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Siame
numeryje:
Gražiausių Kalėdų
linkėjimai; kreipimasis
i Kanados ateitininkus.

Mieli ir brangūs
lietuviškos spaudos
skaitytojai, tautietės
ir tautiečiai,

Mintys Kalėdų stebuklo
belaukiant — D.
Bindokienės
vedamajame
3 psl.
Ištekėjo Gitana už
Jono; gydytojas, meno
globėjas.

4 psl.

Vaikus Lietuvoje globo
ju iš meilės —
A. Adamkienė; JAV LB
Socialinių reikalų
tarybos skyrius.
5 psl.

Kalėdų pamaldų tvarka
lietuviškose
bažnyčiose; dar
švenčių sveikinimų.
8 psl.

Sportas
* JAV NBA „Visų
žvaigždžių”
rungtynių
rinktinių starto penketų rin
kimuose Žydrūnas Ilgauskas
(Clevelando „Cavaliers”) jau
surinko 140,176 balsus: 27
metų lietuvis Rytų konferen
cijoje tarp vidurio puolėjų
užima II vietą. 38 metų Port
lando „Trail Blazers” vidurio
puolėjas Arvydas Sabonis sa
vo pozicijoje Vakarų konferen
cijoje septintas — 30,081 bal
sas.
* Šių metų dviračių
sporto „atradimas”, presti
žinių „Tour de France” lenk
tynių III vietos laimėtojas
Raimondas Rumšas išrinktas
populiariausiuoju 2002-ųjų
Lietuvos sportininku „Sporto”
laikraščio apklausoje, kuri
turi seniausias tradicijas
Lietuvoje ir buvo surengta jau
47-ąjį kartą.

Naujausios
žinios
* Kazimiera Pruns
kienė dar kartą tvirtina
nebendradarbiavusi su KGB.
* Liberalai atmeta kal
tinimus rinkėjų papirkinė
jimu Švenčionyse, įtaria kon
kurentus organizavus šmeiž
tą.
* Baltarusijos demok
ratinės jėgos tikisi išlaikyti
ryšius su Lietuva ir šiai įsto
jus į ES.
* Lietuvai gavus pakvie
timus prisijungti prie NA
TO ir ES, išaugo susidomė
jimas Lietuvos kultūra, tei
gia kultūros atašė.
* Iš seklumos gniaužtų
išvaduotas tanklaivis ruo
šiasi kelionei į Lenkijos uos
tą.
* Šeštadienio naktį įsi
galios rinkimų agitacijos
draudimas.

Šventų Kalėdų ir Naujųjų
metų proga su gilia ir nuo
širdžia meile kreipiuosi į kiek
vieną iš Jūsų, į Jūsų šeimas,
artimuosius, į visus Jums
brangius ir artimus žmones.
Esame gausi ir nedaloma
lietuvių šeima. Kad ir kaip to
li nuo Tėvynės būtume, kad ir
kokie atstumai mus skirtų,
savo dvasia, mintimis ir širdi
mi visi susitinkame Lietuvoje
ir dar kartą pasijuntame vie
nos Žemės, vienos Tautos vai
kais. Bendros tėvų ir protėvių
praeities, bendrų dvasinių

šis jausmas — itin stiprus ir
gyvas, tada tampame vieni ki
tiems itin svarbūs, reikalingi
ir rūpimi.
Todėl kreipiuosi į kiekvie
ną iš Jūsų ir tiek švenčių die
nomis, tiek ir visais ateinan
čiais metais linkiu pačių tau
riausių išgyvenimų, bran
giausių žmonių artumo, šilu
mos ir meilės, stiprios svei
katos ir kuo geriausios klo
ties.
Tegloboja Jūsų namus ra
mybė, jaukumas ii' šiluma, teneapleidžia jų santara, teišsipildo pačios slapčiausios, pa
čios gražiausios Jūsų viltys.

Linksmų šventų Kalė
dų ir laimingų Naujųjų
metų!

Valdas Adamkus
Lietuvos Respublikos
prezidentas

Lietuvos kelias į ES — nuo
Helsinkio iki Kopenhagos
Vilnius, gruodžio 20 d.
(BNS) —- Vilniuje vykusioje
konferencijoje „Nuo Helsinkio
iki Kopenhagos: trejus Lietu
vos derybų dėl narystės ES
metus apžvelgiant” Lietuvos
ir užsienio pareigūnai bei ver
slininkai apžvelgė ir įvertino
Lietuvos derybų dėl narystės
ES trejus metus.
„Derybose dėl narystės
Lietuva sprendė ne vieną —
kartais atrodė neišsprendžia
mą — galvosūkį. Tai Ignali
nos atominė elektrinė, tranzi
tas į Kaliningradą, žemės
ūkis. Tačiau Europos Komisija
teisingai pastebėjo, kad dery
bų procese laimėti turėjo visi.
Tokia yra Europos Sąjungos
logika, toks yra pagrindinis
jos egzistavimo principas”, tei
giama
prezidento
Valdo
Adamkaus atsiųstame sveiki
nime.
Seimo pirmininkas Artu
ras Paulauskas derybas dėl
narystės ES įvertino „kaip at
liktą didelį darbą, kurį vaini

kavo sutelkta Seimo ir vyriau
sybės narių, visuomenės bei
derybininkų veikla”.
Premjero Algirdo Brazaus
ko teigimu, Lietuvos sėkmę
derybose su ES lėmė politinių
partijų vienybė, geras pasiren
gimo narystei ir derybų deri
nimas ir tai, jog pasirengimas
buvo neatsiejama vidaus re
formų dalis.
Užsienio reikalų ministras
Antanas Valionis sakė, kad
2002 metai Lietuvos užsienio
politikai tapo dvigubos sėk
mės ir istorinio lūžio metais,
nes lapkričio pabaigoje Pra
hoje Lietuva gavo kvietimą
prisijungti prie NATO, o gruo
džio viduryje Kopenhagoje
baigė derybas dėl narystės ES.
Ateinančius trejus metus
Lietuva bus tarp didžiausią
ES paramą gaunančių (1,855
litai arba 537 eurai) ir ma
žiausią įnašą į ES biudžetą
mokančių (508 litai arba 147
eurai) naujųjų valstybių na
rių.

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters. AP, lntertax, ITAR-TASS, BNS
žinių agentūrų pranešimai!)

EUROPA
Vatikanas. Motina Tere
sė palaimintąja bus paskelbta
kitų metų spalio 19 dieną,
penktadienį savo tinklalapyje
rašo pagrindinis jos beatifi
kacijos rėmėjas Brian Kolodiejkhuk. Vatikanas oficialiai
pripažino Nobelio taikos pre
mijos laureatei Motinai Tere
sei priskiriamą stebuklą —
popiežius Jonas Paulius II pa
sirašė du dekretus — dėl Mo
tinos Teresės „didvyriškų do
rybių” bei jai priskiriamo ste
buklo — ir taip sudarė sąly
gas ją beatifikuoti. Stebuklas
susijęs su inde Monica Besra,
kurios pilve buvo auglys ir ku
ri nepaaiškinamai pagijo pa
simeldusi Motinai Teresei, va
dintai „lūšnynų šventąja”.
Londonas.
Didžiosios
Britanijos premjeras Tony
Blair penktadienį valstybės

Kaina 75 c.

Lietuvos pasienį su Baltarusija saugos nauja užkarda

šaknų, bendros vilties telkia
mi žmonės.
Šventų Kalėdų dienomis

2 psl.

Šeštadieniniame
priede: Dievo Žodis
tapo Kūnu; poetai apie
Kristaus Gimimo
šventę; lietuvio
debiutas Londono
operoje; Lietuvai
reikia naujo dienraščio.
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kariams nurodė rengtis gali
mam karui su Iraku, tačiau
teigė, jog dar nežinoma ar gink
lų tikrintojai nustatys, kad
Irakas pažeidė Jungtinių
Tautų (JT) rezoliuciją. Savo
sveikinime šv. Kalėdų proga
T. Blair atsiprašė karių už jų
patiriamą netikrumo jausmą,
tačiau teigė, jog tai neišven
giama. „Svarbiausia šiuo me
tu yra atlikti visus pasirengi
mo veiksmus ir būti tikriems,
kad didiname pajėgumus re
gione — tiek amerikiečiai,
tiek mes — taip pat būti tik
riems, kad galime prisiimti
užduotį, jei jau mums ji teks”,
sakė jis.
Berlynas. Vašingtonas
paprašė Vokietijos kitų metų
sausio mėnesio pabaigoje pa
skirti 2,000 kareivių saugoti
šioje valstybėje esančias JAV
karines bazes. Aukštas Vokie
tijos vyriausybės pareigūnas

Vilnius, gruodžio 20 d.
(BNS) — Pasienyje su Balta
rusija penktadienį atidaryta
nauja Valstybės sienos apsau
gos tarnybos (VSAT) Ignali
nos rinktinės Švenčionių už
karda.
Užkardos atidaryme daly
vavo vidaus reikalų ministras
Juozas Bernatonis, VSAT va
das Algimantas Songaila, kiti
pareigūnai.
VSAT Švenčionių užkar
da, užtikrinanti 37 kilometrų
ruožo apsaugą, pastatyta už
350 metrų nuo Lietuvos ir
Baltarusijos sienos. Iki šiol ji
buvo įsikūrusi VSAT nuomo
tose tarnybai nepritaikytose
patalpose Švenčionių mieste.
Naujosios užkardos statyba
kainavo 3 mln. litų, skirtų iš
valstybės biudžeto.
Ypatingais atvejais 1,017
kvadratinių metrų bendro
ploto dviejų aukštų naujasis
statinys gali veikti visiškai
nepriklausomai, jame yra
elektros generatorius, autono
minis vandens gavimo šalti
nis, šiuolaikiniai valymo įren
giniai. Prie užkardos įrengta
sraigtasparnių tūpimo ir kili
mo aikštelė, automobilių sto
vėjimo ir apžiūros, ginklų už
taisymo ir sporto aikštelės,
priešgaisriniai šuliniai, arte-

Prie naujojo sraigtasparnio — vidaus reikalų ministras Juozas Bernatonis (dešinėje) ir VSAT vadas Algimantas
Songaila.
Kęstučio Vanago IELTAI nuotr.

zinis gręžinys, iškilmių aikštė, automobilių garažai ir remon
nuotekų valymo įrenginiai, to patalpos. Taip pat įrengtos
transformatorinė, šunų volje pažeidėjų laikinojo sulaikymo
rai.
patalpos, kuriose yra ir komu
Užkardoje įrengtos patal naliniai įrenginiai.
pos pasieniečių tarnybai ir
Naujoji Švenčionių užkar
poilsiui — valgomasis, virtu da kartu su Dubičių užkarda
vė, sporto kambarys, susirin Varėnos rajone yra už Lietu
kimų salė, poilsio kambariai vos lėšas šiemet pastatytos pa
personalui, kvotos patalpa, sieniečių užkardos prie sienos
ginklų saugykla, dirbtuvės, su Baltarusija.
sandėliai, sulaikytų vertybių
Užkardos atidarymo iškilsaugojimo patalpa, tarnybinių mėse buvo pristatytas ir mo-

Muzikos akademijai
— Japonijos
vyriausybės
finansinė parama
Japonijos vyriausybė sky
rė 1.5 mln. litų finansinę pa
ramą Lietuvos muzikos aka
demijai (LMA).
Penktadienį Lietuvos ir
Japonijos vyriausybės apsi
keitė notomis dėl paramos.
Už šiuos pinigus bus įsigy
ti 2 koncertiniai, 13 kabineti
nių fortepijonų, pilni pučia
mųjų ir mušamųjų instru
mentų komplektai. Beveik vi
si jie pagaminti Japonijos fir
mų.
LMA teigimu, ši parama
akademijai yra ypač reikš
minga, nes dabar turimas
instrumentarijus yra susidė
vėjęs. Panaši yra ir fortepijo
nų būklė, o simfoniniam or
kestrui skirto mušamųjų
komplekto akademija nieka
dos neturėjo.
Tai — penktoji Japonijos
vyriausybės skiriama parama
Lietuvos kultūrai ir mokslui.
(BNS)
pranešė apie Vokietijai pa
teiktą neoficialų prašymą,
kad šios valstybės pajėgos pa
dėtų saugoti kareivines bei ki
tus karinius objektus, taip pat
JAV kariuomenės naudoja
mus transporto kelius.
Londonas.
Jungtinių
Tautų (JT) vyriausiasis gink
lų tikrintojas Hans Blix penk
tadienį sakė, kad JAV ir Di
džioji Britanija nesuteikia
jam pakankamai žvalgybinės
informacijos dėl Irako masi
nio naikinimo ginklų.
Paryžius. Keturi įtariami
radikalūs islamistai, kurie šią
savaitę buvo suimti netoli Pa
ryžiaus įvykdytos paieškos
metu, neabejotinai rengėsi
įvykdyti mažiausiai vieną te
roristinį išpuolį.

________ JAV________
Jungtinės Tautos, New
York. JAV ketvirtadienį pa
skelbė, kad Irakas, nedekla
ravęs savo masinio naikinimo
ginklų, „iš esmės” pažeidė
Jungtinių Tautų (JT) rezoliu
ciją. Šis pareiškimas reiškia

Prezidento
rinkimai

dernus penkiavietis sraigta
sparnis „Colibri EC 120 B”,
kurį VSAT konkurso būdu už
1 mln. eurų įsigijo iš bendros
Prancūzijos ir Vokietijos įmo
nės „Eurocopter”.
Šiais metais pagamintas
„Colibri” gali skristi daugiau
kaip 220 kilometrų per valan
dą greičiu, jis pritaikytas veik
ti ir kaip mobilus operacijų va
davietės ir kontrolės sraigtasparnis.___________________
Prezidento rinkimų įsta
tymas numato, jog kandidatai
turi viešai skelbti apie savo
bendradarbiavimo su užsienio
slaptosiomis tarnybomis fak
tus.

V. Adamkus — sąžiningas
ir geriausiai žinantis
ekonomiką kandidatas
Vilnius, gruodžio 20 d.
(BNS) — Iš visų kandidatų į
prezidento postą sąžiningu ir
geriausiai išmanančiu ekono
miką daugiausia Lietuvos gy
ventojų įvardija dabartinį
prezidentą Valdą Adamkų, ro
do viešosios nuomonės ir rin
kos tyrimų bendrovės „Spinter” atlikta apklausa.
26.8 proc. apklaustųjų V.
Adamkus labiausiai asocijuo
jasi su žodžiu „sąžiningas” ir
19.6 proc. apklaustųjų many
mu, geriausiai išmano ekono
miką.
II vietoje esantis Seimo
narys, Liberalų demokratų
partijos vadovas Rolandas
Paksas su sąžiningumu la
biausiai asocijuojasi 11.5 proc.
tyrimo dalyvių. Seimo pirmi
ninkui, socialliberalų vadovui

Artūrui Paulauskui sąžinin
gumą priskyrė 9.2 proc., hu
moristinės televizijos laidos
vedėjui Vytautui Šerėnui —
8.1 proc.
K. Prunskienės rinkimų
plakate liks
kompromituojantis
užrašas
Vyriausiojo administra
cinio teismo sprendimu, nebus
keičiamas Vyriausiosios rinki
mų komisijos (VRK) leidžia
mas kandidatės į prezidentus
Kazimieros Prunskienės rin
kimų plakatas ir jame liks in
formacija apie kandidatės
bendradarbiavimą su KGB.
Ginčas tarp VRK ir Vals
tiečių ir Naujosios demokrati
jos partijų sąjungos (VNDS)
vadovės K. Prunskienės kilo
dėl to, kad ji savo rinkimų agi
tacijoje nenurodydavo, jog
praeityje yra bendradarbiavu
si su sovietiniu KGB.

„Dutūkstantininkai”
rinkimuose palaikys
prezidentą V. Adamkų
Partija „Socialdemokra
tija 2000”, prezidento rinki
muose iškėlusi savo kandida
tą — partijos vadovą Rimantą
Dagį, penktadienį pareiškė
apsisprendusi palaikyti ant
rosios kadencijos siekiantį
prezidentą Valdą Adamkų.
Partijos rinkimų štabo
pranešime Lietuvos gyvento
jai raginami jau pirmajame
rinkimų rate palaikyti „ne
partinį” kandidatą V. Adam
kų. Socialdemokratų „dutūkstantininkų” nuomone, „ne
žiūrint kairesnių ar dešines
nių nuostatų”, būdami prezi
dento poste, V. Adamkus ir
Lietuvos
socialdemokratų
partijos vadovas Algirdas
Brazauskas „žymia dalimi”
sugebėjo „globaliai” atstovau
ti visuomenei.

padidėjusią karo veiksmų ti
kimybę. Tačiau nė viena kita
valstybė, tarp jų — ir artima
JAV sąjungininkė Didžioji
Britanija, nepaskelbė Iraką
padarius „esminį pažeidi
mą”, kuris gali tapti teisiniu
pagrindu karui su Saddam
Hussein pradėti. Irakas Va
šingtono kaltinimus iš karto
atmetė ir teigė, kad jie neturi
pagrindo. JAV valstybės sek
retorius Colin Powell sakė,
kad kelios artimiausios sa
vaitės bus lemiamos spren
džiant, ar Irakas laikosi nau
josios griežtos JT rezoliucijos
dėl masinio naikinimo gink
lų. Pasak C. Powell, jei Bag
dadas ir toliau nebendradar
biaus, „taikaus šios proble
mos sprendimo nerasime”.
Vašingtonas. Irako aukš
to rango pareigūnai kol kas
nenori prisiimti įsipareigoji
mų leisti su Bagdado ginkluo
tės programomis susijusiems
mokslininkams išvykti iš vals
tybės, kad juos apklaustų
Jungtinių Tautų (JT) tikrinto
jai, kaip reikalauja JAV prezi-

dento George W. Bush admi
nistracija, rašo „The Washington Post”. Irako prezi
dento Saddam Hussein vy
riausybė „žengs per šį tiltą ta
da, kai turės tai padaryti”, sa
kė pareigūnai. Laikraščio tei
gimu, iš Saddam Hussein
svarbiausių mokslo patarėjų
paskelbto pareiškimo galima
daryti išvadą, jog Irakas tiki
si, kad vyriausiasis JT ginklų
tikrintojų vadovas Hans Blix
apsaugos jį nuo JAV daromo
spaudimo dėl mokslininkų ap
klausos. Kol kas H. Blix nepa
rodė didelio noro pasinaudoti
savo įgaliojimais, kuriuos jam
suteikia Saugumo Tarybos
priimta rezoliucija, ir išvežti
apklausoms
Irako
moks
lininkus ir jų šeimas iš vals
tybės. JAV pareigūnai tvirti
na, kad mokslininkų apklau
sos užsienyje yra geriausias
būdas sužinoti visą tiesą apie
Irako cheminių, biologinių ir
branduolinių ginklų progra
mas.
Vašingtonas. Galimam

čios Jungtinės Valstijos keti
na sausio pradžioje į Persijos
įlankos regioną nusiųsti dar
50,000 karių bei papildomos
ginkluotės.
Vašingtonas. JAV Fi
nansų ministerija, pasikon
sultavusi su kitomis agentū
romis, penktadienį įvardijo
Ukrainą kaip valstybę, ke
liančią didelį nerimą dėl pini
gų plovimo, todėl ketina įvesti
specialias priemones JAV fi
nansų įstaigoms vykdant ope
racijas su klientais Ukrainoje.

karui su Iraku besiruošian-

IRAKAS
Bagdadas.
Jungtinių
Tautų specialistai penktadie
nį Irake atnaujino ginklų pa
tikrinimus, kurie jau vyksta
antrą savaitę, o vienas laik
raštis paskelbė, kad JAV ir
britų melu siekiama pateisin
ti karą. JAV ir Didžiosios Bri
tanijos vyriausybės ragina
mos įrodyti savo teiginius,
kad Irakas vis dar vykdo che
minio, biologinio ir branduo
linio ginklo programas.
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IŠ ATEITININKŲ
GYVENIMO
Medžiagą siųsti: „Draugo” redakcija,
Ateitininkų puslapis,
4545 W. 63 St.
Chicago, IL 60629

BrangUs broliai ir sesės ateitininkai,

Tegul Kalėdos — Jėzaus Gimimo minėjimas —
atneša Jums Dievo palaimą, Jo ramybę. Kai daugelis
šiame pasaulyje kalba apie ramybę, kiti tik mąsto apie
ramybę, mes gyvenkime ramybe.

