko, o kai reikia iš
klauso ir pataria tiek moks
leiviams, tiek globotojams. 
Taip pat kuopa džiaugiasi 
ypatinga kun. mons. Kazimie
ro Senkaus globa —jis yra pa
grindinis kuopos rėmėjas tiek 
dvasine, tiek materialine prasme. 
Jaunimo mylėtojas kunigas 
Senkus ateina į susirinkimus 
moksleivių padrąsinti ir kartu 
pasidžiaugti, kuopos išvykoms 
mielai skolina autobusiuką, 
padeda moksleiviams išvykti į 
respublikinius renginius, o 
globėjams surengti kuopos 
stovyklėles. 

Džiugu, kad per praėju
sius mokslo metus kuopos sen
buvių būrį padidino dar 
aštuoni moksleiviai. Viso kuo
poje užregistruota dvidešimt 
septyni moksleiviai. Jie kelią į 
kuopą surado įvairiai— vienus 
atsivedė draugai, kiti išgirdo 
skelbimą Pal. Arkivyskupo 
Jurgio Matulaičio parapijoje. 
Smagu, kad vadinamieji „sen
buviai" yra draugiški ir atviri 
naujai ateinantiems, ypač ne
gaili dėmesio jaunesniesiems, 
kurių kuopoje mažuma, dau
guma vienuoliktokai. Iš šalies 
žiūrint atrodo, kad tai jaunes
nių ir vyresnių gerai sutarian
čių brolių ir sesių būrelis. 
Jaunimas bendrauja ir savo ini
ciatyva, ne tik renginių metu: 
kartu švenčia gimtadienius, 
keičiasi žinutėmis ir žino kas 
vyksta vienas kito gyvenime. 

P. Dovydaičio kuopos jau
nimui netrūksta jaunatviško 
džiugesio, ypač mėgsta dainuoti 
ir giedoti. Taip pat kuopa di
džiuojasi savo džiazo žvaigž
de vienuolikmečiu Žilvinu Bra
zausku; jis šią vasarą Jiaby 
Jazz" festivalyje laimėjo pir
mąją vietą. Žilvinas jau yra 
laimėjęs ir keletą tarptautinių 
konkursų, buvo pagerbtas ir 
Respublikos prezidento' Nė 
vienas kuopos renginys neap
sieina be Žilvino solo koncer
tų. 

Stovyklėles 
P. Dovydaičio kuopos 

P r a n o Dielininkaičio moksle iv ia i a t e i t i n i n k a i i r svečiai „ N a k t e l e s ž iedų" s tovykloje Rumbonių ka ime. 

laikosi tradicijos mokslo me
tus užbaigti keturių dienų 
stovyklėle. Šiemet ją suren
gėme birželio 20-23 d. Rum
bonių kaime prie Nemuno, 
kur darbuojasi Vargdienių se
serys. Stovyklos pavadinimas 
skamba kiek poetiškai „Nak
telės žiedai", nes pagrindinis 
stovyklos įvykis Joninės. Tai 
buvo jungtine kuopų stovykla 
P. Dovydaičio, Sargėnų vid. 
mokyklos ir Dainavos. P. 
Dovydaičio kuopa bendrauja 
su Balbieriškio parapijos jau
nimu, todėl prie ateitininkų 
prisijungė nemaža grupe bal-
bieriškiečių. Juokavome, kad 
tai ne tik jungtinė, bet ir tarp
tautinė stovykla, nes viena 
mergaite buvo atvykusi iš 
Moldovos. Iš viso buvo tris
dešimt septyni stovyklautojai, 
o su jais dirbo septyni 
vadovai. Stovyklos metu moks
leiviai dalyvavo „Rumbonių 
klojimo" teatro festivalyje, 
patyrė tikrą gyvenimą rinkos 
sąlygomis dalyvaudami mugėje 
„Ekspo Rumbonys 2002". 
Viskas veikė kaip tikroje val
stybėje; klestėjo įvairus vers
las, buvo renkami mokesčiai, 
vagis gaudė policija, o Pa
saulio bankas skolino „rum
bus", vietinę valiutą su va
dovų portretais. Vėliau jauni
mas turėjo apie ką pasvars
tyti, sunku ar lengva sąži
ningai užsidirbti pinigų, kaip 
tą sėkmingai padaryti ir kt. 

Tačiau įspūdingiausias 
stovyklos renginys buvo Jo
ninių šventimas. Visą dieną 
vaikinai statė vartus, krovė 
laužus, kalė stebulę, o mergi
nos pynė septynmylius vai
nikus iš paparčių, ąžuolo la
pų... Saulei arti laidos esant, 
vedami ąžuolo lapais vaini
kuoto vyriausiojo Vaidilos 
(vadovo Dainiaus) stovyklau
tojai patraukė nuostabiomis 
Rumbonių kalvomis ir slėniais. 
Dainius, buvęs folklorinio 
ansamblio „Kupole" dalyvis, 
Joninių papročius nuostabiai 
sujungė su krikščioniškomis 
prasmėmis. Pavyzdžiui, jau 
sutemus stovyklautojai stovi 
aplink lauželį susikibę ran
komis ankštoje, miško tank
mės apsuptoje aikštelėje, o 
Vaidila eina aplink devynis 
kartus, kad nuo raganų ir pik
tų dvasių apsaugotų. Baigęs 
pasako, kad devintasis ratas 
tai Kristus ir jei jį tikime, 
mums niekas negali pakenkti. 
Visa graži šventė baigėsi liau
dies šokiais aplink laužą ant 
Nemuno kranto, vainikėlių 
leidimu į upę ir laužo ant van
dens deginimu. Tiesa, atei
tininkai šį skautišką laužą 
dar patobulino; jis ne tik degė 
ant vandens, bet ir stiprios 
Nemuno srovės pagautas, įs
pūdingai praplaukė pro mė
nulio sidabru aplietus stovyk
lautojus. 

Šventes, rekolekcijos 
Atsižvelgdami į jaunuolių 

poreikius, susijusius su jaunys
te, besikeičiančiu pasauliu, 
ryšio su Dievu ieškojimu ir 
poreikiu švęsti, globėjai ren
gia išvykas, šventes, rekolek
cijas, diskusijas bei susiti
kimus su įvairiais žmonėmis. 
Čia paminėsime tik keletą 
įsimintinesnių įvykių iš perei

tų mokslo metų. Gruodį kartu 
su tėveliais rengėme „Kalė
dinės pasakos" popietę. Moks
leiviai ne tik dalijosi Kūčių 
valgiais, bet ir ankejo viens 
kitam ko geriausio bei sekė 
kvapą gniaužiančias lietuvių 
liaudies pasakai, išgirstas iš 
tėvų ar senelių. Be to, šiai 
popietei jaunimas savo neiš
vaizdų kambarėi. pavertė tik
ra kalėdine pasaka, pridarė 
girliandų, prikarpė žvaigž
džių, eglučių... Matulaičio na
muose gyvenančios seselės 
užeidavo į tą kambarėlį lyg į 
muziejų pasistebėti gražu
mais. Kitas įsimintinas žie
mos įvykis, tai I. Lojolos ir P. 
Dovydaičio kuopų kelionė į 
Šiaulius pas tėvą Aldoną Gu
daitį, SJ. Jaunimo mylimas 
kunigas ir ateitininkas dali
josi savo mintimis apie žmo
gaus pašaukimą, kartu vaka
rojo ir linksmino savo buvi
mu. Taip pat būdami Šiau
liuose aplankėme vyskupą 
Eugenijų Bartulį, kuris dos
niai dalijo savo dėmesį ir 
džiaugsmą, tuo sužavėdamas 
ateitininkus ir palikdamas 
neišdildomą įspūdį. 

Artinantis Valentino die
nai, kuri darosi vis populia
resnė Lietuvos j alinimo tarpe, 
moksleiviai turėjo pokalbių ir 
paskaitų ciklą apie meilę ir 
draugystę. Buvome pasikvietę 
gydytoją N. Liobikienę ir 
sužadėtinių ateitininkų porą, 
kurie dalijosi savo požiūriu į 
meilę ir draugystę. Vietoje 
Užgavėnių surengėme „Mei
lės vakarą", kuriame dalyva
vo ir Šv. Ignaco Lojolos kuopa. 
Šioje šventėje moksleiviai dai
navo, deklamavo ir išmoko, 
kad meilė turi daug veidų. 

Pavasarį P. Dovydaičio 
kuopa organizavo gavėnios re
kolekcijas Balbieriškyje. Jose 
dalyvavo ir Dainavos kuopos 
merginos bei Balbieriškio pa
rapijos jaunimas. Moksleiviai 
vis dar prisimena kun. Arūno 
Užupio svetingumą ir susi
kaupimo valandėles prie židi
nio, bei šv. Mišias tuščioje 
bažnyčioje vėlų vakarą. 

įsimintini Įvykiai — 
kursai 

Birželio 30 d. — liepos 3 d. 
šeši vyresnieji P. Dovydaičio 
kuopos moksleiviai dalyvavo 
Kauno vietovės ateitininkų 
kursuose „Aš ir tu: laisvė, ko
kybė, grožis" Kulautuvoje. Po 
šiuo pavadinimu paantraštė 
turėtų būti „kūno teologija". 
Visos paskaitos ir užsiėmimai 
gvildeno klausimą, ką žmogus 
daro su savo kūnu ir kiek gali 
toli eiti Kūrėjo atžvilgiu. Tą 
ypač gerai pademonstravo 
vienas užsiėmimas. Viena gru
pė pagal Pradžios knygos pa
sakojimą iš molio nulipdė pa
saulį, o kita atėjus iš jo su
kūrė civilizaciją. Pirmoji gru
pė buvo sukrėsta ir sakė, jog 
dabar žino, kaip jaučiasi Die
vas, kai jo kūriniai perdirba
mi arba yra iš viso sunaikina
mi. Šių kursų, vykstančių du 
kartus per metus, šūkis yra 
„Fides et ratio" (protas ir tikė
jimas). Iš tiesų juose minėtoji 
tema buvo nagrinėjama tiek 
teologiniu, tiek intelektuali
niu požiūriu ir pasirodė, kad 
tikėjimas ir protas vienas 

kitam netrukdo, bet tik pade
da atrasti tiesos pilnatvę. 

Šiuose kursuose dalyvavo 
paskaitininkai; buvęs parla
mentaras Arimantas Raškinis 
bei Pietų Carolina universite
to profesorius Kęstutis Skrups-
kelis. A. Raškinis iš savo pa
tirties, dalyvaujant Europos 
taryboje ir parlamente, nušvietė 
šiuo metu Lietuvoje aštriai 
diskutuojamas dirbtinio ap
vaisinimo ir eutanazijos legali
zavimo subtilybes bei pavojus. 
Patys moksleiviai, komerci
nės teisės magistro Vyganto 
Malinausku sumanymu, daly
vavo konstituciniame teisme, 
su Raškinio pagalba studijavo 
įstatymus. Respublikos Kons
tituciją, Bažnyčios poziciją ir 
svarstė galimybę pataisyti 
Dirbtinio apvaisinimo legali
zavimo įstatymą. Tai suteikė 
moksleiviams galimybę susi
pažinti su šiuolaikine mani
puliavimo žmogaus gyvybe 
problema ir suvokti savo pozi
ciją tuo klausimu bei ją argu
mentuotai išsakyti. Šis už
siėmimas ugdė ne tik jų vi
suomeniškumą ir pilietišku
mą, bet ir formavo katalikišką 
požiūrį į gyvenimą. 

Prof. K. Skrupskelis ban
dė filosofiškai atsakyti į klau
simą: „Ar galima patobulinti 
žmogų?" Rodos, „patobulini
mas" yra tolygus serijinei ga
mybai (klonavimas, genų inži
nerija), kuri sugriauna žmo
giškojo gyvenimo prasmes. 
Keista, bet žmogaus netobu
lumas, pažeidžiamumas ir 
padeda žmogui tobulėti, būti 
tikrai gražiam. 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties. 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Sulte A 

JoHet.lL 60435 
Tel. 815-744-0330: 

lietuviškai 815-744-8230 

Dr. DANA M.SALIKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
VVestchester, IL 60154 

Tei. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKRJUGOS- CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

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

630-941-2609 

re«t^KAAAUSKAS,Mi). 
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia PI., Oriand Park. IL 
Tel. 706-349-0687. 

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms. 
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Chicago, IL 60652 
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GEDAS M. GRINIS, MD 
Inkstų.puslės ir prostatos 
gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

10400 75 St., Kenosha, Wl 
53142 

(262)948-6990 
EDMUNDAS VENAS, B £ SC. 

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 
Kalbame lietuviškai 

6918 W. Archer Ave. S*. 5 k 6 
Chicago, IL 60838 
Tel 773-229-9985 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. VIUUS MIKAITIS 
Seimas daktaras ir chirurgas 

Family medical clinic 
10811 W. 143 St Ortand Pak, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospifal 

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

Dantų gydytoja 
4635 W. 63 St.;Chicago 

Tel. 773-735-7730 
10&640&KrgBtyH*y,VVl**rjrook 

Tei. 630-323-5050 
Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 

Dantų gydytoja 
9356 S. Roberts Road 

Hickory Hills 
Tel. 708-596-2131 

Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS. MD 
TERR DALIAS PRUNSKJS, MD 

GREGORY SUELZLE. MD 
SCOTT GREENVVALD, MD 

IIHnois Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnariu., 

vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų, skausmo gydymo specialistai 

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

McHenry. 815-363-9595 
EkGft»ec 847-718-1212 

rLbertyvse. www.iHinoispaln.oorn 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kalbėt angliškai arba lietuviškai. 
4647 W 103 St.Oak.Lwm.IL 

Ttl. 706-422-8260 

Dr. Vida I.PuodžiunJenė 
Healthy Connectton 
Chsopndc 4 narsto 

CMC 
Manualinė ir fizine terapija, sporto 

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

patarimai. 
1000 S. State Street, 

Su»» 201 £02, Lockport, L 60441. 
Tei. 815-834-9075/9076 

Kalbame lietuvttkai 

Dr. V J . VASAJT1ENĖ 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. ELIGUUS LEUS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 WaiterSt, Lement, IL 
60439 

1051 Essington Rd. #200, 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-723-1854 

DR. L PtTA&KiS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S Roberts Rd.. Hickory 
Hills, IL 

1 myte i vakarus nuo Hartem Ave. 
Tel. (708) 598-4055 

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 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 
9830 Šflidgeland Ave. 

Chicago Rktae, IL 60415 
Tel. 708-636-6622 
4149 W. 63rd. St. 

Tei. 773-735-7709 
Cardiac Diagnosis, LTD. 

6417 W. 87 St. 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 773436-7700 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. VILUĄ KERELYTE 
Amber Healtn Center Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas. 

chiropraktika.manualine 
terapija, akupunktūra. 

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

Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

Priimami MEDICABE pacientai 
5540 S. Putaski Road, 
Tel. 773-585-2802 

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadieni 

Dr. DALIA JOOWALIS 
Dantų gydytoja 

15543 W. 127thStr. 
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 

3235 W. 111 Sį Chtosgo, L 60865 
773-2330744 arba 7734894441 

DR. JOVITA KERELIS 
DANUI GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. (706) 596-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr.DAUAECEPELE,DI>5. 
Dantų gydytoja 

10745 Winterset Dr. 
Oriand Park, IL 60467 

708*73-9074 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINE ŠCHNEIDĖR 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Hkjhway 
Wilk>wbroo£ IL 60527 

Tai. 630-323-2246 
Valandos pagal susitarimą 

Dr.EDECKYS 
Gydytoja ir chirurgė 

Nervų ir emocinės ligos 
Kab. 773-735-4477 

6449 S. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecotogy 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630462-9400 
Valandos pagal susitarimą 
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MES IR PASAULIS 
Paruošia B r o n i u s N a i n y s 

SOVIETŲ NUSIKALTIMAI IR 
BAUSMĖ 

Tuo pačiu laiku, kai „At
mintis", nevalstybinė, komu
nistų nusikaltimus Rusijoje 
tyrinėjanti organizacija, po 
keturiolikos metų sunkaus 
darbo skelbė netoli St. Peter-
burg, Toksovo miške, rastą 
bolševikų teroro aukų kapi
nyną, Maskvos politikai pla
navo atstatyti per Rusijos lais-
vinimąsi nugriautą šių bu
delių vadovo, slaptosios polici
jos steigėjo, Feliks Dzeržinskij 
paminklą, rašė „Los Angeles 
Times", kai visa kita žinia-
sklaida buvo užsiėmusi sep
tynių naujų nanų pakvietimo 
į NATO aptarinėjimu. Tikrai 
neįprastas, tyčinis ar atsitikti
nis, toks įtakingo Amerikos 
dienraščio nukrypimas nuo 
dėmesingiausio pasaulyje die
nos įvykio, tačiau taikinio at
žvilgiu labai prasmingas, nes 
naujai į šią didžiausią, nuo 
priešo ir teroro gintis sukurtą, 
karine organizaciją pakviestos 
naujokės yra kaip tik komu
nizmo aukos, tarp kurių, ypač 
daug nuo jo kentėjusios, Lie
tuva, Latvija ir Estija. Bū
dinga dar, kad „Atminčiai" at
kasus apie 50 duobių ir vasarą 
pradėjus Čeką, NKVD, KGB 
terorą ryškinti, Rusijos val
džios suko nuo jo akis. Ant 
anksčiau St. Peterburg miesto 
aikštėje „Atminties" pastatyto 
komunizmo teroro aukoms 
pagerbti paminklo atsirado 
užrašas: „Turėjo būti daugiau 
nužudyta". Taip pat ant ak
mens buvo išdažyta svastika 
ir Dovydo žvaigždė. Paminklui 
akmuo buvo atgabentas iš 
Solovetsky salų, kuriose apie 
1920 metus buvo įrengtos pir
mosios priverčiamųjų darbų 
vergų stovyklos. Paminklą 
subjaurojusių vandalų niekas 
neieškojo. Buvusių sovietų 
saugumo įstaigų — NKVD, 
KGB — pakaitalas dabartinė 
FSB ir po vienuolikos nepri
klausomybės metų stovi kaip 
nepramušama akmeninė sie
na, apie Toksovo miško žudy
nes nieko nežinanti, nieko ne
turinti archyvuose ir atsisako 
su „Atmintimi" bendradar
biauti, aiškino amerikiečiams 
žurnalistams šios organizaci
jos St. Peterburg skyriaus di
rektorė, 42 metų Irena Flige, 
prieš komunizmą pradėjusi 
kovoti dar būdama aštuonio
likmetė jaunuolė. Niekas per 
tuos metus nepasikeitė, teigė 
ji: tie patys buvę kagėbistai 
sudaro dabartinį Rusijos 
saugumą FSB, buvęs KGB 
pulkininkas prezidentas Vla-
dimir Putin savo buvusius ko
legas susodino į pagrindines 

valdžios kėdes. Laisvesnio oro 
padvelkimas Gorbačiov-Jelcin 
laikais jau dingęs. Maskvos 
meras, aiškindamas Dzeržins
kij paminklą norįs atstatyti 
kaip meno kūrinį, iš tikrųjų 
siekia grąžinti mus į priespau
dos laikus. O tų laikų terorą 
mes laikome nusikaltimu 
prieš žmoniją ir norime juos 
parodyti pasauliui, tęsia pa
sakojimą Irena Flige. 

