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Šiame
numeryje:
Los Angeles Dramos 
sambūris paruošė 
spektaklį vaikams; LR 
ambasadorius pas 
Rochester lietuvius; 
smagi Lietuvių namų 
mugė ir naujienos iš 
kitų telkinių.

2 psl.

Tikimės, kad lietuviai 
yra skirtingi — rašo 
vedamająme 
D. Bindokienė; dar apie 
Moterų lygos sukaktį.

3 psl.

Visų Čikagos ir 
apylinkių lietuvių 
laukiamas renginių 
kalendorius; 
padėkokime JAV 
prezidentui, kviečia 
Amerikos Lietuvių 
taryba.

4 psl.

Dalia garsina Lietuvos 
vardą sporto pasaulyje. 

5 psl.

Netektys Clevelande; 
kviečia Cicero lietuviai; 
šaunus Lietuvių 
operos pokylis; įvairios 
žinutės, be kurių 
Čikagos ir apylinkių 
lietuviai neapsieitų.

6’ psl.

Sportas
„Real” pasveikino 

Kauną. „Sveikiname laimė
jus nacionalini futbolo čem
pionatą. Linkime jūsų koman
dai sėkmės” - sakė Madrido 
„Real” klubo prezidentas 
Florentino Perez.

NHL atleistas dar vie
no klubo treneris. Greg 
Gilbert tapo antruoju Šiaurės 
Amerikos nacionalinės ledo 
ritulio lygos (NHL) treneriu, 
kuris šį sezoną buvo atleistas 
iš komandos vyriausiojo 
trenerio pareigų. Antradienį 
paslaugų atsisakė Calgary 
„Flame” klubo, kuris su 20 
taškų yra Vakarų konferenci
jos Šiaurės Vakarų diviziono 
autsaideris, vadovai.

Geriausi JAV leng
vaatlečiai M. Jonės ir T. 
Montgomery. Bėgikams 
Jonės ir Montgomery paskir
tas 2002 metų Jesse Owens 
prizas, kuris įteikiamas ge- 
riausiems metų JAV leng
vaatlečiams.

Naujausios
žinios

*Lietuvos menininkų 
instaliacija Danijos sostinėje 
Kopenhagoje, atkreipianti 
dėmesį į Ingnalinos atominės 
elektrinės (IAE) saugumo 
problemą, sukėlė Seimo opozi
cijos nuogąstavimus, jog tai 
gali atbaidyti į Lietuvą atvyk
stančius turistus.

♦Lietuvos centro sąjun
ga (LCS), trečiadienį įteikė 
rinkimų komisijai (VRK) per 
63,000 piliečių parašų, re
miančių priešlaikinių dalinių 
senatvės pensijų mokėjimą 
priešpensinio amžiaus žmo
nėms.

♦Vilniaus apskrities 
vadovai kaltina sostinės 
savivaldybę pažeidžiant 
piliečių teises ir vilkinant 
nuosavybės atkūrimą.

2002 m. lapkričio 9 d. Čikagoje, Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus patalpose, vyko 62-sis Amerikos Lietuvių 
tarybos (ALTo) suvažiavimas, kuriame dalyvavo atstovai iš įvairių lietuviškų organizacijų, esančių ALTo 
sudėtyje.

Jono Kuprio nuotraukoje (iš kairės): ALTo centro valdybos pirmininkas Saulius Kuprys, ALTo Čikagos sky
riaus pirmininkė Evelina Oželienė, Lietuvos garbės konsulas Detroit, Ml, Jurgis Jurgutis, LR garbės konsulas 
Palm Beach, FL, Stasys Balzekas, Jn, Amerikos Lietuvių susivienijimo atstovas Jonas Stundza, Lawrence, 
Mass., Illinois Lietuvių respublikonų lygos pirm. Anatolijus Milūnas, Lietuvos Partizanų fondo pirm. Leonas 
Maskaliūnas, Lietuvių respublikonų lygos atstovas Vytautas Jasinevičius.

Trumpai apie viską
(Naudą)antis „Lieluvo* ryto* <LR), „Lietuvos tiruų” <LŽ), „tteapublikoa* 
„Kauno dieno*” (KD), „Klaipėdos” (K) „Valstybė* tintu” (VŽ) di«nr«ičių. HN8 
tr Eito* inl'ormacyomu)

* Partijos rengiasi savi
valdybių tarybų rinkimams.
Plačiausiai dalyvauti juose už
simojo socialliberalai, social
demokratai, konservatoriai, 
krikščionys demokratai, cen
tristai, liberalai demokratai, 
Valstiečių ir Naujosios demo
kratijos partijų sąjunga bei 
liberalai. Į 1,560 vietų Lietu
vos savivaldybių tarybose 
kandidatuoja 10,316 kandi
datų. 174 kandidatus dėl vie
nokių ar kitokių priežasčių 
„išbrokavo” apygardų komisi
jos. (LR, LŽ, Elta)

♦ Seimas pritarė liberalų 
siūlymui keisti transporto 
priemonių savininkų ir valdy
tojų civilinės atsakomybės pri
valomojo draudimo tvarką ir 
leisti draudimo bendrovėms 
pačioms nustatyti pagrindines 
draudimo įmokas bei paleng
vinti vairuotojams galimybes 
gauti pinigus už draudiminį 
įvykį. Šiuo metu už metinį 
lengvojo automobilio drau-

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

žinių agentūrų pranešimais)

JAV

JAV gynybos sekretoriaus 
pavaduotojas Paul Wolfowitz 
trečiadienį pareiškė, kad 
Vašingtonas pradės inten
syvias derybas su NATO 
sąjungininke Turkija, aptar
damas milijonų dolerių inves
ticijas į oro pajėgų bazes, 
kurios gali būti panaudotos 
karui su Iraku.

Viršgarsinis keleivinis 
lėktuvas „Concorde” pra
ėjusią savaitę skrisdamas iš 
Londono į New York, pametė 
uodegos plokštumos dalį, 
pranešė trečiadienį britų oro 
bendrovė „British Airways”. 
Lapkričio 27 d. atitrūko 
nedidelis vieno iš keturių 
posūkio vairų fragmentas, 
tačiau tai nesutrukdė lktuvui 
nutūpti New York Johno 
Kennedy oro uoste.

EUROPA ~

Vengrijoje referendumas 
dėl įstojimo į ES vyks balandį. 
Vengrijos svarbiausios politi-

dimą reikia mokėti fiksuotą 
220 litų mokestį. Liberalų 
frakcijos manymu, liberali
zavus dabartinę tvarką dėl di
delės draudimo bendrovių 
konkurencijos pagrindinės 
draudimo įmokos galėtų su
mažėti. (BNS)

* Skatindama Lietuvos 
įmones siekti Europos 
verslo tobulumo modelio ir di
dinti lietuviškų gaminių kon
kurencingumą pasaulio šalių 
rinkose, Ūkio ministerija su 
Kokybės taryba jau penktą 
kartą surengė Nacionalinio 
kokybės prizo konkursą. Dėl 
prizo šiemet varžėsi 11 įmo
nių. Nugalėtojomis tapo AB 
„Šilutės baldai”, UAB „Plun
gės lagūna” ir UAB „Sin
tagmos sistemos”. (Lž, Elta)

* Jonavos rąjono apygar
dos rinkimų komisija nelei
do Seimo nariui liberalui Jo
nui Čekuoliui kandidatuoti į 
Jonavos rąjono tarybą. J. Če-

nės partijos pirmadienį susi
tarė, kad referendumas dėl 
šalies narystės Europos Są
jungoje vyks balandžio 12 
dieną.

Po pusės amžiaus Latvi
joje gyvens tik 1,7 mln. žmo
nių. Per ateinančią pusę am
žiaus Latvijoje gyventojų gero
kai sumažės ir 2050 metais 
bus tik 1.7 mln., rodo Pasaulio 
gyventojų fondo duomenys. 
2001 metais Latvijoje buvo 
užregistruota 2,4 mln. gyven
tojų, o Jungtinių Tautų atsto
vybė Latvijoje pranešė, kad 
2005 m. ji pirmaus tarp Šiau
rės šalių pagal žemiausio 
gimstamumo rodiklį.

Danijai nusprendus pa
leisti vyriausiąjį Čečėnijos 
pasiuntinį, Akhmed Zakajev, 
kurį Rusija siekia suimti už 
teroristinę veiklą. A. Zakajev 
trečiadienį pareiškė, kad buvo 
sulaikytas Kopenhagoje kaip 
„politinis įkaitas”.

Iš olandų naujienų agen
tūros APN , trečiadienį, teko 
evakuoti žmones, nes policija

kuolis buvo įtrauktas į Lietu
vos liberalų sąjungos Jonavos 
skyriaus sąrašą. Jis sąraše 
buvo penktas. Kaip sakė Jona
vos rąjono apygardos rinkimų 
komisijos pirmininkės pava
duotoja Oksana Gabrilaitienė, 
komisija kreipėsi į Jonavos ra
jono Migracijos tarnybą, kuri 
patvirtino, jog J. Čekuolis 
nėra registruotas Jonavos ra
jone. Šių metų gegužę Seimas 
priėmė Savivaldybių rinkimų 
įstatymo pataisa^. numatan
čias, jog savivaldybės tarybos 
nariu gali būti renkamas nuo
latinis šios savivaldybės gy
ventojas. Anksčiau tokio ap
ribojimo nebuvo. (BNS)

♦ „Danieliaus Dolskio 
premija bus subrandinta
kaip geras vynas. Apie tokį 
apdovanojimą muzikantai, 
pramogų pasaulio atstovai 
svarsto bemaž 10 metų”, sakė 
vienas šios idėjos autorių, Vil
niaus miesto savivaldybės 
Kultūros ir meno skyriaus 
vedėjas Edmundas Žalpys. Pa
sak dainininkės Birutės Petri
kytės, šiam Dolskio premijos 
kūrimui pritaria daugelis žy
mių asmenybių. (Lž, ita)

gavo pranešimą, jog pastate 
gali būti padėta bomba. 
Policija pranešė, kad pastate 
buvo sprogmenų. Jie buvo 
perspėti, - agentūrai „Reu
ters” sakė APN vyriausiasis 
redaktorius Rob de Spa.

ARTIMIEJI RYTAI

Egipte bus pakartotinai tei
siamas Amerikos egiptietis 
Saadeddin Ibrahim, kovo
jęs už pilietines teises. Per 
ankstesnį pakartotiną teismą 
S. Ibrahimui buvo pateikti ke
li kaltinimai, įskaitant savo 
šalies šmeižimą, jis buvo nu
teistas septynerius metus ka
lėti. Tačiau liepos mėnesį, įka
linus S. Ibrahim, paaštrėjo 
Egipto santykiai su Jungti
nėmis Valstįjomis.

JT ekspertai: Irake trūks
ta kai kurių karinių įrenginių. 
Jungtinių tautų (JT) ginklų 
ekspertai Irake pirmadienį 
pranešė, kad dingo dalis kari
nių įrenginių, kuriuos sužy
mėjo jo inspektoriai anksčiau 
lankydamiesi raketų komplek
se.

Bagdadas trečiadienį 
pirmą kartą nuo praėjusios 
savaitės, kai Irake buvo 
atnaujintos ginklų inspekci-

Nauji Maskvos planai
Rusijos prezidentas jau ruo

šiasi būsimiems rinkimams. 
Norint laimėti, reikia kuo nors 
pasižymėti ir skirtis nuo kitų 
kandidatų. Per pirmus rinki
mus Putin neturėjo rimtų kon
kurentų. I prezidento kėdę jis 
atsisėdo, Jelcinui pasitraukus 
savanoriškai, o kiti rinkimai 
jau buvo tik formalumas. Net 
ir eiliniam Rusįjos gyventojui, 
stebėti griūvantį aparatą ir 
nereaguoti buvo sunkoka. To
dėl priešrinkiminiai pažadai: 
naujų turtuolių sutvarkymas 
ir pergalė Čečėnijoje, lengvai 
nupirko balsuotojus.

Tačiau pirmas terminas jau 
beveik įpusėjo, tik nei vienas 
pažadas nebuvo išpildytas. 
Oligarchai vis dar vyrauja 
valdžios užkulisiuose, Čečėni
joje dienos priklauso Maskvai, 
o naktys čečėnams. Todėl Pu
tin patarėjai buvo priversti 
ieškoti nauju metodų, kad 
pagerintų būsimo kandidato 
populiarumą rinkėjų tarpe. 
Prezidento patarėjai nutarė

♦ Šią savaitę medikais 
prisistatę žmonės, lankyda
miesi klaipėdiečių butuose, 
ėmė iš venos kraują neva cho
lesterolio tyrimams atlikti. 
Tai sukėlė paniką tarp pacien
tais tapusių žmonių. Išsi
gandę, kad gali būti apgauti ir 
netgi užkrėsti kokia nors 
neišgydoma liga, jie kreipėsi į 
Greitąją medicinos pagalbą. 
Tarnybos darbuotojai apie ga
limą pavojų pranešė policįjai. 
Panikos galėjo ir nebūti, jei to
kio renginio organizatoriai 
Klaipėdos savivaldybė ir Vi
suomenės sveikatos centras 
savo darbą būtų padarę iki 
galo — apie renginį informavę 
miestiečius. Dar vasarą mies
to taryba patvirtino „Klai
pėdos miesto išeminės širdies 
ligos prevencijos” programą, 
kuri tęsis 10 metų. Šiemet tik 
bus tiriama situacįja. Medikai 
lankysis pas žmones, užpildys 
anketas ir tirs cholesterolio 
kiekį kraujyje. (K Elta)

jos, kritikavo Jungtinių Tautų 
(JT) ekspertus, kurie tuo 
tarpu tikrina objektą, siejamą 
su Irako branduoline progra
ma.

Indonezįjos policija tre
čiadienį pranešė suėmusi vy
riškį, kuris įtariamas esąs 
naujasis Pietryčių Azijoje 
veikiančio teroristų tinklo 
„Jemaah Islamiah” operacijų 
vadovas. Šis tinklas kaltina
mas, rengęs teroro išpuolius 
daugelyje regiono vietų.

Kipras derybose dėl ES pa
siekė persilaužymą. Kipras, 
kuri yra turtingiausia iš 10 
šalių kandidačių į Europos 
Sąjungos (ES) nares, pirma
dienį pranešė derybose su 
Briuseliu pasiekęs esminį per
silaužimą ir netrukus galįs 
pirmas užbaigti narystės dery
bas.

Graikįjoje nuo skardžio nu
sirito traukinys. Antradienį, 
keleiviniam traukiniui nusi
ritus nuo 40 m. aukščio skar
džio, buvo sužeista žmonių, 
kai kurių būklė sunki, prane
šė policija. Iš Kalamu į Pirejo 
uostą važiavęs traukinys nuo 
skardžio nusirito netoli Mega
lopolio miesto, Pelaponeso pu
siasalyje.

Edmundas Ringus
sekti Stalino pavyzdžiu, kuris, 
Antram pasauliniam karui 
prasidėjus, atsikvėpęs po pir
mo smūgio, kreipėsi į Socialis
tinės sąjungos piliečius ginti 
Rusįją, nors trečdalį tų gyven
tojų sudarė nerusai.

