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Šiame
numeryje:
Adelės Dirsytės 
palikimas; svarbu 
Cikagoą ateitininkams; 
rašo jaunieji iš 
Gargždų.

2 psl.

Lietuviški „spygliai ir 
žiedai” — vedamasis; 
antausį reikia priimti.

.3 psl.

Paskolos studentams; 
pamestas dienoraščio 
puslapis; 60 metų 
vedybų sukaktis.

4 psl.

Šeštadieniniame 
priede: lietuvių 
literatūros arimuose; 
Vilniaus kvartetas — 
nuo New York iki 
Lemont; koncertavo 
Motekaičiai; S. Beckett; 
naujas „Varpas”; apie 
„velniškas pamokas”.

Mažosios Lietuvos 
patriarchas; karaliaus 
Mindaugo metai; 
pabendravimas su 
poetu Brazdžioniu.

5 psl.

Artėja „Dainavos” 
koncertas.

7 psl.

Sportas
* Lietuvos vyrų ranki

nio rinktinė iškovojo ant
rąją pergalę 2004 metų Euro
pos čempionato I atrankos 
grupės rungtynėse, po atkak
lios ir permainingos kovos 
23:22 įveikę Italijos rinktinę.

* Pasaulio jaunimo (iki 
20 m. amžiaus) ledo ritulio 
pirmenybių II pogrupio šešių 
komandų A grupės varžybose 
Rumunijoje pirmąjį pralaimė
jimą patyrusi Lietuvos rink
tinė su 4 taškais liko III vieto
je.

* JAV NBA „Visų 
žvaigždžių” rinktinių penke
tų rinkimuose Žydrūnas II- 
gauskas (Cleveland „Cava
liers”) suriko 238,418 balsų. 
27 metų lietuvis Rytų konfe
rencijoje tarp vidurio puolėjų 
užima III vietą. 38 metų Port
lando „Trail Blazers” vidurio 
puolėjas Arvydas Sabonis 
savo pozicijoje Vakarų konfe
rencijoje tebėra septintas — 
64,178 balsai.

Naujausios
žinios

* Vakarams pasiūlius, 
Lietuva svarstytų karių 
siuntimo į Iraką galimybę.

* Lietuva ir Rusija 
spartins ekologinį naftos 
išgavimo Baltijos jūroje ty
rimą. •

* Visiško Baltijos jūros 
užšalimo kol kas nesitiki
ma, sako Lietuvos specialis
tai.

* Lietuvoje 2002 m. pir
mą kartą parduota daugiau 
nei 10,000 naujų automobilių.

* Nuo 2004 m. balan
džio pieno gamybos kvotos 
bus administruojamos pagal 
ES reikalavimus.

* Vilniaus universitete 
inauguruotas naujasis rek
torius Benediktas Juodka.

Valdas Adamkus siūlo dešiniesiems kurti „šešėlinį” ministrų kabinetą
Vilnius, sausio 10 d. 

(BNS) — Kadenciją baigiantis 
prezidentas Valdas Adamkus, 
penktadienį susitikęs su Tėvy
nės sąjungos (Lietuvos konser
vatorių) vicepirmininku And
riumi Kubiliumi bei keti
nančios susijungti į vieną par
tiją su centristais Liberalų 
sąjungos pirmininku Eugeni
jumi Gentvilu, pasiūlė bend
ram darbui besivienijančioms 
dešiniojo centro jėgoms kurti 
Koalicijos tarybą ir sudaryti 
bendrą šešėlinį ministrų kabi
netą.

Žurnalistams penktadienį 
Prezidentūroje buvo išdalintas 
dokumentas, kuriame išdėsty
ta V. Adamkaus pasiūlymo es
mė. Prezidento patarėjai V. 
Adamkaus susitikimo su kon
servatorių ir liberalų vadovais 
nekomentavo.

Valstybės vadovai kalba apie ministru kaitą
Vilnius, sausio 10 d. 

(BNS) — Išrinktasis preziden
tas Rolandas Paksas ir Seimo 
pirmininkas Artūras Paulaus
kas nepaneigė, jog vyriausybė
je gali būti pasikeitimų.

„Jeigu pareigūnas, minist
ras ar kitokios institucijos va
dovas netinkamai atlieka savo

Rolandui Paksui įteiktas prezidento pažymėjimas
Vilnius, sausio 10 d. 

(BNS) — Išrinktajam prezi
dentui Rolandui Paksui penk
tadienį įteiktas prezidento pa
žymėjimas.

Dokumentą, paskelbus 
oficialius balsavimo rezulta
tus, Seimo rūmuose R. Paksui 
įteikė Vyriausiosios rinkimų

Išrinktasis prezidentas 
Rolandas Paksas

EUROPA
Paryžius. Prancūzijoje po 

buvusio kariškio prisipažini
mo paaiškėjo, jog Paryžiaus 
oro uoste gruodį suimtas iš 
Alžyro kilęs bagažo nešikas, 
kurio automobilyje aptikta 
sprogmenų, tėra sąmokslo au
ka, penktadienį pranešė vals
tybės prokuroras Yves Bot. 27 
metų iš Alžyro kilęs Abdera- 
zak Besseghir buvo suimtas 
gruodžio pabaigoje, kai polici
ja jo automobilio bagažinėje 
Charles de Gaulle oro uoste 
aptiko ginklų bei sprogmenų. 
Prokuroro teigimu, buvęs 
Prancūzijos legiono kareivis 
Marcei Le Hir prisipažino pa
dėjęs sprogmenis surengus 
sąmokslą su dar vienu, dabar 
jau areštinėje laikomu asme
niu, Patrick Pouchoulin.

Londonas. Du iš septy
nių Londone sulaikytų labai

Dokumente teigiama, kad 
prezidentas siūlo artimiausiu 
metu sutelkti liberalių ir kon
servatyvių jėgų koaliciją, kuri 
taptų stipria konstruktyvia 
opozicija, pasirengtų laimėti 
2004 metų Seimo rinkimus bei 
sudarytų „šalies problemas 
spręsti pajėgią vyriausybę”.

Be minėtųjų pasiūlymų 
įsteigti Koalicijos tarybą ir su
daryti „šešėlinį” ministrų ka
binetą, prezidentas ragina li
beralus, centristus ir konser
vatorius dirbti aktyvų opozici
jos darbą, teikti konstrukty
vius pasiūlymus valdančiajai 
daugumai, išrinkti bendrą 
opozicijos vadovą Seime.

V. Adamkaus nuomone, 
koalicija turi būti atvira ir ki
toms partijoms. Koaliciją su
darančios partijos būtų sava
rankiškos, bet įsipareigotų

pareigas ir tam yra argumen
tų, tai jį reikėtų keisti ar duoti 
šansą pasitaisyti”, po susitiki
mo su Seimo pirmininku sakė 
busimasis prezidentas R. Pak
sas.

Šiai minčiai pritarė Seimo 
pirmininkas A. Paulauskas. 
„Turi būti išnagrinėti įvairių

komisijos pirmininkas Zeno
nas Vaigauskas.

Išrinktąjį prezidentą pažy
mėjimo įteikimo proga pa
sveikino Seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas, prem
jeras Algirdas Brazauskas, 
Seimo nariai, Liberalų demok
ratų partijos nariai.

Po pažymėjimo įteikimo R. 
Paksas paragino visas val
džios šakas suvienyti savo 
jėgas „laikmečio iššūkiams” 
priimti bei valstybės gerovei 
didinti. „Aš manau, kad kartu 
dirbdami mes pasieksime, jog 
šalies ir piliečių gerovė augtų 
greičiau, augtų tiek, kiek 
mums visiems norisi”, sakė 
išrinktasis prezidentas.

Premjeras A. Brazauskas 
patikino R. Paksą, jog vyriau
sybės veikla jo atžvilgiu „vi
suomet bus korektiška”.

Seimo pirmininkas A. 
Paulauskas, sveikindamas iš
rinktąjį prezidentą, reiškė vil
tį, jog greitai baigsis „rinki
minės batalijos ir aistros” bei 
prasidės dalykiškas darbas. 
Jis palinkėjo „mažinti ats
tumą” tarp Prezidentūros ir

nuodingos medžiagos gamyba 
įtariamų asmenų yra prie
globsčio valstybėje ieškantys 
16-17 metų paaugliai, kuriuos 
apgyvendino vietos valdžia. 
Jie atsisakė nurodyti, iš ko
kios valstybės jie atvyko, ta
čiau vienas turėjo Etiopijos 
pasą. Kovos su terorizmu pa
jėgos toliau ieškojo slėptuvių, 
kur gali būti laikomas ricinas 
— nuodingiausia iš natūraliu 
būdu išgaunamų medžiagų, 
kurią pareigūnai rado viena
me bute šiaurės Londone. 
Baiminamasi, kad šios me
džiagos gamintojai gali būti 
sukaupę jos atsargų ir kitoje 
vietoje.

Atėnai. Aukščiausi Euro
pos Sąjungos (ES) pareigūnai 
penktadienį pareiškė, jog ka
ras su Iraku nėra neišvengia
mas. Europos Komisijos pir
mininkas Romano Prodi ir ES 
pirmininkaujančios Graikijos

Seimo rinkimuose dalyvauti 
bendru sąrašu (blogiausiu at
veju — dviem sąrašais, bet pa
sidalinus vienmandates apy
linkes). Partijos iki Seimo rin
kimų ir po jų turėtų dirbti 
bendrai ir siekti bendrų tikslų.

Kaip po susitikimo su V. 
Adamkumi sakė konservato
rius A. Kubilius, manoma, kad 
„toks bendras darbas ir V. 
Adamkaus autoritetas bei mo
ralinė parama gali garantuoti 
sėkmę 2004 m. Seimo rinki
muose tokiu mastu, kad centro 
dešinė sudarytų bendrą vy
riausybę”.

A. Kubiliaus nuomone, V. 
Adamkus yra „didelis ir vos ne 
vienintelis tokio masto auto
ritetas, galintis kylant nesuta
rimams, paskatinti tuos nesu
tarimus spręsti”.

Nukelta į 7 psl.

pareigūnų darbo aspektai, jei 
yra kokių nors trūkumų — 
duoti terminus jiems pasitai
syti, o jei jie su darbu nesusi
tvarko — tada keisti”, sakė A. 
Paulauskas.

Nei išrinktasis preziden
tas, nei Seimo pirmininkas

Nukelta į 7 psl.

Seimo, užmezgant tarp abiejų 
institucijų kaip galima dau
giau „dalykiškų ir konstruk
tyvių kontaktų”.

