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Sportas
* Lietuvos imtynių fe

deracija geriausiu 2002 
metų imtynininku išrinko 
daugkartinį Lietuvos graikų- 
romėnų imtynių čempioną 
Mindaugą Ežerskį. Apklauso
je, kurioje dalyvavo 26 imty
nių specialistai, šių metų Eu
ropos čempionato aštuntosios 
vietos laimėtojas ir tarptau
tinių turnyrų nugalėtojas M. 
Ežerskis surinko 129 taškus.

* Kas 4 metus rengia
mose ir sporto veteranų 
olimpiada vadinamose pa
saulio žaidynėse Melbourne 
dalyvavo daugiau nei 25,000 
sportininkų iš 97 valstybių. 
Tarp jų buvo 102 Lietuvos 
atstovai. Jie iškovojo 38 me
dalius — 20 aukso, 11 sidabro 
ir 7 bronzos. Didžiausia sėk
mė lydėjo lengvaatlečius, 
krepšininkus, šuolininkus į 
vandenį.

* Per 300 sportininkų, 
tarp kurių buvo Lietuvos
olimpinės rinktinės narių ir 
kandidatų, rungtyniavo Lie
tuvos žiemos lengvosios atle
tikos varžybose Lietuvos kūno 
kultūros akademijos manieže 
Kaune. Pagrindinius prizus 
— buvusio ilgamečio Lietuvos 
rinktinės vyriausiojo trenerio 
Zenono Šveikausko taures iš
kovojo 1000 m bėgimd rung
ties nugalėtojai šiaulietė Rasa 
Drazdauskaitė ir kelmiškis 
Mindaugas Norbutas.

* Lietuvos sporto fede
racijų sąjunga, apklausus: 
sporto šakų federacijas, išrin
ko populiariausių 2002 metų 
Lietuvos sporto žurnalistų de
šimtuką. I vietą antrus metus 
užėmė „Sporto” laikraščio 
žurnalistė Marytė Marcinke
vičiūtė, surinkusi 107 taškus. 
II vieta atiteko Lietuvos tele
vizijos žurnalistei Laimai Ja
nušonytei (66), III — „Sporto” 
redaktoriui Aleksandrui Kru
kauskui (48).

„Klaipėdos naftos” 
veiklą sutrikdė 

avarija uoste
Vilnius, gruodžio 24 d. 

(BNS) — Argentinos tanklai
vio „Princess Pia” avarija 
Valstybiniame jūrų uoste pri
stabdė bendrovės „Klaipėdos 
nafta” veiklą — vežtą krovinį 
perpylus atgal į įmonės tal
pyklas iškilo grėsmė, jog Lie
tuvos geležinkeliuose gali su
sitvenkti šimtai cisternų su 
mazutu, kurio nebus kur dėti.

Mazuto eksportas iš 
Rusijos buyo laikinai pristab
dytas.

Krovinį iš avarinio tank
laivio imta pumpuoti atgal į 
„Klaipėdos naftos” talpyklas, 
kai Jūrų uosto direkcijos ir ar
gentiniečių paprašyta įmonė 
sutiko 20 parų saugoti beveik 
50,000 tonų mazuto. Per tą 
laiką „Princess Pia” tikimasi 
suremontuoti arba išplukdyti 
krovinį kitu tanklaiviu, ant
radienį rašo dienraštis „Lie
tuvos rytas”.

„Mazutas perpiltas į tris 
20,000 tonų talpos rezervua
rus, kitos penkios talpyklos ir
gi užpildytos, dėl to dabar ne
galime priimti iš Rusijos ir 
Baltarusijos naftos gamyklų 
siunčiamų produktų”, sakė 
„Klaipėdos naftos” generali
nis direktorius Jurgis Aušra.

Argentinos bendrovės 
„Boldwin Maritime” pažadai, 
jog „Princess Pia” grąžintą 
krovinį pasiims per 3 savai
tes, „Klaipėdos naftos” neguo
džia — žlunga kitos bend
rovės sutartys su tiekėjais. 
Per tą laiką įmonė galėtų pri
imti ir eksportuoti į užsienį 
daugiau nei 50,000 tonų naf
tos produktų.

Eksportą stabdo ir kro
vinių savininkų gudravimai 
— stebėdami, kokia kreive 
kyla naftos kainos Roterdamo 
biržoje, Nukelta į 7 psl.

Lietuvos gyventojai turės pasikeisti 
vairuotojo pažymėjimus

Vilnius, gruodžio 24 d. 
(BNS) — Iki 2005 metų pabai
gos visi vairuotojai turės pa
sikeisti turimus vairuotojo pa
žymėjimus į naujo pavyzdžio, 
Europos Sąjungos reikalavi
mus atitinkančius, teisę vai
ruoti transporto priemonę pa
tvirtinančius dokumentus, 
pranešė Vidaus reikalų minis
terijos (VRM) sekretorius Ana
tolijus Rimkevičius.

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

2mių agentūrų pranešimais)

RUSIJA_______
Maskva. Šiaurės Korėja 

neturi rimtų prielaidų vykdy
ti branduolinę karinę progra
mą, penktadienį pareiškė Ru
sijos atominės energijos mi
nisterijos vadovas Aleksandr 
Rumiancev. „Pramoniniu bū
du kurti karines branduolines 
medžiagas — sudėtingas pro
cesas, ir Korėja kol kas negali 
to padaryti”, pažymėjo jis, pri
dūręs, kad šios valstybės pra
monė nėra pakankamai išvys
tyta. Be to, jis pabrėžė, kad 
Rusija .jokių kontaktų bran
duolinėje srityje su Šiaurės 
Korėja nepalaiko jau daugiau 
kaip 10 metų”.

ŠIAURĖS KORĖJA

Seulas. JAV provokuoja 
konfrontaciją su Šiaurės Ko
rėja, reikalaujant nutraukti

Prezidentas Valdas Adamkus (kairėje) ir premjeras Algirdas Brazauskas.
Kęstučio Vanago (Elta) nuotr.

Premjeras: ministrų kabineto 
keitimas — išgalvotas

Antradienį su prezidentu 
Valdu Adamkumi susitikęs 
ministras pirmininkas Algir
das Brazauskas teigė: „Apie 
vyriausybės pasikeitimus ne
kalbėjom, aš esu šalininkas 
pastovios, stabilios vyriausy
bės ir stengsiuos, kad taip ir 
būtų. Todėl tos pavardės, ku
rios yra pradėtos minėti spau
doje, yra išgalvoti dalykai. 
Galiu drąsiai šitą paskelbti”.

Pasak premjero, jis siekia iš
saugoti pastovią politinę si
tuaciją iki 2004 metų pabai
gos, nes iki to laiko vyks stoji
mo į Europos Sąjungą bei 
NATO sutarčių tvirtinimas 
užsienio valstybių parlamen
tuose.

Prezidento patarėjas Da
rius Kuolys žurnalistus taip 
pat patikino, jog spaudoje mi
nimos keistinų ministrų pa- 
vardės „išlaužtos ir piršto”.

Pasak pareigūno, šiuo me
tu galiojančius Lietuvos vai
ruotojo pažymėjimus, išduoti 
po 1990 m. kovo 11 d. iki 2000 
m. balandžio 1 d., gyventojai 
turės pasikeisti į naujus, nes 
jie galios iki 2005 m. gruodžio 
31 d. arba iki jų galiojimo da
tos. Išduoti vėliau galios iki 
juose nurodytos galiojimo 
datos.

Pažymėjimai, kurie buvo

branduolinę programą ir ne- 
pradedant dvišalio dialogo, 
sakoma penktadienį paskelb
tame oficialios naujienų agen
tūros KCNA pranešime. Jame 
teigiama, kad JAV gynybos 
sekretoriaus Donald Rums
feld ir kitų prezidento George 
W. Bush administracijos 
aukšto rango pareigūnų pas
tarojo meto komentarai liudi
ja, kad Vašingtonas bando pa
kenkti Šiaurės Korėjai, užuot 
surengęs derybas dėl bran
duolinių programų. Šią sa
vaitę JAV gynybos sekreto
rius D. Rumsfeld pareiškė, jog 
Jungtinės Valstijos, darančios 
spaudimą Irakui, kad Bagda
das atsisakytų masinio naiki
nimo ginklų, gali vienu metu 
kariauti dviem frontais ir nu
galėti. Pasak jo, Šiaurės Korė
ja klysta manydama, kad JAV 
nekreipia į ją dėmesio dėl 
įtemptų santykių su Iraku.

Pasak jo, V. Adamkų tai labai 
nustebino, nes apie jokias pa
vardes nei kalbama, nei galvo
jama.

D. Kuolio teigimu, prezi
dentas pabrėžė tik tai, kad rei
kia stiprinti vyriausybę, jei ir 
premjeras to norės.

Ar socialdemokratai pa
rems V. Adamkų antrajame 
prezidento rinkimų rate, so
cialdemokratų vadovo A. Bra
zausko teigimu, partija nu
spręs gruodžio 30 dieną. Pa
sak premjero, susitikimo metu 
dabartinis prezidentas tiesio
giai tokios paramos neprašė.

Susitikimo metu prem
jeras ir prezidentas aptarė šių 
metų pasiekimus bei ateinan
čių metų uždavinius, užsienio 
politiką siekiant, kad 2004 
metų gegužę Lietuva jau būtų 
visateise Europos Sąjungos ir 
NATO nare.

išduoti Sovietų Sąjungos res
publikose iki 1990 m. kovo 11 
d., galios iki 2003 m. gruodžio 
31 d. „Juos turintiems pilie
čiams reikėtų kitais metais 
pasistengti, kad tokie doku
mentai būtų pakeisti”, sakė 
VRM sekretorius.

A. Rimkevičiaus tvirtini
mu, vairuotojo pažymėjimo iš
davimas kainuos 20 litų,

Nukelta į 7 psl.

EUROPA

Viena. Branduolinę veik
lą pasaulyje prižiūrinti Jung
tinių Tautų (JT) agentūra 
penktadienį pranešė, kad jos 
ekspertai Šiaurės Korėjoje kol 
kas negavo jokio įspėjimo apie 
šios valstybės ketinimą juos 
išsiųsti. Pietų Korėjos naujie
nų agentūra „Yonhap” prane
šė, kad Šiaurės Korėja ketina 
išsiųsti du Tarptautinės ato
minės energetikos agentūros 
(TATENA) pareigūnus, kurie 
stebi šios valstybės bran
duolinius objektus. „Yonhap” 
pranešė, kad Šiaurės Korėja 
atsiuntė TATENA laišką, ku
riame sakoma, jog valstybei 
nusprendus atnaujinti bran
duolinių objektų veiklą, turi 
baigtis ir TATENA pareigūnų 
misija. Kilus krizei dėl Šiau
rės Korėjos branduolinių am
bicijų, ši valstybė pranešė ke
tinanti vėl įjungti nedidelį 
Jongbjono reaktorių, kuris 
buvo sustabdytas pagal 1994 
metų Pagrindų susitarimą su 
JAV.

Vilniaus ir Maskvos derybininkai parengė 
susitarimą dėl piliečių kelionių

Vilnius, gruodžio 27 d. 
(BNS) — Lietuvos ir Rusijos 
derybininkai penktadienio 
popietę iš esmės suderino susi
tarimo projektą, kuriuo siekia
ma reglamentuoti abiejų vals
tybių piliečių keliones.

Kaip sakė Lietuvos URM 
Konsulinio departamento di
rektorius Gediminas Šiaudvy- 
tis, pagal vieną esminių sutar
tų projekto nuostatų Rusijos 
Karaliaučiaus srities gyvento

Karaliaučius, gruodžio 
26 d. (BNS) — Kaip ketvirta
dienį pranešė Karaliaučiaus 
srities gubernatoriaus pava
duotojas Michail Cikel, gruo
džio 24 dieną Rusijos Užsienio 
reikalų ministerija Lietuvai 
išsiuntė notą, suteikiančią tei
sę Lietuvai plėsti konsulatų 
tinklą Karaliaučiuje.

Kaip informavo Rusijos 
URM padalinys Karaliaučiuje, 
ta pačia nota Lietuvai leidžia
ma atidaryti konsulatą So
vetske.

. Prieš tai Lietuva yra da
vusi savo sutikimą nuo liepos 
1 dienos Rusijos konsulatą ati
daryti Kaune ir jo Tauragės 
skyrių.

Kaip sakė Lietuvos gene
ralinis konsulas Karaliaučiuje

Prezidento
rinkimai

Rinkimų komisija 
paskelbė galutinius 
prezidento rinkimų

rezultatus
Vilnius, gruodžio 27 d. 

(Elta) — Penktadienį Vyriau
sioji rinkimų komisija (VRK) 
patvirtino gruodžio 22 d. vy
kusių prezidento rinkimų pir
mojo rato rezultatus.

Komisija nustatė, kad du 
daugiausiai gavę balsų kandi
datai — dabartinis preziden
tas Valdas Adamkus ir libera
lų demokratų vadovas Rolan
das Paksas — dalyvaus antra
jame prezidento rinkimų rate, 
kuris įvyks 2003 m. sausio 5 
dieną. Rinkimų agitacija pra
sidės gruodžio 28-ąją.

Pagal VRK patvirtintą 
Prezidento rinkimų kampani

Paryžius. Ketvirtadienį 
buvo pranešta apie Lenkijos 
sprendimą įsigyti amerikie
tiškus naikintuvus „F-16”, 
pakeisiančius pasenusius so
vietinius lėktuvus „MiG”, ta
čiau konkursą pralaimėjusi 
Prancūzijos bendrovė „Das- 
sault” šį sprendimą vertina 
kaip politinį. „Dassault” tikė
josi, kad Lenkija nutars pirkti 
jos gaminamus „Miragė 2000- 
5”.

ČEČĖNIJA
Groznas. Per sprogimą, 

kuris penktadienį nugriaudė
jo prie Čečėnijos vyriausybės 
pastato Grozne, žuvo maž
daug 40 žmonių ir dar dau
giau nei 60 buvo sužeisti. Žu
vusiųjų skaičius gali dar pa
didėti, nes tarp pastato griu
vėsių, kaip manoma, tebėra 
nemažai žmonių. Prieš spro
gimą sunkvežimis „Ural” iš
griovė vyriausybės pastatyną 
juosiančią tvorą. Paskui jį va
žiavo kitas visureigis. Abu au
tomobiliai sprogo, o sprogimo 
galingumas, pirminiais

jai, norintys vykti į Lietuvą, 
galės nemokamai be iškvieti
mo gauti daugkartines vizas 
metams.

Lietuvos gyventojai į 
Karaliaučiaus sritį galės vykti 
tomis pačiomis sąlygomis.

Diplomato teigimu, abiejų 
valstybių vežėjai be iškvieti
mų, tik tarpininkaujant vals
tybinėms vežėjų asociacijoms, 
galės gauti nemokamas daug
kartines vizas metams.

Rusija leido Lietuvai plėsti 
konsulatų tinklą Karaliaučiuje

Vytautas Žalys, kadangi nuo 
2003 m. liepos 1 d. įvedamos 
vizos su Rusija, Lietuvos gene
ralinis konsulatas Karaliau
čiuje beveik du kartus pa
didins savo darbuotojų skai
čių.

Lietuva dar prieš metus 
įteikė Rusijai prašymą leisti 
įsteigti konsulatą Sovetske ir 
šalia dabartinio generalinio 
konsulato Karaliaučiuje sta
tyti naują pastatą, tačiau ne
gavusi jokio atsakymo ir ne
laukdama Rusijos leidimo, 
pradėjo būsimo konsulato So
vetske pastato remontą. Šiuo 
metu iš trečiojo konsulato 
aukšto į butus iškeltos visos 
lietuvių diplomatų šeimos.

Vietoj vieno konsulo gene
raliniame konsulate Karaliau

jos galutinių rezultatų proto
kolą daugiausiai balsų rinki
muose gavo V. Adamkus. Už jį 
balsavo 35.06 proc. rinkėjų. 
19.40 proc. surinkęs R. Paksas 
liko antroje vietoje.

VRK protokole patvirtinti 
visų prezidento rinkimuose 
dalyvavusių kandidatų galuti
niai rezultatai. Už Artūrą 
Paulauską balsavo 8.20 proc., 
Vytautą Šerėną - 7.65 proc., 
Vytenį Andriukaitį - 7.20 
proc., Kazimierą Prunskienę - 
4.97 proc., Juozą Edvardą Pet
raitį - 3.69 proc., Eugenijų 
Gentvilą - 3.04 proc., Julių 
Veselką - 2.20 proc., Algi
mantą Matulevičių - 2.19 
proc., Kazį Bobelį - 1.88 proc., 
Vytautą Matulevičių - 1.83 
proc., Kęstutį Glavecką - 0.52

duomenimis, prilygo maždaug 
1 tonai trotilo. Sprogimo vie
toje liko maždaug 10 metrų 
pločio ir 4 metrų gylio duobė. 
Neabejojama, jog išpuolį su
rengė čečėnų separatistai.

IRAKAS

Bagdadas. Irakas ketvir
tadienį pareiškė, kad jau mė
nesį valstybėje intensyviai 
dirbantys Jungtinių Tautų 
(JT) ginkluotės tikrintojai ne
rado jokių įrodymų, kad Bag
dadas turi masinio naikinimo 
ginklų. Irako generolas Ha- 
sam Mohammad Amin paža
dėjo paskelbti išsamų sąrašą 
mokslininkų, kuriuos ketina 
apklausti ginklų tikrintojai, ir 
pažymėjo, kad nėra jokios bū
tinybės apklausas rengti už
sienyje. Pasak generolo, Irako 
valdžia daro viską, kas įma
noma, kad būtų aktyviai ben
dradarbiaujama su JT tikrin
tojais. Jis patikslino, jog jiems 
leidžiama daryti dokumentų 
fotokopijas ir imti metalo, dir
vožemio, vandens ir net oro

„Sutarėme, kad vizos ne
mokamai bus išduodamos ir 
abiejų šalių mokslo, kultūros 
ir meno, sporto žmonėms, vyk
stantiems dalyvauti į įvairius 
renginius”, sakė G. Šiaudvy- 
tis.

Be to, sutarta, kad abiejų 
valstybių verslo atstovai, pra
šydami vizų, neturės pateikti 
iškvietimų, o tik privalės pa
tvirtinti lėšų pragyvenimui ki- 
toje valstybėje kelionės metu.

čiuje pradės dirbti trys, tiek 
pat žmonių dirbs ir Sovetske.

Kaip sakė konsulas Sau
lius Turskis, 2001 m. Kara
liaučiuje buvo išduota 24,000 
lietuviškų vizų, tiek pat ir per 
pirmuosius 10 šių metų mėne
sių. Šiuo metu per dieną vidu
tiniškai yra sutvarkoma apie 
30-40 vizų.

Naujasis Lietuvos konsu
latas tikriausiai įsikurtų So
vetsko krašto lietuvių bend
ruomenės namuose — Lietu
vos lėšomis atstatytame Kris
taus prisikėlimo bažnyčios ir 
bendruomenės patalpų pas
tate. Nuomodamasi patalpas 
konsulinei įstaigai, Lietuva 
nuomos mokesčiu tiesiogiai 
parems vietos lietuvių ben
druomenę.

proc., Vytautą Šustauską - 
0.37 proc.. Vytautą Bernatonį 
- 0.24 proc., Algirdą Pilvelį - 
0.14 proc., Rimantą Dagį - 
0.09 proc. rinkėjų.

Pirmąjame prezidento rin
kimų rate dalyvavo 1 mln. 
466,536 rinkėjai. Tai sudaro 
53.92 proc. visų rinkimų są
rašuose esančių rinkėjų skai
čiaus.

Rinkėjai užsienyje buvo 
palankesni A. Paulauskui 

nei R.'Paksui
Lietuvos piliečiai, dalyva

vę pirmajame prezidento rin
kimų rate ir balsavę užsieny
je, palankiau nei Lietuvoje 
vertino Naujosios sąjungos 
kandidatą Artūrą Paulaus
ką.