Ateitininkų Federacijos Dvasios vadas
vyskupas Jonas Kuneckas

Mielieji Broliai ir Seserys!
Kalėdų nakties dovana iš Dangaus... Dievo Sūnus,
tapęs žmogumi...
Emanuelis... Dievas-su-mumis...
Mūsų pripažįstamas, kaip pasaulio Išgelbėtojas, kaip

mūsų Idealas...
Šių švenčių metu ir ateinančiais metais vėl burkimės apie Jį, vėl tvirtai pripažinkime Jį. Tebūna Jis
Įkvėpimas mūsų idėjoms ir darbams, nes Jo taip labai
reikia ir mums, ir mūsų tautai, ir visai žmonijai.

Kun. Kęstutis Trimakas
Šiaurės Amerikos Ateitininkų dvasios vadovas
ŽODIS TAPO KŪNU IR APSIGYVENO TARP MŪSŲ

Esame viena ateitininkiška šeima, pasklidusi po pa
saulį. Būdami atviri laiko dvasiai, liekame ištikimi sa
vo idealams, išreikštiems šūkiu „Visa atnaujinti Kris
tuje!”
Sveikiname visus ateitininkus šv. Kalėdų proga.
Mūsų Atpirkėjo gimimu paženklinti 2003-ji metai tegul
įkvepia mus žengti į Naujuosius metus su atsinaujini
mo ir meilės dvasia. To siekdami, užtarimo melskime iš
mums artimos Adelės Dirsytės, žengiančios pirmuosius
beatifikacijos žingsnius.
Šiaurės Amerikos ateitininkų taryba

Mielos sesės ir broliai ateitininkai bei visi mūsų
bičiuliai,
Pasaulio ir žmonių gyvenimo trapume ryškiausia vil
ties žvaigžde sušvinta Dieviškosios Išminties stebuklas
— Jo paties gimimas žmogumi.
Kristus teikia gyvybę mūsų darbams ir sumany
mams, tad teatsiveria mūsų širdys Jo pergalingam vei
kimui.
Džiugių šventų Kalėdų
ir prasmingais darbais
pažymėtų Naujųjų metų.

Ateitininkų Federacijos vardu —
pirmininkas Vidas Abraitis ir
tarybos pirm. Vygantas Malinauskas

Mielieji broliai ir sesės Kristuje,

Sveikiname Jus ir Jūsų šeimas šv. Kalėdų ir Nau
jųjų metų proga. Kristus, Dangiškojo Tėvo Dovana
žmonijai, atskleidė mums šviesą ir tiesą. Visa atnaujin
dami Kristuje, būkime atskleistos šviesos ir tiesos nešė
jais savo šeimose, artimųjų gretose, tautoje, kasdieniniame
gyvenime. Tyras džiaugsmas, Kristaus ramybė, Aukščiau
siojo palaima telydi Jus!
Ateitininkų šalpos fondo taryba ir valdyba

Daumanto-Dielininkaičio jaunųjų ateitininkų kuopos mergaitės su globėjomis ruošia Advento vainikus. Iš
kairės: sės. Laimutė, Vija Kasniūnaitė, Rasa Lapkienė, Kristė Lapkutė, Žiži Bagdady, Julytė Petraitytė.

Brangūs broliai ir sesės,

KONKURSAS

Sveikiname visus su šventom Kalėdom! Linkime
drąsos priimti Kūdikėlio Jėzaus atnešamą šviesą į savo
širdį ir nešti ją į pasaulį.

Ateitininkų federacijos val
dybos nutarimu, skelbiamas
Ateitininkų namų valdyba Ateitininkų federacijos XIV
kongreso emblemos ir šūkio
konkursas. Norintieji dalyvau
ti konkurse, kongreso emble
mos ir šūkio projektus privalo
atsiųsti į Ateitininkų federaci
jos raštinę iki 2003 m. vasario
1 dienos.
Konkurso nugalėtojai bus
apdovanoti premijomis:
1 vieta — 100 Lt;
dvi vietos po 50 Lt.
Galite atsiųsti tik kongreso
emblemos arba tik šūkio pro
jektą, tačiau visa premija bus
skiriama už emblemą ir šūkį
kartu. Jeigu konkursą laimės
jūsų pateikta tik emblema
arba tik šūkis, atitinkamai
bus skiriama pusė premijos.
Sėkmės kūryboje ir lau
Pradžioje buvo Žodis.
kiame jūsų darbų žemiau pa
Tas Žodis buvo pas Dievą,
teiktais adresais:
Ir Žodis buvo Dievas...
Ateitininkų federacija, Lais
Ir tapo kūdikiu
vės ai. 13, LT-3000 Kaunas;
jausti šaltį, alkį bei skausmą už mus
tel./faksas +370-37-324025,
ir nešti mūsų naštas.
ei. paštas: af@ateitis.lt
Šaldamas už mus,
šąlančius, šildė.
Užmerktom akutėm
parodė mums, pasimetusiems,
kur eiti.

Nepalietęs kojom žemės,
neturinčius vadovo
vedė.

***

Kūdikis be žodžių.
Pats Žodis.
Kęstutis Trimakas

Aušra Kazlauskaitė
Ateitininkų federacijos raštinės
sekretorė

Tai - Jūsų laikraštis

KREIPIMASIS J KANADOS ATEITININKUS
Linkime Jums džiaugs siformavo ir entuziastingai
Šiaurės Amerikos studentų ateitininkų Centro val
mingų
Kristaus gimimo šven veikia. Viliamės, kad, pasitarę
dybos vardu, nuoširdžiai sveikinu visus šios organizaci
savo tarpe, Hamiltono ir To
jos narius ir jų šeimas su Kalėdų šventėm. Tegul šis čių ir dvasią keliančių Nau
ronto ateitininkai atgaivins
jųjų metų!
švenčių laikotarpis Jus palaimina ir atneš Jums daug
Šiaurės Amerikos Ateiti savo kuopas.
džiaugsmo, linksmybių, ramybės ir poilsio. Garbė Kris ninkų Taryba (ŠAAT) kviečia
Tuo pačiu kreipiamės į JAV
tui.
ateitininkus,
kurie dar nėra
Jus, gyvenančius Kanadoje,
Lina Šeštokaitė
dalyvauti naujosios ŠAA Tary atsiuntę savo adresų. Pra
SAS CV pirmininkė bos rinkimuose, atsiunčiant šome nedelsiant tai atsiųsti,k
savo gyvenvietės adresą, tele kad būtumėte įraukti į balsuo
fono numerį, e-adresą ir pa tojų sąrašą. Savo adresą siųs
Kalėdų stebuklas tepripildo Jūsų širdis
žymint, kokiai sąjungai pri kite: Vytautui Žemaitaičiui,
klausote.
Kreipiamės į visus, vzemaitaitis@walshgroup.com
ramybe, viltimi ir meile
turinčius teisę balsuoti sąjun arba Nijolei Balčiūnienei,
gų narius: Ateitininkų sen 2930 Rockefeller Rd:, WilPriimkite Kūdikėlį Jėzų su džiaugsmu, Jo palaima
draugių, Studentų ateitininkų loughby Hills, OH 44092; tel.:
telydi Jus per šventes ir ateinančius metus. Sveiki ir Moksleivių
ateitininkų. 440-944-5741; e-paštu: nbalname, linkime linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Norima, kad vėl Kanadoje ir ciunas@aol.com
metų!
JAV gyvenantieji ateitininkai
Kandidato/tės siūlymo į
Šiaurės
Amerikos Ateitininkų
glaudžiai
dirbtų
ir
bendradar

Moksleivių Ateitininkų sąjungos
Tarybą
formą/lapelį
galite ras
centro valdyba biautų, skelbdami Kristaus
mokslą, skatinami mūsų šū ti ir išsispausdinti: www/
kio „Visa atnaujinti Kristuje”. Ateitis.org. Kandidatus prašo
Linkime visiems ateitininkams, o ypač mūsų Laukiame Jūsų siūlyti kan me siūlyti iki 2003.2.1.
sąjungos nariams, šeimyninės šilumos, Kristaus šviesos didatus į naujai renkamą ŠAA
Visa atnaujinti Kristuje.
ir Kūdikėlio Jėzaus tyro džiaugsmo per Kalėdų šventes Tarybą.
Vytautas Žemaitaitis,
Įsisteigė nauja jaunųjų atei
ŠAAT Nominacijų
ir visus ateinančiuosius Naujuosius metus.
tininkų kuopa Cincinnati,
komisijos pirmininkas
Nijolė Balčiūnienė,
Linksmų Kalėdų! Ohio. SAS Centro valdyba po
ŠAAT pirmininkė
JAS centro valdybe keletos metų neveiklumo, su

GEDAS M. ORINIS, MD

Dr. RIMAS NOVICKIS

Inkstų,pūslės ir prostatos
gydymas bei chirurgija
Aurora Medical Center
10400 75 St., Kenosha, Wl
53142

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

(262) 948-6990
EDMUNDAS \ rrOTSiiMDZač.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai

' MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS

300 Bamev Dr., Suite A
Joliet, IL 60435
Tel. 815-744-0330:
lietuviškai 815-744-8230

Dantų gydytoja
825 S. Mannheim Rd.
VVestchester, IL 60154

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

šeimos daktaras ir chirurgas
Family medical elinie

10811 W. 143 St Orland Park IL 60467
Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital
Valandos pagal susitarimą

Tel. 708-460-2500

Valandos pagal susitarimą
■■

■. i

....

PR

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
SURENDER LAL, M.D.
Specialybė - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652

Dr. PETRAS V. KISIELIUS
Inkstų, pūslės, prostatos
gydymas bei chirurgija
Center for Health,
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126

630-941-2609
TERESĖ KAZLAUSKAS, M.čT"
Vaikų gydytoja
900 Ravinia PI., Orland Park, IL

Tel. 708-349-0887.
Priklauso Palos ir Christ
ligoninėms.

Cardiac Diagnosis, LTD.

6417 W. 87 St.

Oak Lawn, IL 60453

Dantų gydytoja

širdies ir kraujagyslių ligos

Tol. 773-735-7730

Valandos pagal susitarimą

10 S 640 & Kngery Hwy, VVIcvvbrook

Tol. 630-323-5050
Dr.RAMUNĖ MAČIJAUŠKAŠ

Dantų gydytoja
9356 S. Roberts Road
Hickory Hills
Tel. 708-598-2131

Valandos pagal susitarimą

JONAS V.PRUNSKIS, MD
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD
GREGORY SUELZLE, MD
SCOTT GREENVVALD, MD

East Dundee: 847-551-1212
McHenry: 815-363-9595
Ek Grove: 847-718-1212
Ir Ubertyvie. www.llllnoispain.oom

DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai aiba lietuviškai.
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL
Tai. 708-422-8260

Dr. Vida I.Puodžiūnienė
Healthy Connectlon
CNrųpnicfc & Rehab
CWc
Manualinė ir fizinė terapija, sporto
traumų specialistė, nugaros, kaklo ir
sąnarių gydymas, galvos skausmai ir
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų
patarimai.

1000 S. State Street,
SuitB 201/202, Lockport, IL 80441.
Tel. 815-834-9075/9076
Kalbame lietuviškai

DrAW.SI?SL'fT6
Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas,
chiropraktika,manualinė
terapija, akupunktūra

7271 S. Harlem, Bridgevievv, IL 60455.
Tel. 708-594-0400.
Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus.

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGOS
Priimami MEDICARE pacientai
5540 S. Pulaski Road,

Tel. 773-585-2802
Valandos pagal susitarimą kasdien,
išskyrus sekmadienį

Dr. DALIA JODVVALIS
Dantų gydytoja

15543 W. 127th Str.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010
Valandos susitarus
DR. K. JUČAS
Odos ligų specialistas gydo odos
auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų
venas. Kosmetinė chirurgija.

3236 W. 111 St, Chicago, IL 80655
773-233-0744 arba 773-489-4441

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

Dr. DALIA E CEPELĖ, D.D.S.
Dantų gydytoja
10745 VVinterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Dr. V.J. VASAITIENĖ

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

Valandos pagal susitarimą
Dr. ELIGIJUS LELIS

Akių ligos ir chirurgija
1192 VValter St., Lemont, IL
60439
1051 Essington Rd. #200,
Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

DR. L. PETREIKIS

KARDIOLOGAS-ŠIRDIES LIGOS

DANTŲ GYDYTOJA

7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

Tel. 708-636-6622

4635 W. 63 St.;Chicago

Dr. LINA POŠKUS

Tel. 773-434-2123
Valandos pagal susitarimą

Akių ligos / Chirurgija

Tel. 773-436-7700
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

Tel. 708-344-1694
—' . ........... ..

LINAS SIDRYS, M.D.

Dr. VILIUS MIKAITIS

Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.

wwwxentotforetxgaiyandbrBasttiea*ijOorn

Valandos kasdien, savaitgaliais susi
tarus Kalbame lietuviškai

9830 S.Ridgeland Avė.
Chicago Ridge, IL 60415

Chicago: 312-726-0800

Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.

6645W. Stanley Avė., Berwyn, IL
60402. Tel. 708 - 484-1111.

6918 W. Archer Avė. Ste 5 Ir 6
Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Illinois Pain Treatment Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt.
vietų skausmo gydymo specialistai

Dr. DANA M.SAUKLIS
„Ieškančiojo pėdsakai”
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Valandos pagal susitarimą

DR. AUŠRINĖ SCHNEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai
10 S. 640 Kingety Highvvay
VVillovvbrooK, IL 60527
Tel. 830-323-2245
Valandos pagal susitarimą

Dr. E. DECKYS
Gydytoja ir chirurgė
Nervų ir emocinės ligos

Kab. 773-735-4477
6449 S. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

RAMONA C. MARSH, MD SC
Obstetrics & Gynecology
3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

Tel. (708) 598-4055

630-852-9400

Valandos pagal susitarimą

Valandos pagal susitarimą

DRAUGAS, 2002 m. gruodžio 21 d., šeštadienis
Mieli Broliai, Sesės,

Danutė BinęLok

Didžiosios gyvenimo ir tikėjimo tiesos yra reikalingos
ramaus, pastovaus apmąstymo, kad galėtume jas pažinti
ne vien protu, bet ir širdimi, kad jos pasireikštų mūsų
kasdieniniame gyvenime, mūsų santykiuose su Dievu ir
žmonėmis.
Turtinga Kalėdų liturgija ir tamsi nakties mistika su
kuria ypatingą nuotaiką atviromis akimis ir mylinčiomis
širdimis pažvelgti Betliejaus Kūdikiui į akis ir Jo pa
klausti: kodėl Tu, palikęs dangaus garbę, atėjai į pasaulį,
kodėl gimei šaltame gyvulių tvarte?
Bažnyčia mus kviečia įsiklausyti į Šv. Rašto teigimą,
kad kiekvienas iš mūsų esame pas Dievą vienintelis, kad
kiekvieną myli besąlygine meile. „Dievas taip pamilo pa
saulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, ku
ris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą”. (Jn.
3, 16).
Dažnai žmogus save iškelia, kaip absoliučią normą,
arba nusmukdo iki beviltiškumo. Tik Dievo duoto apreiš
kimo šviesoje, tik įsikūnijimo paslaptyje mes galime su
prasti tikrąją savo vertę, savo misiją pasaulyje, bei savo
silpnybes.
Būdami Adomo ir Ievos vaikai, mes dalyvaujame pir
mųjų tėvų gyvenimo tragedijoje — bėgame nuo Dievo ir
tuo pačiu metu savo sielos gilumoje Jo ilgimės, trokštame
asmenįškai išgyventi Jo artumą, Jo meilę.
Kalėdų liturgija mums primena, kad Dievo Sūnaus
įsijungimas į žmonijos gyvenimą nėra vien istorinė, prieš
2000 metų įvykusi paslaptis, o nuolatos, be perstojo besitę
sianti antgamtinė dabarties tikrovė.
„Aš stoviu prie durų ir beldžiuos, jei kas išgirs mano
balsą ir atvers duris, aš pas jį ateisiu ir vakarieniausiu
su juo, o jis su manim” (Ap. 3:20)
Dievas nesiveržia per jėgą. Tik prašosi priimamas.
Dievo Sūnus atėjo į pasaulį bejėgio kūdikio pavidalu.
Jis buvo reikalingas Marijos ir Juozapo globos. Tos pa
čios Šventosios Dvasios veikimu, per krikšto sakramentą
įsijungęs į mūsų gyvenimą, Jis yra reikalingas mūsų ati
dos ir globos. Gyvu tikėjimu, nuoširdžia malda ir sąmo
ningu sakramentų priėmimu turime Jam sudaryti sąly
gas veiksmingai reikštis mūsų gyvenime.
„Viešpatie Jėzau, duok mums nuolankią ir paprastą
širdį, kad, bedami kupini \yis naujo nustebimo, apmąsty
tume įsikūnijimo paslaptį, ...kad, būdami ištikimi krikšto
pažadams, gyventume pagal mūsų tikėjimą, kad, uoliai
liudijant Tavo Žodį šeimose ir visuomenėje, spindėtų
Tavo Evangelijos gyvoji šviesa” (Jonas Paulius II).
Džiugaus Kristaus gimtadienio ir Dievo palaimintų
Naujųjų 2003 metų!__ j į
»•„

Vysk; Paulius A. Baltakis, O.F.M.

