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Sportas

Lietuvos čiuožėjo Auri
mo Radišausko naujajai 
partnerei amerikietei Clo
ver Zatzman (nuotr.) prezi
dentas Valdas Adamkus išim
ties tvarka suteikė Lietuvos 
Respublikos pilietybę. 1981 
m. lapkričio 21 d. JAV, New 
Jersey valstijoje, gimusi K. 
Zatzman poroje su 18-mečiu 
A. Radišausku pirmą kartą 
publikai pasirodė renginyje 
„Ledo žvaigždės”, kuris gruo
džio viduryje vyko Vilniaus 
ledo rūmuose.

* Lietuvos telegramų 
agentūros ELTA Sporto sky
riaus pirmąkart surengtoje 
agentūros klientų ir sporto 
žurnalistų apklausoje svar
biausiu 2002 m. sporto įvykiu 
pripažintas Pietų Korėjoje ir 
Japonijoje vykęs pasaulio fut
bolo čempionatas ir Brazilijos 
rinktinės pergalė jame. „Va
sariškos” futbolo aistros už
gožė metų pradžioje vykusias 

■Salt Lake City žiemoj olim
pines žaidynes su jų skanda
lais dėl teisėjavimo — jos ap
klausoje pripažintos antruoju 
svarbiausiu metų sporto įvy
kiu. Be metų įvykio, dar buvo 
renkamas šiais metais labiau
siai nudžiuginęs ir labiausiai 
nuvylęs Lietuvos sportininkas 
ar komanda. Aiškia persvara 
labiausiai nudžiuginusių ka
tegorijoje nugalėjo „Tour de 
France” lenktynėse III vietą 
užėmęs dviratininkas Rai
mondas Rumšas. Metų nusi
vylimu tapo Lietuvos moterų 
krepšinio rinktinės pralaimė
jimas Europos čempionato 
atrankos varžybose.

Lietuvos narystė Europos Sąjungoje Rusijai nerimo nekelia
Vilnius, sausio 3 d. (Elta)

— „Europos Sąjungos plėtra
— natūralus procesas. Tai 
teisingas kelias, ir Lietuvos 
orientacija į jį bei būsima val
stybės narystė ES niekam ne
turi kelti sumaišties ar neri
mo. Norėtųsi, kad ši orientaci
ja nenubrauktų ir kitų Lietu
vos alternatyvų, iš jų bendra
darbiavimo ryšių su Rytais ir 
Rusija, juolab, kad Kaliningra
do srities problema iš esmės 
išspręsta”, penktadienį Vilniu

Vilniaus bankas kviečia sugrįžti gandu išgąsdintus klientus
Vilnius, sausio 3 d. (BNS) 

— Vilniaus banko vadovas 
neigia bet kokius gandus apie 
neva blogą banko padėtį ir tei
gia, kad Švedijos banko SEB 
valdomo didžiausio Lietuvos 
komercinio banko veiklos ro
dikliai pernai gerėjo.

Vilniaus banko preziden
tas Julius Niedvaras spaudos 
konferencijoje penktadienį su
silaikė nuo komentarų, kas 
galėjo paskleisti gandus apie 
banką. Jis teigė dar neturįs 
informacijos iš teisėsaugos 
institucijų, į kurias kreipėsi 
2002 m. pabaigoje, prašyda
mas išsiaiškinti gandų sklei
dėjus.

J. Niedvaras tvirtino, kad 
bankas dar nėra įvertinęs 
nuostolių, kuriuos galėjo pa
tirti dėl kilusių gandų. Jis pri
pažino, kad bankas galėjo ne
gauti dalies pelno, be to, gal
būt bankas pats padarė kai 
kurių klaidų. „Galbūt reikia 
pasitikrinti save, gal padarė
me kai kurių klaidų. Buvo at
vejų, kai žmonės prie banko
matų stovėjo, buvo sistemos 
sutrikimų, nes krūvis per 
šventes buvo 7-8 kartus dides
nis nei normalią dieną. Dabar 
bandome susiskaičiuoti, kur 
ir ką blogai padarėme — 
konkrečių klientų kaltinimų 
bankui buvo gal 1-2”, kalbėjo 
J. Niedvaras.

Nepaisant geros banko 
padėties, anot jo, įtampa ban
ke yra didelė. Jis teigė, jog 
Vilniaus banko vadovai keti
na susitikti su kai kuriais 
klientais ir išsiaiškinti, dėl 
kokių priežasčių metų pabai
goje sumažėjo pinigų likučiai 
jų sąskaitose. Vilniaus banko 
vadovas pranešė, kad visiems 
klientams, kurie metų pabai
goje atsiėmė ndėlius ir sausio

Prezidento
rinkimai

Sekmadienį - antrasis 
prezidento rinkimų ratas

Vilnius, sausio 3 d. (BNS- 
Elta) — Sekmadienį vyks ant
rasis Lietuvos prezidento rin
kimų ratas. Piliečiai pareikš 
savo valią, kam iš dviejų pir
mojo rinkimų rato nugalėtojų 
— dabartiniam prezidentui 
Valdui Adamkui ar Liberalų 
demokratų partijos pirminin
kui, Seimo nariui Rolandui 
Paksui — patiki valstybės va
dovo postą 5 metų kadencijai.

Gruodžio 22 d. vykusiame 
pirmajame prezidento rinki
mų rate nė vienam iš 17-kos 
kandidatų nepavyko surinkti 
daugiau kaip pusės rinkimuo
se dalyvavusių rinkėjų balsų, 
todėl rengiami pakartotiniai 
rinkimai. Juose varžosi dau
giausiai rinkėjų balsų gavę 
kandidatai. Už V. Adamkų 
pirmajame rate balsavo per 35 
proc., o už R. Paksą — dau-

je įvykusiame susitikime su 
Lietuvos prekybos, pramonės 
ir amatų rūmų asociacijos bei 
jos regioninių rūmų vadovais, 
Seimo nariais ir verslo atsto
vais pareiškė buvęs Rusijos 
premjeras, Dūmos narys ir 
Rusijos prekybos ir pramonės 
rūmų prezidentas Jevgenij 
Primakov.

Jis pabrėžė, kad Kara
liaučiaus sritis yra neatskiria
ma Rusijos dalis ir niekas ne
gali viltis, kad ji bus ne Rusi

Savo klientus ir visuomenę ramino (iš kairės) Vilniaus banko valdybos pirmininko pavaduotojas Artūras Feife- 
ras, Vilniaus banko valdybos pirmininkas Julius Niedvaras ir jo pavaduotojas Kari Armas Lainio.

Gedimino Žilinsko (ELTA) nuotr.

mėnesį vėl juos atneš į banką, 
bankas išmokės visas praras
tas palūkanas.

Anot J. Niedvaro, per 2002 
metus visų indėlių Vilniaus 
banke padaugėjo beveik 100 
mln. litų ir metų pabaigoje jų 
buvo 5.253 mlrd. litų (su fi
nansinėmis institucijomis). 
Tačiau finansinių institucijų 
indėlių pernai sumažėjo. Kaip 
teigė J. Niedvaras, būdamas 
SEB grupės nariu, bankas turi 
galimybių finansuoti savo po
reikius pigesniais ištekliais, 
nei jų galima gauti iš Europos 
ir kitų bankų.

Vien klientų indėlių metų 
pabaigoje banke buvo 4.583 
mlrd. litų (be finansinių insti
tucijų) — 411 mln. litų dau
giau nei 2001-ųjų pabaigoje. 
Pavienių asmenų indėlių per 
metus padaugėjo 98 mln. litų 
(4.3 proc.), o juridinių — 313 
mln. litų (16.5 proc.).

Tačiau šiuos duomenis pa
lyginus su devynių mėnesių

giau kaip 19 proc. rinkėjų.
Lietuvos prezidento rinki

mų sąrašuose įrašyti beveik 2 
milijonai 700,000 Lietuvos 
piliečių.

Pakartotiniuose preziden
to rinkimuose nugalėtoju lai
komas kandidatas, gavęs dau
giau balsų.

Partijos smerkia 
R. Pakso rinkimų

kampanijos metodus
Šešios Seime atstovauja

mos valdančiosios ir opozici
nės partijos penktadienį vie
ningai pasmerkė kandidato į 
prezidentus Liberalų demok
ratų partijos vadovo Rolando 
Pakso rinkimų kampanijoje 
naudojamus metodus.

Pasak šių partijų pareiški
mo, R. Pakso rinkimų kampa
nija remiasi .juodosiomis 
technologijomis” ir „gali des
tabilizuoti padėtį šalies finan
siniame sektoriuje”.

jos teritorija. Kitų valstybių 
ryšiai su Karaliaučiaus sritimi 
turi būti vertinami tik kaip 
dvišaliai ryšiai su Rusija.

„Jei sulauksiu to laiko, kai 
ir Rusija taps ES nare, tikrai 
būsiu laimingas”, teigė sve
čias.

J. Primakov Vilniuje vieši 
po dvejų metų pertraukos. Čia 
su žmona, dukra ir kitais 
draugais jis sutiko 2003-iuo- 
sius. „Naujuosius Vilniuje su
tikome prieš porą metų ir tai

banko finansine ataskaita, per 
ketvirtąjį 2002 metų ketvirtį 
indėlių Vilniaus banke suma
žėjo 13 mln. litų.

Gandai apie banką 
skleidžiami dėl 

konkurencinės kovos ir 
naudojami politiniais 

tikslais
Valstybės saugumo depar

tamento (VSD) vadovas Mečys 
Laurinkus teigia, kad gandų 
apie tariamą nepastovią Vil
niaus banko padėtį viena iš 
priežasčių — konkurencinė 
kova. Bet saugumo vadovui 
kelia nerimą, kad ta situacija 
naudojamasi politiniais tiks
lais, ir tai komplikuoja padėtį. 
Tai M. Laurinkus pareiškė 
žurnalistams po susitikimo su 
prezidentu Valdu Adamkumi. 
Jis padėtį valstybės bankinin
kystėje aptarė ir su Vilniaus 
bei „Hansa-LTB” bei Lietuvos 
banko vadovais.

M. Laurinkus nekonkre-
Parlamentinių partijų 

nuomone, įtarimą kelia tai, jog 
prieš rinkimus pasirodė infor
macija apie tariamą didžiau
sio Lietuvos komercinio banko 
žlugimą, o šią žinią penkta
dienį dienraštyje „Vakaro ži
nios” komentuodamas R. Pak
sas pažadėjo, tapęs preziden
tu, sukurti „griežtesnę bankų 
priežiūros sistemą”. „Akivaiz
džiai matoma, kad tariami 
sukrėtimai finansiniame sek
toriuje būtų naudingi R. Pak
sui”, teigiama pareiškime.

Rolandas Paksas (kairėje), ar Valdas 
Kęstučio Vanago (Elta) nuotr.

Kuris taps Lietuvos prezidentu 
Adamkus?

mums patiko. Be to, su Rusijos 
ambasadoriumi Lietuvoje Ju- 
rij Zubakov esame geri drau
gai ir jau daugelį metų tę
siame Naujųjų sutikimo tradi
cijas”, apie vizitą Vilniuje sakė 
jis.

Pasak jo, ir šventes reikia 
išnaudoti dalykiniams susiti
kimams. Lietuvos ir Rusuos 
prekybos ir pramonės rūmai 
yra pasirašę ilgalaikio bendra
darbiavimo sutartis — dabar 
aptariami jo rezultatai,

tizavo savo prielaidų, bet, at
sakydamas į žurnalisto klausi
mą, neatmetė galimybės, kad 
tokie gandai gali būti susiję ir 
su prezidento rinkimų kova.

M. Laurinkaus teigimu, 
pirminio tyrimo metu jau iš
aiškinti kai kurie gandų šalti
niai. Nustatytas ratas žmonių, 
kuriems tai gali būti naudin
ga, — jis nėra didelis. VSD va
dovas užsiminė apie versli
ninkų, finansininkų grupę, 
kuri gali būti kažkiek susijusi 
su konkurencine kova, galbūt 
turi ir kitų tikslų — iki galo 
motyvai dar nenustatyti. Pa
sak VSD vadovo, taip pat yra 
žmonių, kurie susiję su darbu 
Vilniaus banke, gal ten 
anksčiau dirbę — gal informa
cija plinta iš tokių asmenų.

M. Laurinkus kreipėsi į 
Lietuvos žmones ir ragino juos 
kritiškai vertinti ir netikėti 
provokaciniais straipsniais, 
kurie aštrina situaciją ir jau 
peržengia etikos ribas.

Jį pasirašė Socialdemok
ratų partijos pirmasis pirmi
ninko pavaduotojas Vytenis 
Andriukaitis, Naujosios sąjun
gos pirmininko pavaduotojas 
Artūras Skardžius, Liberalų 
sąjungos pirmininkas Eugeni
jus Gentvilas, Tėvynės sąjun
gos (Lietuvos konservatorių) 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis, Centro sąjungos pirmi
ninkas Kęstutis Glaveckas ir 
Moderniųjų krikščionių de
mokratų sąjungos vadovas Vy
tautas Bogušis.

numatomi būsimi darbai.
„Praėjus dvejiems metams

po panašaus susitikimo, galiu 
atsakingai patvirtinti, kad tie 
metai ir rūmų bendradarbiavi
mas buvo sėkmingi, augo už
sienio prekyba. Rusija yra 
svarbiausia Lietuvos importo 
bendrininkė, ir tikimės, kad 
verslo ryšiai sėkmingai plėto
sis ir 2003 metais”, sakė Lie
tuvos prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų asociacijos prezi
dentas, „Ekrano” generalinis

Lietuvos ir Lenkijos prezidentai 
patvirtino strateginiu tikslų 

vienybę
Varšuva, sausio 3 d. 

(BNS) — Varšuvoje penkta
dienį susitikę Lietuvos ir Len
kijos prezidentai Valdas 
Adamkus ir Aleksander 
Kwasniewski „pavyzdžiu Eu
ropai ir pasauliui” vadino ge
rus dvišalius santykius ir tei
gė, kad būtent tai padėjo 
abiem valstybėms įgyvendinti 
strateginio bendradarbiavimo 
tikslus.

Aktyviai Lenkijos remia
ma Lietuva pakviesta į NATO 
praėjusių metų lapkritį, o 
glaudžiai bendradarbiaujant 
abiem valstybėms, gruodį pa
vyko sėkmingai užbaigti dery
bas dėl narystės ES.

„Tai istoriniai įvykiai, ku
rie yra atpildas už mūsų tau
toms praeityje padarytas 
skriaudas”, sakė A. Kwas- 
niewski.

Dabar bendradarbiavimas 
bus tęsiamas rengiant refe
rendumus dėl narystės ES. 
Lietuvoje jį planuojama su
rengti gegužės 11 dieną, Len
ktoje — birželio 8 dieną.

—A. Kwasniewski atkreipė

Generalinis prokuroras nepateisino
• 1 v •

VUC11Į
Prezidentas Valdas 

Adamkus televizijos laidoje 
pareiškė esąs nepatenkintas 
dabartiniu generaliniu proku
roru Antanu Klimavičiumi.

„Generalinis prokuroras, 
kurį paskyrėme kartu su Sei
mu, nepateisino į jį sudėtų vil
čių”, LNK laidoje „Žodžio lais
vė” ketvirtadienį sakė prezi
dentas.

„Paskutiniu atveju, kai 
vienas mano patarėjų buvo 
apkaltintas kyšio ėmimu, Ge
neralinė prokuratūra net ne
rado laiko pasidomėti ir iš
kelti bylą dėl kyšio ėmimo ar 
šmeižto”, piktinosi V. Adam
kus.

Sraigtasparnius remon
tuojanti bendrovė „Avia Bal
tika” apkaltino prezidento pa
tarėją, pulkininką leitenantą 
Darių Kalibatą paėmus iš 
konkuruojančios bendrovės 
„Helisota” 15,000 JAV dolerių 
kyšį, kad jis „paskleistų šmei
žikišką informaciją Valstybės 
saugumo departamentui 
(VSD) ir žiniasklaidai”. VSD 
anksčiau paskelbė, kad „Avia 
Baltika”, neturėdama Lietu
vos institucijų leidimo, parda
vė du sraigtasparnius „Mi-8” 
ir atsarginių dalių Sudanui. 
Tarptautinė bendruomenė 
įvardija šią valstybę kaip su
sijusią su tarptautiniu tero
rizmu, Sudanui taikomi įvai
rūs importo apribojimai.

D. Kalibatas ,Avia Balti
ka” kaltinimus pavadino „ab
surdiškais” ir pažadėjo po pre
zidento rinkimų kreiptis į 
teismą.

Specialiųjų tyrimų tarny
ba (STT) patikrino „Avia

Jevgenij Primakov

direktorius Eimutis Žvybas. 
Ši asociacija vienija penkis 
autonomiškai veikiančius re
gioninius rūmus Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose 
ir Panevėžyje.

dėmesį į tai, kad pirmuoju jo 
svečiu šiais metais yra Lie
tuvos vadovas. „Tai dar kartą 
patvirtina, jog mus sieja ne tik 
strateginė partnerystė, bet ir 
geri asmeniniai santykiai”, 
pabrėžė Lenkijos prezidentas.

V. Adamkus priminė, kad 
prieš 5 metus pradėjęs eiti 
Lietuvos prezidento pareigas 
pirmiausiai atvyko į Varšuvą, 
o savo pirmąją kadenciją taip 
pat baigia vizitu Lenkijos sos
tinėje.

Daug dėmesio abiejų kai
mynių vadovai skyrė dviša
liams ekonominiams klausi
mams.

Pasak A. Kwasniewski, 
būtina pagerinti „kraujo apy
taką” tarp Lietuvos ir Lenki
jos. Buvo išreikšta viltis, jog 
artimiausiais metais Lietuvą 
ir Lenkiją sujungs geri keliai 
ir greiti traukiniai, jūros 
keltas ir energetinis tiltas.

Į klausimą, ar Lietuva gali 
ateityje turėti atominę elekt
rinę, Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus atsakė tei
giamai.

Baltika” teiginius, bet jų ne
patvirtino.

„Avia Baltika” 1 mln. litų 
yra parėmusi V. Adamkaus 
varžovo prezidento rinkimuo
se Liberalų demokratų parti
jos vadovo Rolando Pakso rin
kimų kampaniją. (Elta)

ES policijos misijoje 
dirbs du Lietuvos 

policininkai
Policijos generalinis komi

saras Vytautas Grigaravičius 
penktadienį į pirmąją Euro
pos Sąjungos policijos užduotį 
Bosnijoje ir Hercegovinoje iš
lydėjo du Lietuvos policijos 
pareigūnus.

Tarnybos tikslas — patar
ti, padėti, konsultuoti kuriant 
profesionalią, nuo politikos 
nepriklausomą Bosnijos poli
ciją.

Išvykstantieji — Artūras 
Šimelionis ir Sergejus Kiri- 
čenka — dirbs skirtinguose 
miestuose, skirtingose tarny
bose. A. Šimelionis, Jurbarko 
rajono policijos komisariato 
kriminalinės policijos pa
reigūnas, darbuosis Sarąjeve, 
misijos Vidaus tyrimų tarny
boje, tirsiančioje Tarptautinės 
policijos daromus nusižengi
mus. S. Kiričenka, Vilniaus 
miesto vyriausiojo policijos 
komisariato Budėtojų dalies 
vyresnysis inspektorius, bus 
konsultantas teritorinėje poli
cijos įstaigoje Livno mieste.

Abu pareigūnai ne naujo
kai tarptautinėse misijose — 
jie yra dalyvavę Jungtinių 
Tautų Taikos palaikymo misi
joje. (Elta)
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO

Medžiagą siųsti: „Draugo” redakcija, 
Ateitininkų puslapis,

4545 W. 63 St.
Chicago, IL 60629

ATEITININKŲ IDEALAS
SIMAS SUŽIEDĖLIS

VAKARONĖ SU ARKIVYSKUPU S.TAMKEVIČIUM

Ateitininkų pagrindinis 
siekimas yra visa atnaujinti 
Kristuje. Kartais tai vadina
ma šūkiu, kartais — vyriausiuo
ju principu, kartais — idealu. 
Bet visa tai išreiškia tokį 
siekimą, kuris žemiškoje 
tikrovėje, tariant St. Šalkaus
kio žodžiais, „niekuomet visai 
neįvykdomas” (AI, 1954, 69). 
Tai galima suprasti ir iš šv. 
Povilo žodžių: „Dievas davė 
mums pažinti savo valios 
paslaptį... laiko pilnybei įvy
kus, atnaujinti Kristuje visa, 
kas yra danguje ir kas žemė
je” (Efez. I, 910). Šv. Rašto į 
lietuvių kalbą vertėjas, ar- 
kivysk. J. Skvireckas paaiš
kina, jog tai reikia suprasti 
kaip Kristaus atpirkimo dar
bą, kuris užsibaigs tik su šio 
pasaulio pabaiga.