. „Aš manau, kf.d jūs esate 
21 amžiaus prezidentas, mūsų 
kartos žmogus ir svarbiausia 
išrinktas Seimo narys, o tai 
kelia pasididžiavimą ne tik 
prezidento institucija, bet ir 
Seimu”, kalbėjo parlamento 
vadovas.

A. Brazauskas 46 metų R. 
Pakso išrinkimą prezidentu 
vadino „visiškai dėsningu”. 
Premjeras linkėjo sėkmės ne 
tik prezidentui, bet ir pažymė
jimo ceremonijoje dalyvavu
siai jo žmonai Laimai Paksie- 
nei bei visai prezidento šei
mai.

Penktadienį išrinktasis 
prezidentas R. Paksas atsisa
kė Seimo nario įgaliojimo ir 
Liberalų demokratų partijos 
pirmininko posto, nes įstaty
mai numato, kad narystės 
partijoje ir kitų pareigų prezi
dentas turi atsisakyti iki inau
guracijos.

Inauguracija numatyta 
vasario 26 dieną.
premjeras Costas Simitis pa
reiškė, kad ES yra pasiryžusi 
suvienyti nuomones siekiant 
taikaus krizės sprendimo.

Berlynas. Vokietijos pa
reigūnai, veikdami JAV pra
šymu, penktadienį suėmė du 
Jemeno piliečius, įtariamus 
ryšiais su teroristų tinklu „ai 
Qaeda”. „Jie teikė bendro po
būdžio paramą ‘ai Qaeda’, ir 
nėra kaltinami tiesiogiai rug
sėjo 11-osios išpuolių rengi
mu. Panašu, jog vienas suim
tųjų yra stambesnė figūra”, 
teigė pareigūnas.

JAV
Jungtinių Tautų (JT) 

vyriausiasis tikrintojas Hans 
Blix ketvirtadienį sakė, kad jo 
tikrintojų komandos kol kas 
nerado .jokių rūkstančių gin
klų”, tačiau pareiškė, jog Ira
kas, pateikdamas duomenis 
apie savo ginkluotę, nepatei
kė naujų įrodymų, kurie pa
tvirtintų, kad Bagdadas tikrai 
sunaikino draudžiamus gink
lus. Kalbėdamas JT Saugumo 
Taryboje, H. Blix griežtai kri

Prezidentūroje susitiko (iš kairės) prezidentas Valdas Adamkus, Lietuvos liberalų sąjungos pirmininkas Euge
nijus Gentvilas ir Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) vicepirmininkas Andrius Kubilius. Eltos nuotr.

Ant NATO derybų stalo — 
Lietuvos kariuomenės reformų 

planai
Briuselis-Vilnius, sausio 

10 d. (BNS) — Lietuvos krašto 
apsaugos ministerijos (KAM) 
delegacija penktadienį Briu
selyje pristatė Lietuvos ka
riuomenės reformos planus, 
numatančius geresnį turimų 
išteklių panaudojimą, karinių 
junginių pertvarką ir beveik 
dvigubą aktyviojo rezervo su
mažinimą.

Kaip sakė Lietuvos krašto 
apsaugos ministras Linas Lin
kevičius, KAM sekretoriaus 
Povilo Malakausko NATO ži
novams pristatomas kariuo
menės reformos planas atitin- 
ka pasikeitusius gynybinius

Rinkimų komisija 
paskelbė galutinius 

rezultatus
Vilnius, sausio 10 d. 

(BNS) — Vyriausioji rinkimų 
komisija (VRK) penktadienį 
patvirtino galutinius oficia
lius prezidento rinkimų rezul
tatus, pagal kuriuos Lietuvos 
prezidentu 5 metų kadencijai 
buvo išrinktas Liberalų de
mokratų partijos vadovas, 
Seimo narys Rolandas Pak
sas.

VRK duomenimis, už 46 
metų R. Paksą balsavimo 
dieną, paštu ir užsienyje bal
savo 777,769 rinkėjai arba 
54.15 proc. balsavusiųjų.

Nukelta į 7 psl.
tikavo 12,000 puslapių ginklų 
deklaraciją, kurią Irakas pa
teikė gruodžio 7 d.

Vašingtonas. Pietų Irako 
„neskraidymo zonose” budin
tys JAV ir Didžiosios Britani
jos karo lėktuvai, atsakydami 
į Irako ugnį, apšaudė penkis 
priešlėktuvinės gynybos ob
jektus, pranešė JAV kariuo
menės pareigūnai. Už kari
nius veiksmus Persijos įlan
kos regione atsakingos JAV 
Centrinės karinės vadovybės 
pranešime rašoma, kad ata
kos įvykdytos „atsakant į Ira
ko veiksmus prieš koalicijos 
lėktuvus”.

JAV prezidentas George 
W. Bush ir Kinijos preziden
tas Jiang Zemin pareiškė, jog 
Šiaurės Korėjos penktadienį 
padarytas pareiškimas apie 
pasitraukimą iš Branduolinio 
ginklo neplatinimo sutarties 
kelia susirūpinimą ir sutarė 
bendromis jėgomis spręsti iš
kilusią problemą.

RUSIJA
Maskva. Rusijos prezi

poreikius, Lietuvai gavus pa
kvietimą prisijungti prie 
NATO.

„Mes tampame sudėtingo, 
‘gerai sutepto’ ir tiksliai vei
kiančio mechanizmo dalimi, 
todėl turime atitikti kokybę”, 
sakė L. Linkevičius. Jo teigi
mu, NATO iš savo pakviestųjų 
narių laukia kariuomenės 
optimizavimo ir speciali žavi
mo.

L. Linkevičiaus teigimu, 
reformų planai, kurie numa
tyti pagal NATO žinovų reko
mendacijas, numato evoliuciją 
nuo „teritorinės gynybos” 
principo, Nukelta į 7 psl.,

Nacių medžiotojas ragina pažaboti 
dešinįjį ekstremizmą Lietuvoje

Jeruzalė, sausio 10 d. 
(BNS) — Nacių nusikaltėlius 
persekiojančio Simon Wiesen- 
thal centro Izraelyje vadovas 
Efraim Zuroff paragino išrink
tąjį Lietuvos prezidentą Ro
landą Paksą pažaboti „kylantį 
dešinįjį ekstremizmą” ir rim
tai užsiimti su holokaustu su
sijusiais reikalais.

Laiške R. Paksui jis at
kreipia dėmesį į tai, jog per sa
vivaldos rinkimus pernai 
gruodį „labiausiai ekstremis
tinė dešiniojo sparno partija” 
— nacionaldemokratai — lai
mėjo 4 vietas Šiaulių savival
dybės taryboje ir vieną Aly-
dentas Vladimir Putin pabrė
žė Maskvoje penktadienį įvy
kusio Rusijos ir Japonijos vir
šūnių susitikimo reikšmę 
dvišaliams santykiams ir vi
sai pasaulio bendrijai. Kalbė
damas apie dviejų valstybių 
vadovų pasirašytą bendrą pa
reiškimą ir darbo planą, V. 
Putin pareiškė, jog jis aprėpia 
praktiškai visas bendradar
biavimo sritis ir yra „sistemi
nis dokumentas, pagilinantis 
dvišalius ryšius”. Tarp klau
simų, kurie bus sprendžiami, 
V. Putin paminėjo tokias „glo
balines problemas, kaip atkir
tis tarptautiniam terorizmui, 
branduolinis nusiginklavi
mas, masinio naikinimo gink
lų neplatinimas”.

Rusijos karo laivai visiš
kai pasirengę kitą mėnesį iš
plaukti į Persijos įlanką ginti 
„valstybinių interesų” JAV 
puolimo prieš Iraką atveju. 
Kaip teigiama Britanijos laik
raščio „The Guardian” straips
nyje,-Rusijos Ramiojo Vande
nyno laivynas gavo vadovybės 
įsakymą parengti du didelius

Lietuva apribojo 
strateginių prekių 

eksportą
Vilnius, sausio 10 d. 

(BNS) — Užsienio reikalų mi
nisterija patvirtino naują są
rašą valstybių, į kurias Lie
tuvos įmonėms draudžiama 
eksportuoti ar gabenti tranzi
tu strategines prekes.

„Sudarydama šį sąrašą, 
UR ministerija vadovavosi 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybos, Europos Sąjungos 
Tarybos bei Europos Saugu
mo ir bendradarbiavimo orga
nizacijos sprendimais įvesti 
embargo ir sankcijas”, ketvir
tadienį parlamente kalbėjo 
diplomatijos vadovas, užsie
nio reikalų ministras Antanas 
Valionis. Nukelta i 7 psl.

tuje.
E. Zuroff pabrėžia, kad 

tarp išrinktųjų į Šiaulių mies
to tarybą yra „žymiausias Lie
tuvoje ekstremistas”, nacio- 
naldemokratų vadas Mindau
gas Murza, kuris yra teistas 
už nelegalų šovinių laikymą ir 
rengė demonstracijas prieš 
nacių nusikaltėlių teismą Lie
tuvoje. „Turint galvoje pasta
ruosius savivaldos rinkimus, 
kuriuose dešinieji ekstremis
tai, tokie kaip M. Murza, buvo 
išrinkti į miestų tarybas Šiau
liuose ir Alytuje, juo svarbiau 
Lietuvai yra imtis holokausto 
praeities, Nukelta į 7 psl.
priešlaivinius laivus ir tank
laivį skubiai vykti į įlanką. 
Kariniai žinovai po „valstybi
nių interesų” skraiste įžvelgia 
Rusijos kariškių ketinimą ste- 

1 bėti abi konfliktuojančias vals
tybes.

PIETŲ KORĖJA
Seulas. Pietų Korėjos iš

rinktasis prezidentas Roh 
Moo-hyun užsiminė, kad 
37,000 JAV kareivių, likusių 
valstybėje po 1950-1953 metų 
Korėjos karo, per artimiausią 
dešimtmetį gali būti išvesti, ir 
Seulas liks pats atsakingas už 
savo gynybą. Gruodžio mėnesį 
išrinktas Roh Moo-hyun skel
bė remiąs dabartinio prezi
dento Kim Dae-jung „saulė
tąją politiką”, kuria siekiama 
įtraukti Šiaurės Korėją į dia
logą, tačiau tuo pačiu metu 
pasinaudojo antiamerikietiš- 
komis rinkėjų nuotaikomis. 
„Nors mes nežinome, ar tam 
prireiks 10, 20 ar 30 metų, 
kažkas turi pagalvoti apie ne
priklausomą gynybą”, sakė 
jis.
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO

Medžiagą siųsti: „Draugo” redakcija, 
Ateitininkų puslapis,

4545 W. 63 St.
Chicago, IL 60629

AŠ NEGALIU GYVENTI BE ATEITININKŲ

ADELĖS DIRSYTĖS MINČIŲ PALIKIMAS

Kai prieš porą metų mano 
brolis Egidijus atvedė mane į 
ateitininkųi kambarį, man iš 
karto ten patiko. Patiko bend
rauti, giedoti, ruoštis įvai
riems renginiams, aktyviai 
dalyvauti šv. Mišiose. Mano 
mama, namiškiai ir aš pati 
pajutau, kad pasikeičiau: pra
dėjau būti mandagesnė, geres
nė, pareigingesnė.