Jeigu negalima surasti ir 
nubausti žudikų, tai tegul nie
kas nekliudo mums į viešumą 
iškelti jų darbus, aiškina kitas 
Stalino laikų teroro tyrinėto
jas, „Atminties" narys 52 m. 
Michail Pušnickij. Dešimtis 
milijonų sovietų piliečių išžu-
dę. budeliai pasauliui negali 
likti nežinomi, pritaria jam 
Fiodor Drozdov, taip pat Irena 
Flige bendradarbis. 

Toksovo kapinyno atiden
gimas praėjusią vasarą dau
giausia bangų sukėlė tarp dar 
gyvų likusių nužudytųjų gi
minių. Sujudę atsakymų ieš
koti, tada dešimtmečiai buvę, 
dabar jau pensininkų metus 
perkopę, rusai, apie savo tėvų, 
dėdžių, tetų, senelių staigų 
dingimą, apie kuriuos anais 
laikais tokių klausimų nė už
siminti nebuvo galima, nema
žiau nustemba nė dabar. At
sakymai apytikriai tokie pa
tys: valdžios nieko nežino ir 
nenori žinoti. „Tad aš ir ėjau į 
Toksovo mišką, klaupiausi ant 
kelių, rankomis prisirausiau 
maišelį žemės, parsinešiau 
namo ir laikau ant savo rašo
mojo stalo, kad nuolat galė
čiau matyti, paliesti ir prisi
minti savo tėvelio išgąstį ir 
kančią, kai jis, būdamas ištiki
mas partijos narys, 1937 m. 
vasario 19-tą, naktį, buvo iš
vestas ir niekad nebegrįžo. 
Man tada buvo dešimt", — lie
ja savo niekada nenutilusį 
skausmą 75 m. pensininkė 
Melą Liubavskaja, taip pat 
niekada neužmiršusi, tada 
vaiko galvelėn įstrigusios, 
Stalino žudikiškos mašinos, 
kasdien tūkstančiais rijusios 
žmones. Nes tik tiek ji ir šian
dien tegali padaryti. Ir, galų 
gale, kodėl, gerbiamas Rusijos 
prezidente Putin, kovos su 
teroristais vardan panašiai 
dar ir šiandien žudai čečėnus? 

Andrėj Dybovskij, žudynių 
tyrinėtojas-žinovas St. Peter
burg laboratorijoje, tikina, 
kad visos iki šiol Toksove ras
tos kaukolės rodo vienodą žu
dymo būdą: 9-11.43 mm kul
ka į pakaušį. Aiškus tuometi
nės NKVD nusikaltimo įrody
mas. Tik kas ją trauks į teis-

DRAUGAS, 2002 m. lapkričio 30 d., šeštadienis 

Danutė Bindokie i. . 

Jų indėlis: lojalumas, 
meilė ir dėkingumas 

Kai viena nuotrauka pasako daugiau, ka itanti.- žodžių... 2002 ::; iapknci' 22 d Rotušes aikšte, Vilnius. 
Kęstučio Vanago (Elta) nuotrauka. 

mą ir ieškos atsakomybes? 
„Mes nenorime ir neieškome 
keršto, bet tik tiesos ir teisin
gumo". — teigia visi „Atmin
ties" pareigūnai-savanoriai. 
Bet kaip tai rasti? 

Po daugelio metų tyrinėji
mo, sukaupę kalną neabejoti
nai įrodančių dokumentų, 
Stalino nusikaltimams bylą 
iškėlė estai, rašo Niek Paton 
Walsh, „The Guardian" ben
dradarbis, 2002 m. lapkričio 
21. Į teismą paduoti 8 žmonės, 
kaltinami organizavę ir vykdę 
Estijos piliečių trėmimus į 
Sibirą 1949 metais. Dokumen
tine medžiaga įrodyta, kad jų 
pastangomis į Sibirą ištremta 
400 žmonių. Iš viso per tuos 
trėmimus 1949 m. kovo mėne
sį buvo ištremta 20.000 Estijos 
piliečių. Teismui pagrindas — 
praėjusiais metais Estijos par
lamento priimtas įstatymas, 
Stalino laikų trėmimus laikyti 
nusikaltimu prieš žmoniją. Įs
tatymą įtaigavo siekis narys
tės NATO. reikalaujančios tei
singumo žmogaus teisių at
žvilgiu. Trėmėjai — aiškūs 
žmogaus teisių pažeidėjai, to
dėl Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos vyriausybės, siekdamos 
NATO narystės, įsipareigojo 
patraukti atsakomybėn tuos, 
kurių pastangomis į Sibirą iš 
viso buvo ištremta apie 40 

mln. žmonių, jeigu tik kuris 
nors jų bus surastas. Estija 
surado ir teisia aštuonis. Jeigu 
jiems kaltė bus įrodyta, jie gali 
būti nubausti kalėjimu nuo 
aštuonerių metų iki gyvos gal
vos. Kaltinamieji savo kaltę 
neigia, aiškindami, kad, taip 
elgdamiesi, jie neprasiženge 
su tuo laiku veikusiais įstaty
mais. 

Prisiminkim — taip pat 
aiškinosi ir 1941 m. trėmimų 
Lietuvoje vyriausias organiza
torius ir vykdytojas Todesas, 
miręs vos tik Lietuvai neprik
lausomybę atgavus. 

Tačiau Rusija šį teismą 
pasmerkė, laikydama jį Es
tijos užmačiomis susidoroti su 
nekaltais vyresnio amžiaus 
žmonėmis, kurių amžius — 
nuo 75 iki 81 metų. Kremlius 
skyrė pinigų kaltinamųjų 
gynybai. Kaip tokį nusitei
kimą priimti ir pateisinti? Ar 
Estiją į nftrystę pakvietusios 
esamos NATO narės su tokia 
Rusijos vadovų laikysena su
tinka? Kol kas jokių jų pa
reiškimų girdėti neteko. Net ir 
menkiausio klustelėjimo Rusi
jai, kuri ir pati yra beveik 
NATO pusnarė, turinti balsą 
šios sąjungos taryboje, taigi 
saistoma tų pačių žmogaus 
teisių reikalavimų. Ką NATO 
narės pasakytų, jei į sąjungą 

pakviestos naujos kandidates 
taip pasielgtų nacių terorą 
planavusių bei vykdžiusių 
atžvilgiu? 

Tokį jaukalą painiojant, 
atrodo, jog pasauliui yra per
šamas toks nusiteikimas: ko
munistinė Sovietų Sąjunga jo
kių nusikaltimų niekada ne
padarė ir jokių bausmių ne-
nusipelne. Tad iš naujo vėl ky
la daug kartų kartotas klausi
mas, ar ir dabartiniams Krem
liaus vadovams, įskaičiuojant 
ir patį prezidentą Vladimir 
Putin, Stalino nusikaltimai 
prieš žmoniją, pagal „Juodąją 
komunizmo knygą" sunaikinę 
apie 100 milijonų žmonių, iš 
viso nėra nusikaltimai ir už 
juos atskaitomybės ieškoti 
niekam net nevalia (Estijos 
pavyzdys), ar jie patys tebe
vykdo anų laikų suktą melo 
politiką? Tačiau nepaisant, 
kaip į tuos klausimus demo
kratiškas Vakarų pasaulis 
bebandytų atsakyti, viena jam 
turėtų būti aišku: ir šiandien 
Kremliuje dar nei demokrati
jos, nei teisės bei teisingumo 
ieškoti nereikia. Juo labiau — 
nei Stalino laikų nusikaltimų 
bei už juos atsakomybės. Tad 
koks jo ryšys gali būti su už 
žmogaus teisių pažeidimus 
atskaitomybės reikalaujančia 
NATO? 

TRUMPAI... 

GRAŽUOLĖS RINKIMAI — 
KALĖJIME... 

Gražuolių rinkimai vyksta 
nuolat ir įvairiomis progomis, 
ypač Amerikoje. Bet net ame
rikiečių žiniasklaidą nustebi
no vieni gražuolės rinkimai 
Lietuvoje. Pasirodo, kad kaž
kokia Kristina, atliekanti ket
verių metų kalėjimo bausmę, 
buvo išrinkta pirmąja šio 
krašto gražuole, gyvenančia 
už grotų. ,,Miss Prison" išrink
ta iš 8 kitų kalinių Panevėžio 
kalėjime. Ji laimėjo ne tik „ka

rūną", bet ir 1,160 dol., kurie 
bus išmokėti, kai gražuolė at
liks savo bausmę. 

MAŽIAUSIAS TITANIKO 
SKENDUOLIS 

90 metų praslinkus po to, 
kai Kanados jūrininkai pa
laidojo kūdikį, praradusį gyvy
bę, nuskendus garsiajam Ti
taniko laivui, pagal kūdikio 
genus, tyrinėtojai nustatė, kad 
tai buvęs 13 mėnesių amžiaus 
Eino Panula, kurio motina ir 
keturi kiti šeimos vaikai nu
skendo kartu su 1,503 Tita
niko keleiviais. Iki tol Halifax 

kapinėse esantis kapas buvo 
vadinamas „Nežinomo vaiko" 
kapeliu. 

IŠVARĖ ŠNIPUS 
Švedijos vyriausybė įsakė 

išvykti dviem Rusijos diplo
matams, įtartiems šnipinėji
mo veikla. Jų taikinys buvęs 
„Ericsson" telekomunikacijų 
bendrovė, susieta ir su karine 
pramone. Rusijos užsienio 
reikalų ministras paneigė 
diplomatų kaltę ir pažadėjo, 
kad. atsilyginant už Švedijos 
kaltinimus, iš Maskvos bus 
išvaryti du švedų diplomatai. 

Prieš š.m. lapkričio 21 d., 
kai septynios Rytų ir Vidurio 
Europos valstybės gavo ofi
cialų pakvietimą į NATO, daž
nai didžiųjų valstybių (taip 
pat JAV) sostinėse šmėkščiojo 
pažiūra: kokį kraitį tos ne
didelės ir neturtingos tautos 
atsineš į NATO? Ar jos nebus 
bereikalinga našta kitoms na
rėms? Į tą skeptišką nusi
teikimą iš dalies atsakymą 
praėjusią savaitę davė JAV 
prezidentas: jų įnašas — lo
jalumas, dėkingumas ir meilė. 
O tai iš esmes svarbiau už ga
lingas armijas ar neribotus 
materialinius išteklius. 

Kiek ilgai visgi reikėjo Lie
tuvai laukti, kiek skausmo 
patirti, kraujo ir ašarų išlieti, 
kol sulaukė to, ko tikėjosi iš 
Amerikos, iš Vakarų nuo pat 
1940 metų birželio 15 d. — 
bolševikų okupacijos pradžios. 
Tikėjosi, lauke ir buvo apvilta. 
Net palyginti dar neseniai — 
po 1990 m. kovo 11-osios — 
tuometinis JAV prezidentas 
vis nesiryžo pripažinti Lietu
vos nepriklausomybės, kol ne
gavo „ženklo iš Maskvos". 
Tačiau šiandien jau galime 
sakyti, kad ano prezidento sū
nus, dabartinis JAV valstybės 
vadovas George W. Bush, „at
pirko savo tėvo nerangumo 
kaltę". O lietuvių tauta, paro
dydama jam savo dėkingumą, 
kartu patvirtino ir prez. Bush 
teigimą apie įnašą, kurį sąjun
gai gali padovanoti mažosios 
valstybės. 

„Baigėsi ilga ir tamsi bai
mės, netikrumo, vienatvės 
naktis. Jūs įsiliejate į stiprią 
ir augančią NATO šeimą. Mū
sų sąjunga yra pasiryžusi gin
ti savo nares. Tie, kurie pa
sirinktų Lietuvą savo priešu, 
taptų ir Jungtinių Amerikos 
Valstijų priešu", kalbėjo JAV 
prezidentas miniai Vilniuje. 
Čia verta pacituoti ir to isto
rinio pareiškimo anglišką tekstą: 
„The long night of fear, uncer-
tainty and loneliness is over. 
You are joining the strong and 
growing family of NATO. Our 
alliance has made a solemn 
pledge of proteetion, and any-
one who would choose Lithua-
nia as an enemy has also ma
de an enemy of the United 
States of America" ,In the 
face of aggression. the brave 
people of Lithuania, Latvia 
and Estonia will never again 
stand alone". 

Svaiginantis džiaugsmas, 
kurį patyrė Lietuva lapkričio 
21 ir vėliau, JAV prezidento 
vizito metu, be abejo, ne
trukus išgaruos, kaip jis dingo 
po 1990 m. kovo 11-osios. 
Kasdienybė moka net švie

siausius jausmus užgesinti. 
Be to, kasdienybė turi pakan
kamai :r talkininkų, sakykim, 
tokių, kaip Seimo komiteto 
pirmininkas R. Pavilionis, 
kuris džiaugsmą dėl narystės 
NATO pavadino „kvailių lai
vo" vardu, o prez. George W. 
Bush — tiek pat pavojingu, 
kaip Irako diktatorius Sad-
dam Hussein. Tokie „šviesuo
liai" nedaro garbės Lietuvai, o 
juo labiau socialliberalų parti
jai ir pačiam Seimo pirm. A. 
Paulauskui, kandidatuojan
čiam į prezidento postą. 

Visgi Lietuva vieningai 
pasisakė už narystę NATO ir 
tai teikia viltį, kad ji jau pra
deda išbristi iš pirmojo ne
priklausomybės dešimtmečio 
nesutarimų bei nesėkmių. Ga
lime vertai didžiuotis dabar
tiniu Lietuvos prezidentu 
Valdu Adamkum, kuris (taip 
pat ir žmona Alma) tikrai gra
žiai atstovavo Lietuvai, visur 
buvo įvertintas ir pagerbtas. 
Negalėjome nepastebėti jam 
JAV prezidento rodomo palan
kumo ir pasitikėjimo. Reikia 
manyti, kad Lietuvos gyvento
jai į tai atkreipė dėmesį ir pri
simins ateinančiuose rinki
muose. 

Būtų tikrai gražu, jeigu 
Amerikos lietuviai trumpu 
laiškeliu padėkotų JAV prezi
dentui už jo įnašą, Lietuvai 
siekiant narystės NATO, už 
šiltus žodžius apsilankymo 
Vilniuje metu. Juk mums dar 
reikės Vašingtono paramos, 
kai JAV vyriausybė svarstys 
narystės įteisinimą, tad dabar 
laikas dėti tam pamatus. 

Kažin ar daug kas žino, 
kad prieš 84 metus kaip tik 
šiandien, buvo žengtas taip 
pat labai svarbus lietuvių tau
tai žingsnis: 1918 m. lapkričio 
30 d. Tilžėje pasirašytas Ak
tas, kurio trumpas tekstas iš
reiškė Mažosios Lietuvos pat
riotų lietuvių norą prisijungti 
prie Didžiosios, tais pačiais 
metais nepriklausomybę pas
kelbusios, Lietuvos. Tas noras 
buvo paremtas „ant Vilsono 
Tautų paties apsisprendimo 
teisės" (rašoma Akte), ir „Visi, 
savo parašu šitą pareiškimą 
priimantieji, pasižada visas 
savo jėgas už įvykdinimą užsi
motojo siekio pašvęsti". Po Ak
tu — 24 parašai. 

Didžioji Lietuva, praradu
si savo nepriklausomybę 1940 
m., po daugiau kaip 62 metų 
šįmet sulaukė savo svajonių 
išsipildymo. O kada jos išsipil
dys Mažajai Lietuvai? Kada 
Tilžė, Gumbine, Karaliaučius 
bei kitos Mažosios Lietuvos vie
tovės vėl bus įrašytos žemė
lapyje lietuviškais vardais? 

