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Sportas
* Tarptautinės sporti

nių šokių federacijos pa
saulio varžybose Latvijos sos
tinėje Rygoje klasikinių šokių 
programoje Lietuvos šokėjai 
užėmė pirmąsias keturias vie
tas. Nugalėjo Arūnas Bižokas 
ir Edita Daniūtė. Antrąją 
vietą užėmė Donatas Vėželis 
ir Lina Chatkevičiūtė, trečiąją
— Andrius Ivašauskas ir 
Jurga Dingelytė, o ketvirtąją
— Julius Šeniauskas ir Iveta 
Paurytė. Visos keturios poros 
atstovauja Kauno „Sūkurio” 
klubui.

* Portugalijoje vyku
siose sportinio ėjimo var
žybose Lietuvos atstovė Kris
tina Saltanovič iškovojo I 
vietą. 27 metų vilnietė K. Sal
tanovič 10 kilometrų atstumą 
įveikė per 46 minutes 34 
sekundes.

* Legendinis Lietuvos 
krepšininkas Arvydas Sabo
nis, neseniai atšventęs savo 
38-ąjį gimtadienį ir laikomas 
didžiausią įtaką NBA pada
riusiu Europos krepšininku, 
kol kas nieko negalvoja apie 
kitą sezoną. Apie tai jis pa
reiškė Naujųjų metų išvaka
rėse krepšinio internetinei 
svetainei „eurobasket.com” 
duotame interviu. „Nugaros 
skausmai irgi yra faktorius, 
kuris lemia mano sprendimus 
dėl ateities, todėl aš turiu su
sikoncentruoti tik į šį sezoną. 
Didžiulis klausimas, ar aš ga
lėsiu žaisti ilgiau. Tačiau bū
tų labai gerai, kad galėčiau 
baigti savo karjerą Lietuvoje, 
atstovaudamas ‘Žalgiriui’ — 
klubui, su kuriuo esu glau
džiai susijęs”, teigė jis.

* Lietuvos krepšinio in
terneto „Eurobasket” tink
lapio lankytojai geriausiu 
2002 metų Lietuvos krep
šininku išrinko Vilniaus „Lie
tuvos ryto” ir Lietuvos vyrų 
krepšinio rinktinės puolėją 
Ramūną Šiškauską. Sporti
ninkas Lietuvos krepšinio 
lygoje vidutiniškai pelno po
17.8 taško, FIBA Čempionų 
taurės turnyre — 14.8.
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Prezidentas ragina ieškoti galimybių Lietuvai 
likti branduoline valstybe

Ignalina, sausio 2 d. 
(BNS) — Ignalinos atominėje 
elektrinėje (IAE) ketvirtadienį 
apsilankęs prezidentas Valdas 
Adamkus pažymėjo, kad 
Lietuva turi ieškoti galimybių 
likti branduoline valstybe ir 
po jėgainės abiejų reaktorių 
uždarymo.

„Mano supratimu, tai yra 
švariausia ir pigiausia energi
ja, kuri egzistuoja pasaulyje, ir 
Lietuva jos atsisakyti negali”, 
po susitikimo su IAE darbuo
tojais sakė prezidentas, pra
eityje JAV kelis dešimtmečius

Prezidento
rinkimai

Valdas Adamkus atskleidė 
savo finansinius rėmėjus

Vilnius, gruodžio 30 d. 
(BNS) — Likus 7 dienoms iki 
antrojo prezidento rinkimų ra
to, finansiniai rėmėjai beveik
0.7 milijono litų papildė Valdo 
Adamkaus rinkimų sąskaitą, 
rodo Vyriausiajai rinkimų ko
misijai (VRK) pateikta V. 
Adamkaus štabo prezidento 
rinkimų kampanijos pirminė 
politinės kampanijos finansa
vimo ataskaita.

Antrosios kadencijos sie
kiantis V. Adamkus per visą 
rinkimų kampaniją surinko 1 
milijoną 467,100 litų, o prieš 
antrąjį ratą padidino savo rin
kimų kampanijos lėšas 
691,100 litų.

Dosniausiai V. Adamkaus 
rinkimų kampaniją rėmė 
susivienijimai „Achemos gru
pė” ir „Klasco”, papildomai 
paaukoję po 150,000 litų.

Nemažas pinigų sumas 
skyrė JAV gyvenantys lietu
viai. JAV gyvenantis Vytautas 
Germanas V. Adamkaus rin
kimų kampanijai skyrė 
136,000 litų. 103,000 litų su
rinko JAV gyvenantis Stasys 
Baras, 100,000 litų pervedė V. 
Adamkaus rinkimų komite
tas, 66,000 litų — Gražina Gu
daitytė, 54,000 litų — Vytau
tas Černius, 53,000 litų — Re
migijus Gaška.

Iš politinės kampanijos fi
nansavimo ataskaitos matyti, 
jog pagrindiniai V. Adamkaus 
rinkimų kampanijos finansi
niai rėmėjai yra privatūs as

usaulio naujienos
(Remiantis AFP, Rsutsra, AP. In»ertax. ITAR-TASS, BNS 

žlntų agentūrų praneSimais)

EUROPA

Briuselis. Graikija, tre
čiadienį pusei metų perėmusi 
vadovavimą Europos Sąjun
gai (ES), pažadėjo „naujajai 
Europai” lemtingais pereina
maisiais metais griežtai lai
kytis istorinės plėtros kurso. 
Tačiau naujosios Europos kū
rimą gali užtemdyti besitven- 
kiantys karo su Iraku debe
sys, dėl kurių Atėnai gali atsi
durti audringuose diploma
tiniuose vandenyse. Graikija 
vadovavimą ES iš Danijos pe
rima istoriniu momentu. Pra
ėjusį mėnesį ES vadovai Ko
penhagoje pritarė didžiausiai 
per visą istoriją ES plėtrai. 
2004 m. gegužės 1 d. į ES turi 
įstoti 10 valstybių, daugiausia 
iš buvusio komunistinio spar
no. Pasibaigus plėtrai, Euro
pos Sąjungą sudarys 25 vals

dirbęs aplinkos apsaugos 
agentūroje.

V. Adamkus pažadėjo, jei 
bus perrinktas antrajai kaden
cijai, sudaryti specialią darbo 
grupę, kuri išanalizuos dabar
tinę situaciją ir paruoš konk
rečius planus ir pasiūlymus 
dėl galimybių statyti trečiąjį 
reaktorių.

Prezidenlas sakė jau „ty
liai” kalbėjęs su Prancūzijos, 
Vokietijos ekspertais apie Lie
tuvos galimybes toliau naudoti 
branduolinę energiją, taip pat 
šį klausimą svarstė su Suo

menys. Tik 6 įmonės finansiš
kai parėmė V. Adamkaus rin
kimų kampaniją.

Rolandas Paksas kratosi 
ekstremistų paramos
Anot ketvirtadienį išpla

tinto Liberaldemokratų infor
macinio centro pranešimo, Li
beraldemokratų vadovas Ro
landas Paksas „sveikina kiek
vieno piliečio iniciatyvą remti 
jo kandidatūrą rinkimuose į 
šalies vadovo postą”, tačiau 
„griežtai atsiriboja nuo visų 
dešinįjį ar kairįjį radikalizmą 
propaguojančių asmenų bei 
organizacijų ir smerkia jų pa
reiškimus, skleidžiančius kse- 
nofobines ir antisemitines 
nuotaikas”.

Pranešime „ultraradika- 
lieji judėjimai” ir jų „atstovai” 
konkrečiau neįvardijami, ta
čiau anksčiau tą pat dieną 
pranešimą apie paramą R. 
Paksui išplatino nacionalde- 
mokratai. Šiai nedidelei parti
jai dabar vadovaująs Mindau
gas Murza, prieš tai nesėk
mingai mėginęs legalizuoti 
savo ankstesnę organizaciją 
— nacionalsocialistų partiją.

E. Petraitis antrąjame 
rinkimų rate rems 

R. Paksą
Kandidatavęs prezidento 

rinkimuose, tačiau nepatekęs 
į antrąjį ratą teisininkas Ed
vardas Petraitis apsisprendė 
paremti liberalų demokratų 
vadovo Rolando Pakso kandi
datūrą. Nukelta į 7 psl.

tybės, kuriose gyvens daugiau 
kaip 450 mln. žmonių.

Berlynas. Vokietijos kanc
leris Gerhard Schroeder, aiš
kindamas pokyčius jo politi
koje Irako atžvilgiu, pareiškė, 
kad diktatoriams sustabdyti 
kartais reikia karo. Vokietijos 
centro kairės vyriausybė 
anksčiau skelbė sieksianti iš
vengti karo su Iraku, tačiau 
neseniai leido suprasti, jog 
keičia šią nuostatą. „Tačiau 
mano politikos tikslas ir to
liau lieka Jungtinių Tautų re
zoliucijos vykdymas vengiant 
karo”, sakė Vokietijos kanc
leris.

Briuselis. Belgijoje ket
virtadienį sušauktas skubus 
posėdis dėl tanklaivio, kuris 
Pa de Kalė sąsiauryje užplau
kė ant nuskendusio norvegų 
laivo, be to, Belgijos pareigū
nai rengiasi apžiūrėti 66,000 
tonų žibalo gabenantį tank

mijos prezidente. Kaip žino
ma, Suomija yra nutarusi sta
tyti branduolinį reaktorių.

„Aš manau, kad mes nepa- 
žeisime savo tarptautinių įsi
pareigojimų, kadangi aš aiš
kiai visų Europos Sąjungos ša
lių vadovams uždarame posė
dyje pasakiau, kad Lietuva ne
atsisako atominės energijos 
ateityje ir darysime viską, kad 
galėtume pasistatyti moder
niausią reaktorių”, kalbėjo V. 
Adamkus.

Lietuva įsipareigojo uždą-. 
ryti pirmąjį atominės bloką iki

Su euru susijusi Lietuva mažai 
priklauso nuo JAV dolerio
Vilnius, gruodžio 30 d. 

(Elta) — Artėjant grynojo euro 
įvedimo į apyvartą metinėms, 
Lietuvos banko valdybos na
rys, LB pinigų politikos depar
tamento direktorius Raimon
das Kuodis kaip vieną svar
biausių finansinių 2002 metų 
įvykių Lietuvoje nurodė va
sario pradžioje atliktą lito per- 
siejimą nuo JAV dolerio prie 
euro.

„Dabar Lietuvos ekonomi
ka mažai bepriklauso nuo JAV 
dolerio”, teigė Lietuvos banko 
pareigūnas. Pasak jo, lito per- 
siejimo procesas parodė, kad 
tam įvykiui buvo gerai pasi

Ispanija perduos Lietuvai 
Interpolo ieškotą lietuvį

Vilnius, gruodžio 31 d. 
(BNS) — Ispanijos užsienio 
reikalų ministerija (URM) 
pranešė Lietuvos ambasadai, 
kad sutinka išduoti Lietuvai 
įtariamą kruvinųjų „Svaini- 
jos” įvykių dalyvį Audrių La
zauską, pravarde „Lazeris”.

Ispanijos vyriausybė lap
kričio 29 d. posėdyje pritarė 32 
metų A. Lazausko perdavimui 
Lietuvos valdžios organams.

Lietuvos diplomatai spalio 
pabaigoje Ispanijos URM jau 
buvo įteikę nota dėl A. La
zausko išdavimo, nes 2002 m. 
pradžioje Ispanijoje sulaiky
tas kruvinųjų 1996 metų 
„Svainijos” įvykių dalyvis ap
skundė Ispanijos teismo 
sprendimą jį išduoti, o skundų 
svarstymas užsitęsė iki šiol.

A.Lazauskas buvo vienas 
iš 8 gaujos narių, kurie 1996 
m. gruodžio 24-osios vakarą 
atėjo į Panevėžio verslininko
laivį. Turkijoje registruotas 
laivas „Vicky” trečiadienį Bel
gijos teritoriniuose vandenyse 
rėžėsi į nuskendusį norvegų 
laivą „Tricolor”, kuris gabeno 
prabangių automobilių krovi
nį. „Vicky” yra antrasis lai
vas, užplaukęs ant pusiau ap
semto „Tricolor”.

Londonas. Centrinėje 
Anglijoje per kirpykloje su
rengtą vakarėlį nušautos dvi 
ir sužeistos dar dvi paauglės, 
ketvirtadienį pranešė policija. 
Pranešimą apie šaudymą Bir- 
mingamo miesto policija gavo 
kelios minutės po 4 vai. ryto. 
Įvykio vietoje pareigūnai rado 
kulkų suvarpytą automobilį, o 
salono viduje — tris sužeistas 
mergaites.

JAV
-----— ■ ...».................—........—..... J

Vašingtonas. JAV vado
vaujama koalicija, kuri per 
1991 metų Persijos įlankos 
karą išvijo Irako pajėgas iš 
Kuvvait’o, operacijos pradžioje 
ištisas 5 savaites bombardavo 
Irako taikinius iš oro, panau- 
dodamos aviaciją ir raketas, ir

2005 metų, antrąjį — 2009 
metais, sulaukus ES patvirti
nimo dėl reikalingos paramos 
suteikimo techniniam uždary
mui bei uždarymo pasekmėms 
likviduoti.

V. Adamkus sakė manąs, 
kad antrąjį bloką būtų galima 
naudoti iki 2015 metų, tačiau, 
spaudžiama kaimynų ir Euro
pos Sąjungos, Lietuva reakto
rių įsipareigojo uždaryti anks
čiau. Tačiau, pasak preziden
to, Lietuva neprivalo visiškai 
atsisakyti branduolinės ener
getikos.

rengta. „Užsienio ir vidaus 
rinkų reakcijos nebuvo jokios 
— pavyzdžiui, dėl to nepadi
dėjo paskolų ir valstybės obli
gacijų palūkanos. Įgyvendinta 
skaidri lito persiejimo strate
gija, išankstinis pranešimas 
apie tai pasiteisino”, sakė R. 
Kuodis.

„Dabar vertinant, kaip vy
riausybė, bankai, pramonė ir 
gyventojai buvo pasiruošę, ga
lima pasakyti, kad mes tikė
jomės, kad mažiau gyventojų 
pasiliks santaupas JAV dole
riais. Nepaisant mūsų perspė
jimų, analitikų komentarų,

Nukelta į 7 psl.

Rimanto Okuličiaus parduotu
vę „Svainija”, reikalaudami 
sumokėti 10,000 JAV dolerių. 
Gindamasis R. Okuličius iš 
teisėtai turėto pistoleto nušo
vė reketo organizatoriumi lai
komą Panevėžio nusikaltėlių 
autoritetą Vitalijų Tuzovą, 
Marių Kalvelį, Kęstutį Barba- 
šauską bei Darių Augustavi- 
čių.

Vidmantą Kirklį, Kęstutį 
Vaitiekūną, Virginijų Rakaus
ką bei A. Lazauską verslinin
ko šūviai sužeidė. Dėl įvairių 
sužalojimų jie buvo paguldyti į 
ligonines. Panevėžio ligoninė
je liko gydytis tik K. Vaitie
kūnas, kiti trys jo bendrinin
kai buvo pervežti į Vilnių. Ti
kėdamiesi išvengti baudžia
mosios atsakomybės, netru
kus V. Kirklys, A. Lazauskas 
bei V. Rakauskas pabėgo iš 
sostinės ligoninės.

Nukelta į 7 psl.
tik po to pradėjo sausumos 
karą. Dabar kariniai eksper
tai teigia, jog galimo antrojo 
karo prieš Iraką metu pradinė 
oro atakų kampanija turėtų 
būti didžiulio masto, tačiau 
gerokai trumpesnė. Jos metu 
bus plačiau naudojamos tiks
liai valdomos, arba vadinamo
sios „protingos” bombos. Po 
oro atakų turėtų prasidėti di
delio masto sausumos opera
cijos. Pasak JAV oro pajėgų 
atsargos pulkininko John 
Warden, kuris buvo vienas 
pagrindinių 1991 metų oro 
atakų kampanijos planuotojų, 
naujo Irako karo metu įvyk
sianti oro atakų kampanija 
„tikrai netruks ilgiau kaip 4 
ar 5 dienas”. „Iš oro mes be
veik nebaudžiami galime 
veikti prieš irakiečius. Jie 
paprasčiausiai negali mūsų 
pasiekti”, pridūrė jis.

Vašingtonas. Rizikuo
damos išprovokuoti Kinijos 
pasipiktinimą, Jungtinės 
Valstijos šiemet pirmą kartą 
nuo 1979 metų dalyvaus di
džiausiose kasmetinėse

Sausio 1-ąją sukako 84 metai, kai virš Gedimino bokšto pirmą kartą su
plevėsavo Lietuvos valstybės vėliava. Ta proga Vilniaus miesto savivaldy
bė ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Gedimino kalne 
surengė iškilmingą Trispalvės pakeitimo ceremoniją. 2003 metų Lietuvos 
vėliava sausio 1-ąją nuo Vilniaus arkikatedros varpinės iškilmingai buvo 
nešama į Gedimino kalną ir iškelta virš bokšto. Gedimino Žilinsko (ELTA) nuotr.

Įsigaliojo Gyventoju pajamų 
mokesčio įstatymas

Vilnius, gruodžio 31 d. 
<BNS) — Trečiadienį įsigalio
jus naujajam Gyventojų paja
mų mokesčių įstatymui, didės 
neapmokestinamasis pajamų 
minimumas ir šiek tiek pa
lengvės gyventojų mokesčių 
našta, tačiau vėl bus sugrąžin
tas kapitalo prieaugio mokes
tis.

Įstatymu vietoje šiuo metu 
egzistuojančių aštuonių mo
kesčio įkainių įvedami du — 
15 proc. ir 33 procentų. 15 
proc. įkainiu bus apmokestin
tos jūrininkų pajamos, hono
rarai, sportinės veiklos, atli
kėjų, turto pardavimo, patal
pų nuomos bei kūrybinės veik
los pajamos. Šiuo įkainiu taip 
pat bus apmokestinamos ka
pitalo prieaugio pajamos, jei 
parduodami vertybiniai po
pieriai bus išlaikyti trumpiau 
nei metus.

33 proc. įkainis bus taiko
mas darbo santykiams ir ki
toms individualioms paja
Taiwano karinėse pratybose. 
Taiwano gynybos ministro pa
vaduotojas Chen Chao-min 
patvirtino žiniasklaidos pra
nešimą, kad JAV kariuomenė 
dalyvaus pratybose „Han 
Kuang 19”. Pranešama, kad 
JAV sudarys „ekspatriantų 
evakavimo grupę”, kuri dirbs 
tik Taiwano karinės vadovy
bės centre.

Vašingtonas. JAV admi
nistracija mano, kad išlaidos 
karui su Iraku sieks 50-60 
mlrd. dol., tai yra kur kas ma
žiau nei buvo tikėtasi anks
čiau, pranešė antradienį laik
raštis „The New York Times”, 
remdamasis Baltųjų rūmų 
biudžeto valdybos vadovu 
Mitchell Daniels. Anksčiau 
kiti JAV valdžios atstovai 
spėjo, kad karui su Iraku teks 
skirti maždaug 200 mlrd. dol.

JAV kariuomenė, ruoš
damasi galimam karui prieš 
Iraką, savo moderniausią ka
rinio jūrų laivyno lėktuvnešį 
„Harry S. Truman”, kuris į 
rytus veda kovinę lėktuvnešių 
grupę, pirmadienį atplukdė į

moms, kurioms netaikomas 
15 proc. įkainis, apmokestinti.

Dividendams vietoj 29 
proc. nustatytas 15 proc. pa
jamų mokesčio įkainis.

Nuo 2003 m. sausio 1 die
nos neapmokestinamasis mi
nimumas bus didinamas nuo 
250 iki 290 litų ir taikomas 
papildomas neapmokestina
mas dydis tėvams, turintiems 
vaikų. Tėvams, auginantiems 
3 ir daugiau vaikų iki 18 me
tų, bus taikomas 430 litų ne
apmokestinamųjų pajamų dy
dis, o už ketvirtą bei kiekvie
ną paskesnį vaiką jis bus didi
namas 46 litais.

I grupės invalidams neap
mokestinamos bus 430 litų pa
jamos, II grupės invalidams — 
380 litų per mėnesį.

430 litų neapmokestina
mųjų pajamų dydis taip pat 
bus taikomas šeimoms, kurios 
augina 3 ir daugiau vaikų iki 
24 metų, jei jie mokosi aukš
tesniųjų Nukelta į 7 psl.
karinę bazę Graikijoje. JAV 
karinio jūrų laivyno atstovas 
spaudai Paul Farley pranešė, 
kad lėktuvnešis su 5,500 jū
reivių įgula vykdo savo „regu
liarų šešių mėnesių trukmės 
plaukiojimą”. Pasak JAV dien
raščio „The Washingtn Post”, 
apie 60,000 kareivių, jūreivių, 
lakūnų ir jūrų pėstininkų bei 
400 lėktuvų jau dislokuoti 
Turkijos, Kuwait’o, Qatar’o, 
Saudi Arabijos, Omano ir 
Bahrain’o karinėse bazėse.