Bet jeigu ligi pasaulio 
pabaigos, ligi galutinės laiko 
pilnybės, neįmanoma visko 
atnaujinti ir įjungti į dieviš
kąją Kristaus tvarką, tai ko
kia tada prasmė statyti sau 
tokį aukštą idealą, kuris pra
šoka laiką, žmogaus pastan
gas ir galimybes? Tai turėda
mas galvoje, vienas žymus 
jaunuomenės auklėtojas aukš
tąjį ateitininkų siekimą paly
gino su lempa, pakabinta 
aukštai palubėje, kur mažo 
vaiko ranka jos nepasiekia. 
Tuo-nenorėta paneigti paties 
idealo, o tik atkreipti dėmesį, 
kad per aukšti ir nepasiekia
mi idealai patraukia, kaip 
žiburys tamsoje, bet gali 
apvilti jaunųjų pastangas ir 
idealizmą. Jei taip yra pagal
vojęs vienas iš Kristaus moks
lo skelbėjų, tai nereikia ste
bėtis, kad tie žmonės, ku
riems ne tiktai Evangelija, bet 
ir apskritai tikėjimas tėra 
„prietarai”, pasišaipo iš atei
tininkų, kad šie yra nerealūs 
svajotojai, susiaurėję savo 
religiniuose prietaruose.

Atmetus nerimtus prie
kaištus dėl religinių prietarų, 
galima vis dėlto savęs klausti, 
ar nėra iš tikrųjų per didelio 
atstumo tarp mūsų idealo ir 
žemiškosios tikrovės? Ar tasai 
skirtumas nepadaro to, ką 
saulė su medžiu, kuris jos 
žėrėjime nusidriekia tamsiu 
šešėliu? Tokios tamsios dėmės 
krinta ir pritemdo žmones, 
kai jų gyvenimas neatitinka 
aukštiem siekiam. Ar nebūtų 
iš tikrųjų protingiau mažiau 
užsibrėžti ir pasiekti, negu 
žvalgytis į aukštumas ir jų 
neprikopti? Žodžiu, ar yra iš
mintinga statytis nepasiekia
mus idealus?

Manau, kad šis klausimas 
buvo jau anksčiau atsakytas 
aiškinimu: idealas nėra tai, 
kas žemiškoje tikrovėje pasie
kiama. Bet, antra vertus, ide
alas taip pat nepasiekiamas 
tik užsibrėžimu arba tik 
gražiais žodžiais apie savo 
idealą. „Žmogus, kuris tik 
žodžiais pripažįsta aukštuo
sius idealus, — rašo Stasys 
Šalkauskis Ateitininkų ideo
logijoje, — bet nėra linkęs 
nieko padaryti jų laimėjimui 
gyvenime, faktiškai jokių 
aukštųjų idealų neturi... Idealų 
pripažinimas turi būti orga
niškai susijęs su jų brangi
nimu, su atsidėjimu jiems, su 
jų realizavimu, — žodžiu, turi 
būti susijęs su veiksminga ir 
konkrečia meile. Idealo gi 
meilė yra ne kas kita, kaip 
pastovus jo laikymas savo

dvasioje ir nesuinteresuotas 
tarnavimas jo naudai. Tai gei
dimas jam laimėjimo... en
tuziastiškas jo gerbimas, ne
nuilstama kova ir didžia
dvasiškas jam aukojimasis. 
Kai širdis visomis savo pajė
gomis linksta į idealą, juo 
gyvena ir jame randa pamė
gimą, (tik tada) galima kal
bėti apie idealo meilę”. Tik to
kia meilė veda žmogų prie 
idealo ir jį patį daro panašes
nį į tobulo žmogaus pir
mavaizdį, kurį Dievas turėjo 
mintyje žmogų kurdamas. O 
koks žmogaus pirmavaizdis 
galėtų būti idealesnis ir tobu
lesnis už Kristų — Žmogų ir 
Dievą. Vadinasi, kad siekia
me ir patį žmogų, ir jo aplinką 
atnaujinti Kristuje, siekiame 
idealiausio žmogaus ir giliau
sios jo gyvenimo prasmės. Ar 
tai yra per aukšta siekti?

„Idealas, anot St. Šalkaus
kio, padeda mums atskirti tai, 
kas privalo būti nuo to, kas 
vengtina”. Ko vengiame ir ko 
siekiame, kokius idealus 
statomės, tokia yra ir mūsų 
pasaulėžiūra, tokie ir mes patys.

.„Žmonijos istorijos vyks
mas siūbuoja tarp žmogaus ir 
Dievo, tvarkos ir netvarkos, 
gero ir pikto. Žmonės statomi 
pasaulėžiūrų kovon, o toji 
kova įgyja vis didesnę įtampą. 
„Ir reikia manyti, — sako 
prancūzų mokslininkas Mi- 
chel Carrouges, — kad Dievo 
ir šėtono tarnų grumtynės 
sukels žmonėse tokį įtem
pimą, kad tai sudraskys 
pasaulį”.

Mūsų žymus filosofas ir 
ateitininkų ideologas Stasys 
Šalkauskis, rašydamas apie 
kultūros prasmę ir jos tikslą, 
nurodo, kad „pasaulio tragedi
ja vyksta tuo pačiu metu 
dviem priešingom kryptim: 
materialinės prigimties pa
saulio tvarkoje ima viršų blo
gis, tuo tarpu antgamtinėje 
tvarkoje ima viršų gėris. Iš 
tokios dviejų tvarkų kolizijos 
(susidūrimo), tegali įvykti ga
lutinis gėrio laimėjimas tiktai 
per katastrofišką materiali
nės tvarkos sudužimą. Tokia 
eskataloginė (pasaulio pabai
gos) koncepcija gali rasti pa
tikrinimą Kristaus astnenyje 
ir Apokalipsės pranašavime” 
(KFM 95).

... Mums turi daugiau rū
pėti, kad savo asmenine pa
saulėžiūra stovėtume Kris
taus pusėje. Katalikų Bažny
čia ir ateitininkų ideologija 
tokią pasaulėžiūrą nurodo. Ar 
pakankamai ją suprantame ir 
įsisąmoniname?

„Pasaulėžiūra”, SAS Centro 
valdybos leidinys, 1961'

PRELATO J. PRUNSKIO DOVANA
Prelatas Juozas Prunskis 

per Ateitininkų šalpos fondą 
paskyrė 100,000 dolerių indėlį 
lygiomis pusėmis remti Lie
tuvos ir JAV jaunųjų ateiti
ninkų auklėjimą bei veiklą 
katalikiškame ir tautiniame 
sąmoningume.

Už pasitikėjimą globoti šį 
indėlį ir atlikti jo paskirtį,
ASF Prelatui dėkoja. Už ypatin
gą dosnumą ir ateitininkiškų 
auklėjimo ir veiklos pagrindų 
supratimą, Ateitininkų fede
racijos valdyba reiškia Pre
latui nuoširdžią padėką.

ASF ir AF vardu,
Laima Šalčiuvienė Prel. Juozas Prunskis.

Čikagiečiai tikrai turėjo 
įvairių progų pamatyti ir 
pabendrauti su Kauno arki
vyskupu Sigitu Tamkevičium 
jo viešnagės Amerikoje metu, 
2002 m. gruodžio mėn. 
Čikagos ateitininkų sen
draugių kvietimu, jis sutiko 
paskirti ketvirtadienį, gruo
džio 12 d. vakarą, pabendravi
mui ir susitikimui su atei
tininkais bei lietuvių visuo
mene, susirinkusia Atei
tininkų namuose. Maždaug 
50 asmenų „išspruko” iš prieš
kalėdinio šurmulio ir dalyva
vo šioje jaukioje vakaronėje.

Ateitininkų sendraugių 
valdybos pirm. Juozas Poli
kaitis pasveikino atvykusius, 
o po to dr. Petras Kisielius, jn. 
pravedė vakaronę. Savo įva
de dr. Kisielius, jn., papasa
kojo apie savo ankstyvesnius 
susitikimus, Lietuvos oku
pacijos metais, su tuometiniu 
kun. Tamkevičium, „Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos” 
leidėju ir Katalikų teisėms 
ginti komiteto nariu. Kiek
vienas dr. Kisieliaus susitiki
mas buvo su „intrigomis”, nes 
tuo metu, žinoma, politinius 
ir Katalikų Bažnyčios vei
kėjus bei jų svečius iš užsienio 
okupantai labai sekdavo. Vis 
vien dr. Kisieliui, jn. pasisekė 
į Lietuvą nuvežti pora reik
menų, pvz., rekordavimo ma
šinėlę, kuri buvo LKB 
pogrindžio veiklai reikalinga. 
1983’m. „Drauge” dr. Kisie
lius, jn., slapyvardžiu parašė 
atsišaukimą išeivijos jau
nimui.

Prelegentas pradėjo vaka
rą, pasidalindamas savo min
timis apie jaunimo norą ir 
energiją viską pasiekti, kad 
labiau subrendusieji pajunta 
savo ribotumą. Internete ar
kivyskupas rado straipsnį 
„Kodėl žmonės sovietinių 
laikų pasiilgsta”. Tai Vedė į 
laisvės tematiką, ar pats žmo
gus nėra kaltas, kad neišnau
doja laisvės. Reikia Lietuvos 
žmonėms patirti, kad, pasi
naudoti laisve, tai nereiškia, 
jog Lietuva tuoj taps kokia 
Amerika. Lietuvos žmonės gal 
dar (net po nepriklausomybės 
atgavimo dešimtmečio) neiš
mokę būti aktyviais dabarties 
ir ateities piliečiais.

Kas arkivyskupui Tamke- 
vičiui rūpi? Lietuvos spauda, 
kuriai trūksta objektyvios 
informacijos. Keli laikraščiai, 
pvz., gal turi gerą valią, bet 
mažas tiražas ir bendradar
bių skaičius. Šeimose išgyve
nama krizė — sunku išsivys
tyti medžiaginiai. Katalikų 
Bažnyčia tik iš dalies iš pra
džių padeda, o būsimieji jau
nieji nesutinka lankyti trijų 
mėn. (pre-Cana) kursus, kaip 
Amerikoje įprasta. Repro
dukcinės sveikatos projektas 
rūpi Katalikų Bažnyčios hie
rarchijai — jis vestų į iškreip
tą meilės supratimą, apie 
abortus, dirbtinį apvaisinimą, 
o privalomas seksualinis švi
etimas mokys apie techniką, 
be ugdymo. Našlaičiais ir „ne
normaliomis” šeimomis Lie
tuvos valdžia tik truputį 
rūpinasi. Europos Sąjunga 
neišspręs problemų, jei patys

Dr. Petras Kisielius (kairėje) ir Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas 
Tamkevičius, SJ, kažką karštai diskutuoja. E. Šulaičio nuotr.

Lietuvos žmonės jomis 
nesirūpins. Kai kurie būsimi 
Lietuvos švietimo įstatymai 
nėra palankūs Lietuvos vaikų 
auklėjimui — nėra dėmesio 
tautiniams nei religiniams 
pagrindams. Yra užstatytas 
kelias katalikiškoms mokyk
loms steigtis, o toms, kurios 
egzistuoja — sunku po 
„krepšelio” rasti lėšų mokyto
jų algoms ir pan. Mokyklos 
pačios turi sutelkti didesnį 
procentą savo lėšų.

Lietuvoje vedamose 
apklausose 79 proc. žmonių 
save laiko katalikais, bet, 
žinoma, jų tarpe yra tokių, 
kurie taip sako, nors neturi 
pasiruošimo pagrindų, o kiti 
tik šiek tiek tradicijų laikosi. 
Gerus kunigus paruošti nėra 
paprasta, kai kurių semina
ristų nuostata yra kita, ir jie 
elementarių dalykų nesu
vokia. O seminarijų pastatai 
nėra vis gerose vietose, tinka
moms susikaupimui — viena 
veikia visai šalia naktinio 
klubo! Arkivyskupas Tamke
vičius 1997 m. įsteigė paruo
šiamąjį vienerių metų kursą 
Kaune, kurio metu būsimieji 
seminaristai kloja savo 
pagrindus, apsisprendžia, ar 
turi pašaukimą. Svarbiausia, 
jo manymu, tas kursas ne
turėtų būti laikomas pačioje 
seminarijoje, o tai būtų jo pro
jektuojamam Šiluvos Dvasios 
centre.

Kauno arkivyskupija švęs 
savo 75 metų jubiliejų. Gera 
žinia iš Vytauto Didžiojo uni
versiteto vadovybės, kad jinai 
pritaria ten įsteigti Bažnyčios 
istorijos centrą, kuris tyrinėtų 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
istoriją, nors, deja, kai kurie 
archyvai dingę, ir dabar cent
rui reikia etato. 2003 m. 
rugsėjo mėn., jeigu viskas 
pasiseks, Šiluvos Dvasios cent
ras pradės savo veiklą. Šiluva 
Lietuvai labai ypatinga šven
tovė — 17 a. į Lietuvą grįžo 
katalikybė, o sovietmečiu, tai 
buvo dvasinės rezistencijos 
centras. Šiomis dienomis jau 
2/3 lėšų surinkta, tačiau para
ma iš Šiluvos rajono nėra 
tokia, kokia ji galėtų būti — 
žmonės neypatingai rūpinasi, 
o valdžios keičiasi per dažnai. 
Šiluvos Dvasios centras atlik
tų kelias roles — kaip 
susikaupimo centras, ir pili
grimų svečių priėmimo cent
ras.

Arkivyskupas padėkojo 
užsienio ateitininkams už jų 
paramą, ypač nuo 1989 m. už 
atgijusios ateitininkijos veik
los pagyvėjimo užnugarį. Jis 
pareiškė, kad norėtųsi, jog 
Lietuvos ateitininkų būtų 
didesnė „armija”. Moksleivių 
ateitininkų narių skaičius 
gausiausias, tačiau, deja, stu
dentų ir sendraugių eilės dar 
nedidelės.

Po arkivyskupo bendrų 
įspūdžių pasidalinimo vaka
ronės dalyviai turėjo progos 
paklausti įvairių klausimų. 
Prelegentas tikriausiai savo 
viešnagės metu jau išgirdo 
panašių klausimų, bet vis 
vien sutiko dalintis savo 
įspūdžiais apie Lietuvos jau
nimą, dvasingumą ir katali

kiškas organizacijas. Taip pat 
buvo įdomu išgirsti jo nuo
monę apie dabartinę Lietuvos 
krikščioniškąją spaudą, apie 
lobizmo galimybes Lietuvos 
Bažnyčios reikalus ginti 
Lietuvos valdžioje, apie 
pasauliečių idealizmą.

Po vakaronės dalyviai 
pabendravo vieni su kitais ir 
su prelegentu, įteikė savo 
aukas Šiluvos Dvasios centro 
projektui paremti ir įsigijo 
Adelės Dirsytės maldaknygės 
kopijų, kurių perspausdinimu 
rūpinosi Šiaurės Amerikos 
Ateitininkų taryba. Čikagos 
sendraugių ateitininkų valdy
ba dėkinga arkivyskupui 
Tamkevičiui už dalyvavimą ir 
pabendravimą, ir kun. Kazi
mierui Ambrasui, SJ, dėkoja 
už prelegento atvežimą. 
Valdyba tikisi, kad vėl kada 
bus proga suruošti vakaronę, 
kurios dalyviai galėtų 
susirinkti krikščioniškos te
matikos vakarui, paben
drauti, pasiklausyti svečio 
prelegento. Valdyba laukia 
savo narių pasiūlymų ir 
gausaus dalyvavimo šioje 
veikloje, kuri taip planuoja
mą, kad praplėstų, bet 
nesikryžiuotų, su kitais 
Čikagos ateitininkiškais ir 
visuomeniškais įsipareigoji
mais.

Ramunė Kubiliūtė
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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:

lietuviškai 815-744-8230 
www-osntorforBurgeiyandbreastheallh.com

Dr. DANA M.SALIKLIS
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
VVestchester, IL 60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS - CHIRURGUA
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

SURENDER LAL, M.D.
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 
Tel. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą

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

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

630-941-2609

TERESE KAZLAUSKAS, M.D.
Vaikų gydytoja

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

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms.

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300
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GEDAS M. GRINIS, MD

Inkstų,pūslės ir prostatos 
gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center

10400 75 St., Kenosha, Wl 
53142

(262) 948-6990
EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 
Kalbame lietuviškai

6918 W. Archer Avė. Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 

Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

Dr. VILIUS MIKAITIS
Šeimos daktaras ir chirurgas

Family medical clinlc
10811 W. 143 St Orland Park. IL 60467 Priklauso Palos Community Hospital Silver Cross Hospifal 

Valandos pagal susitarimą
Tel. 708-460-2500

Dr. LINA POSKUS

Dantų gydytoja
4635 W. 63 St.;Chicago

Tel. 773-735-7730 
10 S. 640 S. Khgery Hwy, Wfcwbrook 

161. t»3U-323-bUbU
Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS

Dantų gydytoja 
9356 S. Roberts Road 

Hickory Hills 
Tel. 708-598-2131 

Valandos pagal susitarimą

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
SCOTT GREENVVALD, MD

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

vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai

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

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

ir Ubertyvle. www.llllnoispaln.oom

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 

DANTU 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

Dr. Vida I.Puodžiūnienė 
Healthy Connection 
Chlropraclic & Rehab 

CWc
Manualinė ir fizinė terapija, sporto 

traumų specialistė, nugaros, kaklo ir 
sąnarių gydymas, galvos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų

patarimai.
1000 S. State Street,

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

Kalbame lietuviškai

Dr. V.J. VASAITIENĖ
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą

Dr. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VValter SL, LemonL IL 
60439

1051 Essington Rd. #200, 
Joliet, IL 60435

Tel. 815-723-1854
DR. L. PETREIKIS

DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd., Hickory 

Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė. 

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

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

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

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

tarus. Kalbame lietuviškai.

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

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

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

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6417 W. 87 St.

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

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 

S. PRASAD TUMMALA, M.D.

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas, chiropraktika,manualinė 
terapija, akupunktūra.

7271 S. Harlem, Bridgevievv, IL 60455.
Tel. 708-594-0400.

Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus.

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGOS 

Priimami MEDICARE pacientai 
5540 S. Pulaski Road,
Tel. 773-585-2802 

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį

Dr. DALIA JODVVALIS
Dantų gydytoja

15543 W. 127th Str.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010
Valandos susitarus

DR. K. JUČAS

Odos Kgų specialistas gydo odos 
auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 

venas. Kosmetinė chirurgija.
3236 W. 111 St, Chicago, IL 80655 

773-233-0744 arba 773-489-4441

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Valandos pagal susitarimą

Dr. DALIA E CEPELĖ, DOS.
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 

Valandos pagal susitarimą

DR. AUŠRINE SCHNEIDER
DANTU GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highway 
WillowbrooK, IL 60527 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą

Dr. E. DECKYS
Gydytoja ir chirurgė 

Nervų ir emocinės ligos 
Kab. 773-735-4477 

6449 S. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

RAMONA C. MARSH, MD SC
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

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

PERKŪNAS IŠ G IMI RO DANGAUS
Kalėdų išvakarėse iš 

Konstitucinio teismo atskrie
jęs sprendimas, kad Lietuvos 
seimūnai negali būti kartu ir 
miestų bei rajonų tarybų na
riai, kai kuriems politikams 
buvo ly£ perkūnas iš giedro 
dangaus, rašo „Kauno diena” 

1 (2002.12.27) ir kartu klausia, 
kodėl? Juk ir be šio Teismo bei 
aplamai be kokio nors ypatin
go įstatymo seniai jiems buvo 
aišku, kad „ant dviejų valdžios 

; kėdžių vienu metu sėdėti yra 
neįmanoma”, samprotauja to
liau dienraštis, stebėdamasis 
tokiu daugelio seimūnų „nu
stebimu”. Tad tik pasišaipyti 
galime iš tokio Lietuvos įs
tatymų leidėjų šokinėjimo ir 
dar kartą suabejoti jų są
žiningumu, matant, kaip jie 

I patys savo leidžiamų įstatymų
• laikosi.