Pagal balsavimo užsienyje 
rezultatus A. Paulauskas yra 
antroje vietoje po dabartinio 
prezidento V. Adamkaus. Ta
čiau skirtumas tarp daugiau
siai baisų užsienyje gavusio

Nukelta į 7 psl.
mėginius. H. M. Amin pabrė
žė, kad Irake tikrintojams 
draudžiamų objektų nėra.

TURKIJA

Ankara. Turkija spręs dėl 
paramos galimai Amerikos, 
karo operacijai prieš Iraką tik 
tada, kai Jungtinių Tautų 
(JT) Saugumo Taryba priims 
antrą rezoliuciją, kuri įgaliotų 
panaudoti jėgą prieš Bagda
dą, penktadienį pareiškė val
dančiosios partijos vadovas 
Recep Tayyip Erdogan. Svar
bios Turkijos sąjungininkės 
Jungtinės Valstijos daro šiai 
valstybei didelį spaudimą su
teikti paramą galimai karo 
operacijai prieš Bagdado reži
mą. Gruodžio pradžioje Turki
ja paskelbė, kad jei Vašing
tonas nuspręs pradėti karą su 
Iraku, Ankara leis Jungtinių 
Valstijų karo lėktuvams nau
dotis Turkijos oro pajėgų ba
zėmis. Tačiau ji pabrėžė vis 
dar norinti, kad Irako nesuta
rimai su JT būtų išspręsti tai
kiai.
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ATEITININKAI
PROF. DR. ZENONAS IVINSKIS

Ateitininkai buvo pirmoji 
lietuvių jaunuomenės organi
zacija, kuri vykusiai suderino 
religinius ir tautinius elemen
tus į vieną organišką sintezę. 
Nuo pat pirmųjų organizaci
jos dienų katalikybė ir tauty
bė visada buvo padėta jos pa
matam

Todėl ir patį ateitininkų 
atsiradimą prof. Šalkauskis 
net tarripriai siejo su antruoju 
lietuvių tautos atgimimu, bū
tent, religiniu. Šitas atgimi
mas, žinoma, jokiu būdu ne
paneigė pirmojo. Jis tautinį at
gimimą suėmė į save, jis juo 
materialiai rėmėsi („Židinys”, 
11, 128).

Kaip .Aušra” buvo pasi
stačiusi sau tikslu atnaujinti, 
įsąmoninti lietuvius tautiniu 
atžvilgiu, taip ateitininkai ry
žosi mūsų gyvenimą atnaujin
ti dieviškajame turinyje („Ži
dinys, II, 232).

Šimtmečių bėgyje atsirado 
pirmoji susipratusių lietuvių 
inteligentų karta, kilusi iš 
liaudies. Bet šitie mūsų tau
tinio atgimimo veikėjai visą 
šviesuomenės veikimą kreipė 
vienašališka vaga. Perėjusi 
per rysų mokyklas, įtakoje ta
da jau gimnazijos suole uoliai 
skaitomų socialistinių ir ni
hilistinių raštų, toji naujoji 
lietuvių šviesuomenė, jos iš 
kaimo kilę vadai, buvo ėmę 
skilti nuo savo tautos ka
mieno pačiame svarbiausiame 
dalyke, būtent, pasaulėžiūroje.

Vyresnių klasių gimnazis
tai, nekalbant jau apie stu
dentus, jeigu nenuėjo į kunigų 
seminariją, buvo pavirtę so
cialistais, marksistais, kurie 
tuo metu buvo radikalūs. 
Kaip mums akivaizdžiai paro
do dviejų didžiųjų mūsų 
socialdemokratų — Stepono 
Kairio ir Kipro Bielinio platūs 
ir įdomūs atsiminimai, dauge
lis anų „cicilikų”, tuometinių 
mūsų inteligentų, dar, žino
ma, žvelgė į Lietuvos istoriją 
gan giliu romantiniu jausmu. 
Jie labai brangino liaudies 
kalbą, bet jie kovingai atsisto
jo, ar labai stipriai tolo nuo 
savo tautos tikėjimo, kuris, be 
kitko, 19-jo a. galo pravosla- 
vinimo ir rusifikacijos ata
kose buvo lietuviui kaimiečiui 
tapęs vieninteliu apsaugos 
skydu.

Besiskirstant Lietuvos vi
suomenei ant šio šimtmečio 
slenksčio į politines bei pa
saulėžiūrines-grupes, šitoji 
nukrikščionėjimo bei be- 
dievėjimo srovė besimokan
čioje, bestudijuojančioje švie
suomenėje darė daug savo įta
kos. Šitokiame lietuvių tau
tinio atgimimo nukrypime į 
vienašališkumą ‘ atsirado 
vakarietiškos dvasios, ar 
Vakarų Europoje studijuojan
čių lietuvių, kurie sugebėjo 
padaryti sintezę — taktinį lie
tuvių atgimimą sujungti su 
religiniu.

Ateitininkų organizacijos 
pradžia

Prieiname prie ateitinin
kų organizacijos gimimo, ir 
tame ryšyje reikia paminėti 
dvi datas. Tai 1909 metų spa
lio 28-ji, kai Belgijos katalikų 
un-to Liuveno lietuviai kata
likai studentai sudarė organi
zacinį komitetą įkurti lietuvių 
katalikų studentų sąjungai 
„Lithuanie” ar „Lithuania” 
(LE, 16, 304; LE, 16, 13).

Antroji data — tai 1910

m. vasario 19-ji, kai tame pa
čiame Liuvene iš universiteto 
studentų susiorganizavo pir
moji lietuvių katalikų sąjun
gos valdyba. Ją sudarė 4 stu- 
dentai-kunigai: Jurgis Galdi
kas, Pranas Kuraitis, Anta
nas Makauskas ir Antanas 
Viskantas.

Liuveno studentai buvo 
labai svarbi celiulė būsimai 
ateitininkų organizacijai, kuri 
greit turėjo užimti lietuvių vi
suomenės gyvenime, lyg koks 
biologinis organizmas, sau 
skirtąją vietą.

Prie ano liuveniškių judė
jimo, kuriame dar aktyviai 
reiškėsi busimasis arkivysku
pas Mečislovas Reinys, vėliau 
ilgametis Lietuvos prezidento 
kanceliarijos viršininkas kun. 
Pijus Bielskus, kun. Simanas 
Šultė, Žemaičių dvasinę semi
nariją Kaune baigęs latvis 
Edvards Stukels, tuoj dėjosi ir 
kitos lietuvių katalikų stu
dentų grupės, studijuojančios 
Krokuvoje, Romoje, Innsbru- 
cke, Kijeve, Tartu, Peterbur
ge, Maskvoje, Šveicarijos Fei- 
burge. Freiburge jau nuo 1899 
m. veikė lietuvių katalikų stu
dentų draugija „Rūta”, kurią 
ne vienas laiko viena iš svar
biausių ateitininkų pra
dininkių.

Prano Dovydaičio 
vaidmuo ateitininkams 

kuriantis
Ten buvo jau pasireiškęs, 

tiesiog iš kaimo po stebėtinų 
eksterno egzaminų Marijam
polės gimnazijoje į universi
tetą patekęs, studentas. Jam 
priklauso pirmojo pasau- 
liečio-šviesuolio apaštalauto
jo titulas. Tas, sakytume, tik
ras Dievo ginklanešys visą sa
vo gyvenimą ir mokslinę kū
rybą paaukojo katalikų idė
joms skleisti.

Jis buvo šioje srityje tik
ras pionierius, pirmasis kata
likiškosios akcijos vyras lietu
vių tautoje, kada Bažnyčia 
nebuvo dar oficialiai pasau
liečių pakvietusi dalyvauti 
apaštalavimo darbe, o kata
likiškoji akcija nebuvo api
pavidalinta popiežiaus Pijaus 
XI enciklikos rėmais „Ūbi 
arcano Dei” (LE, 11, 154—5).

Tas vyras, tai būsimas 
prof. Pranas Dovydaitis, šešių 
kultūrinių bei mokslo žurnalų 
steigėjas-redaktorius. Jis bu
vo lietuvių katalikų sąjungos 
valdybos pirmininkas. Sąjun
goje tuo metu dar pažymėti
nas būsimo visuomenininko 
Eliziejaus Draugelio dalyvavi
mas.

Dovydaitis buvo norėjęs 
apaštalauti per kairiosios sro
vės prie „Lietuvos Žinių” lei
džiamą vadinamosios „pažan
giosios” moksleivijos laikraštį 
Aušrinę”, kuri Vilniuje 1910 
m. pradžioje buvo pradėta 
spausdinti Maskvos lietuvių 
studentų iniciatyva. Dovydai
čio straipsnis „Tikėjimo ele
mentas žmogaus gyvenime” 
buvo išspausdintas Aušrinė
je”, bet jo pradžioje buvo net 
devyni redakcijos prierašai, o 
gale — pastaba, būtent, kad 
autoriaus pažadas ir toliau 
rašyti iš to paties ciklo straips
nių, „visai nereiškia, kad Auš
rinė” yra apsiėmusi spausdin
ti visa tai, ką pagamins drau
go Dovydaičio plunksna”.

Po tokio įspėjimo buvo 
greitai padarytos išvados. 
Kun. Paulius Dogelis Kaune

Los Angeles Kun. Stasio Ylos JAS kuopos nariai, busimieji nariai ir globėja Vita Vilkienė.
Antano Polikaičio nuotr.

ADVENTINIS LOS ANGELES ATEITININKU RENGINYS
Gruodžio 15 d. popietę, 

saulės apšviestame Žibutės ir 
Jack Alex namų puošniame 
kieme, susirinko didelis būrys 
Los Angeles ateitininkų sen
draugių, MAS ir JAS kuopos 
narių bei jų tėvelių susikaupti 
ir pasiklausyti gražios pro
gramos Advento proga.

Po skanių suneštinių 
vaišių vyko trumpa pro
gramėlė: Advento vainiko 
žvakių uždegimas, susikaupi
mas ir giesmės bei skaitiniai

pasiūlė Šv. Kazimiero draugi
jai ir žurnalo „Draugijos” re
daktorius Jakštas - Dam
brauskas mielai sutiko, kad 
prie to tada populiaraus moks
linio katalikų žurnalo būtų 
leidžiamas moksleiviams to 
pat formato priedas.

Dovydaičio iš Maskvos at
siųstoji medžiaga (ten buvo 
garsusis jo straipsnis „Trys 
pamatiniai klausimai”) ir 
buvo išspausdinta „Draugijos” 
50jo numerio priedu, pavadin
tu Ateitis” su data 1911 m. 
vasario mėnuo. Čia reikėtų 
dar pridurti, kai tai nebuvo 
naujas vardas, nes pirmasis 
ranka rašytas Ateities” nu
meris buvo pasirodęs 1910 m. 
rugsėjo mėn. Kauno gimnazi
joje, kur mokėsi sąmoningas 
moksleivis katalikas, vėliau 
žinomas ministras, Kazys Bi
zauskas, sudaręs gimnazijos 
katalikų moksleivių kuopelės 
užuomazgą.

Ateities” vardas buvo pa
siūlytas, paėmus pavyzdžiu 
Prancūzijoj leidžiamą katalikų 
žurnalą jaunimui „LAvenir”, bet 
tuo laiku Vokietijos katalikų 
jaunimui buvo žurnalas „Die 
Zukunft”, o Anglijos jauniems 
katalikams — „The Future”.

Prie spausdintosios Atei
ties” lopšio dar reikia pa
žymėti Kuraitį ir Reinį, kurie 
ir nepriklausomoje Lietuvoje 
savo žymėtinuose postuose iš 
visų jėgų rėmė ateitininkų 
judėjimą. Tačiau Dovydaičiui 
yra tekęs ateitininkų „tėvo” 
vardas vien dėl to, kad jis po 
savo straipsniu „Trys pama
tiniai klausimai” padėjo pa
rašą Ateitininkai”. Tas var
das ėmė greit prigyti, nes jis 
reiškė žurnalo „Ateities” 
skaitytojus taip, kaip minėtos 
Aušrinės” skaitytojai vadi
nosi aušrininkai, ar „Varpo” 
— varpininkai, „Vilties” — vil- 
tininkai.

Pirmasis veikimo 
dešimtmetis Lietuvoje
Ateities” skaitytojai — 

ateitininkai ėmė burtis į 
kuopeles, nuo 1911 m. vasaros 
rinkosi į slaptus suvažiavi
mus. Šitaip Dovydaitis su 
veikliais kunigais ir vienu 
kitu pasauliečiu ėmėsi 
energingai statyti užtvanką, 
kuri turėjo sulaikyti iš rytų 
ateinančią dechristianizacijos 
bangą, t.y. lietuvių besimo
kančio jaunimo bei šviesuo
menės nukatalikėjimą.

Tad kaip galima charakte
rizuoti pirmąjį dešimtmetį? 
Tai yra beveik visa 10 metų, 
kada reikėjo veikti po sve-

apie Kalėdų simbolius, kuriu
os pravedė MAS ir JAS kun. 
Stasio Ylos kuopos nariai, 
vadovaujant moksleivių pir
mininkei Sigitai Newsom ir 
JAS kuopos globėjai Vitai 
Vilkienei.

Kun. Stasio Ylos kuopos 
JAS nariai yra susibičiuliavę 
su Gargždų, Lietuvoje, Mykolo 
Arkangelo parapijos MAS/JAS 
kuopa. Buvo džiugu išgirsti, 
kad jau suspėta pasikeisti 
laiškeliais, nuotraukomis ir

timųjų (rusų ir vokiečių) oku
pacijos jungu. Iš karto paste
bimas greitas organizacijos 
šuolis, kai ateitininkai tuoj 
susirado ir užėmė jiems skirtą 
vietą lietuvių visuomeniniame 
gyvenime. Ideologiškai pra
džioje duoda kryptį tas iš „Sa- 
kuotnugarių krašto”, t.y. Vi
šakio Rūdos kilęs, savo paties 
triūsu, energija ir nepapras
tais gabumais į tiesą kelią 
suradęs, Ateities” redakto
rius Dovydaitis. Jis per žurna
lą spausdįna ilgus pasau
lėžiūrinius straipsnius, pole
mizuoja dėl Ateities” ir atei
tininkų su Smetonos „Viltimi”, 
rašo labai reikšmingas ir 
plačias pasaulėžiūrines studi
jas: „Kristaus problema”, „Bib
lija ir Babelis” ir kitas. Kai per 
I-jį pasaulinį karą nuo 1916 
m. vasaros Jakštui - Damb
rauskui pasisekė Kaune at
naujinti Ateitį”, Dovydaitis 
vėl buvo artimiausias jos ben
dradarbis.

Žymi jaunos ateitininkų 
organizacijos narių dalis su, į 
Rusiją evakuotomis, Lietuvos 
gimnazijomis per I-jį pasau
linį karą pateko į įvairias 
vietas tolimame fronto užnu
garyje: Petrapilin, Maskvon, 
Kazanėn ir kitur. Bet pats 
stambiausias lietuvių ir Lietu
vos mokyklų susitelkimo cen
tras buvo Voroneže. Anoje 
tremtyje pas ateitininkus 
reiškėsi jaunatviškas ir kovin
gas idealizmas, visuomenišku
mas, lydimas tada plačiai 
išpuoselėtų įvairių socialinių 
patarnavimų. Rusijos atei
tininkai organizuoja lietuvius 
darbininkus, lanko jų šeimas, 
rūpinasi šalpa. 1917 m. Visos 
Rusijos ateitininkų pirminin
kas buvo Steigiamojo Seimo 
narys Antanas Matulaitis.

Kas nori autentiškai pa
justi ano meto tremties atei
tininkų pulsą, turi paskaityti 
Voronežo ateitininko (Rusijos 
ateitininkų centro valdybos 
nario) Bernardo Žukausko 
1961 m. Čikagoje išleistus 
atsiminimus, pavadintus „Pir
mojo pasaulinio karo tremty”. 
Pirmąjį ateitininkų dešimt
metį, anuos reikšmingus orga
nizavimosi metus charakte
rizuoja viena labai branginti
na žymė. Tai buvo nuoširdaus 
susirūpinimo pasaulėžiūri
niais klausimais laikas. Tai 
buvo metas, kai jauni atei
tininkai rūpestingai gilinosi į 
įvairias religines problemas, 
ieškojo sau reikalingo ideo
loginio susipratimo. Apie tai 
mums gyvai liudija Ateities” 
ir Ateities Spindulių” pus-

dovanėlėmis. Gargždų kuopa į 
Los Angeles atsiuntė gražų 
albumą, aprašymus apie kuo
pos narius ir veiklą, o 
Kalėdoms dovanų — lietu
viško šokolado. Tikimės, kad 
ši bičiulystė augs, klestės ir 
per ateinančius metus.

Ačiū maloniems namų šei
mininkams, jaunimui ir 
visiems, kurie prisidėjo prie 
šio tradicinio Los Angeles atei
tininkų renginio pasisekimo.

D. J. P.

lapiai.
Svarbiausioji to atei

tininkų jaunimo žymė, kuri 
išskyrė jį iš kito besimokančio 
jaunimo, tai buvo katalikišku
mas, aktyvus religingumas. O 
savo patriotizmą paliudijo 
savanorių branduoliuose ir 
nemažomis aukomis nepri

klausomybės kovose. Kaip tik 
Steigiamojo Seimo sušaukimo 
metais (1920), vykstant kru
vinoms kovoms su lenkais, 
ateitininkai neteko savo žy
mių narių, atidavusių tėvynės 
labui savo gyvybę.ijr ’ , ■ ' ■ /. -.»»'(• 'i

Pastaba: tai ilgesnės studijos 
parašytos 1970 m. gegužės 15 d. 
Vokietijoje, ištraukos. Jos buvo iš
spausdintos 1991 m. Ateities” sau
sio — vasario numeryje, primenant 
ateitininkams, kas jie yra, kokia 
šios organizacijos kilmė. Manome, 
kad šiandien nemažiau verta tai 
prisiminti.
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MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija.
300 Bamev Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-6230 
wwwxenterforauigeiyandbreaslhealhxxim

Dr. DANA M.SAUKLIS
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
VVestchester, IL 60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU 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 
Tel. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą

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

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

630-941-2609

TERESE KAZLAUSKAS, M.D.
Vaikų gydytoja

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

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms.

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

Draugo prenumerata yra mokama iš anksto.
Metams 1/2 metų 3 mėn.

JAV $100.00 $60.00 $38.00
Kanadoje ir kitur (U.S.) $115.00 $65.00 $45.00
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Užsakant į Lietuvą:
Oro paštu $500.00 $250.00
Reguliariu paštu $100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida oro paštu

$160.00 $85.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

$55.00
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis

• Administracįja dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.
El-paštas: administracija@draugas.org
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GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų,pūslės ir prostatos 

gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center

10400 75iSt., Kenosha, Wl 
53142

(262) 948-6990

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

Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Avė. Sis. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

Dr. VILIUS MIKAITIS
šeimos daktaras ir chirurgas

Family medical clinic
10811 W. 143 St Orland Park. IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital Valandos pagal susitarimą

Tel. 708-460-2500
Dr. LINA POSKUS

Dantų gydytoja
4635 W. 63 St.;Chicago

Tel. 773-735-7730 
10 S 640 S Kingety Hwy, Wlcwbrook 

Tel. 630-323-5050

Dr.RAMUNĖ MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
SCOTT GREENVVALD, MD

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

vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai

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

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

Ir Lfcertyvffle. www.llllnoispain.com

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

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

Tel. 706-422-8260

■PnH Dr. Vida I.PuodžIūnlenė 
Healthy Connectlon 
CHropracdc & Rehab

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,

Suite 201/202, Lockport, IL 60441. 
Tel. 815-834-9075/9076 

Kalbame lietuviškai

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
DR. L. PETREIKIS 

DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd., Hickory 

Hills. IL
1 mylia i vakarus nuo Harlem Avė. 

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

Dr. RIMAS NOVICKIS
CHIROPRACTIC PHYSICIAN

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

traumų specialistas
6645W. Stanley Avė., Bervvyn, IL

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

tarus. Kalbame lietuviškai.

LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija 
9830 Š.Ridgeland Avė. 

Chicago Ridge, IL 60415
Tel. 708-636-6622 

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

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6417 W. 87 St.

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

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

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą

ūr’MKPs
Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas, 

chiropraktika,manualine 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 CEPELE, D.D.S.
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą
DR. AUŠRINĖ SCHNEIDER

DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kinge ry Highvvay 
VVillovvbrooK, IL 60527 

Tel. 630-323-2245 
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 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą
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MES IR PASAULIS
Paruošia Bronius Nainys

AR DU RATAI GERIAU?
Koks klausimas — nu

stebs ne vienas? Dviračiu juk 
galima visą pasaulį apva
žiuoti: pervažiavęs per Ame
riką, lėktuvu gali jį persikelti 
į Europą, ją pervažiavęs — į 
Australiją, ten mynimą baigęs 
— į Japoniją, tik turėk jėgų. O 
vienu ratu važinėdamas, gali 
tik cirke žiūrovus pasmaginti. 
Ir daugiau nieko. Tačiau Val
das Adamkus vis dėlto būtų 
buvęs laimingesnis, jeigu jam 
šiuose prezidento rinkimuose 
būtų užtekę vieno rato. O 
tokių užuominų nestigo. Visos 
apklausos rodė dabartinį pre
zidentą stipriai išsišovusį į ki
tų kandidatų priekį, ypač tą 
padėtį sustiprinusi lapkričio 
21 ir gruodžio 13, kai Lietuva 
buvo pakviesta į NATO ir į 
Europos Sąjungą, ir jo rėmėjai 
tuos nuopelnus priskyrė jam. 
Tokias mintis puoselėjo ne 
vienas jo draugų Čikagoje, 
kyšojo jos iš „Chicago Tribūne” 
Adamkaus laimėjimą prana
šaujančio rašinio ir net paties 
Adamkaus atsargaus pareiš
kimo rinkimų dieną, kai laik
raštininkai klausinėjo jį, vos 
pabalsavusį rinkiminėje būs
tinėje 8-tą vai. ryto. Bet išėjo 
kitaip, ir mums, balsuojančiai 
liaudžiai, tai patinka. Toji 
dviejų ratų rinkiminė taisyklė 
yra daug įdomesnė, ypač šiuo 
atveju, kai balsuotojai pateikė 
nemažai netikėtų staigmenų, 
supurčiusių net Valdo Adam
kaus rinkiminį štabą. Pirmoji 
jų — apklausti duomenys. 
Kažkodėl išankstinės apklau
sos labai tiksliai '■ nuspėjo 
Adamkaus gausimų balsų 
nuošimčius (35), tačiau visiš
kai prašovė duomenimis apie 
balsuotojų skaičių. Turbūt pra
ėjusius prezidento rinkimus 
priimdami dėmesin (tada pir
mame rate balsavo 71.45

PRANAS DIELININKAITIS
VIDMANTAS VALIUŠAITIS

Nr.2

1934 m. balandžio 8-9 įvy
kęs reorganizacinis Darbo fe
deracijos suvažiavimas Dieli- 
ninkaitį pastatė krikščionių 
darbininkų sąjūdžio prieky. 
Darbo visuomenėje P. Dieli- 
ninkaitis pasijuto ka'ip žuvis 
vandenyje. Metalistai, šofe
riai, kiemsargiai, žemės ūkio 
darbininkai, miesto tarnaitės, 
darbininkų jaunimas — tai tie 
vardai, kuriuose jis nenuilstai 
nardė. Susirinkimai, suvažia
vimai, pranešimai, paskaitos, 
iškylos, stovyklos — kasdie
ninė duona. [...]

Dar labiau išplėtojo ener
giją, kai sovietai privertė 
Lietuvą įsileisti įgulas. Su įgu
lom plūstelėjo ir komunizmo 
agentų armija. Jie verbavo ir 
kurstė darbininkus. Į jų tinklą 
pakliuvusius ir paskui juos 
pametusius net žudė.

Dielininkaitis tada ėmė

nuoš.), profesionalūs prana
šautojai numatė prie balsa- 
dėžių 65-75 nuošimčių spūstį, 
o prie jų atėjo tik 53.3 nuo
šimčiai registruotų balsuotojų. 
Tai jau ryškus dėmesio šiems 
rinkimams sumažėjimas, ir 
„Lietuvos ryto” (2002.12.24) 
vedamasis tai laiko didžiausiu 
jų netikėtumu.

Kodėl taip atsitiko, spėlio
jama įvairiai. Prie jų bandy
čiau ir aš savo trigrašį pridėti, 
remdamasis čia jau minėtais 
dviem didžiaisiais, Adamkui 
priskiriamais nuopelnais: 
NATO ir ES. Aštuoniolika 
nuošimčių „patingėjusių” rin
kėjų arba nepriskiria tų nuo
pelnų Adamkui, arba Lietuvos 
pakvietimą į šias tarptautines 
sąjungas laiko mažai reikš
mingu. Likti namie, atrodo, jie 
turėjo „rimtesnių” priežasčių. 
„Visai nėra už ką balsuoti. 
Adamkus jau nebe tas, kuris 
buvo prieš penkerius metus, o 
likusieji — šiaip, tik dėl skai
čiaus šiame sąraše. Nebal
suoju ir nebalsuosiu, nes ne
turiu nei laiko, nei noro”, — 
kalbėjo „Kauno dienos” 
(2002.12.23) kalbinamas šešias
dešimtmetis kaunietis. „Žmo
nėms teks balsuoti ne už ge
riausią, bet už tą, kuris at
rodys mažiausiai piktybiš
kas”, — skaitau porą dienų 
prieš rinkimus gautame laiške 
išvadą, susidarytą buvusio 
Seimo nario, 1941 m. sukilimo 
dalyvio, vėliau pogrindžio vei
kėjo, politinio kalinio, aptaru
sio kelių pirmaujančių kandi
datų savybes. Skurdi Lietuvos 
padėtis, kai tokios nuotaikos 
sklando tarp prezidentą ren
kančių valstybės piliečių.

.Kauno diena” (2002.12.24), 
suminėjusi keletą netikė
tumų, didžiausiu jų laiko 
Rolando Pakso surinktus 20

rengti masinius darbininkų 
mitingus ir rungėsi juose su 
komunistų agitatoriais. Nebu
vo tokio mitingo, kur Die
lininkaitis būtų pralaimėjęs. 
Darbininkų susipratimas ir 
nusiteikimai prieš komuniz
mą tiek pakilo, kad Šančiuo
se, Vilijampolėje, pačiuose 
pramoningiausiuose Kauno 
priemiesčiuose, komunistų 
agentus, kurie mėgindavo 
sukelti triukšmą ir mitingus 
išardyti, patys darbininkai 
sutvarkydavo”.

Politinės veiklos perspektyvą 
sujaukė okupacija

Apie politinę P. 
Dielininkaičio veiklą J. Bra
zaitis rašo: „Užsieniniai smū
giai — Lenkijos ultimatumas, 
kitais metais Klaipėdos 
atplėšimas — ir netinkamai

Š.m. gruodžio 22 d. vyko Lietuvos prezidento rinkimai Lietuvoje ir visur kitur, kur gyvena lietuviai. Jono Urbono 
nuotraukoje: balsavimas Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. Sėdi (iš kairės): Asta Kleizienė ir Rūta Kilienė; stovi 
— LR gen. garbės konsulas Vaclovas Kleiza, o balsuoti pasiruošę — Saulius Rutkauskas ir Jolita Juočienė.

nuošimčių balsų ir jais išver
tus Artūrą Paulauską iš visų 
apklausų jam numatyto antro 
rato. Tarp nustebusiųjų esu ir 
aš, ypač sunkiai suvokdamas 
ne tik jo, bet ir jo vadovau
jamos partijos tiesiog stulbi
nantį nušlavimą. Ką turi da
ryti partijos vadovas, 
Lietuvos Seimo pirmininkas, 
praėjusiuose prezidento 
rinkimuose pirmajame rate 
surinkęs 44.73 nuoš., o dabar 
gavęs tik 8.35 nuoš. (pustrečio 
karto mažiau negu Paksas), 
kurio vadovaujama partija iš 
turėtų 270 atstovų savivaldy
bėse dabar jose tesugraibė tik 
94, žadėdamas neatsistaty
dinti? Tokia kalba reiškia ne 
tik valstybės, bet nei 
demokratijos, nei partinės 
politikos reikalų nesu
vokimą. Tokio politiko le
miantis veiksnys — tik jo ki
šenė, ir juo greičiau jis bus „iš
garbintas” kur nors kitur, juo 
geriau.

Bet pačiu įdomiausiu žai
dėju šiose varžybose laikyčiau 
Kazį Bobelį. Jau bene trečią 
kartą apsisprendęs šokti į 
Lietuvos prezidento „sostą”, 
kaip ir anuos du kartus, taip 
ir šį apklausų duomenimis 
pradžioje švietė tarp pirmau
jančių, net į antrą vietą buvo 
pasodintas. Tačiau į kryžminę 
ugnį pakliuvęs dėl neįtikėtinų 
melų apie savo pilietybę, baig
mę pasiekė vienuoliktas (iš 
septyniolikos), surinkęs tik 
1.87 nuoš. balsų. Turbūt ir jis 
pats sutiks, kad buvusio 
VLIKo pirmininko toks įver
tinimas tautoje jam irgi siūlo 
skubėti namučių link. Toks 
linkėjimas dar sustiprėja, 
priėmus dėmesin mažai kam 
iki šiol žinomo Australijos 
lietuvio Juozo Petraičio 
susikauptą dvigubai didesnį

paruoštas tų smūgių priėmi
mas supurtė patį režimą.

Ir opozicijoj atsidūrusios 
demokratinės partijos, nors jos 
ir buvo uždarytos, spaudė savo 
pareiškimais vyriausybę. Sme
tona vienu laipsniuku nusilei
do. Sutiko, kad būtų sudaryta 
vyriausybė, į kurią įeitų 
žmonių ir iš demokratinių par
tijų. Gimė lietuviuose pažįsta
ma darbo vyriausybė. Pasi
tarimuose dėl jos sudėties su 
liaudininkais ir tautininkais 
Dielininkaitis gyvai dalyvavo 
ir faktiškai vadovavo iš kata
likų pusės. Čia buvo jo sėk
mingas debiutas grynai poli
tinėje valstybinėje plotmėje. 
Pradžia gera, geros viltys atei
čiai”.

Bet jas staiga nutraukė so
vietų invazija. J. Brazaitis 
tęsia:

„Buvo 1940 liepos 11 die
nos vakaras. Pats vidurnaktis. 
Akimis nulydėję mitinguojantį 
nelietuvišką gaivalą, šūkau
jantį sveikinimus tėvų tėvui ir 
raudonajai vaduotojai, pada
vėm vienas kitam rankas su

balsų kapitalą, kuris, dvigubai 
už Bobelį jaunesnis, ateity gali 
tapti Lietuvai naudingu 
vadovaujančiu politiku, nors 
kol kas tokiam siekiui galimy
bės silpnokos.

O kas pasakys, kodėl tele
vizijos ekrano juokdarys 
Vytautas Šerėnas iškopė į 
ketvirtą vietą? Kas tokio šposo 
tikėjosi? Kas pranašavo, kad 
Kazimieros Prunskienės par
tija savivaldybėse gaus antrą 
vietą, konservatoriai išsikovos 
trečią?

Dėl to daug politikų ir par
tijų vadovų jau viešai pradėjo 
niurnėti prieš sociologus ir 
siūlo jų pranešimus kaip nors 
riboti. Jie labai nuvylė G. 
Kirkilą, nes „aiškiai piršo savo 
nuomonę, o ne tiksliai, moks
liškai tyrinėjo”, teigė šis 
socialdemokratų politikas.

Taigi gana būdingomis 
nuotaikomis žengiama į antrą 
ratą, kuriame rungsis dabarti
nis prezidentas Valdas 
Adamkus ir „Mažeikių naftos” 
pardavimo amerikiečiams 
laikotarpio „herojus”, Seimo 
narys Rolandas Paksas, 
tebesėdįs ant to paties Ma
žeikių arkliuko. Ar tas „žir
gas” nuneš jį į prezidentūrą? 
Tie patys sociologai beveik 
tikrai sako — ne! Paksui 
laimėti reikia bent jau Šerėno, 
Paulausko, Andriukaičio, 
Prunskienės balsų. Pau
lauskas savo balsus jau ati
davė Adamkui, o Prunskienė 
sako jų niekam neduosianti. 
Socialdemokratai gruodžio 30 
nuspręs, kam duoti An
driukaičio balsus. Jie irgi gali 
tekti Adamkui. Nors Paksas 
labai uoliai beldžiasi į jų duris 
paramos, bet šių tradicinių 
partijų vadovai nuo jo 
nusisuko, teigia „Lietuvos 
ryto” (2002.12.24) vedamasis,

viltimi:
— Gal dar rytoj susitik

sim...
Nebesusitikom. Tą naktį 

Dielininkaitis ir šimtai kitų 
jau atsidūrė NKVD kalėjime.

Tardymai. Naktimis pake
lia iš miego pačiame įmigyje. 
Gabena į NKVD ir tardo iki 
ryto. Parvežę įverčia atgal į 
kamerą ir pro vilkelį, pro durų 
langelį, sargybinis saugo, kad 
dieną nieks nedrįstų atsigulti 
ar snausti. Prižiūrėtojais pa
skirti seni kriminalistai. 
Jiems malonu parodyti savo 
valdžią ir kalinius apdaužyti. 
Ir tada pasigirsdavo trankus 
Dielininkaičio balsas, už visus 
protestuojantis, skundais gra
sinantis ir tokia kalinio įžūlia 
drąsa apstulbinantis nepri
tyrusius prižiūrėtojus. Pietų 
sriubą valgydamas ir radęs 
kartais didelį laimikį, neluptą 
sušalusią bulvę — bet vis dėlto 
bulvę dalinasi ja Dielinin
kaitis su savo nelaimės drau
gu kapitonu Venclova.

O vakare, kišdamas galvą 
po antklode, prie kasdieninės

nes, „be saiko žerdamas neį
gyvendinamus pažadus, Pak
sas pažeidė nerašytas rimtos 
politikos taisykles ir pateko į 
jos užribį, kuriame nebeį
manoma sąjunga nei su 
tradicine kaire, nei su dešine”.

Tačiau „Kauno diena” 
(2002.12.24) į šį klausimą 
aiškaus atsakymo neturi. Kas 
gali užtikrinti, jog rinkėjai, 
balsavę už Paulauską, 
Andriukaitį, Gentvilą, jiems 
paraginus, dabar balsuos už 
Adamkų? O kas žino, kur 
atsidurs Šerėno ir mažiau 
negu po 3 nuoš. gavusio de
šimtuko balsai? Taigi, pagal 
„Kauno dieną”, lengvos per
galės antrajame rinkimų rate 
Adamkaus štabui tikėtis ne
vertėtų, dėl to tad jo darbuo
tojai ir neramūs. Šalia to, į 
antrą ratą gali ateiti ir tie 18 
nuošimčių, pirmajame rate 
sėdėję namie arba užsiėmę 
kalėdiniais pirkiniais. Kaip jie 
balsuos? Ir į visus tuos 
klausimus galės atsakyti tik, 
kaip matyti, labai įdomiu tam
pančio, antrojo rinkimų rato 
sukimosi pabaiga. Taigi jo 
reikia, ir darosi aišku, kad du 
ratai geriau negu vienas. Tik 
be galo keista, kad kaip tie 
ratai besisuktų, jais rieda tik 
patys kandidatai, asmenys su 
savo ypatybėm, gerom ar blo
gom, priklausančiom nuo jas 
piešiančių „politinių ”. Jų 
pagrindas: vardas, padėtis, 
garbė, prestižas, o kai kuriem 
— gal tik kišenė. Ir visos jų 
programos. Okupanto žala 
Lietuvai ir atlyginimas už ją, 
lietuvių tautos genocido istori
ja ir tautinis auklėjimas 
mokyklose, į nykimą pasuku- 
sioą tautos apsauga, kaimo 
gerovė kažkur toli ir šiuose 
rinkimuose. Kodėl?

maldos dar sušnabžda:
— Labanakt, miela žmo

nele! Labanakt, dukryte!
Bet nei žmona, nei dukry

tė, nei niekas iš laisvės ne
galėjo jo pasiekti. Nei laišku, 
nei siuntinėliu, nei žodžiu”.

Tokio dar neturim

„Teismas. Be teisiamojo. 
Enkavedistų teismams teisia
masis nereikalingas. Viskas 
už akių. Už tai, kad priklausei 
prie partijų ar prie organizaci
jų, kitokių nei komunistų par
tija, jau varei kontrevoliuciją, 
ir dėl to paskyrė Dielinin- 
kaičiui 8 metus sunkiųjų dar
bų Vladivostoke.

Tik nespėjo. 1941 birželio 
22 pratrukus karui, sargyba ne
spėjo nei išvežti Dielininkaičio 
iš kalėjimo, nei kalinių sunai
kinti.

Ir Dielininkaitis, it senas 
kavalerijos žirgas, karo mu
ziką išgirdęs, tiesiai iš kalėji
mo nusvyravo ne namo, kur 
galėjo tikėtis rasiąs pasiilg
tąsias žmonelę ir dukrytę, bet
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„Kai nusibos — išeisiu”
Ką sakytume apie darbuo

toją, kuris, susidūręs su sun
kiau išsprendžiamu uždaviniu 
ar kuria kita kliūtimi, su
sidėtų savo daiktus ir pačiame 
darbo įkarštyje pamojuotų 
ranka: aš išeinu. Garsas apie 
tokį nepareigingą asmenį ne
trukus plačiai nuskambėtų ir 
jam rasti kitą darbą būtų 
daug sunkiau.

O jeigu žmogus tai padary
tų ne vieną, bet kelis kartus? 
Ką į tokį elgesį atsakytų darb
daviai, kuomet jis, kreiptųsi, 
norėdamas įsidarbinti jų įstai
goje ar įmonėje? Ir niekas tų 
darbdavių per daug nesmerk
tų, jeigu tokiam darbo ieškoto
jui parodytų duris...

Visgi yra asmenų, turinčių 
apie save tokią gerą nuomonę, 
taip mokančių pateisinti savo 
elgesį, kad jie drįsta skverbtis 
net į pačias svarbiausias val
džios vietas. O tų vietų „darb
daviai” — t.y. krašto piliečiai, 
jų norus bukagalviškai pa
tenkina. Vienam tokių prieš 
pat Kalėdas lietuvių tauta su
teikė teisę rungtis antrajame 
Lietuvos prezidento rinkimų 
rate. Tad ir knieti paklausti: 
kodėl? Nejaugi lietuvis balsuo
tojas toks lengvatikis, kad, 
pasiklausęs tuščių puodų 
barškėjimo, suviliotas išvir
šiniu blizgesiu ir gražiais pa
žadais, net nepagalvoja, kaip 
tie pažadai būtų vykdomi?

Rolandas Paksas ir dabar
tinis prezidentas Valdas 
Adamkus — du iš septynio
likos kandidatų, kuriems teks 
laukti balsuotojų malonės 
2003 m. sausio 5 d., kai vyks 
antrieji balsavimai. Pirma
jame rate V. Adamkus surinko 
daugiausia balsų, bet visgi ne 
tiek, kiek reikia, kad užtikrin
tų dar penkerius metus Pre
zidentūroje. Adamkaus veikla 
ir darbai lietuvių tautai gerai 
žinomi, nebent kas per tuos 
penkerius metus buvo įkišęs 
galvą į Aukštaitijos miškų 
samanas ir nieko nematė, ne
girdėjo. Rodos, turėtų būti ži
nomi ir Rolando Pakso darbai. 
Tai asmuo, kuris vis kažko 
ieško, siekia, griebiasi, bet 
niekad iki galo neištesi.