VIENA DIENA PENSININKO 
GYVENIME 
JONAS ŠARKA 

N r . 9 
Tai maždaug keturių ant 

aštuonių pėdų ir 5-ių pėdų 
aukščio, mažiausiai trijų tonų 
nekilnojamas pastatas, tal
pinąs tunelį traukinukams 
pabėgti, atvirą talpintuvą 
ežeriukui ir vamzdelį, kuriuo 
iš apačios pompuojamas van
duo sudaro krioklį, krintantį 
apie dvi pėdas žemyn į minėtą 
ežeriuką. Iš jo vanduo kaska
domis čiurlena žemyn, kol pa
siekia vandens malūną, gyvai 
besisukantį ir betaškantį van
denį į žemutinį ežeriuką. Iš šio 
tvenkinėlio vanduo toliau 
įteka į šešių pėdų ilgio upe
liūkštį, kurį angliškai pavadi
nau „Babbling Brook" (lietu
viško vertimo dar nesuradau). 
Šia, pralindęs po tilteliu, tru
putį pavingiavęs, įkrenta į 
keletos galionų tanką, iš kur 

elektrine pompa vėl stumia
mas į kalną, kuriam pavadini
mo dar nesugalvojau. Šiuo sa
vo kūriniu esu gana patenkin
tas. Atrodo, kad juo nesis
kundžia ir žmona, kuri prieš jį 
pabaigiant visa tai vadino sep
tynerių metų vaiko žaidimu. 
Jau porą kartų išbandžiau ir 
traukinuką, kuris veikia pui
kiausiai. Tik vieną kartą, kai 
Klifas buvo atsivedęs net tris 
savo draugus, dalis vagonų 
nuėjo nuo bėgių. Jiems paaiš
kinau, kad tai buvo dalis de
monstravimo ir jie „patikėjo". 

O tą balandžio pirmosios 
pavakarę, kol apdailinau ce
mentą tarp akmenų, kol nu
ploviau įrankius, vakarienė 
jau buvo pradėjusi atšalti, tad 
reikėjo skubėti į vidų. Tame 
darbo įkarštyje prieš tai net 

nepastebėjau, kad mano radi
jas buvo nustojęs transliuoti. 
Pajudinus vieną kontrolės 
mygtuką jis vėl atgijo. 

Pavojaus įspėjimas 
Tą vakarą, po darbų su 

mano kalnu, apetitas buvo ne
blogas. Pavalgęs vakarienę, 
dar bandžiau žiūrėti savo 
mėgstamą televizijos kanalą 
su auklėjamosiomis progra
momis. Neilgai žiūrėjau, nes 
minkštoje kėdėje greitai užmi
gau. Neilgai ir ten miegojau, 
nes žmona mane iš ten iš
krapštė ir nusiuntė į lovą. Ne
žinau, kaip kitiems pen
sininkams, bet man taip 
nutinka labai dažnai. Kartais 
pavyksta pabusti dar prieš jai 
prisiartinus pažiūrėti, ar ma
no akys atviros ir ar dar esu 
gyvas. Tokiais atvejais retkar
čiais ją didžiai nugąsdinu 
staigiai sujudėdamas ar žodį 
tardamas. Vėliau ji išgudrėjo 
užgesindama televizorių, kas 
mane automatiškai pažadina. 
Labai keista, kad aš nie

kuomet neužmiegu, žiūrint fil
mą apie karus. Žmona jau prie 
to priprato ir nebeeina manęs 
tikrinti, kai žiūriu tokius fil
mus, kurie kartais iki vidur
nakčio užtrunka. Tiesą pasa
kius, tas užmigimo įprotis ne lo
voje man nėra naujas dalykas. 
Taip nutikdavo jau prieš 
išeinant pensijon, tad nema
nau, jog tai grynai pasenimo 
ar demencijos požymis. Visa 
tai manęs per daug negąsdina, 
nes dar gerai žinau, kas esu, 
kur esu ir kodėl esu... 

Tenka apgailestauti, kad 
su mano nuėjimu nakties poil
siui, pirmosios balandžio nuo
tykiai nepasibaigė. Gal valan
dą prieš vidurnaktį mane ne
gailestingai pažadino telefono 
skambutis. Jau turbūt ketvir
tas suskambėjimas privertė 
pakelti ragelį. Pasigirdo kaž
kokio vyro balsas. Du kartus 
jis man turėjo pasakyt, kodėl 
skambina. Pasirodo, tai buvo 
įmones žmogus, kuns mano 
kaimynui neseniai Įmontavo 
aparatą įsiveržėlius užre

gistruoti. Šis buvo skirtingas 
nuo mano tuo, kad manasis tik 
šviesas uždega, o jo per tele
fono liniją duoda signalą į cen
trinę, kuri, savo keliu, perduo
da žinią policijai. Mano kaimy
nas iš rytų, Timmy S., mūsų 
net nebuvo informavęs, kad 
tai įmonei davė mūsų pavardę 
ir telefono numerį įsiveržimo 
atvejais painformuoti kad pul
tume pne lango pažiūrėti, kas 
tie įsilaužėliai esą. Nežinau, 
bet jis gal net tikėjosi, jog aš 
griebčiau savo vienintelį tu
rimą šaunamą ginklą — me
džioklinį dvivamzdį, dviejų 
gaidukų ispanišką „Bost", 
kurs daug, oi daug, fazanų ar 
zuikučių gyvybių yra užbaigęs 
per daugiau kaip 40 metų 
mano nuosavybėje. Laikas jį į 
senienų eiles įrašyti. O tas te
lefonu paskambinęs vyras dar 
paklausė, ar as nenorėčiau su
sitikti su policininkais, kai JH> 

atvažiuos Gerai nesusigaudęs 
padėtyje, jam pasakiau, kad 
taip padarysiu ir pakabinęs 
ragelį, pradėjau rengtis. 

Pažvelgęs pro langą, jau išvy
dau policijos mašinos šviesas, 
nuo kurios švysčiojo ir ieško
moji šviesa ir dar šaligatviu 
einančio prožektorius. Kol pro 
duris išėjau laukan, prisistatė 
dar du tvarkos palaikytojų 
„kruzeriai". Iš vienos pasku
bomis iššoko dar vienas vyras 
ir. atidaręs užpakalines duris, 
išleido didžiulį vilkinį šunį — 
vokiškąjį piemenų pagalbi
ninką. Tuomet aplink mūsų 
kaimyno į rytus namą šmikš-
tinejo nemažiau kaip keturi 
uniformuoti vyrai, visi prožek
toriais šviesdami pro namo 
langus, duris bei visus kiemo 
užkampius. Iš namo niekas 
neišėjo, nes jo savininkas — 
Timmy S. (viengungis) tuomet 
buvo kažkur išvykęs. Vienas 
policininkų, perėjęs gatvę, 
prisiartino pne manęs Jam 
paskubomis paaiškinau, kuo 
aš čia dėtas Mane supratęs 
pasakė, kad jie neradę jokių 
įsibrovimų žymių ir apšvietė, 
kad tokių klaidingų signalų 
paskutiniu laiku pasitaiko 

nemažai ir kad. pagal naujus 
miesto parėdymus, savininkui 
teks mokėti tam tikrą pa
baudą. Ilgai truko užmigti po 
šio incidento. Užmigau tik ba
landžio antros ankstyvą rytą. 
Apskritai, tas mano kaimynas 
skersai gatvės labai skiriasi 
nuo anksčiau aprašytų kaimy
nų. Keistuolis. Po poros dienų 
jį sutikęs ir paaiškinęs viso to 
įvykio aplinkybes, paprašiau 
mane išbraukti iš tarpininkų 
sąrašo ir patariau atsikratyti 
to niekam tikusio aparato. Tai 
nepagelbėjo, nes nuo tada vėl 
įvyko panašūs nutikimai. Ir 
vėl mus telefonas pažadino, ir 
vėl ėjau su policininkais kal
bėtis. Net du kartus taip buvo. 
Tikrai keistas tas mano kai
mynas iš rytų puses. 

Paskutinis atsitikimas pri
žadino kitą senų laikų prisi
minimą. Tai buvo prieš 39 me
tus. Tada man teko dirbti Ari
zonoje, kur darėme mata
vimus transkontinentinei tele
fonų linijai 
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MŪSŲ ŠEIMOSE 
V. LANDSBERGIS: ESU SUŽAVĖTAS 

LIETUVIUKAIS 

PAGERBTAS LIETUVIS 
MOKSLININKAS 

2002 metų vasarą dr. Ema
nueliui Jarašūnui California 
State University, Long Beach. 
suteikė „Profesoriaus emeri
tus" titulą. 

Ta proga dekanas dr. Ja
rašūnui įteikė žymens lentelę 
už 30-ies metų profesoriavimo 
darbą inžinerijos fakultete, ir 
dovaną — laikrodį su užrašu. 
„E. Jarašūnas, 30 years of 
distinguished service". 

Dr. Emanuelis Jarašūnas 

pasiliko profesoriauti univer
sitete, pasirinkdamas dėstyti 
ankstyvojo išėjimo į pensiją 
programoje. Užbaigęs šj se
mestrą profesoriauti Kalifor
nijos universitete, jis vyksta į 
Rusiją. Perm miestą, dėstyti 
inžinerija vietiniame univer
sitete. Ten būdamas, tikisi 
lankytis Sibiro lietuvių gy
venamose vietovėse ir susi
pažinti su vietiniais lietuviais. 

D J P . 

Dr. Emanuelis Jarašūnas. 

SUSILAUKĖ SŪNELIO 
Danius ir Ingrida Šilga-

liai, gyv. Cleveland, OH, susi
laukė pirmagimio sūnelio Jus
to Simo. Anūkėliu džiaugiasi 

ne tik tėveliai, bet ir seneliai: 
Marijona Asevičienė; Regina 
ir Eugenijus Šilgaliai. 

NATO viršūnių suvažiavi
mo Prahoje ir JAV prez. Geor
ge W. Bush viešnagės Lie
tuvoje metu. Lietuvos atgimi
mo Sąjūdžio vadas, pirmasis 
nepriklausomos Lietuvos va
dovas, konservatorių partijos 
viršininkas, Lietuvos Seimo 
narys prof. Vytautas Lands
bergis toli gražu nebuvo palik
tas nuošaliai. Jis dalyvavo iš
kilmėse, pasakė kalbas ir buvo 
cituojamas (šį kartą palankiai) 
Lietuvos žiniasklaidos, kur jis 
tarp kitko perspėjo, kad dar 
valstybei teks susidurti ir su 
konkrečiais darbais, ir gali
momis problemomis, ypač iš 
Rusijos pusės. 

Šį rudenį prof. V. Lands
bergiui viešint Čikagoje (buvo 
pakviestas ypatingu „Draugo" 
pokylio svečiu), jam taip pat 
buvo parodyta nemažai dėme
sio ir padaryta pasikalbėjimų. 
Tarp kurių yra ir mūsų ben
dradarbio Algio Zaparacko in
terviu. Manome, kad šiuo me
tu kaip tik dera jį išspausdin
ti. 

— Kokį įspūdį iiaiveftite į 
Vilnių iš viešnagės Čikagoje? 

—Aš parsivešiu daug gerų 
įspūdžių. Ir iš „Draugo" po
kylio, ir iš kitų susitikimų, jų 
tarpe ir ALTo pokylis, kuria
me dalyvavo net septyni įvai
rių valstybių konsulai, Cicero 
miesto vadovai. Mane nustebi
no, kad jie Cicero mieste pa
skelbė specialią dieną ta pro
ga. Turėjau susitikimų ir su 
kitom lietuvių organizacijo
mis, ir su Amerikos Vidurio 
vakarų baltų vienybės grupe, 
kuri rūpinasi mūsų naryste 
NATO. Lankiausi mokyklose. 
Labai man mielas ir ilgai 
išliks atmintyje Jaunimo cen
tre įvykęs susitikimas su šeš
tadienio mokyklos vyresnių 
klasių moksleiviais. Mes labai 
draugiškai ir nuoširdžiai kal
bėjomės. Aš tiesiog džiau
giausi, kad tokie protingi, at

viri ir drąsūs vaikai čia auga. 
Jie turės gražią ateitį, ir, jeigu 
prisidės prie Lietuvos reikalų, 
tai ir mums bus daug geriau. 

— Jūs taip pat buvote 
atsivežęs savo knygą apie S. 
Lozoraitį. 

—Aš labai patenkintas ta 
knyga. Ten yra ir mano straips
nių, bet daugiausia paties S. 
Lozoraičio. Yra mūsų susira
šinėjimas prieš KOVO 11-ąją ir 
jo gana slapti arba visai slapti 
laiškai, kur jis su Valstybės 
departamentu vedė tam tikras 
derybas, kaip Amerika rea
guos į Kovo 11-ają. Jis atliko 
paruošiamąjį darbą čia, kad 
būtų pozityvus vertinimas, 
kad būtų kuo naudingesnis 
Lietuvai. Jis perduodavo 
mums patarimui Paskui kny
goje išspausdintas mūsų susi
rašinėjimas per Gorbačiovo 
blokadą ir ruošiant mano ke
lionę į Washington, DC, pas 
prezidentą Bush 1990 m. 

Labai daug įdomios me
džiagos, bet ypač nuostabūs 
yra tekstai, kur S. Lozoraitis 
kalba Lietuvai per Vatikano ir 
„Laisvosios Eurjpos" radiją, 
„Amerikos balsą" Tai buvo di
delis idealistas, pašventęs sa
vo gyvenimą Lietuvai, atsi
sakęs visokių ga.imų karjerų 
Italijoje ir kitur, pasilikęs tik 
su Lietuvos pilietybe ir Lie
tuvos tarnyboje, kaip ištiki
mas sargybinis... 

— Ar butų galima pa
galvoti apie šios knygos ver
timą į angių kalbą, kad turėtų 
platesnį atgarsi pasaulyje? 

— Tokia knyga būtų įdo
mi, bet aš manau, kad galbūt 
tik politikos tyrinėtojams, po
litikos istorikams, būtent te
mos: Amerika ir Baltijos kraš
tai; Amerika ir Sovietų Są
junga; Gorbačiovas ir Bush. 
Tam tai būtų medžiagos, bet 
visgi riboto intereso žmonėms. 
Išleidimo lėšos vis tiek ne
mažos. Tai padaryti ir išleisti 

tikrai galima, bet galbūt grei
čiau Amerikoje, jeigu kas 
imtųsi iniciatyvos. 

— Artinasi gruodžio 22-oji, 
kai vyks savivaldybių ir prezi
dento rinkimai. Esate Tėvynės 
sąjungos/konservatorių vadas. 
Kokie šios sąjungos planai rin
kimams? 

— Mes norime sutelkti 
visą dėmesį ir energiją į savi
valdybių rinkimus, nes, kaip 
jau žinoma, mūsų kandidatas į 
prezidentus A. Kubilius apsi
sprendė, kad nėra protinga, 
nėra verta konkuruoti su V. 
Adamkum, apsunkinti jo var
žybas ir jo galimybes. O prezi
dento rinkimuose, jau, be abe
jo, mūsų nariai ir mūsų ša
lininkai rems V. Adamkų, bal
suos už jį. Bet koks nors orga
nizacinis dalyvavimas jau nuo 
mūsų nepriklauso. Mes dirb
sime savivaldybių rinkimams. 

— Tėvynės sąjunga turi 
kai kuriuos skyrius ir Ame
rikoje. Ar galės sąjungos na
riai prisijungti, padėti finan
siniai? 

— Skyr:ai. kaip visuomet, 
mums padeda. Mes neturime 
didelių tutuolių Lietuvoje, 
kurie remtų Tėvynės sąjungą 
kaip partija, neturime ir kokių 
nors rėmėjų Rytuose. Veikiau 
priešingai — iš ten remia tik 
mūsų konkurentus. Tad net 
nedidelė parama iš JAV arba 
Kanados mums yra svarbi, 
brangi ir iabai vertinama. 

— ALTo surengtame priė
mime Jūs kalbėjote apie Ka
raliaučiaus padėtį? Prašome 
kai ką ir čia pakartoti 

— Dabar šis klausimas 
kasdien diskutuojamas ir kar
tais gana aštriai, nes tai susiję 
su Lietuvos pakvietimu į 
Europos Sąjungą, kas yra 
vienas iš dviejų mūsų svar
biausių tikslų. Dėl narystės 
NATO Rusija per daug ne
protestuoja, bet dėl ES Mask
va dabar pradėjo akcentuoti, 

JAV senatorius (.D-Ill.) Kichard Durbin ir prof. Vytautas Landsbergis, 
susitikę Čikagoje šį rudenį. 

kad štai Karaliaučius, kuris 
per Lietuvą. Lenkiją ir Bal
tarusiją neturi sienos su pačia 
Rusija, turi turėti kelią per 
kitų valstybių teritorijas. Kai 
mes būsime ES, būsim Šen
geno sutarties nariais, kur 
nariai laisvai važinėja per 
visas valstybes-nares, tačiau 
nenarių valstybių piliečiams 
reikia vizų. Ir čia atsiranda 
klausimas, kad ne tiktai Ru
sijos piliečiams, kurie, atva
žiuodami į Lietuvą, ir dabar 
turi vizas, kaip ir mes, važiuo
dami į Rusiją turim vizas, bet 
ir žmonėms iš Karaliaučiaus 
krašto taip pat reikės vizų, 
nes jie priklauso Rusijos 
Federacijai. Ir iš to daroma 
kliūtis mūsų įstojimui, su 
visokiais protestais ir gąsdini
mais, kad čia žmogaus teisių 
pažeidimas, nors tai, aišku, 
nesąmonė. Tai jau atmetė ir 
Europos taryba, nes čia nieko 
bendra su žmogaus teisėmis 
neturi. Vis dėto rusų diplo
matai labai aktyviai Europos 
sostinėse šurmuliuoja, įtikinė
ja ir bando išgauti kokį nors 
sprendimą, kol mes dar nesam 
ES. Ar Europa atsispirs to

kiam diktavimui, pamatysim, 
bet čia dar mes turėsime 
diplomatinio darbo. 