Šis klausimas nėra nau
jas. Seniai apie tai kalbama 
bei rašoma. Ne viename ir sa
vo rašinyje dar Lietuvos ne
priklausomybės pradžioje ra
šiau apie Lietuvos Seimo na- 

, rių pareigas, norėdamas at
kreipti visuomenės, ypač rin
kėjų, dėmesį į jų atstovų neįs- 
tatymiškus pašalinius užsiė
mimus, nieko bendra netu
rinčius su jų tiesioginiu darbu 
Seime. PLB valdybos pirmi
ninko pareigas eidamas, esu ir

• žodžiu kalbėjęs, ir raštu šį
• nenormalumą aiškinęs, tačiau 

be pasekmių. Vięšai ir atskirai
; gvildenau vienos seimūnės 

išskirtiną, net keturių tarny-
I . .bų, pavyzdį: Lietuvos Seimo 

narė, Vilniaus miesto tarybos 
narė, etatinė Lietuvos operos 
solistė ir dėstytoja konserva-

•—torijoje. Panašus narys yra ir 
dabartiniame Seime, net kan
didatuodamas pareiškęs, kad 
Seimo narystė jo karjerai ope- 

i <roje nekenks. Apie šią padėtį 
žinojo kiekviena Lietuvos

aukštesnės pakopos valdžia: 
Seimo vadovybė, premjeras, 
Prezidentūra, net ir pats kons
titucinis teismas. Tik iki šiol 
tai, sakyčiau, labai akivaizdžiai 
suktybei ir rinkėjų apgaudi
nėjimui jie visi buvo užsi
merkę. Net per visus dvyliką 
Lietuvos nepriklausomybės 
metų. Juk Konstituciją moka 
skaityti visi, Seime daug tei
sės mokslus baigusių narių. 
Kokiais pažymiais tokį valsty
bės vadovų nusiteikimą ver
tinti? Tai ne tik apgaudinėji
mas tuose reikaluose gal ir 
nepakankamai susivokiančių 
rinkėjų, bet ir pasityčiojimas 
iš valstybės, gėda ir prieš 
pasaulį, kai pagrindinė valsty
bės įstaiga, įstatymų leidėja 
bei jų saugotoja, juos tiesiog 
masiškai laužo, nes po dvi, ar 
net po tris, pareigybes turi 
beveik pusė Seimo narių.

Nesužinosim, kodėl, dabar 
klausimą sprendęs, Konstitu
cinis teismas iki šiol apie tai 
„nežinojo”, bet labai įdomu bū
tų patirti, kokia ir kieno 
paskata jis suveikė dabar? Ir 
labai keistu laiku, nes spren
dimas buvo paskelbtas, dar nė 
parai nepraėjus po naujų savi
valdybių rinkimų, į kurias 
taikėsi net 81 Seimo narys. 
Kodėl toks sprendimas dienos 
šviesos neišvydo, tarkim, prieš 
pusmetį, kai buvo sudarinėja
mi kandidatų į savivaldybių 
tarybas sąrašai, ir seimūnams 
nebūtų reikėję rinkimuose su 
vietiniais kautis už vietas, 
eikvoti valstybinėms parei
goms skirto laiko ir nežinia 
kieno pinigų. Jie būtų galėję 
ramiai dirbti savo tiesioginį 
darbą Seime ir nesimaišyti, 
kur jiems nereikia. Taip pat 
būtų pakeistas ir savivaldybių 
tarybų veidas. Dabar į jas iš
rinkti 64 (iš 81 kandidatavu
sio) Seimo nariai turės

2002 m. gruodžio 21d. Vilniaus rotušėje penktą kartą įteikti Šv. Kristoforo apdovanojimai, kuriais pagerbiami 
labiausiai Vilniaus miestui nusipelnę žmonės. Tarp apdovanotųjų buvo ir poetas Justinas Marcinkevičius. 
G. Žilinsko (Elta) nuotraukoje iš kairės: J. Marcinkevičius su žmona Genute, Agnė Zuokienė ir Vilniaus meras 
Artūras Zuokas, įteikęs apdovanojimus.
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[ Danutė Binclokienė

Lemtingas žingsnis — į 
balsavimo būstinę

Prez. Valdas Adamkus su žmona Alma apžiūri rinkimų fotografijų parodą 
Vilniaus naujoje galerijoje „Elgreco”. K. Vanago nuotr.

pasitraukti, ir jų vietas užims 
kiti žmonės. Nors Vyriausioji 
rinkimų komisija dėl to neai
manuoja, nes kandidatų buvo 
bent šešis kartus daugiau 
negu reikia, ir savivaldybių 
tarybų įstatymas aiškiai nu
mato, kokiu būdu turi būti už
pildytos laisvos vietos, bet 
maišaties visgi bus. Į tarybų 
kėdes atsisės žmonės, kurie 
normaliu rinkimų keliu ten 
nebūtų patekę, nes kažin ar 
daug seimūnų norės palikti 
šiltą Seimo užuovėją ir užimti 
laimėtas vietas beveik jokio 
prestižo neturinčiose savival
dybėse.

Šiaip ar taip tą klausimą 
benagrinėtum, tačiau Konsti
tucinio teismo sprendimas tik
rai nebuvo „perkūnas iš giedro 
dangaus”, nes Konstitucijos 
nustatytos darbo ribos seimū
nams buvo gerai žinomos, bet 
tik ilgai uždelstas žingsnis į 
labai teigiamą pusę. Tokių 
žingsnių reikia ir daugiau. Kai 
kurie Seimo nariai turi ir kitų 
papildomų darbų, taip irgi 
neturėtų būti. Kai kurių žmo
nos yra nemenkų verslovių 
savininkės, beveik visada lai
minčios valstybinių užsakymų 
varžybas. Ar kas nors yra tuos 
kelius tyrinėjęs? Nors Kons
titucija ir leidžia Seimo na
riams užimti premjero bei mi
nistrų pareigas, tačiau valsty
bei tai nėra į sveikatą, ir būti
na tą nuostatą pakeisti. Vyk
domoji valdžia tuo pačiu laiku 
negali būti nei įstatymų lei
džiamoji, nei jų vykdymo pri
žiūrėtoja. Jeigu Seimo narys 
yra paskiriamas premjeru 
arba ministru, iš Seimo jis turi 
pasitraukti, ir, ministro parei
gas praradęs, jeigu taip atsi

tiktų, jis atgal į Seimą grįžti 
nebegali.

Konstitucinis teismas, aiš
kindamas miestų bei rajonų 
merų pareigas, priėjo išvados, 
kad šie pareigūnai irgi negali 
būti savivaldybių tarybų na
riai, nes jie yra vykdomoji 
valdžia. Tačiau čia gali susi
daryti jau didesnė painiava, 
nes tarybos dar renka ir valdy
bas, tad kuriai meras turėtų 
priklausyti? Viena išeitis būtų 
mero tiesioginiai rinkimai, bet 
tada vėl reikia labai aiškiai 
nustatyti jo ir tarybos bei 
valdybos santykius.

Nors šis Konstitucinio teismo 
sprendimas Lietuvos valdžios 
viršūnes ir sukrėtė, tačiau iš 
esmės jį reikia sveikinti ir 
palinkėti tokių sprendimų 
dažniau, nes prasižengimų su 
Konstitucija yra ir daugiau. 
Šalia to, valstybės sąrangoje 
yra labai daug taisytinų bėdų, 
apie kurias kalbama per rin
kimus, bet po jų tos kalbos 
patogiai užmirštamos. Net ir 
apie tą patį Seimą: niekas 
negali atsakyti į daugelio ke
liamą klausimą, kodėl šioje 
išlaidžioje įstaigoje reikia 141 
nario, kai prieškarinėje ne
priklausomoje Lietuvoje jų bu
vo apie 80?

O Seimo narių skaičių 
keisti siūlymų buvo. Berods 
centristų planai siūlė jį 
sumažinti bent iki šimtinės, 
tačiau, kaip į didžiausią mūrą, 
jie atsitrenkė į dabartinių sei
mūnų kaktas. Kalbama, kad 
reikia pertvarkyti visą valsty
bės valdymo sąrangą, suma
žinti biurokratiją, pakeisti 
sveikatos apsaugos, teismų 
sistemą, paieškoti geresnių 
priemonių kovai su valdininkų

nesąžiningumu bei kyšinin
kavimu, būdų jų darbingumui 
pakelti, reformuoti švietimą. 
Bet iki šiol tai buvo tik kalbos, 
ir iš vietos niekas nejudėjo. Jei 
šis Konstitucinio teismo spren
dimas kokį nors poveikį turės 
ir šioms sritims iš mirties 
taško išjudinti, bus keleriopai 
prasmingesnis. O kad kokio 
nors sprendimo šia kryptimi 
Lietuva ieško, parodė ir ką tik 
įvykę savivaldybių rinkimai, 
piešdami visiškai kitokį pa
veikslą negu kartu vykę prezi
dento rinkimai. Į penktą vietą 
nusodinę socialdemokratų par
tijos kandidatą Vytenį An
driukaitį, savivaldybėse pačią 
partiją rinkėjai iškėlė į pirmą, 
nuo antros vos ne dvigubai at
siplėšusią vietą, šalia jos neti
kėtai pasodindami per anuos 
rinkimus nupūstus konserva
torius ir niekada anksčiau 
tokios pakopos nepasiekusią, 
Prunskienės vadovaujamą, 
dviejų kairiųjų partijų sąjun
gą. Iš bet kokio vaidmens Kau
ne pašalino, per praėjusius 
rinkimus į pirmą vietą išni
rusią, nieko gero nedavusią, 
rėksnio Šustausko partiją, 
tačiau Šiauliuose į savivaldy
bę įsodino kitą kraštutinį, 
fašistiniu nusiteikimu dvel
kiantį, Murzą ir keturis jo 
pasekėjus. Ar tai nerodo kaž
kokio valstybės piliečių blaš
kymosi net po tokius kraštu
tinius patvorius, ir ar tai nėra 
dar vienas rimtas ženklas 
Lietuvos vadovams, kad kažką 
reikia daryti? Daryti daugiau 
negu Konstitucinio teismo 
sprendimas dėl seimūnų 
pareigų ir daryti taip, kad 
tikri perkūnai pradėtų tran
kytis.

Laukimas beveik užsibai
gė, juo labiau, kad šioje At
lanto pusėje laikas gerokai 
nutolęs nuo Europos, nuo 
Lietuvos. Kai mes sekmadie
nio ryte, susitikę vieni kitus 
prie bažnyčios po lietuviškų 
pamaldų, nukreipsime temą į 
antrąjį Lietuvos prezidento 
rinkimų ratą, lietuvių tauta 
jau bus pasisakiusi, ką per 
būsimus penkerius metus nori 
matyti Prezidentūroje.

Bet šiandien svarbu pri
mygtinai paraginti: eikite ir 
balsuokite. Tai ne privilegija 
ar pasirinkimas, o pareiga, 
kurią privalo atlikti kiekvie
nas valstybės pilietis. Netiesa, 
kaip kuris užkietėjęs pesimis
tas (ar tinginys) tvirtina, kad 
paskirų žmonių balsai nedaug 
reiškia: ar balsuosi, ar nebal
suosi, niekas tavo balso ne
pasiges, vienu kitu balsu 
rinkimų pasekmių nepakeisi.

Kiek kartų jau pasitvirti
no, kad kandidato laimėjimas 
priklauso kaip tik nuo kelių ar 
keliolikos balsų. Net didelėse 
valstybėse, kur balsuoja de
šimtys milijonų piliečių. Tai 
galėjome pastebėti ir, prieš 
kiek daugiau kaip metus 
vykusiuose, JAV prezidento 
rinkimuose. Tik prisiminki
me, kaip kruopščiai Floridoje 
buvo perskaičiuojami balsai, 
kaip laimėjimo svarstyklių 
lėkštė svyravo tai į George W. 
Bush, tai į Al Gore pusę. Dar 
ir šiandien yra abejojančių, 
kuris šių kandidatų turėjo 
patekti į Baltuosius rūmus, ir 
galbūt tebespėliojančių, kaip 
Amerikos istorijos eiga būtų 
pakrypusi, jeigu toji balsų 
persvara būtų atsidūrusi Al 
Gore pusėje...

Busimieji penkeri metai 
Lietuvai labai reikšmingi, to
dėl ir prezidento pareigoms 
teiktina ypatinga svarba. 
Nors, pagal Konstituciją, pre
zidentas per daug galių ne
turi, bet visgi jo sprendimai, 
pasiūlymai, jo veikla kartais 
reiškia daugiau, kaip eiliniai 
Seimo ar Vyriausybės darbai. 
Šalia to, jo pažiūros ir gyveni
mo būdas turi daug įtakos vals
tybės gyventojams, ypač jau
nimui. Aukštos moralės, tikin
tis, gerbiantis šeimą ir tautą, 
prezidentas yra geriausias 
pavyzdys žmonėms, kurių 
dvasines vertybes kartais už
gožia kasdieniniai, buitiniai 
reikalai.

Rinkdami prezidentą, 
piliečiai kartu renka ir jo šei
mą, kuri taip pat turėtų gy
venti kilnesniais idealais, ne

gu tik paviršutinišku „pa- 
žibėjimu” Prezidentūros priė
mimuose arba išvykose į už
sienį. Kaip malonu buvo skai
tyti Lietuvos spaudoje aprašy
mus apie dabartinio preziden
to žmoną Almą Adamkienę, 
kuri Kalėdų metu vėl dalino 
dovanas, meilę ir dvasinę 
šilumą neturtingų provincijos 
mokyklų vaikams, našlai
čiams, užmirštiesiems. Per va
dinamąjį Almos fondą ji yra 
atlikusi daugybę gerų darbų, 
ištiesusi dosnią ranką pa
ramos reikalingiems. Ne tik 
dabar, kai jos vyras kandida
tuoja antrajai kadencijai ir tas 
galbūt padėtų sudaryti tei
giamą įvaizdį — Alma Adam
kienė į šį kilnų artimo meilės 
darbą įsijungė nuo pat atvyki
mo į Lietuvą prieš penkerius 
metus. Daug kartų ji pačioje 
Prezidentūroje ruošė vaiku
čiams Kalėdų, Velykų ir kitas 
šventes, organizavo išvykas, 
stengėsi suteikti jiems 
džiaugsmo. Tai prezidentienė, 
kuria Lietuva gali didžiuotis, 
o jai rodoma meilė savo tauto
je nėra dirbtinė, pataikūniška, 
bet plaukia iš dėkingų širdžių. 
Ar važinėdama po kaimus ir 
miestelius, susitikdama su ei
liniais žmonėmis, bendrauda
ma su svarbiais svečiais, A. 
Adamkienė yra paprasta, pri
einama.

Kai Lietuvoje asocialios 
šeimos, skyrybos ar nesantai
ka jau nebe išimtis, Valdo ir 
Almos Adamkų šeima liudija, 
kad ir po daugiau po 50 bend
ro gyvenimo metų sutuokti
niai gal vienas kitą gerbti, my
lėti, dalintis viskuo, kas gera, 
ir kas skaudu. Tokią porą ver
ta Prezidentūroje palikti dar 
penkerius metus, kad savo pa
vyzdžiu parodytų Lietuvos šei
moms ir kitokį gyvenimo būdą...

Besibaigianti prezidenta
vimo kadencija nebuvo be še
šėlių — padaryta klaidų, neat
likta tai, ką būtinai reikėjo 
atlikti. Visgi prez. Adamkaus 
asmuo išliko švarus, nepažeis
tas sukčiavimų, veidmai
nysčių ar kitokių „paslydi
mų”, kurie valdžios viršūnėse 
esantiems pakiša ne vieną 
pagundą. Valdui Adamkui 
pavyko to išvengti. Nėra abe
jonės, kad jis į tokias pinkles 
nepaklius ir antrosios kaden
cijos metu, jeigu Lietuvos pi
liečiai jam tas pareigas pa
tikės.

Tad linkime Lietuvai sėk
mingo balsavimo: išsirinkti 
prezidentą, kuris ją ves į ge
resnį rytojų.

110 METŲ KARVEDŽIUI 
J. VARIAKOJUI
STASYS IGNATAVIČIUS

2002 m. gegužės 20 d. mi
nėjome žymaus karvedžio, Ne
priklausomybės kovų dalyvio,
4-ojo pėstininkų karaliaus 
Mindaugo pulko steigėjo ir 
pirmojo vado, dukart Vyčio 
Kryžiaus ordino kavalieriaus, 
buvusio krašto apsaugos mi
nistro, pulkininko leitenanto 
Jono Variakojo 110-ąsias gi- 
ųiimo metines. Jis ir jo gyven
imas tapo pavyzdžiu dabarti
nei Lietuvos karininkijai. Vi
sas jo gyvenimas buvo skirtas 
tėvynės laisvės gynybai ir 
stiprinimui, tautos gerovės 
ugdymui. Sunkus ir kupinas 
išbandymų, meilės ir pasiau
kojimo Lietuvai buvo šio nar
saus žmogaus gyvenimo kelias.

Jonas Variakojis gimė 
1892 m. gegužės 20 d. Biržų 
apskrityje, Rinkuškių kaime, 
ūkininkų šeimoje. 1913 m. 
baigęs Piarnu (Estijoje) gim
naziją, Vilniuje trumpą laiką

dirbo A. Smetonos redaguo
jamo laikraščio „Viltis” ir 
„Lietuvių balso” redakcijose. 
Tų pačių metų rudenį įstojo į 
Petrapilio universiteto Teisės 
fakultetą, tačiau I pasaulinis 
karas neleido baigti mokslų. Iš 
trečio kurso mobilizuojamas ir 
pasiunčiamas į Petrapilio di
džiojo kunigaikščio Vladimiro 
karo mokyklą. Ją baigęs 1917 
m. vasario 1 d. buvo paskirtas 
jaunesniuoju karininku į 21- 
ąjį Sibiro šaulių pulką. Pateko 
į Galicijos frontą.

1917 m. pabaigoje, po bol
ševikų perversmo, J. Varia
kojis paliko pulką ir atvyko į 
Voronežą. Čia iš Petrapilio 
buvo persikėlusi Rusijos Lie
tuvių taryba. Jis aktyviai įsi
jungė į Lietuvių karininkų są
jungos veiklą. Voronežo lietu
viai išrinko jį delegatu į II 
lietuvių karių suvažiavimą, 
kuris vyko 1918 m. sausį Pet

rapilyje. Vasario mėnesio pa
baigoje drauge su L. Noreika 
ir K. Škirpa, J. Variakojis bu
vo deleguotas į Lietuvos Tau
tos tarybą Vilniuje, kur pra
nešė apie lietuvių pabėgėlių 
padėtį Rusijoje ir jų nusis
tatymą dėl Lietuvos ateities.

Kovo mėnesį Lietuvių tau
tos taryba išsiunčia J. Varia
kojį į Oršą tvarkyti pabėgėlių 
reikalus. Baigęs darbą, 1918 
m. rudenį jis grįžta į Vilnių, 
pradeda dirbti Prekybos ir pra
monės banke. Tuo metu Lietuva 
iš visų pusių buvo draskoma 
priešų. Bolševikai jau buvo 
užėmę Švenčionis, Uteną, Ro
kiškį, grėsmingai artėjo prie 
Vilniaus, pietuose siautėjo 
lenkai, lietuvius plėšė besi
traukiantys vokiečių kareiviai.

Gruodžio 29 d. buvo pa
skelbtas ministro pirmininko 
M. Sleževičiaus ir krašto 
apsaugos ministro M. Velykio 
pasirašytas atsišaukimas į 
tautą: „Lietuvos nepriklau
somybė pavojuje”. Tą pačią 
dieną J. Variakojis palieka 
darbą banke ir savanoriu 
stoja į Lietuvos kariuomenę.