Du kartus jis buvo Lie
tuvos premjeru, ir abu kartus 
iš tų pareigų pasitraukė — 
„negalėdamas pakęsti vykdo
mos politikos”. Bet kodėl rei
kėjo išeiti? Kodėl nepamėgino 
savo patarimais, ryžtu, suge
bėjimais padėtį pakeisti arba 
sušvelninti, kad būtų valsty
bei naudingesnė ir jam pri
imtinesnė? Du kartus jis taip 
pat buvo Vilniaus miesto me
ru. Kam teko atlyginti dau
giau kaip 100 mln. litų skolų,

į laikinosios vyriausybės būs
tinę. Nespėjo net su rastaisiais 
draugais apsikabinti, buvo pa
darytas redaktorium. Reikėjo 
užbėgti vokiečiams už akių ir 
išleisti laikraštį, dar jiems 
nepasirodžius”.

„Taurius žmones kalėji
mas nuskaidrina kaip liepsnos 
auksą, — rašo savo liudijimo 
pabaigoje Juozas Brazaitis. — 
Bloguosius sudegina kaip rū
dis. Visokių iš kalėjimo ma
tėm išėjusių. Dielininkaitis 
buvo tas aukso vyras.

Buvo tikra, kad dabar 
Dielininkaitis galės sukti di
delį Lietuvos gyvenimo ratą, 
kaip ramios upės pakilę van
denys. Tačiau naujas visai 
netikėtas smūgis — 1942 Ve
lykoms vyko į Šiaulius, kur gy
veno jo šeima, persišaldė, ir po 
penkių dienų Prano nebeliko.

Nebeliko žmogaus, kuris 
buvo beužimąs tokią vietą vi
suomenėje ir taip kovojo už 
demokratijos ir katalikybės 
idealus demokratinio pritemi- 
mo laikais Lietuvoje, kaip

kurias Paksas paliko?
Vien pastarojo dešimtme

čio (ar kiek daugiau) metu jis 
keitė partijas, kaip kojines: 
komunistų, demokratų darbo, 
konservatorių, liberalų, liber
alų demokratų... Ar tas parodo 
žmogaus principų tvirtumą, 
pastovumą?

Rinkimų kampanijos metu 
Paksas mėtėsi skambiais šū
kiais apie „dalykiškumą”, 
„tvarką”, „permainas”. Tai 
rinkiminė retorika, kurią šia
me krašte naudoja kiekvienas 
kandidatas ar kandidatėlis. 
Retai balsuotojai jais patiki, 
nebent savo pažadus gali 
paremti tikromis galimy
bėmis, kad jie bus įvykdomi.

Rolandas Paksas rėmėsi 
išvaizda (kuri, be abejonės, 
patraukli, bet juk ne „Mr. Lit
huania”, o prezidentas renka
mas), amžiumi (ypač pabrėž
damas skirtumą tarp jo ir 
dabartinio prezidento, bet 
visgi reikia atsižvelgti į patirtį 
ir sugebėjimus, ne į metų eilę, 
praėjusią nuo gimimo), ir ne
ribotų išteklių kiekiu.

Kas gali tikrai pasakyti, iš 
kur tie pinigai atėjo ir dėl ko 
taip dosniai buvo aukojami 
Pakso kandidatūrai paremti? 
Amerikoje į kandidatus, ku
riems individai ar įmonės 
skiria milžiniškas dolerių 
sumas, žiūrima su įtarimu: 
kaip asmuo, laimėjęs rinki
mus, už tą „palankumą” turės 
atsilyginti? Lietuvių liaudis 
sako, kad „Už dyką ir arklys 
arklio nekaso”. Taigi. O jeigu 
parama, nors iš pažiūros atei
nanti legaliais keliais, iš es
mės kunkuliuoja iš dumblinų 
šaltinių?

Baigiasi 2002-ieji metai. 
Pasaulis vis drąsiau vaikšto 
pavojingos bedugnės briauna 
ir už ateities horizonto galbūt 
tūno karo grėsmė. Dar neilgai 
Lietuva džiaugėsi laisve, 
nepriklausomybe — kur kas 
trumpiau, negu po 1918 metų 
vasario 16-osios. Jeigu Vakarų 
pasaulis įklimps į karo pelkes 
(neišvengs to ir Rytai), 
Lietuva taip pat atsidurs 
pavojuje. Tokiu metu valsty
bei reikia ypač patyrusio, rim
to ir drausmingo prezidento, 
tad tauta turėtų gerai pa
galvoti ir tokį pasirinkti. Jeigu 
karo šmėkla bus vėl nustumta 
į savo urvą, Lietuvai galimy
bės augti ir klestėti bus neri
botos. Kad tomis galimybėmis 
tinkamai pasinaudotų, valsty
bei reikia vadovo, kuris su
pranta savo atsakomybę ir 
nebijo sutikti metamus iššū
kius. Valdas Adamkus jau 
įrodė, kad jis yra toks žmogus.

Krupavičius demokratinio 
švystelėjimo metais. [...]

O kas jį pavaduos? Tokio 
dar neturim”, — baigia savo 
liudijimą apie draugą ir ben
dražygį Juozas Brazaitis, už
rašytą 1947 metais, Dieli
ninkaičio mirties penkmečio 
proga.

Naujos grėsmės ir iššūkiai

Gyvename metu, kai vėl 
bandomas tautų ir valstybių 
atsparumas kylančioms nau
joms, lig šiol nepažintoms 
grėsmėms. Ir tos grėsmės kyla 
gal net ne tiek iš išorės, kiek iš 
vidaus. Visuomenės, kuriose 
komunistinis režimas ilgus 
dešimtmečius žmones buvo 
„sulyginęs”, atpalaidavęs juos 
nuo teisių ir laisvių, nuo turto, 
nuosavybės, pastovumo, stovi 
naujo iššūkio akivaizdoje.

Tas iššūkis yra pats žmo
gus, kuriam dešimtmečiais bu
vo slopinta laisva mintis, lais
va valia bei iniciatyva ir 
skiepytas aklas paklusnumas.

Bus daugiau
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MŪSŲ ŠEIMOSE
GRAŽINAI LIAUTAUD — 

„METŲ MOTERS” TITULAS
Kai prieš pat šventes 

Gražina Gudaitytė-Liautaud 
buvo paskelbta „Metų moteri
mi”, apsidžiaugė ne vjenas 
Lietuvos našjaitis ar buvęs 
neįgalus vaikas, kuriam šios 
taurios moters dėka buvo grą
žinta sveikata ar suteikta ga
limybė ' įgyti išsilavinimą. 
Gražina Liautaud yra JAV LB 
Socialinių reikalų tarybos 
„Lietuvos Vaikų vilties” ko
miteto Čikagoje pirmininkė. 
Ji - vienuoliktoji „Moters” 
žurnalo redakcijos išrinkta 
Metų moteris. Kaip sakė 
„Valstiečių laikraščio” labda
ros fondą „Kaimo vaikai” va
dovė dr. Regina Švobienė, 
vien šiemet G. Liautaud 
paskyrė 102 stipendijas, ku
rių suma sudaro 25,500 dole
rių. Našlaičiai galėjo studi
juoti verslo vadybą, ekono
miką, mediciną, fiziką, fi
lologiją, muziką daugelyje ša
lies aukštųjų mokyklų. Ne
buvo pamiršti ir norintys įgyti 
specialybę Lietuvos Žemės 
ūkio universitete, Lietuvos 
Veterinarijos akademijoje ir 
Cirkliškio aukštesniojoje že
mės ūkio mokykloje. 76 sti
pendijos skirtos Vytauto Di
džiojo universiteto studen
tams.

Čikagoje gyvenančios ir 
labdaringa veikla garsėjan
čios G. Liautaud pastangomis 
Santariškėse, Vilniaus uni
versitetinės vaikų ligoninės 
Ortopedijos skyriuje, šiais 
metais baigtas modernus re
montas ir įrengta šiuolaikiška 
operacinė. G. Liautaud vado
vaujamas fondas „Lietuvos 
Vaikų viltis” yra surinkęs 7 
mln. dolerių. Didžioji šios su
mos dalis skirta ortopedinę 
negalią turintiems vaikams. 
Gražinos vadovaujamo komi
teto, jos pačios darbo ir as
meninių finansinių aukų dė
ka nuo fizinės negalios 
išgelbėta per 200 vaikų.

Ne vieną šių vaikų opera
vo Čikagos „Shriners” vaikų 
ligoninės chirurgai. Į šią ligo
ninę stažuotis buvo kviečiami

JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių reikalų taryba

Ruošia:
Birutė Jasaitienė ir Aldona Šmulkštienė 
2711 West 71 Street, Chicago, IL 60629 
Tek 773-476-2655; Fax. 773-436-6906

2003 METAI — „SOCLAL SECURITY” 
IR SSI

Visi pensininkai turėtų su
sipažinti su Kongrese 2003 
metams pravestais įstaty
mais, dėl „Sočiai Security” ir 
SSI mokėjimų. Tie įstatymai 
jau buvo pravesti ir įsigalioja 
2003 metų pradžioje. Visi pen
sininkai jau turėjo gauti apie 
tai pranešimus iš „Soc. Sec.” 
įstaigos — perskaitykite juos 
ir susipažinkite su įvairiais 
pasikeitimais mokėjimuose ir 
Medicare reikalavimuose. Čia 
jums pateikiame kai kuriuos 
pagrindinius pas itimus.

1. „Sočiai Sėt ir SSI 
(Supplement Sec; ity Income) 
mokėjimai 2003 įetams yra 
pakelti 1.4 proc. Šis automati
nis pensiji n kėjimų pakėli
mas buvo nustatytas pagal 
pragyven o pabrangimą — 
pagal „Fi ieral Consumer Pri- 
ce Index”, pradedant skai
čiuoti nuo trečio 2001 metų 
ketvirčio iki trečio 2002 metų 
ketvirčio — kiek pakilo tame 
laike d . bončiųjų vidutiniai 
uždarbiai.

2. Pagal tai vidutinis mė
nesinis „Soc. Sec.” pensijos 
mokėjimas pakils nuo buvusio

Gražina Liautaud.

Lietuvos medikai. Jau daugelį 
metų iš eilės Čikagos „Shri
ners” ligoninės gydytojai, at
vykę į Vilnių, drauge su Lie
tuvos chirurgais atlieka su
dėtingiausias operacijas. Iš
važiuodami namo čikagiečiai 
paprastai palieka įrangos ir 
chirurginių prietaisų ne už 
vieną tūkstantį litų.

„Pasauliui reikia daugiau 
meilės”, — tai G. Liautaud gy
venimo credo. Ji su savo vyru 
milijonieriumi Jimm užaugi
no keturis vaikus ir turi vie
nuolika anūkų.

Sostinės „Neringos” res
torane surengtame G. Liau
taud garbei šventiniame po
kylyje jos buvę studijų drau
gai Illinois universitete pri
siminė, kaip jie didžiavosi, 
kai lietuvaitė Gražina buvo iš
rinkta „Miss Illinois”. „Iš jos 
visada spinduliavo vidinė ši
luma ir grožis”, — sakė jie. 
Nepaprastą G. Liautaud ge
rumą ir sielos platumą yra pa
tyrusi ir „Valstiečių laikraš
čio” fondo „Kaimo vaikai” 
vadovė dr. R. Švobienė. „Po
nia Gražina sugeba ligos iš
tiktam vaikui bei jo tėvams 
parodyti tokį dėmesį ir nuo
širdumą, kad to nepamirši 
visą gyvenimą”.

Paruošta pagal „Valstiečių 
laikraščio” informaciją.

882 dol. iki dabartinio moka
mo 2003 metais — 895 dol. O 
aukščiausias „Soc. Sec.” pensi
jos mokėjimas darbininkui 
išeinant į pensiją, sulaukus 65 
metų, pakilo nuo 1,600 dol. iki 
1,741 dol. per mėnesį.

3. SSI federalinės pašalpos 
mokėjimas pakils nuo 545 iki 
552 dol. per mėnesį vienam 
asmeniui ir dviem sutuokti
niams nuo 817 iki 829 dol. per 
mėnesį.

SSI — „Supplement Secu
rity Income” yra federalinė 
pašalpa vyresnio amžiaus 
žmonėms ir invalidams, kurie 
negali gauti „Sočiai Security” 
mokėjimų ir neturi kitų pa
jamų ar santaupų.

4. Pensininko našlio/ės 
„Soc. Security” mėnesinis mo
kėjimas pakils nuo 850 dol. iki 
dabartinio 862 dol.

5. Keičiasi taip pat ir pen
sijos išėjimo amžius. Asme
nys, gimę 1938 m., kad gautų 
visą pensiją, turės dirbti iki 
sulauks 65 metus ir du mė
nesius. Tačiau ankstyvas pen
sijon išėjimo amžius pasilieka 
tas pats — 62 metai. Tik jei

TRYS „ŽALIOS SKRYNELĖS”
NOMEDA LUKOŠEVIČIENĖ

Ar verta imtis plunksnos, 
aprašant vieną laimingą žmo
gų? O kodėl gi ne, paklausit... 
Na, o jei visa šeimyna spin
duliuoja nesibaigiančia šypse
na, ar nepasidomėtumėt, ko
dėl? Mielieji, noriu pranešti 
puikiausią žinią — net trys 
Seattle Lietuvių Bendruo
menės šeimos, vasaros saulei 
besiridenant arčiau į rudenį, 
turėjo didžiulę laimę — tri
gubas krikštynas. Imkit visi to 
džiaugsmo po trupinėlį! Dalin
kimės ir būsim turtingesni 
visi.

Ant mano stalo guli atversti 
dr. J. Balio „Lietuvių tauto
sakos skaitymai”. Ir ką gi da
rytume be tokių leidinių? Tie
siog norisi pasmalsauti, kiek 
mūsų šventė „prisilietė” prie 
senovinių lietuviškų krikš
tynų tradicijų. Verčiu pageltu
sius puslapius (1948 metų lei
dimas) ir skaitau: „Krikštynas 
dažniausiai daro sekmadieni
ais. Susikviečia gimines, kai
mynus ir gerus pažįstamus, 
prikepa pyragų, padaro 
alaus”. Ir tam išimtinam sek
madieniui mes sukvietėm 
savo brangiausius žmones. 
Kiekviena atėjusi šeima žino
jo, kad 2002 m. rugpjūčio 18 
dieną Krikšto sakramentas 
bus suteiktas Kamilei Vaiče- 
konytei, Simonui Vaštakui ir 
Lukui Lukoševičiui. Tai ne 
šiaip diena. Tai buvo diena, 
įsiterpusi tarp įvairiausių 
bendruomenės renginių. Visko 
buvo tiek daug, kad, vieni 
kitus matydami vėl ir vėl, jau 
nebežinojom, ar šiandien svei
kinomės, ar tai buvo vakar.

Šventos Monikos katalikų 
bažnyčia. Besišypsantys drau
gai. Ramus kun. A. Saulaičio

Vinco Krėvės lit. mokyklos mokinės, Philadelphia, PA, Sabyna Sandoval 
(kairėje) ir Dominyka Mauricaitė, dainuoja pernai metų eglutės pro
gramoje. P. Vaikio nuotr.

asmuo, gimęs 1938 metais, 
išeis į ankstyvą pensiją — su
laukęs 62 metų — jo pensija 
sumažės 20.83 proc. Asmenys, 
gimę 1939 metais, kad gautų 
visą pensiją turi dirbti, kol 
sulauks 65 metų ir 4 mėnesių 
amžiaus. Jei jie išeina į anks
tyvą pensiją, sulaukę 62 metų, 
jų pensija sumažinama 21,67 
proc. Ir taip išėjimo pensijon 
amžius auga, pridedant po du 
mėnesius kiekvieniems me
tams, iki bus pasiekta išėjimo 
pensijon amžius — 67 metai 
asmenims, gimusiems 1960, 
ar vėliau. Žmonės, kurie pa
sirenka ir išeina į ankstyvą 
pensiją, sumažintą pensiją 
gaus visą laiką.

6. Naujas išėjimo į pensiją 
amžius pakeitė taip pat ir 
pensininko galimo uždarbio 
ribą. Žmonės, kurie išėję į pen
siją dar dirba, yra suskirstomi 
į tris grupes:

A. pensininkas tarp 62 ir 
65 metų 2003 metais gali dirb
ti ir uždirbti 11,520 dol. per 
metus, neprarasdamas jokių 
pensijos mokėjimų. Kai uždir

balsas ir kažkur amžinai 
beskubantys bei nerimstantys 
savo vietoje būsimifeji krikš
tavaikiai. Tiesą pasakius, kad 
vaikiukus pakrikštytų kun. 
Saulaitis, buvo visų trijų šei
mynų sena svajonė. Kad ji įsi
kūnytų, prireikė Lukui su
laukti 1.5 metų, Simonui — 
metukų, o mažąjai Kamilytei 
— 9 mėnesių.

Krikšto tėvai seniau būda
vo vadinami kūmais. Ir juo 
turtingesni tėvai būdavę, tuo 
daugiau kūmų porų kviesda
vę. „Tikima, kad vaikai dažnai 
nusiduoda į kūmus, tad juos 
parenkant žiūri, kad tai būtų 
rimti ir gero būdo žmonės”. 
Kadangi mes su Arvydu esa
me kūmai Simonui, iš karto 
pasijutau gerai. Nereikia jo
kios charakteristikos. Jei jau 
kvietė Vaštakai kūmosna, tai 
vadinasi rimtais žmonėmis 
mus laiko! Nebuvo sunku 
krikšto tėvus surasti visiems 
trims vaikučiams, nes esame 
drauge visi jau ne vienus 
metus. Yra sakoma, kad jei 
nori, kad kūmystėn papra
šytų, tai reikia, pakepus duo
ną, skubiai išnešti laukan ližę 
arba duonkubilį”. Kažin, jei 
būtume aplėkę prietelių gry
čias kiek ankstėliau, ar bū
tume tokių ženklų radę? Gal 
tų duonkubilių ir ližių buvo 
eilės sustatytos!?

„Veždami krikštan kūdikį, 
kūmai turi rimtai užsilaikyti, 
nes jų elgesys atsiliepiąs kū
dikio ateičiai”. Manau, kad 
taip ir buvo, nes suvažiavom visi 
labai jau susirūpinę, patys 
nežinodami, kodėl. Laukė to
kios paprastos ir tuo pačiu be 
galo iškilmingos apeigos. Baž
nyčioje jau lūkuriavo patys

ba daugiau, praranda 1 dolerį 
pensijos nuo kiekvienų 2 dol. 
uždirbtų.

B. pensininkas tarp 65 
metų ir 65 metų ir dviejų 
mėnesių — naujo pensijos am
žiaus, 2003 metais gali dirbti 
ir uždirbti 30,720 dol. ir ne
praras nė vieno pensijos dole
rio. Uždirbantis daugiau, pra
ras 1 dol. pensijos nuo kiek
vienų uždirbtų 3 dol.

C. dirbantis pensininkas, 
kuris pasiekia naują pensijon 
išėjimo amžių, tai yra 65 
metus ir du mėnesius 2003 
metais, gali dirbti ir uždirbti, 
kiek nori ir neprarasti savo 
pensijos.

7. Asmenims, kurie dirba 
savo versle, aukščiausias „Soc. 
Sec.” mokėjimas pakeliamas 
260,40 iki 10,788 dol. sumos.

8. Mažiausias uždarbis, 
nuo kurio reikia pradėti 
mokėti „Soc. Sec.” mokėjimus 
2003 metais, pakeliamas per 
ketvirtį iki 890 dol. (2002 
metais buvo 870 dol.).

Naudotasi „Soc. Sec.” įstaigos 
pranešimais.

artimiausi draugai, šeiminykš- 
čiai..

O jau gražumas Kamilytės 
baltosios suknelės (kurią anū
kėlei pasiuvo močiutė Kazi
miera Kaune)! Ir tas labai 
svarbus sagutis plaukučiuose. 
Nenusklendanti šypsena nuo 
jos tėvelių, Astos ir Dainiaus, 
veidų.

