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Sportas
* Lietuvos krepšinio ly

gos čempionate sekmadienį 
sužaistose paskutiniosiose šių 
metų rungtynėse dviejų Kau
no komandų dvikovoje „Žal
giris” sutriuškino „TOPO cen
trą-Atletą” 91:59 ir pakilo į II 
vietą, surinkęs 14 pergalių ir 
3 pralaimėjimus.

* Ateinančiais metais 
Lietuvos sportininkai ko
vos dėl teisės dalyvauti 2004 
m. Atėnų vasaros olimpinėse 
žaidynėse. Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto (LTOK) 
prezidento Artūras Poviliūno 
viltys dėl olimpinių medalių 
— ne mažesnės nei buvo prieš 
Sydney olimpiadą. „Disko 
metikas Virgilijus Alekna, 
dviratininkai Raimondas 
Rumšas, Diana Žiliūtė, Edita 
Pučinskaitė, seserys Polikevi
čiūtės, šaulė Daina Gudzine- 
vičiūtė, penkiakovininkai An
drejus Zadneprovskis, Ed-vi- 
nas Krungolcas, Lietuvos vy
rų krepšinio rinktinė gali rea
liai kovoti dėl aukščiausių ap
dovanojimų”, teigė LTOK pre
zidentas.

* Lietuvos dviratinin
kas Raimondas Rumšas
kartu su kolumbiečiu Santja
go Botero pasidalijo devintąją 
vietą interneto svetainės 
cyclingnews.com surengtuose 
didžiausią pažangą šiemet pa
dariusių pasaulio dviratinin
kų rinkimuose.

Naujausios
žinios

* Valdas Adamkus at
skleidžia savo finansinius rė
mėjus.

* Du JAV ambasados 
darbuotojai pralaimėjo by
lą prieš Mokesčių inspekciją.

* Siekiant išvengti ne
sklandumų dėl vizų, URM 
keliaujantiems į Tailandą re
komenduoja vykti per Banko
ką.

* Optimistiškai žvel
giančių į 2003-uosius Lietu
voje daugiau, nei teigiamai 
vertinančių šiuos metus.

Pasirašytas Lietuvos ir Rusijos susitarimas 
dėl piliečiu kelionių

Maskva-Vilnius, gruo
džio 30 d. (BNS) — Lietuvos 
užsienio reikalų ministerijos 
(URM) valstybės sekretorius 
Evaldas Ignatavičius ir Rusi
jos užsienio reikalų ministro 
pavaduotojas Vladimir Čižov 
pirmadienį Maskvoje pasirašė 
naująjį dvišalį vyriausybių su
sitarimą, numatantį lengvatas 
abiejų valstybių piliečių kelio
nėms.

Šis susitarimas dėl abiejų 
valstybių kelionių numato, 
kad į Karaliaučiaus sritį vyks
tantys Lietuvos piliečiai be

Prezidento
rinkimai

Centristai ir 
socialdemokratai rems 
dabartinį prezidentą
Vilnius, gruodžio 30 d. 

(BNS) — Centro sąjunga pir
madienį surengtame partijos 
tarybos posėdyje nusprendė, 
jog antrajame prezidento rin
kimų rat rems dabartinį 
prezidentą Valdą Adamkų.

Sausio 5 dieną vyksiančia
me antrajame prezidento rin
kimų rate V. Adamkus dėl 
prezidento posto varžysis su 
Liberalų demokratų partijos 
vadovu Rolandu Paksu.

Centristai V. Adamkaus 
kandidatūrą aktyviai rėmė 
1997 metais vykusiuose prezi-

Po Naujųjų metų eilių bustui gauti nebeliks
Vilnius, gruodžio 30 d. 

(Elta) — Nuo ateinančių metų 
pradžios įsigalioja naujos re
dakcijos Gyventojų apsirūpini
mo gyvenamosiomis patalpo
mis įstatymas, pagal kurį visi 
gyventojai, pirmąkart įsigy- 
jantys gyvenamąjį būstą, ga
lės kandidatuoti į valstybės 
paramą.

Paramai gauti nebereikės 
įsirašyti į savivaldybėse suda
romas eiles būstui.

Valstybės parama bus tei
kiama neturintiems jokio būs
to nuosavybės teise arba tu
rintiems būstą, kuriame vie
nam šeimos nariui tenka ma
žiau kaip 14 kv. metrų nau
dingojo ploto, bei tais atvejais,

iškvietimų gaus nemokamas 
daugkartines vizas metams.

Tokia pati tvarka bus tai
koma ir Karaliaučiaus srities 
gyventojams.

Pagal vieną esminių su
tartų dokumento projekto nuo
statų, Lietuvos ir Rusijos vežė
jai daugkartines vizas metams 
be iškvietimų galės gauti tar
pininkaujant valstybinėms ve
žėjų asociacijoms.

Nemokamos vizos be iš
kvietimų taip pat bus išduoda
mos abiejų valstybių pirmo
sios grupės invalidams, vyres-

dento rinkimuose, kuriuos V. 
Adamkus laimėjo nedidele 
balsų persvara prieš dabartinį 
socialliberalų vadovą Artūrą 
Paulauską.

Paramą V. Adamkui jau 
pažadėjo krikščionys demok
ratai, liberalai, socialliberalai. 
Maždaug 40,000 narių turinti 
Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjunga pirmadienį 
pakartojo dar rudenį paskelb
tą nuostatą, jog prezidento 
rinkimuose rems V. Adamkų.

Socialdemokratų partijos 
prezidiumas absoliučia balsų 
dauguma pritarė nutarimo 
projektui, kuriame numatoma 
remti V. Adamkų.

kai būsto nusidėvėjimas virši
ja 60 proc.

Turintys daugiau nei 60 
proc. nusidėvėjusį būstą ir pa
rengę jo pertvarkos projektą 
galės gauti paramą jo per
tvarkai.

Paramą sudarys: būsto 
kredito draudimo įmokų ar jų 
dalies apmokėjimas iš biudže
to, būsto kredito dalies pa
dengimas bei mokesčių leng
vatų taikymas būsto kredito 
gavėjams.

Įstatymas apibrėžia, kad 
valstybės remiama būsto kre
dito suma negali būti didesnė 
kaip 120,000 litų asmeniui be 
šeimos, 240,000 litų dviejų ir 
daugiau asmenų šeimai ir

Te Naujieji metai b u na dosnus ir 
prasmingi, brangus skaitytojai!
2003-ieji —
Vilnius, gruodžio 30 d. 

(BNS) — Ateinantieji metai 
Lietuvos užsienio politikai ne
bus nei lengvesni, nei papras
tesni negu besibaigiantys, o 
gal ir sunkesni.

Kaip spaudos konferencijo
je pirmadienį sakė Lietuvos 
užsienio reikalų ministras An
tanas Valionis, praeinantys 
metai valstybei buvo „ženk
lūs” — Lietuva baigė derybas 
su Europos Sąjunga (ES) ir po 
patvirtinimo 2004 m. gegužės 
1 dieną taps ES tikrąja nare.

Be to, lapkričio 21 dieną 
Prahoje vykusiame NATO vir
šūnių susitikime Lietuva pa
kviesta prisijungti prie sąjun
gos ir po trumpų stojimo po
kalbių galės greitai prisijungti 
prie Vašingtono sutarties ir po 
patvirtinimo 2004 m. pavasarį 
tapti NATO tikrąją nare.

Ministras sakė, kad dery
bų rezultatai Lietuva yra ne

niems kaip 60 metų, artimųjų 
kapus lankantiems asmenims 
bei Lietuvos ir Rusijos pilie
čiams, vykstantiesiems į kul
tūros ir sporto renginius.

Lietuvos ir Rusijos verslo 
atstovai prašydami vizų netu
rės pateikti iškvietimų, tik 
privalės įrodyti, kad turi pa
kankamai lėšų pragyvenimui 
kitoje valstybėje kelionės me
tu.

Naujoji sutartis dėl Lie
tuvos ir Rusijos piliečių kelio
nių įsigalios nuo 2003 metų 
sausio 1 dienos.

Scenos žvaigždės 
dainuos už Valdą Adamkų

Antrosios kadencijos sie
kiantį valstybės vadovą Valdą 
Adamkų prieš prezidento rin
kimų antrąjį ratą savo daina 
parems kai kurios populiarios 
kultūros ir pramogų verslo 
asmenybės.

Kaip pranešė V. Adam
kaus rinkimų štabo atstovas 
spaudai Ramūnas Mačius, 
„reikšdami paramą laisvės ir 
demokratijos idėjoms” keli ži
nomi dainininkai V. Adamkui 
paskyrė dainą „Už mus...”.

„Tikiuosi, kad ši daina 
taps gražiu V. Adamkaus rin
kimų kampanijos akcentu”, 
sakė projekto autorius, daini
ninkas ir TV laidų vedėjas Vy
tautas Kernagis.

Projekte taip pat dalyvavo 
operos solistas Virgilijus 
Noreika, Nukelta į 5 psl.

120,000 litų — būsto pertvar
kos atveju, nepriklausomai 
nuo šeimyninės padėties.

Finansinę paramą daliai 
būsto kredito padengti numa
tyta skirti našlaičiams, iki 
jiems sukanka 35 metai, arba 
I ir II grupės invalidams bei 
šeimoms, kuriose yra I ar II 
grupės invalidų ar vaikas 
invalidas. Jiems valstybė ga
lės padengti 20 proc. kredito 
ar kredito likučio.

Šeimoms, auginančioms 4 
ir daugiau vaikų, bei jaunoms 
šeimoms, auginančioms 2 ir 
daugiau vaikų, padengiama 
iki 10 proc. paskolos.

Įstatymui įgyvendinti ki
tąmet reikės 30.7 min. litų.

ruošimosi narystei ES ir NATO metai
blogi. A. Valionio teigimu, pa
lyginti su kitomis valstybėmis, 
Lietuva pagal suderėtas su
mas ir sąlygas pereinamuoju 
laikotarpiu yra tarp pirmau
jančiųjų.

Pasak ministro, vienas 
svarbiausių iššūkių — kaip 
Lietuva, būdama stebėtoja 
Europos Komisijoje, grupėse, 
komitetuose, tarybose su
gebės pasiruošti, kad jau 2004 
metais galėtų veikti kaip visa
vertė ES narė.

A. Valionio neigimu, iki šiol 
su ES dirbo URM ir Europos 
komitetas, o vėliau kiekvienai 
ministerijai reikės išmokti 
„horizontaliai ir efektyviai” 
dirbti su atitinkamomis EK 
institucijomis. Be to, ministro 
teigimu, svarbu sukurti arba 
sustiprinti institucijas rajo
nuose, kad žemdirbiai galėtų 
paruošti ir įgyvendinti projek
tus bei naudotis tomis galimy

Prezidentas tikisi, 
kad JAV Senatas 

neužkirs kelio NATO 
plėtrai

Per susitikimą su gruo
džio 27 d. į Vilnių atvykusiu 
JAV Pennsylvania valstijai 
atstovaujančiu JAV Senato 
biudžeto ir finansų, Aplinkos 
apsaugos ir viešųjų darbų bei 
Teisėtvarkos komitetų nariu, 
JAV senatoriumi Arlen Spec- 
ter Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus išreiškė viltį, 
kad JAV Senatas patvirtins 
Lietuvos stojimo į NATO su
tartį.

Susitikime su senatoriumi 
prezidentas padėkojo už JAV 
paramą Lietuvai, supažindino 
su Lietuvos vidaus naujieno
mis, pažanga rengiantis na
rystei NATO ir Europos Są
jungoje. (BNS)

Baigti pirmieji Napoleono karių 
kapavietės Vilniuje tyrimai

Kaip pranešė Vilniaus 
universiteto Medicinos fakul
teto Anatomijos, histologijos ir 
antropologijos katedros docen
tas Rimantas Jankauskas, 
Lietuvos ir Prancūzijos moks
lininkai užbaigė didžiąją dalį 
Vilniaus Šiaurės miestelyje 
rastos masinės Napoleono 
kariuomenės karių kapavietės 
laboratorinių tyrimų.

Atlikus tyrimus paaiškėjo, 
kad iš viso kapavietėje buvo 
užkasta maždaug 3,300 indi
vidų, iš jų 2,021 vyrų bei 37 
moterų. Kadangi kapavietėje 
buvo rasta nemažai išbarstytų 
palaikų, spėjama, kad čia pa
laidoti dar 47 vyrai ir 29 mote
rys. Maždaug 10 proc. pa
laidotųjų — jaunuoliai iki 20 
metų, didžioji dalis (70 proc.) 
yra 20-30 metų vyrai.

Uniformų detalės liudija, 
kad čia buvo užkasti įvairių 
kariuomenės padalinių karei
viai — daugiausia pėstininkų 
pulkų, bet yra ir kavaleristų, 
ir artileristų, netgi rasta viena 
jūrininko saga. Iki šiol atpa
žinta apie 40 pulkų — dau
giausiai prancūzų, bet yra ne
mažai vokiečių (Reino konfe
deracijos), italų.

Kaulų ir dantų tyrimai 
taip pat paliudijo skirtingą ka
rių kilmę. Be to, sužeidimų po
būdis patvirtino, kad ne visi

bėmis, kurias suteikė derybi
ninkai.

Kalbėdamas apie Rusijos 
piliečių tranzitą į Karaliau
čiaus sritį, kuris buvo vienas 
opiausių klausimų derybose 
su ES, ministras pažymėjo, 
kad Lietuva turi visas garanti
jas, jog prisijungs prie Šenge
no sutarties erdvės ir visos tai
syklės, kurios bus priimtos 
reglamentuojant tranzitą, 
taps Šengeno teisyno sudėtine 
dalimi ir tranzitas per Lietuvą 
bus tranzitas per ES.

Ministras teigė manąs, 
kad Karaliaučiaus srities gali
mybės bendradarbiauti su Lie
tuva bus užtikrintos. Jis pa
žymėjo, kad Lietuvos versli
ninkai įkūrė apie 500 įmonių, 
jų investicijos yra tarp di
džiausių šioje srityje ir bus 
siekiama šias galimybes iš
saugoti.

Pasak jo, Lietuva nori, kad

Prezidentas Valdas Adamkus (dešinėje) ir JAV senatorius Arlen Specter.
Kęstučio Vanago (ELTA) nuotr.

kariai žuvo kautynėse — maž
daug 150 nesugijusių kaulų 
lūžimų atsirado nuo smūgių 
bukais daiktais, stipriai len
kiant galūnes — greičiausia 
renkant lavonus iš Vilniaus 
gatvių, juos pervežant ir ver
čiant į griovį dabartiniame 
Šiaurės miestelyje.

Antropologų atlikta skele
tų analizė suteikė daug duo
menų apie to meto kareivių 
įpročius ir gyvenimo būdą — 
tabako apnašų pėdsakai ant 
dantų, dantų nusidėvėjimas 
dėl pypkės rūkymo, stuburo ir 
pėdų traumos dėl didelių fizi
nių krūvių, kavaleristams bū
dingi šlaunikaulių pakitimai, 
venerinių ligų pėdsakai.

Pasak mokslininkų, vis 
daugiau istorinių ir archeolo
gijos duomenų rodo, kad grio
vys, kur buvo rasta masinė 
Napoleono karių kapavietė, 
buvo viena iš dviejų prancūzų 
antrosios gynybinės linijos 
artilerijos baterijų, 1812 metų 
vasarą įrengtų prie buvusio 
Verkių kelio. Šį griovį rusų ad
ministracija panaudojo masi
niam laidojimui.