Krašto apsaugos ministro 
įsakymu jis skiriamas Pane
vėžio srities apsaugos virši
ninku. Panevėžys tuo metu 
buvo karo ir plėšimų nualin
tas miestas. Trūko maisto, 
drabužių, apavo, ginklų. Mies
te plačiai savo veiklą jau buvo 
išvystę vietos bolševikai, ta
čiau naujasis apsaugos virši
ninkas rankų nenuleido ir ryž
tingai ėmėsi darbo: platino atsi
šaukimus, rinko aukas, lan
kėsi gyventojų namuose, kvie
tė jaunimą stoti į savanorių

PRANAS DIELININKAITIS
VIDMANTAS VALIUŠAITIS

Nr.4
Antikristas užbaigia že

mės istoriją. Būdamas nepa
kartojamas blogio įsikūniji
mas, jis išvysto blogio jėgą ligi 
aukščiausio laipsnio, per
skverbia ja visą prigimtąją 
tvarką ir tuo būdu ją pražudo.

Mūsų istorija užsibaigia 
didžiausiu blogio triumfo že
mėje, bet sykiu ir galutiniu jo 
žlugimu. Antikristas yra nu-

gretas, ieškojo galimybės įsi
gyti ginklų ir mundiruotę...

Sausio 7 d. J. Variakojis 
išleido pirmą įsakymą, kuriuo 
skelbiama apie Panevėžio sri
ties apsaugos sudarymą. Or
ganizuojama apsauga buvo 
pavadinta Panevėžio srities 
apsaugos būriu, kuriame tuo 
metu buvo... 9 savanoriai. Bet 
jau tos pačios dienos pavakary 
būrys turėjo pasitraukti iš 
Panevėžio į Panendrės kaimą, 
nes artėjo bolševikų reguliario
sios pajėgos. Bus daugiau

galimas ir nubloškiamas. Bet 
sykiu su juo nubloškiama ir 
visa mūsoji istorija. Gėrio 
laimėjimas atidaro jau antis- 
torinį gyvenimo būdą. Kris
taus pasirodymas ir nužengi
mas žemėn yra pradžia 
kitokios egzistencijos, kuri jau 
nebėra žemiškoji istorija.

Orą et labora 
„Titaniko” kapitonas Smith

matydamas laivo keleivius 
chaotiškai ir nevilties per
smelktais veidais besiblaškan
čius po ledkalnio pramuštą 
laivą, tuo pat metu orkestrui 
viršutiniame denyje griežiant 
„Dieve, arčiau Tavęs”, ištarė 
žodžius, kurie padarė jį is
torine asmenybė: „Be British” 
(Būkite britai), vadinasi, bū
kite garbingi, raskite tikėjimo 
ir jėgų gyventi oriai, ir oriai 
pasitikti kiekvieną lemtį, kuri 
Viešpaties yra pasiųsta.

Net ir tuo atveju, jeigu lie
tuviškosios sąmonės „titani- 
kas” jau būtų kliudęs pakeliui 
sutiktą ledkalnį, t.y. pasitikęs 
tą „galingą paklydimą”, kai 
pikto persvara negrąžinamai 
aptemdo į prapultį riedančių 
žmonių sąmonę, Prano Die
lininkaičio ir kitų „36-ųjų me
tų generacijos” išmintingų bei 
ištvermingų žmonių gyvenimo 
pavyzdys, per sunkmečius 
išnešus į laisvę Ekskalibūrą, 
teikia jėgų nesiblaškyti, lyg 
tiems denyje pasimetusiems 
keleiviams. P. Dielininkaičio 
ir jo draugų gyvenimo credo — 
„orą et labora” — būtų labai

šiuolaikiška, pasitinkant nau
jus „blogio imperijos” pavi
dalus, kurie dabar jau ne- 
besiduoda tapatinami su 
konkrečia, geografiškai api
brėžta teritorija, bet plėtojasi 
daugiausia dvasinėje plotmė
je, nepaisydami valstybių 
sienų, tautų ir kontinentų.

Kritusieji, pirmyn!
Tačiau per šimtmečius 

lietuvių tauta jau ne kartą 
buvo laidojama. Ir ji vis rasda
vo vidinių jėgų atsinaujinti, ir 
iš naujo prisikelti, dėka asme
nybių, kurios gyveno ne no
rais, bet kėlė sau gyvenimo 
tikslus.

Juo labiau krikščionims 
dera neprarasti tikėjimo 
Prisikėlimu. „Jei tiki Dievu, 
pusę savo numatytų darbų at
liksi pats, o kitą pusę atliks 
Jis”, — sakė Cyrus Curtis.

Šito neužmirškime. Kai 
mūsų valią surakina neryžtin
gumas ir pasitikėjimo stoka, 
prisiminkime Prano Dielinin
kaičio šūkį: „Kritusieji,
pirmyn!” Nes jie gyvi mūsų 
širdyse. Pabaiga
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MŪSŲ ŠEIMOSE

Los Angeles Dramos sambūris repeticijų „Ledi Makbet iš Akmenės” metu. Sėdi iš kairės: pirm. Ema 
Dovydaitienė, .Jurgis Kojota, Indraja Šulcaitė, Raiša Urbonienė, Daina Žemaitaitytė, Algimantas Žemaitaitis; 
Ileil.: Haroldas Mockus, Juozas Pupius, Remigijus Bobina, Edita Kliučinskaitė, Sigitas Šniras, Aušra 
Maculavičienė. Amandas Ragauskas, Daiva Kamarauskaitė, Arturas Čėsna, Rolandas Žukauskas.

SAMBŪRIS KVIEČIA Į KOMEDIJĄ

JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių reikalų taryba

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

2003 METAI IR MEDICARE

Lietuvos Respublikos kariuomenės atašė Washington, DC, pik. ltn. 
Gediminas Grina su žmona Edita ir dukrele Ugne, prieš šventes apsilankę 
„Drauge”. Jono Kuprio nuotr.

Šventiškai nusiteikę Emilija ir Antanas Paužuoliai, gerai pažįstami iš 
savo visuomeninės, socialinės veiklos, o Antanas dar pasižymi ir raštingu
mu: jo straipsneliai, laiškai, reportažai dažnai randami dienraščio 
„Draugo” puslapiuose. Indrės Tijūnėlienės nuotr.

Keturios lietuviškos kartos susirinko švęsti Kalėdas. Iš kairės: Veronika Paulionier.ė — močiutė; Vida 
Skandalakienė •— duktė; Lina Skandalakytė — dukraitė ir Rima Reklaitienė — motina.

Agentūra „Kartum” pne Lie
tuvos kultūros fondo, į Lie
tuvos rekord1’ knygą įrašė 
naują rekordą. džiausiąs 
pripučiamas ei Jis yra
200 kvadratini metrų vaizdo 
ploto, 10 me< aukščio, 20 
metrų pločio Nors ekranas 
pirmą t rt; buvo išskleistas 
Vilniuje .avanorių prospekte 
prie „I »er Rimi” prekybos 
centro >02 m. gegužės 25 d. 
„Eurovizijos” dainų konkurso 
transliacijos iš Talino (Estija) 
proga, tik dabar baigta šio re
kordo registracija.

V ietijos bendrovės „Mo- 
viescreens GmBH” pagamintą 
450 kg masės ekraną eks
ploatuoja Vilniaus uždaroji 
akcinė bendrovė „Prezentacijų 
cTv»Vtm<?” Pažvmėtina. kad šis

DIDŽIAUSIAS PRIPUČIAMAS EKRANAS
ekranas yra didžiausias ne tik 
Lietuvoje, bet ir Baltijos šaly
se. Šią vasarą ekranas buvo nau
dojamas autokine Fl Vilniuje.

„Ši naujiena vainikuoja sėk
mingus mūsų kompanijai me
tus, — teigė .Prezentacijų spekt
ro” direktorius Gediminas 
Vilčiauskas. — Šiais metais ta
pome viena sparčiausiai besivys
tančių įmonių Lietuvoje ir tvirtai 
įžengėme į projekcijų rinką”.

Kompanijai „Prezentacijų 
spektras” priklauso ir antrasis 
pagal dydį pripučiamas ekra
nas Baltijos šalyse. Jo vaizdo 
dalies išmatavimai — 8 metrai 
aukštis ir 16 metrų plotis. 
„Prezentacijų spektras” šiemet 
įsteigė didelio atgarsio 
sulaukusį autokiną Fl, tapo 
vokiečių įmonės „Movies-

Los Angeles Dramos sam
būris įžengė į 49-tą sezoną. 
2002 gruodžio 14-15 d. įvyko 
spektaklio — pasakos „Tik tu 
niekam nesakyk” premjera. 
Scenarijaus autorius ir reži
sierius Haroldas Mockus. Tai 
puiki sambūriečių kalėdinė 
dovana Los Angeles lietuvių 
vaikams. Tikimės, kad nuo
taikingas spektaklis išliks jų 
atmintyje kaip nuostabus 
susitikimas su teatru, ne viena
me įžiebs meilę šiam nuosta
biam menui.

2003 metais sausio 11-12 
d. sambūriečiai parodys nuo
taikingą Jono Mackonio ko
mediją „Ledi Makbet iš Ak
menės”. Spektaklio režisierius 
Algimantas Žemaitaitis. Tai 
istorija apie jauną merginą 
vardu Zita, norėjusią tapti 
aktore. Tačiau jos viltys su
dužo stojamųjų egzaminų me-

2003 METAI YRA KARALIAUS MINDAUGO METAI
JAV LB Kultūros tarybos 

renginiai skirti paminėti ka
ralių Mindaogą.

Skelbiamas jaunųjų isto
rikų konkursas. Tema: „Min
daugas ir jo reikšmė Lietuvos 
istorijoje”.

Plataus masto renginiai 
vyks LB apylinkėse nuo va
sario 1 d. iki balandžio 6 d.:

Vasario 1 d. St. Peters- 
Jburg, FL, pirm. V. Meilu
vienė, tel. 727-360-1364.

Vasario 9 d. Daytona 
Beach, FL, pirm. D. Kuraus-

creens GmBH” atstovais Bal
tijos šalims ir Rusijai, buvo 
pasirinktas pasaulyje lyde- 
riaujančios projektorių firmos 
„Christie Digital Systems” ofi
cialiu partneriu ir įgaliotu 
atstovu Lietuvoje.

Rudenį „Prezentacijų spekt
ras” rengė projekcijas svarbiau
siose šalies parodose. Didžiau
siais užsakymais tapo „Info- 
balt 2002” projekciniai spren
dimai bendrovėms „Lietuvos 
telekomas” ir „Bitė”. Lapkri
čio pabaigoje „Prezentacijų spekt
ras” atliko prestižinį užsa
kymą JAV prezidento George 
W. Bush vizito metu — pa
rengė projekcijas, kurios vil
niečiams transliavo istorinę 
JAV prezidento kalbą.

Vaidas Stackevičius

tu. Režisierius Narcizas Bu
rokas ir docentė Radžiūtė 
nepatenkinamai įvertino jos 
žinias ir Zita liko už „borto”. 
Jausdamasi neteisingai nu
skriausta, Zita sumano atker
šyti negailestingiems peda
gogams. Kaip ji įvykdo savo 
sumanymus pamatysime 
2003 metų sausio 11 ir 12 d. 
Spektaklio pradžia šešta
dienį 7:30 vai. vakaro, sekma
dienį — 12 valandą. Spektak
liai bus rodomi Šv. Kazimiero 
parapijos salėje.

Komedijoje vaidina sam
būrio debiutantai: Indraja 
Šulcaitė, (Zita), Jurgis Kojota 
(rūbininkas) ir Remigijus Bo
bina (skulptorius), sambūrio 
jaunieji: Edita Kliučinskaitė 
(Elvyra), Daiva Kamaraus
kaitė (moderni mergina), Dai
na Žemaitaitytė (docentė Ra
džiūtė), Artūras Čėsna (po

kienė, tel. 386-760-4216.
Vasario 14 d. Juno Beach, 

FL, pirm. K. Miklas, tel. 561- 
863-8030.

Vasario 16 d. San Diego, 
CA, pirm. S. Lisauskas, tel. 
760-943-9434.

Vasario 23 d. Los Angeles, 
CA, pirm. V. Ralys, tel. 323- 
664-2723.

Vasario 26 d. San Fran
cisco, CA, pirm. Rita Kovas, 
tel. 510-843-4749

Vasario 28 d. Seattle, WA, 
pirm. R. Mikšys, tel. 206-282- 
9910.

Kovo 1 d. Denver, CO, 
pirm. A. Jarašius, tel. 303- 
439-2089.

Kovo 2 d. Chicago, IL, Kul
tūros taryba, tel. 708-562- 
1448.

Kovo 9 d. Detroitas, MI, 
pirm. V. Piestys, tel. 248-390- 
8148.

Kovo 15 d. Cleveland, OH. 
org. D. Zalensas, tel. 216-486- 
4686.

Kovo 16 d. Rochester, NY, 
pirm. B. Litvinienė, tel. 585- 
342-9468.

Kovo 22 d. Boston. MA, 
pirm. A. Kupčinskas, tel. 508- 
668-2167.

Kovo 23 d. Worcester, MA,

• "••MARGUMYNAI“”*
PAKELS MOKESTĮ tilto priežiūrai ir taisymui.

Nuo 2003 m. gegužės 1 d. 
mokestis už pervažiavimą 
Mackinac tiltu lengviesiems 
automobiliams bus pakeltas 
nuo 1.50 iki 2.50 dol. Visiems 
kitiems, o taip pat sunkveži
miams — atitinkamai pagal 
svorį. Šis 5 mylių ilgio tiltas 
per Huron ežerą, jungiantis Mi
chigan Upper Penninsula su li
kusia valstijos dalimi, yra vie
nas gražiausių ir naujausių 
tiltų šiame krašte. Tiltas ati
darytas 1961 m. ir labai mėgs
tamas turistų iš viso pasaulio. 
Tikima, kad naujas mokestis 
kasmet sukaups 16 mln. dole
rių, kurie bus panaudojami

licininkas) ir Rolandas 
Žukauskas (aktorius). Sambū
rio veteranai: Raiša Urbo
nienė (Filomena), Juozas (ra
šytojas Anužis) ir Amandas 
Ragauskas (režisierius Narci
zas Burokas).

Tai antras to paties rašy
tojo kūrinys sambūriečių pas
tangomis perkeliamas į sceną. 
Prieš kelis metus Algimantas 
Žemaitaitis buvo pastatęs 
pjesę „Kalėdų senelis iš Los 
Angeles” kuri sukėlė didelį 
publikos susidomėjimą. Taigi 
maloniai kviečiame visus 
pamatyti kaip sambūriečiai 
interpretuos įdomią rašytojo 
Jono Mackonio komedijos 
intrigą, maloniai praleisti lai
ką, o tuo pačiu palaikyti sam
būrio pastangas puoselėti lie
tuvišką teatrą.

Amandas Ragauskas

pirm. R. Jakubauskas, tel. 
508-832-6682.

Kovo 29 d. Hartford, CT, 
pirm. D. Grajauskienė, tel. 
860-657-9067.

Kovo 30 d. Baltimore, MD, 
pirm. V. Eringis, tel. 410-788- 
1931.

Balandžio 5 d. New York, 
NY, pirm. dr. G. Kumpikaitė, 
tel. 718-776-1687.

Balandžio 6 d., Philadel
phia, pirm. V. Bagdanavičius, 
tel. 609-268-8045.

Visų vietovių programų 
f atlikėjai: aktorius Egidijus 

Stancikas ir dainininkas Rai
gardas Tautkus.

Gegužės 23 d. monospek- 
taklis ir poezija: atlieka aktorė 
Birutė Marcinkevičiūtė, Jau
nimo centre.

Gegužės 18 d., „Žaltvyks
lės” Čikagos teatro spektaklis 
Jaunimo centre.

Rugsėjo 21 d., solistės 
Vjoletos Urmanos koncertas 
Morton mokyklos auditorijoje.

Lapkričio mėn. (data dar 
nenustatyta) Premijų šventė.

Knyga — „Lietuviij pėdsa
kai Amerikoje”.

Marija Reinienė 
JAV LB Kultūros tarybos 

pirmininkė

PELNINGAS AMATAS

Thailand valstybėje vienas 
pelningiausių amatų priklau
so „ateities spėjėjams” — 2002 
m. jie uždirbo per 35 mln. 
dolerių. Viena sesija paprastai 
kainuoja 7 dol, bet klientų 
jiems niekuomet nestokoja. 
Ką daugiausia žmonės, 
ieškantys „spėjėjų” paslaugų, 
nori žinoti? Labiausiai — 26 
proc., rūpi verslo reikalai, apie 
20 proc. susirūpinę meilės 
eiga, 22 proc. — pinigais. Įdo
mu, kad tik maždaug 16 proc. 
ieškojusių patarimo, tiki tuo, 
ką tie „patarėjai” pasakė. NYT

Su naujais metais keičiasi 
ir kai kurie dalykai, keičiasi ir 
Medicare kai kurie patarnavi
mai. Part A — ligoninės mo
kėjimas.

Medicare — Part A moka 
ligoninės sąskaitas. Dirban
čiam asmeniui yra, išskaičiuo
jama iš jo algos mokestis, va
dinamas FICA, ir mokama į 
Medicare ir „Soc. Sec” fondą. 
Iš to Medicare fondo yra mo
kama pensininko, turinčio 
Medicare draudimą, ligoninės 
išlaidos.

Ne visos ligoninės išlaidos 
yra užmokamos. Pradinį ligo
ninės mokestį turi užsimokėti 
pats pacientas ar jo turimas 
kitas draudimas.

Šiais metais pradinis („de
ductible”) mokestis pakyla 
apie 3,5 proc. per mokamą pe
riodą — t.y. buvo 812 dol., o 
šiemet yra 840 dol. Mokamas 
periodas (benefit period) pra
sideda tą dieną, kada asmuo 
yra paguldomas į ligoninę ar 
kitą medicininės priežiūros 
instituciją, ir pasibaigia, kada 
praeina 60 dienų nuo tos 
dienos, kai išėjo iš ligoninės. 
Nėra nustatyta, kiek mokamų 
periodų gali būti, bet kiek
vieną kartą, kada asmuo at
sigula ligoninėn ar kiton me
dicininės priežiūros instituci- 
jon, praėjus 60 dienų nuo 
anksčiau buvusio, turi mokėti 
pradinį mokestį — 840 dol., o 
paskui mokėjimus jau perima 
Medicare.

Jeigu asmuo išbūna ligoni
nėje daugiau nei 60 dienų, jis 
turi primokėti kas dieną vadi
namąjį „coinsurence”, kurį 
paprastai, jei pacientas turi 
kitą draudimą šalia Medicare, 
užmoka tas draudimas, jei ne 
— pats pacientas. Šis primo- 
kėjimas — „coinsurance” šiais 
metais yra pakeičiamas. Nuo 
61 dienos iki 90 dienos buvimo 
ligoninėje, kiekvieno mokamo 
periodo dieninis primokėjimas 
bus 210 dol., buvo 203 dol. Jei 
asmuo išbūna ligoninėje 91 ir 
daugiau — dieninis primokėji
mas pakeliamas iki 420 dol., o 
buvo 406 dol.

Jei asmuo yra paguldomas 
į „skilled nursing facibty” ir 
išbūna tenai daugiau nei 20 
dienų, jo „coinsurance” mokė
jimai taip pat pakyla. Naujas 
„coinsurance” mokėjimas die
nai 21 iki 100 dienos yra 105 
dol. per mokamą periodą, o

JAV LB Socialinių reikalų tarybos Labdaros vakare Stasys Baras įteikia 
Lietuvių fondo paramą tarybos pirmininkei Birutei Jasaitienei.

TAI — JŪSŲ LAIKRAŠTIS

buvo 101.50 dol.
Pakeičiamas apibūdini

mas „homebound” paciento. 
Asmeniui, kuris serga namuo
se ir gauna mokėjimus, nebus 
jie nutraukiami, jei jis kai 
kada apleis namus.

Part B — moka už medi
cininius patarnavimus, gau
namus ne ligoninėje — tai 
mokėjimai daktarams, už 
įvairius tyrimus ir t.t.