Jos kūmai, Inga ir Arūnas 
Gauriai, visai čia pat, belai
kantys gėlių puokštelę pa
puoštą krikšto žvakele... Be- 
vilkinčiam liemenę Simonui ir 
basakojui Lukui visai susimai
šė, kur čia tikri, o kur krikšto 
tėvai. Aušra ir Audrius Vaš
takai, Nomeda ir Arvydas Lu
koševičiai — visi vienoj krū
voj. Beje, mažųjų krikšto žva
kės buvo atvežtos iš Lietuvos, 
nupirktos ant šventoriaus prie 
vienos Kauno bažnyčios iš 
paprastos moterėlės... Gal 
todėl taip karštai jos degė? Ir 
kiekvienam vaikeliui atskrido, 
atplasnojo giedrą nešantis 
kun. Saulaičio žodis, palaimi
nimas, palytėjimas, švęsto 
vandens lašeliai ir kvepiančio 
aliejaus kryžiaus ženklas... 
Ačiū visiems, sustojusiems į 
didžiulį ratą ir susiėmusiems 
rankomis. Pajutome stiprybę, 
reikšmingumą ir gilumą tos 
akimirkos...

„Parvežus iš krikšto ir įne
šus kūdikį pirkion, kūma turi 
skubėti jį išvystyti, atleisti 
kojas, tada jis greit pradės 
vaikščioti. Kūma, įėjus su 
vaiku pirkion, pirmiausia sė
dasi ant suolo ir kokią minutę 
pasėdi, tada sveikinasi, ati
duoda vaiką motinai, — taip 
daro, kad vaikas būtų ramus, 
neverktų naktimis”. Na, „at
leisti kojų” mūsiškiams nerei
kėjo. Jie jau patys laksto ar ro
poja greičiau, negu galima 
tikėtis. Va, kokie mažučiai

*8
PLB valdybos pirmininkas 

Vytautas Kamantas pergy
venęs gana sunkią operaciją ir 
po jos sekusį reabilitacinį pe
riodą, jau vėl aktyviai grįžo 
prie savo tiesioginių darbų. 
Net ir sirgdamas, jis žmonos 
Gražinos padedamas, interne
to pagalba bendravo su kitais 
valdybos nariais, spręsdamas 
įvairiausius klausimus.

Pirmoji jo didesnė kelionė 
po ligos buvo lapkričio 8-11 d. 
išvyka į Kanadą, nes Toronto 
mieste buvo švenčiamas Ka
nados Lietuvių Bendruomenės 
50 metų jubiliejus. Jis ten 
dalyvavo bei kalbėjo sukaktu
viniuose renginiuose, o taip 
pat susitiko su PLB valdybos 
nariais kun. Ed. Putrimu ir 
Matu Stanevičiumi.

Prieš tai savo namuose 
Grand Rapids mieste, Michi
gan valstijoje, jis nemaža dir
bo kartu su iš Lietuvos at
vykusia PLB istorijos knygos 
redaktore dr. Vitalija Stra
vinskiene.

Kaip teigia, V. Kamantas 
ir dr. V. Stravinskienė dirbo nuo 
ryto iki vėlyvo vakaro septy
nias dienas savaitėje. Jo žo
džiais tariant, ,ji yra labai 
darbšti, kruopšti, rūpestinga, 
daug visokių knygų, doku
mentų ir kitokių šaltinių per
skaičiusi ir gerai su PLB ir 
įvairių kraštų Lietuvių Ben
druomenių gyvenimu bei dar
bais susipažinusi mokslinin- 
kė-istorikė, turinti labai gerą 
atmintį”.

Lapkričio 14 d. V. Kaman
tas, dr. V. Stravinskienė, o 
taip pat ir Gražina Kaman
tienė atvyko darbui į Čikagą ir 
Lemontą. Čia buvo viešėta ir 
dirbta Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centre. Čia papildyta 
ir patvirtinta knygai surinkta 

medžiaga. Šiuo metu sureda- 
uota medžiaga apima 56 

straipsnius ir sudaro 267 pus
lapius (be nuotraukų). Pridė
jus nuotraukas bei priedus su
sidarys arti 500 puslapius tu-

pančiai būtų visai pravertę. 
Beje „važiuodami į bažnyčią ir 
namuose prie stalo kūmai turi 
sėdėti arti susiglaudę, tada 
kūdikio dantys bus gražūs, be 
tarpų suaugę. Gerti jie turi po 
du stikliuku, kad vaikas 
nebūtų raišas. Įsigėrus imama 
dainuoti, išlyginimui ir pa
taisymui vaiko balso, kad 
užaugęs būtų dainininkas”.

Vaišių stalas buvo kuklus, 
bet iš pačios širdies suręstas. 
Puikavosi gražuolis Simono 
močiutės Valės keptas tortas 
(toks skalsus, kad ne visiems 
išteko paragauti), įvairūs 
naminiai kepinėliai, vaisiai, 
užkandėlės. O kitame salės 
gale — dovanų kalnas. Trys 
vaikai — ne juokas! Vėl cituo
ju: „Apskritai, dovanos krikš
tynose yra labai madoje. Ve
žant kūdikį į krikštą, kūmas 
įdeda į vystyklus sidabrinį 
pinigą — užaugęs vaikas bus 
turtingas”.

Ir iš kur Guntis Šmid- 
chens žinojo apie šį paprotį? 
Mažieji gavo po sidabrinį pi
nigą. Ne į vystyklus įvyniotą, 
bet tikim, kad turtus nešantį... 
Ačiū! Ne, ne, neatidarinėsim 
tų margaspalvių dėžių dabar. 
Bet dėkoti tai padėkosiu. Ačiū 
visiems nuo mūsų visų!

„Krikšto marškinėlius ir 
kepuraitę visados įtaiso kūma. 
Kas tuos krikšto marškinėlius 
išlaiko visą gyvenimą, tas esti 
laimingas. Kare jie apsaugo 
nuo kulkų. Kad vaikai vienas 
kitą mylėtų ir santaikoj gy
ventų, reikia, vežant krikštan, 
visus vilkti tais pačiais marš
kinėliais”. Įvyko! Simonas turėjo 
sesutės Tauros krikšto rūbelį, 
o Lukas — broliuko Tado.

Dar štai ką rašo: „Per 
krikštynas vyrai įsisodina 
kūmą į geldą ir vežioja per 
slenkstį iš vieno trobos kampo

PLB VALDYBOS PIRMININKO VEIKLA
EDVARDAS ŠULAITIS

rinti knyga.
Beje, dr. Stravinskienė 

lapkričio 25 d. vakare jau iš
skrido atgal į Lietuvą.

Lemonte PLB valdybos 
pirm. V. Kamantas dalyvavo 
Lietuvių fondo tarybos posė
dyje, kur buvo patvirtinta 
5,000 dolerių parama XI Pa
saulio Lietuvių jaunimo kon
greso stovyklai Punske, Len
kijoje, paremti. Taip pat fi
nansinės paramos reikalu V. 
Kamantas buvo susitikęs 
su LF vadovais dar ir vė
liau.

Išsiuntė knygas į Kauną

Lankydamasis Lemonte, 
V. Kamantas su keliais tal
kininkais supakavo 66 dėžes 
su knygomis bei archyvine 
medžiaga. Jos per „Transpak” 
agentūrą iškeliavo į Lietuvių 
išeivijos institutą Kaunan.

Iš viso susidarė apie tūks
tantis kilogramų (apie 2,000 
svarų). Dėžėse sukrauta PLB 
archyvinė medžiaga nuo 1973 
iki 2000 metų. Taip pat čia til
po ir JAV Lietuvių Bendruo
menę liečianti archyvinė 
medžiaga, įvairių organizacijų 
dokumentai.

Kaip teigia V. Kamantas „da
lis tos medžiagos yra labai ver
tinga ir įdomi ateities studi
joms”. Jis sako, kad praėjusių 
metų pabaigoje ir šių metų 
pavasarį į Kauno LII buvo iš
siųsta apie 50 dėžių, o po po
ros mėnesių Kaunan iškeliaus 
likusios 30 dėžių iš PLB ir V. 
Kamanto asmeninio archyvo.

Čia reikia pasakyti, kad 
Lietuvių išeivijos instituto 
Globėjų tarybos garbės pir
mininku yra Valdas Adam
kus, o pirmininku dr. Algirdas 
Avižienis. Jo nariai: vysk. 
Paulius Baltakis, Danutė Bin
dokienė, Vytautas Kamantas, 
Vaclovas Kleiza, Albinas Mar
kevičius, dr. Tomas Remeikis, 
Liuda Rugienienė, kun. An
tanas Saulaitis.

į kitą. Šio papročio reikšmė 
dabar nebežinoma”. Ir gerai. 
Labai jau ne koks paprotys. 
Koks būtų buvęs triukšmas, 
jei trys geldos su trim kūmom 
būtų tampomos!? O ir vyrų 
nemenkų reikėtų!

Bus šventos Kalėdos, Ve
lykos, bus gimtadieniai, ir 
skubėsim pas savo krikš
tavaikius su geru palinkėjimu, 
dovana, o gal ir tęsim lietu
viškas tradicijas? Kokias? 
„Senesni šaltiniai aprašo 
apeiginį kūdikio plaukų kir
pimą, atliekamą, praėjus 
kelioms savaitėms po krikšto, 
dalyvaujant tik vienai kūmai. 
Nukirpti plaukai būdavo suge
riami su aliejumi arba pakasa- 
mi po apynių kelmu, kalbant: 
'Lygiai kaip apyniai ant 
smaigų vyniojasi, kad toksai 
kūdikis iš visų vargų 
išsivynioj’. Tada kūdikis esąs 
apsaugotas nuo ugnies ir van
dens nelaimių, jo plaukai 
gerai auga. Šios apeigos būda
vo keliskart pakartojamos”.

Ir pabaigai — kun. 
Ričardo Mikutavičiaus „Žalioji 
skrynelė”. Ji taip arti mažųjų 
dūšelės.

Į žalią skrynelę
Kasdienį vargelį,
Į patį dugnelį
Dienų rūpestėlį.

Į žalią skrynelę
Kuklų grūdelį,
Į patį kampelį,
Žemės kartumėlį.

Į žalią skrynelę
Kaitrią saulelę,
Į patį kraitelį
Gyvybės švieselę.

Žalia skrynelė
Slepia darbelį,
Saugo
Šviesiausią žodelį.

Vytautas Kamantas.

Lietuvių išeivijos instituto 
direktorius dėkoja

Dar norisi supažindinti su 
Lietuvių Išeivijos instituto 
(LII) direktoriaus prof. dr. 
Egidijaus Aleksandravičiaus 
laišku, parašytu PLB pirm. 
Vytautui Kamantui.

Jis savo laiško pradžioje 
sako, kad žinia apie PLB 
archyvų siuntimą ir pasiryži
mas jų tvarkymui skirti pini
ginę paramą ne tik nudžiugi
no, bet ir įpareigojo.

„Dabar aiškiai matyti, kad 
atsiveria didesnės galimybės 
institutui tvirtėti, jo moksli
niam pajėgumui augti”, — sa
ko dr. E. Aleksandravičius.

Tikimasi, kad šios archy
vinės kolekcijos susiformavi
mas pagreitins III mūsų pas
tato 'apgyvendinimą'. Pasita
rus su bendradarbiais, nus
prendėme, jog prie PLB 
archyvo tvarkymo mes an
gažuotume dvi istorikes: vie
na — Asta Petraitytė, jau keli 
metai darbuojasi prie Lozo
raičių muziejaus kolekcijų, 
yra paskelbusi keletą straips
nių akademinėje spaudoje... 
Visą darbą prižiūrėti imsis dr. 
Daiva Dapkutė ir asmeniškai 
aš pats”, — prideda dr. E. 
Aleksandravičius.
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JAV LB KRAŠTO VALDYBOS DARBAI IR RŪPESČIAI (1)
Visuomeninių reikalų tarybos veikla

Kinija kupina netikė
tumų. Ar kam galėtų šauti į 
galvą „paklydusi” mintis, jog 
makaronai išrasti Kinijoje, o 
ne Italijoje? Mūsų grupei 
„žymus makaronų meistras” 
pademonstravo, kaip „sukur
ti” egzotišką „pastąs” varian
tą. Kitas „atradimas” labai 
nustebino amerikiečius, kad 
niekur — nė viename mieste — 
nei gidai, nei restoranų pa
davėjai niekur negirdėjo apie 
JAV papuliarius kiniečių... 
„fortune cookies”. Tai prime
na, kai, keliaujant per Italiją 
skersai ir išilgai, negalėjai 
niekur net užuosti „picos” 
(pizza). Tiktai, pagaliau, Nea
poly radome mažytę, bet visai 
kitokią negu Amerikoje.

Ąmerikiečiai, it išdykę 
vaikai, krykštavo prie apskri
tos mūro „aido sienos”. Pri
glaudi veidą prie sienos ir 
šnibždi, o tavo partneris prie
šingoje pusėje, priglaudęs au
sį prie sienos, aiškiausiai gir
di (tai tarsi telefono princi
pas). Tačiau tai jokia naujie
na, nei „stebuklas”. Londone, 

‘ Anglijoje, St. Paul katedros 
kupole, turistai tuo „džiau
giasi”, taipogi ir Washington, 
DC, Parlamento rūmų (Ca-
pitol) kupole.

Uždraustame mieste, impe
ratorių „namuose” nuo XIV 
a., stebėjomės nuostabiais 
mediniais paviljonais, kurių 
stogai buvo taip tiksliai sta
tyti, jog jų sukibusios sijos 
(rąstai) tvirtai stovi savo vie
tose, nepanaudojus anei vie
nos vinies.

Nė kiek ne mažiau „ste
buklingi” našlės imperatorės 
Cixi Vasaros rūmai. Ambi- 

''čingoji bei godi Cixi, vos tik 
trečio rango konkubinė, impe
ratoriui mirus, būdama 23 m., 
pagriebė Drakono sostą ir 
nesąžiningai bei egocentriškai 
valdė 50 metų ligi savo mir
ties 1908 m. (mirė 73 m.). Ji 
pasižymėjo ir žiaurumu. Kitą 
konkubinę, mėginusią pasi
kėsinti į jos sostą, ji eunu
chams įsakė suvynioti į kili
mą ir įmesti į šulinį. Pasi
naudodama, jog jos sūnus bu
vo mažas vaikas, ji pasiskelbė 
imperatore. O savo sūnų laikė 
beveik atsiskyrėliu, neprileis- 
dama prie jo nei jaunų mo
terų, nei įtakingųjų eunuchų 
politikų. Jis, būdamas 18 m., 
mirė. Tada į sostą pasodino 
mažametį brolvaikį ir toliau 
vietoj jo valdė Kiniją. Net jam, 
jau pilnamečiui, paėmus 
valdžią, ji nesiliovė valdžiusi 
„iš už sosto”. O pagaliau ir jį 
patį, jau esantį imperatoriu
mi, ji įkalino namų arešte (jis 
ten ir pasimirė), vis valdyda
ma jo vardu. (Josios patarėjai 
buvo eunuchai, kurių impera
toriškame dvare buvo tūk
stančiai (jokių kitų vyrų į 
haremą neįlėisdavo). Pačios 
šeimos iškastruodavo savo 
sūnus, kad jie galėtų patekti į 
imperatorių rūmus, kur jie 
tapdavo labai galingais -
beveik tikraisiais valdovais).

Antrojo opiumų karo metu 
britai sudegino Vasaros rū
mus ligi pamatų. 1888 m. im
peratorė Cixi, labai apsukriai 
pagriebusi lėšas, skirtas jos 
moderniam karo lavynui, jas 
panaudojo Vasaros rūmams 
atstatyti. Vasaros rūmai, išsi
plėtę kaip imperatoriškas 
parkas, buvo pradėti kurti 
Yuan dinastijos valdymo lai
kais, kai inžinieriai sukūrė 
nemažai žmogaus rankomis 
sukurtų ežerų, į juos nukreip
dami šaltinių vandenį. 1750 
m. imperatorius Qianlong 
pavedė įkurti šią vasarvietę 
savo motinos 60 m. gimtadie
niui paminėti. Tai, kas mus 
žavėjo, buvo statyta 15 metų: 
didingi rūmai, puošnūs pa
viljonai, lenkti tiltai, egzotiški

sodai, į ežerą vedantys, sto
gais dengti lieptai bei daugy
bė pavėsinių.

Imperatorei Cixi nestigo 
nei kvailybės, nei jos už
gaidoms įgyvendinti įvai
riausių priemonių. Prie ežero 
kranto stūkso nepajudąs mar
murinis laivas (amerikiečiai jį 
pavadintų „pink elephant” - 
skęsta, per sunkus), kurį im
peratorė atstatė. Vidus iš
puoštas didžiuliais veidrodži
ais. Imperatorė mėgdavo čia 
gerti arbatą arba vakarie
niauti, besigrožėdama pui
kiuoju ežeru.

Šalia uždrausto miesto 
esanti Tian An Men aikštė 
pagarsėjo, kai pasaulis išgirdo 
apie ten įvykusius archaiškus 
žiaurumus, šimtus kruvinų 
aukų, tankams bei karei
viams užplūdus ją (1989 m. 
birželį jaunoji Kinija - stu
dentai panoro praverti bent 
mažą langelį, kad įleistų tyro 
demokratijos oro iš Vakarų). 
Šis didžiulis kaip dykuma 
grindinys yra modernaus 
Beijing (ir visos Kinijos) šir
dis. Aikštė yra didžiausia pa
saulyje. Ji buvo padidinta 
(1950 m.) keturiskart, kad 
sutalpintų milijoną žmonių. 
Čia nerasi nieko, primenančio 
Yuan, Ming ir Qing dinastijų 
didinguosius imperatoriškus 
planus - viskas įpėdinio - 
Mao Zedong dinastijos. Tian 
An Men yra Mao kūryba. 
Kultūrinės revoliucijos metu 
(1966-1967 m.) Mao, užsidė
jęs raudoną sargybos raištį 
ant rankovės, apžvelgdavo 
milijoninės minios paradus 
(žygiuodavo 600,000 raudon
armiečių). O 1976 m. kitas mi
lijonas žmonių susigrūdo 
aikštėje atiduoti jam pas
kutinę pagarbą.

Kaip šiuo metu? Mums 
besilankant gegužės mėnesį, 
saulutė tai šypsojosi (kartais 
net per daug karštai palaiky
dama savo glėbyje), tai vėl 
susiraukdama... Mes matėme 
tik saulėje drybsančius kūnus 
bei betiksliai slankiojančias 
būtybes. Gan daug buvo žai
džiančių vaikų, kurie į padan
gę leido išdabintus spalvingus 
popierinius aitvarus ir įvai
riaspalvius balionus. Aikštę 
supa (net galima sakyti, kad ji 
nusagstyta) keista kolekcija 
(mūsiškiai amerikiečiai pa
vadino „mishmash”) — pamink
lai - praeities bei dabarties: 
Tian An Men („Dangiškosios 
ramybės vartai” - ar ne ironi

Laivo formos Vasaros rūmų paviljonas

Tian An Men aikštė; kairėje — paminklas liaudies didvyriams

Cixi niekad nebuvo imperatorienė, tik imperatoriaus konkubinė, o jam 
mirus pasiskelbusi imperatore.

ja?!), Kiniečių revoliucijos is
torijos muziejus, stalinistinio 
stiliaus Liaudies didžioji salė, 
Prekybos vartai, milžiniškas 
Mao mauzoliejus (dabar popu
liariai vadinamas ne mau- 
soleum, bet maosoleum) ir 
paminklas liaudies herojams. 
1999 m. aikštė buvo atnaujin
ta, ruošiantis paminėti 
Kinijos liaudies respublikos 
50 m. sukaktį. Pilko betono 
(cemento) plokštės buvo pa
keistos rausvu granitu. 
Dviračiams uždrausta važiuo
ti per aikštę (o tankams traiš
kyti jaunimą - tai tvarkoj?!), 
bet juos varytis galima.