IRAKAS H

Bagdadas. Irako vice
premjeras Tareq Aziz ketvir
tadienį pareiškė, kad tremtyje 
susibūrusi valstybės opozicija 
negalės nuversti prezidento 
Saddam Hussein režimo, net 
jeigu gaus pagalbos iš JAV ir 
Britanijos. „Dar niekada vy
riausybės pakeitimas Irake 
nebuvo suorganizuotas Va
šingtone ar Londone”, sakė T. 
Aziz Bagdade viešinčios ispa
nų delegacijos atstovams, ku
rie savo vizitu norėjo parodyti 
solidarumą su Iraku.

http://WWW.DRAUCAS.ORG
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SPORTO APŽVALGA

PRASIDEDA SALES FUTBOLO 
PIRMENYBĖS

Pirmosios rungtynės — šį sekmadienį

Jau pradėjome plėšti Nau
jųjų metų kasdieninio kalen
doriaus lapelius. O tai, šalia 
kitų dalykų, ženklina ir 
„Metropolitan” lygos salės fut
bolo (Indoor „soccer”) pirmeny
bių pradžią.

Ji kaip tik bus 2003-ųjų 
metų pirmąjį sekmadienį, sau
sio 5 d. Vieta — ta pati kaip ir 
anksčiau — „Odeum” pas
tatas, 1033 Vilią Avė., Vilią 
Park, IL. Tai didžiuliai rūmai, 
kuriuose yra įrengtos net trys 
aikštės ir vienu metu čia gali 
rungtyniauti 6 komandos. 
Taip pat čia galima gauti val
gių bei gėrimų, todėl ir šioje 
srityje yra stengiamasi aprū
pinti susirinkusius žiūrovus, 
kurių kiekvieną sekmadienio 
popietę čia atsilanko apie pora 
tūkstančių.

Lietuviams ši vieta irgi ge
rai pažįstama, nes per pasku
tinius kelis metus čia jų irgi 
nemaža susirinkdavo, norint 
„pasirgti” už savąją komandą 
— „Lituanicą”. O lietuvių eki
pa ir salės futbole vis būdama 
viena iš tvirtesniųjų ge
riausiųjų Čikagos ir apylinkių 
klubų tarpe.

Pavyzdžiui, pernai ji salės 
futbolo pirmenybėse „major” 
divizijoje užėmė VI vietą iš 10 
komandų. Jeigu ji būtų lai
mėjusi dar porą rungtynių, (o 
galimybių tam buvo), ji būtų 
tapusi čempione. „Lituanica” 
surinko 12 taškų, o trys pir
mosios komandos („Vikings”, 
„Eagles”, „Maroons”). po 17. 
Tačiau nuo mūsiškių dažnai 
nusisukdavo sėkmė arba koją 
pakišdavo salių teisėjai.

Šiemet, reikia manyti, 
seksis geriau negu pernai. 
Kaip žinome, pirmenybėse 
lauke rudens rate lietuviai 
užėmė pirmąją vietą. Su lai
mėtojais gal ir teisėjai geriau 
skaitysis ir nebaus mūsiškių 
neužtarnautomis dviejų mi
nučių pražangomis.

Pirmosios rungtynės „Li
tuanicos” vyrus suves su 
„Kickers” klubo atstovais, 
kurie pernai surinko trimis 
taškais mažiau (9) negu lietu
viai. Susitikimo pradžia 4:30 
vai. „Odeum” pastato pietinėje 
aikštėje (joje visada žaidžia 
„major” divizijos komandos).

Čia rungtyniauti pradeda
ma 3 valandą ir per 4 valan
das sužaidžiamos visos 5 „ma
jor” divizjos komandų rung
tynės. Vienoms iš jų skiriama 
45 minutės (yra du kėliniai po 
20 minučių ir dvi trumpos per
traukos). Viskas čia vykdoma 
laikrodžio tikslumu ir papras
tai pavėlavimų nebūna.

„Lituanicai”, kaip ir kito
ms komandoms, reikės su
žaisti 9 rungtynes. Iš eilės 
buvo rungtyniaujama su „Kic
kers”, „Eagles”, „United 
Serbs”, „Vikings”, „Sockers”, 
„Maroons”, „Green-White”, 
Lightning” ir „Schwaben”. 
Paskutinės rungtynės bus 
kovo 9 dieną; vienintelis lais
vas sekmadienis — lietuviams 
atmintina data — vasario 16 
d. Taigi mūsiškiai tada galės 
nueiti į Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimą.

Lietuviai yra raginami 
gausiau atsilankyti šiose 
rungtynėse ir tokiu būdu 
paskatinti saviškius pergalei. 
Gerai atsimenami kai kurių 
praėjusių metų susitikimų 
momentai, kuomet lietuvių 
žiūrovų garsūs šauksmai „Lie- 
tu-va, Lie-tu-va” aidėdavo 
salėje.

Bilietai į visas popietės 
rungtynes — tik 5 dol., o pen
sininkams ir vaikams nuolai
da. Taip pat perkant iš klubo 
valdybos narių galim gauti 
papiginimų. Tuo reikalu gali
ma skambinti klubo pirmi
ninkui Alertui Glavinskui 
(630-323-6302).

E. Šulaitis

A. SABONIS — JAU ŽAIDĖ, O 
Ž. ILGAUSKAS — LAUKIAMAS ČIKAGOJE

Vienas po kito Čikagoje 
pasirodo abu NBA lygoje žai- 
džiantieji lietuviai krepšinio 
milijonieriai.

Naujųjų mętų išvakarėse 
„United Center” su rūmuose 
Portland profesionalų koman
da žaidė mūsų milžinas Ar
vydas Sabonis (jo komanda, 
gaila, turėjo nusileisti „Bulis” 
ekipai, o jis pats nedaug laiko 
praleido aikštelėje); O šešta
dienį, sausio 4 d., 7:30 vai., į tą 
pačią aikštelę išbėgs Cle
velando „Cavaliers” komanda 
su vienu iš stipriausiųjų jos 
ramsčių — aukštaūgiu Žyd

rūnu Ilgausku.
Iš iki šiol turėtų trijų susi

tikimų tarp Čikagos ir Cle
velando komandų — čikagie
čiai du kartus pelnė pergales, 
o Clevelando vyrai — tik kartą 
pajuto laimėjimo skonį.

Apskritai, Clevelandui šį 
sezoną nesiseka, nors Žydrū
nas dažnai yra naudingas 
savo komandai. Dabar yra 
kalbama, kad lietuvis gali 
pereiti žaisti į Toronto 
„Raptors” komandą, kur jam 
būtų geresnės galimybės 
pasireikšti.

E. Š.

1

Šiaurės Amerikos lietuvių lauko teniso turnyro (2002 m.) mišraus dvejeto laimėtojai. Iš kairės: Kęstutis 
Jankauskas ir Danutė Miselienė (I vieta); Virginija Motiejūnienė ir Romualdas Tarasevičius (II vieta).

SPORTO VADOVŲ SUVAŽIAVIMAS CLEVELANDE
ŠALFASS (Šiaurės Ame

rikos lietuvių fizinio auklėji
mo ir sporto sąjungos) metinis 
darbuotojų suvažiavimas 
Clevelande, 2002 m. lapkričio 
16 d. data nebeįvyko. Jis buvo 
vykdomas pora savaičių vė
liau, t.y. 2002 m. lapkričio 30 
dieną. Sporto vadovų suva
žiavimai darosi vis svarbesni. 
Juose svarstomi vis labiau 
sąjungą spaudžiantys organi
zaciniai reikalai. Darbuotojų 
kartos kaita, veiklos apimtis, 
sąlygos, metodai ir pan., kelia 
rūpesčio kaip geriau orga
nizuoti mūsų prieauglio spor
tinę ateitį.

Suvažiavimo darbotvarkė 
gana plati, vis dėlto pavyko ją 
gerai išdiskutuoti, padaryti 
nutarimus ir t.t. Suvažiavimą 
atidarė čikagietis, ŠALFASS- 
gos pirmininkas Rimantas 
Dirvonis. Minutės susikaupi
mu pagerbus lapkričio 12 
dieną New Yorke mirusį mū
sų darbuotoją, buvusį žymūną 
sportininką Praną Gvildį, 
suvažiavimo darbų eigą vesti 
perleido prezidiumui — 
pirmininkams: Mindaugui
Leknickui (Tor.), Vytautui 
Nasvyčiui (Clev.) ir Elvyrai 
Vodopalienei (Vaš.). Mandatų 
komisija: Algirdas Bielskus ir 
Algis Gudėnas (abu Clev.). 
Pirmiausia buvo pristatyti 
sveikinimai iš buvusio 
ŠALFASS-gos pirmininko, 
dabartinio Lietuvos res
publikos prezidento Valdo 
Adamkaus ir PLB pirmininko 
Vytauto Kamanto.

Kalbant apie darbų eigą, 
mėginsiu sustoti tik prie sva
resnių svarstybų tarpsnių, 
kurių, būta nemažai ir įvai
rių. Kaip anksčiau, taip ir 
šiame suvažiavime, daug dė
mesio skirta metinio varžy- 
binio kalendoriaus aptarimui. 
Algirdas Bielskus (gen. sekre
torius) vadovavo diskusijoms, 
į kurias aktyviai įsijungę buvo 
mūsų viduriniosios kartos 
atstovai — dabartiniai klubų 
pirmininkai, sporto šakų 
vadovai: R. Miečius, R. Ku
liavas, L. Balaišis, E. Krikš
čiūnas ir A. Šileika (Tor.), V. 
Tatarūnas, Apanavičius, A. 
Gudėnas ir Nagevičius 
(Clev.), V. Vinerskis (Hamil.), 
P.Butkūnas (Detr.). Didžio
sios žaidynės (vyrų, jaunių A, 
moterų krepšinis, tinklinis, 
šachmatai, lauko tenisas, 
šaudymas) numatyta pravesti 
2003 m. gegužės mėn. Cle-

ŠALFASS-gos 2002 m. jaunųjų krepšininkų pirmenybėse dalyvavo net 80 ASK „Lituanica” žaidėjų. Pirmenybės 
vyko Detroit, MI, gegužės 4 ir 5 d.

velande. Golfo pirmenybės, 
taip pat Clevelande rugsėjo 
6-7 d. Kitų sporto šakų varžy
bų laikas ir vieta bus paskelb
ta vėliau.

Supažindinta su ŠALFASS - 
gos ir Lietuvos kūno kultūros 
ir sporto departamento prie 
Lietuvos Respublikos Vyriau
sybės — „Kūno kultūros ir 
sporto plėtotės programa”. 
ŠALFASS pirmininkas R. 
Dirvonis, pereitą vasarą viešė
damas Lietuvoje, artimai ben
dradarbiaudamas su sporto 
vadovybe, aptarė šios naujos 
programos apimtį, tačiau tai 
dar tik projektas. Jo tekstas 
toks:

„Nenumaldomai bėgant 
laikui, keičiantis kartoms 
Šiaurės Amerikoje, lietuvybės 
simbolis tebelieka svarbus ir 
dabartiniam jaunimui. Siek
dami vaikams parodyti jų pro
tėvių žemę, sudominti tėvus 
savo praeitimi bei glaudžiau 
bendradarbiauti tarp Lietuvos- 
ir Siaurą# Amerikos nuta
riame 2003 metais pradėti 
vykdyti programą: į

1. Kūųo kultūros ir sporto; 
departamento vasaros užim
tumo programą praplėsti į ją 
kviečiant iki 30 Amerikos ir 
Kanados vaikų 18-kos dienų 
sporto — sveikatingumo sto
vyklai. Vaikų kelionės išlaidas 
apmoka atvykstantieji, sto
vyklos išlaidas apmoka KKSD 
iš kūno kultūros programos 
lėšų.

2. Į Lietuvos organizuoja
mus vaikų sporto turnyrus 
(krepšinio, futbolo, jaunučių, 
jaunių, jaunimo ir kt.) kviečia
mi Amerikos ir Kanados jau
nieji sportininkai. Kelionės 
išlaidas apmoka atvykstan
tieji, buvimo Lietuvoje išlai
das sporto federacijai skiria 
KKSD iš kūno kultūros arba 
jaunučių, jaunių, jaunimo žai
dynių programų lėšų.

3. Kiekvienų metų pavasa
rį organizuojama 30 moks
leivių grupė į sporto varžybas 
Amerikoje arba Kanadoje, 
kelionės išlaidas apmokant 
kooperuotomis miestų, rajonų, 
tėvų lėšomis. Buvimo užsieny
je išlaidas dengia ŠALFASS.

4. Apie bendradarbiavimo 
rezultatus kasmet informuoja
ma Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė ir Lietuvos 
Respublikos Vyriausybė.

5. Šis susitarimas ir pro
grama veikia 2003—2006 me
tais. Parengė: A. Raslanas 
(parašas). KKSD gen. direkto
rius Vytas Nėnius ir ŠALFASS 
pirmininkas Rimantas Dirvo
nis (parašų dar nėra)”.

Toliau, R. Dirvonis prista
tė: „Lietuvos sporto žaidynių 
skirtų Lietuvos Karaliaus 
Mindaugo karūnavimo 750- 
osioms metinėms nuostatai”. 
2003 m. žaidynių, Lietuvoje 
tikslas, kaip sako Lietuvos 
sporto vadovybė, yra primiųti 
jaunimui, sporto visuomenei 
Lietuvos istorijos lemtingiau- 
sius įvykius ir kartu prisidėti 
prie bendros Vyriausybės pro
gramos, minint Lietuvos 
Karaliaus Mindaugo karūna

vimo 750 metų jubiliejų. Lie
tuvos sporto vadovybė labai 
pageidauja kuo daugiau da
lyvių iš užsienio. Jiems būtų 
malonu matyti viso pasaulio 
išsisklaidžiusius lietuvių kil-i 
mės žmones kartu šios šventės 
metu.

Kitas įvykis, tai IV Lie
tuvos Tautinė olimpiada 2006 
metais Panevėžyje. Sakoma, 
kad ši IV olimpiada — tai 
nuoseklus Lietuvos sporto 
tęstinumas, gilių sporto tradi
cijų perdavimas jaunesnio
sioms kartoms, stiprus ir 
reikšmingo šaliai kultūrinio 
bendradarbiavimo pavyzdys. 
Sporto įtaka tautinio vien
tisumo plėtrai tebelieka didžiulė, 
Europos, Azijos, Amerikos 
žemynų lietuviams. Tiek daug 
ir svarbių įvykių prieš akis 
Lietuvoje, suvažiavimo daly
viams sukėlė susidomėjimo, 
taip pat ir rūpesčio... Kaip mes 
galėsime, ir kur pajėgsime, 
dalyvauti. Apie tai, daug 
reikės pagalvoti. ■ f . ,

Pradedant popiefcįnę 
suvažiavimo dalį, teko trum
pai kalbėti ir prisistatyti su 
neseniai iš spaudos išėjusia 
knyga: „Penkiasdešimt sporti
nės veiklos metų išeivijoje”. 
Knyga, kaip žinoma, buvo 
užplanuota išleisti ŠALFASS- 
gos jubiliejinei šventei, vyku
siai Toronte 2001 m. liepos 
mėn. Neįvykdyta, tačiau labai 
gyvenimiška, tenka suprasti, 
jeigu kartais nebeišeina pagal 
planą, ypatingai autorių, ir 
angliškosios dalies redąkto- 
rių-vertėją Algimantą K. Kra- 
šauską, supusiose sąlygose. 
Knygos dvikalbįškumas rė
mėsi idėja, kad ją skaitytų 
mūsų vaikai ir vaikaičiai, kar
tais net plačiau aiškinant 
lietuviškai parašytą tekstą. 
Leidybos rėmėjai, knygoje yra 
išvardinti, buvo dosnūs 
kanadiečiai lietuviai ir lietu
vių verslo institucijos. Vienin
telės paramos susilaukta iš 
LSK „Žaibas”, Clevelande. Jo 
pirmininkas Vidas Tatarūnas 
įteikęs buvo 500 dol. čekį pe
reito suvažiavimo metu Cleve
lande. Knygai išėjus iš spau
dos, rėmėjų sąrašą dar papildė 
torontiečiai Angelika ir dr. 
Juozas Sungailos (100 dol.) ir 
Onutė Balsienė (100 dol.). Jei
gu knygoje kam nors ko trūks
ta, to susilaukia kiekvienas 
leidinys. Ruošiant tekstus, 
laikytasi tiesos, aplenkiant 
bet kurį nuklydimą.

ŠALFASS-gos komu
nikacija „Web Page” reikalai 
sukėlė rimtas diskusijas. Vi
das Tatarūnas siūlė nedel
siant šį reikalą tvarkyti ir 
tvarkingai medžiagą apie 
kiekvieną sąjungos veiklos 
tarpsnį rekorduoti. Iš tiesų, 
mūsų generalinis sekretorius 
Algirdas Bielskus dėl svei
katos ir amžiaus turi būti pa
leistas poilsiui: „Web Site” 
šiandien yra greičiausias susi
žinojimo šaltinis. Suvažiavi
mas pritarė, nes visiems šio 
klausimo išsprendimas rūpėjo.

Baigiant rašinį, nemanau 
nuklysiu sakydamas, kad
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Kalbame lietuviškai

6818 W. Archer Avė. Ste. 6 k6 
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Tel. 773-229-9965
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VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KAFOOLOGAS-SlRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

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

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

Tel. 708-422-8260

ŠALFASS-ga gyvuos. Turime 
jaunų ir vidurinio amžiaus 
žmonių, galvojančių žmonių, 
kuriems lietuviško sporto rei
kalai rūpi.

Pagaliau, buvo įteiktos 
Lietuvos Tautinio olimpinio 
komiteto žvaigždės — ap
dovanojimai, už veiklą išeivi
jos sporto baruose: Algirdui

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL
Tel. (708) 598-8101 
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ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A 

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

lietuvISkai 815-744-8230 
wwwxwėBdoraugeryandbraaaheaaLoom

Bielskui, Sigitui Krašauskui, 
Rimantui Dirvoniui ir Audriui 
Šileikai (šie apdovanojimai 
yra paskirti ir Valdui Adam
kui, Pranui Gvildžiui, Vytau
tui Grybauskui). Sugiedojus 
Tautos himną, atsisveikinta 
iki kito susitikimo.

Sigitas Krašauskas

IR ČIKAGA TURI „ŽALGIRI”
Pagaliau ir Čikagos lietu

viai turi „Žalgirio” sporto 
klubą, kuris visai neseniai čia 
buvo įsteigtas. Šio klubo 
pirmininku yra Svajūnas 
Masilionis, vicepirmininkas 
Edvinas Balčiūnas, atstovu 
ryšiams su> visuomene yra 
Rimantas Pažemeckas, sekre
toriaus bei žaidžiančiojo tre
nerio pareigas eina Audrius 
Vasiliauskas. Jau veikia šio 
klubo vyrų krepšinio koman
da, kuriai priklauso 16 krep
šininkų. Jie treniruojasi 
Pasaulio lietuvių centre, Le
monte. Ši komanda jau 
žaidžia krepšinio pirmeny
bėse, kurios vyksta „Bulis 
Training Academy” salėse, 
Lisle IL. Pirmose rungtynėse 
laimėjo 1 lietuviai, įveikę 
varžovus 86-57. Iš viso čia 
rungtyniauja 8 komandos. 
Žaidžiama kiekvieno ketvirta
dienio vakare.

„Žalgirio” komandoje ma
tomi 6 žaidėjai, yra buvę 
Lietuvos aukščiausiosios lygos 
LKL krepšininkai. Taip pat ir 
kai kurie kiti atstovavę neblo
goms Lietuvos komandoms.

Yra kviečiami ir jaunuoliai 
— nuo 7 iki 14 metų — įsi
jungti į šio naujo klubo veiklą. 
Tuo reikalu kreiptis į klubo 
pirmininką — Svajūną Ma- 
silionį, telefonu 708-243- 
7547.

Beje, šis klubas planuoja 
suburti ir antrąją vyrų krep
šinio komandą, galvoja su
rengti turnyrą, žaidžiant 
trims žaidėjams prieš tris. 
Turi ir daugiau kitų su
manymų, kuriuos stengsis 
įgyvendinti.

Tačiau dar kol kas, klubas 
rėmėjų neturi ir viską apsimo
ka iš savų kišenių (o išlaidų 
jau turėta nemažai). Dabar
tinė krepšinio apranga yra 
parsivežta iš Lietuvos (ji siūta 
„Tūtos” bendrovės, kuri 
parūpina aprangą ir garsia
jam Kauno „Žalgirio” klubui). 
Jos spalvos — tradicinės — 
žalia ir balta.

Čikagos žalgiriečiai kvie
čia ne tik stebėti jų rungtynes 
Lisle, IL, bet ir prisidėti prie 
klubo veiklos išlaikymo pinigi
nėmis aukomis.

E.Š.