Ši dalis Medicare yra fi
nansuojama iš fondo, į kurį 
kiekvienas pensininkas turi 
kas mėnesį mokėti. Tie mo
kėjimai yra keliami kasmet 
pagal tam tikrą formulę. Me
dicare įstatymas nustato mo
kėjimų didumą, kuris yra 25 
proc. numatytų galimų gydy
mo išlaidų, o kita dalis pinigų 
ateina iš įvairių federalinių 
fondų.

Mėnesiniai mokėjimai Me
dicare Part B pensininkams 
šiais metais pakeliami 8.7 
proc. Šiais metais kiekvienas 
pensininkas mokės kas 
mėnesį 58.79 dol., pernai buvo 
54 dol. Šis mokėjimas gali būti 
didesnis tiems, kurie nepa
siėmė Medicare Part B drau
dimo, kai jiems suėjo 65 metai 
ir kai jie tai galėjo padaryti.

Medicare Part B pradinis 
(deductible) mokėjimas pa
silieka tas pats 100 dol.

Už medicininius patarna
vimus ne ligoninėje Medicare 
Part B moka 80 proc., o pen
sininkas — pacientas arba jo 
draudimas kitus 20 proc.

Taip pat Medicare už
draudžia diskriminuoti pa
cientus ir nesuteikti jiems vi
sų galimų medicininių patar
navimų, kurie turi Alzhei- 
mer’s ligą ar kokią kitą de- 
mensijos formą. Nes kai ku
riems pacientams, kurie turi 
Alzheimer’s ligą, galima pa
dėti vaistais, fizine ar kitokia 
terapija. Medicare mokės už 
nustatymą — diagnozavimą ir 
gydymo pritaikymą pagal 
kiekvieno paciento reikala
vimus.

Asmenys, kuriems sueina 
65 metai, bet jie dar dirba, pa
tartina išsiaiškinti dėl Part B 
Medicare, nes, jei galite gauti 
šį draudimą ir nepaimate jo 
kada galite, vėliau paėmę, 
turėsite visą laiką daugiau 
mokėti.

Naudotasi Medicare pra
nešimais.



KOKS ADVENTAS, TOKIE IR 
MESIJAI

ALGIMANTAS ZOLUBAS

DRAUGAS, 2003 m. sausio 4 d., šeštadienis 5

Daugelis Marksą laikė 
naujuoju mesiju, nors jis buvo 
Dievu netikintis žydas. Ju
daizmas, Senasis Testamen
tas, be abejonės, jam buvo ge
rai pažįstami. Mesijas Kristus 
skelbė Dievo karalystę ne šioje 
žemėje, mesijas Marksas pa
skelbė sukursiąs rojų žęmėje
— komunizmą. Paniekinęs 
visas tikrosios Paties religijas, 
grįsdamas savo ideologiją dia
lektiniu materializmu, paskel
bė vienintelę „aukso veršio”, 
buities religiją. Ne tik tebe
laukiantiems mesijo žydams, 
atitrukusiems nuo gilesnio 
tikėjimo, istorinės tėvynės bei 
tautos kamieno, bet ir kitų 
tautybių išnaudojamiems, 
kasdieninės duonos stoko
jantiems kitų tautybių žmo
nėms naujoji, religija pasirodė 
patraukli, o Marksas tapo 
„mesiju”.

Sau vietą „religija” lado ne 
labiausiai išvystyto kapitaliz
mo šalyje Vokietijoje, kurią 
buvo numatęs Marksas, o atsi
likusioje Rusijoje. Markso 
pasekėjai Leninas ir Stalinas 
šioje šalyje brutaliausiu būdu 
naikino šventoves, žudė 
dvasininkiją, išniekinę Bažny
čios tradicijas ir apeigas, 
pakeitė jas į krikščioniškų 
apeigų begėdišką mėgdžio
jimą; krikštas — įrašymas į 
spaliukus ar pionierius, su
tvirtinimas — įrašymas į kom
jaunimą, išpažintis — savikri
tika „kolektyvo” akivaizdoje, 
partiniame susirinkime ar 
išprievartautas prisipažini
mas kagėbistams, procesijos
— demonstracijos su raudo
nomis vėliavomis ir komunis
tinių stabų portretais, giesmės 
—aiStabus ir partiją šlovi
nančios dainos, Adventas — 
papildomų įsipareigojimų par
tijai priėmimas, susitikimai 
su partijos veteranais mačiu
siais Leniną, Velykos — ge
gužės Pirmoji, Kalėdos — spa
lio perversmo pagarbinimas. 
Baisiausia, nusinešusi mili
jonus gyvybių „apeiga”, buvo 
komunistinė atgaila už nepa
darytas nuodėmes. Prieš sovie
tines šventes į įmones ir įstai
gas komunistai siųsdavo savo 
ideologus „rekolekcijoms”, ku
riose į sąmonę bruko komunis
tinio rojaus reikšmę.

Blogio imperijai, marksis
tinės ideologijos nešėjai žlu
gus, tos ideologijos dalis — 
ateizmas — valktimi užgulusi 
akis, širdis ir sąmonę, staiga 
neišnyko, liko gilus pėdsakas. 
Tas pėdsakas Lietuvoje ryški
ausiai matomas, pasivadinu
siose socialdemokratų, social
liberalų, liberalų bei kitokiose,

Kitu žvilgsniu...

TEISYBĖ GIMSTA MEILĖJE
Kažkada seniai seniai 

vienas neatsargus filosofas 
pasakė tokią sparnuotą tezę 
— „teisybė gimsta ginčuo
se”...” Na, nuo tada ir 
prasidėjo... Nuo tada visa par
lamentinė valstybių valdymo 
politika ir partinis gyvenimas 
yra paremtas ginčais, de
batais ir kitokiomis muš
tynėmis. Ir niekas nebando su 
šia sparnuota fraze ginčytis. 
O juk ginčijamasi yra ne tik 
politikoje, bet ir alaus bare, 
šeimoje, mokykloje — žodžiu, 
visur, kur tik žmogaus protas 
pasiekia. Proto šviesoj, širdies 
tamsoj — pasakytų poetas... O 
nesiginčija tik medžiai, žuvys, 
debesys, akmenys, katinai ir 
paukščiai. Nesiginčija ir vie
nas kitą mylintys žmonės... 
Jie sutaria. Daug kas galbūt gal
voja, kad augalai ir mylintys 
žmonės nesiginčyja dėl to, kad 
jie yra neprotingi. Bet...

iš komunistų partijos kilu
siose, partijose. Todėl ir jų 
adventas kitoks, ir rekolekci
jos atitinkamos; negana, kad 
komersantai Advento metu 
prekybinius balaganus rengia, 
bolševikai politinį „kermošių”, 
pavadinę rinkimine kampani
ja, paskelbė prieš Kalėdas. 
Politinis turgus iš tikrųjų 
įspūdingas, nes mesijų pasiūla 
(kandidatų į prezidentus) vir
šijo dvi dešimtis, o pranašų 
(kandidatų į savivaldybes) — 
tūkstančiai. Profesoriai, dak
tarai, juokdariai, ubagai (dva
sios) taip įsisiautėjo, kad ne 
tik Dievui vietos neliko, bet ir 
žmogui tarp jų nejauku: 
persekioja hipnotizuojantys 
žvilgsniai iš hektaro dydžio 
plakatų, iš televizoriaus ekra
no, iš balaganinių renginių, 
liejasi burtažodžiai ir užkeiki
mai iš radijo, laikraščių, iŠ į 
pašto dėžutes kemšamų 
agitacinių leidinių. Tik nei 
vienas tikrojo Mesijo atėjimo 
išvakarėse nekviečia į vidinį 
susikaupimą, moralinį atsi
naujinimą, tautos ir valstybės 
pamato — dorovės — tvirtini
mą.

Nekviečia, nes jų akiratyje 
— buitis, o ne būtis, interesai, 
o ne idealai, ne amžinosios 
vertybės, o litai, doleriai, eu
rai, trumpai tariant, — aukso 
veršis, — valstybės lovys sau 
bei savo klanui. Tai bent re
kolekcijos! Yra jų kalbose ir 
žmogus, darbas, darna ir dora, 
tačiau ne tikrąja tų žodžių 
prasme; žmogus — darbo jau
tis loviui papildyti, savo balsu 
per rinkimus prie lovio at-ves- 
tas, darbas — nudvasintas, 
grobuoniškas gamtos netauso
jantis, be kūrybos pradų 
prievartos vaisius, darna — 
vilkų gaujos susitelkimas iš 
negalios grobį nutverti pavie
niui, dora — purvuose sutryp
ta, bolševikų iš vertybių ska
lės išmesta, tačiau šūkiui tin
kama abstrakcija.

O kokio mesijo laukia 
Lietuva? Ar to, kuris tvartely
je gimė, ar tokių, kurie iš ko
munistinės praeities kilo, ku
rie žada, o pažadų netesi. Ar 
nepasidavė žmonės tiems hip
notizuojantiems žvilgsniams 
ir pažadams? Ar neiškeitė tik
rojo Advento tik į žemiškos 
duonos laukimą, aukso veršio 
garbinimą? Ar ne todėl ir lū
kesčiai nebesipildo?..

Koks adventas, kokios re
kolekcijos, kokie mesijai, ko
kie maldininkai, toks ir lūkes
čių likimas, nes daugeliai 
Marksas, Leninas, Stalinas 
tebėra gyvesni už visus gyvuo
sius.

Tarkim, tie patys neprotingi 
medžiai išvalo žmonių pri
terštą orą, neprotingos dar
žovės ir vaisiai užaugina 
savyje tiek vitaminų prager
tiems žmonių organizmams 
atstatyti, o gydomosios žolelės 
užaugina tiek vaistų, kiek joks 
protingas žmogus neužaugin
tų. O katės kiek šeimininko 
nervinių įtampų nuslopina bei 
ligų savo švelniom vibracijom 
išgydo.... O šunys nuo nelai
mių perspėja... Ypač, jeigu 
augalai ar gyvūnai yra augi
nami (bent jau) . kaip ly
giaverčiai partneriai — su 
meile, jeigu jie yra ne tik 
maitinami, bet ir kalbinami, 
jeigu jų prašoma pagalbos — 
tai jie padaro stebuklus. Įdo
mu, ar jūs galėtumėte nu
jausti ir perspėti savo šunį 
apie jam gresiančias ne
laimes?

Kažkada teko skaityti

JAV LB Kultūros taryba. Iš kairės: pirm. Marija Remienė, nariai — Leonas Narbutis, Dalia Šlenienė, Aušrelė 
Sakalaitė, Juozas Žygas. Dalia Anysienė; Ligija Tautkuvienė, Violeta Drupaitė-Cole.

JAV LB KULTŪROS TARYBOS VEIKLOS 2002 METŲ 
DERLIUS

Baigėsi šie 2002 Lietuvai 
ir išeivijos lietuviams reikš
mingi metai. Lapkričio 21 d. 
Lietuva Prahoje buvo pakvies
ta įstoti į NATO šeimą. Šian
dien Lietuva žinoma visame 
pasaulyje. Kultūrinis ben
dradarbiavimas tampa svar
biu veiksniu.

Darbingi ir našūs buvo 
2002 metai JAV LB Kultūros 
tarybai. Kultūrinio gyvenimo 
įvairovė jau ima nebestebinti, 
nes prie visko greitai pripran
tamo. Tačiau Kultūros tarybos 
suorganizuoti renginiai lanky
tojų neapvylė.

Vasario 16 d. pirmininkei 
teko dalyvauti St. Peters- 
burge, FL ir ten pasakyti pa
grindinę paskaitą Nepriklau
somybės proga. Birželio 1 d. 
buvau pakviesta dalyvauti 
poeto Bernardo Brazdžionio 
knygos-albumo „Poetas grįžta 
į Lietuvą” sutiktuvėse. Poetas 
buvo labai silpnas fiziškai, bet 
jo dvasia ir pasiryžimas 
sulaukti savo istorinės knygos 
išliko tvirtas. Tai buvo poeto 
paskutinis viešas dalyvavimas 
renginyje, o jo kūryba am
žiams liks lietuvių tarpe.

Kultūros veikla šakojasi: 
balandžio 14 d. Čikagon buvo 
iškviestas Los Angeles Dra
mos sambūris, kuris suvaidino 
Viktoro Mariūno pjesę „Melas 
šventykloje”. Balandžio 28 d. 
buvo suruoštas II Jaunųjų 
atlikėjų festivalis; gegužės 11 
d. — Poezijos vakaras, į kurį iš 
Lietuvos buvo pakviestas poe
tas Sigitas Geda (dalyvavo 
Čikagoje ir New Yorke); birže
lio 2 d. — Tautinių šokių kon
certas; birželio mėn. 9 d. 
„Žaltvykslės” komedija „Trys 
mylimos” (spektakliai Čika
goje, Lemonte, Detroite ir Cle
velande); „Kanklių” koncertai 
(New Britain, Philadelphijoj, 
New Yorke, Baltimorėje, Cle

nuostabų atsitikimą apie vers
lininką, kuris, netekęs darbo, 
susirgo sunkia depresija bei 
įvairiom skrandžio ligom, ir 
jau galvojo, kaip čia greičiau 
sau galą pasidaryti. Gal
vodamas apie tą savo galą, jis 
kasdien vis važinėjo į savo 
kolektyvinį sodą užmiestyje ir 
ten kalbino savo pasodintą
sias vyšnias. Vyšnios rudeniop 
jam užaugino tokias uogas, 
kad jis ne tik pasveiko nuo 
savo ligų, bet ir sektis jam 
ėmė daug labiau, negu sekėsi 
iki bankroto. Drįsčiau paste
bėti,* kad su vyšniomis jis 
nesiginčijo, o meiliai kalbė
josi...

Taigi, drįsčiau ginčytis, 
jog teiginys, kad „ginčuose 
gimsta tiesa” yra visiška nesą
monė. Ginčuose gimsta pyktis, 
nepagarba. Ginčydamasis 
žmogus sureikšmina save, 
žemindamas savo priešininką. 
Žiūrint net ir į mūsų nuos
tabųjį Seimą, stebint žinia
sklaidos patyčias bei nuož
mius kaltinimus mažne vi
siems be išimties, pasidaro 
aišku, kad mums iki augalų ar

velande, Lemonte ir du kon
certai Madison, WI).

Nuostabi buvo gintaro pa
roda, kurią atvežė Nidos mu
ziejaus savininkai Kazimieras 
ir Virginija Mizgiriai. Gintaro 
parodą lydėjo sėkmė — visa 
paroda buvo pervežta iš Lie
tuvos į VVashington, D.C. ir 
atgal iš Čikagos į Lietuvą sėk
mingai. Dėl šios sėkmės tenka 
dėkoti G. T. International pre
zidentui Algiui Grigui, kurio 
geras patarnavimas ir greita 
orientacija laiku išsprendė 
visas problemas. Dėkojame 
Lietuvių fondui, kuris gintaro 
parodą finansavo. Lietuvos 
gintaro lobynu gėrėjosi 10 
dienų amerikiečiai ir lietuviai 
VVashington, D.C. Old Post 
Office Pavillion ir Lemonte 7 
dienas mokiniai, vietos lietu
viai bei svečiai amerikiečiai.

JAV LB Kultūros tarybos 
rūpesčiu buvo sudaryta gali
mybė suorganizuęti bendrą 
išeivijos leidybos stendą, pa
vadintą „Lietuvių išeivijos 
knyga”. Kultūros tarybai ats
tovavo bibliotekininkė Dalia 
Lukienė, o išlaidos padengtos, 
per Kultūros tarybą, dosnių 
tautiečių aukomis, už kurias 
visiems aukotojams dėkojame.

Lapkričio 17 d. Philadel
phijoje įvyko iškilminga 20- 
toji Premijų šventė. Premijų 
mecenatas — Lietuvių fondas. 
Buvo įteiktos 2002 metų lau
reatams šešios premijos: Teat
ro — Algimantui Žemaitaičiui, 
žurnalisto — Algirdui Pužaus
kui, muzikos — Raimondai 
Apeikytei, dailės — Juozui 
Mieliuliui, radijo — Roches- 
terio lietuviško radijo valan
dėlei „Dainos aidas” ir tauti
nių šokių mokytojos — Daliai 
Dzikienei. Nuoširdi padėka 
Philadelphįjos LB apylinkei 
už sutikimą priimti ir pagerbti 
mūsų kultūros darbuotojus.

katinų dar tolokai. Dar rei
kėtų pasivystyti...

Daug yra kalbama apie 
nerealiai didelį savižudybių 
skaičių Lietuvoje — dėl ko tai 
vyksta? Dėl to, kad nebėra 
meilės, o yra labai daug ginčų 
— visur: Seime, spaudoj, 
namie, mokykloj, gatvėj, alu- 
bary, tarpuvartėse... O va ka
pinėse tų ginčų nebėra — ten 
ramu, paukšteliai čiulba, žo
lytės svyruoja, vėjelis pučia...

Taigi, mieli Lietuvos 
piliečiai, nebesiginčykime, o 
mylėkim vieni kitus, džiau
kimės vieni kitais ir vieni 
kitiems padėkim. Juk koks 
kūdikis gimsta ginčuose? 
Įsivaizduokit, jei jūs su savo 
žmona (ar vyru) mylėtumėtės 
lovoj karštai besiginčydami ir 
diskutuodami, — kas gimtų? 
Gimtų protingas vaikelis, it 
koks Seimo narys, ir pradėtų 
nuo pirmų žodžių su tėvais 
ginčytis.

O jei pasimylėtumėt tai
koj, sakydami vienas kitam į 
ausį meilius žodžius, gimtų 
vaikelis ramus ir kilnios šir
dies it koks dievuliukas.

Taipogi padėka mecenatui 
Lietuvių fondui.

1999 m. LB Kultūros tary
bos skelbtam dramos konkur
sui buvo atsiųsti 36 veikalai. 
Vertinimo komisiją sudarė: 
Los Angeles Dramos sambūrio 
aktoriai — Ema Dovydaitienė, 
Algimantas Žemaitaitis ir Pet
ras Maželis, o iš Čikagos — 
išeivijos rašytojų sąjungos 
pirm. Stasė Petersonienė ir 
„Draugo” vyr. redaktorė Danu
tė Bindokienė. Vertinimo 
komisija premijavo tris 
veikalus ir padalino po 1,000 
dol., nes nerado pirmos vietos 
tinkamo veikalo. Buvo premi
juoti šie veikalai: trijų veiks
mų komedija „Pilietybė”, auto
rius Anatolijus Kairys (Chi
cago), trijų veiksmų drama 
„Kartų praraja”, autorius 
Andrius Mironas (Los An
geles) ir komedija „Reikia ark
lio”, autorė Janina Kliučins- 
kienė (Kaunas). LB Kultūros 
taryba dėkoja dramos konkur
so mecenatui dr. Jonui Ado
mavičiui ir vertinimo komisi
jos nariams.

Šiais metais spaudos vąjui 
Lietuvių fondas neskyrė lėšų, 
tad spaudos vajus nebuvo 
skelbtas. Jo pasigedo mūsų 
spauda, nes tai buvo gera pas
kata periodinę spaudą užsi
prenumeruoti naujiems skai
tytojams.

Turime pabrėžti, kad Lie
tuvių fondo lėšomis Kultūros 
taryba parėmė sekančias LB 
apylinkes: Cicero, Los Ange
les, Baltimorę, Cleveland, 
Philadelphija, Rochester, New 
Britain. LB apylinkės dėkin
gos Lietuvių fondui už šią 
reikšmingą finansinę paramą.

Rugsėjo mėn. Kultūros 
tarybos pirmininkės pastan
gomis į Čikagą buvo iškviestas 
prof. Vytautas Landsbergis. Jo 
kelionę taip pat finansavo lab-

(Kažkodėl nesakoma — kil
naus proto...)