Tyrimai buvo atliekami 
kartu su Marselio II univer
siteto specialistais. Pasak R. 
Jankausko, tyrimai ir toliau 
bus tęsiami, bet tai priklausys 
ir nuo finansavimo. (BNS)

„Kaliningradas nebūtų atsi
likusi ‘juodoji skylė’, o galėtų 
normaliai bendradarbiauti su 
Lietuva ir kitomis Europos 
Sąjungos šalimis”.

Ministras sakė, kad tarp 
kitais metais į Lietuvą pa
kviestų užsienio valstybių ats
tovų yra ir Rusijos prezidentas 
Vladimir Putin.

A. Valionis pažymėjo, kad 
Lietuva ir toliau vykdys drau
giškų santykių politiką su Ry
tų kaimynais.

Šiuo metu Lietuva turi 31 
ambasadą, 8 konsulatus ir 6 
misijas užsienio valstybėse. 
Lietuvai, kartu su akredituo
tais, bet tose valstybėse nere
ziduojančiais diplomatais, yra 
atstovaujama 74 valstybėse.

Iš viso Užsienio reikalų 
ministerijoje, Lietuvos amba
sadose, konsulinėse įstaigose 
ir įvairiose misijose dirba 389 
Lietuvos diplomatai.

Buvęs sovietų 
saugumietis 

nuteistas kalėti už 
trėmimus

Vilnius, gruodžio 30 d. 
(BNS) — Už civilių gyventojų 
trėmimą pokario metais Vil
niaus apygardos teismas pir
madienį nuteisė kalėti buvusį 
sovietų saugumietį — dabar 
Vilniuje gyvenantį Vincą 
Misiūną.

Pagal Lietuvos įstatymus, 
trėmimai laikomi karo nusi
kaltimais.

Nuosprendžiu 77 metų 
nuteistajam skirta 5 metų 
laisvės atėmimo bausmė. Pri
taikius amnestiją, bausmė 
sumažinta trečdaliu ir skirta 
galutinė bausmė — 3 metai 4 
mėnesiai laisvės atėmimo 
griežtojo režimo pataisos dar
bų kolonijoje. Be to, bus atim
ta trečdalis nuteistojo turto.

Garbaus amžiaus nuteis
tasis kol kas nėra suimtas, 
jam paskirta kardomoji prie
monė — rašytinis pasižadėji
mas neišvykti.

Baudžiamoji byla V. Mi
siūnui dėl dalyvavimo sovietų 
okupacijos metais ištremiant 
iš Lietuvos į ją okupavusios 
valstybės SSRS teritoriją civi
lius gyventojus Generalinės 
prokuratūros Specialiųjų tyri
mų skyriuje buvo iškelta 2001 
m. Nukelta į 5 psl.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS
MEDICINOS SESUO NORI DALINTIS 

SAVO PATIRTIMI IR ŽINIOMIS
Lietuvai tapus nepriklau

soma valstybe, padažnėjo išei
vijos lietuvių vizitai į savo tė
vynę. Atsirado galimybė trum
pam arba visam laikui su
grįžti, susitikti su savo arti
maisiais, ieškoti giminių, ap
lankyti išsiilgtus tėviškės ta
kus ar tiesiog pažiūrėti, kaip 
ta Lietuva atrodo. Dažnas, 
apsilankęs šalyje prie Baltijos 
jūros ir patyręs, koks gyveni
mas čia yra, nusprendžia vie
naip ar kitaip padėti Lietuvai. 
Tokį sprendimą priėmė ir 
aukštos kvalifikacijos bei 
didelę profesinę patirtį turin
ti sesuo iš Amerikos Phyllis 
Barkus.

Phyllis šaknys — 
Lietuvoje

1
Phyllis Barkus tėvas Sta

sys Barkauskas iš Lietuvos 
išvažiavo 1910 metais. Ame
rikoje jis susituokė su lietuvių 
kilmės amerikiete Maryte. 
Nauja išeivijos lietuvių šeima 
susilaukė keturių vaikų — 
Dorotės, Virginijos, (Phyllis) ir 
Edvardo. Phyllis mano, jog jai 
tokį vardą parinko dėl to, kad 
tėvelio sesuo buvo Teofilė. Kol 
vaikai augo, šeimoje buvo kal
bama lietuviškai, tačiau vė
liau lietuvių kalbą palaips
niui pakeitė kalba, kuria 
bendrauja visi amerikiečiai. 
Phyllis dažnai galvodavo apie 
savo tėvų gimtąjį kraštą, sva
jojo kada nors ten nuvykti. 
Šiai svajonei išsipildyti buvo

ARTERINĖS ŽAIZDOS KOJOSE
JONAS .ADOMAVIČIUS, M.D.

Turinti padidintą krau
jospūdį, 76 metų moteris 
skundžiasi dešinės kojos žaiz
domis, kuriomis ji negaluojan
ti jau trys mėnesiai. Jos pra
sidėjo, užgavus apavu. Ji 
skundėsi skausmais, esant ra
mumoje. Ji gali eiti be skaus
mo ir neserganti cukralige. Ji 
dėvėjo protezą kairės kojos, 
kuri buvo prašalinta žemiau 
kelio dėl užsidegusių žaizdų.

Ją apžiūrėjęs, gydytojas 
rado dvi mažas žaizdeles ant 
priekio dešinės kojos. Jos pul
sas buvo sunku pajusti, o spe
cialaus tyrimo (the ankle 
branchial pressure index) 
duomenys buvo 0.56 (norma 
0.8-1.1.). Nebuvo suiręs jaut
rumas lengvam prisilietimui 
ir adata įdūrimui. Nebuvo 
plaukų ant dešinės kojos.

Pacientė buvo pristatyta 
kraujagyslių gydytojui. Ji at
sisakė arterijos persodinimo 
operacijos (arterial bypass 
surgery). Nepaisant to, jos 
žaizdos sugijo po kelių sa
vaičių, gydant su Hydro-koloi- 
do tvarsčiais (Hydrocollod 
dressings).

Arterinių kojose žaizdų 
priežastys

Šios ligonės kojose žaizdų 
priežastis yra arteriosklerozė. 
Jau yra žinoma, kad arte
riosklerozė yra uždegiminė ;r 
sunaikinanti liga didžiųjų 
kraujagyslių — arterijų, kai 
jose prisirenka cholesterolio 
plokščių, celių, stambmenų ir 
audinių atlaikų, kaskart vis 
siaurina spindį kraujagysles. 
Tas rišasi su rūkymu, padid
intu kraujospūdžiu, per riebiu 
krauju ir cukralige.

Kaip vystosi arterinės 
kojų žaizdos

Pacientai, turį arterines 
kojų žaizdas, yra per 45 metų. 
Jie turi skausmus kojose kiek 
paėjėję, o sustojus jie pranyks
ta, kad vėl galėtų toliau eiti. 
Tos negerovės mediciniškas

lemta negreit — praėjo ištisi 
intensyvaus mokymosi, darbo 
ir prasmingo darbo dešimt
mečiai. Ir tik prieš keletą 
metų Phyllis Barkus susipaži
no su Lietuva, kur susitiko su 
vienuolika pusseserių ir pus
brolių bei jų šeimomis, gyve
nančių Vilniuje ir kituose Lie
tuvos kampeliuose.

Medicinos sesuo

Phyllis Barkus gimė Niu
jorke 1941 metų vasario 6 die
ną. Paaugusi mergaitė pradėjo 
lankyti katalikų mokyklą. Čia 
pradėjo formuotis jos pa
grindinės gyvenimo nuostatos, 
pagrįstos atjauta, meile Die
vui ir žmogui. Šios nuostatos 
turėjo įtakos pasirenkant toli
mesnį gyvenimo kelią. Viena 
iš seserų buvo pasirinkusi 
medicinos sesers profesiją. 
Phyllis taip pat nusprendė 
mokytis medicinos, juolab, 
kad tuo metu šis mokslas ne
buvo ypatingai brangus. Pir
mąsias medicinos žinias ji 
įgijo dominikonų įsteigtoje 
mokykloje. Mergina pamilo 
savo profesiją ir savo maldose 
prašė Dievo, kad jai padėtų 
tapti gera medicinos seserimi.

1961 metais Phyllis Bar
kus su drauge įstojo į JAV 
laivyną. Tuomet prasidėjo 
ypatingai atsakingas, tačiau 
be galo įdomus ir sudėtingas 
gyvenimas. Laivyne Phyllis 
tarnavo 27 metus. Per tą laiką 
ji tapo Pennsylvanijos univer-

vardas yra „Claudication”. 
Jiems gelia koją, esant ramu
moje, ir stipriai skauda žaiz
dą. Skausmai didėja, koją iš
kėlus ir mažta, ją nuleidus.

Arterinės kojų žaizdos at
siranda atsikišusių kaulų vie
toje nuo mažo užgavimo. Jos 
yra gerai apibrėžtos ir jų dug
nas sausas, padengtas žuvu
siais audiniais.

Prie to rišasi silpnas ar 
pranykęs kojose arterijų pul
sas, prailgsta kapiliarų pri- 
silpimas, koja pabala ją iš
kėlus, nagai sustorėja, oda es
ti suplonėjus, sausa, šalta ir 
žvilganti.

Arterinės žaizdos kojoje 
diagnozavimas ir gydymas

Kai specialaus tyrimo 
duomenys yra 0.7 ar dar že
mesni, reikia chirurgiškai 
atstatyti kraujotaką, jei iš viso 
tai yra galima. Negalima iš 
žaizdos šalinti negyvus audi
nius, bet reikia tvarkyti 
skausmą ir uždegimą.

Žmogus turi nerūkyti ir 
prirūkytu oru nekvėpuoti, turi 
gydytis visas turimas kitas 
ligas, kaip padidintą krau
jospūdį ir cukraligę. Mankšta 
patariama (vaikščiojimas), 
idant atsirastų šalutinės arte
rijos.

Vaistas Cilostazol gali 
reikšmingai sumažinti skaus
mą ir pagerinti vaikščiojimą, 
kai tas vaistas imamas kas 12 
valandų po 100 mg. Reikia 
budėti dėl to vaisto su kitu 
vaistu veiklos. To vaisto gali
mi sukelti negerumai yra 
galvos skausmas, viduriavi
mas ir svaigulys. Vaistus 
tvarkanti, šio krašto įstaiga 
leido tą vaistą naudoti dėl 
minėto „intermittent claudica
tion”, o ne dėl arterijų žaizdų. 
Šiam reikalui, kaip ir 
klaudikacijai, geras vaistas 
yra cinko sulfatas, imant po 
200 mg. kapsulę, pavalgius 
tris kartus per dieną.

Sėkmės!

siteto bakalaure, įgijo Jutos 
universiteto magistro laipsnį, 
tapo JAV laivyno kapitone ir 
vadovavo keletui laivyno 
klinikų. Virdžinijos Katali
kiškojo universiteto Vašing
tone konsultantė — prak
tikos vadovė, Old Dominion 
universiteto Norfolke klinikų 
instruktorė — tokia trumpa 
Phyllis Barkus profesinė cha
rakteristika, kurios esmė yra 
aukšta praktikuojančios me
dicinos sesers kvalifikacija, 
suteikianti jai teisę priimti ir 
gydyti ligonius panašiais kaip 
gydytojai pagrindais.

Ryšiai su Lietuva
1980 metais Phyllis Bar

kus įsijungė į Vyčių organiza
cijos veiklą Amerikoje. Ši or
ganizacija, vienydama lietu
vius emigrantus, organizavo 
įvairias labdaros siuntas, 
rūpinosi parama Lietuvai. 
Tokiu būdu Phyllis pirmą 
kartą atrado neakivaizdinę 
galimybę padėti Lietuvai.

Pasibaigus tarnybai lai
vyne, Phyllis galėjo į savo tė
vų gimtinę atvykti ir pati. 
1989 metais seserimi Dorote 
ji pirmą kartą atkeliavo į 
Lietuvą. Tai buvo nepaprastai 
jaudinanti ir įsimintina ke
lionė, nes savo akimis išvydo 
kraštą, ilgus metus matytą 
tik svajonėse ir vizijose. Lie
tuvoje jai viskas buvo įdmu, 
ieškojo savo giminių, susi
draugavo su daugeliu žmonių.

Kelias į Uteną
Vienos kelionės į Lietuvą 

metu Phyllis Barkus atsitikti
nai susipažino su seserimi 
vienuole Dolorita, atliekančią 
misiją Utenoje, besidarbuo
jančią šv. Klaros palaiko
mojo gydymo ir slaugos ligo
ninės labui. Susipažino ir 
susibičiuliavo. Ši pažintis ir 
atvedė Phyllis į Uteną, Rytų 
Lietuvos miestą, turintį šv. 
Klaros ligoninę, kuri labai 
reikalinga sunkiems ligo
niams. Apsilankiusi šioje 
ligoninėje, medicinos sesuo iš 
Amerikos įvertino sąlygas, 
kuriomis darbuojasi vietos

ALGIO KAZLAUSKO PARAMA LIETUVOS DAUGIAVAIKĖMS 
ŠEIMOMS

Jau ne pirmą kartą mūsų 
tautietis JAV perveda Vy
tauto Landsbergio fondui lėšų, 
jas paskirdamas gausioms 
šeimoms. Taip buvo ir šiais 
metais. Algio Kazlausko dėka 
paremtos šešios šeimos Šiauli
uose, viena Alytaus rajone ir 
keturios šeimos Anykščiuose.

Vytauto Landsbergio fon
das visada stengiasi, kad tau
tiečių paaukoti šiam tikslui 
pinigai atitektų padorioms, 
negirtaujančioms, bet dėl 
nepalankių aplinkybių vargo 
ir nepriteklių prispaustoms 
šeimoms. Šiauliuose tokias 
šeimas surasti mums padėjo 
Vaiko teisių apsaugos tarny
bos darbuotoja Birutė Žy

Pabradės „Ryto” vid. mokyklai įteikiama kompiuterinė technika. 
Mokyklos direktorė Laima Markauskienė (dešinėje) pasirašo priėmimo 
raštą. Greta — Vytauto Landsbergio fondo pirm. Gražina Landsbergiene

Phyllis Barkus prie Vyčių ženklo Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slau
gos namuose.

medicinos slaugytojos, susi
pažino su jų darbo specifika. 
Jau tuomet Phyllis Barkus 
nusprendė, jog jos žinios ir 
patyrimas gali praversti. Ji 
demonstravo, kaip pravesti 
pirminę ligonio apžiūrą, davė 
daugybę kitų vertingų pa
tarimų. Šv. Klaros ligoninės 
direktorė Auksė Strolienė, vi
sas personalas labai džiaugėsi 
viešnios nuoširdumu ir gera
noriškumu. Phyllis Barkus 
išreiškė norą padėti ute
niškėms medicinos slaugyto
joms gauti reikalingų žinių, 
kurios galėtų pakelti medi
cininį aptarnavimą į aukštes

mantienė, o Anykščiuose An
tano Vienuolio gimnazijos 
direktorius Saulius Nefas.

Lapkričio 21 d. Šiauliuose 
aplankėme Evangelinos ir 
Algimanto Bagdonų šeimą, 
auginančią 9 vaikus. Mama 
nedirba — augina vaikus, o 
tėvas — III grupės invalidas ir 
nuolat ieško darbo. Tėvai 
stengiasi sudaryti vaikams 
tinkamas gyvenimo sąlygas, 
namuose švaru, bet jaučiamas 
skurdas. Tačiau šeima ne
praranda vilties, kad gyveni
mas Lietuvoje gerės ir tėvas 
susiras darbo.