Mes, Gargždų Šv. Arkan
gelo Mykolo kuopos ateiti
ninkai, turime daug darbo, 
daug renginių, tikslų, kelio
nių, svajonių.

Prieš Kalėdas mus kvietė 
dalyvauti Advento vakaruose 
Drevernos kultūros namai. 
Dreverna — yra žvejų gyven
vietė ant marių kranto. Mes 
buvome jų pakviesti ir nuvy
kome prieš Velykas. Mūsų 
programėlė jiems patiko, tad 
Advento pabaigoje, prieš 
Kalėdas, mus ir vėl kvietė. 
Mes nuvykome. Ten susirinko 
nemažai jaunimo, moksleivių, 
miestelio žmonių, atvyko 
Priekulės klebonas Antanas 
Šimkus, seniūnas.

Kartu su dreverniškiais 
deklamavome, giedojome Ad
vento ir kalėdines giesmes. 
Pajutome, kad mums visiems 
buvo gera kartu laukti šv. 
Kalėdų.

Kitą šeštadienį buvome

LAUKIU ĮŽODŽIO
Aš esu Vitalija. Man 10 

metų. Gyvenu Lietuvoje. 
Gargžduose. Jau metai daly
vauju Gargždų ateitininkų 
veikloje ir netrukus duosiu 
įžodį, tapsiu tikrąja JAS nare. 
Tos dienos aš labai laukiu.

Jei nebendraučiau su atei
tininkais, man būtų liūdna, 
būtų mažiau draugų. Su atei
tininkais daug kur išvažiuo
jame, aplankome kitas atei
tininkų kuopas.

Praėjusią vasarą pirmą 
kartą buvau ateitininkų sto
vykloje Berčiūnuose. Ten man 
labai patiko, nes ten linksma, 
kiekvieną dieną būna vis 
naujų nuotykių ir labai daug 
naujų, linksmų draugų, kas 
vakarą giedodavome bažny
tėlėje šv. Mišių metu.

Su savo kuopos ateiti
ninkais mes daug kur nuva
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IŠTIESKIME RANKĄ PER ATLANTĄ
Šiame puslapyje šiandien 

spausdinami du straipsne- 
liukai, parašyti Gargždų 
jaunųjų ateitininkų. Kaip jie 
atsidūrė „Drauge”? Prieš kiek 
laiko JAS globėja mums 
parašė trumpą savo kuopos 
veiklos reportažėlį ir atsiuntė 
e-paštu. Kai buvo jai padėkota 
ir paprašyta dažniau parašyti, 
o taip pat paraginti kuopos 
jaunučiai, kad ir jie parašytų į 
ateitininkų puslapį, globėja tą 
laišką perskaitė susirinkime. 
Jis buvo labai džiugiai sutik
tas ir kai kurie tuoj griebėsi 
popieriaus, pieštukų...

Tik gaila, kad išspausdin
tų rašinėlių patys jų autoriai 
ar jų draugai nematys. Mat jie 
negauna „Draugo”. Tad ir kilo 
mintis, kad ateitininkų viene
tai, ypač tie, kurie turi ypa
tingą ryšį su Lietuvos atei
tininkais, kuopai užprenume
ruotų „Draugą”. Kaina tik 100 
dol. (vien šeštadieninė laida — 
dar pigesnė), o pinigus galėtų 
surinkti įvairiais būdais, net 
suruošdami kokį renginį,

pakviesti į Endriejavo miestelį 
dalyvauti Advento popietės 
renginyje.

Po Kalėdų šeštadienį 
(gruodžio 27 d.) važiavome į 
Skuodo rajone esančią Len
kimų parapiją. Čia mus kvietė 
tos parapijos klebonas, norė
damas, kad ten įsikurtų atei
tininkų organizacija. Kartu su 
tos parapijos moksleiviais 
giedojome šv. Mišiose, daly
vavome meninėse progra
mėlėse, žaidėme, papasako
jome jiems apie ateitininkų 
veiklą.

Iš visų išvykų, renginių 
grįžtame linksmi ir laimingi. 
Jaučiame, kad toks bendravi
mas patinka ne tik mums, bet 
ir tiems, su kuriais susitin
kame. Manome, kad mūsų 
veikla patinka ir Dievui, nes 
kitaip mes negyvuotume.

Esu dėkinga broliui, kad 
jis mane atvedė į ateitininkų 
kambarėlį ir mano gyvenimą 
susiejo su ateitininkais. Ki
taip aš nepajusčiau to gyveni
mo, bendravimo džiaugsmo, 
tos meilės visiems, kurią 
skatina ateitininkai. Bepras
miška būtų gyventi be atei
tininkų ir jų šurmuliuojančio 
gyvenimo. Aš negaliu gyventi 
be ateitininkų!

Kristina Liutkutė 
JAS narė, Gargždai

žiuojame, buvome net Pane
vėžyje, nuvažiuojame pas ki
tas kuopas, giedame kitose 
bažnyčiose.

Gargždų bažnyčioje mes 
giedame kiekvieną penkta
dienį šv. Mišių metu, o prieš 
Mišias kalbame vieną dalį 
(Šviesos paslaptys) rožinio.

Mes, visi ateitininkai, 
kalbame Gyvąjį rožinį. Šiemet 
sausio mėnesį meldžiamės už 
ateitininkų rėmėjus, gerada
rius ir už savo šeimas. Vasario 
mėnesį melšime vienybės ir 
tvirto tikėjimo. Kiekvieną mė
nesį meldžiamės, kalbėdami 
Gyvąjį rožinį vis kita intenci
ja. Už ką melstis, pasitarę pa
siūlome mes patys.

Man labai patinka ateiti
ninkai, laukiu įžodžio.

Vitalija Pundziūtė 
JAS kandidatė, Gargždai

pyragų pardavimą, savo dar
belių varžytines, pasilinks
minimą ir pan. Gerai susi
rašinėti e-laiškais, bet kur kas 
maloniau, kai rašinys patenka 
į spaudą ir gali tuo džiaugsmu 
pasidalinti su platesniu ratu 
artimųjų.

Esame tikri, kad atei
tininkai Lietuvoje mieliau 
bendradarbiaus, geriau pažins 
Amerikos ateitininkų veiklą, o 
čionykščiai — Lietuvos atei
tininkų. Retai mes apie juos 
išgirstame (nebent apie di
desnius įvykius). Nepamirš
kime, kad artinasi pats di
džiausias įvykis — ateitininkų 
kongresas! Tad verta iš anksto 
susipažinti, kad, susitikę 
Lietuvoje, jau galėtume var
dais vadintis.

Užprenumeruokite „Drau
gą” Lietuvos ateitininkų vie
netams: ne tik padarysite 
džiaugsmą savo organizacijos 
nariams Lietuvoje, bet parem
site ir lietuvišką spaudą iš
eivijoje.

D.B.

•Prasideda 2003-ieji metai. 
1953 metais (taigi, prieš 50 
metų) vasario 16 d. Adelė Dir
sytė Sibire savo ranka parašė 
tremtinių maldaknygę, kuri 
pro „geležinę uždangą” pa
siekė JAV ir, išversta į dau
gelį kalbų, buvo paskleista po 
pasaulį.

Šios sukakties proga, 
Šiaurės Amerikos Ateitininkų 
taryba 2002-2003 veiklos me
tus paskelbė Adelės Dirsytės 
metais šūkiu „Paženklinkime 
mūsų pasaulį meile ir vilti
mi”, kad visi žvelgtume į Ade
lės Dirsytės maldaknygę „Ma
rija, gelbėki mus”, kaip į kel
rodį į mūsų paskirtį, kaip ka
talikų pasauliečių sąjūdį mū
sų pasaulyje.

Kad galėtume persiimti 
šios tikėjimo didvyrės dvasia, 
turime ne tik susipažinti, bet 
ir įsigilinti į josios minčių ir 
idealų palikimą. Tam tikslui 
siūloma ši medžiaga.

Tremtinių maldaknygė 
„Marįja, gelbėki mus”. Š. Ame
rikos Ateitininkų tarybos 
rūpesčiu 2002 m. lapkričio 
mėnesį Kaune buvo išspaus
dinta nauja šios maldaknygės 
laida. Joje yra perfotografuo
tos, pačios autorės ranka už
rašytos maldos ir šalia ryškiu 
šriftu išspausdintas tekstas 
(iš viso 256 psl.). Viršelis — 
panašus į originalą: jį puošia 
originale^ išsiuvinėtos juostos 
fotografija. 2,000 maldakny
gių buvo padovanota Lietuvos 
ateitininkams platinti tėvynė
je. Tūkstantis skiriamas pla
tinti Šiaurės Amerikoje. Dalis 
jau atvežta. Maldaknyges lydi 
lankstinukai su Adelės Dir
sytės atvaizdu, trumpa bio
grafija ir malda dėl jos beati
fikacijos.

SVARBU ČIKAGOS IR APYLINKIŲ ATEITININKAMS!
Š.m. sausio 19 d., 3 vai. po- mingais būdais nori tą sukakto rius dalyvauti1 ‘ koncerte ir>'t

piet, Čikagoje vyks labai svar
bus įvykis, kuriame visi atei
tininkai — nuo jauniausių 
jaunučių iki vyriausių sen
draugių — turėtų jausti pa
reigą dalyvauti. Tai „Dai
navos” ansamblio atliekamas 
religinis koncertas, pavadin
tas „Marija, gelbėki mus”.