Kalėdų stebuklo
belaukiant

Angelai prie jo rymojo ir padangėse giedojo: „Gloria in excelsis Deo!”

„Garbė Dievui
aukštybėse,
o žemėje ramybė geros
valios žmonėms”

Su angelų giesmės ai
dais, su stebuklingos Ka
lėdų nakties varpų gaude
siu,
Kristaus
Gimimo
šventės proga, sveikiname
visus ,,Draugo” skaityto
jus, bendradarbius, rėmė
jus ir bičiulius, tiek už
sieniuose gyvenančius, tiek
ir mūsų brangiojoje tėvy
nėje. Linkime, kad taika ir
ramybė įsiviešpatautų visų
širdyse, kad visi geros va
lios mūsų tautiečiai pa
justų Kūdikio Jėzaus pa
laimą ir tikrą džiaugsmą.
Dienraščio „Draugo”
redakcija, administracija ir
;q ,
visi darbuotojai

2002 M. KALĖDOS

Greičiausiai jūsų namuose jau kuris laikas yra prakartėlė. Kai šiuo laiku lankome bažnyčias ar koplyčias,
ten tuojau žiūrime, kaip yra pavaizduota užgimusio Kris
taus paslaptis. Išdėstyti prakartėlėje įvairias statulėles
nereikalauja daug mokslo ar patyrimo; ir vaikai labai
greitai gali parodyti daug išradingumo.
Žinoma, prileidžiant, kad jau turimos visos reikalin
gos statulėlės ir papuošimai. Prakartėlę ruošiant, galima
apsieiti viena ar kita avele, ar piemenėliu mažiau, bet jo
kiu būdu negalima įsivaizduoti prakartėlės be Kūdikėlio
Jėzaus ėdžiose, kaip pagrindinio, garbingiausio svečio.
Tačiau kaip būtų liūdna, jei turėtume paruošę Kūdi
kėlį Jėzų prakartėlėje, bet neturėtume jo savo širdyje, kas
dieniniame savo gyvenime. Mes, kurie paguldome Kūdi
kėlį prakartėlėje, turime jį turėti savo gyvenimo centre.
Turėti jį savo gyvenimo centre, reiškia gyventi su juo savo
širdyje, reiškia tapti angelų giesme „Garbė Dievui aukš
tybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms”. Laikyti
Jėzų savo gyvenimo centru, reiškia priimti jo malonę ir
tiesą, kuriuos jis mums atnešė.
Kalėdų prakartėlė ir jos istorija pakelia aukštyn kiek
vieno nuvargintą širdį. Ji kalba vaikams, kaip gyvenimas
gali būti mielas. Ji kalba kaip kūdikiui kiekvienam iš
mūsų, primindama kūdikystės svajones ir džiaugsmus. Ji
kalba kiekvienam jaunuoliui ir jam sako neužmiršti, kaip
galima rasti nuostabą paprastuose dalykuose. Ji kalba
suaugusiems ir švelnina širdis, kurias sukietino pasaulis.
Ji kalba pagyvenusiems ir ligotiems, ir jiems primena,
kad mūsų silpnumas ir trapumas yra supamas Dievo
meilės.
Taip, Kalėdos vėl yra su mumis! Kai artinamės prie
švenčių, priimkime šių švenčių išraišką: Dievas yra su
mumis! Tas Betliejaus Kūdikis turi tiek daug mums pasa
kyti. Į mūsų perkrautus protus ir širdis, pilnas visokių
iškraipytų ir graudžių prisiminimų, kurie mus graužia ir
žeidžia, štai ateina Kūdikis ir ieško mūsų, kad sužadintų
mumyse viltį prisikelti ir mus pagydytų.
Per Kalėdas ateina Jėzus, ieškodamas vietos, kur pa
dėti savo galvą. Leiskime jam ją padėti ant mūsų širdies,
kur jis galėtų jaustis šiltai. Sakykime jam: „Jauskis kaip
namie”.
Administracijai, redaktoriams ir „Draugo” darbinin
kams, geradariams ir visiems draugams, visi Marijonai,
jungdamiesi su manimi, išreiškia geriausius linkėjimus:
džiaugsmingų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų metų!
Kun. Donald Petraitis, MIC

Provinciolas
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Taip ir lėkę visų greičiu,
nebodami nei sniego, nei: sli
daus kelio, kol nepasipainiojęs
sniego sūkury ėnt plento žmo
gus. Tokiame ore taksi ne:
įmanoma buvę sustabdyti, nei
to žmogaus aplenkti. ’ Par
trenktą ir pušnyje ( išvoliotą,
įkėlę jie Bronių šalia šoferio ir
nuvežę ,į Raseinius. ’Ar tėvas
važiuojant turėjęs dar ' są
monę’? — Artūras paklausęs?
,Ne, to jis negalėtų pasakyti,'
bet buvęs dar gyvas, nes'visą
kelią judėjęs ir kažką mur
inėjęs’, — taip jie ir palikę jį
ligoninėje. ’O ką žadi dabar
daryti’? — prieš išsiskiriant
paklausęs jo taksistas. Duosi
prokurorą ir mane į teismą?
Nepatarčiau, gerai pamąs
tyk’! — Galvojome, mąstėme,
bet tuo viskas ir pasibaigė”.

sijoje, Baltarusijoje bei Uk
rainoje niekad nebuvo dides
nis”.
1
Straipsnyje išskaičiuojami
pasiekimai, kuriais gėli di
džiuotis trys Baltijos valsty
bės, o taip pat problemos, ku
rias jos dar turės nugalėti iki
visiško ES narystės įtvirtini
mo (greičiausiai 2004 m.).
Visgi, žvelgiant į tai, ką jos iki
šiol atliko, netenka abejoti ir
tolimesne sėkme.
Istorijos slinktyje Lietuva
ne kartą savo siekiams panau
dojo palankiai susidėščiusias
tarptautinės politikos aplin
kybes. Juk ir 1918 m. nepri
klausomybė buvo paskelbta,
kai didieji kaimynai, bekovo
dami tarpusavyje, pakanka
mai nusilpo ir paleido iš nagų
lietuvių tautą. 1941 m. birže
lio mėnesį taip pat mėginta
pasinaudoti kilusiu vokiečių sovietų karu ir atstatyti
prarastą nepriklausomybę.
Deja, tą kartą laisvės laiko
tarpis buvo tik akimirka...
Šiemet Lietuvai švystelėję
pasisekimai iš dalies-kildinti
ni iš 2001 m. rugsėjo 11-osios
įvykių JAV-se. Vašingtonui
buvo svarbu užsitikrinti Mask
vos paramą būsimai kovai su
teroristais^ Maskvai, neųiažiau
rūpėjo kai kurios Vašingtono
nuolaidos, ypač karošū čečė
nais atveju. Putin pasinaudojo
aplinkybėmis įsigyti prez.
Bush ir apskritai vakariečių
palankumą, net jeigu tai
reikėjo pirkti kai kuriu nuo
laidų kaina. Vięna tų4»utflaidų
t- NATO plėtrą,, .įjungiant ir
Baltijos valstybes.
Tarptautinė politika nepa
prastai sluoksniuota ir nepas
tovi. Sunku jos audringuose
vandenyse nepaskęsti, . jpažosioms tautoms. • Šį’ kartą
Lietuva upriplaukė, apytikriai
saugų uostą. Tai nereiškia,
kad jos vargai pasibaigė. Toji
prieplauka atnešė naujų
rūpesčių ir pareikalaus dar
daug pastangų, kantrybės,
susiklausymo.
: 'Rytoj Lietuvos piliečiai eis
balsuoti — svarbiausia už
būsimą prezidentą)* Linkime,
kad jų pąsirinkimas „būtų
išmintingas*, Rejjtia ųianyti,
kad laimėtoju,-.taps-. Valdas
Adamkus., Pęnkęri l^adęncijos
metai parodė, kad jis’ j ateitį
Lietuvą vede teisingu keliu.
Buvo svarbu sutViVtinti vals
tybės poziciją užsienyje, ir tai
įvykdyta. Dabar nemažiau
svarbu sutvarkyti vidaus rei-'
kalus. Neafbejojaųię; kad tai
bus padaryta per būsimus
ketverius.
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Rytoj — paskutinis Ad
vento sekmadienis. Baigiasi
laukimo laikotarpis, artinasi
džiaugsminga Kristaus Gimi
mo šventė. Laikas bėga ir at
neša pasikeitimus: ne tik žmo
nėms, bet ir tautoms. Atnešė
ilgai lauktų pasikeitimų ir
Lietuvai. Turėsime už ką
padėkoti Kūdikiui Jėzui, su
klupę prie Jo prakartėlės
Kalėdų naktį.
Išsipildė du mūsų tautos
troškimai, kuriuos daugelis
jos vaikų puoselėjo nuo pat
nepriklausomybės atkūrimo.
Na, gal tik iš dalies išsipildė,
nes pakvietimas į NATO ar
Europos Sąjungą dar nebūti
nai reiškia visateisę narystę
šiose tarptautinėse organi
zacijose. Tačiau faktas, kad
Lietuva visgi sulaukė pakvie
timų, liudija nepaprastų pa
stangų, susiklausymo, bendro
visų darbo vaisių. Ypač
NATO narystės siekiai su
jungė visus lietuvių tautos
vaikus — ir gyvenančius tė
vynėje, ir už jos ribų. Lap
kričio 21 d. Prahoje dar kartą
pasitvirtino aksioma, kad vie
nybėje glūdi galybės šaknys.
Jeigu tie du pakvietimai
nustebino kai kuriuos mūsų
tautiečius, linkusius į skepti
cizmą, tai galbūt buvo dar
didesnis netikėtumas Ameri
kos žiniasklaidai (tiesa, ne
visai), kuri galimybėmis Bal
tijos valstybėms sulaukti tokio
greito pakvietimo į Europos
Sąjungą nelabai tikėjo. Buvo
pranašaujama ES pakvieti
mas Lenkijai, gal Estijai, kuri
dažnai laikyta ekonominės
pažangos ir įsijungimo į Vaka
rų demokratijas pavyzdžiu...
Lietuvai teigiamų prognozių
retai pasirodydavo. Tad buvo
verta susidomėti „The Eco
nomist” žurnalo (2002.12. 14
d.) straipsniu
,,Welcorne
aboard!” Pirmajame jo para
grafe rašoma: „Iš visų nuos
tabių įvykių, kurie nuo 1989
m. pakeitė Europos žemėlapį,
nuostabiausias yra Baltijos
valstybių posūkis — nuo so
vietų okupacijos iki narystės
pačiuose svarbiausiuose vaka
riečių klubuose. Pirmaisiais
trapios nepriklausomybės me
tais saugumas ir praturtėji
mas atrodė vienodai tolimi.
Bet kelių trumpų šio rudens
savaičių laikotarpiu Estija,
Latvija ir Lietuva pakviestos
tapti NATO narėmis, o šią
savaitę Kopenhagoje vykusia
me ES viršūnių suvažiavime,
joms pasiūlyta narystė Euro
pos Sąjungoje. Skirtumas tarp
jų ir vargingo gyvenimo Ru

Ilgai apie Artūro pasako
jimą begalvodama, Stasė
' pavargsta, ima merktis jos
blakstienos. Prieš akis iškyla
jai plentas ir vėjo blaškomi
spiego sūkuriai. Pačiu plento
pakraščiu ji skuba prieš vėją,
žengią be kvapo, nori kuo
greičiau pasiekti namus.
' Kūčių vakaras, visi jos laukia
namuose sugrįžtant, tik kojos
kažkodėl nejuda, jos neklauso.
Staiga, pro sniego debesį pra
siskverbia tiesiai į ją du aki
nantys šviesos ruožai ir maurojančios artyn milžiniškos
mašinos neryškus siluetas.
Tokios baisenybės savo gyven
ime ji nebuvo mačiusi.
Panikos apimta, griūva ji į
šoną, bet nepajuda, negali,
kažkas prispaudęs prie žemės
laiko jos kojas. Verčiasi ji be

kvapo galva žemyn nuo plento valandas būtų galėjusi Stasė juodvi tik tiek, kas svarbiausia švenčių ar bet kuria kita proga
šlaito ir, siaubo apimta, klai pasakoti ir aiškinti jai savo ir tuo viskas pasibaigdavo. Į il pasveikinimai. Laišką para
kiu balsu surinka. Ją išpila sumanymus: ką ir kur jau gus pokalbius Jurgita nesileis šyti Jurgitai būdavo tarsi ir
šaltas prakaitas. Pramerkusi buvo pasodinusi ir ko dar davo — jei anksčiau ji buvo lengviau, negu kalbėti telefo
akis mato, kad slysta nuo nesuspėjo padaryti, tų darbų tyki, tai dabar, po vyro netek nu. Stasė, priešingai, laiškų
kėdės žemyn, o jos kojas užgu užteks ir rytojui. Turėdama ties, tapo dar labiau užsida rašyti nebuvo linkusi. Lie
tuviški žodžiai jai imdavo pin
lusi, prispaudusi prie grindų ir apsčiai patirties gėlių sodini riusi.
Į laidotuves aną siaubingą tis su angliškais, tad dažniau
apglėbusi jas, patogiai išsi me ir jų priežiūroje, ji jautė
tiesusi laiko Rainė. Stasė ne motinišką pareigą paaiškinti žiemą per pūgas Stasė su siai ji ir pasitenkindavo trum
juokais šį sykį ant katės Reginai, kur ir kokios gėlės Regina taip ir nenuvyko. pesniu telefoniniu pokalbiu.
Lyg nujausdama, kad
supyksta ir grubiai pastumia geriau tiktų ir labiau puoštų Paaiškėjo, kad Artūro palai
ją į šalį: „Škac, špotnybe! Tu jos namą; patardavo, kur pirk kus Jurgita nutarusi sudegin laiške šį kartą gali būti kas
ti sėklas, bei kada jas sodinti. ti, o pelenai buvę supilti į ur svarbaus, Stasė nukiuldino jį
mane taip išgąsdinai”.
Nuodugniai viską ilgai aiškin ną. Bet ji dar vis neapsispren- nešina į kiemelį ir, sėdusi į
davo, pakol pritrūkusi kantry dusi, kaip pasielgs — urną su sūpuokles, kurį laiką voką
bės ir nebenorėdama toliau velionio pelenais veš į Lietuvą, laikė skreite — neatidarė, 'tik
Dienos slinko, prabėgo klausyti jos pasakojimų, ar laidos čia Amerikoje. Pla pasigėrėdama stebėjo Jurgitos
žiema. Pasibaigė speigai ir Regina palinkėdavo jai labos čiau apie tai Jurgita su Stase ranka kaligrafiškai užrašytą
pūgos. Stasės kiemelyje tapo nakties, ir taip užsibaigdavo jų nebuvo linkusi kalbėti ir savo adresą. Galop smalsumas npateities planų atverti nesi galėjo: ištraukusi iš voko porą
šilčiau, aukščiau pakilo ir su pokalbiai.
lygiomis smulkiomis raidėmis
Retkarčiais paskambinda rengė.
spindo saulutė. Jos nesudėtin
Gerokai nustebo šiandieną prirašytų stambesnių lapų, iš
gas gyvenimas dabar pasidarė vo Stasė ir Jurgitai į Indianą,
lyg ir prasmingesnis: kasdien bet su ja po Artūro mirties Stasė, kai iš pašto dėžutės lėto pradėjo pusbalsiu skaityti.
atsirasdavo naujų darbų, ji pokalbiai tapo retesni ir trum ištraukė storoką, Jurgitos „Nustebsite, mielieji, skaity
susigalvodavo vis kitų planų. pesni — gėlių ir daržų sodini ranka adresuotą, laišką. Tie dami šį mano ilgą laišką, —
Nors pavasario dienos ėjo mais ji per daug nesidomėjo, o sa, parašydavo ji Stasei ret tiesiai ir atvirai pradėjo
ilgyn, bet savo kasdienių tolimi paskambinimai gan karčiais, Artūrui gyvam esant, Jurgita. — Už poros savaičių
darbų ji niekaip nepajėgdavo brangiai kainuodavo. Stasė iš tai būdavo sklandžiai su mudu su Aurium ir Artūro pe
užbaigti. Kalbėdama vakarais jaunų dienų buvo išmokusi dėstyti, bet trumpi laiškučiai, lenais išvykstame atgal į Lie
telefonu su Regina, ištisas taupiai gyventi. Pakalbėdavo parašyti parinktais žodžiais tuvą. Žinau, stebėsitės, skaity

Jurgita

dami šiuos žodžius .msakysite,
ar nepakvaišo ji, kokią be
protystę dabar sugalvojo. Pri
siminsite ir tai, kaip su Artūru
mes abu džiaugėmės, kokie
atrodėme laimingi, patekę į šį
kraštą,, ir, kaip daugelis atvykusių, jau Buvome pradėję
sėkmingai čia įsikurti. O dėl
Artūro netekties, gal Jums
atrodys, kad ir kaip,‘pergyven
tume jo mirtį—Į laikas užgy
dys n,et skaudžiausias žaizdas.
Tačiau, prieš darydama ga
lutinį sprendimą, as turėčiau
’pifmiausia pagalvoti apie
Aurimo ateitį. Jūs gal sakysite
— praeis keletas metų, Au
rimas baigs mokyklas, taps šio
krašto,, piliečiu, ją,m , apsivers
visos galimybės kurti ‘ šiame
turtingame krašte' savo ateitį.
Tačiau atš ir'noriu Jurhtf atvi
rai pasakyti, jog apie Aurimo
ateitį aš kaip tik labai daug
galvojau, daug’naktų nemiego
jau ir galop, priėjau išvados,
jog, praradusi vyrą, pradedu
prarasti savo sūnų ir liksiu
viena.
Bus daugiau
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Gitana ir Jonas Variakojai.