Tian An Men yra tautinis 
simbolis, statytas XV a. Iš 
„Dangiškosios ramybės var
tų” balkono 1949 m. spalio 1 
d. Mao paskelbė Kinijos liau
dies respubliką. O dabar čia 
kabo masyvus Mao portretas 
(ir jis žvelgia į aikštę taip „ne
kaltai”...). Kultūrinės revoliu
cijos žydėjimo metu, 1967 m., 
aikštėje žygiuodavo šimtai 
tūkstančių raudonosios ap
saugos karių, skanduojančių 
Mao vardą (tai yra jo pavardė) 
ir mojuojančių jo Mažąja 
raudona knygele, kuri dabar 
visiškai „nebe madoje” - tik 
turistai graibsto ją kaip su
venyrą. Kaip istorija įvertins 
Mao bei spręs jo įtaką Kinijos 
ekonomikai jam esant gyvam? 
Šiandien - miręs - jis gerokai 
pasitarnauja jai: aikštėje 
esančiose suvenyrų prekybos 
būdelėse turistai (kiniečiai ir 
užsieniečiai) masiškai perka 
raktui pakabukus, nuo saulės 
apsisaugoti „snapelius”, rankš
luostėlius, termometrus, nosi

nes, adresų knygutes ir ciga
retes (Mao nepaleisdavo ciga
retės iš rankos). Gidai (su jau
čiama pagarba) mėgsta ci
tuoti, jog Mao buvo 70 nuo
šimčių teisus ir tik 30 nuo
šimčių ne.

Aikštės vidury stovi aukš
čiausias paminklas Kinijoje - 
125 pėdų aukščio granito 
obeliskas liaudies didvyriams 
paminėti (žuvusiems per 
revoliuciją). Komunistų parti
jos „chairman” Mao ir prem
jero Zhou Enlai raginimai - 
citatos (kaligrafija) puošia jį. 
Aštuoni marmuriniai reljefai 
supa pamatą su revoliucijos 
vaizdais nuo 1840 m. iki 1949 
m. Viename išraižytame rel
jefe vaizduojama, kaip XIX a. 
kiniečiai naikina opiumą. 
Paminklas, statytas nuo 1952 
m. iki 1958 m., žymėjo oficialų 
senojo Peking išnykimą.

Liaudies didžioji salė yra 
Tautinis liaudies kongresas. 
Savo didumu (užimamo ploto) 
pastatas prašoka Uždraustąjį 
miestą. 14,000 savanorių (ar 
ne tokie pat „savanoriai” ke
liavo iš Lietuvos į Sibirą?!) 
statė jį dieną naktį beveik 
vienerius metus. Viduje yra 
5,000 asmenų talpinanti 
pokylių salė, kurioje 1972 m. 
JAV prezidentas Richard Ni- 
xon vakarieniavo. O auditori
ja - 10,000 asmenims - lubose 
turi milžinišką raudoną 
žvaigždę, apie kurią sukasi 
500 žvaigždžių formos elekt
ros lempų. Ir vėl mus vedė per 
tikrą „turgų”, aikštėje, kur 
buvo gausiai pardavinėja
mas... Mao. Turistai, apspitę 
karštligiškai pirko Mao bius
tus, maišus, ženklelius ir 
muzikinius žiebtuvėlius su 
daina „Rytai yra raudoni”.

Vakare visa mūsų grupė 
nuvyko į Beijing operą. Ta
čiau jos negalima lyginti nei 
su Metropolitan, nei Lyric, nei 
Lietuvių opera. Žodis „opera” 
turbūt buvo duotas per 
klaidą. Labiau tiktų pasakyti 
„muzikinė akrobatika”!

Bet užtat kiniečiai - gar
sūs tautosakininkai, kurie daž
nai cituojami plačiame pasau
ly. Štai jų liaudies išmintis: 
„Kai visi kursto ugnį, liepsnos 
kyla aukštai; juo daugiau 
žmonių, tuo daugiau jėgos”.

Stasė E. Semėnienė

Dėl netikėtai greitos Vi
suomeninių reikalų tarybos 
(VRT) pirmininko a. a. Algirdo 
Rimo netekties, JAV LB kraš
to valdybos rūpesčius paleng
vino JAV LB įstaigos Restone, 
prie Washington, D.C., admi
nistratorė Jūratė Mikšėnienė. 
Ji vykdė įstaigos kasdieninius 
darbus bei korespondenciją, 
su VRT nario Donato Skučo 
talka paruošė medžiagą A. 
Rimo pradėtai rengti Visuo
meninei konferencijai ir Kon
greso štabų lankymui, XVI 
JAV LB tarybos sesijos iš
vakarėse 2002 m. rugsjėo 20 d. 
Kuris laikas J. Mikšėnienė 
Washington, DC, atstovauja 
JAV LB-nei amerikiečių kon
ferencijose, kuriose yra aptariami 
su Lietuva ar NATO siejami 
klausimai, ir tas konferencijas 
aprašo Amerikos lietuvių 
spaudoje. Kai kuriais atvejais 
LB atstovavimui amerikiečių 
politiniuose renginiuose talki
na Washington, DC, gyvenan
tys VRT nariai Algimantas 
Gureckas ir Darius Sužiedėlis. 
Visuomeninių reikalų tarybai 
vadovauti JAV LB KV-bos 
pirm. Algimantas Gečys yra 
pakvietęs ilgametę VRT-bos 
narę Eloną Vaišnienę, Ph. D. 
ir ją pristatęs JAV LB XVI 
Tarybos patvirtinimui. Patvir
tinus dr. Vaišnienę VRT pir
mininkės pareigomis, visuome
nė bus plačiau supažindinta

TARP MUSU KALBANT

Regis, jog nebus perdėta 
pasakius, kad mes, lietuviai 
(daugiau negu kiti) sugebame 
ašaringai apgailestauti ir įs
pūdingai atsisveikinti su am
žinybėn iškeliaujančiais arti
maisiais, o dar labiau su „var
dan tos Lietuvos” baruose pa
sireiškusiais asmenimis. Ka
žin, ar nereikėtų dar pridurti, 
jog mes taipgi sugebame apvalių 
(gimimo ar mirties) sukakčių pro
gomis neprisiminti iš gyvųjų 
tarpo pasitraukusių žmonių?

Ak, tenebūna pamiršta 
prieš 100 metų gimusi a.a. 
Alicija Rūgytė. Ji, atviriau 
kalbant, buvo tikrai „Barbė 
devyndarbė”. Žinia, pačia ge
riausia pastarųjų žodžių pras
me. Prel. Mykolo Krupavi
čiaus žodžiais: .Alicija... ne
išsenkamas idealų šaltinis. 
Energijos jau ne samčiais, bet 
kibirais neišsemsi. Turi kuo 
stumti savo idealų sukurtą 
gyvenimą ir jėgos tuos idealus 
realizuoti. Patriotizmas spin
duliuoja. Tais spinduliais už
dega kiekvieną su ja susidū- 
rusį. Ją surasi visur, kur 
lietuviški reikalai šaukia...”

Prof. dr. Jono Račkausko 
pastangomis, 1996 m. dr. Kęs
tutis Pečkus parašė, o Lie
tuvių istorijos draugija ir Li
tuanistikos tyrimo ir studijų 
centras išleido, knygą .Alicija 
Rūgytė: Gyvenimo kelias”. 
Knygos autorius pratarmės 
vietoje rašė: „Dar gyva bū
dama ji daugeliui užsienio lie
tuvių buvo pasiaukojimo pa
sirinktam gyvenimo tikslui ir 
pasišventimo pavyzdys. Ją, 
mokytoją, įvairių draugijų ir 
organizacijų veikėją bei rė
mėją, dažnas lietuvybės rei
kalams neabejingas žmogus, 
matydavo ten, kur be A. Rū
gytės, rodos, niekas negalės 
padaryti: įtikinti abejojantį, 
pasidžiaugti ir įvertinti jo ge
rus darbus, paskatinti ir kitus 
lietuvybę kaip tautos gyvybės 
židinį svetur nuolat saugoti...”

Ak, Pone Dieve, Alicija 
Rūgytė tikrai buvo žmogus, 
kuri atlikdavo neįtikėtinus 
darbus. Va, kad ir prisiminus 
1959 metus. Tais metais Šiau
rės Amerikos lietuvių vyrų 
krepšinio rinktinė rengėsi iš
vykai į Pietų Amerikos vals-

su jos plačia visuomeninės 
veiklos patirtimi. Tuo tarpu, 
kol LB Tarybos prezidiumas 
įvykdys dr. Vaišnienės forma
lų patvirtinimą, ji jau eina 
„laikinosios” VRT pirmininkės 
titulu pareigas ir yra atlikusi 
eilę svarbių uždavinių. Jos 
žinioje veikia JAV LB įstaiga 
Restone. Su J. Mikšėnienės 
talka išsiųsti padėkos laiškai 
visiems kadenciją baigian
tiems JAV Kongreso senato
riams bei atstovams, rėmu- 
siems Lietuvos reikalus. Ruo
šiami laiškai pasveikinti nau
jai išrinktiems ir 2003 m. sau
sio mėnesį pareigas periman- 
tiems, Kongreso nariams su 
kvietimu jungtis į Baltic Cau- 
cus. Dr. Vaišnienė paruošė 
Lietuvos istorijos trumpą san
trauką bei apžvalgą apie JAV 
Lietuvių Bendruomenę Cent
rinės ir Rytų Europos koalici
jos — „Central and Eastern 
European Coalition” (CEEC) 
tinklalapiui. Lietuvos istorijos 
naujoji santrauka patalpinta ir į 
JAV LB tinklalapį (javlb.org arba 
lithuanianamerican.org).

Vos savaitę po dr. Vaiš
nienės pakvietimo perimti 
VRT vadovavimo pareigas, 
JAV LB Krašto valdyba gavo 
elektroninį laišką iš Scott Ba- 
tes, Ph.D., vyriausio patarėjo 
atstovo Jim Turner (TX-D) 
Washington, DC, įstaigoje. Dr. 
Bates skaito į JAV Kongreso

ALICIJAI RŪGYTEI — 100
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Alicija Rūgytė.

tybes. Gerai prisimenu, vieną 
dieną Marąuette Parke suti
kau nedaug pažįstamą moteriš
kę, kuri ėmė gundyti surengti 
krepšininkų išleistuves — po
kylį. Pasiguodus darbų ir rei
kalų gausybe, teko padėkoti ir 
atsisakyti netikėto pasiūlymo. 
Visgi mudviejų pasikalbėji
mas nesibaigė tuščiomis. Ma
noji pokalbininke, už poros 
dienų paskambinusi telefonu, 
pasižadėjo pati surengti išleis
tuves. Pažadas buvo ištesėtas. 
Pokylis buvo surengtas Jau
nimo centro didžiojoje salėje. 
Jame dalyvavo tuometinis 
Lietuvos generalinis konsulas 
Petras Daužvardis su žmona 
Juze, mūsų krepšinio vetera
nai, lietuvių visuomenės dar
buotojai, išvykos rėmėjai ir ke
lionėn besirengianti krepšinio 
rinktinė. Kas gi pasirūpino iš
leistuvių surengimu? Nagi ne- 
amirštama Alicija Rūgytė, 
iandien galima drąsiai sa

kyti, jog ji, kad ir netiesiogine 
prasme, reiškėsi ir lietuvių
sportinėje veikloje.

Alicija Rūgytė labai daug
nusipelnė lietuviškųjų mokyk
lų steigimui ir jų išlaikymui. 
Taipgi daug atliko lietuviškų 
knygų leidime ir platinime. Ji 
buvo paprastais žodžiais nea
pibūdinama asmenybė.

atstovų įstaigas siuntinėjamą 
„Bridges” žurnalą ir tiek susi
domėjo Lietuva bei Amerikos 
lietuviais, jog laiške pasiūlė 
savo paslaugas LB-ei rūpimais 
klausimais. Visą gyvenimą pa
šventęs akademinei ir poli
tinei veiklai, ypatingai domisi 
Rytų Europa. Neseniai grįžo į 
JAV, metus praleidęs Kosovo. 
Dr. Bates laiškas buvo nu
kreiptas dr. Vaišnienei, kuri, 
padėkojusi už jo domėjimąsi 
Lietuva, išdėstė jam tris gali
mybes talkinti Lietuvos reika
luose. Pirmiausiai prikalbinti 
atstovą Jim Turner tapti 
Baltic Caucus nariu, padėti 
įtaigoti kitus Kongreso narius 
stoti į Baltic Caucus ir 
prisidėti prie pavasarį JAV 
Senate prasidedančio NATO 
sutarties ratifikacijos proceso, 
kad pakviesta Lietuva taptų 
visateise NATO nare. Už po
ros dienų dr. Vaišnienė gavo 
dr. Bates atsakymą į patį pir
mąjį jos prašymą — JAV Kon
greso narys Jim Turner įsi
jungė į Baltic Caucus. Tai pri
minimas, kaip svarbu išlaikyti 
„Bridges”, toliau tęsti žurnalo 
siuntinėjimą JAV Kongreso 
nariams ir kuo efektingiau 
išnaudoti visas galimybes, 
kurias LB veiklai suteikia 
technologinis stebuklas — 
internetas!

Teresė Gečienė
JAV LB KV-os informacija

Stasės Petersonienės („Mote
ris”, 1947 m.) nuomone: .Ali
cija Rūgytė dabartinį lietuviš
ką jaunimą stengėsi suprasti, 
visur keldama tai, kas juose 
gero, ieškodama krištoliukų, 
kurie savo švytėjimu uždegtų 
lietuvybei ir tuos, kurie abe
jingi ar pasimetę dviejų kul
tūrų įtakoje”.

Anot Juozo Žygo („Draugas” 
1986 m.): „Sunku rasti tinkamą 
žodį jos asmens pavaizdavimui. 
Ji nebuvo pirmoji prie garbės 
stalo, bet pirmoji prie darbo. Ji 
nesivaikė garbės ir nebėgiojo 
paskui fotoaparatą, bet organi
zavo visokius darbus...”

Negalima pamiršti Juozo 
Masilionio („Draugas”, 1986 
m.) žodžių: „Prisimindami ją, 
jos nuveiktus darbus, prisimin
kime, kad daug jos užsimotų 
darbų nėra baigti ir negali bū
ti baigti, kaip rūpinimasis lie
tuviškomis mokyklomis, drau
gijomis, spauda. Kol esame 
gyvi — visi būkime jos darbų 
tęsėjais”.

Alicija Rūgytė gimė 1902 
m. gruodžio 5 d. Švėkšnoje. 
Mirė 1985 m. birželio 20 d. Či
kagoje. Jos palaikai ilsisi, be
maž prieš 100 metų lietuvių 
pastangomis įsteigtose, Šv. 
Kazimiero kapinėse.

Petras Petrutis

javlb.org
lithuanianamerican.org
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Siūlo darbą

Assistant Position

Mig and Tig Furniture in search 
of an individual with good 
English reading and writing 
skills. Mušt be organized and 
have good Computer skills.

Duties include: Customer 
contact, bookkeeping and 
inventory control.
Please fax your resume:
312-850-0599? e-mail to 
migtigstk@attglobal.net
or call 312-850-0597.

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo trans

portą ir važinėti greitkeliais į 
vakarinius priemiesčius.

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

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

Atlyginimas nuo 
$1,500 iki $1,800.

Tel. 901-218-7481.

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.

pažyništl35-rių metų kūrybinės veiklos
Dėl bilietų teirautis:
Willowhrook Ballroorn - 
8900 South Archer Rd 
Wdlow Springs II 
Tel: (708) 839-1000

Atlantic Exprcss
2719 VVest >1 str .'I Tl|1l1IHllll

Parduoda

Discounted Airline tickęts from 
Nevv York and Chicago to Vilnius 

Fregata Travel
250 VVest 57 Street Nevv York,
NY 10107 Tel. 212-541-5707.

Reikalinga auklė prižiūrėti 3 mėn. 
mergaitę. Darbas ,,downtown”, prie 
State St. Pradėti vasario mėn. I-V, 
nuo 8 v.r. iki 6 v.v. Anglų kalba 
nebūtina. Turėti rekomendacijas. 

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

Sveikina

Paslaugos NEKILNOJAMASIS TURTAS

Pokario partizanų dainos
ir lopšinės komunistams. 

Dainuoja A. Brunius diskuose ir 
kasetėse. Atsiunčiu paštu.

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

IL 60632.

Happy 2003 Nevv Year to 
all of our Customers from 

Cravvford Sausage Co., Ine. 
773-277-3095.

„Everything fresh as a daisy”

Namų remonto ir statybinės paslaugos

Amber construction Co.
Dengiami stogai, kalamas

„siding”, atliekami cemento,
„plumbing” bei kiti namų 

remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded” 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929.

A Xr C 24 HRS, 7 DAYS 
773-531-1833

-TiSSSSSo 312-371-1837
FREE ESTIMATE 

Apšildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaliacija
Vandens šildytuvai
Kaminai,
Gariniai boileriai
Centrinė šaldymo sistemaELEKTROS

STASYS CONSTRUCTION

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

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

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

RITKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite 

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

laboratorijos darbus.

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

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

Antradieniais ir trečiadieni
ais susikalbėsite lietuviškai. 

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

—Teikiu paslaugas parduodant 
ar perkant namus, butus, 

W žemessklypą.Veltui
f; . y ikainoju nekilnojamą 

.j* turtą. Galiu tarpininkauti 
■B gaunant finansine paskolą.

O’FLAHERTY REALTORS 
& BUILDERS, Ine. 

Kompanija pagal Jūsų užsakymą 
stato naujus namus. 

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

mob. 708-203-5242 
jonavlclusOhome.com

,r Audrius "Mikulis~ ”
I Tei:630-205-9262 -=^21
I Pager. 773-260-3404 'o0™'**"
1 E-mail: amikulis@usa.com 
J Įvairus nekirojamas turtas: 
i * Nemokamas įkainavimas 
l * Nemokama rinkos analizė 
I * Pirkimas
Į * Pardavimas 
l * Surandame
l optimaliausią finansavimą

Krautuvėlė „LIETUVĖLE"

Tik už $85 parduodamos bulvių 
tarkavimo mašinos. 

Duodame garantiją, UPS siunčiame 
į kitas valstijas. Platus asortimentas 

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

„Visuotinę Lietuvių Enciklopediją".
Jaunimo centre prekiaujame tik 

savaitgaliais, o kitomis dienomis ir 
savaitgaliais —

5741 S. Harlem Avė.
Tel. 847-845-3972.

Imigracinės ir vizų 
paslaugos

PERMANENT STATUS IN 
CANADA!!!

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 

www.immigration-Service.com

CTS 773 237 0066

ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai.

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

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

Tel. 708-205-1046, Vytenis.

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

Aukšta darbų kokybė, 
žemos kainos.

ŽILVINAS
VENCIUS
contractor CONSTRUCrZSL

tucrloN

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

Draudimo paslaugos

SKAMBUČIAI Į LIETUVĄ - TIK 22.9 C/MIN.
IELELONUSĖS KORTELĖS - LIETUVA 11 C/MIN. j

TLANTIC Tel: 888-615-2148, 708-599-9680
rcssCorp. www atlanticexDresscorD.com/isterra

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

BftCEOT INBTOAKCIS AOBNCT
4315 W. 63 rd St, CHICAGO, IL 60629 • 773-735-3400 

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

TAI — JŪSŲ LAIKRAŠTIS
DRAUGAS

THE LITHUANIAN WORLO-WID£ OAILV

VILNIUS 2003
KELIONĖS į DAINŲ ir ŠOKIŲ ŠVENTŲ 

FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš įvairių JA V miestų. 
Grupės ir pavieniai keliautojai 

PIGIA USIOS KAINOS !!!

40-24 235th Street Douglaston, N Y 11363 
Tel. 718-423-6161 I-800-77-VYTIS 

Fax. 718-423-3979 
E-mail: vyttours@earthlink.net 
Web site: www.vytistours.com

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

Rita Penčylienė - TcVfai 708-923-0280
E-mail: pencylar@aol.com 

Bronė Barakauskienė - Tel 708-403-5717 
Fax 708-403-4414 

E-mail: broneb@aol.com

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; „sidings”,

„soffits”, „decks”„,gutters”,plokš 
ti ir „shingle” stogai; cementas, 
dažymas. Turiu darbo draudimą. 