Be abejo, nereikia atei
tininkams aiškinti, ką reiškia 
tas pavadinimas, iš kur jis 
paimtas. (Jeigu reikėtų — bū
tų labai liūdna.) Taip pavadin
ta buvo Sibiro lietuvaičių mal
daknygė, prieš’ 50 metų pa
rašyta Adelės Dirsytės, kuri 
jau yra pakeliui į altoriaus 
garbę. Šiemet kaip tik minima 
tos nuostabios maldaknybės 
pusšimčio metų sukaktis ir 
ateitininkija įvairiais pras

PANEVĖŽIO ATEITININKŲ KONFERENCIJA
Gruodžio 7 d. Paltaroko 

mokykloje buvo surengta Pa
nevėžio krašto ateitininkų 
konferencija. Į ją susirinko 
ateitininkai bei jiems pri
jaučiantys jaunuoliai iš Pas
valio, Biržų, Užpalių, Ute
nos, Krekenavos, Antazavės, 
Smilgių, Obelių, Rokiškio, 
Panevėžio, Naujamiesčio bei 
Gargždų. Konferencijoje daly-

Algimantas Žemaitaitis atlieka da
lį programos Los Angeles ateiti
ninkų šventėje 2002 m. gruodžio 15 d.

A. Polikaičio nuotr.

Monografija. Lietuvos Ka
talikų mokslo akademija Vil
niuje paruošė monografiją 
apie Adelę Dirsytę. Joje yra. 
sutelkta visa dokumentinė ir f 
biografinė medžiaga, liūdi-' 
ninku pasakojimai apie ją ir ■ 
jos veiklą ateitininkų eilėse

fr

„Marija, gelbėki mus” maldaknygės naujoji laida su Autorės Adelės 
Dirsytės atvaizdu.

dar prieš sovietų okupaciją ir 
tos okupacijos metu. Knyga 
bus netrukus išspausdinta. Ji 
bus pagrindinis informacijos 
šaltinis apie Adelės Dirsytės 
asmenybę ir gyvenimą. Deda
mos pastangos, kad būtų iš
spausdintas pakankamas eg
zempliorių skaičius ir jų dalis 
pasiektų išeiviją.

„Jūs manieji” yra Adelės 
Dirsytės Sibire rašytų laiškų 
rinkinys. Autorė žinojo, kad 
laiškai cenzūruojami, tad ne
galėjo juose atskleisti visos 
žiaurios tremties tikrovės. Vis 
dėlto ji sugebėjo parašyti 
įkvėpimo pilnus laiškus, ku
riuose pastebimas didelis rū
pestis tiek Lietuvoje, tiek Si
bire esančiais tautiečiais. Šio 
rinkinio pirmoji laida išsibai
gusi, tačiau, jei pakankamas 
asmenų skaičius norėtų, būtų 
galima susitarti su tos knygos 
leidykla dėl antrosios laidos.

ti pažymai, net išleidžiant 
naują maldaknygės laidą.

Vienas tokių prasmingų 
būdų ir yra „Dainavos” an
samblio koncertas. Ansamblio 
vadovas —r muz. Darius Po
likaitis. Jis, kaip ir nemaža 
dalis ansamblio dalyvių, yra 

. ateitininkai, tad kaip tik svar
bu, kad ansamblio pastangos 
būtų šios organizacijos įver
tintos ir ateitininkai suva
žiuotų į Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčią pasiklausyti: 
šio nuostabaus koncerto. Dar 
ir dėl to, kad „Dainavos” kon
certai visuomęt yra aukščiau
sio lygio, i .

Kviečiame visus jaunųjų 
ateitininkų vadovus, moks
leivių, studentų ir sendraugių 
valdybas paraginti savo na-

vavo svečiai iš Vilniaus ir 
Kauno: Ateitininkų federaci-1 
jos pirminkas Vidas Abraitis, 
Jaunučių sąjungos pirmi
ninkė Janina Šalkauskytė. 
Sendraugių sąjungos ir Vil
niaus krašto valdybos pir
mininkas Liutauras Serapi
nas, Ateitininkų federacijos 
administracijos narys sen
draugis Petras Plumpa.

Ta proga Panevėžio kated
roje buvo aukojamos šv. Mi
šios. Per pamokslą Panevėžio 
vyskupas Jonas Kaūneckas, 
remdamasis įvairių moksli
ninkų ir dailininkų gyvenimo 
pavyzdžiais, kalbėjo apie iš
tvermę. „Rezultatų pasiekia 
tie, kurie ištvermingai siekia 
savo tikslo, o ypač ilgas dar
bas laukia tų, kurie nusiteikę, 
visa atnaujinti Kristuje,” — 
sakė ganytojas. Po Mišių pri
sistatė atskiros kuopos. Kon
ferencijos pabaigoje apžvelg
tos Panevėžio ateitininkijos 
veiklos gairės, vyko Panevėžio 
krašto valdybos rinkimai. 
Krašto valdybos pirmininke ir 
pavadtiotoja išrinktos veik
liausios kuopos globėjos mo
kytojos Irena Bikulčienė ir s. 
Kristina Mikalauskaitė.
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Maldaknygė anglų kalba.
Be abejo, reikia supažindinti 
ir kitataučius su šia kilnia 
lietuvaite, kandidate į 
palaimintąsias. Tam tikslui 
teks ruošti lankstinuką su jos 
atvaizdu ir trumpą biografiją 
anglų kalba. Sesuo Paulė,

Nekaltai Pradėtosios Marijos 
vienuolyno vyresnioji Putna-< 
ipe, pranešė, kad po to, kai 
„Sunday Visitor” laikraštyje 
buvo išspausdintas Bernade
tos Miliauskaitės-Harris straips
nis apie Adelę Dirsytę, daug 
amerikiečių iš visos Amerikos 
kreipėsi į seserų knygyną, 
norėdami įsigyti jos mal
daknygę anglų kalba, Visos iš 
anksčiau užsilikusios mal-1 
daknygės buvo išparduotos, 
bet pageidaujančių yra, dau
giau. Žinoma, teks pasirūpin
ti išspausdinti; naują mal
daknygės laidą anglų kalba.

Adelės Dirsytės; parašytas 
palikimas nėra gausus^ bet 
juo labiau brangus, įkvepian
tis, uždegantis, nes už minčių 
yra ji pati, visa savo asme
nybe, savo darbais ir kančia, 
visu pasiaukojusiu gyvenimu.

Kun.
Kęstutis A. Trimakas

t-n

- <

pagerbti lietuvaitę kankinę,,, 
kuri savo kančias aukoj et '- 
Kristui, Jo Motinai, savo 
skausmą ir viltį išsakydama 
šioje nuostabioje maldaknygė
je „Marija, gelbėki mus”. D.B.

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS

4560 W. 103rd St., 
Oak Lawn, IL 60453
Tel. 708-423-5155

MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS

Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
' žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A 

Joliet, IL 60435 
Tel. 816-744-0330;

lietuviškai 815-744-8230 
www.cerrteriotsurgefyanctxBastheaith.com

Dr. DANA M.SAUKLIS
Dahtų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
VVestchester, IL 60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą

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

Joliet,. IL 60435 i
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

Cente!- for Health,
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126

630-941-2609

TERESE KAZLAUSKAS, M.D.
Vaikų gydytoja , - f 

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

Priklauso Palčs 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 LIGUGYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
8918 W. Archer Avė. Sis. 5 Ir 6 

Chicago, IL 60638
; Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą

Dr. VILIUS MIKAITIS
šeimos daktaras ir chirurgas

Family medical clinic
10811 W. 143 St Orland Park, IL 60467 Priklauso Palos Community Hospital 

Silvėr Cross Hospital .Valandos pagal susitarimą
Tel. 708-460-2500
Dr. LINA POŠKUS

Dantų gydytoja
4635 W. 63 St.;Qhicago

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

T6I. 630-323-5050 ' "

Dr.RAMUNĖ MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
1 Valandos pagal’Susitarimą

JONAS V .PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
SCČTT GREENVVALD, MD

llltridiš Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos; sąnarių, 

vėžio, sužeidimų darbovietėje bąi kt. 
vietų' skausmo gydymo specialistai

Chicago: 312-726-0800 
East Dundee: 847-551-1212 
. McHenry: 815-363-9595

Ek Grove: 847-718-1212 
ir Ubertyvflle. wwW.illinolspain.com

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

• Lietuviams sutvarkys dantis už 
i r prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti

angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 

Tel. 708-422-8260. Jai reikalinga
pagalba po darbo valandų, skambinti 

„pager” numeriu 708-644-0074.
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Dr. Vida I.Pūodžiūnlenė 

Healthy Connectlon 
Chiropractfc & Rehab

•’ CMC
Manualinė ir fizinė terapija, sporto 

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

patarimai. ' '
1000 S. State Street,

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

Kalbame lietuviškai

1 Dr. V.J. VASAITIENĖ
Dantų gydytoja 

4817 W?83;St, BurbaiSk, IL
/ Tel. 708-423-6114 

Valandos pėgal susitarimą

Dr. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VValter St., Lemont, IL
> " • •• 60439

1051 Essington Rd. #200,
Joliet, IL 60435 

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

' DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd., Hickory 

t , • Hills, IL
1 mylia i vakarus nuo Harlem Avė.

Tel. (708) 598-4055
, Valandos pagal susitarimą

Dr. RIMAS NOVICKIS
CHIROPRACTIC PHYSICIAN

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

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

60402. Tel. 708 - 464 -1111.
Valandos kasdien, savaitgaliais susi

tarus. Kalbame lietuviškai.

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

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

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

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6417 W. 87 St.

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

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą

Dr. VILIJĄ KERELYTĖAmber Health Center Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas, chiropraktika,manualine 
terapija, akupunktūra.

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

Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus.

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja

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

DR. K. JUČAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 
venas. Kosmetinė chirurgija.