Malonų įspūdį paliko 
Nijolės Šeškienės auginami 7 
vaikai, kurių tėvai visiškai

nį lygmenį. f
Pirmojo Phyllis Barkus 

apsiląnkymo į Uteną metu pa< 
aiškėjo, jog šios aukštos kvali
fikacijos medicinos sesers no
ras pasidalyti patyrimu ir ži
niomis sudomino ir kitas su 
medicina susijusias instituci
jas Utenoje. Phyllis tikisi, jog 
tikrai galės padaryti daug 
gera Lietuvai, šis pirmas ap
žvalginis, gerų ketinimų vi
zitas Utenoje turės ateityje 
konkrečių darbų ir sprendimų
išraišką.

, Audronė Driskiuvienė
Utena

nesirūpina savo vaikais, ne
teikia jokio materialinio iš
laikymo ir visiškai nedalyvau
ja vaikų auklėjime. Visi 
rūpesčiai gula ant motinos 
pečių. Šeima gauna minima
lią valstybės paramą', kurios 
pakanka tik maistui ii* 
mokesčiams. Vaikai kultūrin
gi, gerai mokosi, vasarą va
žiuoja į kaimą, augina 
daržoves.

Kita šeima, kurią norė
tume paminėti, būtų Ritoš 
Stančienės. Čia auga 4 vaikai, 
tėvas jais nesirūpina. Šeima 
labai skursta, bet mama iŠ 
visų jėgų stengiasi, kad vaikai 
augtų sveiki, švarūs ir gražūs. 
Jų vieno kambario butas 
išpuoštas vaikų piešiniais.

Panašios ir kitos Šiau
liuose aplankytos šeimos: 
Silvos Marcinkevičienės, 
Dalios Čerkauskienės ir 
Gražinos Petkauskienės.

Anykščiuose lankėmės la
bai gražią žiemos dieną — 
gruodžio 19-ją. Visos aplanky
tos šeimos paliko gerą įspūdį. 
Violetos ir Petro Jucių, 
radome „fortepijoną”, tai yra, 
iš kartono pasidarytą klavi
atūrą, kuria mokydamasis 
„skambina” iš muzikos 
mokyklos sugrįžęs sūnus. 
Anykščių kaime gyvenanti ir 
prižiūrinti svetimą sodybą 
Astrauskų šeima nutarė iš
sinuomoti žemės, auginti 
vyteles ir iš jų pinti krepšius.

Visos paremtos šeimos 
dėkingos Algiui Kazlauskui iš 
JAV.

Ona Miliauskaitė
V. Landsbergio fondo 

informacija

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY
Published daily except Sundays and Mondays, legal Holidays, the Tuesdays 
following Monday observance of legal Holidays as well as Dec. 26th and Jan. 
2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629-5589.
Periodical class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. 
Subscription Rates: $100.00. Foreign countries $115.
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629-5589.
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumeratų nesiunčiame. Prie 
pavardės ir adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada prenumerata 
galioja. -

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
Tik šeštadienio laida:
JAV $60.00 $45.00 $33.00
Kanadoje ir kitur (US.) $65.00 $50.00 $38.00
Užsakant į Lietuvą:
Oro paštu $500.00 $250.00
Reguliariu paštu $100.00 $55.00 1
Tik šeštadienio laida oro paštu •V /O

$1.60.00 $85.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

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

• Administracija 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

redakcija@draugas.org 
rastine@draugas.org 
skelbimai@draugas.org

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

DR. JOVITA KERELIS 
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DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
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Būkite sveiki ir laimingi 2003 metais! Eltos nuotr.

Jonas Šalna

SUTINKAME NAUJUS METUS

Pirmiausia Jus, Naujieji metai,
Mes sveikinam džiugia širdim!
Nors mes gyvename krašte saulėtam,
Neužmiršk ir gimto krašto šviesia viltim!

Mes sveikinam visus — be skirtumo turtų, 
Ir brolius, seseris, tėvus ir draugus.
Lai nauja ąušra sužydi Jums Diena, 
Naujaisiais metais lai apjuosia Jus dangus!

Lai visus pakviečia Nauji metai
Į svetainę saulės spindulių!
Lai namų ir mūs išvengia kruvini verpetai! 
Rankom susikibę sutinkame Naujus!

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

Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Avė. Sts. 5k6 
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kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 

Tol. 708-422-8260

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija.
300 Bamey Dr., Suite A 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330; “

lietuviškai 815-744-8230 
www.csntBribrsurgeryancixBastheaXh.com
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RINKIMUOSE SVARBU 
LAIMĖTI, NE PIRMAUTI

VIDMANTAS VALIUŠAITIS

Lietuvos prezidento rin
kimų pirmajame rate Valdas 
Adamkus, preliminariais duo
menimis surinkęs apie 35 
proc. arba 467 tūkst. 638 
rinkėjų balsus, laimėjo tvirta 
persvara, tačiau balsavimo re
zultatai tik išryškino ne itin 
simpatingą visuomenės socia
linį profilį.

Antroje vietoje likęs Ro
landas Paksas, rinkimų kam
panijai metęs įspūdingus pini
gus, neatsiejamus nuo abejoti
nos kilmės šaltinių, ir viešu
moje kūręs su savo asmenybe 
mažai susijusį įvaizdį, suge
bėjo gauti beveik 20 proc. (266 
tūkst. 635 rinkėjai) balsų.

Prie šių skaičių pridėjus 
dar beveik 8 proc. (105 tūkst. 
374) balsų, atiduotų už tele
vizijos humoro laidos vedėją 
Vytautą Šerėną, t.y. su rea
lybe taip pat nesusijusį virtua
lios tikrovės fantomą, matyti, 
kad arti trečdalio rinkimuose 
dalyvavusių balsuotojų ne tik 
stokoja humoro jausmo, bet ir 
minimalios politinės nuovo
kos, kuri reikalinga pilietinei 
visuomenei.

Kitaip tariant, maždaug 
trečdalis rinkėjų duodasi 
nesunkiai indoktrinuojami pi
gios propagandos ir nesaikin
gos retorikos, nesusijusios su 
gyvenimo turiniu, yra nekri
tiški tam, ką kadaise taikiai 
pastebėjo JAV ambasadorė 
Jungtinėse Tautose Jeanne

, , Kirkpatrick — priešindamasi
vienos valstybės diplomatui, 
kuris sesijos metu sukta kalba 
bandė mulkinti klausytojus, 
ištarė grasiąją frazę: „žodžiai 
turi prasmę” (words have 
meaning).

• " Reikšminga dalis Lietuvos 
rinkėjų to dar nesupranta, to
dėl tampa nesunkiai medžio
jamomis politinių perėjūnų 
aukomis.

Žmogus, neįstengiantis
< atlikti pradėto darbo iki galo, 

vis metantis ko griebęsis ir 
pradedantis vėl iš naujo (du 
kartus pasitraukęs iš ministro 
pirmininko pareigų, neapšilęs 
ten nė kojų; du kartus veikęs 
kaip Vilniaus meras ir palikęs 
per 100 mln Lt skolų; komu
nistų, demokratinės darbo, 
paskiau konservatorių, libera
lų, dabar — liberalų de
mokratų partijų oratorius), įti
kina dalį rinkėjų esąs „daly
kiškumo”, „tvarkos”, „permai
nų” šalininkas ir išeina į ant
rąjį Lietuvos prezidento rin
kimų ratą.

Tai tinkama žinomo posa
kio iliustracija: „Ko negali pa
daryti pinigai, tą gali padaryti 
dideli pinigai”. Ir nepaisant to, 
kad jie atėję aiškiai ne iš lietu-

J viškų šaltinių ir jų kilmė duo
da pagrindo abejonėms tarp

tautiniu mastu.
Net Vytautas Landsber

gis, kurio „simpatijos kairie
siems” yra pakankamai žino
mos, paaiškėjus prelimina
riems balsavimo rezultatams, 
pakvietė visuomenę telktis į 
platų demokratinių jėgų anti
fašistinį frontą prieš „tam tik
rą grėąmę, kurią įkūnija 
reichsmaršalo Geringo ere
liai”. Nepriklausomybės žygio 
pionieriaus balsas šįsyk siekė 
kur kas plačiau nei įprastai — 
nuo partizanų iki 16-osios di
vizijos veteranų, nuo pramo
nininkų iki profsąjungų ak
tyvistų...

Ar turi pagrindo toks susi
rūpinimas?

Rinkimus pralaimėjęs Ar
tūras Paulauskas, tesurinkęs 
vos per 8 proc. balsų, leido 
suprasti, kad savo šalininkus 
ragins antrame rate paremti 
Valdo Adamkaus kandi
datūrą. Panašios nuostatos 
laikėsi socialdemokratų kan
didatas Vytenis Andriukaitis, 
gavęs apie 7 proc. balsų, nors 
kitų jo partijos atstovų 
pasisakymai buvo neviena
reikšmiai.

Savo neutralumą antrojo 
rato konkurentų atžvilgiu vie
šai deklaravo Kazimiera 
Prunskienė, kuriai savo pa
sitikėjimą išreiškė per 5 proc. 
balsuotojų. Nepareiškė nuo
monės tuo klausimu iš esmės 
gerai rinkimuose pasirodęs 
Australijos lietuvis Juozas E. 
Petraitis, gavęs per 3 proc. 
balsų ir aplenkęs tokius 
didelių partijų vadus, kaip 
Eugenijus Gentvilas (2,5 proc. 
Liberalų sąjunga), Kazys Bo
belis (1,8 proc., Krikščionys 
demokratai), Kęstutis Gla
veckas (0,5 proc. Centro sąjun
ga).

Savaime suprantama, kad 
rinkėjų atiduoti balsai — nėra 
kandidatų nuosavybė ir jie 
negali tų balsų, nelyginant 
kokio palikimo, „užrašyti” ki
tiems, jiems patinkantiems 
kandidatams. Įvairūs politikų 
paraginimai ar palinkėjimai 
rinkėjams gali būti tam tikros 
gairės jų ištikimiausiems 
sekėjams, tačiau jokių garan
tijų, kad rinkėjai elgsis būtent 
pagal savo „politinių patronų” 
pageidavimus, nėra ir būti ne
gali.

Įsidėmėtina praėjusių 
prezidento rinkimų patirtis. Ir 
tada pirmasis rinkimų ratas 
pasibaigė proporcingai maž
daug panašiu rezultatu, tik 
atvirkštiniu: A. Palauskas 
anuomet gavo per 40 proc. rin
kėjų balsų, V. Adamkus — per 
27 proc. Nepaisant to, pergalę 
antrame rate iškovojo V. 
Adamkus.

Kitą dieną po rinkimų,

Fotomenininko Alfredo Pliadžio parodoje, vykusioje rugsėjo pradžioje JAV LB Tarybos suvažiavimo metu, 
Washington, DC. Iš kairės: Lietuvos kariuomenės vadas gen. mjr. Jonas Kronkaitis, Asta Banionytė, JAV prez. 
George W. Bush patarėjas Europos reikalais, daug prisidėjęs, kad Vašingtonas pritartų Lietuvos pakvietimui į 
NATO, Dan Fried, LB tarybos pirm. Regina Narušienė, Lietuvos ambasadorius JAV-se Vygaudas Ušackas.

LEMONTE (PRIE ČIKAGOS) RUOŠIAMASI STATYTI SPORTO 
KOMPLEKSĄ

EDVARDAS ŠULAITIS

Jeigu viskas vyks pagal 
dabar numatytą planą, 2003- 
jų metų rudenį bus pradėtas 
statyti taip vadinamas „Pa
saulio Lietuvių Centro Sporto 
kompleksas”. Sporto kom
pleksas bus įruoštas ant piet
rytinio PL centro žemės skly
po, kur dabar yra viena iš 
dviejų futbolo aikščių. Pas
tatas užims 18,000 kvadra
tinių pėdų.

Statinys bus naudojamas 
krepšiniui, tinkliniui, salės 
futbolui, koncertams, susirin
kimams ir panašiai. Iš aukš
čiau numatyto ploto 4,000 kv.

gruodžio 23-ąją, dviejose Lie
tuvos televizijose beveik vie
nu metu diskutavo Adamkaus 
ir Pakso rinkimų štabų atsto
vai, politologai, žurnalistai. 
Tiesioginių transliacijų metu 
žiūrovai turėjo progą skam
binti į televiziją ir pareikšti 
savo nuomonę, už kurį kandi
datą kitame rinkimų rate jie 
atiduos savo balsą. Vienu at
veju telefono skambučiai buvo 
mokami (1 Lt), kitu atveju — 
nemokami. Abiem atvejais, 
nežymia balsų persvara, dau
giau žiūrovų pasisakė už 
Rolando Pakso kandidatūrą.

Ant Lietuvos ateities kor
tos yra pastatyta per daug, 
kad galima būtų per anksti 
atsipalaiduoti. Negaliu už
miršti velionio Stasio Lozo
raičio posakio po 1993 m. pre
zidento rinkimų, kurie jam 
buvo nesėkmingi.

„Rinkimuose, kaip olim
piadoje, svarbu dalyvauti, ar 
ne tiesa?” — pamėgino leng
vabūdiškai šmaikštauti tele
vizijos žurnalistė. S. Lozo
raitis į tai atsakė rimtai: „Rin
kimai tuo ir skiriasi nuo olim
piados, kad čia svarbu — lai
mėti”.

pėdų bus naudojama persi
rengimo kambariams, prau
sykloms, valgyklėlei, sandė
liui sporto reikmenims, kabi
netams.

Kaip rašoma mūsų turi
mame informaciniame prane
šime: „Šio projekto tikslas — 
sukurti centrinį punktą, kuria
me galėtų rinktis Amerikos 
lietuvių jaunimas. Turint tokį 
pastatą bus galima praplėsti 
sporto programas jaunimui, 
skirti daugiau laiko treni
ruotėms, varžyboms. Patalpo
mis galėtų naudotis ne tik 
moksleiviai, bet ir studentai. 
Pastatas tarnautų ne vien 
sportui: juo galėtų naudotis 
tautinių šokių grupės, būtų 
galima rengti festivalius, pla
taus mąsto susitikimus”.

Prie šio pastato bus įruoš
ta nauja futbolo aikštė ir apie 
100 vietų turinti automobilių 
pastatymo aikštelė, kuri pa
lengvins mašinų statymo 
problemą ir prie pačio PL 
centro.

Šiuo reikalu pakalbinome 
projekto plėtros pagrindinį 
žmogų — komiteto pirmininką 
dr. Donatą Siliūną. Jo va
dovaujama grupė šį reikalą 
jau diskutuoja daugiau negu 
metus laiko.

D. Siliūno žiniomis, šis 
projektas turėtų kainuoti 
vieną milijoną 800 tūkstančių 
dolerių. Šiuo metu, nors pro
jektas visuomenės žiniai vie
šai dar nebuvo paskelbtas, jau 
yra gauta apie pusės milijonų 
dolerių suma pasižadėjimų 
formoje. Dabar kaip tik yra 
žadama išvystyti šio projekto 
pristatymą visuomenei ir bus 
žiūrima — kiek pinigų (pra
džioje — pasižadėjimų aukoti) 
bus susilaukta. Pagal tai bus 
orientuojamasi — kokį pas
tatą ir kokius įrengimus bus 
galima turėti. Nesurinkus pa
kankamai pasižadėjimų, nu

matytas projektas bus dau
giau ar mažiau apkarpomas.