Taip buvo prieš šešiasde
šimt metų. Norint sustabdyti 
tolimesnį rusiškos imperįjos 
griuvimą, visiems rusiškai 
kalbantiems bandoma įskiepy
ti patriotizmo mintį. Už pat
riotiško kabliuko visų pirma 
griebėsi jaunoji karta. Miestų 
gatvėse vis dažniau vyksta 
muštynės, kuriose nukenčia 
asmenys iš Azįjos ir Kaukazo. 
Tokie vietiniai išpuoliai pa
dažnėjo po įvykio Maskvos 
teatre. Reikia spėlioti, kad pa
našūs išpuoliai pasikartos ki
tuose miestuose, kad be čečė
nų bus įvelti kitų etninių gru
pių asmenys. Užsilikusių rusų 
įvairiose respublikose padėtis 
sunkės, kai administracinis 
aparatas kiekvienoje autono
minėje srityje bus perimtas į 
vietinių gyventojų rankas.

Ginti užsilikusių tautiečių 
reikalus Putin žadėjo rinkė
jams prieš pirmus rinkimus, 
pakartos ir dabar, nes šis ar
gumentas svarbus milijonams 
rusų, gyvenantiems NVS ri
bose ir išbarstytiems Europoje 
bei Azįjoje. Jau 2001 m. pabai
goje per rusišką parlamentą 
tyliai praslydo instrukcįjos, 
kaip elgtis, nustatant naujas 
sienas tarp Rusijos ir įvairių 
respublikų. Tam tikslui Vi
daus reikalų ministerįjoje 
įsteigtas specialus padalinys. 
Bus peržiūrėtos visos sienos, 
nepaisant ar sutartys jau pa
sirašytos, ar ne. Nėra abe
jonės, kad peržiūrėjimo proce
sas gali privesti prie nema
lonių komplikacijų, ypač ma
žoms respublikoms. Juk sienų 
revizija yra ne kas kita, kaip 
pastangos atgauti prarastas 
žemes ir priglausti milijonus 
atkirstų rusų.

Solzenicyn, pakeliui į Rusiją 
per tolimą Vladivostoką, ste
bėdamas perestroikos pradžią, 
kreipėsi į „brolius slavus”, 
siūlydamas pakeisti naujos 
valstybės pavadinimą iš „So
vietų Socialistinių Respublikų 
sąjungos” į „Didžioji slavų 
valstybė” (Vielikoje Slavians- 
koje Gosudarstvo). Kad Mask
vai šis projektas buvo prie 
širdies, liudįja faktas, kai Sol
ženicynui buvo leista pakarto
ti šitą mintį per kalbą, pasa
kytą Dūmoje 1995 metais. 
Tačiau, nepaisant Solženicyno 
autoriteto pasaulyje, tai buvo 
pirmas ir paskutinis jo pasi
rodymas parlamente. Kol kas 
„Didžiosios slavų valstybės” 
kūrimo projektas baigėsi Bal
tarusijos pastangomis grįžti į 
Maskvos glėbį.

Trečios slaviškos šakos liki
mas yra svarstomas milįjonų 
ukrainiečių širdyse. Šių abiejų 
genčių istorįja yra labai arti
ma, kalbos labai artimos, reli- 
gįja ta pati, bet santykiai ne
labai draugiški. Iš visų genčių, 
gyvenusių imperijoje, ukrai
niečiai, ypač per Stalino laiko
tarpį, nukentėjo daugiausia. 
Nemažas politologų skaičius 
baiminasi, kad dabartiniai 
neramumai Ukrainoje, dažnas 
premjerų keitimasis vyksta su 
Maskvos įtaka. Liūdniausia 
žinia, atėjusi iš Kįjevo, yra, 
kad premjeras į parlamentą 
kreipėsi ne ukrainiečių, bet

rusų kalba. Nenuostabu, jog 
dabartinio Ukrainos preziden
to autoritetas vakarų politikų 
akyse, toks žemas, kad į 
NATO posėdį Prahoje Kučma 
įslinko be pakvietimo, Balta
rusįjos prezidentui NATO ne
davė kvietimo, o čekai nedavė 
vizos. Konfliktas tarp prezi
dento ir opozicįjos kasdien ašt
rėja ir gali baigtis prezidento 
pašalinimu.

Rusįjos sienų peržiūrėjimo 
komisįja turės nemažai darbo 
bandydama nustatyti naują 
Rusįjos-Kazachstano sieną. 
Maskva reiškia pretenzįjas į 
dideles teritorįjas šiauriniame 
Kazachstane, kur užsiliko žy
mūs skaičiai, iš gulagų pa
leistų ir priverstinai ar sava
noriškai užsilikusių, buvusių 
kalinių.

Nuo sienų peržiūrėjimo dau
giausia gali nukentėti Gruzija. 
Dvi skirtingos etninės grupės 
nori atsiskirti ir prisįjungti 
prie Rusįjos. Pirmos Gruzįjos 
nepriklausomybės dienos pra
sidėjo pilietine kova tarp pieti
nių Osetinų ir Gruzįjos karių 
1991 m. Aišku, osetinus kari
niais pabūklais aprūpina 
Maskvos Kaukazo armija. Ki
ta Gruzijos provincįja — Ab- 
hazija, su kitokia kalba ir ki
tokia religija, irgi nori prisi
jungti prie Rusįjos. Pilietinio 
karo sustabdymui, Maskva 
pasiuntė savo karinius dali
nius (taikos batalioną). Šiuo 
metu Abhazįjoje lankėsi JT 
atstovas, kad arčiau susipa
žinti su Abhazįjos klausimu, o 
Gruzįjos prezidentas Prahoje, 
kad įjungti Abhazįjos klau
simą į posėdžių dienotvarkę.

Dar labiau komplikuota pa
dėtis tebėra prie Ukrainos- 
Moldovos sienos. Žemės ryti
nėje Dniestro upės pusėje po 
karo buvo užpildytos slaviškai 
kalbančiais (rusiškai, ukrai- 
nietiškai) gyventojais. Ta dalis 
norėtų prisįjungti prie Rusi
jos, nors ši sritis neturi bend
ros sienos su ja, bet yra Ukrai
nos kaimynė. Tuo atveju 
Transdnistrįja atsidurs tokioje 
pačioje padėtyje, kaip ir Kali
ningradas (antra enklava).

Žiūrint į Maskvos užmačias 
po NATO konferencijos, Lietu
va galės daug laisviau atsidus
ti, nes bent laikinai artimų 
pavojų, atrodo, nebus.

Už veikimą prieš partiją iš Libera
lų sąjungos pašalintas partijos val
dybos narys Alvydas Medalinskas 
sako, kad Seimo liberalų frakcija 
su juo neturėsianti vargo. Po šven
čių A. Medalinskas žada pats pasi
traukti iš frakcijos Seime. Buvęs li
beralas taip pat neketina skubėti į 
kokią nors kitą partiją, įskaitant ir 
liberalų demokratų, kurios pirmi
ninką Rolandą Paksą yra nuspren
dęs remti prezidento rinkimuose.

Gedimino Žilinsko (ELTA) nuotr.
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„Tik tu niekam 
nesakyk...”

Pakėlė vėjas mažyčių pas
lapčių ryšulėlį, kurį paskleidė 
Los Angeles Lietuvių parapi
jos kiemelyje. Atrodo, jog čia 
ruošiamas spektaklis vaikams 
„Tik tu niekam nesakyk”. Tai 
norėta paslaptyje laikyti, bet 
kas vikriausiai spektaklio vei
kėjai Musei Zyzei į ausį įlindo, 
tas dideliu greičiu pro liežuvį 
išlindo.

Los Angeles Dramos sambūrio ak
toriai, paruošė spektaklį vaikams 
(iš viršaus žemyn) Edita Kliučins- 
kaitė, Artūras Čėsna. Haroldas 
Mockus, Daiva Kamarauskaitė.

Musė Zyzė:

— Ei, ar žinote visi, jog mū
sų Pavykštės miškelyje bus 
didelė šventė. Šventė, kurioje 
visi susidraugais. O po to 
šoks, dainuos, ir video rekla
mose, chmm, chmm pozuos! 
Daug vabaliukų susirinks, ku
rie savo paslaptis dalins! Srai
gė — Raigė yra įsimylėjusi! 
Voriukas — Riukas nemoka! 
Žiogelis — Poetas ieško drau
gų, o... Musė — Zyzė viską gir
di, viską mato ir! Na, bet ateik 
ir tu, būtinai su draugu, nes 
bus smagu. O mes nepamir
šim šypsenos, dainos ir links
mo juoko atsinešti...

Dar kartą Muzė Zyzė:

— O jei dar kai ką norite 
žinoti... Tai susirinko Los An
geles Dramos sambūryje šau
nus būrelis žmogeliukų. Musė 
Zyzė — Edita Kliučinskaitė. 
Veikli mergina! Klaipėdos 
Renginių režisūros studijas 
baigė. Gražiai dainuoja, šoka 
ir išvis yra į ką pažiūrėti. 
Sraigė Raįgė — Daiva Kama
rauskaitė. Mergelė lėto būdo... 
Nors šiaip labai greitai laksto. 
Jau ne viename Los Angeles 
dramos spektaklyje suvaidino. 
O ir šiuo metu dvejuose re
petuoja. Voriukas Riukas- 
Artūras Čėsna. Tai jo pirmas 
aktorinis darbas. Už tai iš jo 
daugiausiai ir juoksimės. Pa
reigingas vyrukas, ramus, 
linksmas ir energingas. Gaila, 
kad spektaklyje turės 'viską 
atvirkščiai daryti... Na, ir Žio
gelis Poetas — Haris Mockus. 
Užsimoja daug..., bet kartais 
ir padaro. Na, pavyzdžiui 
Klaipėdos konservatorijos 
Teatro režisūros studijas bai
gė ir diplomą gavo. Mažai šne
ka, dar mažiau padaro, bet 
vis tiek ką nors pridaro. Štai, 
kad ir Los Angeles dramos 
sambūryje jau Didįjį kuni
gaikštį, nevykusio kunigėlio 
tėvą, Palangos Liūtą ir dar vi
sokį biesą suvaidinti sugebėjo. 
O dabar dar ir parežisuoti su
galvojo.

Na, o kad vieni aktoriai ne- 
patrūktų, tai į pagalbą ir dau
giau vabalų pasikvietė. Pas- 
tatyminės dalies vedėjas — 
Amandas Ragauskas. Sceno
grafas — Sigitas Šniras. Ir 
spalvotų ir dryžuotų, kai ku
rių net ir taškuotų, kostiumų 
kūrėja ir siuvėja — Aušra Ma- 
culevičienė. Muzikėlę links
mą, smagią — strakalinę su
kūrė muzikas Viktoras Ralys. 
Visų vabalų globėja ir rėmėja, 
sambūrio pirmininkė Ema Do
vydaitienė visam vabalų para
dui vadovaus.

Visai šaunus pulkelis gavo
si, kuris prižadėjo gruodžio 
mėnesio 14 d. taip triukš
mauti, kad Kalėdų senelis iš 
miego atsikeltų ir pirmiausia 
Šv. Kazimiero parapijos litua
nistinės mokyklos vaikučius 
aplankytų. Na, o sekmadienį, 
gruodžio 15 d., vabalai kviečia 
visus kitus žiūrovus, kurie 
šeštadienį spektaklio bus ne
matę.

Miško raštininkas —
Apuokas

LOS ANGELES, CA

BALFO PARAMA 
LIETUVAI

Šiame krašte surinktos pini
ginės ir medžiaginės aukos 
paskutiniu metu plačiai pa
siekia Lietuvos kaimus ir 
miestus padėti vargstantiems 
ir nepritekliuose gyvenan
tiems mūsų tautiečiams.

Los Angeles BALFo skyrius, 
kiekvienais metais daro aukų 
rinkimo vajų, kurį apvaini
kuoja metiniu renginiu ir au
kotojų sąrašo paskelbimu. 
Šiais metais toks BALFo 58 
metų veiklos pažymėjimas 
įvyko Los Angeles, lapkričio 
17 dieną.

Iš lyto, 9:30 vai. buvo Mi
šios Šv. Kazimiero lietuvių 
bažnyčioje. 12 vai. akademija 
— pagerbimas parapijos salė
je. Atidarymo programą pra
dėjo Los Angeles BALFo pir
mininkas Rimtautas Dabšys, 
pažymėdamas Los Angeles lie
tuvių dosnumą, vykdant BAL
Fo aukų rinkimą. Už tai jis vi
siems rėmėjams ir aukotojams 
gražiai padėkojo.

Maldą sukalbėjo ir mirusių 
prisiminimą pravedė kun. S. 
Anužis.

Pagrindinis renginio kalbė
tojas — Lietuvos Respublikos 
garbės generalinis konsulas 
Vytautas Čekanauskas, nuo
širdžiai prijaučiantis BALFo 
tikslams, kiekvieno parengi
mo proga į jį atsilanko ir au
koja BALFui.

Meninę programos dalį atli
ko žymusis Los Angeles Vyrų 
kvartetas su R. Dabšiu, E. 
Jarašiūnu, A. Polikaičiu ir B. 
Seliuku. Akompanavo šių me
tų muzikos premijos laureatė 
komp. Raimonda Apeikytė.

Dviejų išėjimų į sceną metu, 
kvartetas padainavo daug gra
žių dainų, už ką publika su
kėlė ovacijas. Rožių puokštės 
įteiktos programos atlikė
jams, įrodė jų pagerbimą.

BALFo pirmininko pavaduo
toja Alfa Pažiūrienė plačiau 
apžvelgė Los Angeles BALFo 
veiklą, tikslus ir atliktus dar
bus.

Skyriaus iždininkas Eugeni
jus Vilkas perskaitė aukotojų 
sąrašą.

Renginio programai vadova
vo Regina Jogienė. Gėles pa
aukojo Ema Dovydaitienė.

Skanūs pietūs paruošti An
taninos Uldukienės.

Gausi loterija, kurią prave
dė B. Seliukas su padėjėjomis, 
įnešė įvairumą ir svečių ko
mentarus laimikiams.

Washington, DC, šį rudenį vykusiame JAV LB Tarybos suvažiavime. Iš kairės: tarybos pirm. Regina Narušienė, 
Loreta Ušackienė, LR ambasadorius JAV-se Vygaudas Ušackas ir JAV prez. George W. Bush vyr. patarėjas Eu
ropos reikalams Dan Fried.

LANKĖSI AMBASADORIUS 
VYGAUDAS UŠACKAS

Rochester, NY, Country 
Club (Foreign Affairs Commit- 
tee) pasikvietė Lietuvos am
basadorių Amerikai Vygaudą 
Ušacką pasitarimams dėl 
NATO ir ekonominių ryšių 
reikalais. Taigi, neeilinis sve
čias. Nauja ir energinga Ro
chester Lietuvių Bendruome
nės valdyba, pasinaudodama 
šia proga, pasirūpino, kad vie
tiniai lietuviai galėtų susitikti 
ir pabendrauti su ambasado
rium V. Ušacku bei jo šeima. 
Suruošė priėmimą Arūno Če- 
sonio (Romos ir Romo sūnus) 
bendrovėje. O priėmimas buvo 
tikrai puikus. Vos tik įžengus 
į modernų pastatą, visus ma
loniai nuteikė švelni pianino 
muzika ir didžiuliame kom
piuterio ekrane mūšų trispal
vė su sveikinimu Vygauduį (r 
Ušackui. Išdalintos prisega
mos kortelės su vardais ir pa
vardėmis. Gėrimai atsigaivini
mui, mandagios patarnautojos 
su įvairiais šiltais užkandžiais 
ir malonia šypsena. Tokius 
priėmimus matome tik fil
muose. Tai nuopelnas Arūno 
Česonio (apie jo pasiekimus 
bandysiu parašyti kitą kartą), 
kuris parodė, kaip reikia pri
imti aukštus pareigūnus. Jis 
padengė ir visas išlaidas. Ma
nau, kad tas daug prisidėjo 
prie gausaus svečių būrio.