3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655 
773-233-0744 arba 773-489-4441

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Valandos pagal susitarimą

Dr. DALIA E CEPELĖ, D.D.S.
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą

DR. AUŠRINE SCHNEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingety Highvvay 
VVillovvbrooK, IL 60527 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą

Dr. E. DECKYS
Gydytoja ir chirurgė 

Nervų ir emocinės ligos 
Kab. 773-735-4477 

6449 S. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

RAMONA C. MARSH, MD SC
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą
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ANTAUSĮ REIKIA PRIIMTI

[ Danutė Bindokienė

Lietuvijos spygliai ir 
žiedlapiai

Turbūt niekas neneigs, 
kad šiais rinkimais Lietūva 
savo išeivijai Vakarų pasauly
je skėlė per ausį. Skėlė labai 
skaudžiai. Juk mes visi čia, 
ypač Čikagoje, galvas buvome 
paguldę už Adamkų, jo per
rinkimu buvome tikresni už 
šv. Petro uolą ir bent kiek ta 
„tikrove” suabejojusį siuntėme 
į pipirų žemę. Prieš penkerius 
metus suburta visuomeni
ninkų grupė, daugelio įsitiki
nimu, lėmusi jo žingsnį į 
Lietuvos „Baltuosius rūmus”, 
po laimėjinfo skridusi į Vilnių 
jį tenai palydėti, neišsiskirstė, 
bet veikė per visą Adamkaus 
prezidentavimo laiką. Nuolat 
savąjį lauką stropiai gindama 
nuo kitų politikų įtakos, ji 
piešė Adamkų tik šviesiomis 
spalvomis, kurių niekam ne
buvo galima liesti nė men
kiausiu pilku brūkšneliu. Lie
tuvai įpiršę pagal juos, ge
riausią išeivijoje turimą vaka
rietį, kuris 50 metų diktatūros 
mulkintus piliečius ir demo
kratijos išmokys, ir Vakarų 
kapitalu praturtins, ir dar 
daug kitų gerovių prikurs, 
tokį jo įvaizdį norėjo išlaikyti 
per pirmąjį prezidentavimo 
laikotarpį ir kartu paruošti 
dirvą antrai kadencijai. Ir 
atrodė, kad tai jiems visu 
šimtu nuošimčių pasisekė. 
Net sausio penktos, antro rato 
rytą, bent Čikagos apylinkėse 
nė vienas lietuvis, įskaičiuo
jant ir mane patį, netikėjo 
Adamkaus pralaimėjimu. Jo 
pergale buvo įsitikinusi ir jį 
pažįstanti Čikagos didžioji 
spauda. „Adamkus Cake

RIWalk” — sausio 5-tą teigė 
„Chicago Tribūne”. Kas gali 
tokią tvirtovę sugriauti? 
Nepajudinta ji buvo pirmaja-

! me rate, ir niekas iš rinkėjų
nežadėjo balsuoti kitaip

Į antrajame. Balsuoti už Paksą,
tai balsuoti už rusus, girdėjau 
tą rytą besirengiančią pilieti
nę pareigą atlikti tautiečių 
pareiškimus. Ir tai pasitvirti
no PLC rinkimų būstinėje, 
suskaičiavus balsus: Paksui 
tik menkos ašarėlės. Dar dau-

; 2 giau — tokį pat Adamkaus 
įvaizdį piešė ir Lietuva.

O vis dėlto toji tvirtovė griu
vo. Tokio jo įvaizdžio tauta, 
bent didesnė jos dalis, ne
priėmė. Ir dar blogiau — šį 
savo nusiteikimą ji laikė užan
ty net iki antro rato ryto. 
Todėl ir virtom iš kojų, kai, 
grįžę iš pamaldų namo, apy
tikriai apie pirmą valandą, 
kompiuteriuose atsidarę In
ternet langelius, išvydome jau 
suskaičiuotus trečdalio rinki- 

trr minių apygardų duomenis: 
Paksas 61 nuoš.— Adamkus

110 METŲ KARVEDŽIUI 
J. VARIAKO JUI

. ■ L ■ n ‘ , -j- * ..

STASYS IGNATAVIČIUSĮ; Nr.6
Kėdainių Krašto muzieju

je buvo atidaryta paroda „Ne
priklausomybės kovos Kėdai
nių krašte XIX-XX a.” Daly
vavo muziejaus direktorius 
Rimantas Žirgulis. Buvo paro
dytas dokumentinis filmas 
„Karvedys Jonas Variakojis”. 
Iškilmingas minėjimas įvyko 
Didžiojoje rinkos aikštėje. 
Laisvalaikio centro darbuotoja 
A. Bartkuvienė tarė įžanginį 
žodį. Kalbėjo vicemeras 
Algimantas Dagys. Apie Kė
dainių kovas ir karvedį J. 
Variakojį kalbėjo muzieji
ninkė istorikė Jūratė Nekra
šienė, kuri nuosekliai atpa-

• " šakojo šių kovų eigą. Meninėje 
dalyje buvo suvaidintas J. 
Paukštelio pradinės mokyklos 
vaikų montažas. Sekė Lietu
vos kariuomenės karinių oro

39. Ne, taip negali būti guo- 
dėm vieni kitus, bet jau labai 
stipriai jausdami, kad tai tik 
tušti žodžiai. Lietuva jau nebe 
su mumis. Negalvotume taip, 
jeigu Adamkus būtų pralai
mėjęs prieš Brazauską, 
Landsbergį, Juršėną, Vagno
rių, ar net Paulauską, bet 
dabar — prieš mažai žinomą, 
vos prieš kelerius metus į poli
tiko batus įšokusį, nepastovų, 
besiblaškantį, ore „triukius” 
išdarinėjantį lakūną. Tai 
antausis mums visiems. 
Aiškus ir užtikrintas ir klausi
mas belieka tik toks: ar jis 
pagrįstas, užpelnytas, vertas?

Ir dar aiškesnis atsaky
mas: taip, jis ir pagrįstas, ir 
užpelnytas, ir vertas. Norite 
įrodinėti kitaip? Liudininkai 
— į Lietuvos politinį lauką 
įšokę užsienio lietuviai, kurių 
ryškiausi: Kazys Bobelis 
(JAV), Juozas Petraitis (Aus
tralija) ir paskiausi penkeri 
Valdo Adamkaus (JAV) prezi
dentavimo metai. Štai keli 
įrodymai.

Pirmas — ar gali paveikiai 
kraštui vadovauti ir gabiau
sias žmogus, prieš penkiasde
šimt metų iš jo išvykęs aštuo
niolikmetis, visiškai kitokio
mis sąlygomis vystęsis bei 
brendęs, kitokius darbus dir
bęs, kitokius siekius puo
selėjęs ir atgal grįžęs pen
sininkas, kartu dar ir tokią 
pat „užsieniečių pensininkų” 
komandą atsigabenęs. Tie 
penkeri Adamkaus kadencijos 
metai daugumą Lietuvos 
piliečių įtikino, kad ne.

Antras — kiek šiandie
niniame demokratiniame pa
saulyje rasite 76 metų su
laukusių išeivių politikų, kan
didatuojančių į prezidentus ir 
besirungiančių su 46 m. vie
tiniu?

Trečias — ar tikrai visos, 
mus žavinčios ir Adamkaus 
puoselėjamos, vertybės buvo 
taip pat suprastos ir patrauk
lios šiurpiomis okupacijos są
lygomis augusiems, brendu- 
siems Lietuvos žmonėms? Ir 
svarbiausia ar jos naudingos? 
Ar kuriam nors uteniškiu! 
labai rūpi Lietuvos prezidento 
iškilmingi pietūs su Japonijos 
imperatorium prabangiuose 
rūmuose, kai jo šeima mėsos 
užkanda tik per didžiąsias 
šventes?

Ir tokių bei į jas panašių 
vertybių sąrašas gali tęstis iki 
tuzino, ar net iki puskapio. Ir 
ar mes tai nesuvokiam? Gal 
galėjom tėvynėje gyvenančio 
tautiečio nesuprasti pirmai
siais jo laisvės metais, bet ar 
dvylikos nuolatinių ryšių 
palaikymo metų nepakako su

pajėgų pučiamųjų orkestro 
koncertas, karių apdovanoji
mai ir saliutas. Minėjimo da
lyviai, lydimi kun. Rimo Mi
kalausko ir J. Nekrašienės, 
aplankė ev. reformatų bažny
čią ir jos rūsyje — sarkofagus, 
kuriuose palaidoti kunigaikš
čiai Kristupas Radvila Perkū
nas ir Jonušas Radvila bei 4 
vaikai.

Panevėžyje atidengta 
miesto savivaldybės lėšomis 
sukurta paminklinė lenta prie 
savanorių štabo, kurį 1919 m. 
Centrinio viešbučio pastate 
suorganizavo Panevėžio sri
ties apsaugos viršininkas 
karininkas Jonas Variakojis.

Minėjimas įvyko 2002 m. 
gegužės 18 d., pradedant šv. 
Mišiom Kristaus Karaliaus 
katedroje. Šventė prasidėjo

Žiemos peizažas Lietuvoje. Gedimino Svitojaus (Elta) nuotr.

Lietuvos gyvenimu išsamiau 
susipažinti ir užčiuopti jo 
tikrovę? Ar dar nepamatėm, 
kad savo laikysena, kartais 
labai ryškinčia išdidaus mo
kytojo įvaizdžiu, tėvynėje 
gyvenančius lietuvius mes 
nuo savęs daugiau atbaidom 
negu patraukiam? Kažin ar 
ne tas, kartais taip pat išdidu
mu padvelkęs, Adamkaus 
pasitikėjimas savimi kartu su 
mūsų tokiai laikysenai pri
tarimu, irgi nesirikiuoja tarp 
jo pralaimėjimo priežasčių? O 
Pakso aplinka buvo kitaip 
nusiteikusi, tokio patoso ten 
nebuvo. Aplamai šių rinkimų 
pasekmes aptariant, verta 
būtų giliau pasvarstyti tokį 
klausimą: ar tai buvo Pakso 
laimėjimas, ar Adamkaus 
pralaimėjimas? Kokia baigmė 
būtų buvusi, jeigu Pakso 
batus būtų dėvėjęs kitas 
asmuo? Bet dabar tai gal ne 
taip svarbu. Svarbiau mums 
suvokti gauto antausio prie
žastis, antausį priimti „šaltu 
krauju” ir, neieškant atpirki
mo ožių tarp nesusigaudančių 
Lietuvos balsuotojų ar kur 
nors kitur, savo vaidmenį 
perderinti taip, kad tokios 
priežastys nebepasikartotų. 
Žinoma, jeigu mes norėsim 
tokį politinį žaidimą ir toliau 
žaisti. Tačiau prieš tai gal 
būtų verta ir jo prasmę pana
grinėti. Juk dabar praktiškai 
jis nereiškė nieko. Jeigu taip 
eisis ir toliau, kam jį žaisti?