Tačiau kiekvienu atveju 
2004 metais jau turėtų išdygti 
naujas pastatas prie PL centro 
Lemonte, kuris būtų pirmasis 
tokio pobūdžio lietuvių 
statinys per daugiau negu 
šimtą lietuviškos veiklos Šiau
rės Amerikoje metų. Reikia 
pažymėti, jog per tą laiką 
Amerikos lietuviai suaukojo 
šimtus milijonų dolerių lietu
vių pastatytoms bažnyčioms, 
pradžios mokykloms, gimnazi
joms, kunigų seminarijoms, 
ligoninėms, vienuolynams, kapi
nėms, senelių prieglaudoms ir 
kt., tačiau dauguma to turto 
jau išslydo iš lietuvių rankų ir 
nebetamauja mūsų tautiečiams. 
Šis naujasis projektas turėtų 
likti lietuvių žinioje ir turėtų 
būti prieinamas lietuvių jau
nimui ilgus šimtmečius.

Projekto reikalais galima 
rašyti šiuo adresu: dr. Do
natas Siliūnas, 5116 Illinois 
Avenue, Lisle, IL 60532 arba 
skambinti tel.: 630-852-3204. 
Beje, kiti šio projekto įgyven
dinimui įsteigto komiteto na
riai yra šie:

Rimas Griškelis, Kęstutis 
Ječius, Albertas Glavinskas, 
Algis Rugienius, Kęstutis 
Sušinskas, Gintaras Lietuv
ninkas, Darius Siliūnas, Pau
lius Majauskas, Romas Senke
vičius, Rimas Domanskis, Ge
diminas Bielskus.

Norisi palinkėti šjems 
entuziastams geros sėkmės ir 
ištvermės, įgyvendinant šį 
labai reikalingą projektą. O iš 
mūsų visuomenės norisi lauk
ti jam pritarimo ir mažesnių 
ar stambesnių įnašų. Tik visų 
sutartinu darbu bus galima 
apvainikuoti šį didžiulį užsi
mojimą, kuris turėtų įamžinti 
visus prie jo prisidėjusius 
žmones ateinančioms kar
toms.
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Daug gaisrų, o tik 
vienas kibiras vandens
Prėjusi vasara kai kuriose 

valstijose buvo ypač sausa, tad 
kilo daug gaisrų. Nepaisant 
apsaugos priemonių, ugnis 
padarė ypač daug nuostolių 
tiek miškams, tiek žmonių gy
venvietėms. Kai liepsnos, pa- 
sikvietusios į talką vėją, stai
giai peršokdavo joms daromas 
užtvaras, suskildamos į dau
gybę naujų židinių, su gaisru 
kovojantiems laimėti galimy
bės kone išnykdavo ir gesinto
jus apimdavo beviltiška nuo
taika.

Praėjusieji metai, ant 
kurių pabaigos slenksčio sto
vime, mūsų planetai buvo ta
rytum neatiaidi karštos vasa
ros sausra: pilna pavojų, kad 
kiekvienu metu joje gali įsi
liepsnoti nesuvaldomas karo 
gaisras, labiau nuostolingas, 
kaip visi iki tol buvusieji. To
kio gaisro židiniai, lyg šiurpios 
ateities pranašai, nuolat blyk
stelėdavo tai vienoje, tai kitoje 
Žemės dalyje. Vos prigesinus 
vieną, pasirodydavo kitas, dar 
pavojingesnis, dar grėsmin- 
gesnis — Pakistanas, Indija, 
Irakas, Iranas, Šiaurės Ko
rėja, Palestina, Izraelis, krau
ju pasruvęs Afrikos žemynas... 
Vargiai po Antrojo pasaulinio 
karo pabaigos kada šioje plan
etoje buvo taip skaudžiai 
apipešiotas ir į tokį erškėtyną 
įstrigęs taikos balandis. 
Neatrodo, kad Naujieji padės 
jam iš tų pinklių išsivaduoti.

Amerika niekuomet pir
moji neprikišo degtuko prie 
parako statinės, kurios sprogi
mas nusiaubdavo žmoniją pa
sauliniu karu. Tiesa, anksčiau 
ar vėliau ir Amerika būdavo 
įtraukiama į karo eigą, pa
prastai savo jėga nulemdama 
jo pabaigą. Šį kartą atrodo, jog 
kaip tik Vašingtonas pasi
ruošęs šauti pirmąjį šūvį, 
primygtinai ragindamas — 
net reikalaudamas — kad JT 
tą nuosprendį paremtų, kaip 
praeityje JAV yra atėjusi į 
pagalbą kitoms valstybėms.

JAV prezidentas jau kuris 
laikas kalba tik apie Irako su
gniuždymą ir jo diktatoriaus 
pašalinimą. Visos pasaulio blo
gybės tarytum susitelkė į vie
ną tašką: Saddam Hussein. Te
roristai, Afganistanas, Osa
ma bin Laden, net Šiaurės Ko
rėjos užsispyrimas pasiga
minti branduolinius ginklus, 
tapo antraeilės reikšmės. Prez. 
George W. Bush kartoja ir kar
toja tą pačią temą: Hussein 
meluoja, apgaudinėja, turi 
visuotinio sunaikinimo ginklus; jį 
reikia nedelsiant pašalinti.

Nors šiuo metu Bagdadas 
lyg stengiasi kooperuoti su JT

inspektoriais, suteikdamas 
jiems reikalaujamų informaci
jų ir netrukdydamas darbo, 
JAV prezidentas tik numoja 
ranka: Iraku tikėti ar pasi
tikėti neverta.

Galima su tuo sutikti, bet 
kyla ir klausimas: kodėl Ira
kas pavojingesnis už Šiaurės 
Korėją? Kol kas dar nerasta 
jokių tikrų įrodymų, kad 
Irakas turi draudžiamųjų gin
klų, o Š. Korėjos branduoli
nėmis galimybėmis abejoti 
niekam netenka. Irakas JT 
inspektorius įsileido ir sten
giasi patenkinti jų reikalavi
mus. S. Korėja griežtai parei
kalavo, kad užsieniečiai ins
pektoriai nedelsiant išvyktų. 
Kyla įtarimas, kad čia Vašing
tonas renkasi priešus pagal 
visai kitokius kriterijus, negu 
pavojaus laipsnis diktuoja. 
Kam pavojingesnis Irakas, 
kam Šiaurės Korėja? Vašing
tonui, Tel Avivui, Pietų Korėjai...

Galima prileisti, kad Bag
dadas nenori karo, dėl to Hus
sein nuolaidžiauja JT inspek
toriams, keikia prez. Bush, 
Ameriką ir jos sąjungininkus, 
bet ir visgi kooperuoja. Kad 
Vašingtonas siunčia karo lai
vus ir karius arčiau Irako 
sienų, svaidosi grasinimais ir 
žvangina ginklais, galbūt kaip 
tik „įkvepia kooperavimo dva
sios” Irako diktatoriui. Bet 
kaip su Šiaurės Korėja? Ar jai 
leidžiama tai, ko kitiems ne? 
Nejaugi jos branduoliniai gin
klai, galintys pasiekti Japo
niją ir kitas JT nares, Ame
rikos sąjungininkes, mažiau 
pavojingi, kaip tie, kurių dar 
niekas Irake nesurado? Ir da
rosi ypač baisu, kad galingoji 
Amerika, visuomet skubėjusi į 
pagalbą tautoms, kurioms 
grėsė mirtinas pavojus, šį 
kartą gali likti viena.

Tiek daug norėtųsi palin
kėti, žengiant pro Naujųjų me
tų duris... Ir pasauliui, ir kraš
tui, kuriame gyvename, ir toli
mai (kartu tokiai artimai) Lie
tuvai.

Tuoj po Naujų metų, sau
sio 5 d., Lietuvoje vyks antrieji 
balsavimai, renkant preziden
tą. Linkime, kad tauta išsi
rinktų asmenį, kuris geriau
siai galės jai pasitarnauti — 
ne skambiais pažadais, o kon
krečiais darbais.

Didžiųjų pasaulio valsty
bių vadams linkėtina, kad 
vadovautųsi apdairiu įžvalgu
mu ir, prieš žengdami į staigų 
kelio posūkį, gerai apsi
galvotų. Na, o mūsų skaityto
jams, bendradarbiams, rėmė
jams ir visiems lietuviams: 
laimingų Naujųjų metų!

PRANAS DIELININKAITIS
VIDMANTAS VALIUŠAITIS

Nr.2
Tai žmogus, kuris ilgus 

metus gyveno be turto, be 
nuosavybės, materialiai nesa- 
varankus ir priklausomas nuo 
jam darbą duodančios ir šiokį 
tokį uždarbį teikiančios, 
valdžios malonės. Žmogus, 
kuris buvo tik darbo įrankis, 
vergas, atlyginamas tik tiek, 
kad nemirtų, bet ne tiek, kad 
galėtų padoriai gyventi. 
Laikomas amžinoje nežinioje, 
nesaugume, tarp bado ir sotu
mo, laisvės ir kalėjimo, tarp 
būti ir nebūti, jis liko nesusi
jęs pastovesniais ryšiais nei su 
savo žeme, net ir su šeima. 
Tokioj padėty jis buvo laiko
mas sąmoningai, nes toks 
buvo lengviausiai valdomas.

Visuomenės, kuriose daug 
nuskriaustųjų, vilties stoko- 
jančiųjų yra palanki dirva

rasinei ir socialinei neapykan
tai, ideologiniam ir pasaulė
žiūriniam-fanatizmui, orga
nizuotam nusikalstamumui ir 
terorizmui. Tokiose visuome
nėse vis mažiau vietos lieka 
kultūrai ir laisvei. Čekijos 
prezidentas Vaclavas Havelas 
pastebėjo, kad šios grėsmės 
turi du bendrus dalykus: jos 
nukreiptos prieš žmoniškumą; 
jose glūdi daug galingesnio 
sprogimo pavojus, t.y. pavo
jus didelio konflikto, kuris 
įtrauktų mus visus.

Demografiniai duomenys 
verčia suklusti

Spalio mėnesį buvo 
paskelbti Statistikos departa
mento duomenys apie de
mografinę Lietuvos padėtį: 
santuokų sumažėjo nuo

36,000 1991-aisiais iki 15,000 
2001-aisias. Skyrybų 2001- 
aisiais užregistruota 11,000 
vadinasi, 73 proc. nuo susi
tuokusiųjų skaičiaus. 1991 m. 
vienai gimdžiusiai moteriai 
vidutiniškai teko dar 2,5 
vaiko, tuo tarpu 2001-aisiais 
jau tik 1,2. Prieš dešimt metų 
nesantuokinių vaikų gimė 6 
proc., pernai — 25 proc. Per 
dešimtmetį Lietuvos gyvento
jų sumažėjo beveik 10 proc. 
Daugiau kaip trečdalis dabar
tinių gyventojų yra pen
sininkai...

Prieš dvejus metus vyku
siame ateitininkų suvažiavi
me Kaune, remdamasis jauni
mo apklausų statistiniais 
duomenimis, vyskupas J. Kau
neckas praskleidė kas dedasi 
mūsų visuomenės gelmėse — 
du trečdaliai Lietuvos jaunimo 
galvoja apie savižudybę. 
Vadinasi, kokio masto neviltis, 
kokia tamsa, koks netikėjimas 
ir kokia beprasmybė yra

persmelkusi Lietuvos ateitį?..
Nėra karo, nėra okupaci

jos, nėra svetimos kariuo
menės, gyvename laisvoje 
šalyje ir atviroje visuomenėje, 
tačiau lietuvių tautos, kaip 
socialinės bendrijos — ir pir
miausia šeimos institucijos, 
kaip valstybės ir tautos pa
grindo spartus nykimas yra 
faktas, su kuriuo negalima 
nesiskaityti. Lietuvių tauta 
faktiškai žengia istorinėn 
nebūtin.

Svarbu nepailsti
Prisiminus dar didelį 

mastą įgavusias socialines 
negandas, tokias, kaip alko
holizmas, narkomanija, prosti
tucija, kriminaliniai nusikalti
mai, neretai iškrypėlišką jų 
pobūdį, darbingų ir potencia
liai reikalingų kraštui žmonių 
nevaldomą emigraciją užsie
nin, kyla natūralūs klausimai: 
ar yra prasmė tapatinti save 
su šia paliegusią, savo tapaty

bės nepajėgiančia atrasti, 
socialinės dezintegracijos ir 
biologinio sunykimo link pavo
jingai pasvirusia tauta? Koks 
tikslas kalbėti apie žmones, 
gyvenusius tada, kai tuo tarpu 
šiandien didelei daliai tautos 
bažnyčia yra televizorius, 
tikėjimo aspiracijos baigiasi 
laikraščiuose skelbiamų ho
roskopų skaitymu, o išminties 
mokytojas ir populiariausias 
dvasinis guru — „Dviračio 
žinių” vedėjas...

Prieš mus šiandien nėra 
aiškaus priešo. Pasaulis tapo 
sudėtingas ir nenuspėjamas, 
keičiasi pavojų, nuo kurių pri
valome apsiginti, prigimtis. Ar 
pavyks Lietuvai aiškiai suvok
ti ir ryžtingai apsibrėžti savo 
kultūrinę, istorinę ir politinę 
tapatybę?

Kitas Prano Dielininkaičio 
draugas ir bendražygis, is
torikas Zenonas Ivinskis, dau
giau kaip prieš 30 metų, kada 
Lietuvos laisvei nebuvo jokios

prošvaistės, jokios vilties, 
viename savo pasikalbėjime 
sakė: „Svarbu nepailsti,
nenusiminti, kai vis dar naktis 
be aušros, svarbu išsilaikyti 
lyg tam kietam žvirgždui sve
timos jūros bangose... Svarbu 
išlaikyti gyvą artimą tar
pusavinį ryšį; svarbu su didele 
kantrybe nuolat budėti”.

Tai žodžiai jau pasitrauku
siojo iš gyvųjų. Žodžiai — lyg 
iš anapus kapo. Bet jie vis tiek 
veikia pasilikusius. Veikia 
savo dvasia. Tuo tarpu pats 
Pranas Diėlininkaitis savo 
prakalbas mėgdavo baigti 
efektingu vaizdu iš Pirmo 
pasaulinio karo Belgijoje — 
esą sužeistas vėliavnešys pa
kilęs ir šūktelėjęs: „Kritusieji, 
pirmyn!”

Pirmyn, nors pakeliui iš
krito dešimtys tūkstančių suki
lėlių ir partizanų, šimtai tūk- 
tančių tremtinių ir kankinių, 
nors iškrito Sausio tryliktosios 
ir Medininkų gynėjai, nors

sproginėja partijos ir išduoda 
artimiausieji bendražygiai, 
nors aplinkui vien aimanos ir 
skamba pesimistiški balsai, 
esą pragiedrėjimo Lietuvai 
nematyti;..

„Mirties kultūra” alsuoja į 
pakaušį

Blogio samprata apspren
džia mūsų pažiūras į gyveni
mo eigą, arba istoriją. Kam 
blogis yra tik paprastas gyve
nimo trūkumas, tam istorija 
yra tik šiapusįnė gyvenimo 
tėkmė, ramiai plaukianti nuo
latinio išsivystymo bei tobu- 
lėjimri vaga. Vieną dieną ji 
pasieks šio tobulėjimo viršūnę 
ir įtekės į begalinio gėrio jūrą. 
Tačiau kam blogis yra pikta 
jėga, tam istorija yra nuola
tinės grumtynės, apimančios 
ir žemę ir dangų, nes jose daly
vauja ne tik žmogus, bet ir 
Dievas.