Ambasadorius Vygaudas 
Ušackas savo kalboje nepa
gailėjo gerų žodžių išeivijos 
lietuviams. Džiaugėsi, kad 
mes dar turime parapijas, iš
laikome lietuviškas tradicijas, 
branginame savo kalbą ir, 
kaip jis išsireiškė: „turite lie
tuviškas mokyklėles”, priside
dame prie Lietuvos įstojimo į 
NATO. Ragino ir toliau belstis 
į senatorių duris.

Nijolė Draugelienė, viena iš 
„Dainos aido” pranešėjų, per
davė įrašytą į juostelę pasi
kalbėjimą su atvykusiu amba
sadoriumi radijo bangomis. 
Tokiu būdu ir nedalyvavę pri
ėmime galėjo išgirsti ambasa
doriaus Vygaudo Ušacko pa
reikštas mintis. Be to, dar 
pranešė džiugią naujieną, kad 
mūsų radijo programa „Dai
nos aidas” laimėjo kultūrinę 
premiją, kurią paskyrė JAV 
LB Kultūros taryba. Valio 
„Dainos aidui”! Valio jo vado
vui Raimundui Kiršteinui su 
dabartiniais talkininkais. Štai 
jie: Regina Juodeikienė, Gied
rė Liogminaitė, Stasys Ilgūnas 
su dukra Rūta Monoenko, Bi
rutė Litvinienė, Nijolė Drau
gelienė, Izabelė Žmuidzinienė, 
Algis Druseikis ir Darius Ka
valiūnas.

Visų svečių buvo geri atsilie
pimai BALFui: po 58 veiklos 
metų jis dar reikalingas ir bus 
reikalingas, nes išeivijos lietu
viai remia ir rems savo tėvynę 
bei jos varguolius.

Vytautas Šeštokas

Tiesa, Rochesterio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkė Bi
rutė Litvinienė, visų vardu 
dėkoja Lietuvai, kad mums at
siuntė tokį jauną, energingą, 
nesididžiuojantį, visur pritin
kantį ambasadorių Vygaudą 
Ušacką.

Na, dar verta paminėti, kad 
mes turime ir savo „mažiuką” 
6’8” „ambasadorių”, Mindaugą 
Borutą. Jis garsina lietuvių 
vardą žaisdamas krepšinį už 
MCC (Monroe Community 
College). Pranešėjai dažnai 
mini, kad jis yra iš Lietuvos, o 
po gražių praėjimų ar metimų 
kartais dar priduria „Lithua
nian sensation”. Sėkmės Min
daugui. Norėtųsi matyti dau
giau lietuvių jo rungtynėse.

Kostas Mačiulis

WORCESTER, MA

IKI PASIMATYMO

Šį kartą mirties auka tapo, 
rugsėjo 26 d. sunkios’ ligos 
išvarginta ir mirties angelo iš 
mūsų tarpo išvesta, Danutė 
Abramavičiūtė-Murphy, 50 
metų amžiaus, palikusi didelę 
spragą šeimoje. Taip mirtis 
negailestingai 'skainioja vieną 
po kito iš mūsų telkinio.

Danutė gimė Lenkijoje, į ku
rią 1944 m. vasarą karo aud
ros maišaty buvo nublokšta 
Abramavičių šeima. <

1964 m. atvyko į JAV ir ap
sigyveno Worcester, MA. 1975 
m. Danutė sujungė savo gyve
nimą su William Murphy. Jų 
džiaugsmui, Dievas apdovano
jo dviem sūnumis. 1978 m. 
įsigijo gražią nuosavybę Au- 
burn, MA (Worcester prie
miestis). Danutės ir William 
gyvenimą lydėjo meilė bei 
džiaugsmas. Sūnūs augo ir 
mokėsi. Danutė dirbo „Sears, 
Roebuck and Co.” ir 15 metų 
,Aetna Life and Casualty Co.” 
Priklausė „Neringos” tunto 
skautėms, Lietuvių labdaros 
draugijai.

Jų gražų gyvenimą aptemdė 
skaudi, nepagydoma Danutės 
liga, nuo kurios vyro rūpes
tinga su giliausia meile atsi
davusi globa ir gydytojų ge
riausia medicinos pagalba ne
pajėgė išgelbėti. Mirties ange
las užpūtė jos gyvenimo žva
kę. Žinodama; kad nepagis, ji 
nedejavo, likimui nepriekaiš
tavo. Į Amžinybę iškeliavo ty
liai, ramiai. Kaip ramiai ir 
šviesiai prabėgo jos gyvenimo 
50 metų.

A.a. Danutės Murphy kūnas 
buvo pašarvotas Dirsa-Morin 
laidotuvių namuose, kurie 
rugsėjo 29-tosios pavakarę 
prisipildė atėjusių atsisveikin
ti su velione. A. a. Danutės 
karstas skendėjo gėlėse, nors 
šeima pageidavo vietoj gėlių 
aukoti „Mass Memorial Foun

dation, Radiation Oncology 
Program”. Prie karsto suklupę 
ar sustoję maldai, žmonės ne
pajėgė pasitraukti sausomis 
akimis...

Pirmadienio, rugsėjo 30-tos, 
ryte vėl gausi minia susirinko 
Danutės išlydėti. Pilnutėlėj 
Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioje gedulingas šv. Mišias 
aukojo, pamokslą pasakė ir į 
kapines palydėjo kleb. kun. 
Ričardas Jakubauskas. Giedo
jo parapijos choras, vadovau
jamas vargonininkės Onos Va
linskienės; solistas Valerijo
nas Roževičius solo Avė Ma
ria”. Bažnyčios varpams 
skambinant paskutinį „Re- 
ąuiem” a.a. Danutės Murphy 
kūnas buvo išlydėtas iš bažny
čios. Visa procesija baigėsi 
Notre Dame kapinėse, kuriose 
jau ilsisi daug mūsų brolių ir 
sęsių lietuvių. Kapinėse pas
kutinį religinį patarhąvimą 
atliko šv. Mišias aukoję^ kuni
gas. A.a. Danutė Murphy pa
laidota Ambramavičių šeimos 
kape. Jame ilsisi jos tėveliai 
a.a. Vitas ir Anelė Abrama- 
vičiai. Mes su giliu šeimos 
skausmu širdyse jungėmės 
kartu. Skautei ir skautės liūd
nas apeigas užbaigė, giedoda
mi Ateina naktis...” 

u Giliai nuliūdęs liko vyras 
William, kuris rūpinosi myli
ma žmona. Liko sūnūs: Curtis 
ir Andrew Murphy. Sesuo 
Alytė Abramavičiūtė. Sūnus 
Vitas Abramowicz su šeima 
Melbourne, FL, Zenius Abra- 
mavičius su žmona North- 
bridge, MA. Pusbroliai, pus
seserės ir daug kitų giminių.

Šeima visus gedulo pietums 
pakvietė į Maironio Parką ir 
ten buvo pilna salė.

A. t A.
JUSTINAS BRUOŽIS

Rugsėjo 13 d. iš Šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos bažnyčios 
po gedulingų šv. Mišių, kurias 
aukojo klebonas kun. Ričardas 
Jakubauskas, į amžino poilsio 
vietą Notre Dame, kapinių 
mauzoliejų, nulydėtas Justi
nas Bruožis, 85 metų am
žiaus.

Velionis gimė Lietuvoje. Po 
Antrojo pasaulinio karo atvy
ko į JAV. Apsigyveno Worces- 
ter ir čia išgyveno iki Dievo 
siųstas mirties angelas pa
kvietė jį palikti šį pasaulį.

A.a. Justinas Bruožis dau
gelį metų buvo apsaugos sar
gybinis miesto dienraščio „Te- 
legram & Gazette” spaustu
vėje. 1992 m. pasitraukė poil
siui. Mėgo žuvauti ir dažnai 
su draugais vykdavo prie ban
guojančio Atlanto. Priklausė 
Šv. Kazimiero parapijai ir jos 
chorui. Narys: Šv. Povilo 
katedros choro, Lietuvių meno 
mėgėjų ratelio, Lietuvių so
cialinio klubo, Lietuvių labda
ros draugijos ir „Singletary 
Rod & Gun Club”.

Šeimos pageidavimu, vietoj 
gėlių, aukos skirtos Šv. Kaži-
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MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija.
300 Bamev Dr., Sulte A 

Joliet IL 60435 
Tel. 815-744-0330: 

lietuviškai 815-744-8230 
wwwxantartoraugaiyandbreaBlhaa*uxxn

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

LIETUVIŲ NAMŲ MUGĖ
Lapkričio pradžioje Lietuvių 

namuose vyko mugė. Šešta
dienį ir sekmadienį daug lab
daringų organizacijų, būrelių 
ir pavienių prekeivių susirin
ko rudens šventės švęsti ir 
kartu gerų darbų nudirbti. 
Renginyje talkininkavo daug 
savanorių, o pelnas buvo skir
tas Lietuvių namams, „Vaiko 
vartai į mokslą” organizacijai 
ir lietuvių parapijai. Šv. And
riejaus lietuvių parapijos pa
galbininkai platino kalėdai
čius (plotkeles), šiaudinukus, 
lietuviškus sveikinimus, o Lie
tuvių namams didelį pelną 
skyrė Filadelfijos apylinkėse 
gyvenančios šeimininkės, ku
rios dar nuo pat pirmos mugės 
kepa pačius gardžiausius py
ragus, tortus ir sausainius. 
Taip pat į mugę atvažiavo 
daug menininkų, dailininkų ir 
kitų įvairių amatininkų su 
tikrai vertais dėmesio darbais.

Sigita Stravinskaitė, Temple 
universiteto Dailės mokyklos 
studentė, prekiavo savo dar
bais ir jos tetos pagamintais 
kilimėliais; Algimantas Grin- 
talis atvažiavo netgi iš Flori
dos su savo gintaro ir sidabro 
juvelyrine galerija; Dana Sur- 
dėnaitė-Thompson buvo pa
ruošusi „Vasaros prisiminimų” 
stalą, kur ji derino ir maišė 
įvairiausius kvapus. Gaja 
Stirbytė su malonumu talki
ninkavo savo seneliui Broniui 
Krokiui pardavinėti knygas.

miero parapijos statybos fon
dui, ar Lithuanian Children’s 
Relief Fund, So. Boston, MA.

Velionio sūnus Valentinas 
Bruožis mirė 1992 m. Lietu
voje. Nuliūdusi pasiliko duktė 
Luida Jankauskienė su šeima 
Kaune; sesuo Anastazija Lie
tuvninkienė su šeima, du vai
kaičiai, trys provaikaičiai ir 
kiti giminės Amerikoje.

Visi pamaldų dalyviai iš 
kapų buvo pakviesti gedulo 
pietums į Maironio Parką.

Janina Miliauskienė

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Avė. Sts 5 k 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽLIOBA, M.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGUA

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
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R. Krokys jau šešiolika metų 
dirba mugėje. Su literatūra, 
žodynais ir istorija mėgina 
platinti lietuvišką kultūrą ir 
išlaikyti lietuviškas šaknis. 
Aušra Bagdonavičiūtė-Avanzo 
taip pat mugėje nebepirma- 
metė. Šie metai jai penkiolik
ti, kai ji į mugę atveža lietu
viškais užrašais, vėliava ar 
Vyčiu papuoštus marškinė
lius, prijuostes, kepuraites.

Marškinėliai užrašu „Aš my
liu Mamytę” buvo patys popu
liariausi tarp mugės pirkėjų. 
Didelės eilės buvo ir prie Ma
rijampolėje pagamintos dan
tinga" duonos, kurią Rytinėje 
Amerikos pakrantėje platina, 
„Jurgis korporacija”. Mugėje 
„Jurgis korporacijos” darbuo
tojai, Tadas ir Dalia Valiukė
nai, prekiavo Palangos, Ajarų, 
Marčios, Bočių, Valentino, Ru
gelio ir Malūnininko duona. 
Ona ir Juozas Mikolaičiai taip 
pat prekiavo lietuviška duona 
ir saldžiais pyragais iš Čika
gos. Lietuvių namų iždininkas 
J. Mikolaitis taip pat siūlė 
įvairiausių mėsos gaminių: 
namuose gamintų lašinių, ke
peninės, rūkytų dešrelių ir lie
tuviško sūrio.

Visą renginį linksmino „DJ” 
Dainius, o svečiams priešpie
čius suruošė Alė Mačiūnienė, 
talkinant Tomui Dantai ir 
Viktorijai Masalaitienei. Gin
tarė Gečytė surinko visą talką 
ir suorganizavo savanorių die
notvarkę. Taip pat lietuviškų 
bulvinių blynų kioskas vos 
spėjo kepti blynus ir skaniais 
kvapais viliojo kiekvieną. Na, 
o mažuosius linksmino, į šven
tę atvykęs, klounas. Kol mo
terys grožėjosi, derėjosi, pirko 
ir matavosi, vyrukai galėjo 
stebėti, kaip Filadelfijos 
„Eagles” kovojo prie Čikagos 
„Bears”.

Tiems, kuriems nepavyko 
atvykti į šią šventę, norėčiau 
pasakyti, kad būtinai tūri at
važiuoti kitais metais.

Joana Gaizelytė-Lacy
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LIETUVOS MOTERŲ LYGAI 10 METŲ (II)

Šeimos sekcijoje daugiausia 
nuveikė gydytoja ir mokytoja 
Onutė Kuorienė. Nuo pat įsto
jimo į Lietuvos moterų lygą 
pradžios — ji nuolat domėjosi 
šeimos problemomis, griežtai 
pasisakė prieš abortus, versli
ninkų ir gydytojų amoralumą 
organizuojant Sargio „šven
tes”, propagavo krikščionišką
jį požiūrį į šeimą.

1995 m. kovo 30 d. ji dalyva
vo TV laidoje .Atvirumo va
landa” (laidos rengėja ir re
daktorė Zita Čepaitė), kurioje 
labai griežtai pasisakė prieš 
ypač grubią Lietuvoje sekso 
propagandą ir pornografiją, 
skleidžiamą Lietuvos mokyk
lose, prisidengus seksualinio 
švietimo skraiste. TV parody
tus keletą filmukų, sukultų 
užsienyje, ji įvertino, kaip tau
tos dvasinio ir moralinio geno
cido reiškįniuis.

Prevencinės pedagogikos ir 
vaikų globos sekcijoje dau
giausia nuveikta 1995 ir 1996 
metais, bendraujant su Vil
niaus ir Kretingos savivaldy
bėmis. Ši veiklos kryptis ar
timiausiai susijusi su šeimos' 
problematika, nedarniomis, 
labai dažnai ir asocialiomis 
šeimomis.

1995 metų vasarą Lietuvos 
moterų lygos narės Birutės 
Žitinskaitės iniciatyva ir rū
pesčiu (padėjo Vilniaus miesto 
savivaldybė ir asmeniškai 
Gražina Paliokienė), buvo 
įkurta beglobių gatvės ir są
vartynų vaikų stovykla .Atža
lynas”. Joje buvo rūpinamasi 
48 vaikais.

Lietuvos moterų lygos narė, 
mokytoja Birutė Žitinskaitė, 
dar keletą metų globojo .Atža
lyno” vaikus, juos lankė ir 
stengėsi jiems padėti. Po poros 
metų ji savo rūpestį ir širdies 
skausmą dėl likimo nu
skriaustų Lietuvos vaikų ir 
.Atžalyno” patirtį aprašė kny
goje „Duok valgyti” (V., 1999). 
Ji sulaukė plataus atgarsio vi
suomenėje.