S. Benetis, tel. 630-241-1912

Allt AK MUINAMŲ, SVF3KAIUK1R 
GYVYBES DRAl J IMAS.

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

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

Rūsių, virtuvių ir vonių 
įrengimas, keramikos plytelės, 

grindys, dažymai iš lauko 
ir vidaus.

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

STATE FARM INSURANCE 
DRAUDIMAI

Automobilio, namų, 
gyvybės ir sveikatos 

Agentė Barbara Murray 
Prašykite Rasos - kalba lietuviškai
5710 W. 95 St., Oak Lawn 

708-423-5900

Atnaujinu parketą, 
atlieku dažymo darbus.

Tel. 708-917-9199.

Kirpėjų paslaugos

Įvairus

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

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.

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.

Always With Flovvers
• 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

8015 W. 79 St. Justice, IL 60458; Tel. 888-594-6604
fe*

Siūlo mokytis

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

įsidarbinant
Mokykla ruošia šiuos specialistus:

• Dantistų asistentus, turinčius
kompiuterio ir medicininių sąskaitų žinių 

* Medicinos asistentus ir medicininės
sąskaitos

Šios mokyklos studentai gali lankyti 
nemokamas anglų kalbos pamokas.

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

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

8011 Lincoln, Skokie

j
KIRPĖJA, turinti didelę darbo 

patirtį, kerpa vyrus ir moteris, adieka 
cheminį sušukavimą, dažo plaukus, 

antakius, blakstienas.
Pagal pageidavimą atvyksta į 

kliento namus.
Tel. 773-918-0851; 

773-844-3649, Regina

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

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

namų tel. 708-612-9524.

GREIT PARDUODA
rlrap.—, Landmark 
I properties

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

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

Kraustymosi paslaugos

MOVING
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas.

GEDIMINAS
708-387-9144

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
VrioeMai 773854-7820 
Fax: 708-361-9618

DANUTĖ
MAYER

Jei norite parduoti ar pirkti namus mieste 
ar priemiesčiuose, kreipkitės į DANUTĘ 

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

8201 S. Cicero

Accent

Homefinders

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

66 St. ir Troy išnuomoja
mas 3 kambarių su apšildy

mu, su baldais arba be, butas.
Kaina $420.

Tel. 708-425-7160.

VVestmont išnuomojamas 2
mieg. apšildomas butas. 

Pirmas mėnuo veltui. Kaina 
$750 + „security deposit”.

Tel. 630-415-2405.

Išnuomojamas apšildomas 
4 kambarių,

1 mieg. butas 67 & Whipple 
apyl. $415 į mėn. + „security”

Tel. 773-434-4543

Tai - Jūsų laikraštis
DRAUGAS

THE LITHUANIAN WORLD WIOE OAILV

Šiauriniame Čikagos 
priemiestyje 

išnuomojamas kambarys 
su baldais.

Tel. 847-912-1485.

Išnuomojamas 2 mieg. naujai 
įrengtas butas su baldais 

„basement”, Archer Avė. ir 
Pulaski apylinkėje.
Tel. 773-218-4351.

Išnuomojamas vienas 
kambarys. Kaina $325.

Tel. 708-476-1184, Zita.

Išnuomojamas 3 mieg. namas
Vilią Park su neįrengtu rūsiu ir 2 

mašinų garažu. Reikalingas 
užstatas. Kaina $1,050.

Tel. 773-719-965 L

Siūlo finansavimą

CENDANT
Mortgage

FINANSUOJAME NAMUS 46 VALSTIJOSE 
MINDAUGAS 888-844-9888 (darbo); 651-343-0286 (mob.) 
MIBubliauakaa@cbbumet.com
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Chicago av , Vilnius

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

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

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

ft’s Scandinavian
SAS

candinaviun Airilnrs
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Atkelta iš 1 psl. V. Adam
kaus ir A. Paulausko yra di
džiulis. Už V. Adamkų balsavo 
5,578 rinkėjai, už A. Pau
lauską — 410.

Iš viso į balsavusių užsie
nyje rinkėjų sąrašus buvo 
įtraukti 13,656 Lietuvos pilie
čiai. Iš jų rinkimų pirmajame 
rate dalyvavo daugiau kaip 
pusė — 7,465.

Už Rolandą Paksą užsie
nyje balsavo 318 rinkėjų. Tai 
lėmė jam III vietą balsavimo 
lentelėje. Tik penkiais balsais 
nuo R. Pakso atsiliko Valstie
čių ir Naujosios demokratijos 
partijos kandidatė Kazimiera 
Prunskienė. Už „Dvyračio te
levizijos” vedėją Vytautą Šerė
ną užfeienyje balsavo 157, Li
beralų sąjungos kandidatą 
Eugenijų Gentvilą — 130, so
cialdemokratą Vytenį Andriu
kaitį —122, krikščionį demok
ratą Kazį Bobelį — 84, teisi
ninką Juozą Edvardą Petraitį
— 58, žurnalistą Vytautą 
Matulevičių — 56 rinkėjai.

Seimo nariai Julius Ve
selka gavo 45 Lietuvos rinkėjų 
užsienyje balsus, parlamen
taras Algimantas Matulevi
čius — 44, centristų vadovas 
Kęstutis Glaveckas — 40 
balsų.

Kitiems kandidatams į 
prezidentus užsienyje nepavy
ko surinkti nė po porą dešim
čių balsų. Už Vytautą Berna
tonį balsavo 19, Rimantą Dagį
— 16, Algirdą Pilvelį ir Vy
tautą Šustauską — po 11 rin
kėjų.

Negaliojančiais balsuojant 
užsienyje pripažinti 53 
biuleteniai. Balsavimo užsie
nyje rezultatai dėl nedidelio 
rinkėjų skaičiaus esminių per
mainų prezidento rinkimų 
rezultatuose nepadarė.

Kazys Bobelis rinkimuose 
parems prezidentą

Valdą Adamkų
Partijos „Lietuvos krikš

čionys demokratai” (LKD) va
dovas parlamentaras Kazys 
Bobelis prezidento rinkimų 
antrajame rate parems antro
sios kadencijos siekiantį vals- . 
tybės vadovą Valdą Adamkų, 
penktadienį po susitikimo su 
V. Adamkumi pranešė K. Bo
belis.

K. Bobelis buvo vienas iš 
17-kos kandidatų praėjusį 
sekmadienį vykusiuose prezi
dento rinkimuose. Surinkęs 
mažiau 2 proc. rinkėjų balsų, 
jis užėmė 11-tąją vietą.

Kaip sakė susitikime su 
prezidentu dalyvavęs LKD 
valdybos pirmininkas parla
mentaras Petras Gražulis, 
krikščionys demokratai apsi
sprendė paremti V. Adamkų 
antrajame rinkimų rate „dėl 
to, kad V. Adamkus pritaria 
krikščionių demokratų požiū
riui į tradicinių religinių bend
ruomenių mokyklų finansavi
mą ir pažadėjo ateityje dau
giau remtis LKD vertybinėmis 
nuostatomis”.

P. Gražulio teigimu, prezi
dentas pritarė krikščionių de
mokratų požiūriui, jog tradi
cinių religinių bendruomenių 
ir savivaldybių įsteigtos mo
kyklos būtų finansuojamos iš 
biudžeto.

Kaip sakė V. Adamkaus 
susitikime su LKD vadovais 
dalyvavęs prezidento patarė
jas Darius Kuolys, pokalbyje 
buvo aptartos religinių bend- 
rųpmenių įsteigtų mokyklų 
problemos. Jo teigimu, prezi
dentas susitikime pabrėžė 
vidurio ir dešiniųjų partijų 
šilfeitelkimo ir bendradarbiavi-1 
mo svarbą.

Naujojoje sostinės taryboje — vilniečių pasitikėj
Vilniaus miesto gyventojai 

patikėjo liberalų pradėtais 
darbais, teigė sostinės meras 
liberalas Artūras Zuokas, ko
mentuodamas įgaliojimų pa
siskirstymą Vilniaus miesto 
savivaldybės taryboje po Lie
tuvoje vykusių savivaldybių 
rinkimų.

Pirminiais VRK duomeni
mis, 51 nario miesto taryboje 
A. Zuoko vadovaujama libera
lų ir moderniųjų krikščionių 
demokratų koalicija „Už Vil
nių, kuriame gera visiems” 
gaus 18 balsų — dviem dau
giau negu liberalai turi dabar.

Valdančiąją daugumą turi 
sudaryti mažiausiai 26 tary
bos nariai.

Pasak mero A. Zuoko, li
beralai tikisi išsaugoti dabar
tinę valdančiąją koaliciją su 
Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) ir Lietuvos 
lenkų rinkimų akcijos (LLRA) 
atstovais. Tokia galimybė, pa
sak A. Zuoko, jau buvo aptarta

miesto valdančiosiose frakci
jose.

Pasiryžimą išsaugoti da
bartinę valdančiąją koaliciją 
patvirtino ir pirmuoju nume
riu Tėvynės sąjungos sąraše į 
miesto tarybą išrinkta parla
mentarė konservatorė Irena 
Degutienė.

Konservatoriai iki šiol tu
rėjo 8 vietas Vilniaus miesto 
taryboje. Po rinkimų jie gaus 6 
įgaliojimus.

I. Degutienė teigė verti
nanti šį sumažėjimą kaip „A. 
Zuoko koalicijos tvirtumo po
puliarumo išraišką”.

Jeigu A. Zuoko koalicija 
sudarytų valdančiąją daugu
mą su konservatoriais ir 
LLRA, ši koalicija turėtų 30 
vietų, tuo tarpu opozicijoje 
liktų liberaldemokratai, Rusų 
sąjungos nariai ir Naujoji 
sąjunga (socialliberalai).

Socialdemokratų frakcija 
naujojoje taryboje sumažės 
nuo 9 iki 6.

Savivaldybių tarybų bei prezidento rinkimų susidomėję akylai sekė Vil
niaus miesto meras Artūras Zuokas su žmona Agne.

Kęstučio Vanago (Elta) nuotr.
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Taip atrodo naujieji Lietuvos vairuotojų pažymėjimai.
Kęstučio Vanago (Elta) nuotr.

Lietuvos gyventojai turės pasikeisti 
vairuotojo pažymėjimus 

Atkelta iš 1 psl. dokumen- būti išduodami kaip
tas galios 10 metų, bet laiko
tarpis gali būti ir trumpesnis, 
jei bus nustatyti sveikatos ap
ribojimai.

Jis teigė, kad senojo pa
vyzdžio vairuotojo pažymėji
mai dar galės kitais metais

laikini
pažymėjimai, kurie galios iki 3 
mėnesių. Juos gauti bus gali
ma pametus turimą pažymė
jimą, arba jeigu jis taps netin
kamas naudoti, taip pat jeigu 
po vairavimo egzamino reikės 
skubiai išvykti į užsienį.

„Klaipėdos naftos” 
veiklą sutrikdė 

avarija uoste
Atkelta iš 1 psl. į Vaka
rus eksportuojamus produk
tus jie stengiasi ilgiau palai
kyti „Klaipėdos naftos” tal
pyklose net tada, kai uoste 
krovinių laukia tušti tank
laiviai.'

Krovinių nestokojanti 
„Klaipėdos nafta” šįmet gali 
perkrauti 6.6 mln. tonų pro
duktų. Įmonė užsimojo krauti 
naftos produktus dar vienoje 
giliavandenėje krantinėje ties 
rekonstruotu įplaukos kana
lu.

Įmonė kuria ir muitinės 
sandėlius — per juos mazutą 
ir kitus naftos produktus ma
žesniais kiekiais galės įvežti 
ir išvežti kiti tiekėjai. Tai da
rydama, „Klaipėdos nafta” 
siekia atsikratyti jai prigiju- 
sio tranzito aikštelės Rytų 
valstybių kroviniams įvaiz
džio.

imą pelniusi dauguma
Tarp išrinktųjų socialde

mokratų — dabartinis Vil
niaus apskrities viršininkas 
Gediminas Paviržis ir LSDP 
vadovo, premjero Algirdo Bra
zausko žmona Kristina.

Socialliberalai, turėję sep
tynias vietas, naujojoje tary
boje gaus tik 3.

Iki šiol miesto valdyme 
dalyvavę ir liberalams opona
vę centristai į naująją sosti
nės tarybą nepateks.

* Gandai apie tariamas
Vilniaus banko problemas, 
pradėję sklisti po to, kai Ju
lius Niedvaras, Vilniaus ban
ko prezidentas, viename ban
ko pranešime buvo klaidingai 
pavadintas laikinuoju prezi
dentu, netyla, nors ir banko, ir 
jo savininko „Skandinaviška 
Enskilda Bankern” (SEB) ats
tovai tikina, jog tam nėra jo
kio pagrindo. Vilniaus banko 
konkurentai taip pat tvirtina 
nepajutę, jog šio banko klien
tai masiškai pereitų pas juos. 
Vilniaus bankas kreipėsi į 
specialiąsias Lietuvos tarny
bas, prašydamas surasti gan
dų skleidėjus. (LR, Elta)

* Lietuvoje įsikūrusios la
zerių bendrovės šiemet di
dina produktų eksporto apim
tį — pasaulyje žinomos įmo
nės valstybės viduje parduoda 
nedidelę dalį savo produkcijos, 
tuo tarpu užsienio valstybėse 
kai kurių produktų kategori
jose Lietuvos bendrovės užima 
daugiau nei 50 proc. rinkos. 
Bendrovės „Eksma”, „Ekspla”, 
„Šviesos konversija” šiemet 
planuoja ženklų pardavimų 
augimą. Lietuvos lazerių įmo
nės turi ambicingų planų per 
artimiausią dešimtmetį savo 
apyvartą padidinti dešimterio
pai. Pernai visų šioje srityje 
dirbančių Lietuvos bendrovių 
pardavimai siekė apie 40 mln. 
litų. (LR, Eite)

* „Mažeikių naftos” tie
kiamo benzino kaina nuo 
gruodžio pradžios nuolat kyla. 
Tačiau mažmeninės prekybos 
operatoriai žada nebranginti 
benzino, kol nesibaigs šventės. 
„Dar negalėčiau tvirtinti, kad 
benzino kainos mūsų dega
linėse nuo kitų metų didės. 
Pastarosiomis dienomis kai 
kurie požymiai rodo, kad naf
tos kaina pasaulinėje rinkoje 
gali pradėti kristi”, svarstė 
„Nešte Lietuva” prekybos ir 
rinkodaros skyriaus vadovas 
Audrius Miežys. Jis pabrėžė, 
kad kitais metais tikrai didės 
dyzelino kainos. Dėl naujojo 
akcizo mokesčio litras dyzeli
no degalinėse gali pabrangti 
apie 14 centų. (KD, Elta)

* Valstybinės mokesčių 
inspekcijos viršininkė Vio
leta Latvienė pranešė, jog per 
11 šių metų mėnesių iš 
mokesčių inspekcijos adminis
truojamų mokesčių į valsty
binį biudžetą gauta 6 mlrd. 76 
mln. 266,000 litų pajamų. Tai 
51 mln. litų daugiau negu 
buvo planuota. Palyginti su 
praėjusių metų tuo pačiu lai
kotarpiu, į biudžetą surinkta 
236 mln. litų daugiau. Dau
giausia pajamų į biudžetą 
gaunama iš fizinių asmenų 
pajamų mokesčio ir akcizų. 
Pasak A. Latvienės, biudžeto 
pajamas lemia bendra ekono
minė situacija valstybėje, rin
kos pokyčiai. Akcizų mokesčio 
įplaukoms įtakos turėjo įkai
nių pakėlimas.

* Lietuvos nacionalinis
operos ir baleto teatras turi 
pirmą solidų rėmėją: šio teatro 
vadovas Gintaras Kievišas pa
sirašė generalinio rėmėjo su
tartį su „Švyturio Utenos 
alaus” bendrovės generaliniu 
direktoriumi Tomu Kučinsku. 
Trečdalis aukojamos sumos - 
50,000 litų — atiteko operos ir 
baleto solistams už geriausius 
šių metų vaidmenis. Šios ben
drovės iniciatyva pirmą kartą 
įsteigtos nominacijos „Operos 
švyturiai”. Laureatams prizai 
bus įteikti teatre per nauja
metį koncertą. (LR, Elta)

* Vilniuje buvo pagerbti 
labiausiai miestui nusipel
nę asmenys — sostinės Ro
tušėje įteiktos šv. Kristoforo 
statulėlės. Savivaldybės tary
bos nutarimu Vilniaus garbės 
piliečio vardas suteiktas poe
tui Justinui Marcinkevičiui.

(LR, Eite)

* Prieš pat Kalėdas Lietu
vos zoologijos sode apsigy
veno šiaurinė elnė, gyvūnų 
mylėtojų dėka atvykusi į Lie
tuvą iš Olandijos. Taip sėk
mingai pasibaigė ,Alma litte- 
ra” leidyklos sumanyta ekolo
ginė akcija „Parvežk Kalėdų 
simbolį į Lietuvą”. Nors ke
lionėje buvo labai šalta, dvejų 
metų šiaurinė elnė, Lietuvai 
padovanota Olandijos zoologi
jos sodo darbuotojų, ilgą kelią 
ištvėrė lengvai ir dabar jau
čiasi puikiai. (BNS)

* Kūčių vakarą ar pirmą
Kalėdų dieną visos Lietu
vos bažnyčios pasipuošia 
prakartėlėmis — Kristaus gi
mimą vaizduojančiomis sceno
mis. Kaune gyvenantys katali
kai dažnai apeina visas miesto 
bažnyčias, norėdami pamaty
ti, kaip pasipuošė maldos na
mai. Galima neabejoti, kad 
daugiausiai žiūrovų sulauks 
Kazimiero Starkevičiaus mies
tui padovanota prakartėlė Ka
tedros aikštėje. Ant kuklaus 
medinuko, po kurio stogu 
glaudžiasi Marįja su Kūdikė
liu Jėzumi, dvi avytės ir 
budėtojas, užrašyta, kad mies
to tarybos narys sveikina kau
niečius su šv. Kalėdomis. Ši 
prakartėlė, kaip ir miesto 
bažnyčiose, stovės iki Trijų 
Karalių. (KD, Elta)

* Vyriausybės svečių
namuose Vilniuje buvo pa
gerbti Lotynų Amerikos spor
tinių šokių pasaulio čempio
nais tapę Klaipėdos „Žuvėd
ros” kolektyvo šokėjai, Eu
ropos plaukimo čempionato 
bronzos medalių laimėtojai 
Rolandas Gimbutis ir Darius 
Grigalionis, parolimpinio leng
vosios atletikos pasaulio čem
pionato nugalėtoja Aldona 
Grigaliūnienė bei jų treneriai. 
Sportininkus pasveikino ir 
premjeras Algirdas Brazaus
kas. (LŽ, Elta)

* Kas moka pinigus, tas ir 
„muziką užsako”. Tokia ne
ginčijama gyvenimo taisyklė, 
kuria vadovaujasi Lietuvos 
sporto klubai. Jų šeimininkai 
besąlygiškai diktuoja savo są
lygas, verčiančias kai kuriuos 
trenerius ir sportininkus pa
tirti samdinių dalią. Lietuvoje 
nėra institucijos, kuri regu
liuotų klubų vadovų santykius 
su treneriais ir sportininkais.