Saulėtąją 2002 m. rugsėjo
21-ąją diena pradėjo skai
čiuoti pirmieji Gitanos Mari
jos Snapkauskaitės ir Jono
Mindaugo Variakojo santuo
kos metai. Amerikos didmies
čio vaiką ir Suvalkijos lygumų
dukrą. ,suartino meilė menui
bei grožiui. Gitana neįsivaiz
duoja savęs be muzikos, Jonas
— be teatro. Turbūt neatsitik
tinai jaunieji susipažino me
niškoje aplinkoje — Lietuvių
teatro: festivalio pokylyje
Jaunimo centre.
Gitana gimė ir užaugo sus
tingusių ąžuolinių Rūpinto
jėlių žemės pakrašty, ramia
me Kybartų miestelyje. Nuo
ankstyvų dienų ją lydi muzika
ir menas. Gitana du kartus ta
po Lietuvos Televizijos kon
kurso „Dainų dainelė” laurea
te, Vilkaviškyje baigė Vaikų
muzikos mokyklos akordeono
klasę. Vėliau Muzikos konser
vatorijoje Vilniuje įgijo choro
dirigentės laipsnį. Šiuo metu
ji yra Čikagos Lietuvių operos
chormeisterė.
Jono gimtasis miestas —
veidrodiniais dangoraižių stik
lais tviskanti Čikaga. Čia jis
baigė Illinois universitetą, įsi
gydamas elektros inžinieriaus
bakalauro laipsnį, čia studija
vo Pedagoginiame lituanis
tikos institute, kurį baigęs, ja
me skaitė paskaitas, priklausė
Pedagoginio lituanistikos ins
tituto etnografiniam ansamb
liui, „Antram kaimui”, „Žalt
vykslei”, šešerius metus šoko
„Grandyje”, dainavo ir tebedai
nuoja „Dainavos” chore, akty
viai dalyvauja Skautų Akade
mikų veikloje. Jonas dirba
Motoroloje ir siekia MBA laips
nio DePaul universitete.
Marųuette Parko Švč. M.
Mergelės Marijos Gim mo baž
nyčios altoriaus spin "v nė
riniuota suknele bei uumetu
pasipuošusi, nuotaka ; -juodu
fraku vilkintis jaunikis duo
da priesaiką, / ukščiausiojo ir
gausiai susirinkusių giminių,
bičiulių, bendradarbių aki
vaizdoje mylinčių širdžių su
tartį palaimina kun. R. Ado
mavičius. Šypsosi elegantiš
komis suknelėmis vilkinčios
artimiausios Gitanos draugės:
pirmoji pamergė Virginija
Jankevičiūtė, pamergės dr.
Renata Staniškienė, Vytautė
Jankutė, Sigita Pilipavičiūtė.
Orūs, lyg Lietuvos girių ąžuo
lai, stovi Jono draugai: pirma

sis pabrolys Ričardas Chiapetta, pabroliai dr. Vincas
Staniškis, Tomas Vaitys ir
Vytenis Kirvelaitis. Bažnyčios
skliautais nuvilnyja
ange
liškos „Dainavos” LMA gies
mės (dirigentas Darius Poli
kaitis, solistė Nida Grigala
vičiūtė, akompaniatorius Vi
das Neverauskas). Skaitinius
skaito Rūta Gaškienė ir Helen
Cathlin. Žavi jauniausieji
apeigų dalyviai: tautinę juostą
nešantis Michael Cathlin, žie
dus — Daniel Cathlin ir gė
lytes barstanti Maya Chiapetta.
Pagal lietuviškas tradici
jas vykstanti sutuoktuvių ce
remonija persikelia į Pasaulio
lietuvių centrą Lemonte. Ves
tuvės didelės ir iškilmingos.
Salėn sugužėję, viešnios ir
svečiai greitai užsikrečia paki
lia nuotaika, vaišinasi, lauk
dami jaunųjų. Svečių būryje
daug atkeliavusių iš toli:
Lietuvos, Kanados, Cleveland,
Detroit, Ohio, Michigan,
Indiana, VVashington.
O jaunųjų laukia staigme
na — vaikų užtvertas kelias
Lemonte. Išdykėlius tenka pa
pirkti saldainiais. Salėje tuo
metu visus linksmina nuotai
kinga Kvieslio į (Vyto Bra
ziūno) kalba ir privaloma sve
čių priesaika. Praėję juostų ta
ką, jaunieji sutinkami tėvelių.
Jūratės ir Jono Variakojų bei
Lilijos ir Juozo Snapkauskų,
su iš Lietuvos atvežta duona,
druska ir vynu. Bet štai dar
vienas netikėtumas — jaunų
jų stalą apsėdę skrybėlėtos
ponios ir gana įtartinos išvaiz
dos ponai — čigonai (čigonų ba
ronas Vytenis Rasutis). Su ne
prašytais svečiais tenka ilgo
kai derėtis ir galiausiai juos
papirkti.
Paga'iau jaunųjų svitai
susėdus, prapjaunamas vestu
vinis tortas. Žodį taria pirma
sis pabrolys, geriausias Jono
draugas, Ričardas Chiapetta.
Ričardas pasidalina judviejų
dar vaikystėje užsimezgusios
draugystės prisiminimais, pa
dėkoja Jonui už pagalbą pa
čiose netikėčiausiose gyveni
mo situacijose. Pasak Ričardo,
jį su jaunikiu visada „rišo
draugystės kilpa:” „Pakelkime
taures ir palinkėkime Jonui ir
Gitanai daug laimingų ir
džiaugsmingų metų. [...J Tad
būkime gelbėjimo kilpomis
vienas kitam ir per geresnius,
ir per sunkesnius laikus”.

Lūžta stalai nuo vaišių,
skamba brolių Švabų muzika,
svečių juokas, linkėjimai. Šei
mos židinio ugnį įkūrusius,
Gitaną ir Joną sveikina jau
nosios tėvelis Juozas Snapkauskas. Jis paragina jaunuo
sius visą gyvenimą atminti
Dievo akivaizdoje ištartus
priesaikos žodžius, saugoti ir
branginti savo meilę, būti
vienas kitam pakantiems. J.
Snapkauskas taip pat pa
dėkoja Gitanos draugams ir
artimiesiems už visus šiuos
metus skirtą meilę bei šilumą
iš gimtojo lizdo išskridusiai
dukrai.
Rodos su gimtąja žeme
suaugusi mergaitė po ilgų
dvejonių peržengė Lietuvos
slenkstį ir atsidūrė už At
lanto. Dabar Gitana jau gali
prisipažinti, kad ją į Čikagą
atvedė ne sotaus ir ramaus
gyvenimo pagunda — didelės
meilės, kurios neįmanoma nei
pasverti, nei išmatuoti, nuo
jauta.
Toliau aidi jaunikio tėve
lio Jono Variakojo, sveikini
mas: „Džiaugiamės, kad Jo
nas pasirinko gražią lietu
vaitę. Džiaugiamės, kad jų
šeimoje skambės gryna lietu
vių kalba, padailinta muzika
ir daina. Su džiaugsmu pri
imame Gitaną į mūsų šeimos
ratą. Linkime jums abiems
gyventi tautiniais principais
ir neužmiršti savo šaknų.
Jono senelis, savanoris Jonas
Variakojis, 1919 metais kūrė
Lietuvos valstybę. Šia proga
įteikiu jums jo parašytą Lie
tuvos karaliaus Mindaugo
pulko istoriją. Šiam pulkui jis
vadovavo Lietuvos Nepri
klausomybės kovose”. Jau
nuosius sveikina Jono mylima
močiutė Zuzana Juškevičienė,
krikštatėvis dr. Leonas Seibutis.
Jono pusseserė Jurgita
Baltrušaitytė perskaito gimi
nių iš Marijampolės bei Klai
pėdos Baltrušaičių ir Lauri
naičių šeimų — palinkėji
mus: „Lai Jūsų šeima tampa
šviesos židiniu, prie kurio Jū
sų vaikai ir vaikaičiai galėtų
pažinti gimtosios kalbos ža
vesį, pajusti Tėvų ir Senelių
žemės grožį. Iš visos širdies lin
kime, kad per šiandien pra
sidedantį bendrą gyvenimą
Jus vestų mylinti Dievo ranką”.
Programos vedėjai, akto
riai Audrė Budrytė ir Kęstutis
Nakas, pamini kitus sveikin
tojus, tame tarpe Gitanos bro
lį Robertą Snapkauską ir jo
šeimą, gyvenančius Lietuvoje.
Žaismingai pristatomas pul
kas, kalba humoro nestoko
jantis pabrolys dr. Vincas
Staniškis.
Jaunieji šoka valsą, gau
doma jaunosios puokštė (lai
mingoji — Vytautė Jankutė)
bei jaunikio kepurė (pagauna
Eugenijus Būtėnas). Ragau
jami Gitanos tėvelių atvežti
saldumynai iš Lietuvos. Beje,
tai ne vienintelės lietuviškos
gėrybės: iš Lietuvos atkeliavo
ir jauniesiems bažnyčioje
įteikta tautinė juosta, duona,
raguolis, kvieslio lazda, pri
juostė. skarelė, keramikiniai,
kiekvienam svečiui skirti,
varpeliai...
Iš širdies plaukia jaunikio
padėkos žodžiai savo ir Gita
nos tėveliams, močiutei Zuza
nai Juškevičienei, piršliui Pran
ciškui Ivinskiui, svočiai Ele
nai Ablingytei, pulkui, nuos
tabias gėlių puokštes paruošusioms Ramonai Žemaitienei
bei Daliai Stankienei ir dau
geliui kitų draugų bei artimųjų.
Gražios lietuviškos vestu
vės ilgam išliks ne tik didelio
džiaugsmo bei jaudulio aki
mirkas išgyvenusių (ir turbūt
jau apie medaus mėnesį Ha
vajuose svajojusių) jaunųjų,
bet ir visų jose dalyvavusių
atir.ii tyje.
Ilgiausių metų, Gitana ir
Jonai! Telaimina Aukščiau
siasis jus ir judviejų šeimą!
Jurgita Baltrušaitytė

GYDYTOJAS, NUSIPELNĘS
MENO GLOBĖJAS
„Džiaugiuosi, kad jau bai
giate mokslus. Esu tikras,
kad Jūsų gyvenimas taip ge
rai seksis, kaip sekasi krepšinyje ir šokiuose. Prisimenu
Nr. 3“, - taip 1949 m. rašė
kun. dr. Juozas Končius,
BALFo pirmininkas, Innsbrucko universiteto studentui
Gediminui Balukui. Kun. J.
Končius, važinėdamas su
BALFo misija po lietuvių pa
bėgėlių stovyklas Vokietijoje,
atkreipė dėmesį į šį gabų jau
nuolį, šokusį Čiurlionio tau
tinio
meno
ansamblyje
(1944-1946 m.) ir žaidusį
Innsbrucko lietuvių studentų
krepšinio komandoje.
- Būna gyvenime lemtin
gų atsitikimų, - sako dr. Ge
diminas Balukas. - Toks buvo
mūsų susitikimas su kun. J.
Končium. Lietuvių studentų
krepšinio komanda žaidžia su
prancūzų okupacinės įgulos
krepšinio rinktine. Laimi lie
tuviai studentai. Man šiose
rungtynėse sekėsi ypač gerai.
Po rungtynių atėjo manęs pa
sveikinti asmuo Amerikos ka
riuomenės karininko unifor
ma. Tai buvo kun. dr. J. Kon
čius. Pagyrė už žaidimą ir, su
žinojęs, kad esu prie medici
nos mokslų baigmės, pasiūlė
surasti Amerikoje ligoninę ir
atsiųsti į USA atvykimo doku
mentus. Savo pažadą išpildė,
surado ligoninę, kuri atsiuntė
dokumentus atvykti į Ame
riką. Minėtas laiškas buvo
paskutinis prieš jo mirtį. Šis
epizodas išliko atmintyje vi
sam gyvenimui. Aš su pagar
ba ir padėka prisimenu kun.
Končių. Žinau, kiek daug ku
nigas atliko paslaugų Vo
kietijoje esantiems lietu
viams. Dauguma jo globotų
studentų pokario metais
Amerikoje užėmė vadovaujan
čius postus lietuviškose išei
vių organizacijose. Jį aplan
kiau Amerikoje, bet jau ligonį,
kankinamą vėžio. Jo paskuti
niai žodžiai man buvo: „Ži
nau, kad jūs, jaunieji lietu
viai, studijavote ir baigėte moks
lus ne vien tik sau, bet ir mū
sų visų mylimai ir brangiai
tėvynei”.
1950 m. Gediminas Ba
lukas atsidūrė JAV. „Vos išli
pau iš laivo Nevv Yorke, vyko
Vasario 16-osios minėjimas.
Nebuvo solistų, nebuvo ak
torių, bet jau buvo keli mano
draugai, kurie pradėjo orga
nizuoti tautinių šokių grupę.
Atėjo pas mane kelios mergai
tės, su kuriomis šokau Innsbrucke, ir taip vėl po kelių
metų teko šokti „Lenciūgėlį”,
vienam su keliomis mergai
tėmis, kurių viena jau buvo
mano žmona. Tai buvo Vanda
Kanytė”, - pasakoja gydytojas
dr. Gediminas Balukas.
Daktaras, pasakodamas
apie savo gyvenimą, su malo
numu prisimena ir epizodus,
nesusijusius su profesija. Ne
užmirštami jam metai Aly
taus gimnazijoje, kur buvo
krepšinio komandos kapi
tonas. Įstojęs į Kauno Vytauto
Didžiojo universitetą žaidė
Studentų klubo rinktinėje ir
1943-1944 m. buvo jos kapi
tonas. 1944 m. birželio mėn.
Kaune vyko dešimties ge
riausių Lietuvos krepšinio ko
mandų varžybos ir ASK
laimėjo 3-iąją vietą bei spe
cialią taurę. Paklausius dr.
Gedimino Baluko, atrodo, kad
tai buvo didžiausi jo gyvenime
pasiekimai ir apdovanojimai.
Apie šią žiemą gautą DLK Ge
dimino ordiną jis prisimena
kur kas rečiau.
Beje, įdomu, kad dr.
Gediminą Baluką pastarajam
apdovanojimui pristatė taip
pat nuo jo profesijos tolima
įstaiga - Lietuvos dailės mu
ziejus, kuris įvertino jo 30 me
tų pastangas globojant vieno
žymiausių lietuvių ekspre

sionistų dailininkų - Prano
Domšaičio kūrybinį palikimą?
Atkaklių jo pastangų dėka
dabar Lietuva turi Prano
Domšaičio galeriją Klaipėdoje
su daugiau kaip pusės tūks
tančio paveikslų kolekcija.
Galima įsivaizduoti, kaip
sunkiai turėjo vykti diskusijos
su tautiečiais dėl modernaus
meno kolekcijos įsigijimo. Rei
kėjo turėti pavydėtiną atkak
lumą, gal net užsispyrimą ir
įsitikinimą savo teisumu, kad
Lietuvių fondas atidarytų sa
vo kišenę ir sutiktų finansuoti
kolekcijos (daugiau kaip 700
darbų) įsigijimą. Tai buvo
toliaregiškas žingsnis, nes
Praną Domšaitį dar atras
pasaulis. Jeigu jis būtų buvęs
didelės tautos atstovas, jeigu
už jo stovėtų prancūzų ar vo
kiečių tauta.
Į klausimą, kodėl dr. G.
Balukas susidomėjo Domšaičiu ir apskritai, kodėl tapo
meno globėju (ir Lietuvių fon
do meno globos komisijos pir
mininku), jis labai atvirai at
sako: „Gyvendamas tarp me
nininkų, ir pats susidomėjau
menu”. Jo žmona - Vanda Balukienė ir sūnus Andrius yra
talentingi dailininkai, meno
žinovai. Žmona daug prisidėjo
tvarkant, kataloguojant P.
Domšaičio kūrybinį palikimą.
Gediminas Balukas - dzū
kas iš Alytaus. Kai jis pamini
savo tėvo - pirmojo Alytaus
burmistro Baliukevičiaus pa
vardę, man prisimena parti
zanų vado Ramanausko-Va
nago prisiminimų knygoje mi
nima partizanų Baliukevičių
pavardė. Ar ne giminės, klau
siu dr. Gedimino.
f
— Tai tolimesni mano pugr
broliai, aš su jais buvau susi
tikęs Vokietijoje.
Ir jis papasakojo retą
istoriją apie tai, kaip du bro
liai Baliukevičiai, Kostas ir
Lionginas, iš Vokietijos, kur
jau buvo pasitraukę (tikėda- .
miesi, kad laikinai), pėsčiomis
per Čekoslovakiją, Lenkiją
grįžo namo, kad ten stotų į
partizanų būrį ir žūtų. Vy
resnysis, Lionginas, buvo Ra
manausko-Vanago dešinioji
ranka, rašė dienoraštį, ku
riame atsispindi jo nepapras
tas patriotinis nusiteikimas.
- Tai buvo didelė šeimos
tragedija. Broliai žuvo, jų tė
vas buvo komunistų nužudy
tas, o motina išėjo iš proto, jie
buvo už mane gerokai jaunes
ni, todėl stebėtina, koks di
delis buvo jaunimo patriotiz
mas, - pasakoja G. Balukas. Mano karta buvo auklėjama
nepaprasta patriotine dvasia.
Gerai prisimenu, kai lenkai
paskelbė Lietuvai ultima
tumą dėl Vilniaus. Męs su
draugu dviračiais lėkėm į
ulonų kareivines, kur turėjom
palikti dviračius dėl būsimo

2002 m. vasario mėn. Gediminui Balukui buvo įteiktas I)LK Gedimino
ordinas. Po apdovanojimo - su LR prezidentu Valdu Adamkum.