Tai ką daryti? Galbūt 
reikia pradėti mylėtis visur — 
ir Seime, ir alubariuose, ir 
skersgatviuose? Na, nesu- 
praskit paraidžiui — tikrai 
nebūtina mylėtis su visomis 
sutiktomis panelėmis ar po
naičiais... Visa tai galima 
atlikti ir platoniškai — 
mylėtis dvasioje, it kokiam 
čiulbančiam paukšteliui. 
Tokia dieviška erotika — 
meilė savo artimui.. O spar
nuotą frazę „ginčuose gimsta 
teisybė” siūlyčiau pakeisti kita 
fraze — „teisybė gimsta meilė
je”, kuri yra tyli, rami ir iš
mintinga:

„Jei kalbėčiau žmonių ir 
angelų kalbomis,

Bet neturėčiau meilės, aš 
tebūčiau
Žvangantis varis ir skam

bantys cimbolai”.

(IKor 12,31b8)

Vytautas V. Landsbergis
(kino režisierius)

daringas visuomenininkas dr. 
Jonas Adomavičius. Prof. Vy
tautui Landsbergiui buvo 
sudaryta galimybė susitikti 
Čikagoje su lituanistinės 
mokyklos mokiniais, išsamią 
paskaitą skaitė Illinois uni
versitete studentams (ačiū 
prof. dr. Violetai Kelertienei). 
ALTo suorganizuotuose pie
tuose miesto centre, dalyvavo 
septyni konsulai, svečiai ame
rikiečiai ir mūsų organizacijų 
atstovai. Pagrindinis tikslas 
buvo — dalyvavimas „Draugo” 
iškilmingame bankete. Visur 
jis buvo pagrindiniu kalbėtoju. 
Prof. Vytautas Landsbergis 
ypač daug dėmesio skyrė 
mūsų spaudai.

LB Kultūros tąryba di
džiuojasi nuveiktais darbais. 
Visi JAV LB tarybos sesijos 
kultūros komisijos pasiūlytos 
rezoliucijos buvo įvykdytos. 
Tikime, kad ateinantys metai 
atneš dar daugiau svarbių 
kultūiinių laimėjimų. Visus 
laimėjimus galėjome atsiekti 
tik visos kultūros tarybos na
rių sutarimu ir talka.

Ateities planai
Žengiame į Naujuosius 

metus. Kiekvieni metai, kaip 
ir kiekvienas meno renginys 
turi savo prasmę ir tikslą. 
Ateinantieji, 2003 metai, yra 
skirti Karaliui Mindaugui. 
1253 m. Mindaugas buvo 
karūnuotas. Lietuvai ši su
kaktis yra svarbi, nes tais me
tais Lietuva buvo pripažinta 
lygiateise Europos valstybe. 
JAV LB XVI tarybos III sesi
jos kultūros komisija įpareigo
jo Kultūros tarybą padėti LB 
apylinkėms suruošti minė
jimus. Gegužės mėn. buvo su
darytas planas, kuris apėmė 
20 LB apylinkių ir išsiuntinė
tas su prašymu laikytis nus
tatyto grafiko ir užimti sales 
savo apylinkėse. Visos LB 
sutiko dalyvauti, išskyrus 
vieną apylinkę. Buvo pakvies
tas aktorius Egidijus Stan
cikas ir jaunas solistas Rai
gardas Tautkus. Jie nuo va
sario 1 d. iki balandžio 16 d. 
apkeliaus numatytas LB apy
linkes. Maloniai prašoma ir 
kitas, neįtrauktas į sąrašą 
apylinkes, suruošti minėjimus 
jų pačių pasirinktomis temo
mis ir programomis.

LB Kultūros taryba, kartu 
su „Vorutos”, istorinio laik
raščio redakcija, skelbia jau
nųjų istorikų konkursą skirtą 
karaliaus Mindaugo karūna
vimo 750-metinėms paminėti. 
Tema: „Mindaugas ir jo reikš
mė Lietuvos istorijoje”. 
Mecenatai: dr. Jonas Adoma
vičius. Konkurso informacija 
skelbiama spaudoje arba ra
šykite LB Kultūros tarybai 
2841 Denton Ct., Westchester, 
IL 60154. Kviečiamas jauni
mas dalyvauti šiame konkurse.

Dar kartą raginame LB 
apylinkes surašyti asmenų 
prisiminimus apie pasitrau
kimą iš Lietuvos. Iki šiolei, 
įskaitant ir 2003 metus, gauti 
prisiminimai bus įjungti į pir
mąją knygą, kuri bus pradėta 
redaguoti 2003 metų gale. 
Prisiminimus siųsti LB Kul
tūros tarybos narei Laimai 
Petrauskaitei-Vanderstoep 
adresu 6115 N. Forest Glen,

• • • • •MARGUMYNAI*.... ............. ... -----.,
NAUJOS PROBLEMOS 

KELEIVIAMS
Nuo 2003 m. sausio 1 d. 

JAV oro uostuose įvestas visų la
gaminų tikrinimas — iki tol buvo 
tikrinami tik daiktai, kuriuos 
keleivis pasiimdavo su savimi.

Kadangi lagaminus, ati
duodamus į bagažą, tikrina 
elektroniniais aparatais, kelei
viams patariama kitaip savo 
daiktus supakuoti, kad nekil
tų problemų. Visų pirma į la
gaminus nedėti šokolado, sū
rio, riešutų sviesto ar kitų „tirš
tų” maisto produktų, nes ma
šinai tai gali atrodyti, kaip

Chicago, IL 60646.
2003 m. birželio 20-liepos

5 dienomis Lietuvoje įvyks III 
Pasaulio Dainų šventė. Nuo
širdžiai kviečiami dainininkai 
dalyvauti. Primename, kad 
kelionės bilietus reikia už
sisakyti iš anksto, nes vėliau 
užsisakiusiems teks mokėti 
aukštesnę kainą.

Kultūros taryba yra įsi
pareigojusi tęsti Premijų 
šventes. Premijas visuomenė 
sutinka palankiai. Premijų 
komisijoms tenka sunkus dar
bas atrinkti premijuojamus 
asmenis. Premijų laureatams 
yra tam tikras moralinis 
pasitenkinimas, kad jų ištver
mingas darbas yra įvertintas, 
pripažintas. Kreipiuosi į LB 
apylinkes savanoriškai pasi
siūlyti suruošti premijų šven
tę 2003 metais lapkričio mėn. 
Pranešti Kultūros tarybai tel.: 
708-562-1448, e-mail

mremiene@aol.com Dėl 
detalių ir datos susitarsime.

Kultūros taryba imasi la
bai didelio ir atsakingo darbo 
— surankioti, aprašyti JAV 
gyvenančių lietuvių pėdsakus 
ir išleisti knygą. Darbas 
pradėtas. Jau turime daug 
nuotraukų, aprašymų, statis
tikos. JAV krašto lietuvių 
istorija yra graži ir turtinga. 
Visų laikų ir kartų lietuviai 
imigrantai savo darbštumu ir 
dosnumu yra pastatę didingų 
bažnyčių, kultūros namų, lie
tuviškų mokyklų. Surinkus 
nuotraukas ir žinias bus 
išleistas leidinys „Lietuviškų 
židinių pėdsakai JAV”. Tokį 
leidinį turės gauti kiekviena 
biblioteka ir mokykla Lie
tuvoje. Tad kreipiamės į LB 
apylinkes ir geros valios tau
tiečius, atsiųsti kultūros tary
bai žinias, informaciją ir nuo
traukas, iliustracijas.

Gegužės 24 d. Lemonte, 
mokslo ir kultūros simpoziuT. 
mo metu, įvyks Poezijos ir me
no spektaklis, kurį atliks ta
lentinga aktorė, poetė Birutė 
Marcinkevičiūtė iš Lietuvos.

Čikagos „Žaltvykslės” dra
mos sambūris gyvuoja ir ren
giasi naujam spektakliui, ku
ris numatytas gegužės 18 d. 
Jaunimo centre.

Vienas iš svarbiausių ren
ginių bus solistės Violetos Ur- 
manos koncertas kartu su Či
kagos Lyric operos orkestru. 
Solistė Urmana žinoma visoje 
Europoje ir už jos ribų. Ji yra 
kviečiama atlikti pagrindinius 
vaidmenis operose JAV. Pir
mą kartąjį dainuos mums, lie
tuviams. Koncertas bus rug
sėjo 21 d. Cicero-Čikagos prie
miestyje, Morton mokyklos 
auditorijoje.

Darbų daug. Tačiau šian
dien turime galimybę pasiekti 
tai, ko norime ir kuo tikime. 
Nors esame toli nuo tėvynės, 
nuo gimtojo krašto, turime 
nepamiršti, kad esame tautos 
dalis, bet kartu turime ir savo 
pareigų. Dėkojame už darbų 
pasidalinimą ir pritarimą 
kultūros baruose.

Geriausi linkėjimai šiose 
Kalėdų šventėse ir laimin
giausių Naujųjū Metų kiek
vieno gyvenime.

Marįja Remienė 
JAV LB Kultūros tarybos 

pirmininkė

bombos; knygas išdėlioti vieną 
šalia kitos, vežamas dovanas 
nesuvynioti ir neužklijuoti; 
apatinius drabužius ir įvairius 
kosmetikos reikmenis sudėti į 
plastmasinius maišelius; ba
tus padėti ant pat viršaus, laga
mino neperkimšti, kad, jį ati
darius, būtų nesunku vėl už
daryti. Ir svarbiausia — laga
mino neužrakinti. Jeigu tikri
nant kyla koks neaiškumas, 
lagaminas atidaromas ir oro 
uosto darbuotojo patikrina
mas. Pasitaikius vagystei, ke
leivis turi nedelsiant apie tai 
pranešti oro linijai. ChTr

mailto:mremiene%40aol.com
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Siūlo darbą
JUBILIEJINIS KONCERTE Paslaugos NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

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

Tel. 901-218-7481.

Parduoda

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms 
kompanijonėms ir namų 
ruošos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba 
atvykti į darbą ir išvykti. 

Kreiptis:
ALL CARE 

Employment Agency 
Tel. 773-736-7900.

Discounted Airline tickets from 
New York and Chicago to Vilnius 

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

Krautuvėlė „LIETUVĖLE'

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo trans

portą ir važinėti greitkeliais į 
vakarinius priemiesčius.

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

Tik už $85 parduodamos bulvių 
tarkavimo mašinos. 

Duodame garantiją, UPS siunčiame 
į kitas valstijas. Platus asortimentas 

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

„Visuotinę Lietuvių Enciklopediją”.
Jaunimo centre prekiaujame tik 

savaitgaliais, o kitomis dienomis ir 
savaitgaliais —

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

Imigracinės ir vizų 
paslaugos

Persiuntimo paslaugos

Atlantic
rp.

SIUNTINIAI LAIVU IR AIR CARGO.
PRISTATOME Į LIETUVĄ, BALTARUSIJĄ, 
LAT VIJĄ, ESTIJĄ, RUSIJĄ IR UKRAINĄ.

NUOLATINIS STATUSAS 
KANADOJE!!!

www.immigration-service.com

VALSTIJOS VAIRAVIMO 
PAŽYMĖJIMAS IR ASMENS 

PAŽYMĖJIMAS 

Tel. 773-237 0066

8E01 S. 78 Th AVĖ, BR1DGEVIEW, IL 60455 
Tel: (800)-775-7363, (708)-599-9680
2719 W. 71 STR, CHICAGO, IL 60629 
'Ibi: (7731-434-7919, Fax:(773)-434-7914

CTS , 6733 W. Belmont 
Avė., Chicago, IL.

Keliaujantiems

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

IBICENT IN3OTUNGB AG1ENOT
4315 W. 83 rd St, CHICAGO, IL 60629 • 773-735-3400 

4724 W. 103 rd ST., OAK LAWN, IL 60453 • 708-422-3922 
DRAUDIMO AGENTAI
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KELIONĖS į DAINŲ ir ŠOKIŲ ŠVENTĘ 
FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš įvairių JA V miestų. 

Grupės ir pavieniai keliautojai 
PIGIAUSIOS KAINOS U!
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VyroronĮo
Alt J

40-24 235th Street Douglaston, N Y 11363 
Td. 718-423-6161 1-800-77-VYT1S

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

Rita Penčylienė - Tel/far 708-923-0280
E-mail: pencylar@aol.com

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

E-mail: broneb@aol.com
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AMERjp

5058 S. ARCHER AVĖ., CHICAGO, IL 60632 
Tel.: (773) 838-8888;
Fax.: (773) 838-8946

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

Kalbame lietuviškai.

Tel. (773)838-8888.

35-rių metų kūrybinės veiklos s"'
Dėl bilietų teirautis:
Willowbrook Ballroom yJš'
8900 South Archer Rd aaHg_. JnH 
Wi llov^S jirirujs

Atlantic Express Corp* iSę 
2719 VVesA1

■"•"■^Parduotuvėle "l.ietūyplc^c • '" ’j 5741 S. Harfėmjiąi^ė^įGhicago W
Tel (77.3) 788:1362 '

Ksiai pažymėti

Rfe įj .

CZ» SK&RS 8900S«,e,Bo^
Willow Springs, IL

vasario i d., b v.v^Chicago - VViHovvhPOOk Ballroom  

Jr
Sausio 25 d.- New York Ctly Sausio 25d- New York City- Sausio 25d.- New York City

Namų remonto ir statybinės paslaugos

Amber construction Co.
Dengiami stogai, kalamas 

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

remonto darbai.
,Licensed, insured, bonded” 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929.

ELEKTROS
VEDIMAI-PATAISYMAI.
uriu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai.

773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

PTu

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

Tel. 708-205-1046, Vytenis.

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

Aukšta darbų kokybė, 
žemos kainos.

ŽILVINAS
VENCIUS

contractor CONSTRUCT
ZSL
tucrloN

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

KEPYKLA IR DELIKATESAI T 
6216 W. Archer Avė., Chicago, IL 60638 

Tel. 773-581-8500
1 Lietuviška duona ir raguoliai 
Vestuviniai ir įvairūs tortai 
Lietuviškas maistas — „catered”
Siunčiame mūsų produktus UPS 
Atidaryta 7 dienas savaitėje

A & S 24 HRS, 7 DAYS 
773-531-1833 

312-371-1837
FREE ESTIMATE 

Apšildymo Ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaliacija
Vandens šildytuvai 
Kaminai,
Gariniai boileriai 
Centrinė šaldymo sistema

STASYS CONSTRUCTION

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

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

S. Benetis, tel. 630-241-1912

Rūsių, virtuvių ir vonių 
įrengimas, keramikos plytelės, 

grindys, dažymai iš lauko 
ir vidaus.

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

Atnaujinu parketą, 
atlieku dažymo darbus.

Tel. 708-917-9199.

Įvairus
-5-

KAVINĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

nuo
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p. 
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.

Siūlo mokytis

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

įsidarbinant
Mokykla ruošia šiuos specialistus:

• Dantistų asistentus, turinčius
kompiuterio ir medicininių sąskaitų žinių
* Medicinos asistentus ir medicininės 

sąskaitos

Šios mokyklos studentai gali lankyli 
nemokamas anglų kalbos pamokas.

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

Du mėnesiai — ir i
847-652-

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

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

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite 

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

laboratorijos darbus.

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

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

Antradieniais ir trečiadieni
ais susikalbėsite lietuviškai. 

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

Draudimo paslaugos

SVHKATOS IR 
DRAUDIMAS

MJmM0I9IJQNAMU 
GYVYBESDRAL 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

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

STATE FARM INSURANCE 
DRAUDIMAI

Automobilio, namų, 
gyvybės ir sveikatos 

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

708-423-5900

Kirpėjų paslaugos

KIRPĖJA, turinti didelę darbo 
patirtį, kerpa vyrus ir moteris, atlieka 
cheminį sušukavimą, dažo plaukus, 

antakius, blakstienas.
Pagal pageidavimą atvyksta į 

kliento namus.
Tel. 773-918-0851; 

773-844-3649, Regina

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

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

namų tel. 708-612-9524.

Neseniai atvykote į \ 
šį kraštą, ieškote darbo, 
norite išsinuomoti butą, 

tačiau jus gąsdina skelbimų 
kainos laikraščiuose? Ne 

bėda! „Draugas” pasiruošęs 
ištiesti pagalbos ranką. Jūsų 

skelbimą spausdinsime 
nemokamai, tereikia kreiptis 

į „Draugą”
tel. 773-585-9500, 

fax 773-585-8284 arba 
tiesiog apsilankyti adresu 

4545 W63 St. Chicago,
IL 60629

Chicago

Teikiu paslaugas parduodant 
ar perkant namus, butus, 

žemėssklypą.Veltui 
įkainoju nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunant finansinę paskolą.

l

O’FLAHERTY REALTORS 
& BUILDERS. Ine. 

Kompanija pagal jūsų užsakymą 
stato naujus namus. 

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

mob. 708-203-5242 
jonavičius O home.com

GREIT PARDUODA
Landmark
properties

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

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

Kraustymosi paslaugos

MOVING
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ii į kitas valstijas.

GEDIMINAS
708-387-9144

rankose puiki specialybė!
; 847-361-4194

8011 Lincoln, Skokie

Įvairios paslaugos

Always With Flowers
• Gėlės į Lietuvą (1-2 biznio dienos)
• Vestuvinės ir proginės puokštės 
(vestuvinių puokščių konsultavimas — nemokamas)

• Salių, stalų ir bažnyčių dekoravimas įvairioms 
progoms su 20% nuolaida

• Žolynų ir kapų tvarkymas
• Gėlės visoms progoms
• Krepšeliai ir vainikai laidotuvėms
• Pristatome JAV, Lietuvoje ir pasaulyje
• www.alwayswithflowers.com

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

Audrius Mikulis
Tel: 630-205-9262 
Pager 773-260-3404 
E-mail: amikulis@usa.com 
Įvairus nekinojamas turtas:
* Nemokamas įkainavimas
* Nemokama rinkos analizė
* Pirkimas
* Patdavrnas
* Surandame
optimaliausią finansavimą

Ozirrtvia^y,

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Voice Mal: 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.

Accęnt 
Homefinders

9201 S. Cicero
Oak Lawn, Illinois 60453
Business 708-423-9111

Voice Mail 708-233-3374 
Fax 708-423-9235 

Pager 312-707-6120 
Res. 708-423-0443

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose.

Siūlo išnuomoti

66 St. ir Troy išnuomoja
mas 3 kambarių su apšildy

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

Tel. 708-425-7160.

Westmont išnuomojamas 2
mieg. apšildomas butas. 

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

Tel. 630-415-2405.

Išnuomojamas apšildomas 
4 kambarių,

1 mieg. butaš 67 & \Vhipple 
apyl. $415 į mėn. + „security”

Tel. 773-434-4543

How easy is it to g 
As easy as SAS.

Šiauriniame Čikagos 
priemiestyje 

išnuomojamas kambarys 
su baldais.

Tel. 847-912-1485.

Išnuomojamas vienas 

kambarys. Kaina $325.
Tel. 708-476-1184, Zitja.

Išnuomojamas 2 mieg. naujai 
įrengtas butas su baldais j 

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

Siūlo finansavimų

v CENDANT
Mortgage

FINANSUOJAME NAMUS 46 VALSTIJOSE 
MINDAUGAS 888-844-9888 (darbo); 651-343-0286 (mob.) 
M3Bubliauskaa@cbbumet.com

TAI — JŪSŲ LAIKRAŠTIS

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

A 8TAR ALLIANOG MEMHER ’*
i

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

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

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

It’s Scandinavian
S/IS

Scandinavian Airlines

http://www.immigration-service.com
http://WWW.MAZEIKA.COM
mailto:vyttours%40earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar%40aol.com
mailto:broneb%40aol.com
http://home.com
http://www.alwayswithflowers.com
mailto:amikulis%40usa.com
mailto:M3Bubliauskaa%40cbbumet.com
http://www.scandinavian.net


Trumpai apie viską
(N Budinanti. „Lietuva. lyte” (LB), „Lietuvei* tioių" (LŽ>. „Reepubtikoe" (R), 
„Kauno dieno." (KD). „Klaipėda." (K) „V.lttybė. tinių" (VŽ) dl.nraičių, BNS 
ir Eltos informacijom*.)