1996 metais konservato
riams ir krikščionims demok
ratams laimėjus Seimo rinki
mus, socialinių reikalų ir dar
bo ministre tapus Irenai De
gutienei buvo įkurta keletas 
vaikų globos namų, pradėjo 
kurtis dienos centrai. Ma
nome, kad ir dabartiniai die
nos centrai vaikams remiasi į 
Atžalyno” idėją ir patyrimą, 
bei gerumo pamokas.

Analogišką stovyklą „Rūpes
tėliai” (ilsėjosi 60 vaikų du 
mėnesius) 1996 m. vasarą su
būrė Kretingos moterų lygos 
pirmininkė Birutė Koncevičie
nė. Talkino Kretingos savival
dybė ir Pranciškonų vienuoly
nas, LML mokytojos ir kitos 
moterys.

Kretingos miesto centrinėje 
bibliotekoje, jos direktorės Al
donos Kerpytės ir LML Kre-

SUOMIJOJE — DIDVYRIŲ 
ŽEMĖJE

STASĖ E. SEMĖNIENĖ

Nr.3 Skulptoriui, pozavo
paryžietė mergina. Kilo siau
bingas triukšmas. O šian
dien? Anot gido, nieks net 
blakstienomis nesumirksį, kai 
gatvėse tiek daug pusplikių 
moterų vaikšto. Kasmet stu
dentai, švęsdami gegužės 1 d., 
vainikuoja Amandą savo bal
tomis kepurėmis.

Kitas garsus paminklas — 
„Trys kalviai” yra netoli pres
tižinės Stockmann universa
linės parduotuvės, tai tarsi 
londoniškė Harrods. Vietiniai 
sako, kai pro šalį praeis nekal
tas žmogus (virgin), pasigirs 
dūžis į priekalą!

— Neveikia! Aš išbandžiau! 
— prsigyrė mūsų jaunuolis gi
das.

ONA VOVERIENĖ
tingos skyriaus pirmininkės 
Birutės Koncevičienės pastan
gomis buvo įsteigta jaunimo 
skaitykla-kavinė „Žemaičių 
šnekos”.

Švietimo ir mokslo sekcįjoje 
nusistovėjo dvi pagrindinės 
veiklos kryptys:

1. tautinio ir religinio ugdy
mo šių dienų mokykloje (va
dovė dr. Apolonija Paurienė), 
ir

2. moterų politinio švietimo 
(vadovė prof. Ona Voverienė).

Pirmosios krypties tematika 
daugiausia buvo dirbama 
Kauną. Čia buvo organizuotos 
kelios konferencijos (dr. Apolo
nija Paurienė ir LML Kauno 
skyriaus pirmininkė Laima 
Skuodienė). Jose dalyvavo ir 
pranešimus skaitė ne tik Kau
no, bet ir Vilniaus bei kitų 
miestų mokytojai, jie noriai 
dalijosi patirtimi, pristatė 
naujausius edukologijos dar
bus, parengė tautinio ir religi
nio ugdymo programą (Integ
ruoto mokymo pagrindai. Re
komendacijos mokinių plačiai 
pasaulėžiūrai ugdyti /Sudary
tojas Česlovas Rinkevičius. — 
Kaunas, 2000/Lietuvių kata
likų mokytojų sąjunga).

Deja, 1997 m. gegužės 2 d. 
šios edukologijos krypties va
dovė dr. Apolonija Paurienė 
staigiai ir netikėtai mirė bran
džiausiu jos pedagoginio ta
lento raiškos metu.

Po jos mirties darbas šioje 
kryptyje vyko fragmentiškai: 
prof. O. Voverienė paskelbė 
keletą straipsnių: „Šviesos sa
lelės” (Dienovidis 1998, vas. 
20-26, p. 7), „Vėl kryžkelėje...” 
(XXI amžius, 1998, gruodžio 
16, p. 6); „Sovietmečio įšalas 
dabarties Lietuvos švietime” 
(XXI amžius, 1999, geg. 28, p. 
4); „Švietimo reforma: dek
laracijos ir realybė” (XXI am
žius, 1999, birž. 2, p. 12); 
„Mokslotyrininko žvilgsnis į 
dabarties pedagogikos moks-* 
lą” (Mokslo Lietuva. — 1999, 
N 13, p. 12; 1999, N 16, p. 8- 
9); „Lietuvos mokykla: žiau
rios akcijos ir viltis” (XXI am
žius. — 1999, rūgs. 3, p. 11) ir 
t.t. Vėliau buvo paskelbtas jos 
parengtas tautotyrinio pobū
džio straipsnių ciklas: „Tauti
nės savimonės žadintojos” 
(XXI amžius, 1998, birž. 19, p. 
7); „Tautinė ideologija ir vals
tybingumas” (Lietuvos aidas. 
— 1999, kovo 4, p. 16); „Tauta 
ir valstybė Putvinskio-Putvio 
tautinėje ideologijoje” (XXI 
amžius, 1999, kovo 5, p. 5); 
„Tauta. Tautiškumas. Pilie
tiškumas” knygoje „Mūsų gy
venimo tikslas ir prasmė”. — 
V., 1999; „Tautiškumas ir na
cionalizmas” (XXI amžius, 
2002 vas. 13, p. 2); „Tautos ir 
valstybės ateitis: Ar ilgai dar 
ji bus tik valdžios rankose?” 
(Lietuvos aidas — 2001 gruo
džio 3, p. 8); Ar sugebėsime

Panašiai Veronoje, Italįjoje, 
vienoje aikštėje yra vartai, 
kus vietiniai porina, jog, jei 
pro vartus praeis sąžiningas 
žmogus, vartų viršuje įmūry
tas ornamentas nukris. O mi
nimas papuošalas per šimtme
čius niekad nenukrito...

Besigėrėdami įvairiais pui
kiais architektūriniais pasta
tais, pakrantėmis traukėme 
autobusu pravažiuodami Am
basados parką, į Olimpinį sta
dioną, 1952 m. statytą olim
piniams žaidimams. Per vieną 
olimpinių žaidimų šimtmetį 
(1896-1996 m.) suomių atletai 
parvežė daugiau aukso meda
lių negu kitų kraštų sportinin
kai. 1912 m. olimpiada vyko 
Stokholm, Švedijoje. Nors

išsaugoti tautos atmintį ir 
tautinę savimonę?” (Lietuvos 
aidas. — 2001, lapkr. 26, p. 8); 
„Tautinė valstybė: ar turi ji 
ateitį Lietuvoje?” (Lietuvos ai
das. — 2002, sausio 4); „Tau
tinis mentalitetas ir jo defor
macijos” (Lietuvos aidas. — 
2001 spal. 27, p. 8); „Tautos 
sargyboje. „Tvirčiausias vals
tybės pagrindas yra tautos gy
vybė”...” (Lietuvos aidas. — 
2002, kovo 5, p. 7); „Tautiš
kumas — vertybė globalizaci
jos kontekste” (Lietuvos aidas. 
— 2002, geg. 25, p. 7); „Šių 
dienų lietuviškasis tautišku
mas ir nacionalizmas” (Lietu
vos aidas. 2002, rūgs. 2, p. 7); 
šiai tematikai priskirtinas ir 
ciklas jos straipsnių „Tautos 
sargyboje”, kuriame buvo pub
likuoti straipsniai apie Vincą 
Kudirką, Joną Basanavičių, 
prof. Vytautą Landsbergį, ra
šytojus Joną Avyžių, Kazį Sa
ją, Tautos dvasios tėvą — 
mons. Alfonsą Svarinską, 
„Lietuvos katalikų Bažnyčios 
Kroniką” ir t.t. Dabar, jau nuo 
2001 metų, tautinio ir religi
nio ugdymo problematika pe
rėjo į tvirtas ir patikimas dr. 
doc. Vinco Lamanausko ran
kas. Jau organizuotos konfe
rencijos Plungėje, šiais metais 
lapkričio 22 ,d. tokia konferen
cija vyks Telšiuose. Ši moksli
nių tyrimų ir patyrimo kryptis 
įgauna pagreitį, į ją kasmet 
įsitraukia vis daugiau ir dau
giau mokytojų.

Antroje švietimo ir mokslo 
sekcijos veiklos kryptyje — 
moterų politinis švietimas (jos 
vadovė prof. Ona Voverienė) 
naudotos įvairios darbo for
mos:

1995 m. kovo 31 d. pradėjo 
darbą Lietuvos moterų lygos 
politinių diskusijų klubas 
„Moteris ir politika”. Kiekvie
ną penktadienį moterys rink
davosi į Moterų lygos būstinę 
aptarti politikos aktualijų, pa
diskutuoti. Tiesa, dauguma jų 
buvo konservatorės, retkar
čiais užklysdavo liberalės ir 
labai retai LDDP moterys. 
Jau 2001 metais toks politinių 
diskusijų klubas buvo organi
zuotas Žirmūnuose.

Kita forma — seminarų or
ganizavimas ir jų medžiagos 
apibendrinimas Lietuvos mo
terų lygos leidiniuose. Viena
me iš pirmųjų seminarų buvo 
aptartos JT Lietuvos moterų 
komiteto sekretoriato organi
zuoto seminaro „Moteris ir 
politika”, pagrindinės idėjos, 
Kaip tų idėjų atgarsį Lietuvos 
moterų lyga parengė leidinį 
„Lietuvos Aukščiausiosios Ta
rybos deputatės ir Seimo na
rės (1990—1995)” (sud. Zita 
Ambrazevičienė ir Ona Vo
verienė. — V., 1995).

Vėliau buvo organizuotas 
seminaras „Lietuvos moterų 
judėjimai nuo seniausių laikų

Suomįją tada valdė Rusija, 
suomių sportininkai reikalavo 
žygiuoti ir rungtis kaip atski
ra tauta. Laimėjo! Ir parsivežė 
namo 26 medalius — 9 aukso. 
Hannes Kolehmainen tapo 
tautos didvyriu, laimėjęs 
5,000 metrų bėgimą. Komen
tatorius tada pasakė: „Jis įva
rė Suonuj ą į pasaulio žemėla
pį!” Kitas atletas, Paavo Nur- 
mi, tautos sporto didvyris, bu
vo pavadintas „Skrendančiu 
suomiu”. Jo statula stovi 
Olimpinio stadiono priešaky. 
Laimėjęs 12 olimpinių meda
lių, jis dar pasiekė 31 lauko 
trasos pasaulinį rekordą.

Prie ežero, gražiame Sibe- 
liaus parke, architektė pa
statė Sibeliui paminklą iš 600 
nerūdijančio plieno vargonų 
vamzdžių, švytinčių saulėje 
(statė 6 metus! ). Nepatenkin
ti abstrakčiu menu kritikai 
privertė pastatyti šalia kom
pozitoriaus biustą.

iki šiol" (1955) ir išleista to 
seminaro pranešimų rinkinys 
„Lietuvaitė. Lietuvos moterų 
judėjimai nuo seniausių laikų 
iki šiol” (Ats. red. O. Voverie
nė.—V., 1995).

Tais pat, 1995 mętais, ruo
šiantis Pasaulio moterų IV 
konferencijai buvo sudaryti ir 
išleisti bibliografiniai leidi
niai: „Lietuvos moterų lygos 
publikacįjos” (V., 1995; ir „Lie
tuvos moterys: mintys, svajo
nės, problemos” (Moterys apie 
save ir apie jas) (Sud. J. Pobe- 
dinskaitė ir Voverienė, V., 
1995).

1995 metais buvo išleistas 
mokslininkų, nukentėjusių 
nuo sovietinio genocido, vardy
nas „Lietuvos mokslo gedulo ir 
vilties diena” .(sud. J. Strai- 
gytė, O. Voverienė — V., 
1995).

Iki pat 1998 metų šioje 
kryptyje buvo organizuojama 
konferencija ar seminaras: 
„Šeima ir valstybė” (1994), 
„Prostitucįja Lietuvoje”
(1994), „Moters vieta ir vaid
muo visuomenėje” (V., 1996), 
„Moterys kaltina: Komunistų 
nusikaltimai Lietuvoje” (Vil
nius, 1996, Kaunas, 1996), 
„XX amžiaus Lietuvos mokyto
jai” (V., 1997), „Piliečio ugdy
mas Lietuvos mokyklose” 
(Kaunas, 1997); „Narkoma
nija, pavojai ir problemos Lie
tuvoje” (Klaipėda, 1997) Vil
niaus Forumas „Tauta ir vals
tybė” (1999). Nuo 1998 metų 
kasmet rugsėjo mėnesį Palan
goje, dideliu Kretingos LML 
skyriaus pirmininkės Birutės 
Koncevičienės rūpesčiu ir jos 
globoje, vyksta konferencija 
„Moteris ir politika”, skiria
ma politikos aktualijoms, jų 
aptarimui ir būtiniems vykdy
simiems Lietuvos moterų ly
gos veiksmams.

Didžiausias Lietuvos moterų 
lygos laimėjimas šioje srityje 
— moterų politinio aktyvumo 
ir kūrybingumo pažadinimas 
ir jo rezultatai. Lietuvos lygos 
moterys — Gražina Trima
kaitė, Liudvika Knizkevičie- 
nė, dr. Marįja Dagienė, Onutė 
Kuorienė, Izabelė Navarac- 
kienė, Laima Skuodienė, Auk
sė Ramanauskaitė-Skokaus- 
kienė, Ona Voverienė paskel
bė dešimtis straipsnių „XXI 
amžiuje”, „Lietuvos aide”, 
„Gimtinėje”, „Tremtinyje”, 
„Drauge”, „Varpe” ir kituose 
leidiniuose.

Be jau minėtų knygų Onu
tės Kuorienės „Narkomanija, 
alkoholizmas, kitos priklauso
mybės — bėgimas nuo gyveni
mo” (V., 2002), Birutės Zitins- 
kaitės „Duok valgyti” (V., 
1999), straipsnių rinkinio 
JLietuvos moterų judėjimai 
nuo seniausių laikų iki šiol” 
(V., 1995), Jurgitos Straigytės, 
Jovitos Pobedinskaitės, Onos 
Voverienės parengtų biblio
grafinių leidinių ir vardynų, 
Lietuvos moterų lygos autorės 
ir jų veiklai pritariančios mo
terys parengė knygas: dr. doc.

Užbėgę į „Uolos bažnyčią”, 
unikalius maldos namus, 
„įsprogdintus tiesiog į vientisą 
uolą, kepurėtus varine bonia, 
pasukome Helsinki pagrin
dine gatve Mannerheim, ste
bėdami puikius Parlamento 
rūmus, Valstybinį muziejų ir 
koncertų salę „Finlandia 
Hali”, arch. Alvar Aalto žino
miausią bei paskutinį kūrinį. 
Tuo ir baigėsi mūsų žavėji
masis Helsinki.