karo su Lenkija. Atrodė, kad
mes vykstam amžinai kovai
už Vilnių. Mano kartai labai
skaudus buvo ir Klaipėdos
praradimas.
Visas tas istorinis pavel
das buvo atsivežtas ir į Ame
riką, todėl gerai suprantamas
tampa išeivių nusiteikimas
kuriant lietuviškas organi
zacijas ir organizuojant Lietu
vos laisvinimo akcijas. Dr.
Balukas, kuris buvo vienas iš
šiandien 40-metį švenčiančio
Lietuvių fondo steigėjų, prisi
mena, kad fondui atsirasti
didelės įtakos turėjo jų kartos
istorinės misijos supratimas.
- Mes jautėm tą Lietuvos
militarinę rezistenciją, kurioje
žuvo netoli 20,000 jaunų vyrų.
Jie savo misiją atliko - Lie
tuvoje rusakalbių yra tik 8
proc. O kiek jų Latvijoje, Es
tijoje? Nepalyginamai dau
giau! Po tos mūsų brolių žū
ties miškuose mes čia, Ame
rikoje, susėdę galvojom, kaip
galim padėti Lietuvai. Tuomet..
jgirįiė kultūrinės rezistencijos..
Jdąja. Lietuvių fondas buvo
vienas iš tos kultūrinės rezis
tencijos kūdikių. Paskui buvo
Lietuvių opera, lituanistinės
mokyklos, meno festivaliai ir
kt. Mes, tai jauni akademikai,
kurie studijavo Vokietijos uni
versitetuose. Iš Innsbrucko
laikų iškyla idealaus kapelio
no Bučinsko, kuris subūrė
įvairių pažiūrų jaunimą bend
rai veiklai, paveikslas. Mes
buvome iš Smetonos režimo
paveldėję. ideologinį susiprie
šinimą, bet veikėme kartu ir
ateitininkai, ir šviesininkai.
Tai buvo nuostabu, kad galė
jom dirbti kartu. O kituose
universitetuose buvo visko,
ideologinė kova išsivystydavo
netgi iki fizinių veiksmų. Ir
Lietuvių fondą kūrė skirtingų
pažiūrų, bet vienų tikslų vedi
ni žmonės.
Gediminas Balukas gimė
1922 m. Alytuje, ten baigė
gimnaziją, 4 metus studijavo
Kauno VDU medicinos fakul
tete. Tėvas, Konstantinas Ba
liukevičius, dvi kadencijas bu
vęs Alytaus burmistru, šalia
Alytaus valdė ūkį. Motina dir

bo vaikų darželyje ir ūki
ninkavo. Matydamas sunkų
ūkininko darbą, jaunuolis Ge
diminas atkakliai siekė moks
lo. Prasidėjus sovietinei oku
pacijai, 1940 m., tėvai buvo
įtraukti į sąrašus išvežti į Si
birą, slapstėsi. Tėvas atvažia
vo pas sūnų į Kauną.
- Nepamiršiu, kaip mes su
tėvu pirmomis karo dienomis
pėsčiomis ėjome iš Kauno į
Alytų. Buvo karšta, o tėvukas
nenorėjo palikti savo kailinių.
Artėdami prie namų pama
tėme jų vietoje - tik kaminus.
Pirmą kartą mačiau tėvuką
verkiantį. „Vaikeli, pradėsim
viską iš naujo, - sakė. - Svar
biausia, kad visa šeima išliko
gyva”. Studijos sudegus ūkiui,
žinoma, buvo nelengvos.
Kaune mokęsis 4 metus,
G. Balukas mokslus baigė Vo
kietijoje, Innsbrucko univer
sitete, stažavo Freiburgo uni
versitete, ten apgynė daktaro
laipsnį. 1949 m. persikėlė į
JAVv» tarnavo kariuomenėje
(bu^o įgijęs majoro laipsnį).
1952 m. įsigijo Illinois valsti
jos praktikos teises. 1963 m.
išlaikė aukščiausius gineko
logijos ir akušerijos egzami
nus (Diplomate af American
Board of Obstetrics and Gynėcology); 1958-1980 m. buvo
Loyolos universiteto, IL, aku
šerijos skyriaus klinikinis ins
truktorius. 1980-1986 m. Šv. Kryžiaus ligoninės Čika
goje akušerijos ir ginekologijos
skyriaus vedėjas. Aktyviai da
lyvavo visuomeninėje veikloje,
yra vienas iš Lietuvių fondo
steigėjų, 1963-1967 m. - fon
do tarybos, 1967-1972 m. valdybos pirmininkas. 1971
-1972 m. - JAV ir Kanados
lietuvių IV dainų šventės ren
gimo komiteto pirmininkas.
Pasaulio Lietuvių gydytojų
sąjungos pirmininkas (1973
-1975 m.). Nuo 1986 m. - Lie
tuvių dailės muziejaus Le
monte, IL, tarybos pirminin
kas, dabar - tarybos garbės
pirmininkas. Nuo pat LF Me
no globos komisijos įsteigimo
yra jos pirmininkas.

Lina ir Saulius Anubiai iš Lansing; MI, su sūnumis: Matu, Tadu, Vyčiu ir Mariumi.

Audronė V. Škiudaitė
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VAIKAIS RŪPINUOSI NE IŠ PAREIGOS, O IŠ MEILĖS
Almos Adamkienės atsa
kymai į „Respublikos” žurna
listės Loretos Čėsnienės klau
simus, bet, manome, ir „Drau
go” skaitytojams tas pasikal
bėjimas bus įdomus, ypač dėl
gruodžio 22 d. vyksiančių
prezidento rinkimų.
— Kaip reagavote, vyrui
pranešus apie sprendimą da
lyvauti prezidento rinkimuo
se?
— Negaliu pasakyti, jog
šis sprendimas mane pradžiu
gino. Artimiesiems ištverti
rinkimų kampanijos „audras”
nėra lengva. Tačiau gerai pa
žįstu savo vyrą ir žinau: jei
kartą nusprendė, nebeverta
apie tai diskutuoti. Pritariu jo
pasirinkimui.
— Kokios, Jūsų manymu,
geriausios vyro būdo savybės?
— Labiausiai vertinu pa
tikimumą. Žinau, kad savo
vyru galiu pasikliauti bet ko
kioje situacijoje. Gerai, kad jis
sugeba suprasti ir mylėti žmo
nes.
— Kokie jo įpročiai — blo
giausi?

— Kai eina, sunku jį pa
sivyti... Matau, kad jis taip ir
nesugebėjo įgyti „storos odos”
ir neimti tiek daug visko į šir
dį.
— Koks posakis, patarlė
taikliausiai apibūdina Jūsų
vyrą?
— Jei eini į mūšį, tai eik
iki pergalės.
— Kas yra Jūsų šeimos
galva?
— Mūsų Šeimoje kiekvie
nas turi savo galvą, lr tai
mums netrukdo gyventi kaitų.
— Ant kieno pečių laikosi
buitis? Kas valo grindis, plau
na indus, važiuoja apsipirkti?
j— Namų buitis yra mano
rūpestis. Mano vyras niekada
neturėjo daug laiko vaikščioti
po parduotuves, ir tai nėra jo
mėgstamas užsiėmimas. Da
bar, kai tam visiškai nelieka
laiko, kartais pasvajoja „iš
trūkti” ir pačiam ką nors nu
sipirkti. Tačiau net į knygyną
.Akropolyje” pavyko užsukti
tik todėl, kad lankėsi čia
kartu su mūsų valstybės sve
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Mieli Tautiečiai,
Džiaugdamiesi įvykusiu Lietuvos valstybės
pakvietimu įsijungti į NATO sudėtį, siunčiame
Jums nuoširdžius Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų
linkėjimus!
Naujieji Metai tebūna prasmingi kūrybiniais
sumanymais ir kilniais darbais Lietuvai, jos
žmonėms ir lietuvybei išeivijoje.
Linkime džiaugsmo ir Dievo palaimos Jums
ir Jūsų namams.
Nuoširdžiai dėkojame už talką bei paramą
Lietuvių Bendruomenei

JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba

Lietuvos prezidento žmona Alma Adamkienė ir JAV LB Socialinių reikalų
tarybos pirm. Birutė Jasaitienė š.m. spalio 15 d. Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejuje Čikagoje, kur B. Jasaitienei buvo įteiktas „Metų moters”
žymuo, o A. Adamkienė buvo renginio garbės viešnia.
Jono Kuprio nuotrauka.

čiu. Tad pirkiniais tenka rū
pintis man. Tai man įprasta,
tuo labiau, kad man teko ilgą
laiką šeimininkauti ir didelėje
Tabor Farmos poilsiavietėje
Amerikoje.
Dabar namuose turime
šeimininkę, kuriai esame dė
kingi už pagalbą, ypač tuomet,
kai namuose priimam svečius.
Na, o indus išplauti po šeimos
pietų nėra sunku. Tuo labiau,
kad yra indų plautuvė.
— Papasakokite, kaip su
sipažinote su dabartiniu vyru.
— Su Valdu susipažinau
Vokietijoje, lietuvių gimnazi
joje. Susituokėme Jungtinėse
Amerikos Valstijose. Prisime
nu daugelį mūsų laimingų
valandų, tačiau tie prisimini
mai tegu lieka mums.
— Ar domitės politika?
— Taip, be abejo.
— Kokie jūsų manymu, tu
rėtų būti svarbiausi busimojo
prezidento uždaviniai, veiklos
pirmumai?
— Svarbiausia, kad busi
mam prezidentui pavyktų įgy

—

JAV LB Krašto valdybos
Socialinių reikalų taryba
Ruošia:
Birutė Jasaitienė ir Aldona Šmulkštienė
2711 West 71 Street, Chicago, IL 60629
Tel. 773-476-2655; Fax. 773-436-6906

NAMAI, ŽIEMOS ŠALČIAI IR VANDENS
VAMZDŽIAI
Kai žiema yra labai šalta, Namai, kurie turi rūsius, jų
gali užšalti ir dažnai užšąlą pagrindinis vandens vamzdis į
vandens vamzdžiai namuose. namą yra rūsyje, o namuose
Jie tada gali sprogti ir iš be rūsio, toks vamzdis ir jo už
siliejęs vanduo gali padaryti sukimas dažnai yra po virtu
daug žalos jūsų namuose:, su vės kriaukle ar panašioje
gadinti sienas, grindis, baldus vietoje. Jei patys negalite su
ir pan. Apsisaugoti nuo namo rasti pagrindinio vandens
sugadinimo sprogus tiems vamzdžio ir jo užsuktuvo, pap
vandens vamzdžiams, reikia rašykite santechniko („plumžinoti, kur yra pagrindinis ber”), kad jis parodytų jums,
vandens užsuktuvas, kuris kur tai yra. Kuomet surasite
uždaro visą vandens tekėjimą tą pagrindinį vandens uždary
į namą. Jei pastebite, kad van mo užsuktuvą, pabandykite
duo kur nors veržiasi, tuojau kaip jis veikia, atidarydami ir
užsukite pagrindinį vandens uždarydami jį kelis kartus.
vamzdį, einantį į namą. Jeigu jis atsidaro ir užsidaro

vendinti bent dalį to, ką ža
dėjo rinkėjams. Kad ir kas bū
tų išrinktas, linkėčiau ne
pamiršti vaikų, ypač vargs
tančių šeimų vaikų, nors jie ir
neturi rinkimų teisės.
— Kokios, Jūsų nuomone,
prezidento žmonos pareigos?
— Būnant kartu su prezi
dentu, reprezentuoti Lietuvą.
Valstybės vadovo žmonai taip
pat reikia daug laiko skirti vi
suomeninei veiklai. Rūpinuosi
Lietuvos kaimo vaikais, ypač
našlaičiais. Tai darau ne iš
pareigos, o todėl, kad tai man
atrodo labai svarbu.
— Koks Jūsų pomėgis?
'—Be galo mėgstu skaityti,
ypfi$ detektyvus. Mėgstu mu
ziką, baletą, dailę.
— Už ką balsuosite per
prezidento rinkimus?
— Negi tai dar paslaptis?
Žinoma, kad už savo vyrą.
— Jei neprieštaraujate —
prašytume nurodyti savo
amžių.
— Esu jaunesnė už savo
vyrą.

sunkiai, galite papurkšti spe
cialiu tepalu „WD40”, ir tai
palengvins vandens užsukimą.
Kaip nors pažymėkite tą van
dens atsukimo ir užsukimo
vietą, kad visi namo gyvento
jai žinotų ir, reikalui esant,
užšalus vandens vamzdžiams,
ar jiems sprogus, galėtų už
sukti vandenį.
Taip pat labai svarbu, no
rint apsisaugoti nuo vandens
vamzdžių užšalimo, yra už
sukti visus vandens čiaupus,
esančius lauke, prieš pra
sidedant šaltam orui. Kiek
vienas išorinis vandens čiau
pas paprastai turi uždarymo
čiaupą viduje namo ir lauke.
Kai uždarote čiaupą viduje
namo, išeikite į lauką ir ati
darykite laukinį čiaupą, kad
vanduo išbėgtų, neužšaltų ir
nesusprogdintų vamzdžio. Na
mų savininkai turėtų patikrin
ti neapšildomus garažus,
„crawl spaces”, palėpes ir kitas
panašias vietas, kur gali būti
vandens vamzdžių. Jei įma
noma, vandens tekėjimas to
kiuose vamzdžiuose turėtų bū
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Algimantas S. Gečys (pirm.), Juozas Ardys,
sės. Margarita Bareikaitė, Rimas Gedeika,
Liūtas K. Jurskis, Romualdas Kriaučiūnas, Ph.D.,
Dalilė Polikaitienė, Vidmantas Rukšys,
Sigita Šimkuvienė, Stasys Bačkaitis, Ph.D.,
Teresė Gečienė, Birutė Jasaitienė,
Rasa Ardytė-Juškienė, Ramutis M. Pliūra,
Marija Remienė, Rimantas A. Stirbys,
Elona Vaišnienė, Ph.D.

B
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Dienraščio ,, Draugo“ vyr. redaktorę, visą
redakciją, administraciją, visus „Draugo” leidybos
darbuotojus, Tėvus marijonus ir visus dienraščio
skaitytojus bei rėmėjus sveikinu šv. Kalėdų šventėje,
kada aną Betliejaus naktį Kristus Kūdikis pravirko
žemėje, žmogiškąja kančia nešdamas žmonijai
išganymą.
Naujiems metams linkiu visiems geros sveikatos,
sėkmės, o ypač sėkmės ir ilgo amžiaus dienraščiui
„Draugui”.
„Draugo” direktorių tarybos
vardu
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Dr. Petras Kisielius
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2002 m. Kalėdos
Mieli Pasaulio Lietuviu Bendruomenės šeimos
nariai, Brangūs Tėvynės Lietuvos sesės ir broliai:
Tikiu — išauš graži diena,
Įkūnyta svajonė realybėj
Saulėtu veidu, atvira,
Darbais bešviečianti, didybe...
Aukštų idėjų ir aukų verta.

Gerbiamieji „Draugo” redakcijos ir administra
cijos darbuotojai, Tėvai marijonai, dienraščio
bendradarbiai ir skaitytojai, ypač mūsų, JAV Lie
tuvių Bendruomenės Brighton Parko apylinkės na
riai, sveikiname Jus ir linkime malonių Kalėdų
švenčių ir laimingų 2003-jų metų.

Tegu nebus ji pasaka be galo
Ir iškilminga muzika vargonų.
Ateis ramiai, kasdieniškai prie stalo, —
Mums reikalinga ir tikra, kaip duona.

(Janina Survilaitė-Vaitkevičienė)
Salomėja Daulienė, valdybos pirmininkė
Vytautas Stanevičius, iždininkas

Trisdešimties šešerių Kraštų Lietuvių Bendruo
menėse renkamės prie Kūčių stalo. Skambant varpams,
mintyse lankom artimuosius, maldose minim Lietuvą,
Švenčiam Kalėdas!
Rūpestis ir lūkestis dažnai mus gaubia, susimąsčius
apie tautos nueitą kelią, šių dienų sumaištį ir neatspė
jamą ateitį. Gyvenimas kiekvienam skiria laiko ir erdvės.
Mūsų valia pasirūpinti, kuo ir kaip juos geriau užpildyti.
Sutikdami Naujuosius 2003 metus, linkime visiems
taikos irTamybės, laimės ir džiaugsmo! Tikime, kad ateis :
pilnos gerumo ir tiesos dienos!
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba:

Vytautas Kamantas, Matas Stanevičius,
Regina Kučienė, Milda Lenkauskienė,
Bronius Makauskas, Edis Putrimas,
Algis Rugienius, Marytė Šmitienė,
Gabrielius Žemkalnis, Laima Žliobienė

ti uždarytas žiemai ir iš tų
vamzdžių išleistas ten likęs
vanduo. Jei tokiose vietose
esantys vandens vamzdžiai ir
vandens tekėjimas yra rei
kalingas žiemą, juos galima
apsaugoti nuo užšalimo spe
cialiais, elektra šildomais, ka
beliais, kuriuos galima nusi
pirkti didesnėse geležies krau
tuvėse. Reikia labai rūpestin
gai sekti duotas instrukcijas,
kaip juos įvesti. Jei jūsų elek
triniai šildomi kabeliai yra
senesni, patikrinkite, ar jų izo
liacija kur nors nėra trūkusi,
ar nėra kokių kitų susidė
vėjimų. Jei reikia pakeiskite
juos naujais. Negerai įdėti šil
domi elektriniai kabeliai, arba
jei jie pasenę, aptrupėjusi izo
liacija, gali būti pavojingi.
Neseniai teko girdėti apdraudos atstovą, kalbantį per radi
ją apie apledėjusius stogus. Jis
nepatarė naudoti tokius šildo
mus elektrinius kabelius ant
stogų, nes gali būti gaisro pa
vojus.
Namų rūsiuose, kuriuose
yra vandens vamzdžiai, reikia

juos patikrinti, ar jie yra ap
saugoti izoliuoti, ar gali prie
nešildomos sienos kur nors
užšalti. Jei vandens vamzdžiai
yra arti sienos, kur šaltis gali
juos užšaldyti, ar prie langų,
ar virtuvės spintelėse, kur ne
prieina šiluma, juos reikia izo
liuoti, kitaip jie gali užšalti ir
daug jums nuostolių padaryti.
Šiam reikalui yra naudojama
vadinama rankovinė vamzdžio
izoliacijos medžiaga, kurią ga
lima pirkti namų reikmenų
krautuvėse. Rūsyje langai taip
pat turėtų būti apsaugoti nuo
šalto oro prasiveržimo pro
rėmų plyšius. Tam reikalui
galima naudoti ir plastmasinę
plėvelę, kuri tada tarnauja
kaip antras langas. Po virtu
vės kriaukle esantys vamz
džiai gali būti sušildomi, ati
darius spintelės dureles, arba
labai šaltom naktim pakabi
nus 100 vatų elektros lemputę
arti tų vamzdžių. Bet su elek
tros lempute būkite atsargūs,
kad nuo tos lempos neįkaistų
kokia, šalia esanti, deganti
medžiaga spintelėje. Kitas bū

das apsisaugoti nuo vandens
vamzdžių užšalimo, leisti van
deniui varvėti iš čiaupo
kiekviename namo aukšte. Te
kantis vanduo neužšala. Kar
tais namų savininkai bando
patys atšildyti užšalusius
vamzdžius bet tai daryti reikia
labai atsargiai, nes netinka
mas būdas gali sugadinti
vamzdžius ar net sužeisti patį
šildytoją. Kai kada žmonės
atšildyti užšalusiems vandens
vamzdžiams naudoja „propane
torches”, arba „electrical heat
gun”, kuri naudojama, nuimti
dažus. Plaukų džiovintuvas
gali būti tam reikalui naudoja
mas. Bet svarbiausia yra ati
daryti tą čiaupą, kurį užšalęs
vamzdis aptarnauja, ir pradėti
šildyti, nuo jo einant tolyn.
Atidarytas čiaupas leidžia
karštiems garams ir ištirpu
siam vandeniui išeiti, kada
vamzdis yra šildomas. O jei
čiaupas neatidarytas, karšti
garai, kurie negali išsiveržti,
gali vamzdį susprogdinti. Jei
per užšalusio vamzdžio mažą
skylutę eina vanduo, vadinasi