Prieš atvykdamas į JAV, 
buvau Strasbūre, kur taip pat 
buvo didele diskusija šiuo 
klausimu. Tikiuosi, kad Eu
ropa Lietuvos neparduos, 
neišduos, nepadarys kokio su
sitarimo su Rusija, ir mes bu
sime tokie patys ES nariai, 
kaip Lenkija bei kitos valsty
bės. Bet dabar dar vyksta del 
to kova. 

— Ar išeivija galėtų šiuo 
klausimu kaip nors padėti? 

— Išeivija turbūt galėtų, 
nors tai lyg ir už vandenyno, 
bet amerikiečiams politikams 
verta aiškinti, kaip svarbu yra 
pastovi, sutvarkyta, vieninga 
Europa, kurioje Rusija ne
galėtų kelti intrigų, ką nors 
sukiršinti. Manau, jog Vakarų 
pasaulis turėtų pasisakyti už 
tai, kad Baltijos valstybės, 
kartu su Lenkija, įeitų į ES 
tom pačiom sąlygom, visos 
vienodai, kad nebūtų kažkaip 
išskirta Lietuva, nes tai būtų 
ardymo pradžia. 

— Ačiū Jums, Profesoriau, 
už įdomų pasikalbėjimą. 

PORINKIMINES MINTYS 
ANATOLIJUS MILUNAS 

S. m. lapkričio 5 dienos 
rinkimuose gražią pergalę pa
tyrė JAV respublikonai, ne tik 
išlaikę Atstovų rūmų kon
trolę, bet ir atgavę daugumą 
JAV Senate. 

Aišku, šiuo laimėjimu 
džiaugiasi ir JAV prezidentas 
George W. Bush, nes jam da
bar turėtų būti lengviau pra
vesti siūlomas programas. 
Mums, lietuviams, visad yra 
svarbi JAV užsienio politika ir 
šis respublikonų laimėjimas 
turėtų būti naudingas Lie
tuvos reikaluose. 

Illinois valstijoje tačiau 
buvo kiti vėjai ir čia valstijos 
kontrolę po trisdešimt metų 
atgavo demokratai. Jie pe
rėmė ne tik gubernatūrą, bet 
ir Senatą, Atstovų rūmus bei 
Aukščiausią teismą. Vienin
telė respublikonė, kuri gavo 
daugiausia balsų iš visų kan
didatų, buvo gera lietuvių 
draugė, Illinois valstijos iž
dininkė Judy Baar Topinka, 
save kartais vadinanti „adap
tuota lietuvaitė Judita To-
pinkaitė". 

Šio respublikonų pralai
mėjimo Illinois valstijoje buvo 
galima tikėtis, nes jau. pir
miniuose rinkimuose respub
likonų kandidatai vienas kitą 
sunaikino įvairiais išpuoliais 
ir kaltinimais. Taipogi ir 
Illinois valstijos demokratams 
yra palankūs balsuotojai. Tik 
New Jersey valstija seka 
Illinois valstija demokratams 
palankiais balsuotojais. 

Mums. Amerikos lietu
viams, buvo ypač svarbus 
lietuvių kilmės atstovo John 
M. Shimkus laimėjimas tre
čiam terminui JAV Kongrese 
nes jis yra tikrai mūsų visu 
Amerikos lietuvių balsas Ats

tovų rūmuose. Tad jis galės ir 
toliau gražiai vadovauti jo 
įsteigtam JAV Atstovų rū
muose Baltic Caucus, kalbėti 
už mus ir teikti įvairias rezoli
ucijas. Paskutinė jo pateikta 
rezoliucija Nr. 116, pasisakan
ti už trijų Pabaltijo valstybių, 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
priėmimą į NATO buvo priim
ta Atstovų rūmų. 

Prieš šiuos rinkimus buvo 
daug susirūpinimo dėl atstovo 
Shimkus perrinkimo. Po gy
ventojų surašymo Illinois val
stija prarado vieną atstovą 
Kongrese. Illinois demokra
tams, loterijos būdu gavus 
teisę pakeisti rajonų ribas, bu
vo tai daroma, kad rajonas bū
tų kuo palankiausias demo
kratų kandidatams. Kai kur 
tai pasiekė savotiškų nesą
monių ribas. Pavyzdžiui vie
nas miestelis, Illiopolis, turin
tis tik 1,100 gyventojų, išdal
intas net trims atstovams, kas 
sukėlė daug sąmyšio miestelio 
gyventojų tarpe. Darbo unijos 
ir JAV demokratų partija 
skyrė didelius pinigus prieš 
John M. Shimkų, ir partija 
prieš jį pastatė kitą atstovą — 
demokratą, nes nuo šių 
rinkimų daug galėjo pri
klausyti Atstovų rūmų kon
trolė. Tad nestebėtina, kad į 
rinkiminę talką buvo atvykęs 
JAV Atstovų rūmų pirminin
kas Dennis J. Hastert, o pas
kutinę savaitę ir pats prezi
dentas George W. Bush. 

Nepaisant naujos, gal kar
tais nepalankios, teritorijos ir 
stambių prieš jį išmestų finan
sų, vis tik mūsų atstovas John 
M. S h i m k u s laimėjo, ir gražia 
p e r s v a r a 133,9f>6 pr ieš 
1 1 0 . M 7 halsu 

I l l inois l ie tuvia i r e spub

likonai irgi buvo įsijungę į 
atstovo Shimkus perrinkimo 
akciją. Kadangi jo rajone gy
vena labai mažas lietuvių 
skaičius, o rinkimams reikia 
balsų ir pinigų, tad buvo ban
dyta kreiptis į visuomenę su 
prašymu paremti aukomis. 
Deja, mūsų visuomenės dė
mesys šio krašto politinei 
veiklai vis tik buvo labai ma
žas. Iš visos Amerikos vos tik 
41 asmuo atsiliepė, jų tarpe 
dešimt lygos valdybos narių. 
Vieną tik reiktų pastebėti, 
kad atsiliepusiųjų tarpe buvo 
vis tie patys nuoširdūs mūsų 
visuomenės nariai, kurie visa
da ir visur ateina į talką su 
parama lietuviams svarbiuose 
reikaluose. Labai dažnai rei
kalaujame, rašome laiškus, 
skambinam telefonais, nori
me, kad mūsų atstovai Kon
grese gintų mūsų reikalus, 
deja, parodyti jiems dėmesį ir 
paramą su padėka kažkodėl 
nematome reikalo. Aišku, kad 
tuo pačiu ir mūsų balsas ten 
silpnėja. Einant Lietuvai į 
NATO ir Europos Sąjungą, 
mums labai svarbu turėti kuo 
daugiau draugų Kongrese. 
Tad labai džiugu, kad John 
M. Shimkus bus vėl mūsų vi
sų lietuvių balsas Kongrese. 

Illinois valstijoje perrin
kimą laimėjo ir JAV senato
rius, lietuvių kilmės Richard 
Durbin, dėl kurio perrinkimo 
nebuvo abejonių. 

Dar vienas lietuvių kilmės 
kandidatas buvo sėkmingas 
šiuose rinkimuose. Tai Paul 
Kaupas, išrinktas nauju Will 
apskrities šerifu. Jis yra Šv 
Kazimiero vienuolijos įkūrė
jos Motinos Marijos Kaupai
tės giminaitis. Šią vasarą jis 
buvo atvykęs \ Illinois lietuvių 

respublikonų gegužinę Le-
monte, ir lietuviai respub
likonai palaikė su juo ryšį. 
Will apskrityje gyvena jau ne
mažai mūsų tautiečių. Būtų 
malonu matyti ir daugiau 
lietuvių, įeinančių į Amerikos 
politinę areną. Kaip bebūtų, 
šiuo metu galime pasi
džiaugti, kad turime du lietu
vių kilmės atstovus Kongrese 
— vieną Senate, kitą Atstovų 
rūmuose. 

TRUMPAI... 

DAUG MIRTINŲ AVARIJŲ 
Nors 2002 dar nepasibai

gė, Nevada valstija jau pra
lenkė ankstesniais metais bu
vusias eismo avarijas. Pvz., 
1996 m. per visus metus žuvo 
108 asmenys, o šįmet jau 318. 
Nevadoje sparčiai gausėja ir 
gyventojų skaičius. Vien tik 
Clark apskrityje, kurioje 1986 
m. gyveno 600,000 žmonių, 
pernai jau buvo 1.4 mln. Visgi 
daugiausia mirtinų eismo 
avarijų buvę 1998 m. — žuvo 
361. Teisėtvarkos įstaigos 
baiminasi, kad šie metai tą 
skaičių gali pralenkti. 

AKINIAI AFRIKIEČIAMS 
Walgreen bendrovė pasi

žadėjo padovanoti daugiau 
kaip milijoną porų akinių sep
tynių Afrikos valstybių gyven
tojams. Šį projektą padėjo 
įgyvendinti JAV Kongreso 
narys Danny Davis (D—111.). 
Walgreen bendrovė, kurios 
centro įstaigos yra Deerfield, 
IL, pastaruoju metu peržiūri 
savo parduodamų akinių at
sargas, todėl sutiko atlieka
mus akinius padovanoti la-
biausiaijų reikalingiems žmo
nėms. 

Dalis studentu, dalyvavusių Amerikos Lietuvių tarybos 'ALTo) 62-ajame suvažiavime. Pirmoje eilėje iš kaires: 
Nerijus Šmerauskas. Simonas Girdzijauskas. Gintautas Bieliauskas: antroje eil.: Paulius Kuprys, Asta 
Švetkauskaitė. Petras Kuprys. Tomas Rinktinas, Dalia Cidzikaitė, Tomas Kuprys. Jurgita Baltrušaityte. 
Lietuvių studentų sąjunga yra viena iš 15 organizacijų, priklausančių ALTo sąstatui. Jono Kaprio nuotrauka. 

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 62-OJO SUVAŽIAVIMO 
REZOLIUCIJOS 

Amerikos Lietuvių Tarybos 62-asis suvažiavimas, įvykęs 2002 m. lapkričio 8-8 d. Balzeko 
Lietuvių Kultūros muziejuje Čikagoje, vienbalsiai priėmė ir paskelbė šias rezoliucijas: 
1. Pritariame ir remiame 

JAV prezidento George W. 
Bush pastangas kovoje su pa
sauliniu teroru, bei ginant 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
laisvę ir demokratiją. 

2. Sveikiname ALTo deda
mas pastangas, kad Lietuva 
būtų priimta į NATO, ir toli
mesnį Lietuvos Respublikos 
įtvirtinimą Europos Sąjungoje. 

3. Sveikiname ALTo valdy
bą su sėkmingai organizuoja
ma visuomenine veikla jun
giant išeivijos pajėgas bend
ram ir vieningam darbui. 

4. Pritariame ir raginame 
ALTo valdybą toliau plėsti ALTo 
skyrių ir įgaliotinių tinklą. 

5. Džiaugiamės ALTo ir 
JAV L B n a r i ų d a l y v a v i m u 
M i d w e s t Ba l t i c Koalicijoje 

bendrai derinant pabaltiecių 
pastangas vienam tikslui — 
pilnateisei Baltijos šalių na
rystei NATO. 

6. Sveikiname JAV Kon
greso atstovus, ypatingai John 
Shimkus ir Elton Gallegly, 
priėmusius jų pasiūlytas re
zoliucijas, kuriose pasisakoma 
už Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
įstojimą į NATO. 

7. Raginame ALTo valdy
bą skirti reikiamą dėmesį jauni
mo ir neseniai atvykusių tautie
čių įtraukimui į ALTo veiklą. 

8. Ypatingai dėkojame 
Tautos fondui už nuolatinę ir 
dosnią ALTo veiklos paramą. 

9. Dėkojame Lietuvos Sei
mui, priėmusiam dvigubos pi
lietybės įstatymą, ir jį pasira
šiusiam Lietuvos prezidentui. 

laiduojant, kad Lietuvos pilie
tis, kur jis begyventų, turi tei
sę į Lietuvos pilietybę. 

10. Džiaugiamės ALTo val
dybos iniciatyva palaikyti 
tamprius ryšius su Lietuvos 
Respublikos diplomatinėmis 
tarnybomis. 

11. Remiame ir kviečiame 
visas lietuviškas tautines, 
religines ir kultūrines organi
zacijas burtis į bendrą darbą 
lietuvių tautos labui. 

12. Kviečiame ir raginame 
visus geros valios tautiečius 
paremti Amerikos Lietuvių 
Tarybos tolimesnę veiklą. 

Rezoliucijų komisija: 
Pranu Jurkua, 
Jonu Krotaba, 

Anatobju* Milaną* 



ALT SĄJUNGOS 27-TAS 
SUVAŽIAVIMAS 

Amerikos Lietuvių tau
tines sąjungos suvažiavimas 
įvyko 2002 m. lapkričio 16-17 
d. Čikagoje, Balzeko muzie
jaus patalpose. Suvažiavimo 
išvakarėse, penktadienio va
kare, vietiniai ir jau iš kitur 
atvykę atstovai buvo susi
rinkę pabendravimui, jie visi 
buvo pavaišinti skaniais, I. 
Dirdienės paruoštais, už
kandžiais. 

Šeštadienio rytą, 10 vai., 
Matilda Marcinkiene, Tau
tinės sąjungos Čikagos sky
riaus pirmininke ir suvažiavi
mo šeimininke, pasveikino su
sirinkusius ir pakvietė sąjun
gos pirmininką Petrą Buchą 
atidaryti suvažiavimą. Petras 
Buchas paaiškino, kad sąjun
gos valdyba šį suėjimą norėjo 
pavadinti tik „Darbo kon
ferencija", kuri aptartų sąjun
gos veiklą ir jos ateitį su susiau
rinta programa, bet susi
rinkusieji pageidavo, kad tai 
butų vadinama „suvažiavimu" 
su visomis suvažiavimo teisė
mis, įvedant į dienotvarkę ir 
sąjungos organų rinkimus. 

Suvažiavimui pirminin
kauti buvo pakviestas Romas 
Veitas iš Bostono, sekreto
riauti Rūta Šakiene iš Los 
Angeles, parašyti į spaudą 
Vanda Mažeikienė iš Čikagos, 
rezoliucijų komisijon — An
tanas Juodvalkis. Vaclovas 
Mažeika ir Jonas Variakojis, 
visi iš Čikagos, o dar į prezi
diumą buvo pakviestas sve
čias iš Lietuvos, Algimantas 
Birbilas ir Mykolas Abarius iš 
Detroit. MI. 

Sugiedojus tautos himną, 
susikaupimu pagerbti Sąjun
gos mirusieji, kurių gana ilgą 
22 narių sąrašą perskaitė val
dybos sekretorė Irena Dir-
dienė. 

Eugenijus Bartkus, sąjun
gos valdybos vicepirmininkas, 
apžvelgė Tautinės sąjungos 
praeitį, kaip Amerikos senieji 
tautininkai mokėjo tarp savęs 
palaikyti ryšius, nors ir netu
rėdami vienos organizacijos, 
bet būdami pasiskirstę net į 
tris grupuotes: Tautininkų 
centrą Brooklyne, Lietuvai 
vaduoti sąjungą Clevelande ir 
Amerikos Lietuvių misiją 
Čikagoje. Tik 1949 m. gegužės 
mėn. visi tautininkai, suva
žiavę į New Yorką, nutarė įs
teigti Amerikos Lietuvių tau
tinę sąjungą. į kurią sutilpo 
visi. Pirmuoju sąjungos pir
mininku buvo išrinktas žy
mus Čikagos tautininkas An
tanas Olis. Su antrąja emi
gracijos banga atvažiavo daug 
tautininkų į Ameriką ir Tau
tinė sąjunga išsiplėtė po dau
gelį Amerikos miestų, turė
dama net 19 skyrių. Tautinė 
sąjunga buvo stipri organi
zacija. 1953 m. Washington 
buvo sušauktas sąskrydis, 
kuriame dalyvavo 700 žmonių 
ir tarp jų 160 Kongreso ir 
valdžios atstovų, supažindi
nant juos su Maskvos vykdo
momis niekšybėmis tėvynėje. 
Panašus sąskrydis buvo suor
ganizuotas vėl Washington 
1956 m. su 1,000 dalyvių, ir 
New Yorke 1959 m. buvo 

sušauktas tautinių grupių 
kongresas, kuriame dalyvavo 
351 atstovas. Tai buvo pla
taus masto renginiai. Apskri
tai Tautinė sąjunga per 50 m. 
aktyviai reiškėsi išeivijos 
lietuvių gyvenime ligi pat šios 
dienos. 