* Ramybės metas geriausiam Lietuvos lengvaatle- čiui, šių metų Europos vice
čempionui Virgilijui Aleknai 
baigėsi. „Ateinančiais metais 
pasaulio čempionatas bus 
reikšmingiausias metų star
tas. Norėčiau patekti tarp 
prizininkų”, kalbėjo V. Alek
na. Sausio mėnesį disko meti

kas išvyks į Ispaniją, kur vyks 
dvi treniruočių stovyklos. Ko
vo mėnesį sportininko laukia 
pirmi sezono startai. (LR, Elta)

Tai - Jūsų laikraštis
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ŽODŽIAI TURI PRASMĘ
y „Kas ir kodėl bijo Rolando Pakso?” („Respublika”, 2002.12.27)
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Neprisistatę, bet lengvai
. nuspėjami įvaizdžio konstruk

toriai, metė lengvatikiams 
masalo: paskelbė konkursą 
„Kas ir kodėl bijo Rolando 
Pakso?” Siųskite, girdi, savo 
mintis, atsakymus, o R. Pak
sui tapus prezidentu, tiksliau
sio varianto autorius bus ap
dovanotas...

Vadinasi, smulkių nuo 
„Avia Baltikos” milijono dar 
yra atlikę" labiausiai pasi
žymėjusiam nutrūktgalviui 
žadama nupirkti „hambur- 
gerį”...

Nuostabu, tačiau ne tai, 
kad šia akcija taikstomasi į 
„McDonalds” klientūrą. Ste
bina kitkas: „vilkstinės” „Rūs
tusis Paksas” vairuotojai, ne
paisant ertergingai užgulto 
vairo ir iki dugno nuspausto 
greičio pedalo, ligi šiol nejun
ta, kad važiuoja sprogusiomis 
padangomis. •

Kitaip tariant, rūstaus 
įvaizdžio konstruktoriai neju
čia patys tapo savo kūrinio 
aukomis: įtikėjo, kad iš rek
laminių plakatų žiūrįs po
naitis — reiklaus žvilgsnio, 
ryžto susiaurintų lūpų, tvarką 
žadantis laiduoti Jaunas 
fiureris” — ir yra R. Paksas.

..., Įvaizdžio artelės pameis- 
„triai dėl to ir negali suprasti, 

kodėl R. Paksui iš dešinės 
atsistojo vienas V. Šustaus-

_ kas, tuo tarpu kai absoliuti 
dauguma kitų savo vardą 
branginančių politikų atsiri
bojo nuo platformos, ant ku
rios styro lik teatrinės buta
forijos konstrukcija.

Ar galėtume įsivaizduoti 
prieblandos mėgėjų draugiją, į 
kurią su fakelais rankose 

—atsėlintų, tarkim, Č. Juršėnas 
ąrba A. Vidžiūnas? Arba po 
grėsmingai iškeltais erelio 
sparnais panūstų nusifotogra
fuoti ir už jų, kaip prezidento 
patikimumo garanto', užsi- 

"Ulausti A. Brazauskas, A. 
'"‘Paulauskas, V. Landsbergis 

ar R. Ozolas? Nebent — prieš 
daugel metų iš TV ekranų din
gusiame L. Jakimavičiaus

' „Šėpos teatre”:..
Pakartotinai į apyvartą 

leidžiama formuluotė „kas bįjo. 
Rolando Pakso” iš esmės yra 
jau ne tiek veiksnys preziden- 

.„,to rinkimų kampanijos eigai 
.. . įtakoti, kįek įvaizdžio kūrimo 
.„firmos bandymas gelbėti savo
...pačios veidą užsakovo akyse. 
»• .Vis dėlto pakloti rimti pinigai, 

o rezultatas — skaudus: visiš
ka užsakovo politinė izoliacija. 
Vadinasi, padarytos ne takti
nės, bet rįmtos strateginės
klaidos.

PRANAS DIELININKAITIS
VIDMANTAS VALIUŠAITIS

Blogis krikščionybei nėra 
„ tik pasyvus trūkumas,-bet pir- 
„.miausia aktyvi pikta .valia, 

kurios vykdytojai -r- piktoji 
dvasia ir nusidėjęs žmogus — 
sąmoningai ardo ir Dievo žy
giams kenkia, pastebi dar 
vjenąs Prano Dielininkaičio 
bendražygis, filosofas Antanas 
fyjaceina. Prieš šitą piktą valią 
Įp-ikščionybė kaip tik ir’stato 

u, gerą valią, kuri iš vidaus susi- 
jungia sų Dievo valia, iš jos 
gaudama jėgos nugalėti blo- 

c.giui ir savyje, ir šalia savęs
esančiame pasaulyje.

Dvasios srityje blogis virs
ta tikrovine jėga, ardančia ir 

- - pačią save. Čia blogis yra są- 
-"-moningas apsisprendimas 
r-prieš Dievą. O iš šio apsi
sprendimo plaukia ištisa eilė 

piktų veiksmų, paverčiančių 
dvasinę sritį vienu ištisos,
nepaliaujančios kovos lauku.

Neveltui tad šią jėgą, šiuo
laikiniame pasaulyje besireiš
kiančią labai komplikuotais

Klaidos, kurios praėju
siuose prezidento rinkimuose 
sunaikino V. Landsbergio po
litinį potencialą. Tada irgi 
rinkėjams buvo pristatinėja
mas ne žmogus, bet su asme
nybe nesusijęs jo tariamas 
įvaizdis.

Rolando Pakso ne kas nors 
bjjo, kuo bando gelbėtis įvaiz
džio konstruktoriai, bet jo — 
kaip politiko — partneriai, 
paprasčiausiai, vengia. Ir ven
gia dėl priežasčių, tarp kurių 
nesėkmingas jo politinis 
įvaizdis — ne paskutinėje vie
toje.

Nekalbant jau apie parti
jos pavadinimą, neatsiejamą 
nuo Žirinovskio raiškos ir poli
tinio paveldo, partinę simbo
liką, primenančią ultra- 
radikalų ideologinę mani
festaciją, pabrėžtiną jėgos 
demonstravimą (nuo malūns
parnio ekspozicijos ir iki 
„finansinės sveikatos” pri
statymo informacinio lauko 
mastais žiniasklaidoje bei 
reklaminiuose stenduose) ar 
prieštaringą, nuo socialinės 
tikrovės atitrūkusią retoriką, 
kas šiuolaikinės Europos vi
suomeniniame kraštovaizdyje 
derėtų nebent prie Le Pen ar 
Haider politinio užnugario, R. 
Paksas, net kaip asmuo, savo 
labai ribota valstybininko pa
tirtimi, nesugebėjo užsitikrin
ti reputacijos politiko, kuriuo 
galima pasitikėti.

Žmogus, neįstengiantis at
likti pradėto darbo iki galo, vis 
metantis, ko griebęsis ir pra
dedantis vėl iš naujo (du kar
tus pasitraukęs iš ministro 
pirmininko pareigų, neapšilęs 
ten nė kojų; du kartus veikęs 
kaip Vilniaus meras Ir palikęs 
perJOO mln. Lt skolų; trumpai 
pasisukiojęs Prezidentūros ko
ridoriuose kaip energetikos 
patarėjas; o kur dar komu
nistų, demokratinės darbo, 
paskiau konservatorių, liber
alų, t dabar -— liberalų 
demokratų partijų oratoriaus 
patirtis!), įvaizdžio ekspertų 
nuleidžiamas, sakytum, deus 
ex machina, su deglu rankoje 
ir skelbiamas „dalykiškumo”, 
„tvarkos”, „permainų” pranašu...

Natūralu, kad atsiranda 
politinį svorį turinčių jėgų, 

. kurios kabintųsi ant šio pi
gaus jauko ir skubintųsi 
rizikuoti reputacįja, asistuo
dami politikui, nesusįjusiam 
Su reklaminiuose paveiksluo
se spinduliuojančia ryžimi ir
veržlumu „padaryti tvarką”.

Šio įvaizdžio kūrėjų filo
sofiją vienoje televizijos de
batų laidoje praskleidė vienas

pavidalais, popiežius Jonas 
Paulius II yra pavadinęs „mir
ties kultūra”. Jos alsavimą į 
pakaušį labai aiškiai paju
tome ir mes, lietuviai.

' r • ■ *1 :

Tarsi legendinis Ekskalibūras
Ąr galima išsisaugoti nuo 

šio visa smelkiančio „mirties 
kultūros” persiskverbimo? Tė- 

, ra vienintelis ginklas — prieš 
pastatyti jam „gyvybės 
Evangeliją”. . •

„Gyvybės Evangelija” buvo 
ir Prano Dielininkaičio bei 
visos 1936-ųjų metų jaunųjų 
katalikų intelektualų kartos 
ginklas, kuriuo jie naudojosi, 
atrodytų, beviltiškoje Dovydo 
kovoje' prieš Galuotą, mėginę 
statyti pylimą prieš „blogio 
imperijos” veržimąsi.

■ Šiandien, kada tos „blogio 
imperijos” medžiaginį įsikūni
jimą primena tik styrantys 
kolchozinio palikimo griuvė
siai ar Grūto muziejun suvež
tų praeities vaiduoklių ak

Prieš JAV ambasadoriui Norvegijai išvykstant perimti pareigas buvo suruoštas priėmimas, kuriame dalyvavo ir 
LR garbės konsulė Ohio valstijoje Ingrida Bublienė. Iš kairės: Cleveland Council on World Affairs tarybos pirm. 
Seth Taft, ambasadorius Norvegijai John D. Ong, LR garbės konsulė I. Bublienė ir Council of International 
Programs direktorė Dorothy Faller.

iš R. Pakso „politinės tapaty
bės architektų”: į prezidentus 
gali kandidatuoti kiekvienas, 
kuris turi pakankamai pi
nigų; o ir neturintis jų kandi
datuoti gali, jeigu susiranda 
pajėgių rėmėjų; visa kita — 
jau tokių kontorų kaip jo, gir
di, rūpestis...

Panašiai mokė ir „genera
lisimus”: „liš by čeloviek byl, 
statju podberiom...” Lietuviš
kai tariant, tegu tik apmoka, 
prezidentu „padarysim” nors 
ir teletabį. Šitokios filosofijos 
cinizmas išduoda ne tik 
vertelgišką jos mokovų po
žiūrį į žmones, jų supratimą 
apie įsipareigojimus bend
ruomenei ir atstovavimą jai, 
bet išjuokia ir pačią Konsti
tucijos esmę: vadinasi, žo
džiai, kad „Lietuvos valstybę 
kuria tauta. Suverenitetas 
priklauso tautai” (Lietuvos 
konstitucija, 2 straipsnis), tė
ra tuščios frazės. Pagal tokį 

ifthąstymą, Lietuvos valstybę 
kuria ryšių su visuomenei 
bendrovės ir suverenitetas 
priklauso joms...

O dar aiškiau kalbant, su
verenitetas priklauso užsako
vui, t.y. tam, kas moka pini
gus. Net ir tais atvejais, jei 
užsakovas tebūtų turtingų 
fundatorių iš svetur aklas sta
tytinis...

Jei ir būtų galima šioje 
vietoje pareikšti rūpestį, tai 
tik anaiptol ne dėl R. Pakso 
baimės ar dėl to, kad ryšių su 
visuomene bendrovės iš. tiesų 
būtų tokios visagalės ir kiek
vieną apmokėtą teletabį pa
jėgtų pastatyti prezidentu. 
Rūpestį galėtų kelti nebent 
tai, kad pas mus vis dėlto esa
ma pakankamai reikšmingas 
nuošimtis nekritiškų indi
vidų, neįstengiančių atskirti 
pirkto politinio įvaizdžio nuo

meniniai pavidalai, minėtasis 
ginklas tebėra toks pat aštrus 
ir laiko dantims neįkandamas, 
nelyginant anas legendinis ka
raliaus Artūro kalavijas Eks
kalibūras, tinkamas tačiau tik 
geriems darbams liudyti.

Tai priežastis, kodėl net ir 
šimtmečiui praėjus verta pri
siminti tuos, kurie gyvenimo 
pavyzdžiu pagrindė savo ti
kėjimą žmogiškosios egzisten
cijos prasmingumu ir nesu
svyravo didžiausių grėsmių, 
nevilties ir blogio triumfo aki
vaizdoje, Tiesos kalaviją palik
dami nesuteptą.

Meilė nuolatos tarp žmonių
„Nebijok”, sakė — Angelas 

Marįjai. Tą patį tarė Juozapui: 
„Nebijok”. Taip sakė Kristus 
apaštalams, taip sakė Petrui: 
„Nenusigąskite!” Nes jautė, 
kad jie išsigandę. Kaip išsi
gandę šiandien atrodome ir 
mes, matydami nevilties mas
tą ir jėgą, regėdami aplink 
mirties apoteozę.

Trečiąjame tūkstantmety
je prisikėlusio Kristaus žodis 
„Nebijokite!” mums turbūt dar 
reikalingesnis nei anksčiau.

darbais paliudyto žmogaus 
gyvenimo.

„Žodžiai turi prasmę” 
(words have meaning) — ka
daise pastebėjo JAV ambasa
dorė Jungtinėse Tautose Jeane 
Kirkpatrick, reaguodama į 
suktą kalbą nuo žemėlapio 
dingusios valstybės diploma
to, sesijos metu bandžiusio 
mulkinti klausytojus.

Įvaizdžio bendrovių gami
nama produkcija užsakovui 
pagarbinti irgi turi to, kas 
prašosi J. Kirkpatrick rep
likos. Ši produkcija tuo ir ski
riasi nuo atvirai reiškiamo 
pilietinio balso, kad ją tiražuo-
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PARDAVĖ MIESTELĮ
Šiaurinės Kalifornijos mies

telis Bridgeville buvo pasiūly
tas pirkėjams eBay internet- 
inėje svetainėje. Varžytinės 
susilaukė 250 pasiūlymų, ku
rių didžiausias — 1.8 mln. do
lerių. Miestelis visiškai nusi
gyvenęs, turi paštą, nedidelę 
parduotuvę, kapinaites ir apie 
tuziną namų. Ch. Tr.

POLICIJA NESIVAIKYS
Naujasis Los Angeles, CA, 

policijos viršininkas William 
Bratton paskelbė, kad miesto 
policija greitkeliais ir gat
vėmis nesivys „smulkių nusi
kaltėlių”, ty. asmenų, kurie pa
žeidė eismo taisykles ar buvo 
pastebėti padarę kokį kitą 
nedidelį nusikaltimą. „Lenk
tynės” su tokiais vairuotojais 
Pietinėje Kalifornijoje pasitai
kydavo gan dažnai, pvz., 2001 
m. buvo net 769. Jos paprastai 
rodomos vietinių televizijos 
stočių ir susilaukdavo daug 
žiūrovų. Tačiau tokios gaudy
nės dažnai baigdavosi avarija 
su visai nekaltais vairuoto
jais, kai bėglys arba policijos

Žmonėms šiandien, labiau nei 
duonos, reikia įsitikinimo, jog 
egzistuoja Kažkas, kas tvarko 
šio laikino pasaulio likimus. 
Kažkas, turintis mirties ir mi
rusiųjų pasaulio raktus. Kaž
kas, kas yra žmogaus istorijos 
Alfa ir Omega. O tas Kažkas, 
pasak Jono Pauliaus II, yra 
Meilė: „Meilė, tapusi žmogu
mi, Meilė, nukryžiuota ir pri
sikėlusi, Meilė, nuolatos esan
ti tarp žmonių”.

Žmogiškosios laisvės ir 
dieviškosios Apvaizdos aktas

Viena knygų, palikusių 
man didžiausią įspūdį iš to, ką 
esu bet kada perskaitęs savo 
gyvenime, buvo P. Dielinin
kaičio bendražygio, filosofo 
Antano Maceinos Niekšybės 
paslaptis. Ten jis labai įtaigiai 
analizuoja blogio problemą, 
pasitelkdamas ir rusų filosofo 
kataliko Vladimiro Solovjovo 
mintis.

Savo gyvenimo pabaigoje 
Vladimiras Solovjovas parašė 
brandžiausią savo veikalą* 
vardu Trys pokalbiai, kurį 
užbaigė stulbinančia atodanga 
apie niekšybės paslaptį, pa

ja visuomet šešėlyje pasilie
kantys, iš anksto suderėtą at

lyginimą priimantys, bet vi
suomeninės atsakomybės už 
savo kūrybos padarinius ven
giantys tokių artelių pameist
riai. Jų žodis — kaip piršlio 
gražbylystė:-be sąsajų su rei
kalo esme, be moralinio tu
rinio, be vidinės įsitikinimo jė
gos. Naudingas tą akimirką, 
tuščias ir lengvas, nelyginant 
išgerta, numesta, vėjo ritinė- 
jama, barškanti alaus skar
dinė.

Tikri prezidentai skardinėmis 
futbolo nežaidžia.

automobiliai atsidauždavo į 
važiuojančius. ChTr

BALTOS KALĖDOS
Pagal komp. Irving Berlin 

dainą ,,White Christmas” 
(Baltos Kalėdos) Amerikoje, 
bent tose vietovėse, kur žiema 
yra žiema, pasvajojama apie 
sniegą Kalėdų dieną. Kai ku
riais metais tos svajonės iš
sipildo, kai kada — ne, tačiau 
šiemet sniegas tikrai „pabal
tino Kalėdas” Vidurio vakarų 
ir ypač Rytų pakraščio Ame
rikos valstijose. Massachusetts, 
Pennsylvania, Maryland, Ver- 
mont, New York ir kitos vals
tijos buvo verste užverstos 
sniego krituliais, kai kur dau
giau kaip metro sluoksniu. 
Sniegu nelabai džiaugėsi kelei
viai, nes buvo laikinai užda
ryti oro uostai ir nepravažiuo
jami net didieji keliai, nesi
džiaugė verslininkai, tikėjęsi 
Kūčių dieną dar sulaukti gau
sių pirkėjų, nebuvo laimingi 
žmonės, dėl audros netekę 
elektros srovės. Audra taip 
pat pareikalavo 23 gyvybių.

Ch.Tr.

vadintą „Trumpas pasakoji
mas apie antikristą”. Gėris ir 
blogis, pasak Solovjovo, gru
miasi istorijoje ne abstrakčiomis 
kategorijomis, bet tikrovinėmis 
savo išraiškomis: Kristum ir 
antikristu.

Solovjovas suprato, kad 
„atskiro žmogaus likimas yra 
visos žmonijos likimo santrau
ka; kad tai kas atsitinka su 
asmeniu, turi atsitikti ir su 
bendruomene; kad blogio lai
mėjimas dalyje yra nurodymas 
į tokį pat laimėjimą ir visumoje”.

Krikščionybė supranta is
torijos tėkmę iš esmės kaip 
dvasinį vyksmą, kuris nepa
žįsta nuovargio ar senatvės. 
Jei istorija betgi prieina galą, 
tai tas galas nėra vidinių jėgų 
išsisėmimas, o apsisunkini- 
mas nusikaltimu, kurį žmo
gus padaro ir jo nepanaikina 
gailesčiu ir atgaila. Todėl 
krikščioniškuoju požiūriu, 
istorinis vyksmais yra bendras 
žmogiškosios laisvės ir die
viškosios Apvaizdos aktas. Jei 
vieną dieną šis veiksmas su
dūžta, sugriūva, dalis žmonių 
galutinai nusigręžia nuo Die
vo, tai tik dėl to, kad žmo
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Į Danutė Bindokienė

Koks vadas, tokia ir 
kariuomenė

Naujieji metai dar neišlipo 
iš vystyklų, o jau girdėti pesi
mistiškos pranašystės, ko ga
lima tikėtis, kai jie kiek 
ūgtelės. Vieni teigia, kad pro 
horizonto pakraštį jau kyšo 
kruvina karo galva; kiti tvirti
na, kad teroristai baigia pus
tyti Giltinės dalgį ir netrukus 
per pasaulį nusiris siaubo 
šienapjūtės banga; dar kiti 
primygtinai rodo pavojus, ty
kančius paglemžti visuotinę 
ramybę. Vadinasi, £003-ai- 
siais, kaip ir prieš tai buvu
siais, nieko gero laukti neverta.

Mes, užsienyje gyvenan
tys lietuviai, akis įsmeigę į 
pernai Lietuvai švystelėjusius 
žiburėlius, ypač pasiūlytą na
rystę NATO ir gautą pakvie
timą į Europos Sąjungą, lin
kime savo tolimai tėvų žemei 
geresnės ateities. Bet ir lietu
viams — į pesimizmo voratinklį 
įsipainioti juk nesunku, ypač 
laukiant sausio 5-osios.

Jeigu šį sekmadienį vyk
siančiame antrame Lietuvos 
prezidento rinkimų rate bal
suotojai vėl nepajėgs atskirti 
tikrųjų vertybių nuo pigių 
blizgučių ir prie valstybės 
vairo pasodins asmenį, kurio 
pati patikimiausia būdo ypa
tybė yra būti nepatikimu, kas 
atsitiks su lietuvių tauta po 
to, kai bus išgertas laimėjimo 
šampanas ir išsakyti sveikini
mai prezidentui Rolandui? Ką 
jis pasirinks į Vyriausybę, ką 
skirs kariuomenės vadu, mi
nistru pirmininku? Juk nuo 
visų tų žmonių nemažai prik
lauso, ko bus verti kvietimai 
įsijungti į svarbiąsias tarptau
tines organizacijas ir pagaliau 
nusigręžti nuo raudonosios 
praeities. Ir dar: kokią patirtį, 
kokį vardą ir pasitikėjimą jis 
turi užsienio valstybėse (Va
karų, ne Rytų), kokį pasiruo
šimą, kai reikės atstovauti 
savo valstybei, ją parodyti 
pačioje geriausioje šviesoje, 
sukurti teigiamą jos įvaizdį?