Visi esate maloniai kviečiami atsilankyti į Kauno Valstybinio teatro solistės

LINOS JAKŠTYTĖS-MOTEKAITIENĖS
MENO DAINŲ KONCERTĄ
šeštadienį, gruodžio 28 d., 3 v.p.p.
Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje, Gintaro salėje, 6500 S. Pulaski Rd.
Fortepijono palyda Manigirdas Motekaitis.
Dalyvauja: Bronius Motekaitis — smuikas, Kazys Motekaitis — smuikas, Liudas Motekaitis — violančelė, Milda Motekaitytė De Voe — aktorė.
Programą veda Rąmunė Motekaitienė.
Bus atliekamos liaudies dainos, lietuvių ir pasaulinių kompozitorių kūriniai, deklamuojami Kauno Operos solistės Izabelės Motekaitienės eilėraščiai.
Bilietai — $10. Senjorams, studentams ir vaikams — $5. Bilietai gaunami „Seklyčioje” (2711 W. 71 St..) ir prie įėjimo.
Informacija 312-842-4324.
Koncertą remia Balzeko Lietuvių kultūros muziejus, Illinois Arts Council ir City Arts.

yra mažas vandens vamzdžio
sprogimas, kartais tą galima
laikinai sutvarkyti. Tai daro
ma su „pipe repair device”,
kurį galima pirkti namų reik
menų krautuvėse. Jei pas jus
namuose yra galimybė, kad
gali užšalti vamzdžiai, yra
gerai tokių sutaisymo prie
monių turėti atsargoje. „Pipe
repair device” yra apvalus
gaubtas vamzdžiui vietos, kad
vanduo negalėtų per tą vietą
bėgti. Bet toks sutaisymas yra
tik laikinas ir kaip galima
greičiau būtinai reikia įdėti
naują vamzdį.
Žiemos šalti orai ne tik
kainuoja, šildant namus, bet
taip pat gali sugadinti ir mūsų
namus. Todėl imkimės įvairių
priemonių apsisaugoti nuo
nemalonių ir brangių netikė
tumų, kaip vandens vamzdžių
sprogimas namuose. Padary
kime tai, kol dar nėra per šal
ta ir nelaukime, kol kas nors
atsitiks.

Naudotasi įvairia spauda.

O*’
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Siūlo darbą
Assistant Position

Ieškomi darbininkai valymo

Mig and Tig f-'umiture in search
of an individuai with good
English reading and writing
skills. Muši be organized and
have good Computer skills.
Duties include: Customer
contact, bookkeeping and
inventory control.
,
Please fax your resiume:
312-8&0599; e-mail to

migtigstk^'altglubHl.nfl
orcall 312-850-0597.

Tel. 847-902-8000.

Reikalingi darbuotojai par
duotuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.
Atlyginimas nuo
$1,500 iki $1,800.

darbams. Turi turėti savo trans
portą 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
Employment Agency
Tel. 773-736-7900.

Tel. 901-218-7481.

Reikalinga auklė prižiūrėti 3 mėn.
mergaitę. Darbas „downtown”, prie

Parduoda

State St. Pradėti vasario mėn. I-V,
nuo 8 v.r. iki 6 v.v. Anglų kalba
nebūtina. Turėti rekomendacijas.

Discounted Airline tickets from
New York and Chicago to Vilnius
Fregata Travel
250 West 57 Street New York,
NY 10107 Tel. 212-541-5707.

Pokario partizanų dainos
ir lopšinės komunistams.
Dainuoja A. Brunius diskuose ir
kasetėse. Atsiunčia paštu.

Tel.773-517-4314; 4459 S.
Francisco Avė., Chicago,
IL 60632.
Krautuvėlė „LIETUVĖLE"
Tik už $85 parduodamos bulvių
tarkavimo mašinos.
Duodame garantiją, UPS siunčiame
i kitas valstijas. Platus asortimentas
ir kitų prekių. Taip pat galite
užsisakyti ir naujausią, 2001 m.
„Visuotinę Lietuvių Enciklopediją”.
Jaunimo centre prekiaujame tik
savaitgaliais, o kitomis dienomis ir
savaitgaliais —

5741 S. Harlem Avė.

Tel. 847-845-3972.

//> //i
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Tel. 630-789-6240,
nuo 6 v.v. iki 8 v.v., Jūratė.

Sveikina

„Licensed, insured, bonded”
Skambinti Sigitui,
tel. 773-767-1929.
jr- ę

FREE ESTIMATE

Medžio darbai, elektra,
santechnika, grindys, dažymas...
Aukšta darbų kokybė,
žemos kainos.

PERMANENT STATUS IN
CANADA!!!

► įvairūs finansavimo būdai
Tel:708-599-9680, 630-774-1192

A LfCA PPACINO’S
Europietiški produktai - lietuviškam skoniui
parduotuvėje kavinėje Lemonto senamiestyje

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

duona, sūriai, grietinė, sviestas, rūkyta ir kepta tuvis, deiros,
viltos, laliniai, rūkyti lietuviai, koldūnai, silkė, mitrainės,
salotos, konservuoti produktai, kruopos, varlkė, lietuviįkas
maįonezaslr kečupas. kefyras, rūgpienis, tortai, lokoiadiniai
sūreliai, lietuvilkos uogienės.lokoladas, saldainiai ir kitos prekės

Priimami užsakymai Kūčių vakarienei ir šv. Kalėdoms

Valgyk kugelį per Sv. Kalėdas!
‘■tur.1.:

.j’a;,ii?.1;;,j/,1

..T'.t".?.-.--

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

Rūsių, virtuvių ir vonių
įrengimas, keramikos plytelės,
grindys, dažymai iš lauko
ir vidaus.
Tel. 708-289-0987 (mob.);
708-460-9338, Gintaras.

Draudimo paslaugos

Tel. 773-282-9221, palikti žinutę.
□ Moteris ieško darbo rusų
ar lietuvių šeimose .Tel .708-4990149.
□ Moteris , kalbanti angliškai,
vairuojanti automobilį, ieško dar
bo su grįžimu į namus . Tel. 630670-6509 .

Neseniai atvykote į
šį kraštą, ieškote darbo,
norite išsinuomoti butą,
tačiau jus gąsdina skelbimų
kainos laikraščiuose? Ne
bėda! „Draugas” pasiruošęs
ištiesti pagalbos ranką. Jūsų
skelbimą spausdinsime
nemokamai, tereikia kreiptis
j „Draugą”
tel. 773-585-9500,
fax 773-585-3284 arba
tiesiog apsilankyti adresu
4545 W63 St. Chicago,
IL 60629

RIMAS STANKUS

Kraustymosi paslaugos

MOVING
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas.
GEDIMINAS

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 VVest 95th Street
Tel. 708-424-8654; 773-581-8654

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Avė., Chicago, IL 60638
Tel. 773-581-8500

• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Lietuviškas maistas — „catered”
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas savaitėje

Automobilio, namų,
gyvybės ir sveikatos
Agentė Barbara Murray
Prašylate Rasos - kalba lietuviškai

KAVINĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre
\
'

350 N. Clark,
Chicago, IL 60610
312-644-7750
pirm. - penkt.
nuo
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.

708-387-9144

STATE FARM INSURANCE
DRAUDIMAI

5710 W. 95 St., Oak Lawn
708-423-5900

608 W. Roosevelt,
Chicago, IL 60607
312-957-1994
pirm. - penkt. nuo
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.

Siūlo mokytis

66 St. ir Troy išnuomoja
mas 3 kambarių su apšildy
mu, su baldais arba be, butas.
Kaina $420.

Tel. 708-425-7160.

Kirpėjų paslaugos
KIRPĖJA, turinti didelę darbo
patirtį, kerpa vyrus ir moteris, atlieka
cheminį sušukavimą, dažo plaukus,
antakius, blakstienas.
Pagal pageidavimą atvyksta į
kliento namus.

Westmont išnuomojamas 2
mieg. apšildomas butas.
Pirmas mėnuo veltui. Kaina
$750 + „security deposit”.

Tel. 630-415-2405.
..... ...................

Salone „Miražas” kirpėja
SKIRMANTĖ tvarko plaukus

B & DA — vienintelė legali dantistų asistentų
mokykla Čikagoje, kuri garantuoja pagalbą
įsidarbinant

Jei norite parduoti ar pirkti namus mieste
ar priemiesčiuose, kreipkitės į DANUTĘ
MAYER. Profesionaliai ir,
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m.
Nuosavybių įkainavimas veltui.

OnlU9^|
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Accent
Homefinders

9201 S. Cicero
Oak Lawn, Illinois 60453
Business 708-423-9111
Voice Mail 708-233-3374
Fax 708-423-9235
Pager 312-707-6120
Res. 708-423-0443

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja
įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose.

Siūlo išnuomoti

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

DA

New Vision
Fax: 708-361-9618
DANUTĖ
MAYER

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

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

Įvairus nekinojamas turtas:
* Nemokamas įkainavimas
* Nemokama rinkos analizė
* Pirkimas
* Pardavimas
‘ Surandame
optimaliausią finansavimą

Vtite Mai: 773-854-7X20

Bus. 773-229-8761
Res. 708-425-7160
Mobil 773-590-0205
Pager 630-314-4330

AUIUMOHBją NAMŲ, SYFIKAIUSIR
GYVYBES DRAIMMAK

Įvairus

Audrius Mikulis
TeL:630-205-9262
-^2
Pager. 773-260-3404
!
"E-mail: amikulis@usa.com

Bus.: 708-361-0800

.... Landmark
*•*! properties

Antradieniais ir trečiadieni
ais susikalbėsite lietuviškai.

Tel. 708-917-9199.

vyrams ir moterims. Susitarus,
atvyksta į kliento namus. Salono

„Miražas” tel. 708-598-8802;
namų tel. 708-612-9524.

Mokykla ruošia šiuos specialistus:
• Dantistų asistentus, turinčius
kompiuterio ir medicininių sąskaitų žinių
* Medicinos asistentus ir medicininės
sąskaitos

................

• Miesto centre, 25 aukšte, išnuo
mojamas butas. Pastate yra ba
seinas, treniruoklių salė, parduotu
vės, restoranai.
• Netoli universiteto išnuomoja
mi 3 pilnai suremontuoti butai,
• 63 St ir Pulaski Rd. vietovėje par
duodama kepykla.

• Kreiptis: First Rate Real Estate,
773-767-2400, Aušra Padalint*
■M..—

Išnuomojamas 1 mieg butas
Dovvners Grove. Visi patar
navimai įeina į nuomos kainą.
Kaina $550+ užstatas.I
Tel. 630-964-5965.^1

1 1 n..----------

Išnuomojamas apšildomas
4 kambarių,
1 mieg. butas 67 & Whipple
apyl. $415 į mėn. + „security”

Išnuomojamas moteriai 1 miegama
sis 2 miegamųjų bute. Belmont/Cicero

apylinkėje (gali būti tik savaitgaliais).
Tel. d.d. 773-202-9708 nuo 9 v.c. iki

Tel. 773-434-4543

4 v.p.p.; šeštadieniais nuo 9 v.r.
iki 6 v.v.

Siūlo finansavimą
FINANSUOJAME NAMUS 46 VALSTIJOSE
MINDAUGAS 888-844-9888 (darbo); 651-343-0286 (mob.)
MIBubliauakaa@cbbunxet.com

C

šios mokyklos studentai gali lankyti
nemokamas anglų kalbos pamokas.
Jeigu jūs praradote darbą ar turite mažas
pajamas — galimas nemokamas apmokymas.

CENDANT

Mortgage

TAI — JŪSŲ LAIKRAŠTIS

Du mėnesiai — ir jūsų rankose puiki specialybė!

847-652-8545; 847-361-4194

DRAUGAS
THE LITHUANIAN VVORLD WIDE DAILY

8011 Lincoln, Skokie

l

Always With Flowers
• Gėlės į Lietuvą (1-2 biznio dienos)
• Vestuvinės ir proginės puokštės
(vestuvinių puokščių konsultavimas — nemokamas)
• Salių, stalų ir bažnyčių dekoravimas įvairioms
progoms su 20% nuolaida
• Žolynų ir kapų tvarkymas
• Gėlės visoms progoms
• Krepšeliai ir vainikai laidotuvėms
• Pristatome JAV, Lietuvoje ir pasaulyje
• www.alwayswithflowers.com

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

79 St. Justice, IL 60458; Tel. 888-594-6604

□ Moteris 53 m. ieško darbo
prižiūrėti senelius ir gyventi kar
tu.Turi geras rekomendacijas.
773-436-1257.
□ Ieškau kompaniono gyven
ti kartu. Gali būti moteris, grįž
tanti savaitgaliais. 773-5171449.
□ Ieškau darbo su gyvenimu
prižiūrėti senus žmones ar vai
kus. Susikalbu angliškai, nevai
ruoju. 708-422-2710.
□ Gydytoja ieško darbo
prižiūrėti seną ir ligotą žmogų.
Gali gyventi kartu. Tel. 773-8654687 .
□ Moteris ieško darbo, gaili
prižiūrėti senus žmones. Tel.708601-7544.
□ 55 m. moteris , med.sesuo,
ieško bet kokio darbo.Tel.708246-7175, kviesti Janiną.
□ Perku darbą prižiūrėti se
nus žmones. Galiu gyventi kartu.

GREIT PARDUODA

Darbo vai.: kasdien nuo 8
v.r. iki 6 v.v.; šeštadieniais
nuo 8 v.r. iki 4 v.p.p.;
sekmadieniais uždaryta.

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

312-388-8088;

O’FLAHERTY REALTORS
& BU1LDERS, Ine.
Kompanija pagal jūsų užsakymą
stato naujus namus.
GRAŽINA JONAVlClENĖ
708-430-1000
708-598-6501
mob. 708-203-5242
JonaviclusOhome.com

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite
mūsų patogiu „lay-away”
planu. Atliekame visus foto
laboratorijos darbus.

Atnaujinu parketą. .
atlieku dažymo darbus.

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

Geriausia dovana artimui —
LIETUVIŠKA BULVIŲ TARKAVIMO
MAŠINA TIK $85
Persiunčiame i 48 valstijas UPS paštu,
l ik iki Kalėdų perkant dvi mašinėles
persiunčiame NEMOKAMAI.

REIKMENYS FUTOG3RAFAMS
IR MĖGĖJAMS

S. Benetis, tel. 630-241-1912

CONSTRUCT
iuctIon

Special program for caregivers,
nurses. Provincial program for
truck drivers, cook s and other
occupations.
Visit our vvebsite vvith over
10,000 hits a day

GTS 773 237 0066

Tel. 708-205-1046, Vytenis.

ZjL

Christmas Day Greetings to
all of our customers from
Crawford Sausage Co., Ine.
773-277-3095.
„Everything fresh as a daisy”

Imigracinės ir vizų
paslaugos

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

elektros, dažymo, staliaus,
„plumbing”, lauko darbus.

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir

Visi vidaus remonto darbai:
langų, plytelių dėjimas,
medžio, santechnikos, vidaus
elektros, dažymo ir kiti.
Tel. 773-968-8704.

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

Nebrangiai atlieku

virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plytelės; „sidings”,
„soffits”,,,decks”,,,gutters”,plokš
ti ir „shingle” stogai; cementas,
dažymas. Turiu darbo draudimą.

Teikiu paslaugas parduodant
ar perkant namus, butus,
žemėssklypą. Veltui
įkainoju nekilnojamą
turtą. Galiu tarpininkauti
gaunant finansinę paskolą.

MIGLINAS TV

KLAUDIJUS PUMPUTIS

STASYS CONSTRUCTION

Vandens šildytuvai
Kaminai,
Gariniai boileriai
Centrinė šaldymo sistema

ŽILVINAS
VENCIUS

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313

Apšildymo ir šaldymo sistemų
visapusiškas aptarnavimas Ir
instaliacija

contrrictor

Christmas Day Greetings to
all from Lawn Lanes
6750 S. Pulaski
Chicago, IL 60629.
773-582-2525.

24 HRS, 7 DAYS
773-531-1833
312-371-1837

** **
EESo

www.immigration-service.com

► Parduodame, remontuojame
►Galimybė užsisakyti norimą

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.

Amber construction Co.
Dengiami stogai, kalamas
„siding”, atliekami cemento,
„plumbing” bei kiti namų
remonto darbai.

NEKILNOJAMASIS TURTAS

Paslaugos

Namų remonto ir statybinės paslaugos

...........

....

,į

....

SAVAITRAŠTIS “AMERIKOS LIETUVIS” IR
PASAULIO LIETUVIŲ CENTRAS 2003-IUOSIUS
KVIEČIA SUTIKTI PLC Didžiojoje salėje!
Visus - jaunus ir senus - linksmins naujas šaunus ansamblis
“Kaukas” (K.Sidabras, R.ir J.Grabliauskai), bus daug
naujametinių siurprizų, j pokylį pažadėjo atvykti net ir pats
Senelis Šaltis - žinoma, su dovanomis!
Šokiai, vaišės ir linksmybės tęsis iki 3 vai. ryto.

Dėmesio! Kviečiamos šeimos su vaikais - savo mažyliui
kol linksminsitės, galėsite palikti mūsų auklės globai.

Vielas rezervuokite tel.: 630 257 8787,
daugiau informacijos tel.: 708 594 2586.