Sąjungos valdybos pirm. 
Petras Buchas išdėstė valdy
bos veiklą per paskutinius 
dvejus metus. Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo, 
kovo 11-tos, minėjimai ruošia
mi kasmet. Nemažai reikalų 
valdyba turi su „Vilties" drau
gija, kuri tiesiogiai rūpinasi 
tautinės minties laikraščio 
„Dirva" leidimu bei finansa
vimu. Paskutinis numeris 
žurnalo „Naujoji viltis" buvo 
išleistas 2001 m. Dėl naujo 
žurnalo numerio išleidimo 
valdyba dar nėra apsispren
dusi, nes, sumažėjus prenu
meratorių skaičiui, žurnalo 
išleidimas pasidarė labai 
brangus. Karts nuo karto yra 
paruošiami aplinkraščiai, ku
riuose sąjungos taryba infor
muojama apie valdybos veik
lą. Tautinės sąjungos archyvi
nė medžiaga perduota nuola
tiniam saugojimui Naujajam 
archyvui Vilniuje. Išsami in
formacija apie A.L. tautinės 
sąjungos veiklą yra pateikta 
Lietuvoje leidžiamai enciklo
pedijai. Tautinė sąjunga daly
vauja Amerikos Lietuvių ta
ryboje, deleguodama savo 7 
atstovus, du iš jų įeina į val
dybą. Sąjungos ryšiai su kito-

A.L. Tautinės s-gos pirm. 
Buchas. 

Petras 

mis lietuvių organizacijomis 
yra geri. 

Išsamų pranešimą patei
kė Tautinės sąjungos iškvies
tas svečias iš Lietuvos, Algi
mantas Birbilas, Vilniaus 
Lietuvių tautininkų sąjungos 
Naujamiesčio skyriaus pirmi
ninkas. Jis yra baigęs Vil
niaus universitete žurnalis
tiką, dirbęs Kauno „Aide" ir 
Sąjūdžio metu redagavęs Są
jūdžio leidinius. Dalyvavo 
ekspedicijose Saratovo srityje, 
ieškant seniai ištremtų lietu
vių, taip pat Lenos upės žio
tyse ieškojo ir parvežė į Lie
tuvą žuvusiųjų palaikus. 
Važinėjo po Karaliaučiaus 
kraštą, organizuodamas lietu
viškas mokyklėles. Jis išsa
miai papasakojo apie Lietuvių 
tautininkų sąjungos atkūrimą 
Lietuvoje 1989 m. kovo 14 d. 
Jo žodžiais tariant, „praėjęs 
12-kos metų laikotarpis turėjo 
stiprių sukrėtimų, skilimų, 
tačiau Lietuvių tautininkų są-

: 
J?s. 

DRAUGAS, 2002 m. lapkričio 30 d., šeštadienis 
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- .<*•» &**c •-** 4 » > * * » * « M r 3 * ? ^ * * * A.L. Tautines sąjungos suvažiavimo, įvykusio 2002 m. lapkričio 16—17 d. Čikagoje, dalyviai. Iš kairės sėdi: 
Antanas Juodvalkis, Romas Veitas, Algirdas Matulionis, Zuzana Juškevičienė, Matilda Marcinkienė, Algimantas 
Birbilas, Petras Buchas, Liucija Mažeikiene ir Irena Kriuučeliūniene. 

junga, nors ir praradusi ne
mažai narių, toliau neša jai 
aušrininkų patikėtą vėliavą". 

Šiandien Lietuvių tau
tininkų sąjungoje yra 47 sky
riai (apie 1,000 narių). Jie vei
kia įvairiose Lietuvos vie
tovėse. Jos gretose yra 3 kovo 
11-tos Akto signatarai — prof. 
Vaidotas Antanaitis, Jonas 
Mačys ir Klemas Intas. Sąjun
gos būstinė yra Vilniuje, lei
džiamas dvisavaitinis laikraš
tis „Tautininkų žinios". Šio 
laikraščio leidyba yra išlaiko
ma A.L. tautinės sąjungos 
lėšomis. Tautininkai išliko 
stiprūs — Vilkaviškio, Akme
nės, Kauno, Kretingos - Klai
pėdos ir Vilniaus, vietovėse. 
Ypač sustiprėjo Vilkaviškio 
rajonas, nes pirm. Saulius 
Čepas moka patraukti žmo
nes, o, be to, jam labai padeda 
signataras Jonas Mačys. Tad 
Vilkaviškyje yra 12 skyrių ir 
apie 240 narių. Taip pat 
Vilniuje yra perspektyvų 
stiprėti, į Naujamiesčio sky
rių atėjus keliems aktyviems 
nariams. Vilniaus tautininkų 
iniciatyva buvo atkurti Ma
rijampolės, Degučių ir Anykš
čių, Raguvėlės skyriai. Vie
tovėse, kur tautininkai stip
resni, pavyko suorganizuoti 
atskirus sąrašus į gruodžio 22 
d. vykstančius savivaldybių 
rinkimus. Kiti skyriai daly
vauja rinkimuose, blokuo-
damiesi su kitomis tautinės 
minties organizacijomis. 

Yra labai svarbu pritrauk
ti didelę patirtį visuomeninėje 
veikloje turinčių narių, kurių 
dabar tautininkai stokoja. 
Trūksta ideologų, autorite
tingų vadų. Kita veiklos sritis 
būtų bandymas apjungti Lie
tuvos tautines partijas, bet tai 
nėra lengvai pasiekiama. 
Lietuvoje bręsta naujas ju
dėjimas, kurt galima apibū
dinti, kaip antikorupcinį są
jūdį. Jeigu šis judėjimas susi
formuotų į politinę jėgą, tau
tininkai turėtų bendradar
biauti. Juo labiau, kad Lie
tuvių tautininkų sąjunga Lie
tuvoje žinoma, kaip švari, 
nesusitepusi partija. Šiomis 
mintimis Algimantas Birbilas 
baigė savo įdomų pranešimą. 

Sąjungos finansinę padėtį 
išdėstė iždininkas Oskaras 
Kremeris, o kontrolės komisi
ja patvirtino, kad visos išlai
dos ir pajamos labai tvar
kingai pateisintos dokumen
tais, ir išreiškė padėką už 
kruopštų darbą. 

Apie skyrių veiklą pra-

Grupė suvažiavimo dalyvių. 1$ k 
Balzekas, Jn, Oskaras Kremeris. V 

nr>-- Algimantas Birbilas, Matilda Marcinkienė, 
arlovas Mažeika. Jonas Variakojis 

Petras Buchas, Stanley 

nešė Bostono, Čikagos, Los 
Angeles, Detroito ir Floridos 
skyriai. Bostono skyriaus pir
mininkas Romas Veitas pra
nešė, kad skyrius nėra gau
sus, bet veiklus ir turtingas. 
Pardavę namą, pinigus užšal
dė ir iš gaunamų palūkanų 
aukoja kultūriniams reika
lams bei skiria stipendijas 
studentams, studijuojantiems 
jūrininkystę, taipgi organizuo
ja kultūrinius subatvakarius. 

Čikagos skyriaus pirmi
ninkė Matilda Marcinkienė 
pranešė, kad skyrius turi per 
60 narių, sukviečia 2 ar 3 su
sirinkimus metuose, kuriuos 
nariai gausiai lanko, ir su
ruošia gegužinę, bendradar
biauja su A.L. taryba, tal
kininkauja sąjungos valdybai. 

Los Angeles skyriaus 
pirm. Rūta Šakienė pranešė, 
kad skyriuje yra 41 narys. 
Kiekvieną vasarą suruošia ge
gužinę, kurios pelnas eina 
„Dirvos" paramai, rugsėjo 
mėn. ruošia Tautos šventės 
minėjimą su paskaita, menine 
programa ir vaišėmis, turi 
bent porą susirinkimų, žiemos 
metu suorganizuoja šventi
nius pietus Tautiniuose na
muose, remia šalpos organiza
cijas, lietuvių radiją ir parapi
ją-

Detroito skyriaus vardu 
kalbėjo Mykolas Abarius. Yra 
tik keli nariai, jokios veiklos 
nebeišvysto, bet skyriaus ne
likviduoja, atstovauja Tauti
nei sąjungai kitose organizaci
jose. Skyriaus pirmininkė yra 
Bulotienė. 

Floridos skyriaus atstovas 
į suvažiavimą neatvyko, bet 
atsiuntė raštišką veiklos pra
nešimą. Skyriaus narių skai
čius žymiai sumažėjo, o liku
sieji dėl amžiaus naštos di
desnės veiklos neparodo. Bent 
kartą metuose susirenka pa
bendravimui, atstovauja Tau
tinei sąjungai kitose organi
zacijose. Skyriaus pirminin
kas yra Juozas Šulaitis. 

Po pranešimų vyko gyvos 
diskusijos apie A.L. tautinės 
sąjungos veiklą ir jos ateitį ir 
taip pat apie Lietuvių tau
tininkų sąjungos padėtį 
Lietuvoje. Visiems norintiems 
kalbėti pasisakius ir išsiaiški
nus, prieita išvados, kad A.L. 
tautinė sąjunga yra pakanka
mai gyva ir toliau tęsia savo 
veiklą, palaiko glaudžius 
ryšius su Lietuvių tautininkų 
sąjunga ir, pagal išgales, ją 
remia. Suvažiavimas nutarė 
papildyti įstatų 6-tą punktą 
taip, kad visi Tautinės sąjun
gos nariai, dalyvaujantys 
suvažiavimuose, turi balsavi
mo teisę, skyrių atstovų dau
giau rinkti nebereikia. 

Valdybos, kontrolės komi
sijos ir garbės teismo rinkimai 
praėjo labai sklandžiai, nes 
visi buvusieji sutiko būti per
renkami dar 2 metų kadenci
jai. Sąjungos valdyba išrinkta 
tokia: Petras Buchas — pirm., 
Eugenijus Bartkus ir Jonas 
Variakojis — vicepirmininkai. 
Irena Dirdienė — sekr., ir Os
karas Kremens — ižd. Kon
trolės komisijon išrinkti: Ma
tilda Marcinkienė, Gediminas 
Biskis ir Laima Šimulienė. J 
Garbės teismą išrinkti An
tanas Mažeika, Vytautas 

Visos nuotr. Zigmo Degučio. 

Abraitis ir Vaclovas Mažeika. 
Sąjungos tarybą sudaro 15 

rinktų narių. Dviem buvusios 
tarybos nariams mirus, jų vie
ton išrinktos Liucija Mažei
kienė iš Los Angeles ir Vanda 
Mažeikiene iš Čikagos. Visi ki
ti tarybos nariai perrinkti tie 
patys. 

Tuo šeštadienio programa 
buvo baiga. Čikagos skyriaus 
narės suorganizavo ir visus 
pavaišino puikia vakariene. 

Sekmadienį, 10 vai. ryto, 
kun. K. Ambrasas tėvų jėzuitų 
koplyčioje aukojo Mišias už 
Tautinės sąjungos mirusius 
narius. Pamaldų metu labai 
gražiai giedojo solistai Mar
garita ir Vaclovas Momkai, 
jiems akompanavo muz. Ma-
nigirdas Motekaitis. Tautinė 
sąjunga yra jiems už tai labai 
dėkinga. 

Kultūros fondo suvažiavimas 

Toliau 12 vai. vyko Tau
tinio kultūros fondo suvažiavi
mas. Valdybos pirm. Jonui 
Jurkūnui dėl sveikatos neda
lyvaujant, suvažiavimą ati
darė vicepirm. Petras Buchas, 
perskaitydamas J. Jurkūno 
kreipimąsi į susirinkusius ir 
pakviesdamas suvažiavimui 
pirmininkauti Eugenijų Bart-
kų. 

Praeito suvažiavimo pro
tokolas buvo perskaitytas 
Rimos Kašubaitės-Binder ir 
priimtas be pataisų. Petras 
Buchas papasakojo apie fondo 
nuveiktus darbus, kurių buvo 
labai daug. Fondas rėmė 
Represijų tyrimo centrą Lie
tuvoje, buvo suteikta fi
nansinė parama išleidimui 
dviejų tomų „Lietuvos gyven
tojų genocidas", fondo pastan
gomis ir lėšomis buvo išleista 
istoriko Arvydo Anusausko 
parašyta knyga „Lietuvių tau
tos sovietinis naikinimas 
1940—1958 metais" ir taip pat 
dr. Arūno Bubnio istorinė 
knyga „Vokiečių okupuota 
Lietuva 1941—1944 metais". 
Šiuo metu prof. Treinys baigia 
ruošti knygą apie rezistentą 
Antaną Valiukėną. Ši knyga 
bus išleista fondo lėšomis. 
Šiemet fondas paskyrė 25 
stipendijas Lietuvos studen
tams. 

Fondo iždininkas Oskaras 
Kremeris smulkiai išdėstė 
visus finansinius reikalus, 
kam, kur ir kiek išmokėta, au
kota, paremta. Jo kietose ran
kose pinigai yra saugūs, nė 
vienas centas be reikalo 
nenubyrės. 

Išrinkta fondo taryba: 
Eugenijus Bartkus, Petras 
Buchas, Rima Kašubaitė-
Binder, Vita Girdvainienė, 
Arvydas Ignatonis, Jonas 
Jurkūnas, Oskaras Kremeris, 
dr. Jonas Maurukas, Vaclovas 
Mažeika, Eduardas Modestas 
ir Rūta Šakienė. 

Nauju fondo valdybos 
pirmininku išrinktas Eugeni
jus Bartkus. Jis pakvietė val
dyboje pasilikti Petrą Buchą, 
Rimą Kašubaitę-Binder ir 
Oskarą Kremerį Penktą val
dybos narį pasirinks vėliau. 

„Vilties" draugijas 
suraiiAvimas 

2 vai. p.p. prasidėjo Ame

rikos lietuvių spaudos ir radi
jo draugijos „Viltis" suvažiavi
mas. 

Draugijos pirmininkas 
Algirdas Matulionis atidarė 
suvažiavimą ir pakvietė Bru-
tenį Veitą pirmininkauti, 
Ireną Dirdienę sekretoriauti. 
Praeito suvažiavimo protoko
las buvo perskaitytas Rūtos 
Šakienės ir priimtas be 
pataisų. Plačius pranešimus 
padarė „Vilties" d-jos pir
mininkas Algirdas Matulionis, 
redakcinio kolektyvo vardu 
Vytautas Radžius. Jiedu pa
aiškino, kaip „Dirva" gimsta, 
bendradarbiaujant kompiute
riais tarp Clevelando ir 
Čikagos. Pradžioje buvo daug 
sunkumų ir nesklandumų, bet 
dabar jau viskas išlyginta ir 
problemų nėra. Prenume
ratorių skaičius kasmet tirps
ta, pajamos mažėja, o ir ben
dradarbių stoka jaučiama. Iš 
revizijos komisijos pranešimo 
matomas didėjantis kasmeti
nis „Dirvos" leidimo nuostolis 
ir kapitalo sumažėjimas, bet 
didelės bėdos dar nėra, 
pavykęs loterijos vajus davė 
gražaus pelno, o ir dar yra 
likutis iš buvusio ankstyves
nio vajaus. Tokiu būdu „Dir
va" eis ir toliau, tik reikia 
stengtis pritraukti daugiau 
skaitytojų ir sulaukti daugiau 
aukų. 

Suvažiavimas išrinko nau
ją „Vilties" draugijos valdybą, 
kurią sudaro: Algirdas Matu
lionis, Rūta Šakienė, Antanas 
Mažeika, Viktoras Stankus ir 

Algis Pautienis. Palinkėta jai 
sėkmės, ypač pirmininkui 
Algirdui Matulioniui, kuris 
visą savo laiką atiduoda, be
sirūpindamas „Dirvos" reika
lais. 

Mintys baigiant 

Dvi dienas užtrukę Tau
tines sąjungos, Kultūros fondo 
ir „Vilties" draugijos suvažia
vimai praėjo ne tuščiai, daug 
kalbėta, diskutuota, aptarta 
esama ir ateities veikla. Visi 
suvažiavimo paskaitininkai, 
pranešėjai bei nariai, aktyviai 
dalyvavę per visus posėdžius, 
tikrai verti pagyrimo. 

Baigiant suvažiavimą, 
naujai perrinktas A.L. tau
tinės sąjungos pirmininkas 
Petras Buchas pavaišino visus 
šampanu. Ta proga sąjungos 
pirmininkas Petras Buchas, 
„Vilties" draugijos pirm. Al
girdas Matulionis ir „Dirvos" 
redakcinio kolektyvo pirm. 
Vytautas Radžius buvo pa
gerbti, sugiedant jiems 
„Ilgiausių metų". 

Suvažiavimas ypač dėkoja 
A.L. tautinės sąjungos Čika
gos skyriui ir jo pirmininkei 
Matildai Marcinkienei už 
suvažiavimo priėmimą, globą 
ir vaišes, tų vaišių tal
kininkėms Sigutei Žemai
tienei, Kazei Požarniukienei, 
Severinai Juškienei, Bronei 
Kremerienei ir pagrindinei 
vaišių organizatorei Irenai 
Dirdienei. 

Vanda Mažeikienė 

Suvažiavimo prezidiumas (iš kairės): Algimantas Birbilas, Mykolas 
Abarius, Romas Veitas. 

Geriausia kalėdinė dovana 
DRA UGO prenumerata! 

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

Kalėdų 
proga 
užsakau 
DRAUGĄ 
ShtsMt* 

Vardas, pavardė _ 

Adresas 

Miaitai. vafctija, zip code 

Dovano)*: 

vartas, pavara* 

Adrasas 

Miaatas. vs)sti)a. zip coda . 
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Siūlo darbą 

\Vindow VVashers Needed! 
40.(KX) per vear We need 100 crev.s. 
No exp neces&ary. Will tram. Mušt 
have \a!id Jn\er's hcense and trans-
portation Mušt be tluent in Knglish 
L.A McMahon YVimlov* Wasfiirtg. 