Tad ar ne aukščiausias 
laikas suprasti, kad Lietuvos 
valstybės atžvilgiu mūsų 
vaidmuo negali būti nei va
dovaujantis, nei pirminis ko
kiu nors kitu požiūriu, bet tik 
pagalbinis, atliepiantis į jos 
prašymus, pageidavimus. Ir 
tik tiek. Svaresnis jis galėtų 
būti tautiniu požiūriu, nes 
Lietuvos vadovai čia jau 
gerokai pasimetę. Čia veiklos 
dirva mums tikra ir plati. Tad 
kantriai • priėmę skeltą an
tausį, prieš jį neburbuliuoda

iškilminga Panevėžio apskri
ties įgulos dalinių, vadovau
jamų pik. ltn. Ričardo Lei- 
kaus, rikiuote Laisvės aikštėje 
prie viešbučio „Panevėžys”. 
Memorialinės lentos atidengi
mo ceremonijoje dalyvavo Pa
nevėžio karo kapelionas mjr. 
Petras Kavaliauskas, ir ev. 
reformatų kunigas Algiman
tas Kvedaravičius. Minėjimą 
pravedė kpt. Vida Jurkšai- 
tienė. Kalbėjo Panevėžio 
apskrities viršininkas Riman
tas Sankauskas, Panevėžio 
miesto meras Valdemaras 
Jakštas, KASP Vyčio apygar
dos 5-osios rinktinės vadas 
pik. lnt. R. Leikus ir istorikė 
Virginija Vaičekonytė, kuri 
išsamiai nušvietė karvedžio J. 
Variakojo nueitą kelią. Sekė 
meno kolektyvų koncertas, 
vaišės kareiviška koše ir gink
luotės paroda. Vyko minėjimo 
dalyvių eisena į kapines Ra
mygalos gatvėje, kur buvo pa
gerbti žuvusieji partizanai. Po 
to dalyviai vyko į kino teatrą

mi, teigiamai priimkim ir jo 
pasekmes, demokratiškai iš
rinktą naują Lietuvos prezi
dentą, užmegzkim su juo ryšį, 
siūlykim savo bendradarbia
vimą, pagalbą, talką. Rolandą 
Paksą kol kas mes mažai pa
žįstam. Ne daugiau nė jis mus. 
Mažai jį pažįsta ir Lietuva 
besidomintis pasaulis. Kai 
mūsų dešinieji, ypač čia, iš 
dalies ir Lietuvoje, rašo jį į 
maskvinių sąrašą, „Nevv York 
Times” skelbia jį dešiniuoju, 
Londono kai kuri spauda 
gretina su prancūzų radikalu 
Le Pen, kairieji fašistu vadina, 
vadinasi, apie naują mūsų 
šalies prezidentą visų jį apta
riančių nuovoka ribota. Todėl 
pirma įvairių nuomonių, spė
liojimų bei prielaidų pa
raiškos, ženkim pas jį teigia
mu žingsniu. Koks tas naujas

♦ • • • •MARGUMYNAI* *•*•
LA I METAI

2002 m. Amerikoje nežuvo 
nei vienas keleivinio ar kro
vininio lėktuvo keleivis. Tai 
tik trečias kartas pastarojo 
dešimtmečio laikotarpiu, kai 
nėra įvykusi jokia mirtina 
avarija. Valstybinė aviacijos 
administracija tvirtina, kad 
dėl to reikia dėkoti įvairioms 
apsaugos priemonėms oro uos
tuose, pagerintai technologijai 
ir sėkmingesniam aviacijos 
personalo paruošimui. Prisi
menant, kad šio krašto oro 
uostuose pernai pakilo ir 
nusileido daugiau kaip 13 mi
lijonų lėktuvų, tai visgi 
nemažas laimėjimas. Žinoma 
ši statistika apima tik komer
cinius didžiųjų lėktuvų skry
džius. Maži privatūs lėktuvai 
tokie laimingi nebuvo — 2002 
m. jų avarijose žuvo per 500 
žmonių. ChTr

NUSIŠYPSOJO LAIMĖ

Prieš Kalėdas daugybė

„Garsas”, kur buvo rodomas 
dokumentinis filmas „Karve
dys Jonas Variakojis”.

Šventę Ukmergėje organi
zavo ir vedė Krašto apsaugos 
bičiulių klubas, vadovaujamas 
dim. majoro Antano Buroko. 
Minėjimas įvyko 2002 m. 
gegužės 18 d. Ukmergės kul
tūros centre. Kalbėjo mjr. An
tanas Burokas ir Ukmergės 
šaulių sąjungos vadas Algis 
Poškus. Buvo parodytas doku
mentinis filmas „Karvedys 
Jonas Variakojis”. Meninę dalį 
atliko Vilniaus choras „Jauna 
muzika”.

Įžymaus karvedžio gimti
nėje — Biržų rajono Rinkuš- 
kių kaime 110-jų gimimo 
metinių dieną buvusioje Va- 
riakojų sodybos vietoje rajono 
savivaldybės ir Biržų Šėlos 
muziejaus vadovų rūpesčiu 
buvo atidengtas koplytstulpis. 
Šventės ceremonijoje ir mok
slinėje konferencijoje Biržų 
pilyje dalyvavo ir Krašto ap
saugos viceministras Jonas

prezidentas ir kaip mums su 
juo sekasi, pradėsim pajusti 
tik po kokių šešių mėnesių, o 
gal ir metų prireiks. Ir peikti, 
jeigu reikės, dar liks bent 
ketveri metai. Pakaks jam ir 
Lietuvoje taškomo purvo. Nes 
ten, deja, pralaimėjusieji, ypač 
politikai — partijų vadovai, be 
išimties skelbia, kad juos 
nurungęs būtinai turi būti 
sukčius, apgavikas, melagis. 
Ir dar keisčiau skamba tie 
postringavimai, matant, kaip 
jie patys nesuvokia atitrūkimo 
nuo visiškai jų nepaisančių 
savų partiečių, kurie tų tauš
kalų nepaiso ir jų nurodymų 
neklauso. Taigi tie rinkimai 
antausis ir jiems. Mažesnis 
gal, bet irgi vertas dėmesio, o 
mums — dar ir šiokia tokia 
paguoda.

žmonių mėgino prisivilioti 
laimę, pirkdami „Christmas 
Day Powerball” loterijos bilie
tus, kurie laimėtojui žadėjo 
beveik 315 milijonų dolerių. 
Tačiau laimė nusišypsojo 55 
metų amžiaus West Virginia 
valstijos gyventojui Andrew J. 
Wittaker, Jr. Net atskaičius 
įvairius mokesčius, jam teks 
113.4 mln. dol. Tad ką laimin
gasis su tuo „aukso kalnu” 
žadėjo daryti?

Visų pirma — nusipirkti 
malūnsparnį... Po to jis savo 
turtu nutarė pasidalinti su 
trijų Church of God parapijų 
klebonais, atiduodamas, kaip 
toje bažnyčioje reikalaujama, 
dešimtinę nuo laimėtos su
mos, nes yra dėkingas Dievui 
už šią kalėdinę dovaną. NYT
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Gečas. Šventė buvo pradėta 
2002 m. gegužės 20 d. pamal
domis Biržų ev. reformatų 
bažnyčioje. Pamaldas atnaša
vo kun. Rimas Mikalauskas.

Koplystulpio atidengimo 
ceremonijoje karvedžio gimti
nėje dalyvavo Lietuvos ka
riuomenės garbės sargybų 
kuopos kariai. Koplytstulpį 
atidengė viceministras Jonas 
Gečas ir Jonas Variakojis. Po 
to, iškilmingas minėjimas per
sikėlė į Biržų pilį, kur buvo 
rodomas filmas „Karvedys 
Jonas Variakojis”, vyko paro
dos pristatymas ir konferenci
ja. Kalbėjo viceministras J. 
Gečas, Biržų krašto muziejaus 
„Šėla” direktorius E. 
Mikalajūnas, istorikas VVU 
doc. V. Lesčius, prof. J. Anyčas 
ir Kovo 11d. signatarė Birutė 
Valionytė. Renginyje, tarp ki
tų, dalyvavo Biržų miesto me
ras, ev. reformatų bažnyčios 
Sinodo direktorius Vytautas 
Vegys ir karvedžio J. Va
riakojo giminės iš Biržų ir

Metams baigiantis, popu
liarios tarytum suvestinės — 
apžvelgiant praėjusius įvy
kius, išrenkant, kas buvo 
svarbiausia, į ką apskritai 
nevertėtų dėmesio kreipti.Tų 
suvestinių duomenys dažnai 
atneša netikėtumų: kaip 
galėjo žmonės taip pervertinti 
ar nepakankamai įvertinti?

Pernai gruodžio pradžioje 
ir Lietuvoje buvo atliekamos 
apklausos, renkant svarbiau
sius įvykius, žymiausius žmo
nes (nors kartais jie išsiskyrė 
tik neigiamomis savybėmis, 
kaip teroristas Osama bin 
Laden ar diktatorius Saddam 
Hussein) bei kitus, gyvento
jams palikusius įspūdį, įvy
kius ar asmenis.

Populiariausias savas žmo
gus Lietuvoje 2002 m. buvo 
prez. Valdas Adamkus, ku
riam ta gyventojų nuomonė 
visgi nepadėjo antrajame rin
kimų rate. Tarptautiniu mas
tu — JAV prez. George W. 
Bush, po jo — Vladimir Putin. 
Lietuvoje paminėtas ir popie
žius Jonas Paulius II, nors 
apskritai iš 76 asmenų išskirti 
tik du dvasininkai... Populia
riausių žmonių sąraše moterų 
nedaug. Lietuvos dešimtuke 
— tik 8-ą vietą gavusi Ka
zimiera Prunskienė, nors vie
nas žurnalas žymiausia mo
terimi metų pabaigoje išrinko 
čikagietę Gražiną Liautaud.

Įdomu, kaip į tokius klau
simus apie svarbiausius metų 
įvykius ir žmones atsakytų 
Amerikos lietuviai? Žinome, 
kad kai kurios organizacijos 
ar institucijos atlieka savo 
rinkimus ir pagerbia ypatin
gai pasižymėjusius asmenis. 
Tarp tokių yra Lietuvos Vyčiai 
(jie kartais išrenka ne asmenį, 
bet organizaciją ar instituci
ją), Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejus, Amerikos Lietuvių 
katalikių moterų sąjunga, 
JAV LB Kultūros taryba ir dar 
keletas kitų. Kai kurie taip 
išskirtieji asmenys turi atitik
ti tam tikrus kriterijus, kitų 
atrankos standartus nustato 
patys pagerbėjai. Visgi užsie
nio lietuvių tarpe viena tai
syklė taikoma visiems pasi
žymėjusiems: svarbu, kad as
muo būtų savo darbą pašven
tęs artimo meilės, lietuvybės, 
jaunimo auklėjimo labui arba 
(Kultūros tarybos atveju), 
išsiskirtų savo talentu.