Bus daugiau
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IŠ TAUTOS FONDO TARYBOS 
POSĖDŽIO

KĘSTUTIS K. MIKLAS

šių metų spalio 19 d. Tau
tos fondo taryba buvo susi
rinkusi savo trečiam posėdžiui 
nuo TF narių metinio susi
rinkimo, įvykusio gegužes 15 
d. Nepaisant, kad-šis posėdis 
buvo sušauktas daugiausia 
dėl paramos paskirstymo 
pagal gautuosius prašymus, 
daug laiko skirta ir kitiems 
fondo reikalams apsvarstyti.

Posėdžiui vadovavęs TF 
tarybos pirmininkas Jurgis 
Valaitis po apžvalginio veiklos 
pranešimo kiek plačiau pa
kalbėjo apie savo paskutiniąją 
kelionę į Lietuvą, apie apsi
lankymą Rytų Lietuvos lietu
viškose mokyklose, savo įduk
rintoje Klaipėdos Vytauto Di
džiojo gimnazijoje ir Dusėtų 
Kazimiero Būgos vid. mokyk
loje.

Rytų Lietuvos mokyklų 
aplankymas

Tuo metu kartu su J. Va
laičiu taip pat Lietuvoje lan
kėsi TF valdybos pirmininkas 
Algis Valaitis ir TF tarybos 
narys Kęstutis K. Miklas.

Vilniaus apskrities virši
ninko švietimo departamento 
direktoriaus Jono Vasiliausko 
pastangų dėka buvo suorga
nizuotos dvi išvykos aplankyti 
lietuviškąsias mokyklas Vil
niaus ir Šalčininkų rajonuose. 
Pirmoje išvykoje buvo ap
lankytos septynios mokyklos: 
Visalaukės pagrindinė, turinti 
61 mokini, vadovaujama 
Alinos Daukantaitės; Eitmi- 
ntškių pagrindinė su 70 mo
kinių (vedėjas Giedrius Kra
sauskas); Bezdonių „Saulė
tekio" vidurinė mokykla su 
171 mokiniu (direktorė Auš
relė Šatienė); TF pastangų 
dėka pastatyta Lavoriškių pa
grindinė, dabar išaugusi iki 68 
mokinių, vadovaujama Ramu
nės Katinauskienės; mažytė 
Rakonių pradinė su 6 moki
niais ir mokytoja Vilįja Pažiū- 
raite; Marijampolio vidurinė 
su 297 mokiniais (direktorius 
Algirdas Masaitis) ir Turgelių 
vidurinė, jau Šalčininkų rąjo
ne, su 114 mokinių (direk
torė Aušra Voverienė), šių 
mokyklų aplankymo delegaci
ją sudarė visi trys atstovai iš 
JAV, Jonas Vasiliauskas, 
„Vilnijos" draugijos pirmininkas 
dr. Kazimieras Garšva ir TF1 
Lietuvos Atstovybės pirmi
ninkas dr. Napoleonas Kit
kauskas. Vidurinių mokyklų 
direktoriams, buvo įteiktos po 
egzempliorių knygų „Tautos 
fondas 1943-2002’ su TF va
dovų parašais.

Antrosios išvykos delega
cijos sudėtis pasikeitė. J. Va
laičiui išvykus į Klaipėdą ir į 
Dusėtus, o A.Vedeckui išskri
dus atgal į JAV, delegacija 
buvo papildyta buv. švietimo 
ministru akademiku prof. 
Zigmu Zinkevičium, TF atsto
ve iš Detroito Eugenija Bu
lotiene. fiimuotoju Gerimantu 
Peniku iš New York ir ,JCXI 
amžiaus" laikraščio spaudos 
darbuotoja Aldona Kačeraus
kiene.

Prie Butrimonių pagrindinės mokyklos. Tautos fondo atstovams lankant 
Vilnijos krašto mokyklas. U kairės: TF atstovė iš Detroit, MI, Eugenija 
Bulotienė, TF tarybos narys Kęstutis K. Miklas, mokyklos ved Daiva 
Šakinienė, Vilniaus apskr švietimo skyriaus dir. Jonas Vasiliauskas, 
buvęs švietimo ministras prof. Zigmas Zinkevičius. TF Lietuvos atstovy
bės pirm. dr. Napoleonas Kitkauskas, „Vilnijos* draugijos pirm. dr. 
Kazimieras Garšva, ,J(X1 amžiaus' laikraščio atstove Aldona 
Kačerauskiene

Tą dieną aplankytos 6 
mokyklos Šalčininkų rąjone: 
Jašiūnų .Aušros’ vidurinė su 
282 mokiniais (direktorius Jo
nas Panavas); Jašiūnų gele
žinkelio pradinė su 10 mo
kinių ir mokytoja Liudmila 
Kvavčenko; Butrimonių pa
grindinė su 64 mokiniais ir ve
dėja Daiva šakeniene; Ger- 
viškių pradinė su 50 mokinių; 
čiužiakampio pagrindinė su 
62 mokiniais ir vedėja Jolanta 
Žalgute ir. užbaigiant, Šalči
ninkų 1000-mečio vidurinė su 
956 mokiniais, vadovaujama 
Vidmanto Žiliaus. Ši vidurinė 
mokykla visus delegacijos na
rius sužavėjo savo architek
tūra ir didumu, kurio visos 
kitos Lietuvos vidurinės 
mokyklos tikrai galėtų pavy
dėti. Ir šioje išvykoje visų 
vidurinių mokyklų direktoriai 
buvo apdovanoti TF knyga.

Lankant šias mokyklas 
buvo proga susidaryti tikrą 
vaizdą, kokiose sąlygose jos 
turi veikti, palyginti vieną su 
kita ir patirti, ko joms trūksta 
išlaikyti tinkamą lygį mokyk
liniam auklėjimui. Beveik 
visur buvo rašmenų ir vado
vėlių trūkumas. Pradinių ir 
pagrindinių mokyklų kelių 
lentynų bibliotekėlės apytuš
tės — trūksta lietuviškos gro
žines literatūros knygų. Atro
do, kad lietuviška periodinė 
spauda tų mokyklų visiškai 
nepasiekia. Trūksta ir sportui 
reikmenų, pavyzdžiui, viena 
mokyklėlė pasiskundė, kad ji 
turinti tik vieną kamuolį, ku
rį naudoja tinkliniui, krep
šiniui ir net futbolui žaisti. 
Kadangi daugumai mokyklų 
buvo iš anksto pranešta apie 
svečių atvykimą, moksleiviai 
atrodė gan šventadieniškai 
apsirengę palyginti su mokyk
lom, kurios buvo užkluptos 
nelauktai, dėl jų aprangos, o 
ypač dėl avalynės.

Beveik visos pradinės ir 
pagrindinės mokyklos buvo 
įsteigtos paskutiniu laikotar
piu, keliems ar keliolikai mo
kinių, šiandien jau gerokai 
perlipo pusšimtį: mokinių skai
čius vis didėja ir didės. Visų tų 
mokyklų patalpos jau per 
mažos, ir Vilniaus apskrities 
viršininko administracijai su
kelia daug rūpesčių, nes rei
kia lėšų patalpas padidinti 
ar naujas pastatyti. Tuo tar
pu lenkų mokyklos darosi apy
tuštės. Jos yra savivaldybių 
žinioje, jas kontroliuoja vie
tiniai lenkai ir net negalvoja 
apie galimybę tas mokyklas 
perleisti lietuviams.

Lietuvos vyriausybė į tai 
taip pat pradeda kreipti dė
mesį. Pavyzdžiui Lavoriškėse 
prieš 5 metus mažame namu
ke atidaryta pradinė mokyk
lėlė tik su 7 vaikais, kai prieš 
trejus metus kėlėsi į Tautos 
fondo iniciatyva pastatytą 
naują pastatą turėjo beveik 40 
mokinių, šiemet jau išaugoiki 
68. o ateinančiais dar apie 20 
nori įstoti. Naujasis pastatas 
jau šiandien per mažas — rei
kia priestato. Vilniaus apskri

Priekyje Etlraiiuikių pagrindines mokyklos pastato, kun 2002 m. pastate Vilniaus apskr viršininko admirus- 
tracųa Ii kaires „ Vilnijos* draugijos pirm dr. Kazimieras Garšva. Tautos fondo tarybos pirm Jurgis Valaitis. 
TF valdybos pirm Algis Vedeekas, mokyklas ved. Giedrius Krasauskas. Vilniaus apskr švietimo skyriaus 
viršininkas Jonas Vasiliauskas Kęstučio Miklo nuotrauka

ties viršininko pastangų dėka 
Lietuvos vyriausybė pritarė 
tokiam 4,5 milijonų litų 
priestatui ir jau išmokėjo 
88,000 litų architektūriniam 
projektui paruošti. To pries
tato statyba prasidėsianti 
ateinančių metų rudenį.

Šiandieną tų mokyklų 
daugumos auklėtinių tėvai pa
sisako esą „tuteišiai”, t.y. 
vietiniai, save laiką lenkais, 
tačiau vos galį tyrai len
kiškai susikalbėti. Jų kalba, 
tai savotiškai primityvi len
kiškų, baltarusiškų ir rusiškų 
žodžių mišrainė, kur ne kur į 
ją įspraudžiant ir net 
iškraipytą lietuvišką žodelį. 
Tų rajonų gyventojai bando 
nepasiduoti iš Lenkįjos atvy
kusiems propagandistams, 
įrodinėjantiems, kad ši sritis 
yra lenkų žemė ir vieną dieną 
Lenkija vėl čia viešpataus. 
Tėvai pradeda suprasti, kad 
jie gyena Lietuvoj ir jų vaikų 
ateitis, siekiant aukštesnio 
mokslo ir geresnio darbo, yra 
tik per lietuvišką išsilavini
mą. Nuostabu, kad jų vaikai, 
nekalbą lietuviškai, įstoję į 
pirmąjį skyrių, per pusmetį 
jau beveik laisvai pradeda 
susikalbėti lietuviškai. Vienoj 
mokykloj užklausus berniuką, 
tik du mėnesius besimokantį, 
„ar moki lietuviškai”, atsaky
mas buvo tvirtas: „Moki, 
moki, pone”.

Kaip jau anksčiau minėta, 
visos vidurinės mokyklos bu
vo apdovanotos naujai išėju
sia Tautos fondo knyga, ku
rios 1,000 egz. tik prieš kelias 
dienas atkeliavo į Lietuvą 
jas nemokamai padalinti vi
soms 576 vidurinėms mokyk
loms bei gimnazijoms, uni
versitetams, institutams, 
miestų bei miestelių viešoms 
bibliotekoms.

TF knygos pristatymas
Tautos fondo Lietuvos 

atstovybė, pasitarusi su besi
lankančia TF vadovybe, 
nutarė tik ką gautą Tautos 
fondo istorįją pristatyti pirmą 
kartą ne kur kitur, bet 
Šalčininkuose, užbaigiant šią 
mokyklų lankymo išvyką. Tai 
įvyko spalio 23 dieną 1000- 
mečio vidurinėje mokykloje. 
Didžiulė mokyklos salė, įei
nant svečiams, jau buvo 
sausakimšai perpildyta moki
niais ir mokytojais. Vidurinės 
mokyklos direktorius, pri
statęs svečius, pakvietė tos 
knygos vyr. redaktorių K. 
Miklą pakalbėti apie šį istori
ni leidinį. Knygos pristaty
mas, gan plačiai apžvelgiant 
jos turinį, užtruko gerokai per 
pusvalandį. Kad ji buvo šiltai 
priimta, parodė gausūs ploji
mai ne tik pristatymo metu, 
bet ypač po jo. Po to dar žodį 
tarė Tautos fondo Lietuvos 
atstovybės pirm. dr. N. Kit
kauskas, buv. švietimo minis
tras prof. Z. Zinkevičius ir 
„Vilnijos” draugijos pirm. dr.
K. Garšva.

Po knygos pristatymo 
reikėjo skubėti atgal į Vilnių, 
kur delegacijai buvo skirtas 
laikas pasimatyti su Vil
niaus apskr. viršininku Gedi
minu Paviržiu, ir po to vėl 
knygą pristatyti, šį kartą

Vilniuje, Lietuvių mokslų 
akademijos salėje.

Susitikimas su apskrities 
viršininku G. Paviržiu buvo 
tuo svarbus, kad iš jo paties 
išgirstas pritarimas Pietryčių 
Lietuvos mokyklų plėtotei ir 
pažadas visom išgalėm jas 
remti. Po J. Valaičio jam 
išreikštos padėkos už teikia
mą paramą Vilniaus krašto 
mokyklom, K. Miklas įteikė 
TF knygą.

Knygos pristatymas Vil
niuje buvo gan skirtingas. 
Jam vadovavo atstovybėm 
pirm. dr. N. Kitkauskas. Po 
TF pirm. Valaičio atidaromo
jo žodžio, knygą pristatyti bu
vo pakviestas K. Miklas, kuris 
stengėsi kuo glausčiau apie ją 
pakalbėti, bet daug nelaimėjo, 
nes po savo kalbos buvo api
piltas gausybe klausimų, ypač 
dėl knygos turinio. Salėje 
buvo gausus būrys spaudos 
žmonių, tai pat atstovų iš vy
riausybės bei mokslo įstaigų, 
jų tarpe pora Seimo narių — 
dr. Kazys Bobelis ir Petras 
Gražulis, kuris net ir žodi su
sirinkusiems tarė. Baigus ofi
cialiąją pristatymo dalį, spau
dos atstovams ir Seimo na
riams buvo išdalinta po eg
zempliorių knygos, kurią K. 
Miklas turėjo autografuoti.

Pokalbis „Valstiečių 
laikraščio" redakcijoje
J. Valaitis taip pat užsimi

nė apie įvykusį pokalbį 
„Valstiečių laikraščio” redak
cijoje, kuriame be A Vedecko 
ir K. Miklo dar dalyvavo švie
timo ministras dr. Algirdas 
Monkevičius, Tautinių mažu
mų ir išeivijos departamento 
gen. direktorius Antanas Pet
rauskas, Everesto viršūnės 
nugalėtojas Vladas Vitkaus
kas, Vilniaus apskr. v-ko švie
timo departamento direkto
rius Jonas Vasiliauskas ir 
dešimt specialiai sukviestų 
mokytojų iš visos Lietuvos. 
Pokalbiui vadovavo „Valstie
čių laikraščio” redaktorius 
Jonas Švoba tema „Tautiš
kumo ir demokratijos daigai 
Lietuvos mokyklose”. Buvo 
daug kalbėta ir pasisakyta 
dėl prie šio laikraščio leidžia
mo priedo „Tėviškės šviesa", 
redaguojamo Bernardo šak
nio, leidžiamo du kartus per 
mėnesį ir finansuojamo Tau
tos fondo bei švietimo ir 
mokslo ministerijos po lygiai. 
Iš gaunamų laiškų ir iš 
dalyvaujančių mokytojų 
šiame pokalbyje patirta, kad 
priedas yra nepaprastai 
naudingas ne tik mokytojams, 
bet ir mokiniams, diegiant 
tautiškumą, skinant kelią į 
demokratiškumą per Lietuvos 
mokyklą.

Fondo finansinė padėtis
Valdybos pirmininkas Al

gis Vedeekas savo pranešime 
paminėjo, kad knygos pris
tatymas, suorganizuotas TF 
narių Prano Povilaičio ir Jono 
Pabedinsko birželio 29 d. 
Čikagoje buvo sėkmingas. 
Kartu su A. Vedecku Tautos 
fondo centrui atstovavo ir TF 
garbės pirm. Juozas Giedraitis.