.%

Therė 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. VVhile
every seat in all three classes has been newly designed and features ąn
individuai video screen. Of course, the sense of wel) being you’ll feel \/vhen
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
ąuality of service you’ll find only on SAS. To find out more call your Travel
Agent or SAS at 1-800-221-2350.
www.scandinavian.net

It’s Scandinavian

SAS

* Lietuvos siekį įstoti į
Europos Sąjungą (ES) re
mia vis daugiau gyventojų,

rodo kas mėnesį atliekama so
ciologinė apklausa. Tyrimo re
zultatai rėdo, kad jeigu vyktų
referendumas, už Lietuvos na
rystę ES balsuotų 63.6 proc.
apklaustųjų. Lapkričio mėnesį
tokių nuostatą palaikė 61.8
proc. gyventojų. Prieš Lietu
vos narystę gruodį referen
dume balsuotų 17.3 proc., tai
yra 1.8 proc. mažiau nei prieš
mėnesį.
*
(BNS)
* Lietuvos stojimo dery
bų su Europos Sąjunga pa
baiga paskatino Vidurio Ispa

nuos Kastilijos ir Leono regio
no verslininkus apsispręsti dėl
prekybos atstovybės Lietuvoje
steigimo. 500 regiono įmonių
vienijantys Kastilijos ir Leono
prekybos ir pramonės rūmai
2003 metais planuoja atidary
ti savo atstovybes Lietuvoje,
Estijoje, Lenkijoje, Čekijoje,
Slovakijoje bei Vengrijoje.
* Centralizuotos šilumos
vartotojai nuo kitų metų vi

durio greičiausiai galės pasi
rinkti atsiskaitymo už šilumą
būdą. Už šilumą bus galima
mokėti ištisus metus arba tik
šildymo sezono metu. Mokėji
mo būdo pasirinkimo gali
mybes numato Seime svarsto
mas Šilumos ūkio įstatymo
projektas, turintis įsigalioti
nuo kitų metų liepos. Centra
lizuoto šilumos tiekimo sis
temomis naudojasi maždaug
50 proc. Lietuvos gyventojų.
* Vyriausybė maždaug
250 mokyklų nupirko ir per

duos

kompiuterines

klases,

& SKELBIMAS -

TURGUS

kurių bendra vertė yra dau naujagimius. Inkubatorius ap
giau kaip 4.6 mln. litų. Kom saugos neišnešiotus kūdikius
piuterinė įranga nupirkta ir nuo aklumo. Inkubatorių ir
perduota vykdant programą anestezijos aparatą įteikė į
„Švietimas informacinei visuo Vilnių atvykęs Vokietijos fon
menei”. Šios programos pa do „Vaikai turi matyti” vado
grindinis uždavinys — siekti, vas Gerhard Lutmer. (LR, Elta)
kad baigiantys bendrojo lavi
* Lietuvos ir Vilniaus sta
nimo mokyklas moksleiviai čiatikių arkivyskupas me
įgytų informacinių technolo tropolitas Chrizostomas gy
gijų raštingumo pagrindus.
venimą Lietuvoje jau beveik
* Populiarėjant interne 13 metų vadina saviizoliacija.
tu!, vis daugiau lietuvaičių
Chrizostomas yra Lietuvos pi
ryžtasi savo antrosios pusės lietis, bet lietuvių kalbos ne
ieškoti interneto pažinčių sve pramoko. Su vietos rusų vi
tainėse. Nuotakos besižval- suomeninėmis organizacijomis
gančių jaunikių iš įvairiausių aukštasis dvasininkas sako
pasaulio valstybių tokiose sve neieškojęs kontaktų ir su jo
tainėse — tūkstančiai. Nepai mis beveik nebendraująs, nes
sant to, kad norint artimiau šios norinčios tik pasipelnyti.
susipažinti su interneto jauni
* Kauno Aleksoto S. Da
kiais reikia bent pusėtinų riaus ir S. Girėno oro uoste
anglų kalbos žinių, „Klaipė atidarytas
rekonstruotas
dos” tyrimas parodė, kad susi skrydžių valdymo informacijos
pažinti su užsieniečiu interne centras. „Mes nesiruošiame
tu ir ištekėti visai nesunku. konkuruoti su Karmėlavos oro
Neseniai uostamiestyje pra uostu. Karmėlavoje gali leis
dėjo reklamuotis ir pažinčių tis dideli lėktuvai. Pagal di
agentūra, siūlanti klaipėdie džiausias mūsų technines ga
tėms surasti vyrą internetu. limybes Aleksoto aerodrome
Agentūra už tokią paslaugą gali nusileisti nedidelis, 20
prašo 2,000 litų.
(K, Elta)
vietų biznio klasės lėktuvas.
* Ekonomikos specialis
Mūsų oro uoste vyksta aviaci
tai tikina, jog mažai Lietuvos
jos, kultūros, sporto bei pra
rinkai vienintelis išsigelbė mogų renginiai”, sakė oro uos
jimas — eksportas. Verslinin to direktorius Vytas Skučas.
kų žvilgsnis krypsta ne tik į Oro uosto skrydžių valdymo
Vakarus, bet ir į didžiulę Ru informacijos centro rekons
sijos rinką. Prekyba su šia trukcija Kauno savivaldybei
šalimi atsigavo prieš porą kainavo apie 400,000 litų.
metų. Pernai ši valstybė buvo
* Vyriausybė pritarė AB
viena pagrindinių Lietuvos
„Lietuvos
avialinijos” pri
eksporto bendrininkių, eks
vatizavimo
programai, ku
portas į Rusiją sudarė apie 2
mlrd. litų — 11 proc. viso Lie rią parengė privatizavimo pa
tuvos eksporto. Manoma, kad tarėjo „Indecon Consuling
prekybos sąlygos su Rusija GmbH” (Vokietija) vadovauja
turėtų pagerėti jai tapus Pa mas susivienijimas. Šiuo metu
saulinės prekybos organizaci bendrovės įstatinis kapitalas
yra per 9.6 mln. Lt.
jos nare.
(LŽ, Elta)
* Vilniaus universitetinė
vaikų ligoninė dovanų gavo

* Muitinės kriminalinės
tarnybos pareigūnai sudavė

beveik pusę milijono litų kai
nuojančią medicinos įrangą. Ji
skirta gydyti neišnešiotus

dar vieną smūgį nelegaliems
Gariūnų prekeiviams. Karmė
lavos oro uoste buvo sulaiky

tas lėktuvais į Lietuvą at
skraidintas kiniškų prekių
krovinys, kurio vertė - apie 2
mln. litų. Sulaikyti šį penkiais
lėktuvais atskraidintą krovinį
buvo nutarta po to, kai Mui
tinės kriminalinė tarnyba
gavo informacijos, jog šias
prekes ketinama slapčia iš
krauti Lietuvoje ir jomis pre
kiauti Gariūnų turguje.
* Policijos pareigūnų tei
gimu, šiuo metu vagys jau
gali įveikti net sudėtin

giausias automobilių apsaugos
sistemas. Mašinų vagys pra
noko apsaugos sistemų kū
rėjus. Vilniuje naujo visur
eigio „BMW X5”, kuriuo važi
nėja vienas iš „Hansa-LTB”
banko vadovų, neišgelbėjo net
ir palydovinė apsauga. Anot

pareigūnų, artimiausiu metu į
Lietuvą turėtų atvykti palydo
vinių apsaugos sistemų kūrė
jai, kurie ketina savo įrangą
patobulinti.
(R, Elta)
telkės psichoneurologijos
pensioną iškviesti medikai

vienam globotiniui diagnozavo
nušalusius kojos pirštus. Įsi
drąsinęs jis prisipažino, kad
speiguotą dieną avėdamas
sportbačiais dirbo miške. Ne
įgalų žmogų jau ne pirmą
kartą neteisėtai buvo pasam
dęs žinomos Šiaulių politikės,
miesto tarybos narės Irenos
Vasinauskaitės vyras Algi
mantas Končius. Tai ne pir
mas skandalas, kai nelegaliai
dirba nelegalūs samdiniai iš
neįgaliųjų pensiono. (LŽ, Elta)

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

BHOTNT mSOTANOT AGENCT
4315 W. 63 rd St, CHICAGO, IL 60629 • 773-735-3400
4724 W. 103 rd ST., OAK IAWN, IL 60453 • 708-422-3922
DRAUDIMO AGENTAI

PALOS — GAIDAS
FUNERAL HOME
• Patogioje vietoje tarp
Čikagos ir Lemonto
•10 minučių nuo Šv.Kazimlero
lietuvių kapinių

SERVICES AVAILABLE AT OTHER
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
CICERO,5645 W. 35 Street

ALL PHONES

1-708-652-5245

NIKĄ
1-773-583-5888 — kalba
lenkiškai, angliškai
3411 N. Pulaski
Seneliai, vaikai

TERESA
1-773 545-3795
kalba lenkiškai, angliškai,
Darbai įvairūs

1-773-838-1770
lenkiškai, angliškai, rusiškai
Vairuotoju teisės - CDL

LEONID
2881 N Milvvaukee
1*773-395-8820
kalba rusiškai, angliškai
įvairūs darbai

CAROLINA JANITORIAL, Ine.
1 708-415-1211 •
1-708-837-8904
Kviesti Eugenijųkalba lietuviškai
viešbučių kambarių tvarkymas
ir padavėjos

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
SĄJUNGA
ARCHER AVĖ., CHICAGO, IL 60632
Tel.: (773) 838-8888;

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto
apylinkėse Ir priemiesčiuose
Patarnavimas 24 vai.

Fax.: (773) 838-8946

Siūlome geriausias kainas kelionėms į Lietuvą bei į kitas
pasaulio šalis iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų.
Kalbame lietuviškai.

Tel. (773)838-8888.

VILNIUS 2003
KELIONĖS į DAINŲ ir ŠOKIŲ ŠVENTĘ

Grupės ir pavieniai keliautojai
PIGIAUSIOS KAINOS U!

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST.
CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVĖ. (& DERBY RD.)
EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVĖ.
ALL PHONES
CHICAGO 1-773-476-2345
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas)
Tel. 1-800-994-/600
www.petkusfuneralhomes.com

Kviečiame moteris darbams pilnai ir
nepilnai darbo savaitei gyvenamųjų
patalpų valymui. Mokame grynais
kiekvieną dieną.
Minute Maid 7562 N. ĮVIilvvaukee,
Chicago, IL 60631. 14S47-647 0433.
Kalbame ir rusiškai. Klausti Jurijaus arba
Leonido.

1 -773-804-0500
lenkiškai, rusiškai
Vairuotojų teisės - CDL
6105 W. Belmont, Chicago, IL

A. t A.
JONAS JUOZAPAVIČIUS
Mirė 2002 m. gruodžio 1 d. Marijampolėje, Lietu
voje, sulaukęs 87 metų.
Gimė Lietuvoje.
Į Ameriką atvyko 1966 m. jt gyveno Marfluette Par
ko apylinkėje iki 2001 metų.
Nuliūdę liko: žmona Adelė Kajokaitė-Juozapavičienė, giminės ir artimieji Lietuvoje bei Amerikoje.
A.a. Jonas daugelį metų talkino rinkdamas aukas
Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje,
taip pat savanoriu dirbo „Lietuvių balsas” laikraštyje.
Velionis į amžino poilsio vietą palydėtas gruodžio 4
d. ir palaidotas Marijampolės kapinėse.
Prašome prisiminti a.a. Joną savo maldose.
Nuliūdę artimieji

Geriausia kalėdinė dovana
DRAUGO prenumerata!
Kalėdų proga užsakykite DRAUGĄ savo
draugams, vaikams, anūkams, giminėms
ir pažįstamiems (pirmą kartą
prenumeruojant tik $65.00 metams JAV)

Mes nusiųsime gražų
pranešimą, kad Jūs
užprenumeravote
DRAUGĄ
jų vardu.

LACK Si SONS
FUNERAL DIRECTORS
HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD
MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVĖ.

CHEPOV'S
Domestic Agency, Ine
1-847-803-6439
kalba rusiškai, angliškai
vaikai ir seneliai

Donatas Januta

FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš įvairių JA V miestų.

MARINA
1-847-329-0202
kalba rusiškai, angliškai
namų, viešbučių, parduotuvių
valymas • vizų pratesimas • "aid
to tax payer" informacija dėl taksų
mokėjimo • vaikai ir seneliai

HALINA
1-708-453-5853 — kalba
lenkiškai, angliškai
įvairūs darbai

Mirė 2002 m. gruodžio 7 d., San Francisco, CA, su
laukęs 91 m. Gimė 1911 m. lapkričio 1 d., Balbieriškyje,
Marijampolės aps., Lietuvoje.
Kaune buvo baigęs berniukų amatų mokyklą. Dirbo
Kauno Vartotojų Kooperatyve „Parama”, tarnavo Lietu
vos kariuomenėje.
Prieš Antrą pasaulinį karą išvyko į Vieną, Austriją,
studijuoti ekonomiką. Karo užkluptas pasiliko vaka
ruose. Pokarinėje Europoje ėjo įvairias pareigas tarp
tautinėje UNRRA nuo karo nukentėjusių šelpimo or
ganizacijoje.
Amerikoje apsigyveno San Francisco mieste, kur
1957 metais savo pastangom ir daug savo rankom pa
sistatė gražų namą, kuriame išgyveno ligi mirties. 1976
m. išėjo į pensiją, išdirbęs daugiau nei 25 metus Pan
American Ainvays kompanijoje.
Domėjosi ir dalyvavo lietuvių veikloje. Išsilaikė Lie
tuvos pilietybę per visą savo gyvenimą. Tiktai po to, kai
Lietuva pagaliau atgavo Nepriklausomybę, Juozas iš
siėmė JAV pilietybę, bet kartu pasilikdamas ir Lietuvos
pilietis. Svajojo persikelti į Lietuvą. Testamente visą
žemišką turtą paliko lietuvių ir Lietuvos labdarai.
Gedulingos pamaldos už Juozo sielą bus atlaikytos
sausio 5 d., 9:30 v. ryto, St. Mary Magdalen bažnyčioje,
Berkeley, California. Juozas buvo sūnus Domicėlės Dudzinskaitės ir Antano Ručių, brolis anksčiau mirusių
Vytauto, Onos ir Domicėlės, kurie visi palaidoti Pane
vėžyje. Juozo kūnas kremuojamas ir pelenai bus per
vežti į Lietuvą palaidojimui šalia jo brolio ir seserų.
JAV giminių neturėjo.
Liūdintys lieka giminės Lietuvoje ir Kanadoje,
draugai ir kaimynai Kalifornijoje.

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois
(708)974-4410

VANCE FUNERAL HOME
FUNERAL DIRECTORS

40-24 235th Street Douglaston, NY 11363
Tel. 718- 423-6161 1-800-77-VYTIS
Fax. 718-423-3979
E-mail: vyttours@earthlink.net
Web site: www.vytistours.com

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St.
ALL PHONES
_____________ 1-708 430 5700______________

GAIDAS - DAIMID
FUNERAL DIRECTORS
Directors of Eudeikis Funeral Home (ĖST 1908)

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

Rita Penčylienė - Tel/fax 708-923-0280
E-mail: pencylar@aol.com
Bronė Barakauskienė - Tel 708-403-5717
Fax 708-403-4414
E-mail: broneb@aol.com

GERALD F. DAIMID
4330 So. California
10727 S. Pulaski Rd.
5948 S. Archer Avė.
5200 W.95 St.
9900 VV.143 St.
Oak Lawn, IL
Orland Park, IL
12401 S. Archer Avė.
(& Derby Rd.)
ALL PHONES
1-773-523-0440
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A. t A.
JUOZAS RUČYS

* Į Šiaulių rąjono Aukš-

VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK
CHICAGO, 5858 W. ROOSEVELT Rd.

Valentinas Krumplis

DRAUGAS, 2002 m. gruodžio 21 d., šeštadienis

Kalėdų
proga
užsakau
DRAUGĄ
Siųskite:

Vardas, pavardė _

Adresas --------------------

Miestas, valstija, zip code

Dovanoja:

Vardas, pavardė---------Adresas --------------------Miestas, valstija, zip code
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SKELBIMAI

1 ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE n

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas
Paskutinė

proga!

Čika

gos moksleiviai ateitinin
kai
primena, kad Kūčių

šventė ruošiama šį sekma
dienį, grvodžio 22 d., 1 vai. p.p.,
Jaunimo centre. Visi norintys
dalyvauti, bet iš anksto ne
užsiregistravę, maloniai kvie
čiami atvykti. Laukiame visų,
visiems vietos ir artimo ši
lumos pakaks.
Kūčių vakaro pamaldos
Tėviškės bažnyčioje vyks 5

v. v. Kalėdų pamaldos vyks
10:30 v. r. Kviečiame atsilan
kyti!
Lietuvių Evangelikų Liute
ronų Tėviškės bažnyčia yra
6641-45 South Troy Street,
Chicago, IL 60629. Kun.
J. Liorančo tel: 773-220-3340,
bažnyčios tel: 773-471-1599.

4536 W. 63 Street

Norintys praleisti Kūčių
vakarą kartu su savaisiais,

Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo")

laužti bendrą kalėdaitį ir pa
sidalinti šventiniais linkėji
mais, o paskui kartu švęsti
Kalėdų nakties vigiliją, pra
neškite kun. Jauniui tel.
773-523-1402.
Kalėdų dieną šv. Mišios
bus aukojamos Cicero Šv.
Antano parapijos bažnyčioje
(kampas 50 Avė. ir 15 gatvės) 9
v. r. Mišias aukos kun. dr.
Kęstutis Trimakas. Kalėdines
giesmes giedos parapijos cho
ras,
vadovaujamas
muz.
Jūratės Grabliauskienės. Visi,
ypač lietuviai gyvenantys va
kariniuose
Čikagos
prie
miesčiuose, kviečiami gausiai
dalyvauti.
Lietuvių opera ir šiais me

Tel. 773-284-0100.
Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas
Jonas Gibaitis
Civilinės ir

kriminalinės bylos

6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700
E-mail: Gibaitis@aol.com
ToU free 24 hr. 888-776457-12
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v.
Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p.

Advokatas

GINTARAS P. ČEPĖNAS
Jauniausieji „Spindulio" tautinių šokių grupės nariai visiems linki linksmų Kalėdų ir laimingų Nauju metų,
prašydami nepamiršti, kad 2003 m. pradžioje įvyks „Spindulio” koncertas.