« Beveik visą gruodį „Kauno dienos” skaitytojai rinko populiariausių Lietuvos 
žmonių dešimtuką — siuntė 
laiškus paprastu ir elektroni- 

; niu paštu, pildė laikraštyje ir 
internete paskelbtas anketas. 
Susumavus rezultatus paaiš
kėjo, jog ketvirtą kartą ifi eilės 
Metų žmogumi skaitytojai iš
rinko prezidentą Valdą Adam
kų. Prezidentas į Lietuvos at
eitį žvelgia su didelių gerų 
permainų viltimi: „Mano šir
dis yra Kaune. Aš visuomet 
skaudžiai išgyvendavau dėl 
miestą ištikusių nesėkmių ir 
norėčiau, kad jis kuo greičiau 
atgautų savo buvusią šlovę, 
pasikeistų jo veidas ir vieną 
sykį baigtųsi tos kalbos, kad jį 

; jau lenkia ir Klaipėda, ir kiti 
miestai”. •' (KD, Eite)* Laimėjusi keturias vietas Šiaulių miesto taryboje 
Mindaugo Murzos vadovauja
ma Lietuvos nacionaldemo- 
kratų partija ketina kontro
liuoti miesto valdymą. Garsiai 
kol kas apie jokias koalicijas 
neprabylantys Šiaulių politi
kai teigia, kad tartis pradės 
tik po švenčių. (Lž, Elta)* Gruodžio 21 dieną prezidento Valdo Adamkaus dekretu kultūros vicem- 
inistrė Ina Marčiulionytė pa
skirta Lietuvos nepaprastąja 
ir įgaliotąja ambasadore prie 
UNESCO. „Neišnaudotų ga
limybių visada yra. Atidžiai 
peržiūrėję visas programas 
nuspręsime, kur dar galime 
‘įstatyti koją’ ”, apie būsimą 
darbą UNESCO sakė Ina 
Marčiulionytė. <lž, Eita)

_
MOTERYS ATLIKS 
KARINĘ TARNYBĄ

Pradedant 2003-aisiais, 
Tunisijos moterys taip pat bus 
šaukiamos atlikti karinę tar
nybą. Tai pirmoji musulmo
niška arabų pasaulio valstybė, 
įvedusi įstatymą, kad mote
rys, sulaukusios 20 metų am
žiaus, gali būti šaukiamos į 
kariuomenę. Tunisįja yra taip 
pat vienintelė musulmoniška 
valstybė, kurioje uždrausta 
daugpatystė. Reuters

STATYS HOLOKAUSTO 
MUZIEJŲ

Vengrijos ministras pir
mininkas Peter Medgyessy 
Budapešte, buvusios žydų si
nagogos vietoje, gruodžio pra
džioje padėjo pirmąjį akmenį 
holokausto muziejaus pama
tams. Daugiau kaip 600,000 
Vengrijos žydų buvo nužudyta 
Hitlerio viešpatavimo laiku, 
kai Vengrija buvo Vokietijos 
sąjungininkė. Holokausto mu
ziejus bus pirmasis Vengrijoje.

NYT

KANADA PATVIRTINO 
KYOTO SUTARTĮ

Gruodžio mėnesį Kanada 
oficialiai patvirtino Kyoto su
tartį, pasižadėdama, pagal 
šios sutarties reikalavimus,

HALINA
1-708-453-5853 — kalba 

lenkiškai, angliškai 
(vairūs darbai

CHEPOVS
Domestic Agency, Ine 

1-847-803-6439 
. kalba rusiškai, angliškai 

vaikai ir seneliai

Kviečiame moteris darbams pilnai ir 
nepilnai darbo savaitei gyvenamųjų 
patalpų valymui. Mokame grynais 
kiekviena dieną.
Minute Maid 7562 N. Milvvaukee, 
Chicago, IL 60631. 1-847-647- 0433. 
Kalbame ir rusiškai. Klausti Jurijaus arba 
Leonido.

1-773-804-0500 
lenkiškai, rusiškai 

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

* Dideliais politiniaislaimėjimais pasigirti nega
linti Lietuvos centro sąjunga 
krečiama porinkiminio nesu
tarimų drugio. Centristų va
dovas, Seimo narys Kęstutis 
Glaveckas už viešą partijos 
vadovybės kritiką sustabdė 
parlamentaro Virginijaus 
Martišausko narystę sąjungo
je ir pasiūlė atšaukti jį iš par
tįjos valdybos narių. V. Mar
tišauskas tvirtino tebelaikąs 
save centristu: „Man sąjungo
je gerai. Tegu išeina tie, kam 
ten nepatinka”. <kd, Eita)* Paaiškėjo, jog savaitės pradžioje netikėtai dingęs Seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas su žmona 
Jolanta bei dukra Aiste atos
togauja ir slidinėja viename iš 
Austrijos kalnų kurortų .<r, Eita)* Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) pirmininko pirmasis pavaduoto
jas, šios partijos frakcijos 
Seime seniūnas Andrius Ku
bilius tikisi kovą perimti va
dovavimą partijai. Jis ketina 
dalyvauti kovo mėnesį numa
tytuose partįjos vadovybės rin
kimuose ir tikisi juos laimėti. 
Anot A. Kubiliaus, partįjos 
pirmininką išrinkti numato
ma visuotiniu partijos narių 
balsavimu, kuris turėtų įvykti 
iki kovą numatyto suvažia
vimo. Dabartinis partijos pir
mininkas, Seimo narys Vytau
tas Landsbergis teigė negir
dėjęs kalbų apie visuotinę par
tįjos narių apklausą, tačiau 
pripažino kovą ketinąs už
leisti vadovavimą partijai.

(BNS)

'MARGUMYNAI-
iki 2012 m. sumažinti į orą iš
metamų kenksmingų taršų 
kiekį. Kyoto sutartį pasirašė 
beveik visos stambiosios pra
moninės valstybės, išskyrus 
JAV-es. Prez. George W. Bush 
pernai kategoriškai atsisakė 
Kyoto susitarimą priimti. NYT

MAŽIAU NAFTOS
JAV Geologinių tyrimų są

junga pranešė, kad Rocky 
kalnuose yra bent trečdaliu 
mažiau naftos telkinių, negu 
tikėtasi. 1995 m. apskaičiuota, 
kad iš Montana, Wyoming, 
dalies Utah, Colorado bei New 
Mexico valstijų galima tikėtis 
2.76 milijardų statinių naftos. 
Pagal naujausius duomenis — 
tik 1.9 mljrd. statinių. Prez. 
Bush pernai suteikė leidimą 
atlikti bandomuosius naujų 
naftos šulinių gręžimus įvai
riuose JAV draustiniuose ir 
kitose, gamtos apsaugai skir
tose, vietovėse. AP

GALILEO BAIGIA 
KELIONĘ

Instrumentinis erdvių ty
rinėtojas Galileo, NASA pa
leistas 1989 m., savo kelionę 
baigs š.m. sausio viduryje, 35 
kartą apskriejęs Jupiterį ir 
pasiuntęs į Žemę paskutinius 
savo tyrimų duomenis. NASA

TURGUS
Valentinas Krumplis

TERESA
1-773-545-3795 

kalba Jenkiškai, angliškai,
Darbai įvairūs

1-773-838-1770 
lenkiškai, angliškai, rusiškai 

Vairuotojų teisės - CDL

LEONID
2881 N Milvvaukee 

1-773-395-8820 
kalba rusiškai, angliškai 

(vairūs darbai

MARINA
1-847-329-0202

kalba rusiškai, angliškai 
namų, viešbučių, parduotuvių

valymas • vizų pratęsimas • “aid 
to tax payer" informacija dėl taksų 

mokėjimo • vaikai ir seneliai
CAROLINA JANITORIAL, Ine.

1-708-415-1211 • 
1-708-837-8904

Kviesti Eugenijųkalba lietuviškai 
viešbučių kambarių tvarkymas 

ir padavėjos

NIKĄ
1-773-583-5888 — kalba 

lenkiškai, angliškai
3411 N. Pulaski
Seneliai, vaikai

FUNERAL HOME
• Patogioje vietoje tarp 

Čikagos ir Lemonto 
•10 minučių nuo Šv.Kazimiero 

lietuvių kapinių
11028 S. Southwest Hwy. 

Palos Hills, Illinois 
(708)9744410

* Moderniausią rytinėjeBaltįjos jūros pakrantėje 
naftos produktų terminalą ek
sploatuojanti bendrovė „Klai
pėdos nafta” 2002 metais į 323 
tanklaivius pakrovė 6.705 
mln. tonų naftos produktų — 
daugiausia nuo 1994 metų, 
kai buvo įkurta bendrovė. Pa-, 
lyginti su 2001-aisiais, pernai 
perkrovimų apimtis išaugo 
30.2 proc., arba 1.55 mln. to-i 
nų. Apie 40 proc. per Klaipėdą 
eksportuojamų naftos pro
duktų 2002 metais sudarė 
„Mažeikių naftos” produkcija. 
Rekonstravusi 6 mazuto tal
pyklas po 20 tūkst. tonų, 
„Klaipėdos nafta” jau vasaros 
pabaigoje planuoja pradėti 
krauti ir naftą. (BNS)* Buvęs „Mažeikių naftos” generalinis direktorius James Sheel įsitikinęs, 
kad ,„Jukos” yra geresnis šei
mininkas Lietuvos naftos per
dirbimo įmonei negu „Wil- 
liams”. „Iki šiol tvirtai tikiu 
bendrovės ‘Mažeikių nafta’ 
ateitimi. Žinau, kad praėju
siais metais pradėtas įmonės 
modernizavimas pavers šią 
įmonę viena pelningiausių 
naftos perdirbimo įmonių Eu
ropoje”, sakė J. Sheel. (R, Elta)* Daugiau nei trečdalis Lietuvos gyventojų tikisi, 
kad 2003-ieji bus geresni už 
praėjusius metus. Kaip parodė 
visuomenės apklausa, optimis
tiškai į šiuos metus žvelgia 35 
proc. apklaustųjų, tuo tarpu 
užpernai 2002-ųjų perspekty
vas palankiai vertino tik 22 
proc. apklaustų gyventojų. Pa
sak „SIC rinkos tyrimų” ty
rimų direktoriaus Mindaugo 
Degučio, lietuviai pagal opti
mistišką 2003 metų perspek
tyvų vertinimą viršija Euro
pos regiono vidurkį, kuris yra 
33 proc.(BNS)

SMHf

mokslininkams pagaliau pa
vyko sutaisyti Galileo rekor- 
davimo aparatą, kuris sugedo, 
skrendant pro Jupiterio mė
nulį vardu Amalthea. Galileo 
Jupiterio orbitą pasiekė 1995 
m. AP

MCDONALD’S
PRALAIMĖJO

Oaxaca miesto (Mexico) 
savivaldybė atsisakė leisti 
McDonald’s bendrovei statyti 
greito patarnavimo valgyklėlę 
miesto pagrindinėje aikštėje, 
nes tai nesiderina su tradicine 
ir istorine šios vietos sąvoka. 
Savivaldybės nariai ilgai 
svarstė, ar apskritai reikėtų 
atsisakyti labai reikalingos 
investicijos, bet pagaliau tra
dicija laimėjo. Pasiūlyta Mc
Donald’s valgyklą statyti ku
rioje kitoje miesto dalyje. NYT

BAUS TĖVUS
Didžiojoje Britanijoje šie

met bus taikomos piniginės ar 
net kalėjimo bausmės tėvams, 
jeigu jų vaikai per dažnai pra
leidžia pamokas mokyklose. 
Apskaičiuojama, kad kasdien 
valdiškų mokyklų klasėse trūks
ta apie 50,000 mokinių. Visos 
anksčiau mėgintos priemonės 
juos į mokyklas susigrąžinti 
buvo neveiksmingos. NYT

* Nuo sausio 1 d. padidėjus dyzelino akcizui, šok
telėjo ne tik šios kuro rūšies 
kaina. Nors dauguma degali
nių prekiauja iš seniau liku
siu dyzelinu, tačiau kai kur jis 
jau pabrango iki 15 centų. 
Kiek mažesnį kainų šuolį tu
rėtų pajusti benzino pirkėjai. 
Neatmetama galimybė, kad 
padidėję akcizai tapo patogia 
prekybininkų priedanga stai
giai pabranginti degalus.

A. t A.
ANTANINA REPŠIENĖ

Mirė 2003 m. sausio 1 d., sulaukusi 87 metų.
Gyveno Marųuette Park, Čikagoje.
Gimė Batakiuose, Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 53 

metus.
Nuliūdę liko: dukra Laima su vyru Algiu Paugiai; 

sūnus Anthony su žmona Nancy Jarai, 5 anūkai, 6 
proanūkai.

A.a. Antanina priklausė daugeliui lietuviškų orga
nizacįjų: BALFui, Šaulių sąjungai, ALTui, Lietuvos 
Vyčiams, Tautos fondui, Marųuette Parko Lietuvių 
namų savininkų ir kitoms; Švč. Mergelės Marijos Gimi
mo parapijai, įkūrė lietuvišką šeštadieninę mokyklą 
Melrose Parke ir joje daug metų mokytojavo, taip pat 
dirbo Cicero lietuviškoje mokykloje; buvo dažna dien
raščio „Draugas” bendradarbė bei aktyvi pagalbininkė 
ir nuoširdi įvairių organizacijų rėmėja.

Velionė pašarvota sekmadienį, sausio 5 d. nuo 2 v. 
p.p. iki 9 v.v. Sheeny & Sons laidojimo namuose 4950 
W. 79 St., Burbank, IL.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, sausio 6 d. Iš laidoji
mo namų velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto bus aukojamos 
šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji.
Laidotuvių direkt. Sheeny & Sons. Tel. 773-582-4400.

NELENGVA ATSIMINTI
VISUS DRAUDIMUS
Town of Babylon (NY) 

pasižymi originaliais įstaty- 
mais-draudimais. Pvz., namo 
priekyje turi turėti tik vienas 
duris; žolė negali būti ilgesnė 
negu 8 colių; kieme draudžia
mos imtynės; negalima nau
doti per daug triukšmingus 
elektrinius pjūklus ar kitus 
įrankius, pastatyti automobi
lius ant žolės namo priekyje. 
Iš tikrųjų šio miestelio savi
valdybė yra įvedusi tiek drau
dimų ir suvaržymų, kad gy
ventojai visų neįstengia atsi
minti ir dažnai būna patrau
kiami į teismą. Kadangi tas 
labai apkrauna miestelio teis
mus, bylos kartais nusitęsia 
dešimtis metų — o problema 
išsisprendžia savaime. NYT

BADAS AFRIKOJE
Pagal JT Pasaulio maitini

mo programą, bent 38 milijo
nam Afrikos gyventojų gresia 
badas. Tai didžiausias bet 
kuomet anksčiau buvęs ba

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS

BRIGHTON PARK 4330 S CALIFORNIA 
MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST. 

CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVĖ. (& DERBY RD.) 

EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST. 
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVĖ.

ALL PHONES
CHICAGO 1-773-476-2345 

NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 
Tel. 1-800-994-7600 

www.petkusfuneralhomes.com

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

ALL PHONES
1-708-652-5245

PALOS — GAIDAS

* Ketvirtas pagal dydį Lietuvos bankas „Snoras” 
pranešė išdavęs jau 200,000 
mokėjimo kortelių. Jungtines 
mokėjimo korteles Lietuvoje 
platina tik bankas „Sno
ras”, dar platinantis lustines 
„eLitoCard”, magnetines „Eu- 
rocard/Mastercard” ir jung
tines „MasterCard” šeimos kor
teles. 2002 metais visų banko 
išplatintų kortelių apyvarta 
viršijo vieną milijardą litų.

(BNS)
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A. t A.
STANISLAVA PETRAUSKAITĖ
mirė 2003 m. sausio 2 d. Čikagoje.

Gimė 1906 m. balandžio 16 d. Lietuvoje, Šiaulių 
valsčiuje, Tyrelkų kaime, ūkininkų Kazimiero ir Elzbie
tos (Bačkauskaitės) Petrauskų šeimoje.

1927 m. baigė Mergaičių ūkio mokyklą Karmėla
voje. 1930 m. atvyko į JAV. Gyveno Čikagoje, dalyvavo 
Lietuvių katalikų federacijos, Lietuvai gelbėti fondo 
veikloje, dainavo „Margučio” chore. 1968 m. dėl ligos 
išėjusi į pensiją, iš visuomeninės veiklos pasitraukė. 
Paskutinius 12 metų gyveno globojama dukterėčios Lai
mos, kurios namuose, nesulausi 97-ojo gimtadienio, po 
trumpos staigios ligos, užgeso.

A.a. Stanislavos kūnas bus kremuojamas ir laidoja
mas Lietuvoje, Kauno Petrašiūnų kapinėse, šalia bran
giausių artimųjų.

Giliam liūdesy lieka: L. Krivickienės, Jurgelevičių, 
Sidarų, Petrauskų šeimos, S. ir R. Zubovai, giminės ir 
visi ją pažinojusieji.

Sv. Mišios už velionę bus atnašaujamos šį sekma
dienį čia ir Lietuvoje. Gedintys artimieji prašo prisimin
ti a.a. Stanislavą savo maldose.

daujančių žmonių skaičius. 
Badas Afrikoje turi daug prie
žasčių, bet tarp jų didžiau
sios: besitęsianti sausra, eko
nomikos programų neveiks
mingumas ir nesuvaldomai 
išsiplėtusi AIDS liga. NYT

NELEISTINAS BAGAŽAS
Nepaisant nuolatinių per

spėjimų, keleiviai į lėktuvus 
visgi mėgina įsinešti daug 
draudžiamų daiktų. Vien tik 
praėjusios Padėkos dienos 
savaitgalį oro uostų apsauga 
iš keleivių atėmė: 15,982 kiše
ninius peiliukus, 98 aštrius 
dėžėms atidaryti įrankius, 6 
šaunamuosius ginklus ir... 
vieną plytą. Oro susisiekimo 
departamento direktoriaus 
duomenimis, 36-iuose didžiuo
siuose JAV oro uostuose, Pa
dėkos savaitgalio keleiviai 
mėgino vežtis: 1,072 lazdas 
(beisbolo ir kitokias), 2,384 
degamuosius įrankius, per 
20,500 aštrių daiktų, įskaitant 
žirkles, didelius peilius, gin
klus ir pan. ChTr

A. t A.
GEORGE (JURGIS) WEHLUS

Mirė 2003 m. sausio 1 d. po sunkios ir ilgos ligos, 
sulaukęs 88 metų. Gimė Klaipėdos krašte. Gyveno Mar
ųuette Parko apylinkėje.

Nuliūdę liko: žmona Marytė ir posūnis Dainius su 
šeima; brolis Albertas ir sesuo Marija su šeimomis Vo
kietijoje; sesuo Jadvyga ir kiti giminės Kanadoje.

Velionis bus pašarvotas sekmadienį, sausio 5 d. nuo 
2 v. p.p. iki 8 v.v., Petkus Marųuette laidojimo namuose 
(2533 W. 71st St., Čikagoje), Laidotuvės įvyks pirma
dienį, sausio 6 d. 9 vai. ryto Petkus Marųuette laidojimo 
namų koplyčioje, iš kur a.a. George (Jurgis) bus pa
lydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kur 
9:30 vai. ryto bus aukojamos gedulingos Mišios. Po šv. 
Mišių velionis bus palydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji
Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel: 1-800-994-7600 , 

www.petkusfimeralhomes.com

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse Ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai.

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD

MAROUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVĖ.

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St.
ALL PHONES 

1-708-430-5700

GAIDAS - DAIMID
FUNERAL DIRECTORS

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

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

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

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

http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.petkusfimeralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

DRAUGO FONDAS
4545 VVEST 63rd STREET 

CHICAGO, IL 60629 

TEL.: 773-585-9500
į- »

DF LŪKESČIAI NAUJUOSE 
METUOSE

SKELBIMAI

Pradedant Naujuosius 2003 
metus, Draugo fondas sveiki
na visus narius ir rėmėjus, 
„Draugo” leidėjus, redakciją ir 
administraciją, visus „Draugo” 
skaitytojus ir bendradarbius, 
su geriausiais linkėjimais 
2003 metuose.

Pradedant Naujuosius me
tus, reikalinga žvilgterti atgal 
į senuosius. Padėkoti už tai, 
ką jie gero atnešė ir pažiūrėti, 
kokios „duobės” liko nueitame 
metų kelyje.