Kalbėdamas apie fondo 
finansinę padėtį, jis pabrėžė,

kad ir į mūsų fondą, kaip ir į 
kitus fondus, dėl susilpnėju
sias ekonominės padėties au
kos gerokai mažėja. Nuo š. m. 
sausio 1 iki rugsėjo 30 d. į TF 
įplaukė tik 181,024 dol. Iš tos 
sumos paramai į Lietuvą jau 
pervesta 130,558 dol. Anot 
TF finansų komisijos pirm. 
Jurgio Siruso, šiuo metu TF 
ižde yra 2,198,000 dol. I tą 
sumą neįeina pavienių as
menų įnašai, skirti jų pa
sirinktiems projektams finan
suoti.

Taryba svarstė ir investa
vimų problemą dėl kai kurių 
investavimo firmų bankroto, 
atnešusio šiek tiek žalos fon
dui. Finansų komisija buvo 
įspėta, kad būtų atsargesnė 
su investavimais, atsisakytų 
nuo spekuliatyvinių inves
tavimų ir daugiau remtųsi 
saugiais šaltiniais.

Mokyklų įdukrinimaa
Tos komisijos pirm. dr. Ni

jolė Braženienė-Paronetto 
paminęjo, kad mokyklų įduk- 
rinimas vis dar auga. Jau 
įdukrinta 130 mokyklų. Kai 
kūne įduknntojai jau po ant
rą įnašą duoda savo įdukrin
toms mokykloms. Taryba 
svarstė šią padėtį ir nutarė, 
kad prie to paties asmens pa
kartotinų aukų jau anksčiau 
įdukrintai mokyklai Tautos 
fondo priedai nebus skiriami.

Buvo iškeltas faktas, kad 
Vilniaus ir Šalčininkų rąjo
nuose esančių mokyklų 
beveik niekas neįdukrina. O 
ten esančios mokyklos tikrai 
vargsta ir labai džiaugtųsi, jei 
atsirastų joms įdukrintojų.

Siuntos į Lietuvą
Dr, Rožė Somkaitė, TF 

siuntų į Lietuvą organizktorė, 
pranešė, kad spalio pradžioj 
jau vienas talpintuvas iškelia
vo į Lietuvą, o kitas išvyks 
lapkričio mėnesį. Išsiųstasis 
talpintuvas daugiausiai skir
tas Rytų Lietuvos mokyk
loms. Su juo išsiųsta: 72 
kompiuteriai, 29 siuvimo 
mašinos, 15 dviračių, 6,000 
svarų medžiagos siuvimui, 
apie 400 dėžių knygų lietuvių 
ir anglų kalba, 23 enciklopedi
jos, įvairiausių žaislų vaikų 
darželiams ir didžiuliai kie
kiai mokyklinių reikmenų, 
t.y. popieriaus, sąsiuvinių, 
rašiklių ir t.t

Dr. Šomkaitė nusiskundė, 
kad jai darosi vis sunkiau ir 
sunkiau siuntas suorgani
zuoti, esanti pavalgus ir rupias 
pasitraukti iš to darbo.

Paramos paskirstymas
Iki šiol ’ isad pakakdavo 

iš investuoto kapitalo gautų 
palūkanų skirti paramą įvai
riems projektams vykdyti ar 
patenkinti įvairius prašymus. 
Nuo praėjusių metų pablo
gėjusi ekonominė padėtis 
šiame krašte ir Tautos fondą 
palietė — palūkanos labai 
sumažėjo, kad net eina
miesiems projektams finan
suoti trūko lėšų. Taryba ne
turėjo teisių liesti pagrindinio 
kapitalo be narių visuotinio 
susirinkimo. Esant tokiai pa
dėčiai, šiais metais įvykęs 
narių susirinkimas atkreipė į
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PASLAUGOS

ELEKTROS
1VEDIMAI-PATALSYMAI.
Turiu Čikagos nuėsto leidimą 
Dirbu užmiestyje. Dirbu gre
itai. garantuotai ir sąžiningai.

773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS

□ Moteris, turinti patirtį, 
rekomendaciją, automobilj. ge
ra angių kalba, ieško darbo 
seneliams prižiūrėti, su gyveni
mu 5 d ar su grįžimu 6 d per 
savaitę. Tel. 708-652-5380 .

□ Pirksiu darbą su gyveni
mu arba su grįžimu, galiu 
pakeisti bet kurią savaitės 
dieną Tel 773-282-9221, 773- 
848-0033

□ 40 m moteris ieško darbo 
prižiūrėti senelius ir gyventi 
kartu. Tel 630-852-0469

tai dėmesį ir leido tarybai imti 
lėšas iš pagrindinio kapitalo 
ne daugiau kaip nuo 5 iki 10 proc. 

šiemet Tautos fondas gavo
126 prašymus per milijono 
dolerių sumai iš įvairiausių 
organizacijų ir pavienių asme
nų. TF paramos skirstymo 
komisija, vadovaujama Evaldo 
Remėzos, peržiūrėjusi gautuo
sius prašymus, rado, kad 89 
iš jų neatitinka TF paramos 
nuostatoms, iš siūlė jų net 
nesvarstyti. Buvo svarstomi 
tik 37 prašymai, bet ir ii jų kai 
kurie vėliau atmesti.

Buvo nutarta skirti 25,000 
dol. Rytų Lietuvos mokyk
loms, 20,000 dol. ALTo įsi
pareigojimams per JBANB dėl 
akcijos NATO reikalams, 
14,000 dol. TF dalį „Tėviškės 
šviesos” leidybai, 10,000 dol. 
Lietuvos moksleivių konkur
sams, 5,000 ..XXI amžiaus” 
laikraščiui, 5,000 dol. tikybos 
vadovėliams, 3,000 dol. Vil
niaus apskr, pedagogų kom
piuterių centrui, 2,500 dol. 
komunistų nusikaltimų įver
tinimo knygai anglų kalba 
išplatinti. 2,000 dol. „Vorutos” 
istoriniam laikraščiui už jo 
išsiuntinėjimą mokytojams, 
1,000 dol. pradinis įnašas La
voriškių mokyklos priestato 
statybai, 6,000 dol. Lietuvos 
jaunimo vasaros stovykloms, 
2,000 dol. užsakyti ir padalin
ti vaikų žurnaliuką „Bitutė” 
Lietuvos mokyklų bibliote
koms, 2,500 dol. Mažosios Lie
tuvos fondui jo enciklopedijos 
antrajam tomui išleisti, 1,000 
dol. Skuodo žemaičių teatro 
grupei, 2,200 dol. Lietuvos 
Politinių kalinių ir tremtinių 
draugijos „Tremtinio” laikraš
čio leidybos technikai patobu
linti ir 1,000 dol. Laisvės 
gynėjų labdaros bei paramos 
fondui „Pagaila* Lietuvos 
laisvės kovų vietų ir istorinių 
įvykių kartografavimo dar
bams. Likusioji suma, apie 
20,000 dol. buvo padalinta 
stipendijoms ir kitų mažesnių 
projektų paramai.

We»tmont išnuomojama* 2
mieg apšildoma* butas 

Pirmas menuo veltui Kaina 
$750 ♦ „security deposit"

Tel. 630-415-240$.

66 St. Ir Troy išnuomoja
mas 3 kambarių su apšildy

mu, su baldais aiba be. butas 
Kaina $420 

Tel. 708-425-7160.

šiauriniame Čikagos 
priemiestyje išnuomojamas 

didelis, gražus kambarys 
Tel. 847-275-0624.

Išnuomojamas 2 nueg naujai 
įrengtas butas su baidais 

..hasemcm". Archer Avė ir 
Pulaski apylinkėje 
Tel. 773-218-4351.

ĮVAIRIOS PASLAUGOS
Al HMM JĮ NAMUSMUCAlt KBt
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FRANK ZAPOLIS 

3208 1/2 We»l *Stfc Slmrl 
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TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS. 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS. ORO 

VĖSINTUVUS 
H. DECKYS 

TEL. 773-585-4424

□ Dvi moterys, turinčios 
patirties valymuose, ieško dar
bo. Siūlyti įvairius variantu*. 
Tei 708-442-5911.

O 60 m. moteris, turi re
komendacijas. vairuoja auto
mobilį, ieško darbo prižiūrėti se
nukus ir gyventi kartu, Tel 773- 
927-7516.

□ 33 m vyras ieško bot ko 
kto darbo Tei. 630-257-2825 .

□ Vyras ieško darbo pn- 
žiūrėti senelius Tel. 773-925- 
1375.

Nauju patalpų beieškant
Kadangi teismas pagaliau 

jau leido tėvanui pranciško
nams Brooklyne esančius Kul
tūros židinio pastatus par
duoti, gali atsitikti taip, kad 
netrukus teks Tautos fondo 
įstaigai persikelti kur nors 
kitur. Taip tarybos narius pa
informavo TF garbės pirmi
ninkas Juozas Giedraitis, da
lyvavęs Lietuvos generalinio 
konsulo New Yorke dr. Ri
manto Morkvėno rugsėjo 23 d, 
sušauktame pasitarime, su 
pranciškonais, kuriame taip 
pat dalyvavo Pranas Gvildys, 
atstovaudamas Kultūros židi
nio tarybai ir Lietuvių atletų 
klubui Tėvams prnnciškunams 
atstovavo Placidas Barius ir 
Pranciškus Gedgaudas. 
Pranciškonai pranešė, kad, 
pardavę jų žinioje esančią 
nuosavybę, paliksią šimtus 
tūkstančių dolerių lietuvybės 
reikalams bet, ir papildomai 
klausiant, atsisakė pasakyti 
sumos dydį. Jie taip pat 
pareiškė, kad atsisako turėti 
bet kokių reikalų su pre
tenduojančiais į tuos pinigus 
ir pasiūlė, kad Tautos fondas 
priimtų tuos pinigus savo glo- 
bon J. Giedraitis pareiškęs, 
kad Tautos fondas sutiktų 
tuos pinigus globoti už užmo
kestį — už vieną procentą nuo 
globojamos sumos. Buvo su
tarta, kad pinigų padalinimą 
pretenducijančiom šalim sude
rins generalinis konsulatas, o 
Tautos fondas pagal jo 
nurodymus padarys nustaty
tus išmokėjimug.

Dėl naujos vietos TF įstai
gai buvo daug kalbėta ir iš
klausyta net konkrečių pasiū
lymų, bet nepadaryta sprendi
mo. Buvo sudaryta komisija iš 
valdybos ir tarybos narių 
ieškoti tokios vietos New York 
miesto ribose, kad ir mažes
nės, bet visais atvejais tin
kamos ir už prieinamą kaina

Tuo šis, 6 valandas už
trukęs, TF tarybos posėdis 
buvo užbaigtas.



.........- --g-.......'■* ....... , '.. '..................=

Trumpai apie viską
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ir Bito* inforouicųanua)

Prezidento rinkimai
Atkelta iš 1 psl. dainininkės 
Neda Malūnavičiūtė, Asta 
Pilypaitė, dainuojančios „TV 
žvaigždės” Inga Valinskienė ir 
Marijonas Mikutavičius.

, AS gerbiu ir palaikau pre
zidentą V. * Adamkų. Tikiu, 
kad ši daina taps demokrati
nių vertybių ir modernios Lie
tuvos simboliu, koks, manau, 
yra ir “V. Adamkus. Žaviuosi 
šio žmogaus patirtimi, ramu
mu, užsienio ir vidaus politi
kos išmanymu, kas yra ypač 
svarbu mūsų valstybei”, pažy
mėjo operos solistas V. Norei
ka.

Buvusi kandidatė į 
prezidentus parems 

Rolandą Paksą
Vienos iš savivaldybių ta

rybų rinkimų pirmūne tapu
sios Valstiečių ir Naujosios de
mokratijos partijų sąjungos

Buvęs sovietų saugumietis 
nuteistas kalėti už trėmimus

Atkelta iš 1 psl. balandžio 
5 dieną. Ją tirdami, pareigū
nai nustatė, kad V. Misiūnas, 
tarnavęs sovietų okupacinės 
valdžios represinėje struktū
roje — Lietuvos SSR Valsty
bės saugumo ministerijoje 
(MGB), buvo vienas iš Lietu
vos gyventojų trėmimų vykdy
tojų 1951 m. spalio 2-3 d. Jis 
tuo metu buvo Milicijos valdy
bos kadrų skyriaus vyresnysis 
operatyvinis įgaliotinis.

Bylos duomenimis, V. Mi
* „Lukoil” vadovai neke

tina supažindinti Lietuvos 
institucijų su naftos gavybos 
Baltijos jūros telkinyje D-6 
„Kravcovskoje” projektu, kurio 
jau antri metai atkakliai pra

A. A. IZABELĖ AVIŽIENYTĖ- 
KUMPIKIENĖ

2002 m. rugpjūčio 26 d. mirė 
Izabelė Avižienytė-Kumpikie- 
nė. Dievo pašaukta, sulaukusi 
95-ių metų amžiaus. Ji gimusi 
Netičkampio kaime, Marijam
polės valsčiuje-apskrityje, 
1907 m. sausio 23 d.

Jos gyvenimas buvo, kaip ir 
jos gimimo laikas, audringas. 
Laikė Pirmo pasaulinio karo, 
vokiečiams sudeginus tėvų so
dybą, su tėvais pasitraukė į 
Rusįją, kur praleido trejus me
tus. Ji ten išmoko rusų kalbą, 
kuria puikiai kalbėjo. Grįžusi 
į Lietuvą po karo, baigė mo
kyklą ir Realinę gimnaziją 
Marijampolėje, pirmąja moki
ne. Persikrausčiusi į Kauną, 
pradėjo dirbti žemės ūkio mi
nisterijoje, Veterinarįjos de
partamente dirbo raštininke. 
Paskui perėjo į kanceliariją ir 
į buhalteriją. Tuo pačiu laiku 
pradėjo studijuoti prancūzų 
kalbą ir literatūrą Vytauto Di
džiojo universitete, Humanita
rinių mokslų fakultete, Filolo
gijos skyriuje, Kaune. Studen
tavimo metais priklausė šau
lėms ir studentų tautinininkų 
korporacijai, Filiae Neo-Litua- 
niae. 1938 m. atliko diplominį 
darbą „Merimee novelistika” 
ir įgįjo visas, aukštąjį mokslą 
baigusios, teises. 1938 ha. pra- 

’.dėjo dėstyti prancūzų kalbą 
Alytaus gimnazijoje. 1939 m. 
Švietimo ministerija jai su
teikė stipendiją studijuoti 
Prancūzįjoje, Sarbonne uni
versitete. 1939 m. rugpjūčio 
23 d. ištekėjo už lakūno Ju
liaus Kumpikevičiaus-Kumpi-
ko.

Antram pasauliniam karui 
prasidėjus, ir jos vyrą pasky
rus Vilniaus ruožo transporto 
viršininku, gyveno Vilniuje iki 
1944 m., kada pasitraukė su 
šeima į Vokietiją. Ten pradžio
je gyveno britų zonoje, paskui 
prancūzų zonoje, Tuebingen.

vadovė Kazimiera Prunskienė 
pareiškė, jog ji ir jos partija 
antrame prezidento rinkimų 
rate greičiausiai parems Libe
ralų demokratų partijos pir
mininko Rolando Pakso kan
didatūrą.

„Mūsų partija pirmiausia 
svarsto, kokie bus politiniai 
padariniai laimėjus vienam ar 
kitam kandidatui. Labai svar
bu, kad vėl neįsitvirtintų kon- 
sevatorių pozicijos, o tokie pa
dariniai galimi, jei rinkimus 
laimėtų Valdas Adamkus”, sa
kė K. Prunskienė. Pasak jos, 
dabartinio valstybės vadovo 
galutinė pergalė rinkimuose 
yra naudingiausia Tėvynės są
jungai (Lietuvos konservato
riams), tuo tarpu R. Pakso lai
mėjimas „subalansuotų vidu
rio jėgas ir pristabdytų deši- 
numą”. ,

siūnas dalyvavo tremiant Mo
lėtų rajone, Čivylių kaime gy
venusią ūkininko Juozo Gai
žučio šeimą, kuri buvo išvežta 
į Krasnojarsko kraštą ir pri
verstinai gyveno iki 1957 m. 
sausio 31 dienos. Šeimai pa
vyko išgyventi tremtį ir grįžti į 
Lietuvą.