Suomių ekonomikos pagrin
du visuomet buvo trejetas „F” 
— „Farming, forests, fishing!” 
Suomįja stovi ant medinių ko
jų: arti trys ketvirtadaliai 
krašto žaliuoja miškais. Dar 
taip neseniai buvusi lyg toji 
„nuskurusi vargdienė kaimo 
pusserė”, šiandien Suomija 
yra labiausiai technologiškai 
prasiveržusi pasaulio šalis. 
Pasaulyje garsi ir NOKIA yra 
aiškiausiai krentantis į akis 
pasireiškimas — jos nešio

Ina Dagytė „Loreta Asana
vičiūtė: veiksmas ir atmintis” 
(V., 2000); Izabelė Navarac- 
kienė (Druskininkų skyrius)
— „Sausio 13 d. — Aukos ir 
Vilties diena” (Druskininkai, 
1996); „Brydė išlieka ne tik 
pievoj” (Druskininkai, 2000), 
Ona Voverienė sudarė ir pa
rengė spaudai bei parašė įžan
ginius straipsnius knygoms: 
„Moters vieta ir vaidmuo vi
suomenėje” (V., 1997); „Mo
teris ir rezistencija Lietuvoje” 
(V., 1998), „Žymiosios XX a. 
Lietuvos moterys (Konferen
cijų medžiaga)”. — (V., 1998) 
„Tarptautinio Baudžiamojo 
Teismo Statutas” (V., 2000); 
parašė ciklą straipsnių ir kar
tu su kitomis išleido knygą 
„Žymiosios XX amžiaus Lietu
vos moterys”. — (Kaunas, 
2000); ant jos darbo stalo guK 
nauji planuojami leidiniai 
„Tautos sargyboje” ir „Žymieji 
Lietuvos mokslininkai”. Tęsia
mas ciklas „Žymiosios XX a. 
Lietuvos moterys”. Tuos 
straipsnių ciklus jau publikuo
ja JLietuvos aidas”, „XXI am
žius” ir „Draugas”.

Aktyvi šviečiamoji ir publi
cistinė Lietuvos moterų lygos 
veikla sudomino daugelį Lie
tuvos moterų — jos į ją įsi
jungė, siekdamos būti naudin
gos tautai ir valstybei, pagal 
dr. Jono Basanavičiaus palik
tą testamentinį priesaką: 1. 
Ištvermingai darbuokis. 2. Ne
ieškok tuščios garbės. 3. Būk 
naudingas.

Įsikūrė ir vaisingai dirba 
Lietuvos moterų lygos skyrius 
Kaune (pirmininkė architektė 
Laima Skuodienė), Kretingoje 
(pirm. Birutė Koncevičienė), 
Klaipėdoje (pirm. Genutė Ba- 
zienė), Panevėžyje (pirm. 
Liudvika Knizikevičienė), 
Druskininkuose (pirm. Aldona 
Česnulevičienė ir jos labai ak
tyvios padėjėjos gyd. Palmira 
Degutienė ir Kaimo rašytojų 
sąjungos narė Izabelė Nava- 
rackienė), ’ Marijampolės 
(pirm. Rita Bendoravičienė ir 
jos aktyvios padėjėjos Graži
na Trimakaitė bei dailininkė 
Birutė Vekeriotienė), į mus 
dairosi ir jau mus lanko Skuo
do, Mosėdžio, Telšių moterys. 
Tikimės, kad ten netrukus 
turėsime Lietuvos moterų ly
gos skyrius.

Aktyviai Lietuvos moterų ly
gos narės dalyvauja ir tarp
tautiniame moterų judėjime
— skaitėme pranešimus mo
terų konferencijose Suomijoje, 
Lenkijoje, Švedijoje, Šveicari
joje, Austrijoje, Slovakijoje, 
buvome pakviestos į Europos 
Sąjungos moterų suvažiavimą 
Vienoje, į Pasaulio moterų IV 
konferenciją Pekine.

Kartu su Švedijos Kristians- 
tadto moterų organizacijomis 
organizuota konferencija „Ly
gių teisių ir lygių galimybių 
visuomenė” Vilniuje 1995 m.

Nukelta į 5 psl.

jamų telefonų Suomijoje dabar 
yra tiek pat, kiek ir rankinių 
laikrodėlių. Iš 8 aplankytų 
šiaurės Europos kraštų tik 
dviejuose kursuoja euro: Vo
kietijoje ir Suomijoje (1 doleris 
— 1 euro).

Apleidžiant šį svetingą, mie
lą šiaurės kraštą, kur saulė 
vasaros metu net vidurnaktį 
pamiršta nusileist, dar ant lai
vo denio rymodami, pusė pir
mos rytą žavėjomės saulės 
apšviesto Helsinki panorama.

Prisiminus 1939-1940 m. 
105 dienų Žiemos karą, kai šis 
taikusis elniukas (reindeer) 
nosį nušluostė begemotui — 
Sovietų Sąjungai savo didvy
rišku pasipriešinimu su nely
giam priešui, linkėtina ir 
mažai laisvę mylinčiai kalnų 
tautelei Čečėnįjai duoti pana
šią pamoką agresyviam, iki 
ausų apsišarvavusiam, gink
lais žvanginančiam užpuolėjui 
hipopotamui — Rusįjai.
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Danutė Bindokienė

Norime tikėti, kad mes
skirtingi
Padėkos diena yra tarytum 

paskutinė užtvanka, kurią 
reikia nugriauti, kad kalėdinis 
sezonas, lyg gaivalingas po
tvynis, gyventojus užpiltų ne
suvaldomu noru pirkti-par
duoti. Kam teko .matyti TV 
žinių laidas penktadienį po 
Padėkos dienos, negalėjo ne
sistebėti miniomis, besiver
žiančiomis į parduotuves ir 
godžiai griebiančiomis prekes. 
Kai kurie pirkėjai eilėse prie 
Uždarytų durų atsistojo kone 
vidurnaktį, kad tik greičiau 
įsispraustų vidun, kad tik pa
vyktų pigiau nusipirkti no
rimų daiktų.

Jau nuo pat vasaros pabai
gos verslininkai ir prekybinin
kai pradėjo reklamų invaziją, 
įvairiais būdais gundydami 
pirkėjus ir ruošdami juos kaip 
tik tokiam apsipirkimo azar
tui po Padėkos dienos. Tai ne
pajudinama amerikietiško gy-. 
venimo tradicija. Lakstymas 
po parduotuves po Padėkos 
dienos net turi specialų pa
vadinimą: „Juodasis penkta
dienis” — ne dėl kažkokio 
tamsaus nelaimės šešėlio, bet 
dėl prekybininkų pasitenkini
mo, kad pagaliau pirkėjai pa
deda išbristi iš „raudono ra
šalo” upių. Juk sėkmingas 
kalėdinis laikotarpis atneša 
daugiau pelno, negu visi kiti 
metų laikai.

Reikia tiesiog stebėtis., kiek 
sugebama pasipelnyti iš Kū
dikio, gimusio prieš 2000 m. 
pačiose vargingiausiose sąly
gose! (Ir net ateistai čia nepro
testuoja.) Tiesa, retai prisi
menama tikroji Kalėdų pras
mė, stengiamasi nepaminėti, 
kad švenčiamas žmonijos At
pirkėjo gimtadienis!

Norime manyti, kad lietu
viai skirtingi. Žinoma, Kalėdų 
proga ir jie perka dovanas 
savo artimiesiems, bet tikrai 
nepamiršta to vargingo Kū
dikio, taip pat laukiančio do
vanėlių gimtadienio proga. 
Mokydamas žmones, Jėzus 
kalbėjo, kad kiekvienas geras 
darbas, padarytas „mažiau
siam mano broliui”, padaro-., 
mas ir Jam pačiam. O tų varg
stančių brolių juk lietuvių tau
ta nestokoja, ir progų jienv> 
gera padaryti netrūksta.

Štai šį šeštadienį Čikagoje 
(„Seklyčioje”) ruošiamas Lab
daros vakaras. Tai neeilinis 
renginys. JAV LB Socialinių 
reikalų taryba su pirmininke 
Birute Jasaitiene šį Labdaros 
vakarą skiria priminti mums 
visiems, kad ne vien sau gyve
name, kad yra kilnesnių tiks
lų, kad dar daug mūsų tė
vynėje (ir mūsų pačių tarpe)

Vasariška atgaiva „Lietuvos Vaikų vilties” pirmininkės Gražinos Liau
taud sodyboje VVisconsin valstijoje. Priekyje (iš kairės) Alė Kėželienė ir 
Nijolė Užubalienė; II eil.: Regina Smolinskienė, Gražina Liautaud, Vikto
rija Valavičiene ir Albina Ramanauskienė.

reikalingų paramos.
Po LB Socialinių reikalų t? 

rybos globa sutelpa daug tokių 
varguolių su ištiestomis ran
komis ir prašančiomis akimis. 
Tai daugiausia tie, pro ku
riuos minia praeina, nusukda
ma galvą į šalį, o valdžios pa
reigūnai, kurių pareiga pasi
rūpinti šiais apleistaisiais, jų 
nepastebi. Socialinių reikalų 
taryba globoja neįgaliuosius 
vaikelius, našlaičius, partiza
nus, neturtingus studentus, 
vaikučius, kurie laukia jau
kios namų šilumos ir „naujų 
tėvelių”, padeda Lietuvos pre
zidento žmonai Almai Adam
kienei per jos vardo fondą 
šelpti paramos reikalingus 
moksleivius ir daug kitų gerų 
darbų atlieka. O šios tarybos 
įstaiga, esanti „Seklyčios” 
pastate, padeda tautiečiams ir 
šiame krašte — neseniai atvy
kusiems, seneliams, našlėms 
ir našliams, benamiams, pa- 
puolusiems į bet kokią bėdą. 
Visi randa patarimą ir už
tarimą, visų išklausoma ir 
stengiamasi padėti. Sunku net 
įsivaizduoti, kas imtųsi tokio 
sunkaus ir įtempto darbo, jei
gu ne Birutė Jasaitienė, tos 
tarybos širdis ir siela. Ji ne
ieško garbės, atlyginimo, ne
skaičiuoja valandų, kurias pa
aukoja vargstančiam, pagal
bos reikalingam artimui...

Reikia prisiminti, kad Lab
daros vakaro metu jau kelintą 
kartą įteikiamas apdovanoji
mas vyresnio amžiaus lietu
viui, pasižyminčiam visuome
nine, krikščioniška veikla. 
Daug mes žinome ordinų, me
dalių, apdovanojimų ir žy
menų, bet ar gali būti pras
mingesnis apdovanojimas, 
kaip tas, kurį suteikia JAV 
LB Socialinių reikalų taryba 
mecenato prel. Juozo Pruns- 
kio, sukūrusio šiam reikalui 
specialų fondą, dėka? Be abe
jo, kiekvienas asmuo jaustųsi 
labai pagerbtas, gavęs tokį ap
dovanojimą.

Tad palinkėkime Socialinių 
reikalų tarybai ir ypač B. Ja
saitienei sėkmės, ištvermės, o 
visiems, kurie . neturės gali
mybės Labdaros vakare daly
vauti, siūlome • tuoj pat sėsti 
prie stalo ir išrašyti čekį ku
riam nors šios tarybos globo
jamam komitetui (arba tiesiog 
JAV LB Socialinių reikalų ta
rybai), kad Kristaus Gimimo 
šventėje galėtume jaustis; mes 
nesame vien eilinė minia, be- 
sigaudanti kalėdinius bliz
gučius, mes žinome, ką reiškia 
Kalėdos! Mes esame skirtin
gi...
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6 d., penktadienį — „Lie
tuvos Vaikų vilties” Šampano 
vakaras. Rengia Gražina ir 
Jim Liautaud.

7 d., šeštadienį — Labda
ros vakaras „Seklyčioje”. Ren
gia JAV LB Socialinių reikalų 
taryba.

7 ir 8 d. savaitgalį —
kalėdinė mugė PLC didžiojoje 
salėje.

8 d., sekmadieni, 1:30 
vai. p.p., Palaimintojo Jurgio. 
Matulaičio misijos choro kalė
dinis koncertas misijos bažny
čioje.

• Museum of Science and In- 
dustry kalėdinė programa, 
„Kalėdos pasaulyje” — pasiro
dys lietuviai: L. Vyčių šokėjai, 
vaikų choras, kanklių ansam
blis ir kiti. Pradžia 2:45 vai. 
p.p.

14 d., šeštadienį — „Sietu
vos” skautininkių ir vyr. skau
čių dr-vės sueiga Ateitininkų 
namuose nuo 1-4 vai. p.p.

15 d„ sekmadienį — Vy
tauto Didžiojo Šaulių rink
tinės tradicinės Kūčios Šaulių 
namuose.

Gruodžio 22 d., sekma
dienį, 1 vai. p.p., ateitininkų 
Kūčių šventė Jaunimo centre.

31 d., antradienį — Lietu
vių operos Naujųjų metų suti
kimo pokylis Jaunimo centre.

• Naujųjų metų sutikimas 
Šaulių namuose.

•Naujųjų metų sutikimas 
PLC didžiojoje salėje, Leiųont.

2003 ME LAI

Sausio 12 d., sekmadienį
veiklos Lietuvoje pranešimas 
T2: vaT. p.p. „Bočių menėje”, 
PLC, Lemonte.

Sausio 31 d., penktadie

nį, „Žiburėlio” mokyklėlės iš
vyka į Drury Lane teatrą.

Sausio 10 d., sekmadienį
— „Dainavos” ansamblio re
liginis koncertas Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos bažny
čioje Marųuette Parke.

Vasario 2 d., sekmadienį
— Lietuvos Vyčių Amerikos 
Vidurio apygardos 42-sis „Lie
tuvos atsiminimų” vakaras, 5 
val.p.p., Martiniąue pokylių 
salėje, Evergreen Park, IL.

Vasario 15 d., šeštadienį
— Vasario 16-tos pokylis 6:30 
vai. vak. PLC didž. salėje, Le
monte.

Vasario 16 d., sekmadie
nį — Lietuvos Nepriklauso
mybės Šventės minėjimas 2 
vai. p.p. Maria mokyklos audb 
torijoje.

Kovo 1 d., šeštadienį —
Užgavėnių šiupinį Balzeko lie
tuvių kultūros muziejuje, 
6500 S. Pulaski Rd. rengia 
Mažosios Lietuvos Lietuvių 
draugija.

Kovo 2 d., sekmadienį —
Čikagos skautų ir skaučių 
tradicinė Kaziuko mugė.

Kovo 8 d., šeštadienį, Jau
nimo centre karaliaus Min
daugo minėjimas. Rengia LB 
Kultūros taryba.

Kovo 23 d., sekmadienį —
Čikagos ir apylinkių Nekalto 
Prasidėjimo M. Marijos seserų 
vienuolijos rėmėjų metinė va
karienė: 2 vai. p.p. šv. Mišios 
Tėvų jėzuitų koplyčioje, Čika
goje. 3 vai. p.p. minėjimas ir 
meninė programa Jaunimo 
centro didž. salėje.

Balandžio 3 d., ketvirta
dienį, Zarasiškių klubo pava
sarinis narių susirinkimas 
Šaulių namuose.

Balandžio 6 d., šeštadienį
— „Draugo” koncertas Maria 
mokyklos auditorijoje.

Balandžio 10 di, ketvirta
dienį, suvalkiečių draugijos

Linksmai nusiteikę svečiai Lietuvių operos pokylyje š.m. lapkričio 23 d. Jaunimo centre. J. Končiaus nuotr.

pusmetinis narių susirinki
mas Šaulių namuose.

Balandžio 27 d., sekma
dienį — „Kaukių balius”, tri
jų veiksmų operą 3 vai. p.p.. 
Morton auditorijoje, Cicero, 
IL, stato Lietuvių opera Čika
goje.

Gegužės 3 d,, šeštadienį,
7 vai. vak.. Poezijos vakaras 
Jaunimo centre, ruošia JAV 
LB Kultūros taryba.

Gegužės 4 d„ sekmadienį
— Pooperinis koncertas 3 vai. 
p.p. Jaunimo centre. Rengia 
Lietuvių opera Čikagoje.