* „Kaunas jau beveik de
šimt metų yra mano mies
tas. Visiems bičiuliams bei ko
mandos draugams Italijoje sa
kiau ir sakau, kad esu iš Kau
no. Šis vardas užsieniečiams 
lengvai įsimenamas, jie jį iš
taria neužsikirsdami. Man tai 
labai malonu. Nė akimirkai 
nepamirštu miesto, kuris 
brangus visai mūsų šeimai”, 
tvirtina dviratininkas Rai
mondas Rumšas. Prestižinių 
lenktynių „Tour de France” 
prizininkas pripažintas ge- 
riausiuoju 2002 metų Kauno 
sportininku. (KD, Elta)

* Per dvi dienas trijuose 
„Top sport” lažybų punk
tuose Kaune ir Vilniuje savo 
pinigais dėl kandidatų į Lietu
vos prezidento postą rizikavo 
apie 200 žmonių. Lažybose 
dalyvavusieji savo pinigus 
„statė” tik už penkis kandida
tus: V. Adamkų, R. Paksą, A. 
Paulauską, V. Šerėną ir V. 
Andriukaitį. Beje, už pastarąjį 
„statė” daugiausiai — apie 40 
proc. dalyvių. Už R. Paksą — 
20, V. Šerėną — 17, A. Pau
lauską — 12 proc. (KD, Elta)

* Lietuvos pajėgiausi 
badmintonininkai gavo 
kalėdinę dovaną: dvi pui
kias, tarptautinius reikalavi
mus atitinkančias aikšteles, 
kurios įrengtos Kauno oran
žiniame teniso centre. Lietu
vos badmintono federacijos 
prezidentas Juozas Špelveris 
teigė, jog neapsiriko pasirin
kęs šią šiuolaikinę sporto 
bazę. Čia galės treniruotis ne 
tik pajėgiausi Kauno žaidėjai, 
bet ir Lietuvos rinktinės na
riai, kai jie rengsis Europos ir 
pasaulio čempionatams.

(KD, Elta)
* Profesoriaus habilituo

to daktaro Juozo Gece- 
vičiaus mokslinių paslau
gų firmos GTV pagaminta au
tomatizuoto vandens skaitik
lių patikrinimo ir reguliavimo 
linija tapo geriausia mašinų 
bei prietaisų srityje. Moderni 
linija buvo pagaminta kompa
nijos „Siemens” užsakymu. Už 
beveik 10 metrų ilgio įrenginį 
vokiečiai sumokės 831,000 
eurų. (KD, Elta)
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VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

ALL PHONES
1-708-652-5245

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse Ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai.

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. 1-800-994-7600 

www.petkusfuneralhomes.com

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVĖ.

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St.
ALL PHONES 

1-708-430-5700

GAIDAS - DAIMID
FUNERAL DIRECTORS

Directors of Eudeikis Funeral Home (ĖST 1908)
GERALD F. DAIMID

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

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

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

TURGUS ‘
Valentinas Krumplis

MARINA 
1 847-329-0202

kalba rusiškai, angliškai 
namų, viešbučių, parduotuvių

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

mokėjimo • vaikai ir seneliai

HALINA
1 708 453 5853 — kalba 

lenkiškai, angliškai 
įvairūs darbai

CHEPOVS
Domestic Agency, Ine 

1-847-803 6439 
kalba rusiškai, angliškai

vaikai ir seneliai

Kviečiame moteris darbams pilnai ir 
nepilnai darbo savaitei gyvenamųjų 
patalpų valymui. Mokame grynais 
kiekviena diena.
Minute Maid 7562 N. Milvvaukee, 
Chicago, IL 60631. 1847847 0433. 
Kalbame ir rusiškai. Klausti Jurijaus arba 
Leonido.

1-773-804-0500
lenkiškai, rusiškai 

Vairuotoju teisės - CDL
6105 W. Belmont, Chicago, IL

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 

(vairūs darbai

CAROLINA JANITORIAL, Ine. 
1 708 41S 1211 •

1 708 837 8904
Kviesti Eugenijųkalba lietuviškai 
viešbučiu kambarių tvarkymas 

ir padavėjos

TURGUS
Valentinas Krumplis

http://www.petkusfuneralhomes.com
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Lietuvos Respublikos prez. Valdas Adamkus ir LR gen. konsulas Čikagoje 
Giedrius Apuokas. Algio Zaparacko nuotr.

Paskutinis sukaktuvinių 
metų Lietuvių fondo Tarybos 
posėdis įvyko gruodžio 16 d. 
Tarybos pirmininkas dr. A. 
Razma pasidžiaugė sėkmingai 
praėjusiu LF pokyliu, šven
čiant 40 m. gyvavimo sukaktį. 
Prie jo sėkmės daug prisidėjo 
ir dr. A. Razmos vardo pre
miją laimėjusio Vilniaus stygi
nio kvarteto koncertas. Poky
lyje dalyvavo 364 asmenys ir 
dar buvo daugiau norinčių 
dalyvauti. Tas rodo, jog mūsų 
visuomenė LF darbus vertina 
ir jo veiklą remia.

LF valdybos pirm. S. Baras 
pranešė, kad dėl Berlyne turi
mo namo pardavimo tebe
vyksta derybos su galimu pir
kėju. Šiomis dienomis išsiųsta 
500 laiškų su 200 dol. čekiais, 
skirtais Vilniaus krašto moky
tojams, kuriuos LF rekomen
davo Lietuvos Respublikos 
švietimo ministerija. Tai jau 
šešti metai iš ritės, kai LF 
skiria paramą mokytojams, 
dirbantiems gana sunkiomis 
sąlygomis Vilniaus krašto mo
kyklose. Mūsų žiniasklaidai 
(spaudai, radįjui bei televizi
jai) paskinta 8,500 dol. ir bus 
išsiuntinėta su kalėdiniais 
sveikinimais. Metinis LF na
rių suvažiavimas bus 2003 m. 
gegužės 3 d.

Finansų komisijos pirm. S. 
Čyvas painformavo, kad kon
servatyvios LF investavimo 
politikos dėka LF stovis per 
paskutinį mėnesį daug nepa
sikeitė.

Įstatų komisijos pirm. V. 
Kirvelaitis pranešė, jog siūlo
mus įstatų pakeitimus per
žiūrėjo advokatai specialistai. 
Su jų siūlymais susipažins 
įstatų komisija, kurios posėdis 
bus sausio 2 d.

Pelno skirstymo komisijos 
pirm. K. Ječius rekomendavo 
kai kurias gaires tolimesnei 
komisijos veiklai. Po ilgesnių

BALSUOKIME UŽ 
PREZIDENTĄ VALDĄ ADAMKŲ

Maloniai rūginame visus LR piliečius dalyvauti Lietuvos 
Respublikos prezidento rinkimuose antrame ture, kuris 
įvyks

2003 m. sausio 5 d.

Lietuvos ateities gerovė yra jos piliečių rankose.

„Būkime bendro tautos gyvenimo kūrėjai — išsakykime 
pilietinę valią ir kartu brėžkime Lietuvos kelio kryptį”. 
Perrinkime Valdą Adamkų, nes jo pergalė užtikrins dar 
penkerių metų atvirą, veiksmingą ir reikalingoms 
reformoms įsipareigojantį valstybės vadovavimą.

Prezidento Valdo Adamkaus rėmėjų komitetas

LIETUVIŲ FONDO TARYBOS POSĖDIS

Lietuvių fondo sukaktuviniame pokylyje LF valdybos pirm. Povilas Kilius 
džiaugiasi „paukščiukais”, padovanotais Čikagos lit. mokyklos mokinių, 
dėkojant už nuolatinę fondo paramą lietuviškam švietimui.

diskusijų jos priimtos su ma
žais pakeitimais.

Dr. J. Valaitis supažindino 
su galutiniu dr. Razmos vardo 
premijos komisijos sudėtimi. 
Ateinančiais metais premija 
bus skiriama už mokslinės 
medicinos darbus, kuriuos 
vertins trys komisijos nariai 
JAV-se: dr. D. Variakojis 
(pirm.), dr. V. Šaulys, dr. A. 
Vanagūnas; Lietuvoje: dr. A. 
Laurinavičius, prof. A. Mar- 
čiukevičius ir dr. L. Griciūtė. 
Galutinė premijai gauti kandi
datų siūlymo data — 2003 m. 
birželio 30 d.

Šiame posėdyje buvo išrinkti 
LF vadovai ateinantiems me
tams: dr. A. Razma — tarybos 
pirmininkas, A. Razmienė — 
tarybos sekretorė ir P. Kilius 
— LF valdybos pirmininkas.

Vacį. Kleiza

LR GENERALINIO KONSULATO 
ČIKAGOJE PRANEŠIMAS

LR generalinis konsulatas 
Čikagoje informuoja Lietuvos 
Respublikos piliečius, kad 
2003 m. sausio 5 d. įvyks LR 
prezidento rinkimų II ratas, 
kuriame varžysis du kandida
tai: dabartinis šalies vadovas 
Valdas Adamkus ir Liberalų 
demokratų partijos pirminin
kas parlamentaras Rolandas 
Paksas.

LR generalinis konsulatas 
kviečia visus LR piliečius da
lyvauti antrajame LR prezi
dento rinkimų rate nepriklau
somai, ar jie dalyvavo pirma
jame, ar ne. Visiems rinkė
jams, dalyvavusiems pirma
jame rinkimų rate, yra išsiųsti 
balsavimo pažymėjimai, bal
savimo biuleteniai bei vokai, 
reikalingi balsuoti paštu.

Rinkėjų balsai bus įs
kaityti, jeigu ant voko esanti 
išsiuntimo data bus ne vėlesnė 
negu 2003 m. sausio 5 d. ir LR 
generalinis konsulatas Čika
goje gaus dokumentus iki 
2003 m. sausio 9 d.

Jeigu dėl švenčių dienomis 
lėčiau veikiančio pašto rinkė
jai laiku negautų balsavimo 
dokumentų, maloniai prašy
tume rinkėjus atvykti tiesio

V. Jasinevičiaus nuotr.

iLMMsiPJfei
uito iJUto

S.m. lapkričio 3 d. Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje Viktorija 
Kašubaitė-Matranga rodė skaidres ir pasakojo apie Amerikos namų isto
riją, tuo pačiu demonstruodama daiktus iš gausios senienų kolekcijos. 
Ankstesnių dešimtmečių virtuvinius „rakandus" apžiūrinėja muziejaus 
Moterų gildijos narės Lillian Gedvvill (kairėje) ir Olga Landon.

giai į vieną šių apylinkių:
LR Generaliniame konsu

late Čikagoje 211 East On- 
tario Street, Suite 1500, Chi
cago, IL 600611, Tel.: 312-397- 
0382.

2002 m. gruodžio 30-31 d. 
nuo 1 iki 5 v. po pietų. 2003 m. 
sausio 2-4 d., nuo 1 iki 5 v. 
po pietų. Balsavimo dieną, t.y. 
2003 m. sausio 5 d. Ši balsavi
mo apylinkė nedirbs.

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

2003 m. sausio 5 d., nuo 8 
vai. ryto iki 3'vai. popiet.

Jaunimo centre, Čikagoje, 
5600 S. Claremont Avė., Chi
cago, IL 60636.

2003 m. sausio 5 d., nuo 7 
v. r. iki 4 v. popiet.

LR garbės konsulate Cle
veland, OH, 18021 Marcella 
Road, Cleveland, OH 44119, 
Tel.: 216-486-8692.

2003 m. sausio 2—4 d., nuo 
1 iki 4 v. popiet, 2003 m. sau
sio 5 d., nuo 7 v.r. iki 4 v. p.p.

Į rinkimų apylinkę atvy
kęs balsuoti, rinkėjas privalo 
turėti Lietuvos Respublikos 
piliečio pasą.

ĮDOMIOJI SKILTIS

PARSINEŠK LIETUVĄ
Kaip norime kartais patirti 

senų laikų didingą praeitį...
Labai vaizdžiai legendas, 

padavimus ir istoriją yra ap
rašę iškilūs lietuvių poetai, 
tautos dainiai.

Š'uolaikinė kultūra išties 
pažengusi tiek, kad galime at
sidurti įvykių sūkuryje ir tapti 
praeities dienų liudininkais, 
nūdienos vertintojais ar tie
siog turistais.

„Draugo” knygynėlis mielai 
pasiūlys nepakartojamas ke
liones po Lietuvą - dvi naujas 
vaizdo kasetes - „Vilnius - 
The Simbol of a Nevv Europe” 
ir „Lithuania - The Country 
Film”.

Nuo Vilniaus iki pat Juod
krantės, aplankant Trakus, 
įžymiąsias Lietuvos pilis, 

^Kryžių kalną, Puntuko akme
nį ir kitas istorines vietas, ke
liausite žiūrėdami vaizdo juos
tą apie Lietuvą.

Su Vilniaus istorija ir nū
diena, tautiniais muziejais, 
universitetais, architektūra, 
kitų tautų religijomis susi
pažinsite peržvelgę „Vilnius - 
The Simbol of a Nevv Europe” 
vaizdo juostą.

Tai išties puiki Kalėdų dova
na draugui ar giminaičiui.

Vaizdo kasetes galite įsigyti 
„Draugo” knygynėlyje. „Vil
nius -The Simbol of a Nevv

Ilistorical notes & 
Con i act in (būnat ioi i

Sveikiname gimines, drau
gus ir bičiulius šv. Kalėdų pro
ga ir linkime sveikiausių 
Naujų metų.

Vlada ir Alfonsas 
Pargauskai

Šis sveikinimas „Draugą” 
pasiekė gruodžio 26 d. — po 
Kalėdų, bet, pagal senas lietu
viškas tradicijas, dar nepasi
baigusios Kalėdų šventės, tad 
V. ir A. Pargauskų sveikini
mas labai tinkamas.

i
Antradienį, gruodžio 31 

d., prieš Naujuosius metus, o 
taip pat Naujųjų metų dieną, 
2003 m. sausio 1 d., „Draugo” re
dakcija, administracija ir 
spaustuvė nedirbs. Ateinančią 
savaitę bus išleidžiamas an
tradienio, penktadienio ir šeš
tadienio — su priedu — dien
raštis.

Brighton Parko lietuvių 
namų savininkų draugijos 
metinis susirinkimas šau
kiamas 2003 m. sausio 5 d., 
sekmadienį, po 11:30 v. ryto 
lietuviškų Mišių, Šv. Mergelės 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos mokyklos salėje. 
Bus renkamas nario mokestis. 
Po susirinkimo - bendri pie
tūs.

Europe” vaizdo juostos kaina
20 dol., pridedant 8,75% mokes
tį, užsisakantiems IL valsti
joje.

„Lithuania - The Country 
Film” vaizdo juostos kaina 15 
dol., pridedant 8,75% mokestį, 
užsisakantiems IL valstijoje.

Persiuntimo kaina 3.95 dol. 
„Draugo” knygynėlio adresas: 
4545 VVest 63rd Street, Chica
go, IL 60629. Telefonas pasi
teiravimui: 773-585-9500.

Parengė Vitalija Pulokienė

The City Video

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)
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 
Toli free 24 hr. 888-776-6742 

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

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

6436 S.Pulaskl Rd., Chicago, IL 
60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312,-580-1217

135 S LaSaDe #2300 Chicago, IL60608 
Galimos konsultacijos šeštadieniais

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

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

• Baltic monuments, 1106 
Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. 
Tel. 630-243-8446. Leonidą 
ir Gediminas Kazėnai.Pagei- 
daujant atvykstame į namus.

• Izabelė Žmuidzinienė 
„Dieviško Kryžiaus” Lietuvos 
benamių paramos fondui at
siuntė $30 padėti Lietuvoje 
vargingiausiai gyvenantiems. 
Nuoširdžiai dėkojame, „Die
viško Kryžiaus” fondas („Divi- 
ne Cross Fund for the Home- 
less”) 419 Weidner Rd., Buf
falo Grove, Illinois 60089, 
TAX ID #36-3097269.

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų 
globos būrelis dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, beglo
biams ir invalidams vaikams, 
daugiavaikėms šeimoms, bei 
studentams Lietuvoje. Aukojo: 
Linda ir Algis Jonynas $100; 
Ed ir Sara Gustafson $240; 
Vaida Bubnytė $10; Danutė 
Norkaitytė $120; Jadvyga 
Jankauskienė $20; Vincentas 
Butvydas $200; Dalia Iva- 
škienė $720 trijų vaikučių me
tinei paramai; Renata ir Ste
pas Žilys $20; Vitalija Pilipo- 
nienė $10; Algimantas Ric
kevičius $10; Ligita Paulaus
kienė $10; Stefanija ir Henri
kas Stasas $240 mergaitės 
metinei paramai; Dalia ir Jau
nutis Gilvydis $240; Jonas 
Jurkūnas $240 pradedant 
remti du vaikučius, Aušra ir 
Algirdas Saulis $240 tęsiant 
berniuko metinę paramą, 
„First Personai Bank” $50. 
Labai ačiū, „Saulutė”, 419 
Weidner Rd., Buffalo 
Grove, IL 60089, tel. (847) 
537-7949, TAX ID #36- 
3003339.

3CDraugo" skelbimų skyrius 
773-585-9500

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

• 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, IL 
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. 773-233- 
6335.

• Aa. Albinos Petukaus- 
kienės atminimą pagerbda
mi, aukoja $150 Lietuvos vai
kams; Mr. ir Mrs. T. Clouse, 
Mr. ir Mrs. M. Dusicky, Mrs. 
J. Rosenberg, Mr. ir Mrs. W. 
Ryan, Mr. A. Bralich ir Fran- 
ces ir Mr. ir Mrs. R. Hazwood. 
Reiškiame užuojautą velionės 
artimiesiems, o aukotojams 
dėkojame! Lietuvos Našlai
čių globos komitetas, 2711 
West 71st Street, Chicago, 
IL 60629.

• Almos fondas
Veronica Stukan, San Jo

se, CA aukoja $100 Lietuvos 
vaikams per Almos fondą. Al
mos ir Lietuvos vaikų vardu 
dėkojame! Aukos nurašomos 
nuo mokesčių Tax ID #36- 
4124191. Čekius rašyti Li
thuanian Orphan Care, pa
žymint, kad skirta Almos fon
dui. Siųsti 2711 West 71st 
Street, Chicago, IL 60629.

• Lietuvos Našlaičių glo
bos komiteto gautos aukos 
apleistiems Lietuvos vaikams 
paremti: $15,000 — Audrey ir 
Martin Gruss, New York, NY
— jie globoja 100 vaikų. Ri
chard Dean Mulhem, Boca 
Raton, FL, sveikindami su 
šventėmis draugus Audrey ir 
Martin Gruss, New York at
siuntė Lietuvos vaikams $300. 
Anoniminiai aukotojai atsiun
tė: vienas $1,000, kitas $900, 
kad ateinantiems metams ga
lėtumėme padėti daugiau Lie
tuvos vaikų. Romualdas ir 
Elena Kašubai, St. Charles, 
IL, Labdaros vakare Sekly
čioje laimėję $100 atsiuntė 
tokį laišką: „Ačiū už prane
šimą, kad loterijoje laimėjome 
$100. Dabar įdedame savo 
čekį $150 — kad galėtumėme 
sušelpti vieną našlaitį Lietu
voje. Pratęsdami kitiems me
tams paramą, apleistiems Lie
tuvos vaikams atsiuntė: $450
— trijų vaikų metinę paramą
— Jonas ir Vitalia Duncia, 
Hockessin, DE. $300 — dviejų 
vaikų metinę paramą — Mar
tin ir Patricia Trautrimas, 
Fremont, NE. Po $150 — vie
no vaiko metinę paramą at
siuntė — Michael ir Kathleen 
Yudd, West Caldwell, NJ Jo
seph ir Helen Janiūnas, Strat- 
ford, CT; James ir Carmela 
Pike, Union, NJ; Michale ir 
Dalia Paradie, Nashua, NH; 
Jurgis ir Paulina Gerulaičiai, 
Allen Park, MI; Ramūnas ir 
Mirga Gimiai, Westford, MA; 
Vytautas Užgirjs, Worcester, 
MA. Šv. Kalėdų proga Teresė 
ir Algimantas Landsbergiai, 
Upper Marlboro, MD aukoja 
$25. Visiems aukotojams dė
kojame! Lietuvos Našlaičių 
globos komitetas, 2711 
West 7lst Street, Chicago, 
IL 60629.

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

mailto:Gibaitis%40aol.com