Tel. 773-582-4500
Ziono lietuvių liuteronų
bažnyčia šių švenčių metu

tais visus kviečia į iškilmin visus nuoširdžiai kviečia kar
gą, nuotaikingą Naujųjų metų tu švęsti Kalėdas. Pamaldos
v. v. bus klausoma išpažinčių, sutikimo pokylį gruodžio 31d. vyks tokia tvarka: gruodžio 22
6 v. v. šv. Mišios. Gruodžio 24 Jaunimo centro didžiojoje sa d„ 4-tą Advento sekmadienį,
d. nuo 3 iki 5 v. p. p. bus klau lėje. Dalyvaudami šiame po 10 vai. r. bus bendros pamal
soma išpažinčių, 10:30 v. v. kylyje, ne tik šauniai sutiksite dos vokiečių, anglų ir lietuvių
choras giedos kalėdines gies Naujuosius metus, bet parem kalba. Po pamaldų sekmadie
mes, 11 v. v. Bernelių Mišios. site Lietuvių operą ir Jaunimo ninės mokyklėlės vaikų ka
Gruodžio 25 d. šv. Mišios 9 ir centrą. Daugiau informacijos lėdinė eglutė ir pietūs parapi
11 v. ryte ir 6 v. vakare. 5:30 suteiks operos valdybos pirmi jos salėje. Kūčių vakarą,
v. v. bus klausoma išpažinčių. ninkas Vaclovas Momkus tel. gruodžio 24 d., 5:30 vai. v.,
Paskambinę bus bendros pamaldos trimis
Gruodžio 31 d. šv. Mišios 8 v. 773-925-6193.
ryte ir 7 v. vakare. Sausio 1 d. jam, galite užsisakyti stalą kalbomis. Kalėdų rytą, gruo
privaloma šventė, šv. Mišios 9 arba vietą Naujų metų sutiki džio 25 d., 10 vai., bus pamal
dos anglų, o 11 vai. r. lietuvių
mo pokylyje.
ir 11 v. ryte ir 6 v. vakare.
kalba. Pirmą Kalėdų sek
Akademikų skautų kalėdi madienį, gruodžio 29 d. pa
Algis ir Violeta Strikai,
niai šokiai jaunimui bus
La Grange, IL, dėkodami už Kalėdų dieną nuo 9 v. v. iki 2 maldos bus įprastu laiku: 9
„Draugo” kalėdines korteles, v. r. Quarry Inn, 326 Main St., vai. r. vokiečių, 10 vai. r.
atsiuntė 100 dol. auką. Sveiki Lemont, IL 60439. Gros Grigo anglų, o 11 vai. r. lietuvių kal
name Algį ir Violetą Kalėdų Star grupė. Kviečiami visi - ba. Naujų metų išvakarėse,
gruodžio 31 d„ 6 vai. vak., bus
švenčių metu ir linkime lai 21 metų ir vyresni.
pamaldos anglų kalba. Visi
mės 2003-aisiais.
kviečiami dalyvauti. Parapijos,
Charles Petrauskas, La
adresas:
9000 S. Menard Avė,
gūna Beach, CA, už „Draugo”
Oak Lawn, IL 60453, tel. 708Valteris
Bendikas
at kalendorių atsiuntė 100 dol.
422-1433.
siuntė „Draugui” 50 dol. auką. Įvertindami jo dos
auką. Linkime jam daug numą, linkime Viešpaties pa
„Žiburėlio” priešmokyk
laimės šventėse ir tariame laimos Kalėdų ir Naujų metų
linė
Montessori mokyklėlė
ačiū!
proga.
Lemonte praneša, kad nuo
sausio 6 d. atidaroma popie
tinė pamaina. Popietinė pa
DRAUGO FONDAS maina veiks pirmadieniais,
antradieniais ir trečiadieniais
4545 VVEST 63rd STREET
nuo 12:30 v. v. iki 3:30 v. v.
CHICAGO, IL 60629
Priimami vaikai nuo 3 metų
TEL.: 773-585-9500
amžiaus. Teirautis direktorės,
Žibutės Mačiulienės, telefonu:
630-734-0023.
Pamaldos Pal. J. Matulai
čio misijoje. Gruodžio 22 d. 5

BETLIEJAUS ŽVAIGŽDEI
ŠVIEČIANT

Ir vėl šv. Kalėdų spinduliais
šviečia Betliejaus žvaigždė,
skelbdama Išganytojo gimi
mą.
Ir vėl, metai po metų, su šv.
Kalėdomis ir Naujaisiais me’ tais sveikiname mūsų artimuo
sius, gimines ir draugus, lin
kėdami džiaugsmo ir laimės
gyvenime.
Ir vėl Kūčių vakare, lauž
dami kalėdaitį, prisimename
tuos, likusius amžino įšalo že
mėje, Lietuvos miškų gelmėje
ir plataus pasaulio kapinėse,
kur mūsų prisiminimų, sveiki
nimų joks laiškanešys nebenuneš.
Betliejaus žvaigždės šviesoje
šios žemės keliais bekeliau
jančius mielus „Draugo” skai
tytojus, malonius ir dosnius
Draugo fondo garbės narius,
narius ir rėmėjus huoširdžiai
sveikiname, linkėdami Betlie
jaus žvaigždės palaimos ir
nauju dvasios polėkių nau
juose 2003 metuose.
Draugo fondo direktorių
taryba
„Kalėdų senelių” dovanos
Draugo fondui
Su 250 dolerių:

Dr. Arnoldas Grušnys, gar
bės narys, iš viso 1,750 dol.,
Wichita, KS.
Su 200 dolerių:
Di. Nellie ir Gerardas Juš
kėnai, garbės nariai, iš viso

Piemenėlių — Kalėdų vi
durnakčio — Mišios lietu

vių kalba bus aukojamos Švč.
M. Marijos Gimimo parapijos
bažnyčioje, 69-oji ir Washtenaw gatvė, Marąuette Parke.
Visi kviečiami ateiti ir kartu
Su 125 doleriais:
Prel. Antanas Bertašius, pagarbinti gimusį Atpirkėją.
garbės narys, iš viso 2,525
Išpažinčių prieš Kalėdų
dol., Putnam, CT.
šventes Švč. M. Marijos Gi
Su 100 dolerių:
Alfonsas C. Pundys, iš viso mimo parapijos bažnyčioje
bus klausoma Kūčių dieną,
300 dol., Hertel, WI.
gruodžio 24 d., nuo 12 iki 2
vai. popiet.
Su 70 dolerių:
Irena Truškūnienė, iš viso
470 dol., Glendora, CA.

4,400 dol., Cleveland, OH.
Stanley Stončius, garbės
narys, iš viso 1,200 dol., Nashua, NH.

Su 50 dolerių:

Stasė Daugėlienė, iš viso
400 dol., Bedford, NH.
Bronė Liaudanskis, iš viso
50 dol., Camaro Island, WA.
Jurgis Daugirdas, iš viso 50
dol., Chicago, IL.
Su 30 dolerių:

Marįja Edelis, iš viso 80 dol.,
Phoenix, AZ.
Marįja Andrįjonaitė, iš viso
75 dol., Mason, MI.
Su 25 doleriais:

Audronė Gaižiūnienė, iš viso
325 dol., Belvidere, IL.
George Vidžiūnas, iš viso 50
dol., Chicago, IL.
Dr. Bruno Jaselskis, iš viso
45 dol., Evanston, IL.
Su 5 doleriais:

Liudmila Vilimienė, iš viso
35 dol., Chicago, IL.
Visiems nuoširdžiai dėkoja
me ir linkime linksmų Šven
čių!
Fondo iždininkas

6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL
60629

ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI
Miela Angele,

„Jiems pasirodė Viešpaties an
sveikinu su gimtadienio jubi gelas, ir juos nutvieskė Vieš
liejumi, su šv. Kalėdomis ir paties šlovės šviesa” (Lk. 2:9).
Naujais metais, linkiu saugoti
Šitoje tylioje šventoje naktyje
sveikatą ir begalinės kantry mes meldžiame šviesos, kuri
bės tavo darbe.
sužibo tamsybėje.
Marija Petrauskienė
Šioje naktyje mes meldžia
me tikėjimo, vilties, ramybės!
Birutė ir Liudas Vanagai
Su šv. Kalėdomis ir Naujai
sveikina gimines, draugus ir siais Viešpaties metais visus
pažįstamus šv. Kalėdų proga. Tėviškės parapijos vardu:
Taip pat linkime sveikų ir kun. Jonas Liorančas ir
laimingų Naujų metų.
parapijos tarybos pirm.
Juzė ir Jonas Daugėlai Kasparas Vaišvila
visiems savo giminaičiams,
Liucija Maldūnienė svei
artimiesiems ir bičiuliams
kina
mielus gimines, draugus
siunčia iš Floridos širdin
ir
pažįstamus,
linkėdama nuo
giausius sveikinimus laimin
taikingų
šv.
Kalėdų
ir lai
gai sulaukus Didžiųjų meti
nių švenčių — šv. Kalėdų. mingų Naujųjų 2003 metų.
Taip pat linkime pakilioje
Sveikinu visus gimines ir
nuotaikoje pasitikti ir Naujuo
draugus
su šv. Kalėdom ir lin
sius metus. Tebūna jie Jums
kiu sveikų, laimingų Naujųjų
visiems laimingi.
metų.
Dana Bazienė
Jei dar neturite Kūčioms

Sveikiname gimines ir
kalėdaičių, galite jų gauti t.
draugus
švenčių proga, lin
jėzuitų raštinėje arba zakristi
kime
sveikatos
ir džiaugs
joje (Jaunimo centras).
mingų ateinančių metų.
Lietuviškos Kalėdų nak Natalija (Liolė) Sodeikienė
ties Mišios Šv. Mergelės Ma ir Marius
rijos Nekalto Prasidėjimo baž
Sveikinu visus gimines,
nyčioje Brighton Parke (44th
gatvė ir California Avė) bus draugus, pažįstamus ir ben
10 vai. vakare gruodžio 24 d„ dradarbius lietuviško darbo
o gruodžio 25 d. — 10 vai. kelyje, linkiu visiems links
mų, laimingų, sveikų šv.
ryte.
Tėvai jėzuitai kviečia vi Kalėdų ir Naujų metų.
sus, kurie nori pasimelsti
Birutė Jasaitienė
už kun. Juozą Vaišnį, prieš
metus iškeliavusį į Anapus,
Margarita ir Vaclovas
atvykti į t. jėzuitų koplyčią Momkai ir Juzė Ivašaus(2345 W. 56 Avė) gruodžio 22 kienė sveikina visus su šv.
d., sekmadienį, 10 vai. ryte. Kalėdom ir Naujais metais,
Bus aukojamos šv. Mišios už linkėdami visiems visko ge
ilgametį „Laiškai lietuviams” riausio. Vietoje šventinių kor
redaktorių, Pedagoginio insti telių aukoja 100 dol. „Lie
tuto lektorių, skautų dvasios tuvos Vaikų vilties” komite
vadą, žinomą lietuvių kalbi tui.
ninką.
Kalėdų dieną, gruodžio 25,
Zarasiškių klubas sveiki
Mišios t. jėzuitų koplyčioje na visus narius ir rėmėjus su
bus 10 vai. ryte.
šv. Kalėdomis ir Naujais me
tais, linkėdami visiems Kū
dikėlio Jėzaus palaimos.

Mielieji tikintieji!
Žvaigždėtas Kalėdų Dangau!
Pagausink Viltį Viešpaties Vardu šią naktį:
besiilgintiems — sulaukti,
skubantiems — suspėti,
tikintiems — nenusivilti,
mirštantiems — pasveikti...
Ateik, Viešpatie!
Išveski į Džiaugsmo kelią
nuliūdusius,
pailsusius,
nematančius,
negirdinčius
ir net nelaukiančius — išveski.

Jūsų Kūčių stalas teesie altorius,
ant kurio švari ir nekalta miškų bei laukų gyvastis
paaukojama tam, kas dar švaresnis ir nekaltesnis
yra žmoguje.
Susėdę prie balto Kūčių stalo, tyloje laužydami Viešpaties
duoną, pajuskime savyje atsiveriant duris į amžinybę
ir būkime laimingi.
Su Šv. Kalėdomis jus sveikina Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos klebonas J. Kuzinskas ir kunigai R. Adomavi
čius, V. Mikolaitis, A. Zakarauskas

Aušrelė Sakalaitė linki vi
siems giminėms, draugams,
bendradarbiams ir bendra
minčiams linksmų šv. Kalėdų
ir kad Naujieji metai būtų
džiaugsmingi, sveiki ir lai
mingi.
Laima ir Petras Aleksai

linki visiems malonių šven
čių.

SKELBIMAI
• „Pensininko” žurnalą,
kurį leidžia JAV LB Soc.
Reikalų Taryba, red. Karolis
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711 W.
71 St., Chicago, IL 60629,
tel. 773-476-2655. Prenume
rata metams: JAV-bėse, $15,
kitur $25. Išeina 8 kartus per
metus. Tai vertinga dovana
įvairiomis progomis.

Valandos pagal susitarimą

IMIGRACINĖS TEISĖS
ADVOKATAS
AURELIUS BUTVILAS
Tel. 312-580-1217

135 S LaSelk^ #2300 Chicago, IL60603
Galimos konsultacijos šeštadieniais

ADVOKATAS
Genadij GOLOVCHUK
• CIVILINĖ, KRIMINALINĖ
BEI IMIGRACINĖ TEISĖ
• TRAFICC, DUI
• SKYRYBOS, PALIKIMAI,
TRAUMOS

(847) 401 9221
617 Devon Avė., Park Rkkje, IL 60068

• Laima Petravičienė (45
m.), gyvenanti Kniaudiškių
18-6, Panevėžys Lt — 53005
ieško savo tėvo Zelianiaus
Broniaus, kilusio iš Lietuvos,
Alytaus rajono, Alovės vals
čiaus giminių ir Kazimieros
Prano Pliaugų dukters Onu
tės, anūkės Barborytės. Žino
ma, jog jie gyveno Kaliforni
joje. Ieškome Juozo Latausko
ir jo giminių. Žinome, jog gy
veno Urugvajuje. Ieško ma
mos Stanislavos Strazdaitės,
kilusios iš Panevėžio raj., Ra
mygalos valsčiaus, giminių —
Strazdų, gyvenusių Lietuvoje,
Vadoklių, Pagirių miesteliuo
se. Žinome, jog jau miręs Jur
gis Strazdas, gyvenęs Kana
doje, Toronto m., Missisaugoj,
turėjo brolių ir seserį, kurie
turėjo vaikų: sūnų — Rimkų,
dirbantį dantų gydytoju, duk
rą chemikę ir daugiau. JAV
galite skambinti tel. 630-9632382.

• „Dieviško Kryžiaus”
Lietuvos benamių paramos
fondas dėkoja už aukas padėti
Lietuvoje vargingiausiai gyve
nantiems. Fondo pradininko
pageidavimu Lietuvoje fondui
vadovauja kardinolas Audrys
Juozas Bačkis, o JAV Indrė
Tijūnėlienė, kurią praeitą sa
vaitę pasiekė du vokai be at
galinio adreso ir be laiško.
Tačiau kiekviename voke bu
vo po $500 grynais! Vargšų
vardu anoniminiams aukoto
jams nuoširdžiai dėkojame,
„Dieviško Kryžiaus” fondas,
(„Divine” Cross Fund for the
Homeless”), 419 Weidner
Rd., Buffalo Grove, IL
60089. TAX ID #36-3097269.

• 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. 708-3860556. TRANSPOINT —
patikimiausias ryšys su
Lietuva bei visu pasauliu!

•

DĖMESIO!

VIDEO

APARATŲ SAVININKAI!
Norėdami tikrai kokybiškai
išversti video įrašus iš Lie
tuvoje naudojamos PAL siste
mos į amerikietiškąją NTSC
ir atvirkščiai, kreipkitės į
INTER-VIDEO 3533 S.
Archer Avė., Chicago, EL
60609. Tel. 773-927-9091. Sav.
Petras Bernotas.

• Prieš užsisakydami
paminklą aplankykite St.
Casimir Memorials, 3914 W.
lllth St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame
paminklus mūsų dirbtuvėje
pagal jūsų pageidavimą, brė
žinius. Prieš pastatant pa
minklą, galėsite apžiūrėti ir
įsitikinti, kad jis padarytas,
kaip jau buvo jūsų pageidau
ta. Sav. Lilija ir Vilimas
Nelsonai. Tel. 773-2336335.
• Baltic monumentą, 1108
Amber Drive, Lemont, IL
60439. Prie pat PL Centro.
Tel. 630-243-8446. Leonidą
ir Gediminas Kazėnai. Pa gei
daujant atvykstame į namus.
• 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.

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų
globos būrelis dėkoja už aukas
padėti vargingai gyvenan
tiems vaikams bei studentams
Lietuvoje. Aukojo: Jurgita Gu
revičius $25, Aldona ir dr. Vy-»
tautas Maurutis $100, Aldona
Rauchienė atsiuntė Mauručių
$25 auką jos vyro a.a. Antano
Raucho atminimui; Rita Rack
mil $40; anoniminiai (K)
$240; Anna Aviža $350; Sigu
tė Mikrut $100; Bronė Černie
nė $20; Aldona Ješmantienė
$50; Anna Fielding $50;
„Transpak” $50; Meilutė Ku
sak $25; Čikagos Lietuvių
Moterų klubas (per Birutę Za
latorienę) $100; Apol Varnelis
$50; Rimas Domanskis $100;
Richard Saltanavičius $50;
Teresa Poskus $100; Eglė ir
Arvydas Paulikas $100; Vikto
rija ir Vitas Niaura $50; Lai
ma ir David Braune $50; Hen
ry Golovchuk $50; Gražina
Liautaud $1,000; dr. Vida
Puodžiūnienė $50; Gražina ir
dr. Romualdas Kriaučiūnai
$1,200; Aidas Kriaučiūnas
$350; dr. Janice Lubas $25;
Neil Kochernik $50; Mark
Havlik $50; Chipain’s Finer
Foods $25; Miglinas TV $100;
Vilįja Malakauskienė $20;
William ir Eilėn Lohflf $27;
Vytautas Vizgirda $100; Ema
Shobrys $50; Margarita Valiu
kas $40; Ina ir Jonas Kasis
$100; Algimantas Remeika
$50 su Matching Gift gali
mybe; dr. Petras V. Kisielius
$100; dr. Remigijus Gaška
$5,200 studentų stipendijoms;
Alexandra Kazickienė $5,000
vaikučių ir studentų paramai;
Robert Rolis $240; Mary Costello $60; Birutė Gylys $240;
Varnelių šeima (Apol Varne
lis, Edmund ir Gražina Varne
lis, Lora Varnelis, Zita ir Ma
ris Kampe, Audra ir Shown
Murdoch) vietoj kalėdinių do
vanų $960; Jadvyga Tamsevičienė $240; Birutė Petrusaitis $240; Gražina Gnažienė
$240; Indianos medžiotojų ir
meškeriotojų klubas (per Vla
dą Ruzgą) $400; Alma ir Da
niel Ericson $1,960 dr. Rasa
McCarthy $300; Vytas Micei
ka $720; Claudia ir Danny
Crawford $240; Gražina Kent
er $240. Labai ačiū „Saulutė”
(„Sunlight Orphan Aid”) 419
Weidner

Rd.,

Buffalo

Grove, IL 60089, tel. (847)
537-7949, TAX ID #363003339.