•Pal. J. Matulaičio misijos 
Motinos dienos pietūs PLC, 
Lemonte.

Gegužės 18 d. „Žaltvyks
lės” teatro spektaklis Jaunimo 
centro didžiojoje salėje.

Gegužės 22-25 d. XII Mok
slo ir kūrybos simpoziumas 
Čikagoje.

Birželio 8 d., sekmadienį
— Čikagos ir apylinkių Ne
kalto Prasidėjimo M. Marijos 
seserų vienuolijos rėmėjų bū
relio metinis narių susirinki
mas: 8 v.r. Mišios Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos baž
nyčioje; tuoj po Mišių parapi

jos salėje narių susirinkimas, 
naujos valdybos rinkimai ir 
pabendravimas.

Liepos 13 d,, sekmadienį
— Čikagos ir apylinkių Nekal
to Prasidėjimo M. Marijos se
serų rėmėjų rengiama šventė- 
minėjimas: 10:30 v.r. šv. Mi 
šios Švč. M. Marijos Gimimo- 
parapijos bažnyčioje. Po Mišių 
parapijos salėje vyks minėji
mas ir meninė programa.

Rugpjūčio 10 d., sekma
dienį, „Draugo” vasaros šven
tė t. marijonų sode, Čikagoje.

Rugsėjo 21 d., sekmadie
nį — Didysis koncertas. Ren
gia JAV LB Kultūros taryba.

Rugsėjo 28 d., sekmadie
nį, Lietuvių fondo 9-osios me
tinės golfo žaidynės Lieponių 
Old Oak Country Club lau
kuose, Lemont, IL.

Spalio 5 d., sekmadienį
— Pal. Jurgio Matulaičio misi
jos Pabendravimo pietūs 12 
vai. p.p. PLC, Lemonte.

•Suvalkiečių draugijos ge
gužinė Šaulių namuose.

Spalio 19 d., sekmadienį, 
„Draugo” tradicinis pokylis.

•Zarasiškių klubo gegužinė 
Šaulių namuose.

Lapkričio 6 d., ketvirta
dienį, Suvalkiečių draugijos 
metinis narių susirinkimas 
Šaulių namuose.

Lapkričio 8 d., šeštadie
nį, Lietuvių fondo metinis va
jaus užbaigimo pokylis Pasau
lio lietuvių centre, Lemont, IL.

Lapkričio 13 d., ketvirta
dienį, Zarasiškių klubo meti
nis narių susirinkimas Šaulių 
namuose.

SVARBŪS 2003 METŲ 
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Kovo 25 d., antradienį
ŠALFAS s-gos kalnų (alpinis
tinio) slidinėjimo pirmenybės 
Park City, Utah. Jei reiktų 
dviejų dienų — prasidėtų kovo 
24 d. Varžybos vyktų Ameri
kos Lietuvių gydytojų metinės 
iškylos apimtyje.

Liepos 11-13 d. — Ateiti
ninkų federacijos XIV kongre
sas Kaune.

Rugpjūčio mėn. — Lietu
vos Vyčių 90-sis suvažiavi- 
mas/seimas Brockton, MA. 
Tiksli data dar nenustatyta.

SKELBIMAI
SIŪLO DARBĄ ĮVAIRIOS paslaugos

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

Atlyginimas nuo 
$1.500 iki $1.800.

Tel. 901-218-7481.

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS. 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS. ORO 

VĖSINTUVUS.
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624.

Medžio darbai, elektra, 
santechnika, grindys, dažymas...

Aukšta darbų kokybė, 
žemos kainos.

ŽILVINAS
VENCIUS
contracior CONSTRUCT

ZjL
tucrloN

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

SIŪLO IŠNUOMOTI

Išnuomojamas 3 kambarių 
butas su šiluma. Šalia parko, 
66 St. ir Kedzie Avė. Kama
$420. Tel. 708-425-7160.

Rugpjūčio 4-16 d. — LSS
Jubiliejinė stovykla „Karalius 
Mindaugas” St. Bernardino 
Big Bear, CA, kalnuose. BSA 
stovyklavietėje.

GAL PRADĖS 
EKSPORTUOTI VOVERES

Kai kuriuose Amerikos 
miestuose, ypač Čikagoje, yra 
tiek daug voverių, kad jos pa
daro nemažai žalos gyventojų 
daržams, darželiams, pieve
lėms ir medžiams, jau nekal
bant apie įvairių ligų plati
nimą ir nuolatinį paukštelių 
lesyklų „okupavimą”. Kadangi 
voveres šaudyti ar kaip kitaip 
jomis „atsikratyti” yra įstaty
mais draudžiama, čikagiečiai 
mielai leistų jas eksportuoti...

AUK M Httl Jt 1 NAMU, SVHKAll K IK 
GYVYBES 1)KAU»\IAS

Acenia> Frank Zapolis ir Off Mgr 
Aukse S. Kūne kalba lietuviukui.

KRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

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

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiestyje. Dirbu gre
itai, garantuotai ir sąžiningai.

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

Caregiveru needed for
Christmas Time to work in Wis- 
consin. English, sočiai security, 

tome experience necessary. 
Call Home Care 262-657-8467

MIAUS!) U£XLAt)A
į Maskvą!

Pasirodo, kad Rusijos sos
tinėje, turinčioje 10 mln. gy
ventojų ir apimančioje 417 
kvadratinių mylių plotą, yra 
tik apie 200 voveraičių. Pa
stangos jų skaičių padidinti 
kol kas yra bergždžios. Krem
lius net į šią kampaniją įjungė 
sakalus, kad išgaudytų var
nas, kurios yra voverių prie
šai, o miestas ruošiasi jaunas 
voveraites maitinti, kad grei
čiau augtų ir daugintųsi. 
Žinoma, Maskva galėtų jas 
importuoti iš Amerikos — be 
abejo, ne vienas miesto gyven
tojas čia sutiktų apmokėti ir 
persiuntimo mokestį...

PAKVIESTI J NATO, NEUŽMIRŠKIME PADĖKOTI
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA kviečia visuomenę išreikšti padėką. 
JAV prezidentui George W. Bush už Lietuvos pakvietimą, j NATO ir 
už jo ypatingai nuoširdžius linkėjimus bei įsipareigojimus, kuriuos 
jis išreiškė savo viešnagės metu Vilniuje. Padėkoti galima, vienu iš 
Šių būdų

Dėkojame visiems, kurie įsitrauks į šią akciją, išreiškiant tikrai 
užsitarnautą padėką prez. George W. Bush ir jo vadovaujamai 
administracijai. Norintys daugiau informacijų, galite kreiptis i 

ALTo būstinę 6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629 
tel: 773-735-6677, fax; 773-735-3946, 

el-paštas: ALTcenter@aol.com.

1 . Tiesiogiai skambinti į Baltuosius rumus 
"VVhite House Comment Line" šiuo 
telefonu: 202-456-1111.

2. Siųsti faksą Baltiesiems rūmams: 202-456-2461

3. Elektroniniu paštu: president@whitehouse.gov
• t

4. Tradiciniu paštu, adresuojant laišką:

President George W. Bush 
The VVhite House *

1600 Pennsylvania Avenue NW 
VVashington, DC 20500

Čia pateikiame keletą teksto variacijų, kurias galite naudoti ar pakeisti savo nuožiūra.
Galite sukurti ir savo laišką. Svarbu trumpai ir dalykiškai savo nuomonę išreikšti.

#1 Mr. President:
I thank you for taking the leadership role in NATO expansion and for the invitation extended to Lithuania and the 
other six countries at the Prague Summit. I especially vvish to thank you for your strong commitment to Lithuania’s 
freedom. «

#2 Dear President Bush:
I vvish to thank you for your personai commitment to the expansion of NATO, I especially thank you for inviting the 
Baltic countries of Lithuania, Latvia and Estonia to NATO jnembership. Your strong stand for democracy and freedom 
is the kind of leadership the United States can rightly be ’proud of.

#3 Dear Mr. President:
Please accept our sincerest thanks for visiting Lithuania and for the unconditional stand for freedom and democracy 
vvhich you proclaimed in Vilnius. The invitation of Lithuania to NATO is a clear statement of the United States policy 
against tyranny and International terrorism.

mailto:ALTcenter%40aol.com
mailto:president%40whitehouse.gov


TARP MUSŲ KALBANT 
UŽ TĖVYNĘ LIETUVĄ

Dalia Medžiaušytė

26 valstybių atstovai iš viso 
daugiau negu 480 atletų. 
Šioms pirmenybėms kruopš
čiai rengėsi ir Lietuvos rinkti
niai sportininkai. Deja,Vilniu
je veikiančio JAV konsulato 
pareigūnai, dėl nelabai aiškių 
aplinkybių, užkirto kelią Lie
tuvos atstovams atvykti į 
JAV, ir dalyvauti Pasaulio 
pirmenybėse. Taip atsitikus, 
„Aido” klubo nariai, turėdami

Mes gėrimės ir didžiuojamės 
pasauliniu mastu iškilusiais 
saviškiais. Tik, deja, mūsuose 
ne per daugiausia buvo ir yra 
tarptautiniu mastu prasiver
žusių žmonių. Mes pagrįstai 
džiaugiamės platesnio garso 
pasiekusiais mūsų tautiečiais. 
Pastaruoju metu mūsiškiai 
teigiamai garsėja muzikos,, 
sporto, o taip pat ir kitose sri
tyse.

Neseniai išskirtinai pagar
sėjo Dalia Medžiaušytė, 23- 
čiose Pasaulio rankų lenkimo 
sporto pirmenybėse, 80 kg kla
sėje iškovojusi 1-ąją vietą. Da
lia tapo pasaulio čempione. 
Tai dėmesio verta pergalė. 
Rankų lenkimas yra pasaulyje 
sparčiai populiarėjanti sporto 
šaka. Neatsilieka ir mūsų Lie
tuva. Lietuvos rankų lenkikai 
pirmą kartą rungtyniavo 1990 
metais. 1996 metais buvo 
įkurta Lietuvos rankų lenki
mo sporto federacija. Lietuviai 
gyvai dalyvauja vietos ir už
sienio varžybose, pasiekdami 
neeilinių laimėjimų.

Prieš keletą metų Čikagoje 
įsisteigė lietuvių rankų lenki
mo sporto klubas .Aidas”. 
Sauliaus Rakausko vadovau
jamas, klubas veikia Jaunimo 
centro patalpose. Šiam klubui 
priklauso visa eilė trečiaban- 
gininkų. Jų tarpe — Dalia 
Medžiaušytė. „Kitabanginin- 
kai”, tai yra anksčiau apsigy
venę JAV ir jų atžalos, deja, 
nerodo didesnio susidomėjimo 
rankų lenkimo sporto šaka. 
Visgi vienas-kitas ateina pa
sižvalgyti vykstančiose treni
ruotėse. Dalia Medžiaušytė, 
artėjant pasaulio pirmeny
bėms, dažnokai lankydavosi 
Jaunimo centre ir dalyvauda
vo vykstančiose treniruotėse. 
Tenka pasakyti, kad Dalios 
Medžiaušytės pavardė nėra 
lengvai ištariama. Todėl kita
taučiai ją vadina Dalija.

Dalia, kitatautiškai tariant 
Dalija, jau senokai reiškiasi 
rankų lenkimo varžybose. Jai 
nėra svetimos tarptautinės 
varžybos. Nesvetimi ir tarp
tautinio masto laimėjimai. 
Dalia, prieš porą metų įsikū
rusi Čikagoje, uždarbiauja 
Lietuvoje įsigyta masažuotojos 
profesija, o laisvalaikiu kulti
vuoja pamėgtą rankų lenkimo 
sportą. Ji mėgsta dziudo, tink
linį ir lauko tenisą. Labai 
mėgsta pramoginius šokius.

23-čiose Pasaulio rankų len
kimo pirmenybėse dalyvavo

likos pasus, sutiko atstovauti 
Lietuvai. Galima sakyti, jog 
šiuo atveju lietuvių išeivija lyg 
ir tapo atsargine Lietuva.

Dalia Medžiaušytė, Spring
field, IL, surengtose Pasaulio 
pirmenybėse garbingai iškovo
jo pirmąją vietą. Neprastai pa
sirodė ir kiti „Aido” klubo na
riai. Jų pasiekti laimėjimai 
rado vietos laikraščiuose ir ki
toje žiniasklaidoje. Mūsiškiai 
dėkoja Jaunimo centrui už 
prieglobstį. Taipgi nuoširdžiai 
dėkoja visiems tautiečiams už 
suteiktą piniginę ir moralinę 
paramą. Būtina pasakyti, jog 
dalyvavimas pirmenybėse pa
reikalavo nemažų piniginių 
išlaidų. Jiems teko atsisakyti 
kasdienio darbo, asmeniškai 
padengti kelionės, nakvynės, 
registracijos ir kitas išlaidas.

Jaunimo centro patalpose 
veikiančio „Aido” klubo nariai, 
o taip pat Jaunimo centro va
dovybė, lietuvių išeivija ir tė
vynė Lietuva gali drąsiai di
džiuotis Springfielde pasiekto
mis pergalėmis. Lietuvoje ne
lieka nepagerbti tarptautinių 
varžybų laimėtojai. Jiems tei
kiami diplomai, medaliai, ki
tos vertingos premijos. Kažin, 
kuo Lietuva, o taip pat lietu
vių išeivija, pagerbs tėvynei 
atstovavusius, ypač Dalią Me- 
džiaušytę, pasaulio rankų len
kimo čempionę?

. Petras Petrutis

Amerikos Lietuvių Televizija, Ine. 
Lithuanian American TV, Ine.

14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Phone: 708-839-9022 Fax: 708-839-9070 E-mail: altvOattbl.com

ALTV programos rodomos per Čikagos WFBT 23 kanalą 
ketvirtadieniais ir sekmadieniais nuo 7 iki 8 vai. vakaro. Čia 
galite matyti žinias iš Lietuvos, pasakojimus apie lietuvius 
Amerikoje, filmus, koncertus. Programose reklamuojasi 
daugelis lietuviškų versjųj skelbiamas lietuviškų rengininių 
kalendorius.

ALTV paslaugos:
• Vaizdajuosčių perrašymas iš europinės sistemos j ameriki
etišką ir atvirkščiai, visokie formatai, DVD
• Dokumentų, laiškų, anketų notarizuoti vertimai, vertimai 
žodžiu
• Anglų kalbos pamokos

ALTV laukia žiūrovų pasiūlymų, patarimų, reklamų, skelbimų 
ir paramos. Skambinkite: 708-839-9022 arba 708-785-8080.

Amerikos lietuvių televizijos rudeninis lėšų telkimo vajus 
tęsiasil

Išlaikykime lietuvišką televiziją Čikagoje ir toliau ketvirta
dieniais žiūrėkime žinias iš Lietuvos, o sekmadieniais — 
pasakojimus apie lietuvius Čikagoje ir apylinkėse bei įvairias 
kultūrines, istorines ir muzikines programas.

ALTV pasilieka teisę keisti programų turini k siužetų rodymo laiką.

There are a number of reasons why our new Airbus A340 is the ultimate 
in comfort and convenience. Economy Extra, our new class of Service, 
offers its own separate cabin with plenty of room to work or relax. While 
every seat in all three classes has been newly designed and features an 
individual video screen. Of course, the sense of well being you’ll feel when 
flying on this sophisticated new aireraft is more than just the result of 
enhanced comfort, space and amenities. It’s also the result of an enhanced 
ųuality of Service you’ll find only on SAS. To find out more call your Travel 
Agent or SAS at 1-800-221-2350.