Per penkerius metus tu
rėjome daugybę progų įsitikin
ti, kaip šį darbą atliko prez. 
Valdas Adamkus. Nors ir kai 
kurie mūsiškiai čia, Ameri
koje, ne kartą burnojo, kad 
prezidentas per dažnai keliau
ja į užsienio sostines (tarytum 
jo paskirtis — tik sėdėti prie 
savo židinio ir žarstyti žari
jas), nenorėdami suprasti, kad 
kaskart, kai prezidentas, ar 
kuris kitas aukštas pareigū
nas išvyksta už savo valstybės 
ribų, susitinka su kitų kraštų 
vadovais, jis atlieka savo tau

giškoji valia apsisprendžia 
prieš Dievą, ir šitas apsi
sprendimas įgauna istorinę 
išraišką ir pavidalą.

Tvyro nerimas ir blogas 
nujautimas

Antanas Maceina, inter
pretuodamas minėtąjį V. 
Solovjovo veikalą savo knygoje 
Niekšybės paslaptis, rašo, kad 
Kristus, kaip Solovjovo mi
nėtas tikrovinis pavidalas, yra 
istorijos centras ne prasme 
mechanizmo, apie kurį amžiai 
ramiai sukasi, bet prasme 
palaikančios jėgos, kuri krei
pia ir skatina. Savo vaidmenį 
žmogaus istoriniame buvime 
Kristus yra taip pažymėjęs: 
„Nemanykite, jog aš atėjęs 
nešti žemei ramybės. Aš atė
jau nešti ne ramybės, o kalavi
jo” (Mt 10, 34-35). „Nuo dabar 
penki vienuose namuose bus 
pasidaliję: trys prieš du ir du 
prieš tris. Tėvas stos prieš 
sūnų, [...] o duktė prieš moti
ną” (LK 12, 52-53). Šitas 
Kristaus pranašavimas vyksta 
visur ir visados: kur tik taria
mas Jėzaus Kristaus vardas, 
jis krenta kaip kalavijas.

tai neįkainojamos vertės 
patarnavimą. Prisimenant po
sakį: koks vadas, tokia ir ka
riuomenė, pagal jo diploma
tinius sugebėjimus sprendžia
ma apie visą valstybę. Prez. 
Adamkus šį vaidmenį atliko 
puikiai ir nežengė nei vieno 
žingsnio, kuriuo būtų Lietuvai 
atnešęs negarbę.

Mūsų tauta šimtmečius 
išliko, spaudžiama okupantų, 
apgaudinėjama vadinamųjų 
draugiškų kaimynų, kurių 
vjenintelis tikslas buvo 
pavergti, pasipelnyti, nutau
tinti, atimti lietuviams tai, 
kas jiems brangiausia: kalbą, 
tikėjimą, laisvę. Bet tautos 
apgauti niekam nepavyko. Ji 
budėjo, tikėjų, pasitikėjo savo 
sveika nuovoka ir todėl išliko. 
Tad ir darosi keista: kas atsi
tiko gruodžio 22-ąją, kai 
antruoju, daugiausia balsų 
gavusiu, kandidatu tapo žmo
gus, vargiai tokio pasitikėji
mo nusipelnęs, o daug vertes
nių kandidatų liko sąrašo 
apačioje? Nejaugi lietuvių 
tauta prarado tai, kas padėjo 
jai apsisaugoti nuo netikrų 
draugų ir pavojingų priešų? 
Kodėl niekas tiesiai nepa
klausė kandidato Pakso, iš 
kur tos neribotos lėšos, skirtos 
reklamai? Ir mažas vaikas juk 
galėjo suprasti, kad tai ne do
vana, o paskola, kurią, išrink
tas prezidentu, turės grąžinti 
galbūt su labai aukštomis pa
lūkanomis.

Kiniečiai kiekvieniems 
metams pratę duoti kažkokio 
gyvulio ar žvėries pavadinimą 
(tai ne lietuvių tautos tradici
ja, deja, visgi dabar randanti 
nemažai atgarsio ir Lietu
voje). Sakoma, kad 2003-ieji 
yra ožkos (o gal ožio) metai. 
Šis naminis gyvulys pasižymi 
nelabai teigiamu įvaizdžiu (ar 
kvapu). Norime tikėti, kad 
Lietuvos piliečiai nepasi
savins ožkos užsispyrimo ir, 
išgirdę vieno kandidato malo
nų mekenimą, nenubėgs pas
kui jį į rinkimų būstinę.

Ateinantys penkeri metai 
mūsų tautai yra ypač lemtin
gi. Ji turi užbaigti, ką pradė
jusi: tapti lygiatiese, visaver
te NATO bei ES nare, sutvirtinti 
savo krašto vidaus tvarką ir 
užtikrinti, kad kiekvienam 
valstybės gyventojui būtų už
tikrintas pragyvenimo šalti
nis, sveikatos apsauga, kad 
visi galėtų išbristi iš skurdo 
pelkių. Leiskime Valdui Adam
kui šį darbą užbaigti ir neabe
jokime, kad jį tikrai užbaigs.

Kristus, nes žmogus, yra didy
sis istorinių jėgų ir pavidalų 
skirties ženklas. >

Skirtis vyksta ne ramiu 
raidos keliu, bet atkaklių 
grumtynių pavidalu. Grumty
nių už tam tikras vertybes, 
kurios sudaro žmogiškosios 
laisvės branduolį, ir, kurias 
pamynus, tučtuojau yra paver
giamas pats žmogus — net ir 
tas, kuris tik šių vertybių dėka 
buvo laisvas stoti į kovą su 
šiomis vertybėmis, kad, jas 
paneigęs, pats taptų savo pa
ties suk" r tos tironijos auka.

Blogio jėga perskverbia 
prigimtąją tvarką

Pats Solovjovas teigia, kad 
jo pasakojimas „perteikia visa, 
kas šiuo klausimu gali būti 
pasakyta, pasiremiant Švent
raščiu, bažnytine tradicija ir 
sveiku žmogaus protu”. So
lovjovui čia rūpėjo, kaip jis 
pats prisipažįsta, pavaizduoti 
ne gamtinio pasaulio sudu
žimą, „bet tiktai mūsų isto
rinio vyksmo galą, kuris 
ateina su antikristo pasirody
mu, pagarbinimu ir žlugimu”.

Bus daugiau
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VILNIJOS DUKRA — BIRUTĖ”
Pagal Vydūną žmogišku

mas — talpi sąvoka. Tai dva
sios gyvybė, apimanti ne tik 
išmintį, bet ir gerumą, užuo
jautą, gailestingumą, meilę, 
pasiaukojimą.

Tokią aš pažįstu Vilnijos 
dukrą Birutę Bruzgelevičiūtę- 
Tamulis, karo audrų nu
blokštą iš Vilnijos į užjūrį — 
Los Angeles. Mano pažintis su 
Birute užsimezgė Vilniuje, 
Vytauto Didžiojo gimnazijos 
klasėje. Ji žavėjo mus ne tik 
tipinga lietuvaitės išvaizda 
(geltonkasė, mėlynakė), bet ir 
dvasios gyvybe. Ji kukli, drovi, 
paslaugi, pasiaukojanti, užjau
čianti kitus. Ji kerinti asme
nybės žavesiu skleidė visiems 
šalia esantiems dvasios šilu
mą, todėl pelnė klasės draugų 
pripažinimą. Lėmė likimas, 
kad užbaigus gimnaziją dau
giau bendrauti su ja neteko. 
Tačiau išvykusią iš Tėvynės 
nuolat prisimindavom ją.

Ne vieną laidą išlydint iš 
Ukmergės Basanavičiaus var
do vidurinės mokyklos, kurio
je aš dirbau mokytoja, įtei
kiant auklėtiniams atestatus, 
visada su širdgėla prisimin
davau savo mokyklos baigimo 
šventę, kuriai, deja, nelemta 
buvo įvykti.

Tai buvo 1941 m. Neti
kėtai ir nelauktai atskridę 
priešo bombonešiai virš Vil
niaus įvykdė savo kruviną, 
nelaimę nešantį darbą — griu
vo pirmieji Vilniaus miesto 
statiniai, pirmieji kraupaus 
karo padariniai... Tąsyk bė
gom ne į Neries prieplauką, 
kur garlaivis pirmuoju reidu 
nugabenęs dalį mokytojų, 
atestatus ir orkestrą, maistą į 
Žaliuosius ežerus atšvęsti iš
leistuvių šventę gamtos prie
globstyje — sugrįžęs paimti 
abiturientus, deja, jau nerado 
moksleivių — neturėjo ką 
vežti. Mes buvom priversti 
sprukti kur kojos nešė, kur 
akys vedė... Būdami 17 -18- 
mečiais turėjo suprasti krau
pią tiesą — karas!

Ir mano auklėtinių išleis
tuvių dieną visada prieš akis 
iškildavo mano kartos skau
dus likimas ir širdies ner- 
imąstis — kur esate mano kla
sės draugai? Tik po gero pus
amžio, Lietuvai atgavus ne
priklausomybę, kai ką sužino
jom apie draugus. Deja, jų liko 
ti$k mažai karo mašinų nesu
traiškytų, kad ‘juos suskai
čiuoti buvo per daug abiejų 
rankos pirštų... Atsiliepė ir Bi
rutė Bruzgelevičiūtė-Tamulis 
iš Los Angeles. Tąsyk vilniečių 
lūpomis nuvilnijo džiugi žinia 
— Birutė gyva! Nuo to laiko 
užsimezgė nenutrūkstami ry
šiai su ja.

Neveltui Vydūnas lygino 
žmogų su bedugniu šuliniu, 
kurio vanduo ne ^semiamas, 
tačiau iš to šulinii gyvy
bės. vandenį ir j ualinti ki
tiems pavyksta r augeliui.

Toli esanči s Birutės 
gerumą pa to e vienas vilnie
tis. Ji pai nesukaupusi di
delių turt ir būdama silpnos 
sveikatos priėmė ir globojo ir 
daug kuo padėjo klasės draugo 
sūnui, atvykusiam iš Lietuvos 
stažuotis į Los Angeles me
diko specialybėje. Ne vieną 
vilnietį naterialiai parėmė. 
Aš ir pati patyriau jos užuo
jautą ligoje ir piniginę pagalbą 
daugybė kartų. Esu jai 
begaliniai dėkinga. Ji kaip ir 
anksčiau būdama Vilniuje

skaute išliko ištikima skautų 
priesaikai: tarnauti Dievui, 
Tėvynei ir Artimui. Didžiau
sia jos gyvenimo vertybė — 
širdies gerumas.

Antonas Čechovas su atsi
davimu tarnaujančius žmoniš
kumui įvertino taip: „Pasi
šventėliai reikalingi kaip sau
lė. Tai poetiškiausias visuo
menės elementas, — jie žadi
na, guodžia, taurina. Jų as
menybės — tai gyvi dokumen
tai, rodantys visuomenei, 
kad... yra dar kitokios prigim
ties žmonių, pajėgių atlikti 
žygdarbį, kupinų tikėjimo ir 
aiškiai suvokiantys tikslą”.

Tokia ji buvo, tokia ji iš
liko Vilnijos dukra — Birutė. 
Manyčiau, kad jai nebuvo 
sunku adaptuotis Amerikoje, 
kur žmonės geraširdžiai, mato 
kitą žmogų, apgaubia jį ši
luma, dėmesiu ir to paties ti
kisi iš kitų. Tikiu, Birutė 
neapvylė jų.

Nepaisant nuotolių erd
vės, minčių tiltai nutiesti tarp 
Birutės ir vilniečių. Kartu 
išbraidžiojam rasotas Lietu
vos pievas, džiaugiamės ošian
čiais šilais ir giraitėmis. Žavi
mės Aukštaitijos ežerais, eže
rėliais, tarsi akelėmis Lie
tuvos peizaže, gėlėtomis Ne
muno pakrantėmis, Maironio 
apdainuota Šešupe, Baltijos 
ošiančia jūra ir švelniomis jos 
kopomis ir prie jūros prigludu
siu Birutės kalnu. Nepamirš
tami senolių piliakalniai, me
nantys garbingą Lietuvos pra
eitį. Lietuvos gamtovaizdžiai 
kupini lyrikos ir ramybės. 
Nuostabioji mūsų gimtinė 
visam gyvenimui palieka 
brangi, nes čia ir akmenėlis 
perlu žiba, nuostabus paukš
čių čiulbėjimas prilygstantis 
simfonijai, upelių čiurlenimas, 
vyturėlis žadinantis artoją 
imtis žagrės... Norisi kartoti 
Maironio žodžius „Lietuva 
brangi mano Tėvynė”. Tą žodį 
„Lietuva” kartojame kaip mal
dą. Ir Birutės lūpose nenutyla 
daina jos dainuota Vilniuje 
gimnazijoje Juliaus Siniaus 
vadovaujamame chore:

„Kur giria žaliuoja, ten 
mano namai,
Kur Nemuns banguoja — 
Tėvynės laukai.
Tėvynė ten mano šalelė

skaisti
Tūlas neišmano, kodėl taip 

brangi"...
O ką byloja sena, rdmi kai

mo sodybėlė su prie jos ry
mančiu koplytstulpiu? — Ne 
viena motulė suklupusi prie jo 
apraudojo savo dukras ir sū
nus, išlydėtus nežinomais ke
liais, arba kritusius už laisvę 
nelygioje kovoje su priešu...

Senos trobelės nepamirš
tami prisiminimai: numintas 
ąžuolinis slenkstis, ūgio 
matuoklė — stakta, seklyčia 
per sekmines iškaišyta beržų 
šakelėmis. Jose verpimo 
ratelis su linų kuodeliu, audi
mo staklės su darbščiąja gel
tonkase lietuvaite audėjėle, 
vinguriuojančia įvairius raš
tus audinyje, lino drobės takas 
sodo gale, šulinys su svirtimi, 
ir daugel kitų, plunksna 
neaprašomų buvusio kaimo 
vaizdų, kuriuos išeiviai fi
ziškai palikę gimtuosius 
namus, deja — tik ne širdimi. 
Nostalgijos jausmas, bėgant 
metams vis stiprėja, tai 
atspindi Birutės laiškuose. 
Jos ilgesį gimtinei išreiškė 
Audronės Subačiūtės eilės:

Valdovų rūmų paramos 
fondo pirmininkas Edmundas 
Kulikauskas atsiuntė svei
kinimą: „Esame dėkingi už 
Valdovų rūmų atstatymo rė
mimą, idėjos palaikymą ir už 
pasitikėjimą Valdovų rūmų 
paramos fondu. Linkiu Jums 
sėkmingų 2003-jų. Jūsų įna
šas labai reikšmingas Valdovų 
rūmų atstatyme. Jūs parėmė
te kai buvo sudėtinga”.

Šis sveikinimas skirtas vi
siems, prisidėjusiems prie II 
Labdaringo Vienos valso po
kylio, iš kurio surinktos lėšos 
buvo perduotos Valdovų rūmų 
paramos fondui. Mes buvome 
vieni pirmųjų paaukoję ne
mažą sumą pinigų! Už pokylio 
organizavimą ir lėšų telkimą 
esu apdovanota Statytojo 
diplomu. L.T.

* * *
„Baigiasi metai, artėja

Kalėdos —
Ta paslaptinga svajonių 

• naktis.
Buvusiam blogiui neliko 

jau vietos —
Skelbia Naujuosius

laiminga širdis.
Po penkerių metų mane 

sutiko šeima su upeliu ašarų. 
O aš pabučiavau žemę, pasiža
dėjusi daugiau neišvykti. Esu 
Kaune. Dėkoju, kad keletą 
straipsnių išspausdinote. Te
gul Naujieji metai atneša 
Jums ir „Bičiulystės” skaityto
jams daug ištvermės, laimės, 
laimingų dienų ir ilgų nepa
vargstančių gyvenimo metų”
— rašo Ona Bagdonienė, su
grįžusi Lietuvon.

1 * * *
Būk tokia pati šauni ir 

bičiuliška „Bičiulystė”, kokia 
buvai lig šiol. Visiems skaity
tojams Gerų metų iš Klai
pėdos padangės. Būkite sveiki 
ir kantrūs, pakantūs vieni 
kitiems. Kūrybos džiaugsmo!
— A. ir J. Petraičių šeima. 

JUM

„Minties šviesa, akimirksny, 
kvėpavime, kely...
Gimtine, duonos trupinėli, 
manam gyvenime 
Tu neišmatuojama, 
vienintelė esi...
Takai, veidai,... 
prisiminimų labirintai... 
O klevas vėl žaliuojančia 
šaka pamos

Ateisiu... prisiglausiu prie 
kamieno,
Apkabinsiu ir atsidusus 

tau ištarsiu:
Priimk į savo glėbį, nekeik 
pavargusio, paklydusio... 
Viltimi ir gerumu pagirdyk, 
vėl grįžtantį sutik...”
Ne vieną sykį Birutė mik

lino sparnus atskristi į Lie
tuvą. Deja, dėl blogos svei
katos turėjo to džiaugsmo at
sisakyti. Tačiau mes vis dar 
viliamės ją pamatyti Vilniuje.

Toli nuo tėvynės esančiai 
Birutei dėkojame už jos dė
mesį, už jos geraširdiškumą 
klasės draugams, už ilgametį 
tautiškumo ir dvasingumo 
tvirtybės ir gyvasties palai
kymą, išauginusiai dvi at
žalas — Gražiną ir Vytautą, 
atmintyje išsaugojusiai Lie
tuvos tradicijų klodus ir savo 
individualumą.

Vilnijos dukrą Birutę 
Bruzgelevičiūtę-Tamulis, leis
kite pasveikinti artėjančios 
jos garbingo Jubiliejaus proga 
ir palinkėti geros sveikatos ir 
toliau išlikti gražios sielos 
žmogumi. Jaunystė besi
skverbianti per praeities rūką 
teišlieka gyva jos širdyje.

Klasės draugų vardu — 
J. Kalniūnienė

Skaitytoja Stasė iš 
Lietuvos, sveikindama su 
Naujaisiais metais rašo: 
„Amerikoje laikas bėga, kad, 
rodos, nespėji gyventi. Po sep- 
tynerių metų Lietuva atrodo 
kaip sulėtintame filme — 
žmonės turi laiko pasėdėti 
kavinutėje, išgerti puodelį ka
vos. Kavinučių tiek daug, kad 
nežinai net kurią pasirinkti-. 
Dieve, kaip gera Lietuvoje, kai 
turi užsidirbęs pinigų, nu
sipirkęs butą (...)”. Stasė 
siunčia „Bičiulystės” skaityto
jams eiles:

Mums gyvenimo vieno per 
maža

Kad galėtumėm viską
pasvert

Traukinys nesustodamas 
veža

O kada gerą žodį ištarti!

Rašau pasidalinti, nesi
skųsti ar kritikuoti. Jubilie
jaus proga gavau iš Lietuvos 
eilėraštį. Man, žilai naivuolei, 
jis labai patiko. Deja, be auto
riaus...

Siųsdama „Bičiulystei”, ti
kiu, kad yra ir daugiau tokių 
pačių naivuolių, kurie mielai 
eilėraštį perskaitys ir pasvajos 
— juk metai pusto smėlį...

Monika Krikščiūnienė, CA
Yra akimirkų lyg 
vienkartinių švenčių, 
Kurias ilgai nešiojamės, r 
Yra pėdų, giliai įmintų 
žingsnių
Ir žemėje paklaidžioję, ir 
išnešioję ilgesį 
Mes vėl sugrįžtame į 
buvusius metus,
Tiktai kitu taku •— patyrę, 
surambėję
Ir lipdom vėlei praeitį tarsi 
mozaiką..'. .
Vardan to vieno tyro gurkšnio 
ir praeities šaltinio,
Vardan seniai subirusios 
pėdos, ’
Sugrįžtame pasiilgę tų 
akimirkų...
Tarsi pavasario paukščiai 
gimto lizdo.
Ir tikime žili naivuoliai, 
ir laukiame...
O metai pusto smėlį — pėda 
išnykusi, šaltinis 
sudrumstas.

Yra akimirkų, kai laukiam 
jų pasikartojimo.

(...) Tegul pučia palankūs 
vėjai, atnešdami sėkmę, ra
mybę, gerą sveikatą ir džiugią 
nuotaiką. Tegul atėję Naujieji 
metai pražysta gražiausiais 
bičiulystės žiedais...

Jūsų redaguojama „Bičiu
lystė” auga ir bręsta, nežiū
rint net ir nuotolių erdvės” — 
rašo mokytoja Juzė Kalniū
nienė iš Ukmergės, atsiuntusi 
spausdinamą straipsnelį apie

Meno mokyklėlės baleto šokėjos, vadovaujamos Dianos Gudavičiūtės, ruošiasi pasirodymui.
Nuotraukos Dalios Badarienės.