Praėję metai Lietuvai atne
šė tris svarbius istorinius įvy
kius: pakvietimą į NATO, į 
Europos sąjungą ir JAV prezi
dento George W. Bush vizitą 
Vilniuje, su jo labai reikš
mingais pareiškimais. Tie pa
reiškimai sustiprino ir lietu
vių išeivijos dvasią, pastangas 
toliau dirbti lietuvybės išlai
kymo bei šviesesnės Lietuvos 
ateities labui.

Lietuvybės išlaikymo ir Lie
tuvos gerovės siekia ir Draugo 
fondas, padėdamas išlaikyti 
vienintelį užsienyje lietuvišką 
dienraštį „Draugą”, kurio pa
grindinės pastangos yra mūsų 
išeivįjos tautinis sąmonin
gumas ir Lietuvos laisvės bei 
valstybinės nepriklausomybės 
išlaikymas. Mūsų tautinės, 
krikščioniškos spaudos išlai
kyme išeivįjoje tiesiogiai daly
vauja kiekvienas Draugo fon
do narys ir rėmėjas.

Krašto ekonomika ir mes

Draugo fondas yra finansinė 
institucįja „Draugo” leidybos 
paramai. Kiekviena finansinė 
institucįja yra surišta su 
krašto ekonomine būkle, su 
investavimų rinka, su divi- 
dentais, nuo ko priklauso ne 
tik fondo augimas ir jo para
ma „Draugui”, bet ir fondo 
narių bei rėmėjų pąjėgumas
tolimesniam fondo auginimui.

DF kapitalas ir čekių są
skaita 12/31/02 turėjo 1,045,706 
dol.

Ankstyvesni teroristų iš
puoliai Amerikoje ir už jos 
ribų palietė ir JAV ekono
miką. Jos nuosmukiui pri
sidėjo ir didelių komercinių 
bendrovių bankrotai, finansi
nių suktybių ir vagysčių gran
dinė. Tie nuosmukiai palietė 
ne tik finansines institucįjas, 
bet ir pavienius žmones. In
vestavimų birža nepastovi. Di- 
videndai-žemiausio lygio pas
kutiniame dešimtmetyje. Jų 
nebeužteko 2002 metais „Drau
go” leidybos paramai. Teko pa
naudoti 5 nuošimčius DF pa
grindinio kapitalo. Iš viso 
„Draugui” išmokėta 535,035 
dol.

Draugo fondo konservatyvūs 
investavimai apsaugojo pa
grindinį kapitalą nuo rinkos 
nuosmukių, kurių 2002 me
tais buvo net iki 33 nuošimčių. 
Draugo fondo 2002 metų 
nuosmukis tik 2.94 nuošimčio 
ir 5 nuošimčiai kapitalo iš
mokėjimo „Draugui”. Iš viso 
7.94 nuošimčiai.

2002-jų metų pavasario ir 
rudens vąjai atnešė 41,250 do
lerių, nors sąmatoje buvo ti
kėtasi 50,000 dolerių sumos.

Lūkesčiai 2003 metuose

Jei „Draugas” turėtų 10,000 
prenumeratorių, jam nereikė

tų jokių fondų paramos. Kai 
jis turi mažiau kaip pusę to, 
jam reikalinga parama iš fon
do, nes leidybos išlaidos tokios 
pat 10,000 ar 5,000 tiražui, su 
mažais popierio ir pašto iš
laidų skirtumais.

Vienintelį dienraštį už Lie
tuvos ribų privalome išlaikyti 
gyvą, kuris labai svarbus ir 
mūsų pačių tautiniam gyvas
tingumui. Gal „Draugo” turi
nys ne visuomet patenkina 
kiekvieną skaitytoją. Juk kiek 
skaitytojų, tiek gali būti skir
tingų skonių ir skirtingų nuo
monių, kurių pareiškimams 
„Drauge” ir yra trečiadieniais 
„Laiškų, nuomonių ir komen
tarų” skyrius.

Dienraščio „Draugo” leidy
bos išlaikymas reikalauja ir 
Draugo fondo išlaikymo, ir jo 
tolimesnio auginimo. Reikia 
džiaugtis, kad Draugo fonde 
turime 336 garbės narius, ku
rie yra stambieji Draugo fondo 
augintojai. Reikia džiaugtis, 
kad turime 1,330 DF narių ir 
750 rėmėjų, kurie, kaip tas 
„lašas po lašo”, papildo Drau
go fondo milįjoninį puodą. 
Būtų idealu, kad visi „Draugo” 
skaitytojai būtų ir Draugo fon
do nariai, ar rėmėjai. To ti
kimės 2003 metais, su dides
niu, ar mažesniu įnašu Drau
go fonde. Turime tęsti Draugo 
fondo auginimą.

Draugo fondo narių, rėmėjų 
bei visų „Draugo” skaitytojų 
patogumui reikalingi ir DF 
pavasario ir rudens vąjai. Jie 
primena nario ar rėmėjo pa
reigą. Padeda atlikti gerano
rišką paramą „Draugo” leidy
bai. Palieka ilgalaikį ženklą 
Draugo fondo garbės narių 
bronzos lentoje.

Visi kviečiami dalyvauti 
2003 m. Draugo fondo vąjuose, 
kad Naujieji metai būtų geres
ni už praėjusius.

Visiems, per 2002 metus au
ginusiems Draugo fondą, siun
čiame didelę padėką.

Kalėdų senelio dovanos 
Draugo fondui

Su 1,000 dolerių:
Gediminas Balanda, garbės 

narys, iš viso 12,000 dol., 
Warren, MI.

Su 500 dolerių:
Dr. Meilutė Indreika-Bis- 

kienė, garbės narė, iš viso 
1,000 dol., Downers Grove, IL.

Su 200 dolerių:
Jūrų šaulių kuopa „Klaipė

da”, garbės nariai, iš viso 
2,000 dol, VVestchester, IL.

Su 100 dolerių:
JAV LB ’ Brighton Parko 

apylinkė, garbės nariai, iš 
viso 1,000 dol., Chicago, IL.

Albinas ir Gražina Reške
vičiai, garbės nariai, iš viso 
1,500 dol., Omaha, NE.

Joseph Vidžiūnas, M.D. iš 
viso 850 dol., Tucson, AZ.

Dr. Romualdas ir Nijolė 
Kašubai, iš viso 800 dol., St. 
Charles, IL.

Edvardas ir Elena Olšaus
kai, iš viso 500 dol., Berwyn, 
IL.

Nįjolė ir Vidmantas Raišiai, 
iš viso 600 dol., Mercer Island, 
WA.

Su 50 dolerių:
Chicago’s Liet. Moterų klu

bas, iš viso 700 dol., Berwyn, 
IL.

Kun. Jaunius Kelpšas su Kūčių dalyviais Brighton Park parapijoje.

KŪČIŲ VAKARIENĖ BRIGHTON PARKE
Čikagos gatvės jau seniai 

spindėjo, žibėjo, tviskėjo elek
tros lempučių šviesomis. Pas
tatų fasadus, šaligatvių me
džius juosė mirgančios girlian
dos, stovėjo elektriniai elniai, 
kalėdinės eglutės, storuliai 
sniego seniai. Išpuoštos par
duotuvių vitrinos viliojo ir lau
kė pirkėjų. Prie bažnyčių du
rų daugelyje vietų buvo įreng
tos prakartėlės. Artinosi 
džiaugsmingiausia metų šven
tė — Kristaus Gimimo šven
tė — Kalėdos. Visa tai maty
damas, ne vienas lietuvis šir
dyje kartoja gerai iš vaikystės 
žinomus žodžius: „Garbė Die
vui aukštybėse, o žemėje ra
mybės geros valios žmonėms”. 
Bet kaip rasti tą ramybę, atsi
dūrus toli nuo Lietuvos, toli 
nuo savo namų, kai žinai, kad 
šeimos nariai grįžta prie savo 
židinio kartu švęsti Kūčių, da
lintis kalėdaičiais ir linkėti 
visokio gero saviškiams, nepa- 
miršus paminėti ir savo šei
mos mirusiųjų narių, ar gimi
nių. Juo arčiau Kalėdos, tuo 
neramiau. Kur, kaip ir su kuo 
praleisti Kūčias? Čikagos lie
tuvių laikraštis „Draugas” ir 
pažįstami pasiūlo keletą ga
limybių. Brighton Parko Ne
kalto Prasidėjimo šv. Mergelės 
Marijos bažnyčios parapijos 
biuletenis patalpino nuostabų 
kvietimą: „Visus, kuriems 
trūksta Lietuvoje likusios šei
mos, šilumos, kviečiame kūčių 
vakarienei gruodžio 24 d., 7 
v.v. kartu laužti plotkelę, pa
sidalinti džiaugsmais ir var
gais, pasitinkant užgimstan- 
čio Dievo mūsų gyvenime 
šventės ir po to kartu 10 v.v. 
švęsti Kalėdų nakties vigiliją. 
Praneškite kun. Jauniui”.

Buvome girdėję apie šio 
kunigo dvasingumą ir jo ren
ginius. Taip pat girdėjome, 
kad pernai čia, prie šios baž
nyčios kun. Jaunius jau buvo 
organizavęs, su dideliu pasise
kimu, pirmąkart Čikagoje 
bendrą Kūčių vakarienę. Nie
ko kito geriau nereikėjo. Tam 
pritarė ir bičiulė Romualda. 
Susiskambinus buvome pa
kviestos ateiti anksčiau, gal rei
kės padėti pasitvarkyti. Prie 
bažnyčios esančioje parapijos 
salėje radome jau paruoštus 
stalus, padėtas lėkštutes, 
kalėdaičius ir išspausdintas 
lapeliuose Kalėdų giesmes. 
Salę puošė, sustatė stalus ir 
eglutę: Mečys Mikutaitis, An
drius Malakauskss, Antanas 
Lukošius, Petras Peleckas, 
Vytas Stanevičius ir Jonas 
Vyšniauskas. Buvo laukiama 
80 svečių, o galbūt ir daugiau. 
Gerokai čia pasidarbavo akty-
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Su 30 dolerių:
Ben Norkūnas, garbės na

rys, iš viso 1,130 dol., Dear- 
bom, MI.

Visiems nuoširdžiai dėkoja
me.

Fondo iždininkas

vioji Brighton Parko Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkė Sa
lomėja Daulienė, kuri buvo 
pažymėta prelato Juozo 
Prunskio 2002 m. premija, pa
skirta Vyresniųjų lietuvių fon
do, išskirtinai pasireiškusiai 
krikščioniškos lietuvybės išlai
kymo darbuose išeivįjoje. Jai 
talkininkavo Monika Gudaitie
nė, Marytė Kinčienė, Danutė 
Linauskienė, ir jos draugė Ni
jolė Vaitkienė. „Racine” ke
pykla paruošė ir atvežė puikų, 
įvairų maistą, turbūt daugiau, 
negu pageidaujamų dvylikos 
tradicinių. Ir kokių tik nebuvo 
žuvų — ir keptų, ir kimštų, ir 
marinuotų! O mišrainių gar
dumėlis! Ir kūčiukų, ir kisie
liaus, ir saldumynų, visko bu
vo kaip priklauso!

Suvažiavo gražaus jauni
mo ir suaugesnių, vienišų ir 
su šeimomis. Vėluojantieji pra
nešė, kad staiga iškrito gau
saus sniego, Kalėdos pasipuo
šė baltai. Susėdus prie stalų, 
kunigas Jaunius tarė žodį, pa
minėjo, kad turi svečių kuni
gų iš Washington, D.C. ir Chi
cago universitetų, kad kartu 
jie, dalyvaujant klebonui, švęs 
Kalėdų nakties vigiliją 10 v.v. 
ir kvietė visus dalyvauti.

Kūčių vakarienės invoka- 
ciją pasakė kunigas Vaidotas 
Labašauskas iš Washington, 
D. C. Klierikas Nerijus Sme- 
rauskas ir seselė Ramutė 
Budvytytė komentavo šv. Raš
tą ir Evangeliją. „Dievas, ku
ris griaudėjo, kuris galėjo val
dyti kariuomenes ir imperijas, 
gimsta mažoje visatos plane
toje kaip kūdikis, kad meile, o 
ne prievarta užkariautų mūsų 
širdis! Kunigas Jaunius pasi
džiaugė, kad seselė Ramutė 
netrukus taps mokslų dakta
re, o čionai atvykę besisve
čiuojantys kunigai ir klierikas 
taip pat siekia mokslo aukš
tumų.

Laikas Kūčių vakarienėje 
greitai bėgo. Atsilaužus kalė
daičių, apsikeitus linkėjimais, 
sugiedojus keletą giesmių, ve
dant klierikui Nerijui, bei pa
sikalbėjus su kaimynystėje sė
dinčiais, kunigas Jaunius pri

Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos klebonas kun. Tom Koys ir 
Brighton Park LB apylinkės pirm. Salomėja Daulienė.

ėjo pnt kiekvieno dalyvaujan
čio su mikrofonu ir paprašė 
prisistatyti, pasakyti savo 
vardą ir linkėjimus. Koks bu
vo betarpiškas ir paprastas 
kunigo bendravimas su kiek
vienu ir visais. Netruko ir hu
moro. Vienų linkėjimai buvo 
lyriški, kitų racionalūs. Vie
ningai skambėjo meilė tėvy
nei Lietuvai, linkėjimai su
grįžti į namus, padėti artimie
siems ir padėka Viešpačiui už 
suteiktas malones. Kokius ki
tokius linkėjimus besugalvo- 
si, jei daugumas inūsų čia at
sidūrėme „dėl to paties”?.. 
Toks susiklausymas, suprati
mas vienas kito šioje salėje! 
Be išdidumo ir pranašumo 
vienas prieš kitą, o su didele 
pagarba vienas kitam šalia 
sėdėjo ir medikas, ir moksli
ninkas, ir dailininkas, ir žur
nalistas, ir dar nespėjęs išsi
mokslinti. „Jei taip dabar 
būtų visoje Lietuvoje, kaip šio
je salėje, tai daug ką būtų 
galima nuveikti” — pastebėjo 
kunigas Jaunius. „Šv. Kalėdų 
dieną linkime pąjusti širdį 
keičiantį mylinčio Dievo prisi
lietimą.... Kiekvienas likime 
savimi... Tebūna švarus mun
duras ir švarūs antpečiai... 
Linksmų šv. Kalėdų!..” — pa
kartojo ir užbaigė kunigas 
Jaunius.

Visi nuskubėjome į bažny
čią švęsti Kalėdų nakties vigi
liją. Bažnyčia jau buvo pilna 
žmonių, nuostabiai papuošta 
mirgančiomis eglaitėmis, besi
puikuojančiomis lietuviškais 
šiaudinukais. Altorių ir pra- 
kartėlę puošė skoningai išdės
tytos raudonos ir baltos Ame
rikoje tradicinės kalėdinės gė
lės poinsetijos. Vis tik eglutės 
ir gėlės mums priminė lietu
vių tautinę atributiką. Eglai
tes šiaudinukais papuošė Ma
rija Kinčienė, Palmyra Gilie- 
nė, Salomėja Daulienė, Jonas 
Vyšniauskas ir Vytas Stanevi
čius. Altorių pastoviai savano
riškai puošia seselė Ramutė 
Budvytytė, padedant Birutei 
Barodickaitei, Mariai Marti
nes su sūnumi ir Irena Sapar- 
nis.

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)
Tel. 773-284-0100.

TeL 630-257-0200, Lemont, IL
Advokatas
Jonas Gibaitis 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

E-mail: Gibaitis@aol.com 
Toli free 24 hr. 888-776-6742 

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

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217

135 S LaSaDe #2300 Chicago, IL60608 
Galimos konsultacijos šeštadieniais

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

(847) 401 -9221
9333 N. Lavvler Avė., Suite 1OO, 

Skokie, IL 60077

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

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

Choras, pritariant vargo
nais, giedojo kalėdines gies
mes kartu su tikinčiaisiais. 
„Gloria in excelsis Deo”..., o 
nuostabus vargonininko Algi
manto Barniškio balsas atliko 
„Avė Maria”. Altorinėje dalyje 
skambino Dovilė Baniulytė, 
kartu su ja duetu giedojo An
tanas Lukošius. Ramutė Bud
vytytė — skaitovė. Keturi ku
nigai buvo prie altoriaus ir 
trys jų — jauni lietuvaičiai. 
Tai Jaunius Kelpšas, Vaido
tas Labašauskas ir Žydrūnas 
Paulauskas, o ketvirtasis bu
vo bažnyčios klebonas.

Iškilmingai atšventę Kū
čių vakarienę ir Kalėdų nak
ties vigiliją, nusiraminę (sve
čioje šalyje) ir dvasiškai atsi
gavę, su šventiška nuotaika ir 
tikėjimu, kad dvasininkija pa
dės prisikelti tautai, išsiskirs
tėme. Niekad neteko taip pa
kiliai jaustis Kūčių vakarie
nėje, kaip šioje vienminčių 
lietuvių draugijoje. Nuošir
džiai dėkojame kunigui Jau
niui Kelpšui, jo kolegoms, vi
siems šventės rengėjams ir da
lyviams.

Irena Antanina 
Suveizdienė

Puiki pradžia Naujie
siems metams: Vilniaus 
Valstybinio kvarteto kon
certas bus antradienį, sausio 
7 d., 7:30 vai. vak. Pal. J. 
Matulaičio misijos bažnyčioje. 
Bilietai užsakomi tel. 815-836- 
1845 arba 630-529-0955; juos 
galima įsigyti ir bažnyčios 
prieangyje. Visi kviečiami 
gausiai dalyvauti.

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

• Prieš užsisakydami 
paminklą aplankykite Št. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
11 lth št- Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, brė
žinius. Prieš pastatant pa
minklą, galėsite apžiūrėti ir 
įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip jau buvo jūsų pageidau
ta. Sav. Lilija ir Vilimas 
Nelsonai. Tel. 773-233- 
6335.

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

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

• „Oak Tree Philanthro- 
pic Foundation” (per dr. Al; 
girdą Maciūną) atsiuntė 
$5,000 auką „Dieviško Kry
žiaus” Lietuvos benamių para
mos fondui paremti Lietuvoje 
vargingiausiai gyvenančius. 
„Dieviško Kryžiaus” fondas, 
įkurtas nenorinčio viešai savo 
pavardės skelbti mecenato, 
veikia po „Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės fondo” skėčiu 
ir mecenato pageidavimu 
„Dieviško Kryžiaus” fondui 
Lietuvoje vadovauja kardino
las Audrys Juozas Bačkis, o 
JAV Indrė Tįjūnėlienė. Nuo
širdžiai dėkojame, „Dieviško 
Kryžiaus” fondas („Divine 
Cross Fund for the Home- 
less”), 419 Weidner Rd., Buf
falo Grove, IL 60089, TAX 
ID #36-3097269.

•„Saulutė”, Lietuvos vaikų 
globos būrelis dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, beglo
biams ir invalidams vaikams, 
daugiavaikėms šeimoms bei 
studentams Lietuvoje. Aukojo: 
Victoria Gylys $100, Dalia 
Laučienė $240 tęsiant mer
gaitės metinę paramą, Dalia 
Zuraitis $240 tęsiant metinę 
paramą mergaitei, Birutė Bu
lotaitė $100, Nijolė Gieršti- 
kienė su Čikagos Marąuette 
School Room 138 bei Beatriče 
ir Clarence Peter $240 tęsiant 
klasės metinę paramą berniu
kui, Daina ir Tomas Matusai- 
tis $500, Anoniminiai (D) 
$1,920 tęsiant 8 vaikų metinę 
paramą, Rasa Karvelienė 
$240 metams paremti mergai
tę, „Oak Tree Philanthropic 
Foundation” (per dr. Algirdą 
Maciūną) $1,000, Gražina ir 
dr. Rąmualdas Kriaučiūnas 
$125, Marįja Baltrūnaitė 
$100, R. K. Gruodis $240 tę
siant berniuko metinę para
mą, dr. Aras Žlioba $100. La
bai ačiū, „Saulutė” („Sunlight 
Orphan Aid”) 419 Weidner 
Rd., Buffalo Grove, IL 
60089, tel. (847) 537-7949, 
TAX ID # 36-3003339.
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