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

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

Atlyginimas nuo 
S i.500 iki $1.800. 

Tel. 901-218-7481 . 

Caregivers International 
Agency needs 2 man and ? 

women to take care ot" elderlv in 
Wisconsin. English and ref. 
required. S90-100 per dav. 
Call John 414-321-8001. 

Ieškomi darbininkai vai) mo 
darbams. Turi turėti savo trans

portų ir važinėti greitkeliais į 
vakarinius priemiesčius 

Skambinti po 6 v.v., 
tel. 815-439-0037. 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 
kompanijonėms ir namų 

ruošos darbininkėms. 
Galima gyventi kartu arba 
atvykti į darbą ir išvykti. 

Kreiptis: 
ALL CARE 

Empioyment Agency 
Tel. 773-736-7900. 

ELRO-AMERICAN CLUB 
reikalingos merginos ir moterys: 

modeliai, šokėjos, masažistės. 
Uždarbis $350 ir daugiau į dieną 

Tel. 847-312-1426; 847-312-
1532. Kviesti Maiką. 

Pasaulio Lietuvių Centras ieško 
darbštaus, energingo darbininko 

įvairiems centro pne/iūros darbamv 
Reikalinga turėti darbo leidimų ir 

Calbeti angliškai. 
Skambinti PLC administratorei 

Violetai Karalienei. 
tel. 630-257-8787. 

I e š k o d a r b o 

Vyras ir žmona ieško darbo senyvų 
žmonių priežiūroje (su gyvenimu). 

Tun rekomendacijas, patirties slaugant po 
insulto. Alzhaimeno ir cukriniu diabetu 

sergančius žmones. Turi automobili. 
II vairuotojo pažymėjimą. 

susikalba angliškai 
Tel. 70S-288-4328. 

55 m e t ų vyras be žalingų 
įpročių ieško darbo senelių 

priež iūroje arba perka. 
Tel . 773-471-6175. 

kviesti Petrą. 

P a r d u o d a 

Pokario partizanų dainos 
ir lopšinės komunistams. 

Dainuoja A. Brunius diskuose ir 
kasetėse. Atsiunčiu paštu. 

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

IL 60632. 

^ £ t* t*y*ria?b£Či**tZ 

* PanlucKLMne. TeTtv.-intuitj.amt: 
>Ociuųvf<c tttosafcyij įpenima 
• f v ; t » r u * f invtns. iv i m n N u l a i 
T«cfc7«-5f9-«UNt. 639-774-11*2 

K r a u t u v ė l ė „ L I E T U V Ė L E 

Tik už $85 parduodamos bulvių 
tarkavimo mašinos. 

Duodame garantiją. UPS siunčiame 
į kitas valstijas Platus asortimentas 

ir kitų prekių. Taip pat galite 
užsisakyti ir naujausią. 200! m. 

.Visuotinę Lietuvių Enciklopediją" 
Jaunimo centre prekiaujame tik 

savaitgaliais, o kitomis dienomis ir 
savaitgaliais — 

5741 S. Hariem Ave. 
Tel. 847-845-3972. 

Discounted Airline tickets from 
New York and Chicago to Vilnius 

Fregata Travel 
250 VV'est 57 Street New York, 
NY 10107 Tel. 212-541-5707. 

A I ir C A P P A Č I N O S 
E u r o p i e t i š k i p r o d u k t a i - l i e t u v i š k a m s k o n i u i 

p a r d u o t u v ė j e k a v i n ė j e L e m o n t o senamies ty je 

238 MAIN STREET 
LEMONT, IL 60439 
TEL.: 630-257-3300 

duona, tūriai, pietinė. tviettas. rūkyta ir tepto iuvrs, dcirm, 
vrfco*. laimiai, rūkyti Imiuviai. koldūnai, tiUcė. mHrainėt, 
talotot, konservuoti produktai, kruopos, varlkė, lietuviškas 
maįonczasir ketupas. kefyras, rūgpienis, tortai, iokoiadiniai 

tūietiai.ImtuvUkoi uogimes. šokoladas, saldainiai ir kito* prekės 

P r i i m a m i u ž s a k y m a i Kūč ių v a k a r i e n e i ir šv . Ka lėdoms 

T * 1 

BroSai Muvia i — prad&uginMto savo artimuosiual 
PapuoakNa šventinį giminių ar draugų staia Lietuvoje] 
KEPTU — PARŪKYTU PARŠIUKU ir ypatingo skonio 
meeoe gaminiais, kuriuos Jums pristato 

„Gimtas LEDA'. 

I. Keptas-parūkytas parSiukas (8 kg-17.71bs) — $19/kg 
II Vytintu ir rūkytų deSrų rinkinys (4 kg-8.9 Ibs) — $14/kg 
III.įvairių gaminių mėsos rinkinys (4kg-8.9 Ibs) — $12.5/kg 
Sumokate 6a. pristatome Lietuvoje1 Didesnes ir skanesnes staigmenos net negali boti' 

TsUtonas pasilsiravimui: (203) 258 9826 
E-maM: GireJteelEDAOuee.com 

GiraNas LEDA atstovas JAV — Mindaugas Kučinskas 
Lietuvoje (+370 37)63 74 73; 53 74 39; Tattoc (+370 37) 37 77 19 

L Skambinkite ar rašykite, atsiųsime užsakymo anketą taksu ar elektroniniu paštu 
Užsakymai priimami iki 2002 m gruodžio 10 d 

4724 W. 103 rd ST. OAK LAWN,_IL 60453 • 708-422-7900 
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA • WWW.MAZEKA.COM 

BICBNT I N S U B A N C S AGENCY 
4315 W. 63 rd St, CHICAGO. IL 80629 • 773-735-3400 

4724 W. 103 rd ST., OAK LAWN, IL 60463 • 70*422-3922 
DRAUDIMO AGENTAI 

Valgyk kugelį per Sv. Kalėdas! 

G e r i a u s i a d o v a n a a r t i m u i — 
LIETUVIŠKA BULVIŲ TARKAVIMO 

MAŠINA TIK $85 
Pers iunč iame i 4 8 valst ijas LTS p a f t u . 

Tik ik i KafcMu p e r k a n t dv i ma&neJes 
p e r s i u n č i a m e N E M O K A M A I . 

773-875-6232 
3 5 3 6 VV. 1 6 0 S t . , M a r k h a m IL 6 0 4 2 6 . 
G y v e n a n t i e m s Č i k a g o j e , p r i s t a t y m a s 
s a v a i t g a l i a i s Į n a m u s — N E M O K A M A S 

Ambcr construction Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

„siding". atliekami cemento. 
„plumbing" bei km namų 

remonto darbai. 
..l.icensed. insured. bonded* 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

A & 5 24HRS.7DAYS 
773631-1833 

312-371-1837 
FREE ESTIMATE 

Apšildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaliacija 
Vandens šildytuvai 
Kaminai. 
Gannia. ootienai 
Centrine šaldymo sistema 

Medžio darbai, elektra 
santechnika. <;rind\s. dažvmas.. 

Aukšta darbų kokybė 
žemus kainos 

ŽILVINAS 
VENCIUS Z I L 

CONSTRUalON 312-388-808*; 
773-254-0759:312-493-8088 

Visi vidaus remonto darbai: 
langų, plytelių dėjimas, 

medžio, santechnikos, vidaus 
elektros, dažvmo ir kiti. 

Tel. 773-968-8704. 

KITKTROS 
JVKIHMA1 .'ATAISYMAI. 
Turiu Cikagi^ miesto leidirrų 

Dirbu u/mies!>ie. Dirbu greitai. 
garantuota' Ir sąžiningai 

773-_79-3313 
KLAUDUI S PUMPUTIS 

Nebrangiai at l ieku 
elektros, dažymo, staliaus. 
..plumbing" lauko darbus. 

Tel . 708-205 1046. V v tenis . 

STASYS CONSTRUCTION 

Staliaus darb i. rūsių, vonių ir 
virtuvių įren;.:mas: priestatai; 
keramikos phteles; ..sidings". 

..soffits"...decks"...gutters'*. plokš 
ti ir ..shinsle" ^ogai; cementas. 
da/vmas. Turi- darbo draudimą 

S. Benetis. tel. 630-241-1912 

Rūsių, virtuvių ir vonių 
įrengimas, keramikos plyteles, 

grindys, da/ymai iš lauko 
ir vidaus. 

Tel. 708-289-0987 (mob.): 
708-460-93*8, Gintaras. 

Atliekame įvairius vidaus 
apdailos darbus. 

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

Į v a i r ū s 

Čikagos lietuvių tautinės 
religinės bendruomenės 

..Romuva" seniūnas bei Lnitarų 
L niversalistų filialinis kunigas 

dr. Vilius Dundzila laikys pamal
das, skaitys pamokslą ir praves 
ligonių gydymo apeigą Pasaulines 

AIDS dienos proga 
sekmadienį, graudžio 1 d.. 10:30 
v.r., Second Unitarian bažnyčio
je. 656 W. Barry Ave„ Čikagoje. 

Visi kviečiami dalvvauti. 

„ D r a u g o " i ke lb l rn i f įkyr ius 

T a i . 1 773 58S-9500 

I m i g r a c i n ė s i r v i z ų 
p a s l a u g o s 

PERMANENT STATUS IN 
CANADA! ! ! 

Special program for caregivers, 
nurses. Provincial p r o g r a m fo r 
truck drivt-r- cooks a n d o t h e r 

occupations 
Visit our website w i t h over 

10 .000 hitf a day 

w w w immigra t ion service.com 

C T S 7 7 3 - 2 3 7 0 0 6 6 

KALĖDINIAI SIUNTINIAI LĖKTUVU 
PRIIMAMI IKI GRUODŽIO 7 D. 

ATLANTIC 
opressCorp. 

1-80^55-SEND 
ŠVENTINIAI* J^ 

SIUNTINIAI / \ < ^ 

2719 W. 71 Str, Chicago, IL 60629, (773)434-7919 
8801 S. 78 th Ave, Bridgeview, IL 60455, (708)599-9680 

KB>YKLA IR DELIKATESAI 
6216 W . Archer Ave., Chicago, IL 60638 

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

i 
KAVINĖS 

Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 
350 N. Clarfc, 

Chicago. IL 60610 
312-644-7750 
pirm. - penkt. 

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

608 W. Roosevett, 
Chicago. IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

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

S i ū l o m o k y t i s 

B&DA 
B & D A — v i e n i n t e l ė l e g a l i d a n t i s t u a s i s t e n t u 
m o k y k l a Č i k a g o j e , k u r i g a r a n t u o j a p a g a l b ą 

į s i d a r b i n a n t 

Mokykla ruošia suos speoafestus 
• Dantistų asistentus, turinčius 

kompiuterio ir meddnmių sąskaitų žinių 
* Medicinos asistentus ir medianines 

sąskaitos 

&os mokyklos studentai gali lankyti 
nemokamas anglų kaltos pamokas 

Jeigu jūs praradote darbą ar tunte mažas 
pajamas — gafcmas nemokamas apmokymas. 

Du mėnesiai—ir jūsų rankose 
847-652-8545; 84 

e aid specialybei 
7-361-4194 

8011 Lincoln, Skokie 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

GE/RCA ATSTOVYBK 
2346 \ V . 69th Street 

T e l . 7 7 3 - 7 7 6 - 1 4 8 6 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

RHKMEMS F U K X 3 t t F A \ t > 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus . daug su
taupysite Pasinaudokite 

mūsų patogiu . . lay-away" 
planu. Atl iekame \ i s u s foto 

laboratorijos darbus. 

D a r b o vai.: k a s d i e n n u o 8 
v.r. iki 6 v.v.; šeš tad ien ia i s 

n u o 8 \ . r . iki 4 v .p .p . ; 
s e k m a d i e n i a i s uždaryta . 

Antradieniais ir trečiadieni
ais susikalbėsite lietuviškai. 

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

Draudimo paslaugos 

ALTOMOMją NAMU ssracvmsiR 
GYVYras DRALMMAS. 

Acenta-. Frank Zapolis ir Off Mgr. 
Aukse S Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOL1S 
3208 1/2 West 95th Street 

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

STATE FARM INSURANCE 
DRAUDIMAI 

Automobilio, namų. 
gyvybes ir sveikatos 

Agente Barbara Murray 
Prašvkite Rasos - kalba lietuviškai 
5710 W. 95 SL, Oak Lawn 

708-423-5900 

K i r p ė j ų p a s l a u g o s 

KIRPĖJA, turinti didelę darbo 
paertj. kerpa vyrus ir moteris, atlieka 
chemuų sušukavimą, dažo plaukus. 

antakius, blakstienas. 
Pagal pageidavimą atvyksta į 

kliento namus. 
Tel. 773-918-0851; 

773-844-3649, Regina *** 

Salone ..Miražas" kirpėja 
SKIRMANTĖ tvarko plaukus 
vyrams ir moterims. Susitarus. 

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

namų tel. 708-612-9524. 

Te*ju paslaugas parduodant 
ar perkant namus butus. 

žemessklypą Veltui 
ikainoiu nekilnojamą 

tuną Galiu tarpininkauti 
gaunaritfinansinę paskolą. 

O'FLAHERTY FlEALTORS 
& 3U1L0ERS, )nc . 

Kompanija pagal jūsų užsakymą 
stato naujus namus. 

GRAŽINA JONAVIČIENĖ 
708-430-1000 
708-598-6501 

mob. 708-203-5242 
j onav i c i us© home.com 

Audr ius Miku l i s 
7a(. 630-205-9262 
Paget: 773-260-3404 
E-mail: amikulis@usa.com 
Įvairus nekinojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analize 
* Pirkimas ) 
" Pardavrras 
"Surandame 
optimaliausią finansavimą 

0£*a 
I J u i ' K t o 

Ne»* Vision 
Bus.: "08-361-0X00 
VdceMai: 773854-7820 
Fax: 708-361-9618 

DANUTĖ 
MAYER 

Jei mir.te pa;x!uon ar pirkt: namus mieste I 
ar pnemie<iiK)se. kreipkitės i DANT.TĘ \ 

L̂Â 'F.R. Protesuinalia) ir 
sa/inmizai patarnauja nuo 19K6 m. 
Nuosa\>bių įkainavimas veltui. 

GrM^ Aceent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn. DJinois 60453 f 
Business 708-423-9111 

VoiceMail 708-233-3374 
Fax 708-423-9235 

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

ASTA T. MIKŪNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

[varnų nuosavvisių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose 

GREIT PARDUODA 
_rn___ Landmark 
• - *?£ . properties 

Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0206 
Pager 630-3144330 

RIMAS STANKUS 
• Cikaį'oje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant 
paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

S i ū l o i š n u o m o t i 

Išnuomojamas apši ldomas 
4 kambarių, 

l mieg. butas 67 & Whipple 
apvl. S415 į mėn. + „security" 

Tel. 773-434-4543 

K r a u s t y m o s i pas l augos 

Išnuomojamas 3 kambarių 
butas su šiluma. Salia parko, 
66 St. ir Kedzie Ave. Kaina 
$420. Tel. 708-425-7160. 

MOVING 
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas 

GEDIMINAS 
708-387-9144 

Išnuomojamas 2 mieg. naujai 
įrengtas butas su baldais 

„basement"'. Midway rajone. 
Tel. 773-218-4351. 