Kitais metais Generalinė 
prokuratūra teismui planuoja 
perduoti keletą baudžiamųjų 
bylų dėl civįlių gyventojų trė
mimo.
šo Lietuva, norėdama padary
ti ekologinę projekto eksperti
zę. Apie tai Lietuvos žurna
listų delegacįjai pareiškė „Lu
koil Kaliningradmorneft” ge
neralinis direktorius Jurij

Izabelė Avižienytė-Kumpikienė

1949 m. atvyko į Ameriką ir 
visą laiką gyveno New Yorke. 
Amerikoje dirbo menišką dar
bą.

Ji mokėjo septynias kalbas, 
buvo labai išsilavinusi, do
mėjosi menu, muzika, politi
ka. I Lietuvą taip ir nebe
sugrįžo dėl blogos sveikatos. 
Bus palaidota šalia vyro Ju
liaus Kumpiko, Petrašiūnų 
kapinėse, Kaune. Liūdesyje li
ko vienturtė duktė Giedrė, gi
minės Amerikoje ir Lietuvoje.

Giedrė Kumpikaitė dėkoja 
visiems draugams ir pažįsta
miems už tiek daug gražių 
užuojautos žodžių, už gražias 
korteles, už šv. Mišių užsa
kymą, už tokias dosnias aukas 
Lietuvių Bendruomenei jos 
mamos vardu ir už atsilan
kymą į atsisveikinimą ir laido
tuves. Ypatingą padėką reiš
kia Lietuvos generaliniam 
konsului dr. Rimantui Mork- 
vėnui už dalyvavimą ir už jo 
gražius paguodos žodžius per 
atsisveikinimą.

Giedrė Kumpikaitė, Ph.D.

Krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius (dešinėje) perdavė švietimo 
ir mokslo ministrui Algirdui Monkevičiui (kairėje) beveik tūkstantį vaidy
binio videofilmo „Visi už vieną” kopijų. Tai filmas apie NATO, skirtas mo
kyklinio amžiaus vaikams. Jis jau buvo rodomas per Lietuvos televiziją, 
dabar filmo įrašas bus platinamas mokyklose kaip mokymo priemonė. 24 
minučių filme labai linksmai, paprastu ir patraukliu budu aiškinama, kas 
yra Šiaurės Atlanto Sutarties organizacija, kokios valstybės jai priklauso, 
kokiais principais grįstas valstybių narių bendradarbiavimas, kodėl Lie
tuvai yra naudinga tapti šios organizacijos nare. Šias žinias perteikia pa
tys vaikai, veiksmas vyksta istorijos pamokos metu. Kristinos Gudonytės 
(viduryje) sukurtą filmą finansavo Krašto apsaugos ministerija, atsižvel
gusi į žinomų menininkų, psichologų ir specialistų rekomendacijas.

Kęstučio Vanago (ELTA) nuotr.

Kadžajan ir Karaliaučiaus sri
ties gubernatorius Vladimir 
Jegorov. Teisinamasi tuo, jog 
projektas yra komercinė pas
laptis. Daugiametę naftos ga
vybos patirtį turintis UAB 
„Minijos nafta” generalinio di
rektoriaus pavaduotojas Ignas 
Vaičeliūnas pastebi, jog sau
gos reikalavimai ir komercija 
yra skirtingi dalykai, ir dangs
tantis komercija atsisakyti pa
teikti projektą ekologinei eks
pertizei yra nekorektiška.

* • Seimo pirmininkas, 
Naujosios sąjungos (social
liberalų) vadovas Artūras 
Paulauskas slapta nuo visuo
menės ir žiniasklaidos po 
nesėkmės prezidento rinkimų 
pirmajame rate išvyko ilsėtis į 
užsienį. Pirmadienį ryte posė
džiavo Seimo valdyba, tačiau 
jos posėdyje A. Paulausko ne
buvo. Seimo pirmininko atsto
vas spaudai Arvydas Žilinskas 
^atvirtirib, jog A. Paulauskas

J,yra išvykęs į užsienį, tačiau 
teigė nežinąs, nei kur jis 
išvyko, nei kada grįš. Naujo
sios sąjungos frakcijos narys, 
Seimo pirmininko pavaduoto
jas Artūras Skardžius taip pat 
teigė nežinąs, kur yra partijos 
vadovas. (BNS)

* Besibaigiantys 2002 me
tai Lietuvos ekonomikos isto
rijoje bus pažymėti kaip atsi
gavimo laikotarpis. Išgyvenęs 
1998-ųjų Rusįjos krizę, vals
tybės ūkis nesustojo augti ir 
pasaulinės ekonomikos stag
nacijos akivaizdoje. (LR, Elta)

* Prieš keturis dešimt
mečius, gruodžio 30-ąją, į 
Elektrėnus suplūdo daugybė 
žmonių. Buvo paleidžiamas
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Chicago

From Chicago we offer daily Service to Vilnius 
with 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 wlth SAS, you can earn mileage credit 
with United’s Mileage Plūs* or SAS’ 
EuroBonus™ frequent flyer program.

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

It’s Scandinavian
SIS
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pirmasis Lietuvos elektrinės 
energoblokas. Pranas Noreika 
— vienintelis elektrinės direk
torius per visus tuos dešimt
mečius, nepalikęs jos ir tada, 
kai Maskva jam siūlė dar 
aukštesnes pareigas. Direkto
rius džiaugiasi, kad elektrinė 
pradeda ruoštis naujam eta
pui, tačiau visai nesidžiaugia, 
kad bus uždaroma Ignalinos 
atominė elektrinė: „Manau, 
kad ją uždaryti — nusikalti
mas”. (LŽ, Elta)

* Įvairiais nusikaltimais 
Lietuvoje garsėjantis Pane
vėžys vėl nustebino. Gruodžio 
27 d. ant pėsčiųjų tilto prie 
geležinkelio stoties į namus 
grįžtančią 52 metų panevė
žietę užpuolė maždaug 10 
metų berniukas ir apiplėšė.

* Vos tris mėnesius Aly
taus griežtojo režimo pa
taisos darbų kolonijoje dir
busi gydytoja Lina Macaitienė 
buvo apkaltinta neteisėtais 
ryšiais su nuteistaisiais ir 
nušalinta nuo Sveikatos prie
žiūros tarnybos viršininkės 
pareigų. Ji teigia, kad tai buvo 
susidorojimas su neparankiu 
žmogumi, praskleidusiu už
dangą, slepiančią narkotikų 
patekimo į koloniją kelius. 
„Dirbant šį darbą pavyko su
rinkti įrodymų, kad didžioji 
dalis kvaišalų į šią įkalinimo 
įstaigą nėra sumėtomi per 
tvorą ar patenka su siunti
niais. Jie dideliais kiekiais be
veik legaliai įvežami pro var
tus. Mano atskleisti faktai 
ėmė kelti grėsmę visai narko
tikų biznio sistemai ir ją glo
bojantiems pareigūnams”, sa
kė L. Macaitienė. (LŽ, Eite)

* 12 metų labdaringa
veikla našlaičiams ir dau
giavaikėms šeimoms užsi
imanti Gražina Ručytė-Lands- 
bergienė ir šiemet sukvietė 
Vilniaus daugiavaikes šeimas 
kartu atšvęsti Kalėdas. „Man 
labai malonu lankyti šeimas, 
bendrauti ne tik su tėveliais, 
kurie iš paskutiniųjų stengiasi 
pavalgydinti ir išleisti į moks
lus savo atžalas, bet ir su vai
kučiais, kurių akelėse spindi 
laimė gavus menkiausią do
vanėlę”, sakė G. Landsber
gienė. (LŽ, Elta)

* Vis daugiau klaipė
diečių didžiąsias šventes 
sutinka ir žiemos atostogas 
praleidžia slidinėdami kal
nuose. Turizmo agentūrų 
agentai vieningai teigia, kad 
žiemos pramogos populiarėja. 
Jau pirmosiomis gruodžio sa
vaitėmis daugelis kelionių į 
slidinėjimo kurortus Austri
joje, Slovėnijoje, Slovakijoje, 
Čekijoje ir netgi Šveicarijoje 
buvo išpirktos. Pasak turizmo 
agentūros „Baltic Travel Ser- 
vis” agentės Renatos Aki, jau 
gruodžio pradžioje daugelis 
poilsiautojų buvo suplanavę 
savo atostogas ir užsisakę ke
lialapius. (K, Elta)

* Ispanijos policįja vėl su
laikė turto prievartavimu įta
riamą Lietuvos nusikalstamo 
pasaulio atstovą. 29 metų E. 
P. pateko į vietinės policijos 
pasalą imigrantų iš Lietuvos 
bei kitų buvusių sovietinių 
respublikų pamėgtoje Rytų Is
panijos Alikantės provincijoje, 
kur „tvarką daro” į vieną gru
puotę susijungę Panevėžio bei 
Kauno nusikalstamo pasaulio 
atstovai. „Kauno dienos” šal
tinių duomenimis, Ispanijoje 
kauniečiams vadovauja jau se
nokai ten įsikūręs vienas iš 
Šančių nusikalstamos gru
puotės vadų Valdas Gedmi
nas, pravarde Žiogas. Jo ran
kose — darbo ieškančių lietu
vaičių tiekimas Ispanijos že
mės ūkiui bei barams.

* Švedijos policija su
laikė rekordinę narkotinį
poveikį turinčių vaistų kontra
bandą iš Lietuvos. Pasak apie 
tai pranešusios vietinės žinia
sklaidos, sulaikytoji kontra
banda — trečdalis visų šių 
metų laimikio, kurį Švedijos 
pareigūnams pavyko perimti 
iš valstybę užplūdusių narko
tikų gabentojų iš vargingiau 
gyvenančios Europos dalies. 
Kruopščiai tikrinamas kiek
vienas automobilis su lietu
viškais valstybiniais nume
riais arba vežantis keleivį iš 
Lietuvos. (KD, Elta)
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Dievo skirta ir nelaukta mirtis nuskynė Vinco ir 
Onutės Skupeikų vedybinio gyvenimo vainiką, kurį py
nė per 55-us metus

A t A
ONUTĖ SKUPEIKIENĖ

mirė 2002 m. gruodžio 14 d., išgyvenusi Amerikoje — 
Floridoje, Holyvude ir Cooper City 53 metus. Po religi
nių pamaldų ir šv. Mišių, kurias atlaikė parapijos kle
bonas Patrick Murnane ir kunigas Antanas Čepanis, 
velionė buvo palaidota Hollywoodo kapinėse.

Nuliūdę liko: vyras Vincas, sūnus Romualdas su 
žmona Leticia, sūnus Vincas, dukra Virginija su vyru 
Daividu, dukra Birutė su vyru Edvardu, dukra Berna
deta su vyru Daividu, dukra Ona su vyru Tamiu ir 
anūkai: Erikas, Markus, Kristyna, Danele, Jennifer, 
Kristoper, Matthew, James ir Laura; artimieji ir gi
minės Lietuvoje, Australijoje, Kanadoje ir Amerikoje.

Dideliame nuliūdime likusi Skupeikų šeima

A t A
p. MEČISLOVUI SKRUODŽIUI

mirus, nuoširdžią užuojautą jaučiame p. PRA- 
NUTEI SKRUODIENEI, sūnui AIDUI su šeima, 
dukrai DAINAI su šeima.

Genovaitė Baltaragienė 
sūnūs Ramūnas su šeima ir Audrius, 

dukra Dalia su šeima

LIETUVOS PARTIZANŲ ŠALPAI AUKOJO:

$1,000 Gražina Liautaud, Chicago, IL (viso $7,000).
$ 375 Lietuvių Karių veteranų sąjunga „Ramovė”,

Hartfordo skyrius, CT per Edvardą Radionovą 
$200 Juozas Bružas, Woodstock, CT (viso $1,200);

Danguolė ir Jurgis Jurgučiai, Bloomfield, MI (viso 
$800); Andrius Kiršonis, Malibu, CA (viso $400); Dr. 
Paul C. Mileris, Omaha, NE (viso $1,400); Stanley 
A. Stončius, Nashua, NH.

$100 Malvina Klivečkienė, Woodhaven, NY; Ada ir 
Domas Misiuliai, Lockport, IL

$50 VValter Klosis, Glendale, NY (viso $260);
Amanda ir Algirdas Mulioliai, Euclid, OH (viso 
$250); Marija Remienė, VVestchester, IL (viso 
$1,050).

$25 Augustas Pretkelis, Chicago, IL (viso $70); Vidman
tas ir Maria Raišys, Mercer Island, WA (viso $125); 
Gerald C. Tamkutonis, Chicago, IL (viso $160).

$20 Marija Andrijonas, Mason, MI (viso $70).
$15 Jurgis Likanderis, Kankakee, IL; Danutė ir 

Jurgis Vidžiūnas, Chicago, IL (viso $65)

Pagerbdami mirusių atminimą, Lietuvos 
partizanų globos šalpai aukojo:

a.a. Leono Biliūno atm.: Cecilija ir Vacys Mitkai,
Tinley Park, IL $100 (viso $200); Zita ir Povilas Sodei
kai, Apple River, IL $50 (viso $75); Valentina ir Zigmas 
Braziai, La Grange, IL $25 (viso $75); Aldona Kriau
čiūnienė, La Grange, IL $25.

a.a. Benedikto Cvirkos atm.: A.S. Urbonavičių 
šeima, Hamilton, Canada 40$ Kanados dolerių.

a.a. Valerijos Čiapienės atm.: Dr. Teodora Tamu
lis, Joliet, IL $30 (viso $330).

Lietuvos partizanų globos fondo valdyba šir
dingai dėkoja visiems aukotojams už aukas, kad noriai 
padedate mūsų partizanams jų sunkiose gyvenimo die
nose.

Mirusių šeimoms ir jų artimiesiems mūsų nuošir
džiausia užuojauta.

Kas norėtų savo auka prisidėti prie partizanų šal
pos, aukas prašome siųsti: L. P. G. Fund, 2711 Wcst 
71 st. Street, Chicago, IL 60629.

Visos aukos L.P.G. fondui nurašomos nuo fed. mo
kesčių (Tax I.D. #363163350).

http://www.scandinavian.net
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
CHIROPRAKTIKA — KAS TAI?

Šv. Kazimiero kongrega
cijos seserys maloniai visus 
kviečia dalyvauti šv. Mišiose 
ir pasimelsti, kad kongregaci
jos įsteigėja Motina Marija 
Kaupaitė būtų paskelbta pa
laimintąja. Mišios btųs šį 
šeštadienį, sausio 4 d., 9:30 
vai. ryte, sesefių motiniškame 
name, 2601 W. Marąuette Rd., 
Chicago. Mišias aukos kun. 
David Brecht, OSA, augus- 
tionų provincijolas.

„Židinio” pamaldos. Švč. 
Marijos Motinos globos ir Die
vo palaimos ypač reikės 2003 
metais mums asmeniškai, mū
sų tautai ir visai žmonijai. 
Pradėdami šiuos metus, kvie
čiame į pamaldas ir šv. Mišių 
auką šeštadienį, sausio 4 d., 4 
vai. p.p. Jėzuitų koplyčioje prie 
Jaunimo centro.