Meno mokyklėlės baleto šokėjai kalėdinio pasirodymo pertraukėlės metu. Iš kairės: Silvija Kulbokaitė, Juo
zukas Gurevičius, Monika Jerašiūtė, Austė Asadauskaitė.

Dosnusis kalėdų senelis aplankė ir Meno mokyklėlės moksleivius.

Meno mokyklėlės daininkai su mokytoja Loreta Umbrasienė.

AR ŽINAI, KAD..,

Yra sukurtas toks projek
tas CHIMER (Children’s 
Heritage Interactive Models 
For Evolving Repositories)? 
Tai Europos komisijos šeštojo 
šaukimo sesijos vienas projek
tų, skirtų šalių kultūros pa
veldui išsaugoti, dalyvaujant 
vaikams. Šiame projekte plė
tojamas kitoks požiūris į val
stybės kultūros paminklų 
įamžinimą, naudojant nau
jausias informacines techno
logijas ir remiantis vaikų 
entuziazmu bei noru jas nau
doti.. Lietuvai atstovauja 
Vilniaus „Minties” gimnazija 
bei Matematikos ir infor
matikos institutas, kurie 
kuria skaitmenine kultūros 
paveldo erdve. CHIMER dar
bas pradėtas 2002 m. kovo 
mėn. ir planuojamas užbaigti 
iki 2004 m. galo.

Devynerfų-dvylikoS metų 
vaikai įvairiose Europos šal
yse, vadoyaujami muziejų 
darbuotojų įr. pedagogų, renka 
informaciją apie savo kul
tūros objektus, panaudodami 
skaitmeninius fotoaparatus ir

nustato jų

geografines koordinates ir 
susieja tai su vietovės skait
meniniais žemėlapiais. Vaikai 
iš Čekijos, Ispanijos, Vokie
tijos, Olandijos bei Lietuvos 
projekto svetainėse pateiks 
savo tautos įdomiausių pa
minklų piešinius, fotografijas 
bei paaiškinimus, susietus su 
tiksliais vietovių žemėlapiais.

GPS (GPS — Global Pū

linė navigacijos sistema, su
daryta iš 24 palydovų, labai 
tiksliomis orbitomis besisu
kančių aplink Žemę ir atitin
kamų imtuvų Žemėje. GPS 
palydovai nuolat siunčia 
skaitmeninius radijo signa
lus, o jų duomenyus naudoja
mi, nustatant bet kurios vie
tos tikslias geografines koor
dinates specialu navigacijos 
įrenginiu — GPS imtuvu. 
Vartotojo įrenginys — GPS 
imtuvas turi „matyti” mažiau
siai tris tokius palydovus, kad 
paskaičiuotų buvimo vietos 
koordinates ir galėtų nubrėž
ti, jei reikia, vartotojo judėji
mo trajektoriją. Kartais kor- 
dinačių nustatymui prireikia 
daugiau nei trijų palydovų. 
GPS imtuvas mato tik tuos 
palydovus, kurie tuo metu yra 
virš horizonto. Signalai iš 
palydovų nepasiekia imtuvo 
per uolas, pastatus, metalą, 
žmones ar tankią medžių lapi
ją. Ryšis yra garantuotas, kai 
matomas atviras dangus.

Pastaba: naujametinis
„Bičiulystės” numeris bus iš
leistas antradienį, sausio 7 d.

mailto:biciulyste%40aol.com
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ORŲ SPĖJIMAS

Gyvuliai atspėja orą

Senovėje žmonės oro at
mainas dažnai spėdavo iš gy
vulių bei paukščių „pranaša
vimų”. Kaifne dažnai ir dabar 
apie oro pasikeitimą spėlioja
ma iš įvairių gyvių elgesio. 
Štai kai kurie būdingesni:

Avis bliauna prieš didžiuo
sius šalčius.

Jei katė guli šalia kros
nies uodegą nuleidusi, tai greitai 
lis.

Jei žąsis galvą laiko po 
sparnu, tai greitai speigas už
niks.

Jei kirmėlė ėda žiedus nuo 
obelų, tai ateinanti žiema bus 
gili.

Jei kuosos kranksi, bus 
šarma.

* Perkūno oželis rėkia prieš 
lietų.

Varlės iš vakaro kurkia — 
rytui giedrą neša.

Volungės prieš giedrą kly
kia.

Katinas lenda į krosnį, zy
lė apie langus švaistosi prieš 
speigus.

Gaidys, tas oro pranašas, 
daug pasako. Jis moka „nu
giedoti” orą. Ir tikra teisybė. 
Mat gaidžio ’kaulai tuščia
viduriai, jie ypač gerai jaučia 
oro slėgio kitimus, o nuo oro 
slėgio, sako, oras priklauso.

Plačiau apie oro 
spėjimus

Spėdamas orą žmogus 
kreipia dėmesį į dangų, žemę, 
jūrą, marias, ežerus, upes, 
miškus, girias, daubas, pie
vas, laukus, gyvulius, paukš
čius, mašalus, vabzdžius, 
medžius, krūmus, gėles ir 
žinoma pats savęs nepamiršta.

Žmogus specialiai tam ir 
įrankių prisigaminęs, kad

geriau už kitus orą atspėtų.
Tačiau nereikės nė ba

rometro, jei viską aplinkui 
stebėsi: kaip musės, vorai, kai 
kurie paukščiai elgiasi, kaip 
kinta vėjas, kokie plaukia 
debesys, kaip šlama epušės 
lapai, kaip upelio krioklys 
šniokščia, kaip girdisi tolimas 
bažnyčios varpas, drėgsta 
druska, nuo lašinių varva... 
Visa tai gali padėti orą 
atspėti. Taip gali sužinoti 
koks bus ruduo, žiema, pa
vasaris ir vasara. Tik nereikia 
sakyti: kokia žiema, tokia ir 

' vasara. Jei žiemą kurią dieną 
snigo, tai vasara tinkamą 
dieną lis, laužiant metus per 
Kalėdas ir šv. Joną. Kitur 
sako, kad žiema eina pagal 
vasarą. Kas kam skauda, tas 
apie tai kalba...

Geriausia šiuo atveju ste
bėti iš rudens, kaip ruošiasi 
žiemai medžiai, kokius pum

purus krauna, kaip greitai 
numeta lapus, kokius lizdus 
suka žiemai ežys, kaip išlekia 
žąsys, gervės. Vasarai - iš ku
rios pusės savo lizdą moliais 
išlaisto ir stogą užkloja šarka, 
kaip parlekia pempės, žąsys, 
kaip žydi medžiai, žolė, ko
kius lizdus įsitaiso laukinės pe
lės, kaip ruošiasi kamanės ir t.t..

Pastabumas visur reika
lingas, ypač norint susigau
dyti oro kitimuose. Stebėk pa
čią gamtą, stebėk jos reiš
kinius - jos kitimus ir nebe
būsi jos svečias. Susigaudysi 
kiek reikia tavo paprastiems 
gyvenimo reikalams. Norint 
daugiau žinoti, reikia knygas 
storas skaityti, reikia sukumpti — 
sulinkti, kol mokslo žinias 
sukaupsi.

Parengta pagal Igno 
Končiaus paskelbtas 

publikacijas)

JUNGTINIŲ TAUTŲ 
„VAIKO TEISIŲ DEKLARACIJA”

„Vaiko teisių deklaracija” 
buvo priimta prieš 30 metų, o 
naujai pasirašyta 1989 m.

Visame pasaulyje yra vie
tų, kur šios teisės nėra ger
biamos. „Vaikas” pagal JT 
Deklaraciją - tai jaunas žmo
gus iki 18 m. amžiaus, išsky
rus tas šalis, kuriose suaugu
siu laikomas jaunesnio am
žiaus žmogus.

Jungtinių Tautų „Vaiko 
Teisių Deklaracija” skelbia:

1. Visi vaikai turi tas pa
čias teises, kad ir kokia būtų 
jų kalba, lytis, odos spalva, ti
kėjimas.

2. Vaikas turi teisę būti 
gerbiamas ir apsaugomas.

3. Vaikas turi teisę turėti 
vardą ir tautybę nuo pat gimi
mo.

4. Kad vaikas augtų, turi 
teisę sveikai maitintis, turėti 
namus, laisvo laiko ir tinkamą 
sveikatos priežiūrą.

5. Neįgalus vaikas turi tei
sę būti aprūpintas, kad galėtų 
pilnai gyventi visuomenės gy
venime.

6. Vaikas turi teisę būti 
mylimas ir gerbiamas jį su
pančių žmonių.

7. Vaikas turi teisę ne
mokamai mokytis, kad išvys
tytų visus savo sugebėjimus.

8. Bet kokiu atveju vaikui 
pagalba turi būti suteikiama 
pirmiau, negu suaugusiems.

9. Vaikas turi teisę būti 
apsaugotas nuo išnaudojimo ir 
žiaurumo.

10. Vaikas yra atsakingas, 
kad jo gabumai ir pajėgos bū
tų panaudotos kurti geres
niam pasauliui.

PADĖKITE RASTI KELIĄ NAMO!
Ilgą kelią nušuoliavo eik

lūs Kalėdų senelio elniai, daug 
vaikų aplankė, dovanų išdali

Atraskite kiekvienam skirs
niui tinkamą paveikslėlį ir 
nupieškite, ką savo aplinkoje 
galite padaryti, kad vaiko 
teisės būtų gerbiamos.

Pasaulyje vis daugiau 
vaikų

Pramonės šalyse vaikai 
sudaro 1/4 gyventojų, o be
sivystančiose šalyse - 1/2 gy
ventojų. Išsivysčiusiose šalyse 
nuolat gyvena apie 280 mili
jonų vaikų, o mažiau išsivys
čiusiose kasmet padaugėja 
200 milijonų. Vaikų pasaulyje 
vis daugėja, o išteklių vis ma
žėja.

Neturtingose šalyse tėvai 
tikisi, jog juos išlaikys vaikai, 
ypač senatvėje. Lotynų Ame
rikos šalyse vaikų išlaikomi 
tikisi būti 72% tėvų. JAV 4% 
tėvų mano, kad juos išlaikys 
vaikai. Vienoje Azijos šalyje 
berniukai pradeda dirbti, bū
dami 7 metų amžiaus. Su
laukę 15 metų amžiaus ber
niukai savo šeimai uždirba 
tiek, kiek jai kainavo jį užau
ginti.

Išsivysčiusiose šalyse vie
ną vaiką iki 15 metų užaugin
ti kainuoja 100.000 dol.

Vaikai nemoka skaityti
1970 m. - 113 milijonų 

vaikų (6 - 11 m. amžiaus), ne
lankė mokyklos. Susikibę, jie 
galėtų tris kartus apjuosti 
pasaulį.

1985 m. - 165 milijonai. 
Pasaulį apjuostų keturis kar
tus.

Parengta pagal 
kun. Antano Siūlaičio SJ 

knygą „Kito link”.

no. Laikas seneliui namo 
grįžti. Gal padėtumėte jam 
kelią surasti?

ISTORINIAI PADAVIMAI APIE EŽERUS ’

Vytauto Milidausko nuotrauka.

Padavimai

Svarbūs įvykiai ne tik kny
gose aprašomi, bet ir gyvu 
žodžiu apsakomi vienų ki
tiems iš kartos į kartą. Tokie 
pasakojimai dažnai išlieka 
žmonių atmintyje net kelis 
šimtmečius! Vadiname juos 
padavimais, sakmėmis arba 
legendomis. Žinoma, laikui 
bėgant jie gerokai nukrypsta 
nuo tikrovės ir priartėja 
pasakai. Kuo senesni įvykiai, 
tuo daugiau nukrypimų, tuo 
mažiau tikrovės.

Žmonės labai mėgsta 
bandyti išaiškinti tam tikrų 
vietų pavadinimus, kilmę ir 
ypatumus. Mėgsta kalbėti 
apie piliakalnius ir pilių griu
vėsius, pritaikydami toms 
vietoms kur nors girdėtas le
gendas. Žinoma, tai tautosa
ka, bet ne istorija. Žmonės 
kuria legendas: kalnus supylė 
milžinai, ežerai oru atskrido ir 
panašiai. Vardo atspėjimas - 
dažna priemonė užbūrimui 
panaikinti. Skaitant pada
vimus, kiekvienas Lietuvos 
krašo kampelis pasidaro toks 
įdomus ir mielas.

Vyštyčio ežeras

Kur dabar yra Vyštyčio
*********★***★**★★*★********************************************************************************

NIJOLĖ JANKUTĖ 
„ŠAMO EŽERO SEKLIAI”

Nijolė Jankutė-Užubalie- 
nė - rašytoja, spaudos dar
buotoja ir pedagogė. Gimė 
Panevėžyje. Augo mokytojų 
šeimoje, tarp knygų ir pa
sakų. 1949 m. išvyko į Čikagą. 
Neakivaizdiniu būdu baigusi 
Pedagoginį lituanistikos insti
tutą, dirbo Čikagos K. Do
nelaičio aukštesniojoje mo
kykloje. Nuo 1979 m. iki 2000 
m. dirbo „Draugo” dienrašty
je. Bendradarbiavo „Skautų 
aide”, „Eglutėje”, „Laiškuose 
lietuviams”.

N. Jankutė daug dėmesio 
skyrė vaikų ir jaunimo litera
tūrai. Jos knygose atsis
pindėjo naujas jaunosios kar
tos pasaulis, jo įvairovė.

Apysaka paaugliams „Ša
mo ežero sekliai” (1972) išties 
tapo populiari ir skaitoma 
daugelio lituanistinių mokyk
lų mokinių ir mokytojų. Šioje 
apysakoje autorė pasirodė 
kaip detektyvinės literatūros 
kūrėja, intrigos meistrė. Čia 
apstu paslapčių išnarpliojimo, 
kvapą gniaužiančių drama
tinių situacijų. Situacijos 
neišplėstos, greitai keičiasi, 
todėl vaikams nenusibosta 
skaityti. Dialogai trumpi, kal
ba sklandi. Vyrauja vaizdingi

ežeras, seniau buvo didelės 
lankos. Tose lankose žmonės 
ganydavo savo arklius. Vieną 
kartą piemenys ganydami at
sigulė pailsėti. O pro tas pie
vas pralėkė paukštis ir su
čirškė - cypt! Tas pasikartojo 
tris kartus. O piemuo, nieko 
neįtardamas, vis gulėjo. Stai
ga jis išgirdo balsą: „Kelkitės 
ir varykite iš čia arklius, nes 
greit čia atsivers ežeras!”. Tą 
patį balsą piemens girdėjo dar 
du kartu. Tik trečią kartą 
piemuo išsigando ir sušukęs 
kitiems, kad bėgtų, pats su 
savo arkliais nujojo. Staiga 
atsivėrė ežeras ir tie, kurie 
nepaklausė, nuskendo. Tas 
ežeras gavo Vyštyčio vardą, 
nes paukštis sucypė „cypt”.

„Čia ne ežeras, 
bet Tyrulys”

Seniau Tyruliai vardo 
neturėjo. Buvęs tai labai 
didelis, ilgas ežeras. Paliai tą 
ežerą ėjęs aklas žmogus ir 
sakęs: „Koks čia ežeras? Čia 
ne ežeras, bet tyrulys”. Tada 
pasigirdęs balsas iš ežero: „Tu 
įspėjai mano vardą ir nuo šios 
dienos aš užanku, o tu atanki”. 
Taip ir atsitikę: senis pra
regėjęs, o ežeras ėmęs iš pa
krančių palengva užakti.

veiksmažodžiai, kurie pasako
jimui suteikia gyvumo bei 
įtampos.

N. Jankutė gerai supranta 
vaikų pasaulį ir rašo žiūrė
dama mažamečio skaitytojo 
akimis. Poetas K. Bradūnas 
rašė, kad N. Jankutė vaizduo
jamą pasaulį perleidžia per 
„Vaiko dvasios prizmę taip 
vaikiškai ir tikrai, kad reikia 
tik stebėtis ir džiaugtis”.

Knygutę išleido JAV LB 
Švietimo taryba, leidimą 
parėmė LF.

Ntjofc ' 
Jankutė

„Kur eini, Dviragi?”

Seniai, labai seniai Salų 
apylinkę užgulę tamsūs, 
perkūningi debesys. Dieną ir 
naktį žaibavę, bet lietus neli- 
jęs. Žmonės meldėsi, Dievą 
prašė, bet buvo veltui. Kartą 
senelis elgeta pasakęs, kad tas 
debesys tol būsiąs, iki kas 
atspėsęs jo vardą, - tada 
ežeras nusileisiąs žemėn. 
Visokių vardų žmonės davę 
dangaus ežerui, bet neatspėję. 
Kur dabar ežeras liūliuoja, 
kitą kartą buvusios didelės 
pievos. Ten ganęs piemuo 
galvijus. Vienas didžiulis 
jautis bėgęs į vasarojų. Pie
muo ištaręs: „Kur eini, Dvi
ragi?” Ir didžiausiu triukšmu 
ežeras nusileidęs į tas pievas, 
kur piemuo ganė galvijus: jas 
užliejęs, paskandinęs piemenį 
ir jo bandą. Tą ežero šaką, gi
liai įsiterpusią į Taraldžių 
laukus, ir vadina Dviragiu, o 
kitą ežero dalį vadina II- 
garagiu ar Ilgiu.

Parengta pagal 
dr. Jono Balio knygą

„Istoriniai padavimai”

ABC PATIEMS 
MAŽIAUSIEMS

Žiemą geriausias vaistas 
nuo peršalimo - citrina su me
dumi. O patiems mažiausiems 
užduotis — Danutės Lipčiūtės- 
Augienės keturiailis apie cit
riną.

C
Citriną dedam į arbatą,
Citriną valgom nuo slogos.
Citrinos turi gerą kvapą,
Citrinos - geltonos spalvos.
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ZJETt/VTV TELKINIAI
DETROIT, MI

LIETUVOS KARIUOMENĖS 84 
METŲ SUKAKTIES MINĖJIMAS

Š.m. gruodžio 1 d. Šv. An
tano parapijos patalpose įvyko 
Lietuvos kariuomenės atkūri
mo 84 metų sukakties minėji
mas. Šv. Mišios buvo auko
jamos už žuvusius savanorius, 
karius, partizanus, šaulius. 
Mišias užprašė ramovėnai, 
šauliai, birutietės, Dariaus ir 
Girėno klubas. Organizacijos 
dalyvavo su vėliavomis, ku
rias bažnyčioje lydėjo Švyturio 
jūrų šaulių kuopos vadas ir 
Lietuvos Šaulių sąjungos 
išeivijoje vadas Mykolas Aba
rius. Skaitinius skaitė An
tanas Strakšys. Mišių metu 
gražiai giedojo parapijos cho
ras, vadovaujamas muz. Sta
sio Sližio. Klebonas kun. ir 
Lietuvos Šaulių sąjungos išei
vijoje vyriausias kapelionas 
Alfonsas Babonas pasakė 
šventei skirtą pamokslą. Au
kas atnešė Onutė Abarienė ir 
Regina Juškaitė-Švobienė.

Po šv. Mišių vyko minėji
mas parapijos salėje, kuriame 
dalyvavo gražus būrelis žmo
nių. Buvęs detroitietis šaulys 
Stasys Garliauskas atvyko iš 
Utenos pagerbti ir prisiminti 
žuvusius už Lietuvos laisvę. 
Salę puošė Mykolo Abariaus 
specialiai padarytas plakatas 
su užrašu: „Jūs savo gyvybę 
aukojot Lietuvai”. Lietuvos 
Šaulių sąjungos išeivijoje va
das ir Švyturio jūrų šaulių 
kuopos vadas Mykolas Aba
rius atidarė minėjimą, pa
reikšdamas dalyviams, kad 
dabar turime tris svarbias 
šventes, Vasario 16-oji, kovo 
11-oji ir lapkričio 21 d., kai 
Lietuva ir 6 Rytų Europos 
kraštai buvo pakviesti į 
NATO. Svarbios ir lapkričio 
22-23 d., kai JAV prezidentas 
George W. Bush ir žmona 
Laura viešėjo Lietuvos sos
tinėje Vilniuje. Turime steng
tis, kad Lietuva būtų priimta į 
NATO. M. Abarius pakvietė 
kun. Alfonsą Baboną sukal
bėti invokaciją. Po to buvo ko
vose dėl Lietuvos laisvės žuvu
siųjų pagerbimas.

LSSI vadas Mykolas Aba
rius skaitė paskaitą „Karo aka
demija 1919—1940 m. ir daba?’.

Šiais, 2002 m., Lietuvos 
Karo akademija švenčia 10 
metų atkūrimo sukaktį ir 83 
metus karo mokyklos įkūrimo 
1919 m. Iki Pirmo pasaulinio 
karo lietuviai Rusijos kariuo
menėje tarnavo daugiausia 
eiliniais. Caro valdžia lietu
viais, ypač katalikais, nepa
sitikėjo. Jų nepriimdavo į Ge
neralinio štabo akademiją ir 
neleido tarnauti pulkų bei 
aukštesnių dalinių štabuose. 
Lietuviai buvo brukami stoti į 
kadetų ir karininkų mokyk
las. Po 1905 m. revoliucijos 
caro valdžios politika lietuvių 
atžvilgiu sušvelnėjo. Jie buvo 
priimami į karo mokyklas, tik 
ne į karo akademiją.