S i ū l o f i n a n s a v i m ą 

FINANSUOJAME NAMUS 46 VALSTIJOSE 
MINDAUGAS 888-844-9888 (darbo); 651-3434)286 (mob.) 
MTPr f ĮMi«. i .k«^fcr4Aiimnt ittm 

C CENDANT 
Mortgage 

P a s l a u g o s 

Always With Flowers 
• Gėles į Lietuvą (1-2 biznio dienos) 
• Vestuvinės ir progines puokštes 
(vestuvinių puokščių konsultavimas — nemokamas) 

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

• Žolynų ir kapų *varkymas 
• Gėles visoms progoms 
• Krepšeliai ir vainikai laidotuvėms 
• Pnstatome JAV. Lietuvoje ir pasaulyje 
• www.alwayswithflowers.com 

8015 W. 79 S t Just ice, IL 60458; To l . 888-594-6604 

?re are a number of reasons why our new Airbus A340 is the ultimate 
m comfort and convenience. Economy Extra. our new class of service. 
offers its own separate cabm wlth plenty of room to work or reiax. VVhMe 
every seat m all three dasses has been newly designed and features an 
individual video screen. Of course. the sense of well bemg youll fee! when 
flying on this soohisticated new aircraft is more than just the result of 
enhanced comforl. space and amenities. It's also the result of an enhanced 
quahty of service you'H find only on SAS. To fmd out more call your Travel 
Agent or SAS at 1-800-221-2350. 

www.scandmavian.net 

It's Scandinavian SAS 

mm H a a a g l 

file:///Vindow
http://TeTtv.-intuitj.amt
http://GireJteelEDAOuee.com
http://WWW.MAZEKA.COM
http://service.com
file:///isus
http://home.com
mailto:amikulis@usa.com
http://www.alwayswithflowers.com
http://www.scandmavian.net


VIENA DIENA... 
Atkelta iš 3 paL 
Vieną savaitgali su Šeima 

nuvažiavom valstijos sostinę 
Pheonix aplankyti. Tą vėlyvą 
popietę miestą radome kaip 
išmirusį. Tik vienur — kitur 
pasimaišė vienišas automo
bilis, o pėsčiųjų dar mažiau. 
Nutarėm, kad dauguma 
gyventojų išvažiavę kur nors 
prie vandens, kur nebuvo taip 
karšta, nes temperatūra siekė 
bene 110°F. Tai maždaug 30 
laipsnių karščiau negu aukš
tumose, kur dirbome. Tik 
tuomet supratome, kodėl mes 
tiek daug mašinų sutikome 
važiuojančių mums priešinga 
linkme. Net gailėjomės at
vykę j šį miestą, nes tokio 
karščio dar niekuomet nebu
vome patyrę. Visa laimė, kad 
drėgme buvo labai žema, dėl 
ko ir karštis jautėsi pakelia
mas. J pavakarę susiradom ir 
motelį, kurio adresą jau iš 
seniau turėjau — iš „Draugo" 
iškirpto skelbimėlio. Sa
vininkai, jei neklystu, buvo 

pavarde Rimavičiai ar Rim-
kevičiai. Ir kur tų lietuvių ne
buvo ir kur jų nėra! Vėsintuvų 
(vėsaus oro) jų motelis dar ne
turėjo, tad buvo sunku už
migti. Laimei, Arizonos dyku
mose nakčiai oras nemažai 
atvėsta, todėl po vidurnakčio 
ir kambario temperatūra prie 
atdarų langų žymiai nukrito. 
Betgi, dar prieš dvyliktą nak
ties, mane beužmiegantį pri
žadino garsus skambutis lau
ke. Išsikapstęs iš lovos, išėjau 
laukan įvykio tirti. Kaip tik 
tuo laiku pro šalį prabėgo vien 
tik trumpas kelnes dėvintis, 
basas vyras. Dešinėje rankoje 
jis laikė mažą pistoletą. Jis 
nubėgo tiesiai prie pastato, 
kitoje gatvės pusėje, iš kur 
skambalo garsai atėjo. Po 
kelių minučių, jau skambalo 
garsams nutilos, sugrįžo ir 
vyras, rankoje dar laikydamas 
savo pistoletą. Tik tuomet 
pažinau, kad tai būta mūsų 
motelio šeimininko. Jis mane 
painformavo, kad jokio įsibro
vėlio į tą užkandinę nerado ir 

IL 

L i e t u v o s p r e z i d e n t o r i n k i m u o s e r e m k i m e 
d r . KAZĮ B O B E L Į 

Dr. K. Bobelio k a n d i d a t ū r a i paremt i pridedu auką: 
$ 
V a r d a s , p a v a r d ė 
Adresas : 

Čekius p r a š a u rašyt i : 

D r . K a z y s B o b e l i s C a m p a i g n F u n d 
i r s i ų s t i š i u o a d r e s u : 
B & G P r o p e r t y S e r v i c e s 
9 - T h i r d S t r e e t N o r t h , S u i t e 209 
St . P e t e r s b u r g , F L 33701 
A t t n : T o m a s G l a v i n s k a s 

JIEŠKANTIEMS DARBOJ 

nereikėjo policijos iškviesti. Iš 
jo dar sužinojau, kad jis nieko 
bendra su ta užeiga neturėjęs 
ir kad jis tai darė instinkto 
stumiamas. Jis Lietuvoje po
licininku buvęs. Kiek žinau, 
jis jau amžinybėn iškeliavęs. 

Mano GE vėl sustojęs. Ne
žinau, kaip greitai, bet tą, per 
daug jau šlubuojantį, radijušą 
teks nusiųsti į sąvartyną, nors 
ir gaila būtų. Juk tiek daug 
metų tas aparatas lydėjo ma
no žingsnius. Kartą jis vos ne-
paskendo, kai gal prieš ket
virtį šimtmečio, beiškylaujant 
su skautais, jį įsidėjau į savo 
laivelį labai svarbių futbolo 
rungtynių klausytis. Upė buvo 
labai srauni ir klastinga. Dar 
nei rungtynėms neprasidėjus, 
mano valtelė užkliuvo už pasi
nėrusio medžio kamieno. Ap
sivertėme. Vos spėjau išgel
bėti su manim plaukusį, o 
plaukti nemokėjusį, skautuką 
— Ričardą A. Pavyko išgelbėti 
ir savo GE, kuris išdžiūvęs 
toliau veikė. 

Pabaiga 

* Varėnos rajono meras 
Vidas Malakauskas tikisi, 
jog rajonas gali gyventi ne 
vien iš tradicinio šiam kraštui 
verslo — grybų. Meras pasa
koja, jog čia statoma UAB 
„Neptūno vandenys" geriamo
jo vandens pilstymo įmonė. 
Per pastaruosius porą metų 
rajone įsidarbino beveik 4,000 
žmonių. Varėnoje įsikūrė Bal
tarusijos ir Lietuvos UAB 
„Plastbalt", pradėjo veikti vo
kiečių ir lietuvių kapitalo 
įmonė „Matuizų metalas", at
gimė AB „Matuizų plytinė", 
sėkmingai dirba kitos Varėnos 
įmonės. (R, Elta) 

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

Boston 
Chicapo 
Cleveland 
Detroit 
Los Angeles 
Nevvark 
New York 
Philadelphia 
San Francisco 
Tampa 
Toronto 
Washington 

Išvyksta birželio mėn. 
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 mėn. 
14 d. 
13 d. 
11 d. 
11 d. 
11 d. 
13 d. 
14 d. 
11 d. 
13 d. 
12 d. 
14 d. 
13 d. 

Vietas galite užsisakyti ir kitomis dienomis. Kreipkitės: 

Tai 71*4234161; 
800-778-9647 

Fax 716-423-3878 
E-mal: 

vyOounO MM MMfci Mf 

4S-24 23501 Street 
,NYU3f3 

iMMy.wflisiDurx.ciam 
t » t * f w « r T M V W I W M f * f f 

Atstovybė Čikagoje: Rita Penčytiene, 
tel./fax 708-923-0280; pencytarOaol.com 
Bronė Balakauskienė, tai. 708-403-5717; 

fsx 708-403-4414 Arariao4taof.com 
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VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

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

JTURGUS 
Valentinas Krumplis 

NIKĄ 
1-773-583-5888 — kalba 

lenkiškai, angliškai 
3411 N. Pulaski 
Seneliai, vaikai 

TERESA 
1 773 545-3795 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai jvairūs 

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

Vairuotojų teisės - CDL 

LEONIO 
2881 N Milvvaukee 

1-773-395-8820 
kalba rusiškai, angliškai 

įvairūs darbai 

CAROLINA JANtTORIAU Inc. 
1-708-415-1211 • 
1 708-837-8904 

Kviesti Eugenijųkalba lietuviškai 
viešbučiu, kambariu tvarkymas 

ir padavėjos 

MARINA 
1-847 329-0202 

kalba rusiškai, angliškai 
namų, viešbučių, parduotuvių 

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

mokėjimo • vaikai ir seneliai 

Aflegjance Telecom* 

HALINA 
1 708-453-5853 — kalba 

lenkiškai, angliškai 
įvairūs darbai 

CHEPOVS 
Domestic Agency, Ine 

1-847-803-6439 
kalba rusiškai, angliškai 

vaikai ir seneliai 

Kviečiame moteris darbams pinai ir 
nepinai darbo savaitei gyvenamųjų 
patalpų valymui. Mokame grynais 
tuefcvmą dwna. 
Minute Mald 7562 N. Mftmaukee, 
Chkago, R. 60631. 1-847-647- 0433. 
Kalbame ir rus3ui. Klaust (urtjusafba 
Leonido. 

1 773-804-0500 
lenkiškai, rusiškai 

Vairuotojų teises - CDt 
6105 W . Sctmont, Chkago, IL 

DUMP YOUR DSL, DROP YOUR DIAL-UP. 

You con't beot our bucines* teUcorn service for qoality, 
rdiabilrry and valu*. Call 1.866.THE.DARE and lef us prove it. 

Ifs a facf - we ore llie beffer cnoKe« 

CALL N O W S S A V I $ 7 0 0 . "fotai Communications Options" is big business tools at small business prices. 

Our premium fiberopfic ne*v/ork delivera reliable locol, long distance and internet service trtrough one cost-saving, 

Tl grode eonneetion - including "aKvoys on" Internet access wilfi speeds of up to IMbps. 

A. t A. 
BRONĖ KANYTĖ-RIMAS 

motina, neseniai mirusio sūnaus Algirdo Rimo, mirė 
2002 m. lapkričio 21 d., Matulaičio slaugos namuose, 
Putnam, CT. 

Šv. Mišios buvo atnašautos vienuolyno koplyčioje 
lapkričio 25 dieną. 

Kūnas bus sudegintas ir pelenai bus palaidoti New 
Yorke, šalia jos vyro Zigmo Rimas. 

Nuliūdę liko: sesuo Vanda Kanytė Balukas, Gedimi
nas Balukas, sūnus Andrius, dukros Laima, Dana, vy
ras Diek Champ ir marti Ramunė Rimas, sūnūs Algis ir 
Andrius su žmona Laura. 

A.a. Bronės prisiminimui aukas galite siųsti Algio 
Rimo švietimo fondui, nes ji to būtų pageidavusi. 

Fondo adresas: Lithuanian National Foundation, 
Inc. Algio Rimo fondas, 351 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207-1910. Tax exempt Nr. 51-0172223. Ir su
kalbėkite maldelę už jos nemirštamą sielą. 

DVIDEŠIMTIES METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS 

A. t A. 
VILIUS J. E. 

TRUMPJONAS 
1908—1982 

2002 m. gruodžio 3 d. sukanka 20 metų nuo šio, bu
vusio žymaus Lietuvos valstybinės futbolo rinktinės 
žaidėjo ir uolaus Mažosios Lietuvos lietuvių draugijos 
veikėjo, mirties. 

Šią liūdną sukaktį minint, prašome visus gimines, 
draugus ir pažįstamus prisiminti velionį Vilių savo mal
dose. 

Liūdinti žmona Marta, vaikai — Vilius, Angeli-
ka ir Arvidas su šeimomis. 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

* 

aūegiancetelecom,inc 
O n e tource fcr business telecom. 

Tetai e tMMlcat i i is l i t la is 
1.IM.TIE.IHE 

f oAogi oncotaiocorn com 

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 1-773-476-2345 

NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 
Tel. 1-800 9 9 4 - 7 6 0 0 

www.petkusfuneralhomes.com 

LACK St SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 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 W.95 S t 9900 W.143 St. 
Oak Lawn, IL Orland Park, IL 

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

http://iMMy.wflisiDurx.ciam
http://pencytarOaol.com
http://Arariao4taof.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

K a r a l i a u č i a u s k raš tas , 
ypač š iuo la iku , yra pasau
lio dėmesio akiratyje. Mažo
sios Lietuvos Rezistencinis 
sąjūdis kviečia Čikagos ir apy
linkių lietuvius atsilankyti į 
Tilžės Akto 84-osios sukakties 
paminėjimą šių dienų tik
rovėje. Minėjimas sek^madie-
nį, gruodžio 1 d., 2 vai. p.p.. 
Šaulių namų salėje. Po iš
kilmingosios dalies bus ir 
įdomi menine programa, ka
vute bei pabendravimas. Visi 
laukiami. 

Gruodž io 7 d., šeštadienį , 
8:45 va i . ryte. t. jėzuitų ko
plyčioje bus Mišios, o vakare 4 
vai. — rožinis ir taip pat Mi
šios už Lietuvą, vaikus, jau
nimą. Visi kviečiami. 

„ D r a u g a s " , n o r ė d a m a s 
neseniai į šį kraštą atvyku
siems tautiečiams palengvinti 
įsikūrimo sąlygas, pradedant 
gruodžio mėnesiu, nemoka
mai spausdins jų trumpus 
skelbimus (buto, darbo suradi
mo ir pan. reikalais'. Kreiptis 
į „ D r a u g o " admin i s t r ac i j ą 
telefonu, faksu, raštu arba e-
paštu. 

L i e t u v i u rašy to jų d r a u g i 
j o s v a l d y b a džiaugiasi sėk
mingu literatūros vakaru 
„Pavasaris rudenį" ir yra dė
kinga programos dalyviams, 
programos organizatorei, va
karo vedėjai poetei Daivai 
Karužaitei, dėkoja „Draugui". 
„Margučiui II", A. Šluto radi
jo programai už reklamas, o 
lietuviškai visuomenei — už 
gausų dalyvavimą. 

DRAUGO FONDAS 
4545 VVEST 63rd STREET 

CHICAGO, IL 60629 

TEL.: 773-585-9500 

RUDENS VAJŲ BEBAIGIANT 
Nuo š.m. rugsėjo mėn. pra

džios iki dabar besitęsiantis 
Draugo fondo lėšų telkimo ru
dens vajus jau eina į pabaigą. 
Rudens vajaus laiškai buvo 
pasiųsti visiems „Draugo" pre
numeratoriams. Dalis jų atsi
liepė, ypač ilgamečiai Draugo 
fondo garbės nar ia i , nariai ir 
rėmėjai. Antros dalies atsilie
pimų iki šiol Draugo fondas 
nesulaukė. Nesulaukė ir nau
jųjų skaitytojų nors simboli
nės paramos, tuo parodant so
lidarumą lietuviškos spaudos 
išlaikyme išeivijoje. 

Didelė padėka priklauso vi
siems, atsiliepusiems į Draugo 
fondo rudens vajaus laiškus. 
Didelė padėka atsiliepusiems 
su stambesnėmis sumomis, 
tuo papildant Draugo fondo 
kapitalą, jo investavimų nuo
smukiui, kurį išgyvena ne tik 
JAV, bet ir pasaulinė ekono
mika, silpninant antrojo mili
jono pasiekimą ir pelno ga
vimą, reikalingą „Draugo" 
leidybos paramai . Jei JAV 
ekonomika nebūtų nusmukusi 
per paskutinius 2 -3 metus, 
Draugo fondas šiandieną jau 
būtų antrojo milijono pusiau
kelėje, su penkis ka r tus dides
niu metiniu investavimų pel
nu „Draugo" paramai. Ta 
investavimų realybė spaudžia 
mus visus, ne vien Draugo 
fondą. JAV ekonomistai vis 
žada geresnes investavimų 

dienas reikia tikėtis, kad jos 
ateis. 

Tiesa, besibaigiantis DF ru
dens vajus nestabdo tolimes
nių įnašų Draugo fondui. Ne
stabdo nei Kalėdų senelio do
vanų švenčių metu, kurios la
bai laukiamos. Nors nebus 
Draugo fondo žiemos vajaus, 
fondo rašt inė per visus metus 
yra a tvira papildomiems, ar 
naujiems įnašams Draugo fon
de. 

Nauj i įnašai Draugo 
fonde 

Su 200 dolerių: 
Jonas ir Antanina Rejeriai, 

garbės nariai, iš viso 1,200 
dol , Oak Lawn, IL. 

Su 100 dolerių: 
Edvardas ir Anelė Pociai, 

garbes nariai , iš viso 1,300 
dol., Oak Lawn, IL. 

Dr. Daina Variakojis, iš viso 
600 dol., Chicago, IL. 

Petras Vilutis, iš viso 561 
dol., Toronto, Ont. Canada. 

Jurgis ir Danguolė Jurgu-
čiai, iš viso 200 dol., W. 
Bloomfield, MI. 

Albinas ir Anastazija Mitke-
vičiai, iš viso 100 dol., Los An
geles, CA. 

Su 35 doleriais: 
Adomas Mickevičius, iš viso 

35 dol., Burlingame, CA. 
Visiems nuoširdžiai dėkoja

me. 
Fondo iždininkas 

ŠALFASS-gos SUVAŽIAVIMAS ŠĮ 
ŠEŠTADIENĮ 

Kaip informuoja Š. Ameri
kos Lietuvių fizinio auklėjimo 
ir sporto sąjungos (ŠALFASS) 
centro valdybos' pirmininkas 
Rimantas Dirvoms, atidėtasis 
sąjungos suvažiavimas Įvyks 
ŠĮ šeštadienį, lapkričio 30 d 
Cleveland. OH. 

Šis suvažiavimas turėjo būti 
lapkričio 16 d. Lietuvių na
muose, Cleveland. tačiau stip
riai susirgus ŠALFASS gen. 
sekretoriui Algirdui Bielskui, 
ji.- buvo atidėtas. . 

Mus pasiekusiomis žiniomis, 
A. Bielskus po dviejų rimtų 
operacijų jau atsigavo ir, kaip 
atrodo, galės dalyvauti šiame 
suvažiavime. 

ŠALFASS visuotinis metinis 
suvažiavimas prasidės sį Šeš
tadienį 11 vai ryto, anksčiau 
planuotoje vietoje — Cleve
land Lietuvių namuose Jo 
darbotvarkėje yra 17 punktų. 
Bus diskutuojama visa eilė 
svarbių dalykų. 

Jų tarpe bus kalbama apie 
Lietuvos sporto žaidynes, skir
tas Lietuvos karal iaus Min-

SKELBIMAI 

Čikagos ir apylinkių lietuviai gausiai lanko renginius .j.iunimo centre, nes savo atsilankymu paremia šią svar
bią lietuvybės instituciją. 

daugo 750-sioms metinėms 
paminėti. Jos yra ruošiamos 
birželio 28-29 dienomis Vil
niuje (prieš Dainų šventę bei 
kitus jubiliejinius renginius). Į 
šias žaidynes yra kviečiami 
lietuvių kilmės sportininkai ir 
iš užsienio valstybių. 