Our new Airbus goes by the designation A340. 
Būt you can just call it Cloud 9.

www.scandinavian.net

It’s Scandinavian
S4S

MOTERŲ LYGAI 10 METŲ 

Atkelta iš 3 psl.
Ta pati konferencija organi
zuota ir Klaipėdoje tais pat 
metais. To paties pavadinimo 
konferencija buvo organizuota 
ir 1996 metais kartu su Šye- 
dijos Kronobergo miesto mo
terų organizacijomis ir Lygių 
teisių ir lygių galimybių komi
tetu. Lietuvos moterų lygai 
buvo patikėta organizuoti 
tarptautinę konferenciją „Vy
rų ir moterų dialogas” 1997 
metais Druskininkuose (gegu
žės 30-birželio 1) bei koordi
nuoti Lietuvos moterų dalyva
vimą analogiškuose konferen
cijose Taline ir Valmieroje. 
Sprendžiant iš publikacijų, 
Lietuvos moterų lygai pavyko. 
Ji įgijo patyrimo organizuoti 
tarptautinius renginius. 2001 
metais Lietuvos moterų lyga 
organizavo Britanijos politikių 
paskaitų ciklą Lietuvoje „Mo
terų pagalbą rinkimuose”. Pas
kaitas skaitė Europos Moterų 
sąjungos generalinė sekretorė 
Pam Rickards, Britanijos kon
servatorių moterų sąjungos 
vadovė Rose Mary Pockley ir 
buvusi Parlamento narė Ange
lą Guillaume. Paskaitos buvo 
skaitomos Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos ir Kretingos mote
rims. Apie šį įvykį rašėme 
spaudoje, pristatydamos Euro
pos Moterų sąjungos generali
nę sekretorę Pam Rickards jos 
straipsniu „Praktiniai patari
mai moterims, turinčioms po
litinių aspiracijų” (XXI am
žius, 1999 spalio 27, p. 10).

Dėl mūsų skurdo sulaukėme 
užuojautos iš Didžiosios Brita
nijos moterų organizacijos „In
formation Project Network” 
(jos atstovė Diana McDonald). 
Jų finansavimo dėka galėjome 
išleisti savo leidinukus. Pa
ramą 200 dolerių atsiuntė 
JAV lietuvių moterų organiza
cija „Saulutė”. Pridėjusios 50 
litų iš savo santaupų — nupir

kome 29 dovanėles — saldu
mynų, vaisių ir po knygelę ir 
aplankėme buvusius .Atžaly
no” globotinius. Tokias pat do
vanėles Kalėdų proga įteikė
me 35 vaikučiams, lankan
tiems ypač talentingų vaikų 
darželį „Dainorėliai”, 200 Lt 
kalėdinę dovaną nuo „Saulu
tės” Lygos moterys Marija 
Skupienė ir Liuda Matuliaus- 
kienė įteikė vargstančiai ir au
ginančiai 11 vaikų Ivanauskų 
šeimai.

Tai tik dalis Lietuvos mo
terų lygos atliktų darbų. Sky
riai apie jų atliktus darbus, 
tikriausiai, parašys savo de
šimtmečių proga.

Lietuvos moterų lyga, kaip 
dažnai atsitinka Lietuvoje, sa
vų papeikiama, pabarama, pa
kritikuojama, bet nenulei
džianti rankų, pelnė tarptau
tinį pripažinimą: 1996 m. ji 
buvo priimta į Europos mo
terų organizacijų tinklą; 2001 
m. nominuota kartu su 31 Eu
ropos valstybių moterų orga
nizacijomis geriausios moterų 
organizacijos vardui ir tos no
minacijos proga apdovanota 
Europos Moterų sąjungos gar
bės raštu 2002 metais — LML 
pirmininkė prof. Ona Voverie
nė tapo Europos Moterų są
jungos Šeimos ir socialinių rei
kalų komisijos nare.

KALNAI PREZIDENTŲ 
VARDAIS

New Hampshire yra viena 
mažiausių šio krašto valstijų, 
bet ji turi, ko kitos daug di
desnės neturi — kalnus pava
dintus JAV prezidentų var
dais: George Washington, Tho
mas Jefferson, Dwight D. Ei
senhovver... Dabar valstijos ats
tovas Ken Weylor siūlo, kad 
Booth Spur, vienas kal
nagūbris prie George Wash- 
ington kalno, būtų pavadintas 
40-ojo JAV prezidento Ronald 
Reagan vardu.

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. t A..
RIMGAUDAS JONAS ŠVOBA

Su giliu liūdesiu ir meile prisimename mūsų 
brangų ir niekada nepamirštamą Vyrą, Brolį, Dėdę ir 
Žentą, kurį Viešpats pasišaukė namo 1997 m. gruodžio 
14 d.

Šv. Mišios už Rimgaudo vėlę bus atnašaujamos 
2002 m. gruodžio 15 d., sekmadienį, 10:30 vai. ryto Šv. 
Antano parapijos bažnyčioje, Detroit, MI.

Kviečiame visus a.a. Rimgaudo draugus, pažįs
tamus, artimuosius dalyvauti šv. Mišiose ir prisiminti jį 
maldose.

Giliai liūdinti šeima: žmona Regina Juškaitė- 
Švobienė, sesuo Milda Švobaitė-Walters, duk
terėčia Rasa Baužaitė-Hischand su vyru ir šeima, 
uošvė Stefanija Juškienė ir kiti giminės JAV ir 
Lietuvoje.

Ilgamečiui Detroito BALFo 76-to skyriaus val
dybos nariui

AJA.
Cesiui šadeikai

mirus, nuoširdžią užuojautą jo žmonai ONAI, 
sūnums RIMUI ir STASIUI bei kitiems gimi
nėms reiškia

Valdybos ir skyriaus nariai

Draugijos narei

A. f A.
ANTANINAI MILIAUSKIENEI

mirus, gilią užuojautą reiškiame giminėms bei 
artimiesiems ir kartu liūdime.

Union Pier lietuvių draugija
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AtA
STASYS JOKUBAUSKAS

Mirė pirmadienį, 2002 m. gruodžio 2 d. sulaukęs 88 
metų.

Gimė Lietuvoje. Gyveno Palos Park, IL ir St. Pete 
Beach, FL.

Nuliūdę liko: duktė Jūratė Slivinskienė su vyru Ro
mu, sūnus Vytautas Petras Jokubauskas su žmona Vir
ginija; anūkai Dana Emery su vyru Shawn, Edvvard 
Slivinskas su žmona Jennifer, Erika Jokubauskas-La- 
las su vyru Dariumi ir Laura Jokubauskas; proanūkai 
Ashley, Marie, Megan ir Kaitlin Emery; brolis Edvar
das Jokubauskas su žmona Aldona, pusseserė Kristina 
Žutautienė su šeima, svainė Irena Jokubauskienė ir ki
ti giminės Lietuvoje bei Amerikoje.

Velionis buvo vyras a.a. Valės Jokubauskienės ir 
a.a. Prudencijos Bičkienės-Jokubauskienės, brolis a.a. 
Algirdo Jokubausko.

A. a. Stasys priklausė Lietuvių Bendruomenei ir 
KORP Plienas.

Velionis bus pašarvotas penktadienį, gruodžio 6 d. 
nuo 2 v. p.p. iki 8 v.v Petkus Lemont laidojimo namų 
koplyčioje, 12401 S. Archer Avė., Lemont (arti Derby 
Rd.). Laidotuvės įvyks šeštadienį, gruodžio 7 d. 9:30 v. 
ryto Petkus Lemont laidojimo namų koplyčioje, iš kur 
a.a. Stasys bus palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misi
jos bažnyčią, kur 10 vai. ryto bus aukojamos gedulingos 
Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palydėtas į Šv. Kazi
miero lietuvių kapines.

Vietoj gėlių prašom aukoti Lithuanian Mercy Lift
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta

mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę artimieji.

Laidotuvių direktorius Donald M. Petkus, 
tel. 1800-994-7600 www.petkusfuneralhomes.com

AtA.
ANTANINA MILIAUSKAS

Mirė pirmadienį, 2002 m. gruodžio 2 d., sulaukusi 
81 metų.

Gimė Lietuvoje, Kelmėje. Ilgą laiką išgyveno Mar
ąuette Parko apylinkėse, savo dienas palydėjo Union 
Pear, Michigan.

Nuliūdę liko: sesuo Sofija Petravičius ir brolis Alek
sas Dijokas Lietuvoje; podukros Dana Norvaišas, Aldo
na Šalinas, Kristina Unterreiner ir Regina Juškaitis su 
šeimomis bei Danguolė Balta.

A.a. Antanina priklausė Šaulių organizacijai.
Velionė bus pašarvota šeštadienį, gruodžio 7 d. nuo 

9 v. r. iki 10 v.r Brady-Gill laidojimo namuose (2929 W. 
87th St., Evergreen Park, IL 60805). Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, gruodžio 7 d. 9 vai. ryte Brady-Gill laidojimo 
namų koplyčioje, iš kur a.a. Antanina bus palydėta į 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10:30 
vai. ryto bus aukojamos gedulingos Mišios. Po šv. Mišių 
velionė bus palydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.

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

Nuliūdę artimieji

Laid. direkt. Donald M. Petkus, tel.: 1-800-994-7600, 
www .petkusfuneralhomes .com

Vyrui, sporto vadovui ir darbuotojui, jaunimo 
mokytojui, draugui...

A. f A.
PRANUI GVILDŽIUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia jo žmonai 
INAI, brolienei VANDAI GVILDIENEI, gimi
nėms, artimiesiems, Nevv Yorko LAK nariams

Philadelphijos Lietuvių sporto klubas „Aras”

A. t A.
PETRUI NAVICKUI

iškeliavus į Amžinuosius Namus, jo podukras 
DONNĄ, BIRUTĘ, KLE, posūnį VINCENTĄ su 
šeimomis, draugę ELENĄ ANIULIS, kitus gi
mines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia

Juozas Žadeikis 
Teodora ir Jonas Tamulis

altvOattbl.com
http://www.scandinavian.net
http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
SĖKMINGAS LIETUVIŲ OPEROS 

POKYLIS

NETEKTYS CLEVELANDE
Š.m. lapkričio 26 d. Cleve

lande po sunkios ligos mirė 
stiklo menininkas Jonas 
Degutis, sulaukęs 53 metų 
amžiaus. Visai neseniai jis su 
dail. Rimu Laniausku dar da
lyvavo Korp! Giedros,ruoštoje 
savo kūrybos parodoje, o da
bar ne tik Clevelando lietuvių 
telkinys, bet ir visa lietuvių 
tauta neteko talentingo meni
ninko. J. Degutis buvo vienas 
Lietuvių namų Cleveland, 
OH, direktorių ir Lietuvių 
klubo vadovų.

Lapkričio 29 d., po Mišių iš 
Dievo Motinos parapijoje, J. 
Degutis buvo palaidotas Visų 
Sielų kapinėse.

Lapkričio 27 d. Clevelandą 
ištiko dar viena skaudi ne
laimė — mirė Paulius K. 
Žiedonis, sulaukęs vos 38 
metų amžiaus.

P. K. Žiedonio laidotuvių 
Mišios buvo gruodžio 2 d. Die
vo Motinos parapijos bažny
čioje, Cleveland, OH.

Čikagos ir apylinkių lie
tuviškoji visuomenė maloniai 
kviečiama į Čikagos Mokslo ir 
pramonės muziejų (Museum 
of Science and Industry) tra
dicinę programą „Kalėdos pa
saulyje”, kuri vyksta muzie
juje iki 2003 m. sausio 5 d. 
Lietuvos Vyčių tautinių šo
kių grupė, vadovaujama 
Frank Zapolio, vaikų choras 
„Lakštutė”, vadovaujamas 
Dalios Gedvilienės, dainininkė 
Agnė Gedvilaitė ir kanklių 
ansamblis „Gabija”, vad. 
Genės Razumienės, pasirodys
šį sekmadienį, gruodžio 8 
d., 2:45 vai. p.p. prie „eglučių 
salės”. Museum of Science and 
Industry yra 5700 ir Lake 
Shore Drive, Michigan ežero 
pakrantėje, Čikagoje. Atvyki
te, nesigailėsite!

Nepamirškite, kad netek
tų gailėtis ir prarasti nemažai 
pinigų! Nuo gruodžio 1 d. vi
soje Čikagoje prasideda maši
nų pastatymo suvaržymai ir 
draudimas prie kai kurių 
didžiųjų gatvių. Šios taisyklės 
įvestos, kad sningant būtų 
lengviau nuvalyti gatves. Žie
mos meto mašinų pastatymo 
taisyklių užrašai išdėstyti prie 
tų gatvių. Vieni draudžia 
mašinas palikti per naktį, kiti 
— nestatyti tik tuomet, jeigu 
iškrinta du coliai sniego. Šių 
taisyklių nesilaikymas bran
giai kainuoja: mašinos ne tik 
nutempiamos, bet už jų at
siėmimą reikia mokėti apie 
200 dolerių, be to, dar baudą 
už pastatymą draudžiamoje 
zonoje. Šis draudimas papras
tai galioja iki balandžio 1 d.

Vaikų Mišios Pal. Jurgio 
Matulaičio misijoje bus gruo
džio 8 d., sekmadienį, 9 vai. 
ryte. Visi kviečiami.

Kaip ir ankstesniais me
tais, kviečiame savo arti
muosius ir pažįstamus su 
šventėmis pasveikinti per
„Draugą”. Būtina su 15 dol. 
auka atsiųsti ir sveikinimo 
tekstą. Telefonu ar faksu svei
kinimai nepriimami. -Rašyti 
administracijai.

„Draugo” administraci
joje jau galima įsigyti ka
lėdaičių (plotkelių) Kūčių 
stalui.

Pradedant gruodžio mė
nesiu, „Draugas”, norėdamas 
palengvinti įsikūrimą neseniai 
į šį kraštą atvykusiems tau
tiečiams, priims ir spausdins 
nemokamus skelbimus, susie
tus su darbo ar buto pa
ieškomis. Kreipkitės į admi
nistraciją.

ATVYKITE!
Šuoliais prabėgo metai, štai 

vėl paskutinis šių metų mė
nuo, gruodis. Tuoj per kūną 
nueina šaltis, o krikščioniška 
mumyse dvasia nudžiunga. 
Šv. Kalėdos. Švęsime 2002-ąjį 
Jėzaus Kristaus gimtadienį. 
Artimam Čikagos vakarų prie
miestyje, Cicero lietuvių telki
nyje, Šv. Antano bažnyčioje 
gruodžio 15 d., sekmadienį ap
silankys arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius ir 9 vai. r. at
našaus Mišias. Svečio dienot
varkė labai užimta, jei leis lai
kas, po šv. Mišių užsuks į 
salę.

Malonus sutapimas, Cicero 
telkinio LB valdyba tą sekma
dienį, gruodžio 15 d., salėje 
rengia prieškalėdinį pabend
ravimą. Rengėjai labai širdin
gai kviečia ir iš toliau atvykti į 
9 vai. r. šv. Mišias, o po jų 
užsukti į salę maloniam pasi
svečiavimui. Parapijos choras 
rengiasi savo nuostabiai gra
žiu giedojimu paruošti visus 
džiugių Kalėdų šventėms. 
Antroji dalis, pasivaišinimas, 
skaniais valgiais ir gaivinan
čiomis sultimis. Visi kviečiami 
ir labai laukiami. Atvykite!