Prasidėjus Pirmam pasau
liniam karui, Rusijos kariuo
menei labai trūko karininkų. 
Daug tautiškai susipratusių 
studentų stojo į karo mokyk
las, kur po 4-5 mėnesių 
apmokymo gaudavo karininko 
laipsnį. Taip Rusijos ka
riuomenėj padaugėjo lietuvių 
karininkų. Pirmajam karui 
pasibaigus, jų buvo apie 500. 
Tarp jų beveik nebuvo 
aukštesnio laipsnio karininkų. 
Tai atsiliepė, organizuojant 
lietuvių karinius dalinius Ru
sijoje ir daugelis jų į Lietuvą 
negrįžo. Pradėjus organizuoti 
kariuomenę Lietuvoje, labai 
trūko karininkų. Paskelbus 
mobilizaciją, atsiliepė apie 
400 karininkų, kurių buvo per 
mažai.

Tad 1919 m. sausio mėn.

15 d. Lietuvos vyriausybė 
įsteigė Karo mokyklą. Buvo 
priimami ne jaunesni, kaip 17 
metų, ir baigę 4 gimnazijos 
klases jaunuoliai. Pirmuoju 
karo mokyklos viršininku 
buvo paskirtas karininkas J. 
Galvydis-Bykauskas, turėjęs 
didelį karinį patyrimą. Jis 
Rusijoje vadovavo pulkui. Į 
karo mokyklą susirinko 124 
kandidatai-mokiniai, o kas
dieninėje kalboje vokišku jun
kerio vardu vadinami. Gen. J. 
Galvydžiui įsakius, kreipėsi į 
lituanistą prof. K. Būgą, kuris 
pasiūlė kariūno vardą. Tas 
vardas prigijo ir šiandieną 
naudojamas karo akademijoje.

1919 m. liepos 6 d. buvo 
išleista pirmoji karininkų lai
da — 89 karininkai ir 7 
puskarininkiai. Iš baigusių 
karo mokyklą karininkų buvo 
parenkami geriausi ir siunčia
mi studijuoti į Prancūzijos, 
Vokietijos, Austrijos, Belgijos 
ir Čekoslovakijos karo mokyk
las bei akademijas. Per 21 
Lietuvos nepriklausomybės 
metus mokyklai vadovavo šie 
viršininkai: gen. J. Galvys, 
pik. P. Jurgaitis, gen. ltn. J. 
Jockus, brig. gen. K. Mus
teikis, brig. gen. K. Skučas ir 
brig. gen. J. Juodžius.

Nuo 1919 iki 1940 m. karo 
mokyklą baigė 21 laida 
karininkų. 1940 m. kovo 1 d. 
Lietuvos kariuomenėje buvo
I, 817 karininkai ir 30,078 
puskarininkiai ir kariai.

Sovietų Sąjungai okupa
vus Lietuvą, 1940 m. rudenį 
karo mokykla buvo perkelta į 
Vilnių ir čia išformuota.

Nuo pirmų krašto apsau
gos departamento dienų iškilo 
tinkamai paruoštų karių prob
lema, todėl 1990 m. pabaigoje 
Kaune buvo įsteigti karininkų 
kursai ir imta galvoti apie 
karo mokyklos įkūrimą. Karo 
mokyklos darbams koordi
nuoti, 1992 m. vasario 21 d. 
laikinuoju viršininku buvo 
paskirtas pik. doc. A. 
Vaitkaitis. Karo mokyklos 
steigimo idėją palaikė Lietu
vos vyriausybė, tad, 1992 m. 
birželio 16 d. priėmė nutarimą 
Nr. 460. Nutarime 2 punktais 
Lietuvos Respublikos vyriau
sybė nutaria: 1. Pritarti 
Krašto apsaugos ministerijos 
pasiūlymui įsteigti Krašto ap
saugos akademiją ir pateikti 
šį klausimą svarstyti Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiajai 
Tarybai, ir 2. Pavesti Krašto 
apsaugos ministerijai įsteigti 
Krašto apsaugos akademiją, 
vadovaujantis šiuo nutarimu.

1992 m. liepos 13 d. Krašto 
apsaugos ministras paruošė 
įsakymą dėl mokyklos įsteigi
mo, ir liepos 15 d. buvo 
patvirtinti laikinieji nuosta
tai. Pagal juos, mokykla tapo 
krašto apsaugos struktūriniu 
vienetu, pavaldžiu Krašto 
apsaugos ministerijai. Iš 
pradžių karo mokyklą buvo 
planuojama steigti Kaune, bu
vusiuose tos Karo mokyklos 
rūmuose, tačiau pastatai dar 
buvo užimti rusų kariuo
menės. Mokyklą nuspręsta 
steigti buvusios SSRS Vil
niaus aukštosios priešlėktu
vinės elektrotechnikos pasta
tuose. Paruošiamieji darbai 
buvo sunkūs. Nebuvo tinkamų 
įrengimų, inventoriaus, trūko 
net vadovėlių. Buvo numaty
ta, kad mokslas truks 2 metus 
ir bus rengiami motorizuoti 
šaulių bei pasienio specialybių 
karininkai. Į pirmą kursą pri
imti 154 kandidatai, bet kursą 
pradėjo 125 kariūnai. 1992 m. 
mokyklos viršininku paskirtas
J. Andriuškevičius. Pradėjus 
studijas, dėstytojai susidūrė

su rimta problema, nes 
mokykla neturėjo ginkluotės, 
kuri buvo kariuomenės daliniuo
se. Po egzaminų dalis jau
nuolių apsigalvojo ir iš mo
kyklos išstojo, dalis buvo pa
šalinti dėl nedrausmingumo. 
Pirmasis pusmetis parodė, 
kad į mokyklą priimti ne pa
tys geriausi kandidatai. Prak
tika parodė, kad dviejų egza
minų — lietuvių kalbos ir fi
zinio pasiruošimo buvo per 
mažai. Dėl buitinių sunkumų 
nebuvo galima pasikviesti į 
darbą mokykloje labai retų ir 
reikalingų karo disciplinų 
aukštos kvalifikacijos dėstytojų.

1993 m. pradžioje, Krašto 
apsaugos ministro įsakymu, 
karininkų, neįsigijusių kari
nio išsilavinimo kvalifikacijai 
patobulinti, Krašto apsaugos 
mokykloje įsteigtas neaki
vaizdinis skyrius. Studijų lai
kas — 20 mėnesių, ir gegužės 
mėn. buvo suformuota 25 
karininkų grupė.

Jau kuriant Krašto apsau
gos mokyklą, buvo planuoja
ma, kad ji taps aukštąja mo
kykla. Todėl, formuojant mo
kyklos struktūras, buvo laiko
masi aukštosios mokyklos 
principų. Steigiamos kated
ros, leidžiamos knygos, va
dovėliai, Lietuvos Respubli
kos prezidento dekretu, 1993 
m. spalio 20 d, pik. J. Andriuš
kevičius paskirtas Lietuvos 
kariuomenės vadu, o mokyk
los viršininku paskirtas pik. 
dr. Z. Kulys. 1994 m. pradžio
je Lietuvos Respublikos 
Seimas nusprendė įsteigti Karo 
akademiją. Buvo paskirta 33 
narių akademijos steigiamoji 
taryba, kuriai pavesta parengti 
Karo akademijos statutą. Ta
rybos pirmininku paskirtas 
krašto apsaugos ministras 
Linas Linkevičius ir 1994 m. 
gegužės mėn. L.R. Seimas 
patvirtino Karo akademijos sta
tutą. Buvo išrinkta akademi
jos vadovybė.

1995 m. akademiją sudarė 
10 katedrų ir dirbo 61 mokslo 
bei pedagoginis darbuotojas, 
tarp jų 31 mokslo daktaras, 4 
profesoriai ir 11 docentų. Ir vė
liau tais metais akademija pra
dėjo 4 metų bakalauro planą.

Lietuvos karo akademijoje 
studijuojantiems kariūnams 
yra sudarytos puikios sąlygos 
studijuoti. Kariūnai gyvena 
suremontuotose patalpose, po 
4 kambaryje. Kiekvienas turi 
rašomą stalą ir kambaryje yra 
kompiuteris, prijungtas prie 
interneto. Laisvalaikiu spor
tuoja. Akademijoje yra griežta 
karinė tvarka. Kariūnai — 
vyrai ir moterys, už gerą el
gesį savaitgaliais išleidžiami 
namo. Taip pat kariūnams su
teikiamos Kalėdų ir vasaros 
atostogos.

Pradedant 2003 metais, 
akademijoje galės įsigyti ma
gistro laipsnį.

Buvęs detroitietis šaulys 
Stasys Garliauskas, apsiren
gęs Lietuvos šaulių uniforma, 
buvo pakviestas tarti keletą 
žodžių. S. Garliauskas apibū
dino dabartinį gyvenimą Lie
tuvoje. Sakė, kad žmonės, ku
rie tvarkingai gyvena, gyvena 
gerai. Išvykęs nuolatiniam 
apsigyvenimui, Utenoj, S. Gar
liauskas pareiškė, kad mylėti 
tėvynę iš arti yra sunkiau. 
Eiliniai žmonės savo vyriau
sybe nepasitiki. Šv. Antano 
parapijoje turime gerą kle
boną kun. Alfonsą Baboną ir 
turime salę, kur visi gali pasi
likti ir pabendrauti, lyg viena 
šeima. Padėkojo parapijie
čiams už malonų jo priėmimą.

Rengėjų vardu Mykolas 
Abarius padėkojo kun. Alfon
sui Babonui už šv. Mišias, pa
mokslą ir invokaciją, muz. Sta
siui Sližiui už vargonavimą ir 
giedojimą Mišių metu, vėliavų 
tarnybai, ir gausiems šios 
šventės dalyviams. Minėjimas 
baigtas Tautos himnu.

Po to vyko malonus daly
vių pabendravimas.

Regina Juškaitė-Švobienė

DETROIT, MI

KLAIPĖDOS KRAŠTO
ATVADAVIMO IR
SAUSIO 13-OSIOS 

SUKAKČIŲ 
MINĖJIMAS

Klaipėdos krašto ir 
miesto 80 metų atvadavimo ir 
1991 m. sausio 13 d. prie Lie
tuvos Parlamento žuvusiųjų 
dalyvių minėjimas rengiamas 
Šv. Antano parapijos patal
pose sekmadienį, sausio 12 d., 
šia tvarka: 10:30 v.r. šv. Mi
šios, kurias aukos Šaulių 
sąjungos išeivijoje vyr. kape
lionas kun. Alfonsas Babo
nas; 12:15v. p.p. akademija 
parapijos salėje. Žodį tars 
Lietuvos Šaulių sąjungos va
das Mykolas Abarius. Tema: 
„Lietuvos karo laivynas šian
dien”. Minėjimą rengia 
Detroito ramovėnai, talkinin
kaujant Švyturio jūrų šaulių 
šauliams, birutietėms Da
riaus ir Girėno klubui. Or- 
ganizacįjos dalyvauja su vė
liavomis. Gausiai daly
vaukime ir paminėkime šias 
brangias šventes.

Mykolas Abarius 
Detroito ramovėnų 

skyriaus pirmininkas

KAPELIONO
SUKAKTIS

Lietuvos Šaulių sąjungos 
išeivijoje vyriausias kape
lionas kun. Alfonsas Babonas 
2002 m. gruodžio 22 dieną 
šventė 40 metų kunigystės 
jubiliejų. Jubiliatui pagerbti 
pokylis rengiamas 2003 m. 
sausio 26 dieną Šv. Antano 
parapijoje.

Programoje: 10:30 v. r. 
šventos Mišios — atnašauja 
kun. Alfonsas Babonas; 12:15 
v. p. p. pokylis jubiliatui 
pagerbti.

Sveikinimus siųskite: O. 
Abarienė 38601 Tuscansy Ct. 
Livonia, MI. 48154.

ATSINAUJINIMAS

Pirmą kartą sekmadienį 
Bridgeporte, Šv. Jurgio lietu
vių pastatytoje bažnyčioje, 
vyko iškilmingos Mišios. Baž
nyčia pastatyta 1907 metais, 
ją puošia lietuviški vitražai. 
Pamaldose dalyvavo vietinis 
vyskupas William E. Lori, 
koncelebrantai. Vyskupas pa
šventino naujai suremontuotą 
bažnyčią, savo pamoksle labai 
palankiai atsiliepė apie lietu
vius, jų pastangas išlaikyti 
savo tautystę. Bet metams 
einant, mažėjant parapijiečių 
skaičiui, teko prijungti ispanų 
tautybės tikinčiuosis. Mišios 
buvo aukojamos dviem kal
bom, Šventą Raštą lietuviš
kai skaitė Elena Janiūnienė ir 
Laurynas Misevičius. Šokių 
grupės „Vėtra” šokėjos iš New 
Haven, pasipuošusios tauti
niais drabužiais rinko aukas.

Po Mišių visi buvo pa
kviesti iškilmingiems pie
tums. Salė po bažnyčia taip 
pat remontuota, jos vieną 
sieną puošia didingas Aušros 
vartų paveikslas, patalpa pri
taikyta ir koncertams. Antrą 
valandą po pietų buvo paro
dytas dviejų tautų bendras 
koncertas. „Vėtros” šokėjai 
šiais metais pasipildė naujais 
nariais, vadovaujami Nancy 
Pavašauskas, sušoko „Žoly
nėlį”, „Vestuvių polka”, 
„Trepsiuką”. Šis šokis išjudi
no visus susirinkusius, net 
dvasininkai mielai trepsėjo su 
temperamentingais ispanais. 
Po smagių lietuvių šokių 
išgirdome skambias ispanų 
liaudies dainas, kurias atliko 
vietinis ansamblis. Tikė
kimės, kad šioje bažnyčioje 
dar ilgai girdėsime Šventą 
Raštą, skaitomą lietuviškai.

Sigita Šimkuvienė

2003 METAI
Salimo 12 d., sekmadienį —

„Vaiko vartai į mokslą” veik
los Lietuvoje pranešimas 12 
vai. p.p. „Bočių menėje”, PLC, 
Lemonte.

Sausio 31 d., penktadienį,
„Žiburėlio” mokyklėlės išvy
ka į Drury Lane teatrą.

Sausio 19 d., sekmadienį
— „Dainavos” ansamblio 
religinis koncertas Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje Marąuette Parke.

•Klaipėdos krašto atva
davimo ir prijungimo prie 
Didž. Lietuvos 80 m. sukakties 
minėjimas 1 vai. p.p. Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje.

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

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

Vasario 16 d., sekmadie
nį, 12 vai., PLC didžiojoje salė
je linksma popietė, Vasario 
16-osios proga.

•Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės minėjimas 2 vai. p.p. 
Maria mokyklos auditorijoje.

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

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

Kovo 8 d., šeštadienį, 
Jaunimo centre karaliaus 
Mindaugo minėjimas. Rengia 
LB Kultūros taryba.

Kovo 9 d., sekmadienį — 
Kovo ll-osios minėjimas Pa
saulio lietuvių centre. Rengia 
Amerikos Lietuvių tautinė 
sąjunga.

• Sv. Kazimiero seserų rėmė
jų ^aidimų popietė Maria gim
nazijos salėje. Pradžia 2 v.p.p.

Kovo 23 d., sekmadienį —
Čikagos ir apylinkių Nekalto

ATMINTINAS KALĖDINIS POBŪVIS
Šventos Kalėdos yra graži 

ir atmintina metinė šventė. Ją 
tinkamai švenčia viso pa
saulio lietuviai. Į šios Di
džiosios šventės prisiminimą 
įsijungė ir Daytona Beach 
(FL) lietuvių telkinys. 
Gruodžio 15 d. vietos baž
nyčioje buvo aukotos šv. 
Mišios, kurių metų giedojo 
muz. Skridulio vadovaujamas 
„Sietyno” choras. Turiningą 
pamokslą pasakė kun. Grasso.

Po Mišių visi susirinko į 
parapijos salę kalėdiniam po
būviui. Pobūvį pradėjo klubo 
pirm. J. Daugėla. Jis širdingai 
pasveikino visus susirinku
sius ir prisimininė, kaip 
gražiai ir didingai seniai šv. 
Kalėdos buvo švenčiamos viso
je Lietuvoje. Tai buvo graži 
bažnytinė šventė, įgavusi ir 
tautinės šventės pobūvį, tad 
turėjo ir patriotinį atspalvį.

Nenuostabu, kad komu
nistai pavergę Lietuvą, visų 
pirma griežčiausiai uždraudė 
švęsti Kalėdas. Bet lietuviai 
vis tiek jas slapta šventė. Jas 
atšvęsti rasdavo būdų ir mūsų 
partizanai. Jie kurio nors 
pamiškės ūkininko pirkioje 
susėsdavo prie Kūčių stalo, 
drauge pavalgydavo Kūčių 
vakarienę ir pasimelsdavo. 
Kūčias valgydavo ir iš sunkių 
miško ar kasyklų darbų į gula
gus sugrįžę mūsų tremtiniai. 
Stropiai užsidangstę langus, 
Kalėdas švęsdavo ir mūsų 
miesto bei kaimų žmonės. 
Pastebėję kokį įtartiną, jie 
sakydavo, kad švenčia kurio 
nors gimtadienį ar vardadie
nį. Ne vienam už tą slaptą 
Kalėdų šventės prisiminimą 
teko ir skaudžiai nukentėti.

Tad savaime šis slaptas 
kalėdinių švenčių prisimini-

RENGINIAI ČIKAGOJE
Prasidėjimo M. Marijos seserų 
vienuolijos rėmėjų metinė va
karienė: 2 vai. p.p. šv. Mišios 
Tėvų jėzuitų koplyčioje, Čika
goje. 3 vai. p.p. minėjimas ir 
meninė programa Jaunimo 
centro didž. salėje.

•JAV LB Lemonto apylin
kės narių metinis susirinki
mas 12 vai. PLC didžiojoje 
salėje.

Balandžio 3 <L, ketvirtadienį,
Zarasiškių klubo pavasarinis 
narių susirinkimas Šaulių na
muose.

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

Balandžio 10 d., ketvirta
dienį, suvalkiečių draugijos 
pusmetinis narių susirinki
mas Šaulių namuose.

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

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

Gegužės 4 d., sekmadienį
— Pooperinis koncertas 3 

vai. p.p. Jaunimo centre. Ren
gia Lietuvių opera Čikagoje.

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

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

Gegužės 22-25 d. XII 
Mokslo ir kūrybos simpoziu
mas Čikagoje.

Birželio 8 d., sekmadienį
— Čikagos ir apylinkių Ne
kalto Prasidėjimo M. Marijos 
seserų vienuolijos rėmėjų bū
relio metinis narių susirinki
mas: 8 v.r. Mišios Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje; tuoj po Mišių para
pijos salėje narių susirinki-^ 
mas, naujos valdybos rinkimai 
ir pabendravimas.

•Čikagos ir jos apylinkių 
Ateitininkų šeimos šventė: 9 
vai. r. Mišios J. Matulaičio mi
sijoje, 10:30 vai. r. iškilmingas

mas įgavo ir mūsų tautos 
rezistencinės kovos pobūdį. Ir 
ši rezistencija pagaliau apsi
vainikavo Lietuvos nepriklau
somybės atstatymu.

Atgavus nepriklausomybę, 
iš pat pirmų laisvo gyvenimo 
metų vėl atgijo ir šventos 
Kalėdos. Kiekvienais metais 
jos yra labai iškilmingai 
švenčiamos. O ypač, kaip 
praneša mūsų žiniasklaida, 
visa Lie-tuva ruošiasi jas 
atšvęsti šiais metais. Štai 
„Lietuvos rytas” rašo: „Visą 
kalėdinį laikotarpį Vilniuje 
vyks daugybė koncertų. 
Kalėdinės muzikos festvalis 
vyks net dešimtyje sostinės 
bažnyčių, o taip pat ir 
Kongresų rūmuose, Lietuvos 
muzikos akademijoje”...

Pirmininko kalbą pas- 
palvino Juozė Daugėlienė. Ji 
iš savo eilėraščių knygos pa
skaitė savo sukurtą eilėraštį, 
kuris labai tiko kalėdinių 
švenčių nuotaikai.

„Sietyno” choras, vado
vaujant muz. A. Skriduliui, 
pagiedojo keletą kalėdinių 
giesmių. Labai gražu, kad į 
giesmių giedojimą širdingai 
įsijungė ir visi šio pobūvio 
svečiai.

Programai pasibaigus, visi 
buvo pakviesti prie vaišių 
stalo. Valgius paruošė klubo 
valdybos narės. Besivaišin- 
dami visi artimai pabendravo 
ir šeimyniškoje nuotaikoje 
pasišnekučiavo. Svečiai iš šio 
kalėdinio pobūvio išsinešė 
pačius gražiausius prisimi
nimus.

Tai - Jūsų laikraštis
DRAUGAS

posėdis PLC salėje, po to ge
gužinė Ateitininkų namų sode.