Praėjusio šeštadienio ap
rašyme apie Lietuvių fondo 
tarybos posėdį buvo pažymėta, 
kad LF mūsų žiniasklaidai 
(spaudai, radijui,bei televizi
jai) paskyrė 8,500 dol.” Ši 
suma buvo išmokėta tik radijo 
laidoms šv. Kalėdų proga. 
Praėjusiais metais Lietuvių 
fondas mūsų žiniasklaidai iš 
viso yra paskyręs 82,000 dol. 
Autorius už klaidą atsiprašo.

„SEKLYČIOS” LANKYTOJŲ IŠVYKA Į 
CIRKĄ

Jau ne pirmą kartą „Sekly
čioje” buvo paskelbta kelionė į 
cirką. Šį kartą, kaip niekada 
anksčiau, buvo daug norinčių 
pasižiūrėti cirko. Nemanau, 
jog taip buvo dėl to, kad vėlų 
rudenį sumažėjo kitų rengi
nių. Cirkas visais laikais trau
kė ne tik vaikus, bet ir suau
gusius. Laikas nuo laiko norisi 
pamatyti cirko vaidinimus, 
kurie traukia spalvingumu, 
kvapą užimančių akrobatikos 
numerių gausumu, klounų, ro
dos, vaikišku naivumu, ta
čiau dideliu talentu ir ištver
me, atliekant net sudėtingiau
sius triukus.

Žavėjomės neįtikėtinu žvė
rių ir naminių gyvulių talen
tu: čia ir šokantys bei žiū
rovams besilenkiantys balti 
žirgai, kurie paklūsta vienin
telei trapiai, labai gražiai ap
sirengusiai, akrobatei, kuri at
likti numerį su žirgais nusi
leido iš kupolo aukštybių, kur 
prieš tai išdarinėjo sudėtin
giausius akrobatinius jude
sius, belaukdama, kol bus pa
ruoštas maniežas žirgų pasiro
dymui.

Stebino milžiniški sunkūs 
drambliai, taip lengvai atlik
dami įvairias sportines figū
ras. Čia ir plėšrūnai liūtai, 
lengvai paklūstantys žmogaus 
valiai, kvapą užimantis cirko 
artisto „žaidimas” su krokodi
lais. Net muzika nutyla, kai jų 
dresiruotojas, pražiodęs di
džiulio krokodilo nasrus, įkiša 
savo galvą tarp jų. Tik pasta
biausi žiūrovai suspėjo pama
tyti kaip greitu judesiu gyvū
nų dresiruotojai savo „artis
tus” pamalonina mėgstamiau
siu skanėstu po kiekvieno at
likto veiksmo.

LML rudens pokylyje JAV L,B Socialinių reikalų tarybos pirm. Birutė Ja
saitienė (viduryje) su Liudu ir Albina Ramanauskais.

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.

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.

Stasys ir Aldona Mažu
liai sveikina savo draugus ir 
pažįstamus su šventėmis. Bū
kite laimingi!

Nuoširdžiai dėkojame 
„Talka Lithuanian Credit 
Union” Hamilton, Ont, Ca
nada, kooperatyvo valdybai, 
kuri savo posėdyje, įvykusia
me gruodžio 18 d. paskyrė 
„Draugui” 500 dol. auką.

O jau ką bekalbėti apie cirko 
artistų paradą, prieš prade
dant vaidinimą ir po jo. Čia ir 
grakštieji žirgai žygiuoja pa
gal maršo taktą; tai ir didingi 
gražiausiai išpuošti drambliai 
traukia eilute, draugiškai su
sikabinę straubliais ir uodego
mis, išsirikiavę pagal dydį. 
Važiuoja maža mašinėle, iš 
kurios, kaip iš gausybės rago, 
pasipila daugybė artistų. Iš 
nuostabos taip ir lieki nesu
pratęs, kaip jie visi ten sutel
pa.

Audringais žiūrovų ploji
mais buvo sutiktas iš didžiu
lės patrankos „iššautas” artis
tas. Nepamirštamus numerius 
atliko akrobatas ant metalinio 
besisukančio „būgno” demons
truodamas savo drąsą, jėgą, 
greitą orientaciją, reakciją bei 
išradingumą.

Cirkas apima daug meno ir 
sporto rūšių, kas ir traukia 
žiūrovą pasigėrėti jomis, kur 
gali užmiršti savo kasdienybę, 
rūpesčius ir negalią, nes nėra 
nė minutės laiko apie tai gal
voti — tu tiesiog gyveni cirke, 
atsipalaiduoji, dalyvauji vaidi
nime, kuris ilgam laikui lieka 
atminty. Užtenka tik užmerk
ti akis ir vėl tu cirke, ir vėl il
siesi išgyvendamas malonias 
akimirkas iš naujo.

„Seklyčios” trečiadienio po
piečių dalyviai taip pamėgo 
išvykas, kad vos parvykę iš jų, 
pietaudami, vis klausinėja 
renginių vadovę Eleną Sirutie
nę, kur veš kitą kartą. Šį 
kartą ji pažadėjo visų labai 
mėgiamą išvyką, kurią ne
trukus paskelbs savo vadovau
jamų renginių lankytojams.

Liucija Einikienė

Lapkričio 20 d. susirinkome 
į „Seklyčią” įprastam popieti- 
niairupabendravimui ir išklau
syti dr. Vidos Puodžiūnienės 
paskaitą apie chiropraktiką.

Dr. Vida atvyko punktualiai 
su savo vyru Viktoru ir reika
lingais „instrumentais”, ku
riuos panaudojo demonstravi
mui.

Pirmiausia dr. Vida prisista
tė — kodėl ji pasirinko chiro
praktiką — gydymą pirštais 
ne vaistais. Ji augdama žino
jo, kad dirbs medicinos srityje, 
bet bijojo adatų ir ligoninės. 
Lankydama universitetą, susi
žeidė besportuodama. Kad iš
vengtų operacijos, ji pasirinko 
chiropraktiką, kuris sutiko 
pagydyti be operacijos. Ir jis 
sėkmingai ją išgydė. Nuo to 
laiko ji žinojo, kad jos specia
lybė bus chiropraktika. Nei 
adatų, nei ligoninės! Deja, de
ja, bestudijuojant teko imti 
kraują, teko pergalėti adatų 
baimę...

Studijavo George Mason 
universitete — Fairfax, VA. 
Baigė fizinio lavinimo specia
lybę bakalauro laipsniu. Su
kūrusi šeimą su Viktoru Puo
džiūnu ir persikėlusi į Čikagą, 
Illinois universitete įsigijo ma
gistro laipsnį. Tada sekė iš
svajotos studijos — chiroprak
tika National College of Chiro- 
practic, kuri dabar vadinasi 
National University of Health 
Sciencę.

Atsiprašiusi, kad nemokanti 
naudotis garsiakalbiu, paža
dėjo kalbėti garsiau. Pade
monstravusi, kaip atrodo stu
buras ir dubens kaulai, nu
rodė klaidas, kurias darome, 
pažeisdami stuburą ar dubens 
kaulus. O kas svarbiausia — 
pademonstravo, kaip reikia 
kelti sunkų daiktą, kaip kelti

.ATEITIES ŠYPSENOS” POKYLIS
Lithuanian Mercy Lift 

(LML), kartu su jūsų parama, 
parems dantų higienos pro
gramą Lietuvos jaunimui.

Pokylis praėjo ir darbai pra
sidėjo. Susirinko nemažai 
draugų, atvyko svečių iš to
liau, jų tarpe Neil Krizek, 
Christian Relief Services ats
tovas iš Washington, DC, 
Jack Fong, Christian Expedi- 
tors prezidentas iš New Or
leans, kuris persiunčia siun
tas. Pagerbti buvome „Vaikų 
vilties” sudaryto stalo atsto
vais, lydimais nenuilstančios 
Birutės Jasaitienės. Pasige
dome kitų organizacijų atsto
vų, kuriems LML išrūpina 
persiuntimus.

Kadangi pokylis įvyko lap
kričio 23 d., po Lietuvos pa
kvietimo į NATO, gen. konsu
las Lietuvai Giedrius Apuo
kas pasakė prasmingus svei
kinimo žodžius ir visi kartu 
pakėlėme šampano taures, 
sušukome tris kartus „Valio”! 
Invokaciją sukalbėjo kazimie- 
rietė seselė Julene iš Šv. Kry
žiaus ligoninės.

Nuotaika buvo pakili. Pasi
vaišinus prie stalo, smagiai 
šokome nuostabiai grojant 
broliams Švabams.

Loteriją laimėjo: du lėktuvo Pranė Šlutienė

LML lėšų telkimo pokylyje, vykusiame šį rudenį, iš kairės: Arnoldas 
Končius, Petras Jokubauskas ir Rimas Dumbrys.

krepšį viena ranka (čia ji vik
riai griebė krepšį, dešine ran
ka kairę koją išmesdama į 
užpakalį, o ką daryti, jeigu aš 
ant vienos kojos jau nepasto
viu, nepaklausiau). Kritikavo 
moterų tampomus sunkius 
rankinukus, prikrautus kone 
puse kosmetikos krautuvės 
reikmenų. Čia ji mus nustebi
no, gražiu lietuvišku vardu 
pavadindama lūpų pieštuką, 
kurį mes be jokios sąžinės 
vadiname „lipstiku” — lūp- 
dažiu. Bravo dr. Vida už lietu
višką naujadarą. Sunkūs ran
kinukai iškreipia stuburkaulį, 
mums nė nejuntant. Patarė 
miegant ant šono tarp kojų 
laikyti pagalvę, kad dubens 
kaulai būtų normalioje padė
tyje, gulint ant nugaros — pa
galvė po strėnom, o gulint ant 
pilvo — gulėti ant pagalvės 
(bet jeigu pilvukas kaip pa
galvė, tada ji nereikalinga). 
Dr. Vidos demonstravimas at
stojo ilgiausią paskaitą, kaip 
gera nuotrauka pasako dau
giau negu keli šimtai žodžių. 
Didelės simpatijos nusipelnė 
dr. Vidos vyras Viktoras, 
kantriai pabuvęs „pacientu”. 
Ji jį maigė, vartė, pirštais gy
dė tarsi tikrą ligonį, kas 
mums sudarė aiškesnį vaizdą 
apie chiropraktikos mokslą.

Didelė pagarba tėvams, su
gebėjusiems išmokyti skam
bios lietuvių kalbos, nevarto
jant barbarizmų. Kitų kalbų 
mokėjimas padeda profesi
niam gyvenime.

Ačiū dr. Vidai už paskaitą, 
ačiū Viktorui už kantrybę, bū
nant „pacientu”, ir tikimės dar 
ne kartą girdėti apie tai, kaip 
apsisaugoti nuo stuburo iškry
pimų.

Eug. Barškėtienė

bilietus skrydžiui į Lietuvą — 
Elizabeth Lidžius iš New 
Britain, CT; 1,000 dol. laimėjo 
Josephine Bruzgis iš Secau- 
cus, N J; 500 dol. laimėjo R. 
Blinstrubas iš Dovvners Gro
ve, IL; po 250 dol. laimėjo dvi: 
Valerija Aukštikalnis iš Bos
ton, MA, ir Wini Latvis iš 
Maspeth, NY. Dėkojame vi
siems, kurie pirko loterijos bi
lietus ir linkime visiems lai
mės kitais metais.

Dėkojame pokylio ruošos ko
mitetui: vadovei Dainai
Dumbrienei, dr. Birutei Pum
putienei, Zitai Marčiulionie
nei, kurios gražiai papuošė 
stalus gyvomis žuvytėmis, Da
liai Trakienei, Eglei Nowak, 
kurios pravedė sėkmingai su
ruoštas tyliąsias varžytines, 
Rūtai Kuncienei, Lidijai Rin- 
gienei ir Lidijai Griauzdienei, 
kurios rūpinosi loterija, ir vi
ceprezidente! Aušrinei Karai- 
tis, kuri patarė, prižiūrėjo ir 
kompiuteriu paruošė gausybę 
adresų. Dėkojame visiems, 
kurie prisidėjo prie šio poky
lio.

Apie LML galite pasiskaity
ti internete:
www.lithuanianmercylift.org

Dr. Vidos Puodžiūnienės chiropraktikos klinika buvo atidaryta š.m. rugpjūčio 10 d. Lockport miestelyje (1000 S. 
State Str., tel. 815-834-9075). Nuotrauka iš klinikos atidarymo. Dr. Vidą sveikina Lockport meras, stebint jos 
vyrui Viktorui ir klinikos darbuotojoms.

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

„Ateities šypsenų” pokylyje LML narė Virginija Jokubauskienė su. Chris
tian Relief Services atstovais Justin Holtzman (kairėje) ir Neil Krizek.

Šįmet rudenį vykusiame LML „Ateities šypsenų” pokylyje LML narys 
Jurgis Lendraitis (pirmasis iš dešinės) su svečiais Pierre ir Arlene 
Adams.

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.

1923-ųjų sausio 15-osios,
Klaipėdos krašto atvadavi
mo ir prisijungimo prie Di
džiosios Lietuvos 80 metų su
kakties paminėjimas ruošia
mas sekmadienį, sausio 19 d., 
1 vai. popiet, Balzeko Lietu
vių kultūros muziejuje, Čika
goje. Minėjimą ruošia Mažo
sios Lietuvos Lietuvių draugi
ja. Programoje — vysk. Hanso 
Dumpio invokacija ir „Drau
go” vyr. redaktorės Danutės 
Bindokienės paskaita, taip 
pat trumpa meninė programa. 
Po minėjimo — kavutė ir ma
lonus dalyvių pabendravimas. 
Visi kviečiami ir laukiami.

Reta proga dar kartą 
išgirsti Vilniaus Styginio 
kvarteto koncertą! Šis mu
zikinis vienetas, plačiai pa^ 
garsėjęs Europoje, šiemet ga
vęs Lietuvių fondo Dr. Antano 
Razmos vardo premiją, atvyk
sta keliems koncertams į JAV. 
Po koncerto New York Carne- 
gie Hali atsirado proga, kad 
kvartetas, pakeliui į kitas vie
toves, sausio 7 d., 7:30 vai. 
vak., sutiko koncertuoti Pal. 
Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčioje, Pasaulio lietuvių 
centre. Bilietus už labai priei
namą kainą bus galima įsigyti 
prieš ir po Naujų metų dienos 
Mišių, o taip pat sausio 5 d. ir 
prieš koncertą prie įėjimo. Ka
pelionas ir misijos choras 
kviečia muzikos mylėtojus ne
praleisti progos, pasiklausyti 
pasaulinio lygio styginio kvar
teto. Informacija teikiama te
lefonais: P. Ragienė — 630- 
529-0955; R. Stropus — 815- 
836-1845.

Irena Raulinaitienė,
Glendale, CA, už „Draugo” 
2003-iųjų metų kalendorių at
siuntė 50 dol. auką. Dėkoja
me!

Lietuvių fondo pr'ašymai 
jau gaunami LF raštinėje. 
Prašymų formos turi būti tei
singai užpildytos, įteikiamos 
asmeniškai arba grąžinamos 
paštu iki 2003 m. kovo 15 d. 
Studentų stipendijų gavimo 
reikalu prašymų formos turi 
būti įteikiamos ar paštu 
grąžinamos iki 2003 m. ba
landžio 15 d. Adresas: Lithua
nian Foundation,. Ine, 14911 
127th Street, Lemont, IL 
60439. Tel. 630-257-1616.

Skelbimai

• 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!

http://www.lithuanianmercylift.org