Kiek tų, Lietuvoje išrinktų 
žymūnų tiktų į tokius siaurus 
rėmus? Kiek šioje Atlanto 
pusėje vienu ar kitu žymeniu 
apdovanotų būtų jį gavę, jeigu 
balsavimus turėtų atlikti pa
tys mūsų tautiečiai? Rodos, 
išrinkti žymiuosius Amerikos

Pik. ltn. J. Variakojo minėjimas Biržuose. Koplytstulpio atidengimo iš
kilmės Variakojo gimimo vietoje Rinkuškiuose. A Variakojo nuotr.

Panevėžio. Dalyviai ir svečiai karvedžio Jono Variakojo mi- 
buvo pakviesti prie vaišių stalo. nėjimas įvyko Kupiškyje.
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lietuvius nebūtų sunku. Vieni 
kitus neblogai pažįstame, ar
ba bent žinome. Kas skaito 
lietuvišką spaudą, pastebi ir 
asmenis, ir jų veiklą, tarytum 
visas šis kraštas būtų vienas 
didelis kaimas, kurio gyvento
jai norom nenorom vieni su 
kitais susiduria. Įvairiomis 
progomis bendrauja suau
gusieji, bendrauja jaunimas ir 
net vaikai (stovyklose, suva
žiavimuose, šventėse, gastro
lėse), juk susisiekimo patogu
mas ir kitos susižinojimo prie
monės nugali net nemažus 
nuotolius.

Tik vargiai populiarumo 
konkursai mūsų tarpe būtų 
labai sėkmingi. Va, jeigu taip 
„nemėgstamiausių žmonių” 
sąrašą paprašytume sudaryti, 
galbūt tiek keblumų nekiltų... 
Kai tik paskelbiama, kad tas 
ar kitas asmuo pagerbtas žy
meniu, tuoj sušlama priešiški 
čiužėjimai ir daugybė prie
kaištų, kad štai jis ar ji bus 
pagerbtas, o daug vertesnių — 
pamiršti. Per metų eilę turbūt 
tik kartą pripažinta, kad per
nai Balzeko muziejaus pa
skelbta „Metų moteris” buvo 
verta pagerbimo. Tikrai nie
kas nedrįstų teigti, kad JAV 
LB Socialinių reikalų tarybos 
pirm. Birutė Jasaitienė mažai 
dirba ar savo darbais mėgsta 
pasigirti...

Kas iš tikrųjų atsitiktų, 
jeigu pasiūlytume mūsų tau
tiečiams sudaryti labiausiai 
pasižymėjusių asmenų sąra
šą? Ar į jį pakliūtų lietuviš
kųjų mokyklų vedėjai ir moky
tojai? Ar būtų įrašyti jaunimo 
organizacijų, tautinių šokių 
ratelių, chorų, sportuojančio 
jaunimo vadovai, labdaros 
organizacijų darbuotojai? O 
gal ir šokėjai bei choristai; 
tėvai, kurie kas šeštadienį ve
ža savo vaikučius į mokyklą, 
aukodami laiką, lėšas ir dar
bą, kad tik vaikas nenutoltų 
nuo savo tautos kamieno? Gal 
kiekvienas, kuris prenume
ruoja ir skaito lietuvišką laik
raštį, perka lietuvišką knygą, 
ateina į koncertą, labdaros 
vakarienę, meno parodą; kurie 
išlaiko mūsų parapijas, lietu
viškus centrus ir savanoriškai 
užsikrauna net juodžiausius 
darbus? Ne dėl garbės ar kaž
kokio atlyginimo, bet dėl to, 
kad jie lietuviai ir tiki tos 
veiklos svarba lietuvybei.

Taigi, jeigu mums reikėtų 
sudarinėti sąrašus ir balsuoti, 
turbūt jų neužbaigtume išti
sus metus... Verčiau kitą kar
tą, kai sutiksime tokį pagar
bos ir dėkingumo vertą savo 
tautietį, prieikime ir nuo
širdžiai tarkime ačiū!
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MŪSŲ ŠEIMOSE
JONAS IR VERONIKA ŠTARKAI 

ATŠVENTĖ 60 METŲ VEDYBINIO 
GYVENIMO!

PAMESTAS DIENORAŠČIO PUSLAPIS

Visų mylimi ir gerai pažįs
tami filadelfniečiai Jonas ir 
Veronika Starkai liepos 
mėnesį atšventė savo 60 metų 
vedybinio gyvenimo sukak
tuves. Atvažiavę* į Ameriką, 
Jonas ir Veronika turėjo dirbti 
po du darbus, kol mate
rialiai galėjo atsistoti ant kojų 
naujame krašte. Jie pašventė 
savo gyvenimą, kad dukros 
turėtų laisvą ir geresnį gyve
nimą čia Amerikoje.

Ir užaugino jie tris šaunias 
lietuvaites! Viena gimė 
Vokietijoje, dvi čia Amerikoje. 
Bet visos gražiai kalba lietu
viškai ir visos baigė univer
sitetus. Ištekėjusios jos 
apdovanojo Joną ir Veroniką 
keturiais anūkais. Vokietijoje 
gimusi Danutė susituokė su 
Juozu Van Sant, turi dukras 
Moniką ir Verutę.

Monika ne tik baigė uni
versitetą, bet įsigijo medicinos 
doktoratą.

Jonas ir Veronika Starkai, neseniai šventę 60 m. vedybų sukaktį.

MUZIKINE TV LAIDA KLAIPĖDOJE
Jau metai kai Klaipėdoje 

įsikūrė naujas televizijos 
kanalas „Vakarų Lietuvos 
televizija”. Nuo pat darbo 
pradžios, šalia publicistinių, 
politinių ir kitokios tematikos 
laidų, šioje televizijoje sėk
mingai gyvuoja ir muzikinė 
laida „Virtuozai”, kurios au
torius ir vedėjas žinomas 
Lietuvos muzikas, profesorius 
Algis Zaboras. Tai vienintelė 
tokio tipo Lietuvoje neturinti 
analogo jokiame kitame 
Lietuvos TV kanale. Laidose, 
kurios išeina kartą į savaitę ir 
trunka 45 minutes, pristato
mi iškiliausi Klaipėdos ir 
Žemaitijos krašto akade
minės, arba vadinamosios 
rimtos muzikos atlikėjai, 
muzikiniai kolektyvai bei jų 
vadovai. Laidos svečiais jau 
pabuvojo Klaipėdos solistai 
vokalistai V. Vadoklienė, V. 
Balsytė, M. Gylys, muzikantai 
grojantys pučiamaisiais ins
trumentais: fleitininkas R. 
Giedraitis, trimitininkas V. 
Bružas, birbynininkas V. 
Tetenskas; karilionieriai K. 
Kačinskas ir S. Žilevičius; 
pianistai S. Atkošaitytė, J. 
Neniškytė; džiazistas S. Šiau- 
čiulis ir daugelis kitų. Laidose 
svečiavosi ir gyvai muzikavo 
Klaipėdos miesto bei Klai
pėdos universiteto kameri
niai styginių instrumentų 
orkestrai, BRASS kvintetas, 
akordeonininkų, pučiamųjų 
bei liaudies instrumentų or
kestrai, chorai, dirigentai R. 
Ševernikas, A. J. Lukoše
vičius.

Praėjusių metų rudenį, 
laikotarpyje nuo spalio iki 
gruodžio mėnesio, laida 
„Virtuozai” pristatė ir JAV

TAI — JŪSŲ LAIKRAŠTIS

THE LITHUANIAN VVORLD-VVIDE DAILY

Vida susituokė su 
Andrium Balta, turi 2 vaikus 
— Liną ir Andrių. O Zita ir 
Juozas Pongoniai dabar daug 
keliauja, nes jau beveik 
pensininkai. Taip pat, Jonas ir 
Veronika džiaugiasi vienu 
proanūku, tai dr. Monikos ir 
Juozo Leavy sūnelis, ketverių 
metų sulaukęs, Jonukas.

Ir Jonas, ir Veronika labai 
mėgsta dalintis savo gyveni
mo kasdienybėmis su savo 
šeima, prieteliais. Jiems 
nuoširdžiai rūpi kitų jausmai 
ir rūpesčiai. Todėl Jonas ir 
Veronika yra taip visų mylimi 
ir mėgstami. Jonas nagingas 
ir yra padirbęs savo šeimai 
baldų. Veronika mėgsta dai
liai siūti.

Retai vedybos susilaukia 
šešiasdešimties metų. Tad visi 
mes nuoširdžiai sveikiname 
Joną ir Veroniką. Valio! Valio! 
Valio!

Aleksandras Radžius

gyvenančius lietuvius mu
zikus, kurie buvo nufilmuoti 
praėjusią vasarą laidos ve
dėjui A. Zaborui svečiuojantis 
Čikagoje. Tai dar ne per se
niausiai buvę klaipėdiečiai — 
dainininkė N. Grigalavičiūtė, 
akordeonininkas B. Mūras bei 
iškilūs vyresnės kartos, 
Čikagoje gyvenantys, lietuviai 
menininkai, legendiniai solis
tai J. Vaznelis ir A. Voketaitis, 
taip pat jaunesnės kartos, 
aktyviai besidarbuojantys, 
muzikai: choro dirigentas D. 
Polikaitis ir džiazistas K. 
Stančiauskas bei jų vadovau
jami kolektyvai. Vaizdo kame
ra užfiksuoti pokalbiai ir į 
laidą įmontuoti archyviniai 
šių atlikėjų garso bei vaizdo 
įrašai, buvo tikras atradimas 
Lietuvos muzikos mėgėjams 
ir profesionalams, suteikęs 
galimybę artimiau susipažinti 
su puikiais, aukšto profesinio 
lygio, užjūrio tautiečių kūry
biniais darbais.

Laida „Virtuozai” pasto
viai rodoma ir Vilniuje, kur ji 
transliuojama 11-tuoju kana
lu. Netolimoje ateityje ją ma
tys ir Kauno bei Alytaus tele
vizijos žiūrovai.

Jei kai kurias šių laidų 
norėtų matyti ir Čikagos Lie
tuvių televizijos žiūrovai „Va
karų Lietuvos televizija” 
pasiruošusi bendradarbiauti, 
keičiantis programomis ir 
informacija.