Birželio 15 d., sekmadie
nį, 12 vai., Pal. Jurgio M- 
tulaičio misijos bažnyčioje — 
Gedulo ir vilties dienos minė
jimas.

Birželio 29 d., sekmadie
nį, 12 vai., Lemonto LB apy
linkės gegužinė PLC sodelyje.

Liepos 13 d., sekmadienį
— Čikagos ir apylinkių Ne
kalto Prasidėjimo M. Marijos 
seserų rėmėjų rengiama šven- 
tė-minėjimas: 10:30 v.r. šv. 
Mišios Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčioje. Po 
Mišių parapijos salėje vyks 
minėjimas ir meninė programa.

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

Rugpjūčio 31 d., sekma
dienį, 12 vai., Lemonto LB 
apylinkės gegužinė PLC sodelyje.

Rugsėjo 21 d., sekmadienį
— Didysis koncertas. Rengia 
JAV LB Kultūros taryba.

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

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

•Suvalkiečių draugijos ge
gužinė Šaulių namuose.

Spalio 12 d., sekmadienį, 
12 vai., PLC didžiojoje salėje 
Lemonto LB pietūs su didžiąja 
loterija.

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

Spalio 26 d., sekmadienį, 
Zarasiškių klubo gegužinė 
Šaulių namuose.

Lapkričio 6 d., ketvirtadienį, 
Suvalkiečių draugijos metinis 
narių susirinkimas Šaulių na
muose.

Lapkričio 8 d., šeštadienį,
Lietuvių fondo metinis vajaus 
užbaigimo pokylis Pasaulio 
lietuvių centre, Lemont, IL.

Lapkričio 13 d., ketvirtadienį,
Zarasiškių klubo metinis na
rių susirinkimas Šaulių namuose.

KANADA .
Lapkričio 9-10 d. Kana

dos Lietuvių Bendruomenė 
šventė savo 50 metų jubiliejų 
kartu su Kanados Lietuvių 
fondu, kuriam suėjo 40 metų 
nuo įsikūrimo dienos. Buvo 
paruoštos įvairios programos 
ir iškilminga vakarienė. Da
lyvavo daug svečių: vysk. P. 
Baltakis, ev. liuteronų vysk.
H. Dumpys, Lietuvos am
basadorė Kanadai Sigutė 
JakŠtonytė, PLB valdybos 
pirm. Vytautas Kamantas su 
žmona Gražina ir kt.

Lapkričio 17 d. buvo iškil
mingas slaugos namų „Lab
dara” atidarymas. Dalyvavo 
daug svečių. Visi svečiai buvo 
pavaišinti Prisikėlimo parapi
jos salėje. Slaugos namai turi 
90 lovų ir šiuo metu visos 
užimtos. Gaila, kad iš aptar
naujamo personalo labai ma
žai lietuvių atsirado. Slaugos 
namai yra arti Prisikėlimo 
parapijos bažnyčios ir banke
lio. Sekmadieniais giminėms 
labai patogu aplankyti arti
muosius.

Tauragės įgulos karo 
kapelionas kpt. kun. Remigi
jus Montsvilas, atliekantis 
anglų kalbos kursus Kanados 
karinėje bazėje Camp Borden, 
lankosi lietuviškose parapi
jose ir pasakė pamokslus Lie
tuvos Kankinių parapijoje, 
Prisikėlimo parapijoje ir Ha
miltone. Labai tnalonu pasik
lausyti jaunųjų Lietuvos ku
nigų pamokslų.

Prieškalėdines rekolekci
jas pravedė iš Lietuvos atvy
kęs kun. Algirdas Malakaus- 
kis, OFM, Prisikėlimo bažnyčioje.

Dr. Gražina Girdauskaitė, 
sulaukusi 63 metų, iškeliavo 
amžinybėn po trumpos vėžio 
ligos.



Trumpai apie viską
(Naudojanti* „UetuvM ryto’ (LR). „Lietuvos imių" (LŽ), „Re«publiko»* (R), 
„Kauno dieno*" (KD), „Klaipėdos" (K) „Valstybe* žinių" (VŽ) <ti«oraWų. BNS 
ir Elta* informacijomis)

Su euru susijusi Lietuva mažai priklauso nuo 
JAV dolerio

Pezidento rinkimai
Atkelta iš 1 psl. Už E. 
Petraitį pirmajame prezidento 
rinkimų rate gruodžio 22 d. 
balsavo beveik 4 procentai 
rinkėjų. Tarp 17-kos kandida
tų į prezidentus pagal'gautų 
balsų skaičių jis užėmė 7-ąją 
vietą ir aplenkė nemažą poli
tikos senbuvių būrį.

Pasak E. Petraičio, prieš

apsispręsdamas, jis norėjęs 
susitikti Su abiem antrojo rato 
kandidatais. Tačiau preziden
tas V. Adamkus atsisakė tai 
padaryti. Tuo tarpu su liberal- 
demokratų vadovu R. Paksu 
šia tema šnekėtasi keletą va
landų. Pokalbis, anot E. Pet
raičio, ir lėmęs apsisprendi
mą.

įsigaliojo Gyventojų pąjamu mokesčio įstatymas
Atkelta iš 1 psl. arba 
aukštųjų mokyklų dieniniuose 
skyriuose.

Įstatyme dar numatyta 
galimybė padidinti kai kurių 
gyventojų neapmokestinamą
sias pajamas, išskaičiuojant 
25 proc. įmokų į pensijų fondą, 
įmokas už mokslą, paskolą 
gyvenamajam būstui bei gyvy
bės draudimo įmokas.

Be to, gyventojams suteik
ta galimybė metų pabaigoje 2 
proc. valstybei sumokėtų mo
kesčių skirti pačių pasirink
toms visuomeninėms organi

zacijoms, — mokykloms, dar
želiams, poliklinikoms ar baž
nyčioms — paremti.

Naujuoju įstatymu įveda
mas ir visuotinis pajamų dek
laravimas — 2004 metų pra
džioje visi gyventojai turės 
deklaruoti savo 2003 metų pa
jamas.

Įgyvendinant šį įstatymą, 
valstybės biudžetas neteks 
maždaug 400 mln. litų, įstaty
mas pakeis iki šiol 12 metų 
galiojusį laikinąjį Fizinių as
menų pajamų mokesčio įsta
tymą. ( ,

Ispanija perduos Lietuvai Interpolo 
ieškotų lietuvį

Atkelta iš 1 psl. 1997 metų 
pradžioje pabėgę gaujos nariai 
atsiuntė laišką Panevėžio apy
gardos prokuratūrai. Jie tiki
no esą nekalti ir nieko nežiną 
apie R. Okuličiaus reketavi
mą. Pabėgusių nusikaltėlių 
paiešką pradėjusi Lietuvos 
policija gavo informacijos, kad 
jie slapstosi užsienyje.

Iš ieškomo trejeto pirma
sis pernai kovo 13-ąją Ispani
joje buvo sulaikytas A. La
zauskas. Užsienyje šis bėglys 
naudojosi padirbtais dbkū- 
mentais ir gyveno gana pra
bangiai. Generalinės prokura

tūros paruoštas prašymas iš
duoti „Lazerį* diplomatiniais 
kanalais buvo perduotas Lie
tuvos ambasadai Ispanijoje, 
tačiau pavėlavo. ‘

Nustatytu laiku nesulau
kę prašymo išduoti „Lazerį” 
Lietuvai ir neturėdami pag
rindo ilgiau jį laikyti už grotų, 
ispanai lietuvį paleido. Išėjęs į 
laisvę, A. Lazeris vėl pasislė
pė, tačiau 2002 m. Velykų sek
madienį jis buvo vėl sulaiky
tas.

V. Kirklys buvė1 sfllftikytas 
įtarus vagyste Paryžiuje 20024 
m. sausio 12 dieną.

Atkelta iš 1 psl. kodėl ne
galima spekuliuoti valiutų 
rinkoje, dalis gyventojų šių 
perspėjimų neklausė”, kalbėjo 
Lietuvos banko valdybos na
rys.

Jo manymu, „meškos pas
laugą” padarė euro silpnėji
mas nuo jo įvedimo. „Euras 
neišsikovojo stiprios valiutos 
pozicijų. Matyt, žmonės mąs
tė, kad ‘doleris ir Afrikoje do
leris’, ir pasiliko savo santau- , 
pas šiais pinigais. Tie gyvento
jai susiduria su dilema — 
laukti, kada doleris atsigaus 
iki lito perorientavimo buvu
sio lygio (jeigu taupo ilgam, tai 
tokia tikimybė yra), ar keisti 
santaupas į eurus patiriant 
tam tikrą nuostolį (dalis žmo
nių taip jau padarė). Vyriau
sybė, bankai susitvarkė neblo
gai”, teigė R. Kuodis.

R. Kuodis nurodė, kad, 
nors euras entuziastingai bu
vo sumanytas kaip būsimas 
lygus konkurentas JAV dole
riui, galintis būti viena iš pa
saulio rezervinių valiutų, atsi
tiko netgi priešingai: JAV do
lerių dalis centrinių bankų re
zervuose pastaruoju metu net 
padidėjo, palyginti su euro 
įvedimo pradžia.

„Doleriui išlaikyti pozici
jas padėjo JAV administra
cijos vadinamoji ‘stipraus 
dolerio’ politika. Nors tai 
paprastai tik žodžiai — poli
tikai nuolat kartodavo, kad 
Amerikai naudingas stiprus 
doleris — tačiau tai faktiškai 
didindavo laukiamą investici
jų į JAV finansų rinką grąžą, 
ir investicijos plaukdavo į JAV, 
taip iš tikrųjų stiprindamos 
dolerį. Euras tokios paspirties 
iš Europos centrinio banko, 
euro zonos šalių vyriausybių 
kol kas nesulaukė”, sakė R. 
Kuodis: "

Jo manymu, tokioje situa
cijoje sunku tikėtis, kad eui*as

ilgu laikotarpiu stiprės. Tuo 
labiau, kad Europos valstybių 
vyriausybės vengia būtinų 
darbo rinkos ir kitų struktū
rinių reformų, kurios paspar
tintų ekonominį augimą. JAV 
stipresnis nei Europoje verslu
mo genas. JAV kone dvigubai 
daugiau nei Europa investuo
ja į žinių ekonomiką, todėl 
Amerika beveik visada pirmo
ji skina novatoriškumo vai
sius, o Europa juos paskui inj-r, 
portuoja.

Natūralu, kad dėl to Ame
rikoje sukuriama ir didesnė 
pridedamoji vertė.

R. Kuodis spėja, kad dėl 
šių veiksnių, atsižvelgiant į il
galaikę perspektyvą, JAV turi 
didesnį potencialą augti nei 
Europa.

Jis teigė, jog JAV padary
tose studijose teigiama, kad 
pigiausias variantas Ameri
kai būtų ne karo nebuvimas, 
bet trumpas ir efektyvus ka-. 
ras Irake. „Tarytum paradok
sali ir ciniška išvada, bet iš 
tikro teisinga. Toks scenarijus 
greitai pašalintų rinkes ner
vingumą, po kiek, laiko turėtų 
kristi naftos kainos. Amerikos 
ekonomika kur kas labiau nei 
Europos ūkis priklauso nuo 
naftos kainos, ir neigiami po
kyčiai toje rinkoje santykinai 
blogintų JAV ųkio padėtį la
biau nei Europos. Tai neigia
mai paveiktų ir dolerį. Pana
šu, kad JAV rengiasi kariauti 
su Iraku. Tačiau, kaip sakiau, 
Lietuvos ekonomika mažai be
priklauso nuo JAV dolerio”, 
sakė JĮ. Kuodis.,

Litas susietąs su euru nuo 
2002 m. vasarįo 20-osios pa
gal Lietuvos banko nustatytą 
naują oficialųjį Lietuvos pini
gų kursą pagal Europos Są
jungos bendrą vąliutą: 3.4528 
lito už J. eurą. Xitas perorien
tuotas po beveik 8 metų (buvu
sio susiejimo prie JAV dolerio.

* NATO priešininkams 
nepavyko surinkti pakanka
mai piliečių parašų surengti 
referendumui dėl Lietuvos sto
jimo į Šiaurės Atlanto sąjun
gą. Tai pripažino iniciatyvinės 
grupės referendumui surengti 
vadovas, Seimo Švietimo, 
mokslo ir kultūros komiteto 
pirmininkas Rolandas Pavi
lionis. Vienas didžiausių refe
rendumo dėl narystės NATO 
priešininkų, konservatorių va
dovas Vytautas Landsbergis 
pastebėjo, kad „tokio rezultato 
ir reikėjo tikėtis”. „Jeigu iš 
tikrųjų nepavyko surinkti 
parašų tam referendumui su
rengti, tai rodo pilietinę Lietu
vos žmonių brandą”, sakė jis.

(KD, Elta)
* Populiariausiu pasaulio 

žmogumi Lietuvos gyventojai 
išrinko JAV prezidentą Geor
ge W. Bush, o svarbiausiu 
2002-ųjų įvykiu pasaulyje — 
įkaitų dramą Maskvoje.(LR, Elta)

* Garsiam Lietuvos auto
mobilių lenktynininkui Au
relijui Simaškai kelionė pasli
dinėti į kairius užsienyje bai
gėsi Lenkijos areštinėjė. Suim
ti A. Simašką anksčiau yra 
priėmęs Vokietijos Manheimo 
teismas. Teismo nutartyje tei
giamą, kad A. Simaška įta
riamas vengimu mokėti mo
kesčius Vokietijoje. (LR, Eita)

* Įkliuvo JAV slaptąjį
agentą apvogęs vyras. Pas 
jį rasta amerikiečio striukė bei 
jos kišenėse buvę daiktai — 
pasas, JAV ambasados Lietu
voje išduotas leidimas daly
vauti Amerikos prezidento 
George W. Bush vizito rengi
niuose, JAV slaptųjų tarnybų 
knygelė, pažymėjimas bei 
ženklas. Slaptasis agentas 
nuo visaginiečio Sergejaus Sa
vickio nukentėjo klube „Lith
uanian Wild”. Policijos pa
reigūnai visą mėnesį laukė, 
kol vagišius iš užsienio grįš į 
Lietuvą. (LR, Elta)
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2002 metų gruodžio 24-os rytą, sulaukęs 96-erių 
metų, šį žemišką pasaulį paliko ilgametis Lietuvos Miš
kininkų sąjungos išeivijoje valdybos pirmininkas, akty
vus Lietuvių Bendruomenės veikėjas, kurio rašiniai ne
retai papildydavo ir „Draugo” dienraščio puslapius,

A. f A.
Miškininkas 

JONAS ŽEBRAUSKAS
Gimė 1906 m. lapkričio 14 d. Lampėdžiuose, Kauno 

rajone, Lietuvoje. Su pagyrimu 1930 m. baigė Alytaus 
aukštesniąją miškų mokyklą. Tris metus mokslus tęsė 
Švedijoje, kur 1938 m. įgijo švedų miškininko „Crono 
Jagmastare” titulą. 1936 m. gruodžio 25-ąją vedė agro- 
nomę Juzę Katauskaitę. Grįžęs į Lietuvą, buvo paskir
tas Kauno miškų urėdo pavaduotoju, vėliau — Kenos 
miškų urėdu. Iki 1944 m. dirbo Miškų ūkio ministeri
joje vyriausiuoju inžinieriumi, vadovavo durpių pramo
nei.

1944 m. liepos mėn., artėjant frontui, buvo privers
tas su šeima pasitraukti į Uchtę, Vokietiją. Iš Vokieti
jos 1949 m. atvyko gyventi į Jungtines Amerikos Valsti
jas. 50 metų gyveno ir dirbo Čikagoje, nuolat puose
lėdamas glaudų ryšį tiek su Tėvyne, tiek su tėvy
nainiais emigracijoje. Nuoširdžiai palaikė Lietuvių 
Bendruomenę ir entuziastiškai dalyvavo jos veikloje.

1999 m. su žmona persikėlė gyventi arčiau dukterų 
į Newport, North Carolina, kurioje iki paskutinės aki
mirkos liko veiklus, mylimas ir mylintis bičiulis, vyras, 
tėvelis ir senelis. 2002 m. gruodžio 27-ąją dieną buvo 
palaidotas Cedar Grove Cemetery, Newport’o mieste. 
Skaudžios netekties akimirką liūdi žmona Juzė Žeb
rauskienė, dukros Kristina ir Lidija, anūkai, jų šeimos, 
platus giminių ir artimųjų ratas Lietuvoje.

• SKELBIMAI • NEKILNOJAMASIS TURTAS

ARMĖNAMS NEREIKĖS 
REGISTRUOTIS

JAV Teisingumo ministeri
ja buvo sudariusi sąrašą val
stybių, kurių suaugę piliečiai, 
laikinai gyvenantys Ameri
koje, turėjo užsiregistruoti 
imigracijos įstaigose, tuo būdu 
sumažinant teroristinių iš
puolių galimybes. Sąrašas 
apėmė apie 20 valstybių, dau
giausia iš Azijos žemyno. Prieš 
Kalėdas paskelbta, kad 
Armėnuos piliečiams daugiau 
registruotis nebereikia. JAV- 
se gyvena apie pusantro mili
jono armėnų kilmės žmonių, 
daugiausia Los Angeles mies
te ir jo apylinkėse. NYT

KAD BŪTŲ IŠSAUGOTA 
KELTŲ KALBA

Vakarinėje Airijoje pra
vestas įstatymas, kad žmo
nėms, nemokantiems laisvai 
susikalbėti keltiškai, drau
džiama statytis naujus namus 
kai kuriose vietovėse, įskai
tant 60 mylių pajūrio ruožą. 
Tuo stengiamasi apsaugoti 
senąją airių kalbą nuo visiško 
išnykimo. Šiuo metu tik apie 
100,000 žmonių laisvai te?, 
bekalba keltų kalba, bet rei
kalaujama, kad ji būtų moko
ma mokyklose, taip pat gatvių 
pavadinimai ir visi dokumen
tai oficialiose įstaigose būtų 
anglų ir keltų kalba. NYT

PAVOJINGIAUSI KELIAI
Prancūzija Europoje uži

ma ketvirtą vietą kaip ne
saugiausių vairuotojų valsty
bė (kitos trys yra: Portugalija, 
Graikija ir Ispanija). Pasta
rojo dešimtmečio laikotarpiu 
Prancūzuos keliuose žuvo per 
8,000 žmonių. Dabar imamasi 
griežtų priemonių avarijų 
skaičių sumažinti, įvedant 
greičio tikrinimo sistemas, 
vairavimo teisių vyresniems

Vairuotojams ribojimą ir 
griežtesnes bausmes už važia
vimą-neblaiviam stovyje. NYT

VALDŽIOS PASAMDYTI 
VAMPYRAI

Malawi (Afrika) valstybė
lėje gruodžio mėn. pasklido 
gandai, kad valdžia, pasi
telkusi į pagalbą vampyrus 
(kraugerius), traukia iŠ žmo
nių kraują ir paskui jį par
davinėja užsieniui. Gandai 
taip įbaugino kaimų gyvento
jus, kad jie patys pradėjo „me
džioti vampyrus” ir juos dau
žyti. Malawi prezidentas Ba- 
kili Muluzi kaltina opoziciją, 
kad tuo būdu mėginama su
ardyti jo vyriausybę ir sustab
dyti pastangas pertvarkyti 
krašto konstituciją (Muluzi 
kadencija baigiasi 2004 m.).

JT Pasaulio maitinimo 
programos vadovybė teigia, 
kad Malawi valstybėje yra per 
3 mln. badaujančių gyventojų, 
kuriems reikalinga skubi 
parama. (Reuters)

PREZIDENTO MALONĖ !
Kalėdų proga JAV prez. 

George W. Bush paskelbė am
nestiją, dovanodamas bausmę 
keliems nusikaltėliams. Tarp 
jų buvo Tennessee valstijos 
žmogus, prieš 40 metų par
davinėjęs naminę degtinę; 
Indiana pašto tarnautojas, 
prieš daugiau kaip 30 metų 
pavogęs iš vieno laiško apie 11 
dol.; Mississippi gyventojas 
1993 m. atsukęs automobilio 
mylių skaičiuką; Jehovah Wit- 
ness dvasininkas, 1957 m. at
sisakęs atlikti karinę tanybą, 
ir keli kiti smulkūs nusi
kaltėliai. Jie savo bausmę at
likę jau seniai, bet įvairiuose 
dokumentuose pažymėta, kad 
teismo bausti. Prezidento 
amnęstįįa tas dėmes iš doku
mentų ištrynė. NYT

□Vyras , susikalbantis angliškai, 
turintis rekomendacijas, vairuo
jantis automobilį, ieško darbo 
prižiūrėti senus ar ligotus žmo
nes. Gali pakeisti. Tel. 630-670- 
6683 .
□Vaikinas ieško darbo prižiūrėtti 
senyvo amžiaus žmones.Turi 
rekomendacijas, kalba angliškai; 
vairuoja automobilį. Tėl. 630-915- 
1551.
□ Perku darbą senų žmonių 
priežiūroje su gyvenimu arba su 
grįžimu. Kalbu angliškai, turiu 
automobilį. Mokėsiu už dvi sa
vaites. Tel. 773-386-6588.
□ Ieškau darbo prižiūrėti senus 
žmones ir gyventi kartu. Kalbu 
rusiškai, lenkiškai. Tel. 773-863- 
9001.