Ona Venclovienė

Dail. Rimo Čiurlionio ta
pybos paroda „Paviršiai” ati
daroma gruodžio 7 d., šeš
tadienį, 6 vai. vak., Lietuvių
dailės muziejuje, 14911 127th 
Str., Lemont, IL 60439. Visuo
menė nuoširdžiai kviečiama 
atvykti.

Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinė visus kviečia į tradi
cines lietuviškas kūčias gruo
džio 15 d., sekmadienį, 2 vai. 
popiet, Šaulių namuose, 2417 
W. 43rd Str. Vietas galima 
užsisakyti telefonais: 773- 
434-3713 arba 773-582-1076.

Gruodžio 8-oji — Švč. 
Mergelės Marijos Nekalto
jo Prasidėjimo šventė ir ypa
tingos iškilmės Brighton Par
ko lietuvių parapijoje, kuri 
pavadinta šiuo garbingu var
du. Tradiciniai šios bažnyčios 
atlaidai bus švenčiami šį sek
madienį, gruodžio 8 d., 10:30 
vai. ryto šv. Mišiomis, o va
kare — pokyliu Polonia Ban- 
quet salėje, 4604 S. Archer. 
Pokylio pradžia 5 vai. p.p., 
programą atliks Lietuvos Vy
čių choras. Specialus pokylio 
svečias — Kauno arkivysku
pas metropolitas Sigitas Tam
kevičius, SJ. Bilietus galima 
užsisakyti parapijos raštinėje 
tel. 773-523-1402. Visus lietu
viškų apylinkių tikinčiuosius 
(taip pat buvusius šios parapi
jos narius) maloniai kviečia 
dalyvauti.

Š. m. gruodžio 13 d., penk
tadienį, 7.30 vai. v., Jaunimo 
centro kavinėje Amerikos Lie
tuvių inžinierių ir architektų 
sąjungos (ALIAS) Čikagos 
skyrius organizuoja kalėdinį 
susirinkimą-vakaronę. Visuo
menininkas, žurnalistas Bro
nius Nainys kalbės tema „Lie
tuva pakviesta į NATO. Kas 
toliau?” Maloniai kviečiami 
sąjungos nariai, techniškų 
specialybių atstovybių atsto
vai ir plačioji visuomenė at
vykti pasiklausyti įdomaus 
pranešėjo samprotavimų apie 
šią istorinę pergalę ir jos įtaką 
Lietuvos ateičiai. Po to galėsi
te patys padiskutuoti ir pasi
dalinti mintimis šiuo ir kitais 
klausimais. Mašinos bus sau
gomos.

JAV LB Socialinių rei
kalų taryba visus kviečia į
Labdaros vakarą gruodžio 7 
d., šeštadienį, 6:30 vai. vak., 
„Seklyčioje. Vietos užsakomos 
tel. 773-476-2655.

Dar trim savaitėm likus iki 
Lietuvių operos lėšų telkimo 
vąjaus pokylio, visos vietos 
erdvioje Jaunimo centro salėje 
buvo užsakytos. Tokio susi
domėjimo rengėjai net nesi
tikėjo ir buvo maloniai nuste
binti. Džiugu, kad lankytojų 
gretos neretėja ir į operos ren
ginius atsilanko ne tik nuola
tiniai bičiuliai, bet sulaukia
ma vis daugiau naujų jaunų 
veidų. Pilna svečių salė sma
giai nuteikia rengėjus, progra
mos atlikėjus, o taip pat pake
lia pokylio nuotaiką.

Šeštadienį, lapkričio 23 die
ną, Jaunimo centro salė pui
kavosi eilėmis skoningai pa
puoštų stalų, daugiau jų nei 
prie geriausio noro nebūtų bu
vę galima patalpinti; reikėjo 
palikti vietos šokėjams. Virgi
nija Savrimienė ir Elena Ab- 
lingytė stalams papuošti su
kūrė dekoratyvines gėlių 
puokštes. Prie stalų puošimo, 
paruošimo laiko ir talento ne
pagailėjo Daina Sabaliaus
kienė su Daiva Petersonaite, o 
taip pat talkino ir Danguolė 
Mackevičienė, Ramunė Rač
kauskienė bei Gražina Bur
neikienė.

Ankstėliau į pokylį atvykę 
svečiai nesigailėjo, nes su ma
šinų pastatymu galvosūkio ne
turėjo, arčiau centro vietą su
sirado, o kad jiems, programos 
belaukiant, nuobodžiauti ne
tektų, salės vestibiulyje laukė 
įvairiausio pasirinkimo atgai
va, kuria prie stalų susispietu
sius svečius, spėriai darbuoda
miesi, aptarnavo nuolatiniai 
operos talkininkai Antanas 
Valavičius, Vitalis Lekeckas ir 
Algirdas Čepėnas.

Nustatytu laiku punktualiai 
svečius salėje prie stalų su
kvietė pokylio vadovas Jurgis 
Vidžiūnas. Jis pasveikino ir 
pasidžiaugė, matydamas tiek 
daug atsilankiusių Lietuvių 
operos bičiulių. Jų susirinko 
tikrai gausiai, kaip vėliau Jur
gis patikino, pokylyje dalyva
vo 325 asmenys. Vadovas vi
siems palinkėjo smagiai pra
leisti vakarą, o taip pat prašė 
nepamiršti atsilankyti ir į Lie
tuvių operos ruošiamą Nau
jųjų metų sutikimą. Progra
mai vadovauti pakvietė valdy
bos sekretorę V. Savrimienę.

Virginija, pasveikinusi sve
čius, pristatė programos ruo
šėjus: meno vadovą maestro 
Alvydą Vasaitį, chormeisterę 
Gitaną Variakojienę ir kon
certmeisterį Manigirdą Mote- 
kaitį.

Pradžioje mišrus Operos 
choras, diriguojant pačiam 
maestro, padainavo ištrauką 
iš G. Donizetti operos „Meilės 
eleksyras”. Po to skambėjo J. 
Strauso valsas „Metų laikai”, 
kurį žaviai sudainavo moterų 
choras, o intarpais girdėjosi ir 
švelnus garsas varpelio, ku
riuo skambino Romas Burnei- 
kis. Šią nelengvą programos 
dalį, paruošė ir dirigavo chor- 
meisterė Gitana Variakojienė. 
Gitana dirigavo ir kitom 
dviem, lyriškai nuskambėju
sioms, dainoms. Mišrus choras 
padainavo Č. Sasnausko „Kar
velėli mėlynasis”, o solo par
tiją atliko Julius Savrimas. 
Kita taip pat miela širdžiai 
lyriška daina — J. Švedo 
„Tykus buvo vakarėlis”.

Toliau chorui diriguoti vėl 
grįžo maestro A. Vasaitis. 
Programos vadovė pranešė, 
kad šiandien yra ir Lietuvos 
kariuomenės šventė, kurią 
daina pagerbs Lietuvių opera. 
Vyrų choras sudainavo, karių 
prieš karą dažnai dainuotą ir 
daugeliui sukeliančią nostal
giškų prisiminimų, — „Karei
vių dainą”, už kurią publika 
jiems smarkiai paplojo.

Po vyrų dainos, vėl aidėjo 
mišrus choras, diriguojant A.

Vasaičiui, ir atliko ištrauką iš
C. Orffo operos „Karminą Bu
raną”. Solo partijąs atliko N. 
Penikaitė ir V. Momkus. Prog
ramos pabaigai mišrus choras 
padainavo nuotaikingą ištrau
ką iš G. Verdi operos „Tra
viata”. Solo partijose ir čia 
gražiai pasirodė N. Penikaitė 
ir V. Momkus. Čigonų dainos 
ritmą vykusiai ir nuotaikingai 
papildė, kastanječių garsais 
įsiterpdama Variakojienė.

Pusės valandos muzikinė 
pokylio dalis praėjo gyvai — 
niekam nepabodo, publikos 
buvo priimta šiltai, ilgais plo
jimais. Valdybos pirm. V. 
Momkus padėkojo programos 
vadovams, solistams ir chorui. 
Kaip paprastai šiuo metu, bū
na ir sveikintojų. Prie mikro
fono pirmininkas pakvietė il
gametį Lietuvių operos solis
tą, rėmėją ir Lietuvių fondo 
nepailstantį darbuotoją Stasį 
Barą. Sveikinimo žodyje S. 
Baras paminėjo, kad šiandien 
mums yra dviguba šventė: pir
ma — šaunus lėšų telkimo va
jaus pokylis su puikia muzi
kine programa, o antra — 
šiandien, mūsų laiku, Lietuva 
buvo pakviesta į taiką my
linčių tautų draugiją — 
NATO. Tai džiaugsmo diena 
lietuviams tėvynėje, o kartu ir 
mums užjūryje. Jis linkėjo, 
prašė choro moteris ieškoti ir 
pakviesti draugus bei pažįsta
mus į choro eiles, kad jis ir to
liau išliktų pąjėgus, visų 
mėgstamas ir laukiamas. Lie
tuvių fondo vardu Lietuvių 
operai S. Baras įteikė 10,000 
dol. paramos čekį. Savo ir 
žmonos Elenos vardu, S. Ba
ras taip pat įteikė ir asme
nišką 150 dol. auką.

Lietuvių operą 1,000 dol. au
ka ir gražiu žodžiu pasveikino
Mažosios Lietuvos veikėjas 
Kurtas Vėlius. Kitas nuolati
nis operos rėmėjas, dr. Kostas 
Jablonskis su žmona Mary, 
irgi įteikė 500 dol. auką.

Pagaliau atėjo ir vakarienės 
metas. Reikia manyti, kad 
svečiai jau buvo ir praalkę,

Lietuvių operos pokylyje Jaunimo centre. Iš kairės: Giedrė Končienė, dr. 
Vitalija ir maestro Alvydas Vasaičiai.

Iš šios nuotraukos visiems bus aišku, kad sol. Nida Griganavičiūtė ir Sta
sys Baras smagiai praleido laiką Lietuvių operos pokylyje.

Nekantriai laukta operos pokylio dalis — laimingųjų bilietėlių traukimas. Laimės Šypseną iŠ bilietėlių dėžės vi
lioję (iš kairės): Romas Burneikis, Jonas Gradinskas, Virginija Savrimienė ir Jurgis Vidžiūnas.

tad mielai pasitiko Lithuanian 
Plaza Bakery & Deli parduo
tuvės šauniuosius patarnauto
jus su gomurį kutenančiais 
patiekalų kvapais.

Po vakarienės, kavute ir sal
dumynais besigardžiuojant, 
nuo scenos pasigirdo ir Algi
manto Barniškio šokių kape
los garsai. Šokėjų poros tuoj 
užpildė salės vidurį. Muzika 
buvo įvairi, šokėjams, atrodo, 
patiko ir šokančių visą vakarą 
nemažėjo.

Vienuoliktą valandą muzi
kantai nutarė, kad reikia ir 
jiems truputį atsikvėpti, o va
karo vadovas J. Vidžiūnas, pa
sinaudodamas šia pertrauka, 
paskelbė, kad dabar įvyks lėšų 
telkimo vajaus loterija. Bilietų 
traukimą tvarkė, be paties va
dovo, valdybos sekretorė V. 
Savrimienė, R. Burneikis, o 
šalia su puokšte gėlių stovėjo 
valdybos narė R. Račkaus
kienė. Gėles po loterijos ji įtei
kė ir padėkojo Danutei Vidžiū- 
nienei. Ant jos pečių, kaip kas
met ir šiais metais, krito visas 
loterijos bilietų tvarkymas.

Na, o kas buvo tie laimingie
ji? Pirmą bilietą ištraukti Jur
gis pakvietė Joną Gradinską 
— laimėjo Irena Čepelienė iš 
Čikagos. Antrą bilietą ištrau
kė Viktoras Utara — laimė 
atiteko Elenai Razmaitei iš 
Westchester priemiesčio. Rūta 
Staniulienė ištraukė J. Ža-

deikio iš Čikagos laimingą bi
lietą. Mary Jablonskis buvo 
pakviesta ištraukti paskutinį 
laimingą bilietą, kuris teko 
Stasei Jagminienei iš Lemon
to, o ji ir pati su vyru dalyva
vo šiame pokylyje. Tad pasita
rusi su savo Vytautu, laimikio 
dalį — 100 dol. — paskyrė
Lietuvių operai. Ačiū jiems! 
Didžiausias laimėjimas, žino
ma, teko Lietuvių operai, nes
visas loterijos sutelktas pelnas 
ir gautos aukos įgalins jos dar
bus ir šių metų G. Verdi „Kau
kių baliaus” pastatymą.

Lietuvių opera širdingai dė
koja visiems, dalyvavusiems 
šių metų pokylyje ir loterijoje, 
o ypač prisiuntusiems savo as
menišką auką. Valdyba padė
ką reiškia pokylio talkinin
kams, visų jų išvardinti būtų 
neįmanoma. Didžiulė padėka 
priklauso programos ruošė
jams, vadovams ir choristams, 
praleidusiems daug valandų 
repeticijose bei į jas važinė
dami, kai kurie gan tolimas 
distancijas, net iš kitos valsti
jos.

Juozas Končius

Stasė ir Vytautas Jagminai paprastai groja šokėjams, o Lietuvių operos 
pokylyje atrado progų patys smagiai pasisukti salės viduryje.

Visos nuotraukos Juozo Končiaus

• Karaliaučiaus krašto 
lietuviškų mokyklų progra
mai per Mažosios Lietuvos 
lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $100 — Martynas ir Da
lia Trakiai, Kazys ir Geno
vaitė Trečiokai. $50 — Vin- 
cent Budvydas, Jonas ir Anelė 
Gumbelevičius, Juozas Miku
lis. $25 — Jonas J. Kaunas, 
Raimundas ir Danutė Korzo
nai, Jonas ir Aldona Rauga- 
liai. $20 — Meilutė Kusak, 
Antanas Musteikis, Ona Nor
vilas. $15 — Stasys ir Elena 
Mickai, Antanas Skridulis. 
Dėkojame visiems rėmėjams. 
„Karaliaučiaus krašto lie
tuvybei”, 1394 Middleburg 
Ct., Naperville, IL 60540- 
7011.

Advento susikaupimas
Palaimintojo Jurgio Matu
laičio misijoje bus gruodžio 10 
d., antradienį. Šv. Mišios 5 
vai. popiet, prieš Mišias ir po 
Mišių bus klausoma išpa
žinčių. Mišias aukos Kauno 
arkivyskupas metropolitas Si
gitas Tamkevičius, SJ. Po Mi
šių didžiojoje PLC salėje bus 
pabendravimo kavutė. Visi 
kviečiami pasinaudoti šia Die
vo malone ir tinkamiau pasi
ruošti artėjančiom Kristaus 
Gimimo šventėm.

Vidas Neverauskas var
gonais, Rima Polikaitytė 
fleita pritars Pal. Jurgio Ma
tulaičio misijos chorui kalė
dinio koncerto metu. Koncer
tas ruošiamas gruodžio 8 d., 
sekmadieni, 1:30 vai. popiet, 
misijos bažnyčioje, Lemonte. 
Visuomenė maloniai kviečia
ma atvykti. Bilietai gaunami 
bažnyčios prieangyje.

Oak Tree Philantropic 
Foundation jau nebe pirmą 
kartą paskiria „Draugui” dos
nią auką. Š.m. lapkričio mė
nesį vėl atsiuntė 1,000 dol. 
Esame nuoširdžiai dėkingi už 
dosnumą!

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

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