Taip pat išskirtinai bus dis
kutuojami ir rv Lietuvos Tau
tinės Olimpiados klausimai (ji 
numatyta 2006 m. vasarą Pa
nevėžyje). Žinoma, daugiausia 
laiko bus skiriama Š. Ameri
kos lietuvių sporto veiklai ap
žvelgti. 

Čia reikia pažymėti, kad da
bartinė ŠALFASS centro val
dyba (išskyrus generalinį sek
retorių A. Bielskų, kuris gyve
na Cleveland) yra įsikūrusi 
Čikagoje. Joje. be jau minėto 
pirmininko R. Dirvonio, ma
tome: Vytautą Ambutą, Vac
lovą Kleizą, Aleksą Lauraitį, 
dr. Donatą Siliūną, Vytautą 
Vaitkų. 

Šiam suvažiavimui reikia 
palinkėti geros sėkmės! 

E. Šulaitis 

Lie tuv ių v i s u o m e n ė s dė 
mesiui ! Šį šeštadienį, lapk
ričio 30 d.. 10:30 vai. r.. Balze-
ko Lietuvių kultūros muzie
jaus ,.Gintaro" salėje, šaukia
mas svarbus pasitarimas 
ryšium su Šv. Kazimiero lie
tuvių kapinėmis. Yra gauta 
informacija, kad Čikagos arki
vyskupija ruošiasi parduoti 
dalį kapinių žemes komerci
niam naudojimui. Organiza
cijų atstovai ir pavieniai as
menys kviečiami dalyvauti. 
Ruošia lietuvių organizacijų 
ad-hoc komitetas. Daugiau in
formacijų galima gauti , krei
piantis į ALTo būstinę tel. 
i t3-i35-66* i. 

P r e z i d e n t o V a l d o Adam
k a u s R ė m ė j u komitetas pra
neša, kad Stasys ir Sofija 
Džiugai ir Violeta Karalienė 
pakviesti sutiko dalyvauti ko
miteto veikloje. Atsiprašoma, 
kad per klaidą jų pavardės 
nepateko į š.m. lapkričio 16 d. 
„Drauge" paskelbtą komiteto 
sąrašą. Taip pat praneša, kad 
dr. Gediminas ir Vanda Balu-
kai. Arvydas ir Daiva Barzdu-
kai įsijungė į Prez. Adamkaus 
Rėmėjų komiteto narių gretas. 
Komiteto vardu pirm. Vytau
tas Germanas sveikina naujus 
narius. 

N u o l a p k r i č i o 23 d. iki 
2003 m. vasario 28 d. (žinoma, 
jeigu bus šal tas oras) Čikagos 
parkų vadovybė kviečia pasi
naudoti devyniomis čiuožimo 
aikštėmis ir smagiai ..paspor
tuoti ant ledo". Dvi aikštės 
įruoštos miesto centre: Daley 
Bicentennial Park. 337 E. 
Randolph ir McCormick Tri
būne Ice Rink at Millennium 
Park. 55 X. Michigan Ave. 
Čikagos parkų žinybos tel. yra 
312-742-5378. e-paštas: 
www.chicagoparkdistrict.com 

P a p u o š k i t e e g l u t ę s a v o 
rankų darbo šiaudinukais . 
Tradicinių lietuviškų kalėdi
nių papuošalų pamokos, ku
rias ves pri tyrusios liaudies 
meistres Marija Škėmaitė ir 
Albina Savickas, vyks Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje 
šeštadienį, gruodžio 7 d.. 
10:30 vai. r. ir 1 vai. popiet. 
Registruotis tel. 773-582-6500. 

Mūsų s k a i t y t o j a i t i k r a i 
įvertina naująjį ,.Draugo" ka
lendorių ir savo pasitenki
nimą parodo ats iųsta auka. 

Po 50 dol. auką. gavę 2003 
m. kalendorių, atsiuntė: 

J u o z a s B r i e d i s , Chicago, 
IL: 

J u o z a s M i e č i u s , Chicago, 
IL; 

Algis P a u l i u s , VV'ayne, IL; 
Dr. B irutė Kasakaitis . 

Oak Lawn, IL. 
Visiems šiems aukotojams 

nuoširdžiai dėkojame. 
Pratęsdami „Draugo" 

prenumeratą, dienraščio lei
dybos išlaidoms sumažinti po 
40 dol. auką pridėjo: 

Gyt is K a v a l i a u s k a s , Chi
cago, IL: 

Kazys R u s i n ą s , Portage, 
MI. 

Labai ačiū! 
„Draugo" le idybos išlai

doms sumažint i Laima 
Kleen iš Jackson, NJ, kartu 
su prenumeratos mokesčiu at
siuntė 50 dol. auką. Ačiū! 

SKELBIAMI KARALIAUS MINDAUGO 
KARŪNAVIMO MINĖJIMO METAI 

Kitais metais Lietuva ruo
šiasi švęsti Karaliaus Mindau
go karūnavimo 750-ąsias me
tines. 1253-ųjų metų liepos 6 
dieną buvo forn.alus Lietuvos, 
kaip Europos valstybės, pri
pažinimas. Simboliška, kad 
šią sukaktį pasitinkame, sto
vėdami ties NATO ir Europos 
Sąjungos slenksčiu. Lietuva 
vėl patvir t ina savo priklau
somybę civilizuotam Vakarų 
pasauliui , pelnydama jo visa
vertį pripažinimą. 

Manome, kad ši sukakt is , 
kur i bus plačiai pažymima 
kitą vasarą Lietuvoje, nusipel
no lietuviškos visuomenės Či
kagoje dėmesio. Turt ingos 
kul tūr inės , socialinės ir poli
t inės lietuviškos veiklos tradi
cijos leidžia tikėti, kad tur ime 
gerą progą pademonstruoti sa
vo sugebėjimą susitelkti reikš
mingu momentu, tiek tenkin
dami savo kultūrinės veiklos 
poreikius, tiek pasinaudodami 
dėkinga galimybe atkreipti 
JAV visuomenės dėmesį į tur
tingą Lietuvos istoriją ir vis 

LR GENERALINIS KONSULATAS 
ČIKAGOJE KVIEČIA REGISTRUOTIS LR 

PREZIDENTO RINKIMAMS 
Lietuvos Respublikos gene- JAV. Generaliniame konsula-

daugiau vilčių teikiančią da
bartį. 

Turėdami tai omenyje, Lie
tuvos generalinis konsulatas 
Čikagoje ir Čikagos Karaliaus 
Mindaugo karūnavimo 750-
ųjų metinių minėjimo komite
tas, kviečia 2003-iuosius me
tus Čikagoje pažymėti įvai
riais šiai datai dedikuotais 
renginiais, tiek Čikagos lietu
viškoje visuomenėje, tiek 
orientuotais į plačiąją JAV 
publiką. Jau dabar yra su
planuoti renginiai, pristatan
tys Lietuvos ir JAV lietuvių 
vaizduojamąjį meną, muziką, 
kiną, teatrą, politikos pasieki
mus. Susilaukėme pritarimo 
ir padrąsinimo iš Čikagos me
rijos. Artimiausiu metu ti
kimės galėsią paskelbti pla
nuojamų renginių sąrašą. 
Kartu laukiame ir daugiau 
naujų minčių, bei pasiūlymų. 

LR GK Čikagoje 
Čikagos Karaliaus Mindaugo 

karūnavimo minėjimo 
komitetas 

ralinis konsulatas Čikagoje tę
sia rinkėjų registraciją Lietu
vos Respublikos prezidento 
rinkimams, kurie įvyks š.m. 
gruodžio 22 d. Registruotis tu
ri visi, pageidaujantys rinki
muose dalyvauti LR piliečiai, 
nepriklausomai, a r jie dalyva
vo ankstesniuose rinkimuose, 
a r ne. Pagal Lietuvos Res
publikos prezidento rinkimų 
įstatymą, Lietuvos Respubli
kos piliečiai, nuolat gyvenan
tys ne Lietuvos Respublikos 
teritorijoje ir rinkėjai, kurie 
balsavimo paštu laikotarpiu ir 
rinkimų dieną negali sugrįžti į 
Lietuvą (šiuose rinkimuose 
tas laikotarpis yra nuo 2002 
m. gruodžio 17 iki 2002 m. 
gruodžio 22 d.), balsuoja Lie
tuvos Respublikos diploma
t inėse atstovybėse ir konsu
linėse įstaigose. 

Registraciją LR prezidento 
rinkimams vykdo Lietuvos 
Respublikos ambasada Va
šingtone bei LR generaliniai 
konsulatai Čikagoje ir New 
York. Kviečiame visus Lietu
vos Respublikos piliečius, rin
kimų metu būsiančius JAV, 
registruotis Lietuvos Respub
likos prezidento r inkimams 
pagal jūsų gyvenamąją vietą 

te Čikagoje kviečiame regis
truotis piliečius, gyvenančius 
Illinois (IL), Ohio (OH), Michi
gan (MI), Indiana (IN) ir Wis-
consin (WI) valstijose. 

Minėtose valstijose gyvenan
tys Lietuvos Respublikos pi
liečiai, užsiregistravę rinki
mams, iš LR generalinio kon
sulato Čikagoje iki š.m. gruo
džio 17 d. paštu gaus rinkėjo 
pažymėjimą, rinkimų biulete
nį ir detalią informaciją apie 
balsavimą paštu. 

Balsuoti galima paštu arba 
atvykus į vieną iš šių balsavi
mo apylinkių: 

1. LR Generaliniame konsu
late Čikagoje, 211 East Onta-
rio Street, Suite 1500, Chica
go, IL 60611, Tel.: 312-397-
0382. 

2002 m. gruodžio 10-13 d., 
nuo 1 vai. p.p. iki 5 vai. po pie
tų; 2002 m. gruodžio 16-20 d. 
nuo 1 v. p.p. iki 5 vai. p.p. Bal
savimo dieną, t.y. 2002 m. 
gruodžio 22 d., ši balsavimo 
apylinkė nedirbs. 

2. Pasaulio lietuvių centre 
Lemonte, 14911 127th Street, 
Lemont, IL 60439. 

2002 m. gruodžio 22 d., nuo 
8 vai. p.p. iki 3 vai. po pietų. 

Gen. konsulato infor. 

L i n a Jakštytė-Motekai-
t i e n ė , Kauno Valstybinio mu
zikinio teatro solistė, gruodžio 
28 d. šeštadienį, 3 vai. p.p.. 
koncertuos Čikagoje, Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus 
„Gintaro" salėje. Dainininkę 
palydės: fortepijonu Manigir-
das Motekaitis, smuiku Kazys 
Motekaitis, violončele Liudas 
Motekaitis. o Milda Motekai-
tytė deklamuos Izabelės Mote-
kai t ienes poezijos kūrinius. 

Dail . Rimantas Laniaus-
k a s , Euclid. OH, „Draugo" 
pa ramai atsiuntė 100 dol. 
auką. Labai ačiū! 

Gruodžio 9 i r 10 d. — 
pirmadienį vakare 7 vai., ir 
antradienį ryte 10 vai., Kauno 
arkivyskupas metropolitas Si
gitas Tamkevičius aukos šv. 
Mišias t jėzuitų koplyčioje. 
Tuo metu j is vadovaus prieš
kalėdiniam dvasiniam Adven
to susitelkimui (rekolekci
joms). Prieš pamaldas klausys 
išpažinčių, pabendraus su 
žmonėmis. Visi kviečiami. 

JAV LB Socia l in iu rei
kalu, taryba v i sus kviečia į 
Labdaros vakarą gruodžio 7 
d., šeštadienį, 6:30 vai. vak., 
„Seklyčioje. Vietos užsakomos 
tel. 773-476-2655. 

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 VV. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

* Skersai gatves nuo „Draugo") 
Tel. 773-284-0100. 

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

Advoka ta s 
J o n a s Giba i t i s 
Civilines ir 
kriminalines bylos 

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

K-mail: Gibait is@aol.com 
Toli free 24 hr. 888-776-6742 

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

Advokatas 
GINTARAS P . Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
TeL 312-580-1217 

135SLaSaIte #2300 ChKago,IL 60803 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

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 . Park Rkkjc IL 6O068 

• 27 cen ta i s k a m b i n a n t į 
Lietuvą, 5.5 c n t JAV, 24 
vai . per parą, 7 d i e n a s p e r 
savai tę , 6 s e k u n d ž i ų in ter 
valai . Jokių mėnesinių mo
kesčių. Tikslus apskaičiavi
mas. Kokybiškiausias ryšys. 
Paslauga be apgaulės. Kreip
ki tės vakara is l ie tuviškai į 
TRANSPOINT atstovą su 8 
metų patirtimi ta rp tau t in iuo
se ryšiuose. Te l . 708-386-
0556. T R A N S P O I N T — 
p a t i k i m i a u s i a s r y š y s s u 
Lie tuva bei v i s u p a s a u l i u ! 

* J ū s ų auka 
Alkanų vaikų parama, 
Studentų viltis, 
Lietuvos ateitis! 
„Saulutė", Lietuvos vaikų 

globos būrelis („Sunlight Or-
phan Aid") 419 Weidner Rd. , 
Buffalo Grove, IL 60089, 
T A X I D # 36-3003339. 

Tai - Jūsų laikraštis 
DRAUGAS 

KAM WO»LD'WIOf OAILV 

• DĖMESIO! VIDEO 
APARATU 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 
60809. TeL 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. 

• P r i e š u ž s i s a k y d a m i 
p a m i n k l ą ap lankyki te St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Tur ime didelį pasi
rinkimą: ma tys i t e granito 
spalvą, dydį ir 1.1. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jū sų pageidavimą, 
brėžinius . Pr ieš pasta tant 
paminklą, galėsite apžiūrėti 
ir įsitikinti, kad j i s padarytas, 
kaip j au buvo jūsų pageidau
ta. Sav. Lilija i r Vilimas 
N e l s o n a i . Te l . 773-233-
6335. 

• Baltic monumente, 1106 
Amber Drive, Lmont, n* 
60439. Prie pat PL Centro. 
TeL 630-243-8446. Leonidą 
ir Gediminas KazėnaLPagei-
daujant a tvyks tame į namus. 

• Automobi l io , namų ir 
l i g o s d r a u d i m a s atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraš
t ų Kreipkitės pas ALaurakį 
A & L. Insurance Agency, Bal
zeko muzie juje , 6500 S. Pu-
LaskiRcL Chicago, IL 60629. D 
aukštas, teL 773-581-4030 

• N a m a m s p irkt i pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuoš imdais . Kreipkitės į 
M u t u a l F e d e r a l Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

• „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. 

• Dr. J u o z o i r Aleksan
dros Kazickų autobiografinė 
knyga nušviečia jų nepapras
tai įdomų gyvenimo kelią. 
Knygą „Vilties kelias" galėsite 
įsigyti prie „Saulutės", Lietu
vos vaikų globos būrelio pre
kystalio PLC „Kalėdinėje mu
gėje" gruodžio 7 i r 8 dienomis. 
Dėkkojame dr. Juozui ir Alek
sandrai Kazickams už auką 
padėti Lietuvos vaikams ir 
kviečiame visus švenčių proga 
apsilankyti prie „Saulutės" 
prekystalio. 

Sv.Kalėdos jau ne už kalnų! 

Dovanas Kalėdoms siųskite ORU!!! 
Pradžiuginkite savo artimuosius 
Sv Kalėdų proga' ĄįĄį w 61rd St. Chicago. IL 60629 

Transpak palankiomis sąlygomis 
aptarnauja lietuvius nuo 1987 m. 

Tel. (773) 838-1050 

Parapijos at la idai B r i g h -
ton P a r k e bus gruodžio 8 d., 
sekmadienį. Iškilmingos Mi
šios Švč. M. Marijos Neka l to 
Prasidėjimo bažnyčioje 10:30 
vai. r., Pokylis Polonia Ban-
quet salėje, 4606 Archer, 5 
vai. p.p. Pokylio svečias — 
Kauno arkivysk. metropoli tas 
Sigitas Tamkevičius. Bil ietus 
galima įsigyti šį sekmadienį 
bažnyčios prieangyje a rba 
skambinant tel. 773-523-1402; 
773-927-4990; 773-847-4855. 

JAV LB Šv ie t imo t a r y b a i 
page idaujant , išeivijos j a u n i 
mo lietuviškos patr iot inės 
poezijos konkurso t e rminas 
pratęsiamas iki 2003 m. sau
sio 10 d. Slapyvardžiu pasi
rašytus eilėraščius siųsti ver
tinimo komisijos pirm. dr. Jo
litai Kavaliūnaitei . 3332 
Boyne Rd., Barberton, OH 
44203. 

J a u n i m o c e n t r o metinė 
vakar ienė vyks gruodžio 1 d., 
sekmadienį, šia tvarka: 3 vai. 
p.p. Mišios t. jėzui tų koply
čioje, po Mišių vakarienė ir 
meninė programa Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Už
sakymai priimami tel.: 773-
778-7500 arba 708-409-0216. 

Kartu su prenumeratos 
pratęsimo mokesčiu po 50 dol. 
„Draugui" padovanojo šie 
skaitytojai: 

J a n i n a Gaigal ienė , Oak 
Lawn, IL; 

Aldona P a n k i e n ė , Oak 
Lawn, IL; 

J o n a s Antanai t i s , Hot 
Springs, AR; 

A n a s t a z u s Semienė ; 
Michael Zizas, Los An

geles, C A. 
Visiems šiems aukotojams 

reiškiame nuoširdžią padėką. 

ii 

http://www.chicagoparkdistrict.com
mailto:Gibaitis@aol.com