GREIT PARDUODA
ra LandrYiark 

[WfiaĮ properties

Bus. 773-229-8761 
Res. 706425-7160 
Mobil 773590-0205 
Pager6303144330

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

iNew Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Voice Mat 773854-7820 
Fax: 708-361-9618

DANUTĖ
MAYER

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

Nuosavybių įkainavimas veltui.

Dėl
draudimo 

skambink manSTATE FARM

FRANK
ZAPOLIS

3208 1/2 West 95th 
Street

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

AUTOMOBILIO, NAMU,
SVEIKATOS IR GYVYBĖS 

DRAUDIMAS<M*U*ANCĮ

Likę a good neighbor, State Farm is there.®
’arm Insurance Companies • Home Offices: Bloomington, Illinois

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

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

SIŪLO DARBĄ

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

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

Tel. 901-218-7481.

A & S 24 HRS, 7 DAYS 
773531-1833 

312-371-1837
FREE ESTIMATE 

Apšildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas Ir

instaliacijaVandens šildytuvai
Kaminai, ■Gariniai boileriaiCentrinė šaldymo sistema

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

Nuoširdžiai užjaučiame brangią KRISTINĄ 
GINTAUTIENĘ su šeima, jos tėveliui,

A. t A.
JONUI ŽEBRAUSKUI

mirus. Gili užuojauta velionio žmonai JUZEI, 
vyresniąjai dukrai LIDIJAI su šeima, visiems 
anūkams bei kitiems artimiesiems.

p ' ir * > t
Irena Blekytė Johnson, Seattle 

Vytas ir Stella Misiuliui, Čikaga
Jūratė ir Phil Mitchell, Čikaga 

Zita ir Juozas Petkai, Seattle 
Aušrelė ir Ričardo Ramanauskai, Seattle 

Erna ir Česlovas Ramanauskai, Seattle 
Roberto Ramanauskas, Hot Springs 

Benediktas ir Rasa Skvirbliai, Čikaga 
Violeta Smieliauskaitė-Fabianovich 

su šeima, Čikaga 
Valerija Sparkytė, Seattle 

Danutė Vaičeliūnaitė, Honolulu

Nuoširdžiai užjaučiame STELLA ČIP- 
LIENĘ vyrui

A. f A.
ANTANUI

iškeliavus į Amžinybę.
Emilija Benešius 

D. ir A. Čičelis

AUTOMOBIIJQ NAMŲ, SVE3KATOSIR 
GYVYBES DRAUDIMAS

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

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

SIŪLO IŠNUOMOTI

Išnuomojamas 2 mieg. naujai 
įrengtas butas su baldais 

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

Westmont išnuomojamas 2
mieg’. apšildomas butas. 

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

Tel. 630-415-2405.

66 SL ir Troy išnuomojamas
3 kambarių su apšildymu, su 
baldais arba be, butas. Kaina 

$420.
Tel. 708-425-7160.

Šiauriniame Čikagos 
priemiestyje išnuomojamas 

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

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos

Mutual Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747 

Stephen M. Oksas, Prešident

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus.

t
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1 ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
JĖZUITŲ MOKYKLŲ 

DRAUGYSTĖS VAKARAS

AtA Antanina Repšienė,
gyvenusi Čikagos Marąuette 
Parko apylinkėje, mirė 2003 
m. sausio 1 d., sulaukusi 87 
metų amžiaus. Velionė bus 
pašarvota Sheeny & Sons lai
dojimo koplyčioje 4950 W 79th 
Str., Burbank, IL, tel. 773- 
587-4400. Laidotuvės vyks 
pirmadienį, sausio 6 d. Pla
tesnė informacija bus paskelb
ta rytojaus „Draugo” laidoje.

Aloyzas Rūta, gyvenantis
Toronto, Canada, Lietuvių ra
šytojų draugijai atsiuntė 2,000 
dol. čekį, skirtą paremti ata 
rašytojo Jurgio Jankaus „Pu
šis” išleidimą. Tai nuostabus 
aukotojas, žinomas ir Toronto 
lietuviams, nes jis remia lietu
višką veiklą bei kultūrą. Au
kas galima siųsti Lithuanian 
Writers Association vardu c/o 
Stasys Džiugas, 5729 Edge 
Lake Dr., Oak Lawn, IL 
60453.

Brighton Parko Lietuvių 
namų savininkų draugijos 
metinis susirinkimas šaukia
mas sausio 5 d., sekmadienį, 
po 10:30 vai. ryto lietuviškų 
Mišių Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos mokyk
los salėje. Bus renkamas nario 
mokestis. Po susirinkimo — 
bendri pietūs.

Peter Sharpas, Wilbra- 
ham, MA, su 2003-iųjų metų 
prenumeratos mokesčiu at
siuntė 50 dol. auką. Labai 
ačiū ir laimingų, sveikų Nau
jųjų metų!

Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus Geneologijos skyriaus darbuotojos 
(iš kairės): Kristina Badaraitė, Rūta Matulionytė, Rasa Rudzkytė, Albina 
Stundžienė, Raminta Dili. Kas ieško giminių, draugų ar pažįstamų, gali 
kreiptis į muziejaus Geneologijos skyrių ir mielai padedama jų paieškoti
Lietuvoje ar Amerikoje. Geneologįjos skyriaus direktorė Albina Stundžie
nė dirba pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 10 vai. r. iki 4 vai. p.p.
Muziejaus telefonas — 773-582-6500.

Mieli tikintieji
Kūrėjas davė saulei galią spindėti rytmetį, vidurdienį ir va
kare. Mūsų sukurtos saulės spalvina artimųjų, draugų, kartais 
visai nepažįstamų žmonių dienas ir naktis, o jų spinduliai pa
siekia netgi sielos gelmes.

Viso gėrio ir laimės šaltinis, Dievas, lai pripildo jus, sustojus 
ant Naujų metų slenksčio, tylios, kantrios, pasiaukojančios 
dvasinės šviesos ir meilės, kuri nugali visas kliūtis, pakelia vi
sus vargus bei nemalonumus, atsimoka net už blogį gerumu! 

Dievo palaimos linkime per ateinančius Naujus, 2003, metus!

Švč. M. Marijos Gimimo parapijos klebonas kun. Jonas Kuzinskas 

ir kunigai: Rimvydas Adomavičius, Vito Mikolaitis, Antanas Zaka
rauskas.

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 bus šį 
šeštadienį, sausio 4 d., 9:30 
vai. ryte, seselių 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, 
mūsų tautai ir visai žmonijai. 
Pradedant šiuos metus, kvie
čiame į pamaldas ir šv. Mišių 
auką šeštadienį, sausio 4 d., 4 
vai. p.p., Jėzuitų koplyčioje 
prie Jaunimo centro.

Vaikų Mišios š.m. sausio
mėnesį vyks šia tvarka: sau
sio 5 d., sekmadienį, 11:15 vai. 
r. (tuoj po 10 vai. Mišių) t. 
jėzuitų koplyčioje Čikagoje; 
sausio 12 d., 9 vai. r., Pal. Jur
gio Matulaičio misijoje, Le
monte. Visi jauni ir jaunat
viškai nusiteikę yra kviečiami 
kartu garbinti Dievą.

Živilė ir Vidas Tamošiū
nai, gyv. Rochester, NY, Pa
dėkos dienos proga aplankė 
savo artimus giminaičius Al
doną ir Vytautą Čepėnus (Ži
vilė yra Aldonos sesuo), gyve
nančius Darien, IL. Tama- 
šiūnai kartu atvežė dovaną — 
dvi pilnas dėžes „Lituanus” 
žurnalo numerių, nuo 1964 iki 
2002 m., norėdami, kad jie pa
tektų į „geras rankas”. Čepė
nams tarpininkaujant, visi 
„Lituanus” numeriai buvo 
atiduoti Stasiui Džiugui, kuris 
rūpinasi knygų ir žurnalų per
siuntimu bibliotekoms Lietu
voje.

Edvardas Radionovas, W.
Harford, CT, pratęsdamas 
„Draugo” prenumeratą 2003 
metams, pridėjo 50 dol. auką. 
Dėkojame jam ir linkime lai
mingų Naujų metų!

Gruodžio 11 d. maždaug 50 
žmonių dalyvavo gražiam 
bendrystės ir draugystės va
kare. Jie susirinko St. Igna- 
tius College Prep netoli Čika
gos miesto centro. Tai buvo 
praeities pasiekimų ir ateities 
perspektyvų žvilgsnių vaka
ras. Rengėjai angliškai tą va
karą pavadino „Tradition for 
the Future: an evening cele- 
brating Jesuit school friend- 
ships”, nes tame vakare daly
vavo ne vien lietuvių kilmės 
asmenys, bet ir kiti, Čikagoje 
gyvenantys žmonės, kurie bu
vo jėzuitų mokyklų auklėti
niai, alumnai bei rėmėjai. Va
karą rengė lietuviai jėzuitai, 
St. Ignatius gimnazija ir Bal
tų jėzuitų projekto taryba 
(Baltic Jesuit Advancement 
Board). Ypatingi to vakaro 
svečiai — Čikagoje besilan
kantis Kauno arkivyskupas 
Sigitas Tamkevičius, SJ, bei 
Latvįjos ir Lietuvos Jėzuitų 
provincijolas kun. Antanas 
Saulaitis, SJ.

Vakaras prasidėjo šv. Mišio
mis gimnazijos koplyčioje. 
Mišios buvo atnašaujamos net 
trimis kalbomis — lotynų, 
anglų ir lietuvių. St. Ignatius 
gimnazijos lietuvių kilmės 
studentai palydėjo lotynų kal
ba giedamas giesmes vargo
nėliais ir gitara bei atliko 
skaitymus. Sv. Mišias konce
lebravo arkivysk. Tamke
vičius, kun. Saulaitis ir Brian 
Paulson, St. Ignatius gimnazi
jos prezidentas. Visi trys pri
klauso jėzuitų ordinui.

Po šv. Mišių svečiai turėjo 
progos apžiūrėti šią istorinę 
gimnaziją, kurios tuometiniai 
pagrindiniai pastatai išliko 
net po didžiojo Čikagos gaisro 
1871 m. Besidairančius daly
vius su mokykla supažindino 
mokyklos viceprezidentas. Mo
kyklos administracija, moki
nių tėvai, alumnai ir kiti rė
mėjai yra skyrę daug dėmesio 
mokyklos remontavimui ir at
naujinimui. Grindys blizga, 
švariai nudažytos sienos pa
puoštos senienomis iš kitų nu
griautų Čikagos pastatų, žiū
rint pro koplyčios langą ar sto
vint ant balkono — matyti 
puikus Čikagos miesto vaiz
das. Visi buvo maloniai nuste
binti, kaip gražiai išlaikomas 
mokyklos pastatas, nepaisant, 
kad kasdien jos koridoriais su 
entuziazmu žengia daug jau
nų žmonių. Dalyvių tarpe 
buvo alumnų, kurie sakė, jog 
daug kas pasikeitė nuo jų gim
nazijos laikų, tačiau prisiminė 
visus laiptus! Kadaise gimna
ziją lankė vien berniukai, bet 
dabar ją lanko berniukai ir 
mergaitės. Dauguma yra kata
likai, bet gimnaziją lanko ir 
kitų tikybų mokiniai. Gimna
zijos priima mokinius pagal 
įstojamųjų egzaminų rezulta
tus, o tada rūpinamasi apie 
mokslapinigius ar stipendijas, 
kaip tinka.

Vakaro dalyviai užkandžia
vo, tada susirinko į gražią 
skaityklą/posėdžių kambarį. 
Ten buvo trumpa programa. 
Tarybos narė Maria Utz pri
statė kiekvieną kalbėtoją. Da
lyviai turėjo progos išgirsti 
apie ryšius tarp amerikiečių ir 
lietuvių jėzuitų. Kun. Antanas 
Saulaitis, SJ, gyvendamas Či
kagoje, palaikė ryšius su vie
tiniais jėzuitais. St. Ignatius 
gimnazijos prezidentas kun. 
Brian Paulson, SJ, papasako
jo, kad tik paaugęs, sužinojo, 
kad viena jo paties močiutė 
buvo lietuvė. Jis prisiminė, 
kaip besimokydamas Australi
joje, jis susipažino su Kauno 
jėzuitų gimnazijos direkto
rium kun. Gintaru Vitkum, 
SJ. Nuo to ir prasidėjo mintis 
dviem jėzuitų gimnazijom — 
Čikagoje ir Kaune — palaikyti 
ryšius. Pernai metais viena

Kauno jėzuitų gimnazijos mo
kinė praleido akademinius 
metus, lankant St. Ignatius 
College Prep, gyvendama su 
vietine ispanų kilmės šeima 
(jos aprašymas apie tuos me
tus buvo išspausdintas „Drau
ge”). Šiemet akademinius me
tus St. Ignatius praleidžia 
antras Kauno jėzuitų gimnazi
jos auklėtinis, Justinas Ka
činskas, kuris vakare gruodžio 
11 d. pakalbėjo vakaro daly
viams, tardamas padėkos žo
džius ir amerikiečių šeimai, 
kurios namuose jis gyvena. 
Neteko girdėti, ar St. Ignatius 
ir Kauno jėzuitų gimnazijos 
turi kitų planų praplėsti jų 
bendrystės ir draugystės ry
šius kitokiais būdais.

Maria Utz gan išsamiai pri
statė Lietuvos herojų, bet ir 
daug atlikusi nuo sovietų oku
pacijų laikų, arkivysk. Tamke- 
vičių, kuris prabilo į publiką 
lietuviškai, o jo pasisakymus į 
anglų kalbą išvertė kun. Anta
nas Saulaitis. Vėliau pats 
kun. Saulaitis. tarė porą žo
džių. Dalyviai susipažino su 
faktu, kad jėzuitų gimnazijos 
Kaune ir Vilniuje yra vienin
telės katalikiškos gimnazijos 
tuose didmiesčiuose. Lietuvoje 
sunku katalikiškoms gimnazi
joms įsisteigti ir išsilaikyti — 
jas paveikia lėšų trūkumas ir 
valdžios įstatymų keblumai. 
Todėl parama yra reikalinga, 
kaip parama privačioms mo
kykloms yra reikalinga ir 
JAV-se.

Buvo rodomas videofilmas, 
kuris pabrėžė jėzuitų švietimo 
tradiciją ir kodėl ji reikalinga 
Lietuvoje. Tadas Kulbis, Baltų 
projekto direktorius, apibūdi
no pažangą, padarytą nuo vi
deo filmavimo laikų prieš 4 
metus — surinkta daugiau lė
šų, filme rodomi gimnazijų 
moksleiviai jau baigę universi
tetus, vienas jų, stipendijos 
dėka, lankė ir baigė jėzuitų 
Georgetovvn universitetą Wa- 
shington, DC. Tadas Kulbis 
pristatė dviejų dosnių šeimų 
gimines — a.a. Petro Sta
naičio ir a.a. dr. Vytauto Vy
ganto. Pirmasis pats pasirašė 
testamente palikimą, kai suži
nojo, kad rimtai susirgo vėžiu. 
Jis norėjo paskirtom lėšom (iš 
jų palūkanų) užtikrinti Lietu
vos jaunimui šviesesnę ateitį. 
Dr. Vytauto Vyganto šeima 
norėjo įsteigti fondą jo švie
siam atminimui, taip pat re
miant darbą su jaunimu, ku
riam jis paskirdavo tiek laiko 
ir energijos. Jo brolis, dr. 
Charles Mindaugas Vygantas, 
yra St. Ignatius gimnazijos 
alumnas ir Baltų jėzuitų tary
bos narys. Jis prisiminė, kaip 
vyresnysis brolis Vytautas 
įkalbino jį ir jų tėvus, kad jų 
tuometinėje kaimynystėje 
esanti jėzuitų vedama St. Ig- 
natius gimnazija labai jam 
tiktų ir patiktų.

Gruodžio 11 d. vakare buvo 
galima pajusti dalyvių lojalu
mą ir pagarbą jėzuitų auklė
jimui. Buvo galima pajusti 
bendrystę ir brolystę tarp jė
zuitų narių, nesvarbu, kur jie 
gyventų ir kokios jų pareigos. 
Buvo galima pajusti St. Igna- 
tius gimnazijos dabartinių mo
kinių ir jų administracijos pa
sididžiavimą savo mokykla. 
Vakaro metu dalyviai apžiū
rėjo dvi parodėles — išstatytos 
Lietuvos jėzuitų gimnazijų 
mokinių nuotraukos, metraš
tis, informacija apie gimnazi
jas ir Baltų fondą. Arkivysku
po apsilankymo proga, buvo 
išstatyta „Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos” paroda. 
Sunku tikėti, kad arkivysk. 
Tamkevičiaus sunkūs „Kroni
kos” leidimo darbai Lietuvos 
priespaudos laikais prasidėjo 
prieš 30 metų, 1972 m. kovo 
mėn.

Šv; Ignaco gimnazijos auklėtiniai ir svečiai, susitikimo su arkvysk. Sigitu Tamkevičium metu. Pirmoje eil. iš 
kairės: Antanas Petkus, Algis Bielskus, Adomas Daugirdas; II eil.: Jonas Domanskis, Justinas Kačinskas, kun. 
Brian Paulson, Simonas Meistininkas, arkivysk. Sigitas Tamkevičius, Kęstutis Daugirdas, kun. Antanas Saulai
tis, SJ. Jono Kuprio nuotrauka.

Draugystės ir bendrystės va
karas sudarė progą maloniai 
pabendrauti, pasidžiaugti ka
talikišku jėzuitų auklėjimu 
Čikagoje bei Lietuvoje. Bent 
porai valandų vakaro dalyviai 
pasitraukė nuo prieškalėdinio 
šurmulio — programų, užsi
ėmimų ir apsipirkimų. Reikia 
palinkėti, kad 2003 metais 
jėzuitai ir jų auklėtiniai abi
pus Atlanto toliau siektų savo 
aukštų tikslų ir užsimojimų. 
Be to, reikia palinkėti, kad fi
nansiniam užnugariui užtik
rinti lėšų telkimas pasiektų 
savo rezultatus.

Ramunė Kubiliūtė

JOHN H. STROGER, 
JR. COOK COUNTY 

LIGONINĖ
Naujoji John H. Stroger, Jr. 

ligoninė, atvėrusi duris šių 
metų gruodžio 12 d., Čikagoje 
- tai įstaiga, kurios pagrin
dinė paskirtis suteikti aukštos 
kokybės medicininę pagalbą 
visiems jos Teikiantiems žmo
nėms, kurie galėtų jaustis pa
togiai, lydimi pagarbos ir 
užuojautos.

. Pažangiausių medicinos 
mokslo technologijų prietaisų 
pagalba, atsivėrė galimybės 
kvalifikuotai atlikti sudėtin
giausius tyrimus, gydymą bei 
reabilitaciją.

Pagrindiniai klausimai, ku
riuos užduoda besiteiraujan
tys:

1. Lankymo laikas?
Ligonių lankymo laikas nuo 

11 v. r. iki 8 v. v.
2. Ar galima išsikviesti 

vertėją?
Vertėjas dirba 24 valandas 

per parą ir 7 dienas per savai
tę.

3. Kiek kainuoja gydymo 
paslaugos?

Kaina priklauso nuo ligonio 
pajamų, ligoninė taip pat pri
ima įvairiausius draudimus, 
įskaitant Medicare ir Medic
aid.
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A Bi.itdkng apate?;

Kalėdinė dovana Jaunimo centrui... Lietuvių fondo valdybos narys Kęstu
tis Ječius įteikia dosnų čekį Jaunimo centro direktorių tarybos pirm. Vac
lovui Momkui JC sukaktuvinės šventės metu.

4. Ar yra ligoninėje ka
vinė, koks darbo laikas?

Puiki ir pakankamai erdvi 
kavinė yra pirmame aukšte. Ji 
atidaryta nuo 6:30 v. r. iki 7 v. 
v.

5. Ar ligoninėje yra gali
mybė paskambinti, ar gali
ma naudotis mobiliais tele
fonais?

Viešieji telefono aparatai 
yra kiekviename ligoninės 
aukšte. Mobiliais telefonais 
naudotis galima tik tam tik
rose nustatytose vietose.

Svarbūs telefonų numeriai, 
kuriais galite skambinti ir tei
rautis visą parą:

Pagrindinė informacija:
(312) 864-6000,
Skubus iškvietimas:
(312)864-1300,
Ligonių informacija:
(312) 864-6000.

John H. Stroger, Jr. Cook 
County ligoninės adresas:

1901 W. Harrison Street, 
Chicago, IL 60612.

(^Draugo" skelbimų skyrius^
773-585-9500 J

Lietuvių fondo prašymai 
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.

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.

Skelbimai

• Amerikos Lietuvių ra
dijas, vad. Anatolijus Šlutas 
-kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847-4903, adresas: 4459 
S.Francisco, Chicago, IL 
60632.
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