„Vakarų Lietuvos televi
zijos” adresas: Žvejų g. 2 — 
408, Klaipėda LT-5800

Tel. Fax. (846) — 314188 
E-mail vlttelevizua@takas.lt

Romas Pletkauskas
TV direktorius

Limpa akys, sapnas vis 
seka savo fabulą, o aš jau abi 
kojas iš savo lovos išlaipinau! 
Galvoje mintys netvarkingai 
bėgioja, kiekvieną šiandienos 
darbą norėdamos iškelti pir
miau už ką tik iškilusį... 
Šmaukš — į kelnes, pirmyn — 
į šliures, šmurkšt — pro 
langą, — tikros Kalėdos! Balta 
balta — it ne vienos skruzdė
lytės pėda dar nebūtų užklup
ta... Kupina entuziazmo, bėgu 
nudžiuginti savo močiutę, nes 
tai buvo jos vakarykštis kalė
dinis užsakymas, kurio, ma
tyt, ji buvo užsitarnavusi. Ji, 
kaip visada — kelis kartus 
pasitikslino, lyg abejodama 
mano žodžių tikrumu.... Mat 
mano lietuviškas akcentas 
amerikietei — dar viena pra
moga jos klausos juslėms.

Galų gale — skambutis! 
Štai jums ir mane pavaduo
jantis paradas pro plačiai at
vertas duris. Kuklia šypsena 
pasitinku mongolų porelę — 
vyrą ir žmoną. Taip jau esti, 
jog gerų norų skatinamas, 
vyras nusprendė patalkinti 
vertėjaujant, nes tamstos šir
delės anglų kalbos žinios ga
lėjo atnešti senučiukės nepa
sitenkinimo aidus.

Kad ir kaip, prieš jiems 
atvykstant, nerimastingais 
klausimais buvau atakuoja
ma, gražu buvo žiūrėti, kaip 
ponia Mary noriai ir šiltai

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

STUDENTŲ PASKOLOS
Amerikoje mokslas, ypač 

geruose, prestižiniuose uni
versitetuose, labai daug kai
nuoja. Dažnai studentas nori 
mokytis, bet nei jis, nei jo 
tėvai nėra pajėgūs užmokėti 
už gerus universitetus. 
Studentai, kurie labai gerai 
mokosi, arba yra geri spor
tininkai, ar yra įvairių 
mažumų atstovai, lengvai 
gauna įvairias stipendijas iš 
universitetų ar federalinės 
valdžios. Tačiau vidutiniam 
studentui tokias stipendijas 
gauti beveik neįmanoma.

Lietuviai studentai gali 
prašyti ir gauti stipendijas iš 
Lietuvių fondo ir Vidūno 
fondo. Dažnai, studentams, 
kurie nori mokytis, yra siūlo
mos ne stipendijos, bet pasko
los, kurias reikės kada nors, 
baigus mokslus, grąžinti. Yra 
paskolų, kurios yra tvarkingos 
ir neapgaulingos, bet, kaip ir 
viskas, kai kurios paskolos ir 
kai kurie studentai gali būti 
išnaudojami ir apgaunami. 
Kad geriau būtumėte apie 
tokias paskolas informuoti, čia 
pateiksime, ką sako „Con
sumer Rights for Immigrants” 
įstaiga apie studentų pasko
las.

Paskolos studentams. Ap
gaulingi yra kai kurių amatų 
mokyklų ir korespondencinių 
mokyklų praktikuojami pasiū
lymai, sukeliantys nusivylimą 
ir finansinius nuostolius, ypač 
jaunų imigrantų tarpe, imi
grantų, kurie nori siekti moks
lo, sukurti geresnį gyvenimą, 
išsiveržti iš neturto. Ši prob
lema buvo labai rimta 1980- 
1990 dešimtmečiais. Daug šios 
rūšies apgavysčių buvo taiko
ma imigrantams. „Mokyklos” 
išdygo imigrantų daugiausia 
apgyvendintuose rajonuose, 
daug jų siūlė anglų kalbos 
mokymą priedui prie norma
lių kursų, kurie turėtų įgalinti 
gauti gerai apmokamą darbą, 
pvz., kompiuterių technikos, 
„word processors”, auto- 
mechanikos ir radijo pra

bendravo su naujokais. Žino
dama, jog jų visų laukia 
neeilinis vakaras pas šeimi
ninkės sūnų, puoliau gvilden
ti Budos ir Kristaus dilemą, 
kuri atvykėliams, kaip spėju, 
galėjo būti įdomus išbandy
mas, susiduriant su šiomis 
tradicijomis iš arčiau. O gi 
ponas Tsogt ir ponia Sanna 
sako man: „mes irgi tikime į 
Jėzų Kristų!”. Apstulbinta 
atsakymo, nepajutau, kaip už
daviau juokingiausią klau
simą kokį kada tik tekę už
klausti: „O kodėl?”.

Tai paspruko man iš lūpų, 
tik pamėginus save įsivaiz
duoti, tikinčia į kitą religiją... 
Kokia priežastis galėtų mane 
priversti pasistūmėti kitokio 
nežemiškumo supratimo link?

O jų atsakymas — „nes 
daug draugų (mongolų) vaikš
to į bažnyčią..., o mes vis tiek 
buvom nereligingi....”, buvo 
labai skurdus, kad patenkintų 
mano smalsumą... Pirmasis, 
man 'šovęs komentaras jų 
žodžiams — jie tenori įsiteik
ti... (bet jis paskendo mintyse). 
Juk nepagautas — nevagis! O 
veidai į potencialius melagius 
nepanašūs. Taip ir užrakinau 
šią mįslę savyje.

Bevažinėdama Oak Lavvn 
pasijutau ir vėl kaip namie... 
Taip kadais pasijusdavau, 
vaikščiodama Ąžuolyno ta
kais, Lietuvoje. Rodos, gali

nešėjų srityje. Nors šiandiena 
dauguma tų pačių blogųjų 
mokyklų yra jau uždarytos, 
bet buvę studentai dar kenčia 
finansines pasekmes dėl 
neužmokėtų studento paskolų 
už bevertį mokslą, kas nelei
džia jiems tęsti mokslo ir su
gadina jų kredito istorijas. Be 
to, kyla ir naujų problemų. Dėl 
pasipelnymo kurtos aukštes
nio išsilavinimo mokyklos 
tiesiog žydi. Jau yra daug 
nusiskundimų apie kai kurias 
tų vadinamų „megaschools”. 
Jos piktnaudoja studentų 
pasitikėjimą, nes vis daugiau 
tų mokyklų siūlo „distance 
education”, panašiai į anks
čiau vyravusias korespon
dentines mokyklas, kas įgali
no studentus imti kursus 
korespondencinių būdu ar per 
kompiuterį. Gerai, kad dauge
lis studentų gali panaikinti 
buvusias skolas ar sudaryti 
mokėjimo planą, pagal kurį jie 
gali skolą užsimokėti. Čia 
trumpai apžvelgsime tą gali
mybę, o norint turėti smul
kesnių žinių, skaitykite NCLC 
leidinėlį, „Student Loan Law 
(2001)”, kurį galite gauti:

The National Consumer 
Law Center, 77 Summer 
Street, lOth Floor, Boston MA 
02110. Telef. 617-523-8089 
Fax. 617-523-7398.

Studentų paskolų rūšys.
Studentas gali būti atleis

tas nuo kai kurių paskolų 
dalies, ar ir visos paskolos, per 
tų paskolų atleidimo progra
mas:

1. Guaranteed Student 
Loans (Stafford)

2. Unsubsidized Stafford 
Loans

3. Supplemental Loans for 
Students

4. Plūs Loans (skolintojai 
tėvai)

5. Federal Direct Loans
6. Perkins (no falše certifi- 

cation discharges)
Kad sužinotumėte, kokio 

tipo paskolą jūs turite, reikia

pasisveikinti su kiekvienu la
peliu ir vaikystės draugu.

Valandos bėgo taip greit, 
jog minutės, kurias sten
giausi padovanoti draugams, 
regis, išgaravo, nespėjus nė 
palto su kabykla supažindin
ti...

Dar viena mano misija 
atlikta — įneša ir jos du džen
telmenai aplankyti! Kadangi 
tai — paskutinė dienos sto
telė, grybai ir silkės ne- 
sidrovėdamos pilvan sulipo!

Pradėjo temti. Keturios 
valandos bylojo vakaro pra
džią. Kaip greit išnykom iš 
namų, taip greit išdygome 
Chicago širdyje: sniego kaip 
nebūta!.... Tačiau centrinės 
eglutės bumbulai (tolygūs 
mano galvos didumui) už
kuteno mano smalsumą, — 
apkabinau jų vieną, lyg seniai 
myluotą katiną, ir nusišypso
jau prieš fotoaparatą, kad 
kažkas kada nors užkliūtų už 
mano traukos gigantiškumui.

Netikėtai ištirpusios šilu
mos pasisemti, sugūžėjom pas 
šeimą... Pas šeimą, kurią tik 
duris pravėrus išvydau! Pas 
žmones, kurie artimu vienas 
kitą vadina, nesusipynę nei 
kraujo vijomis... Ir kažkodėl, 
net akimirkai nesuabejojau, 
kad ir aš — lygiavertis tru
pinėlis, šiame margame 
asmenybių aruode.

Dainos, šokiai, ar net

kreiptis į National Student 
Loan Data System (NSLDS) 
per Federal Student Aid 
Information Center telef. 
8004FEDAID, arba kompiu
teryje — www.nslds.ed.gov.

Federalinis atleidimas.
Čia kalbama apie pagalbą 
studentams, kurie buvo 
apgauti. Tai yra geriausia ir 
stipriausia pagalba studen
tams, kurie kvalifikuojasi tam 
atleidimui ir jie gali gauti visą 
paskolos panaikinimą, o 
įmokėti pinigai turi būti 
grąžinami. Taip pat valdžia 
padeda pašalinti neigiamą 
informaciją iš jų kredito 
raportų sąryšyje su šia pasko
la. Tačiau ne visos studentų 
paskolos kvalifikuojasi. Čia 
santrauka tų federalinių 
atleidimų:

1. Kai mokykla yra 
uždaryta. Tinka tik pas
koloms, gautoms po 1986 m. 
sausio 1 d. Studentas turėjo 
būti įsiregistravęs tuo laiku, 
kai mokykla buvo uždaroma, 
o, jei studentas pasitraukė iš 
mokyklos, tai turėjo įvykti 
laike 90 dienų nuo uždarymo. 
Department of Education turi 
uždarytų ar uždaromų 
mokyklų sąrašą. Kompiu
teryje —
http:www.ed.gov/offices/OSF 
AP/students/closedsęhool/sear 
ch.ht.

(Tęsinys kitame numeryje) 
Naudotasi medžiaga iš

National Consumer Law 
Center pranešimų.

Trijų karalių šventė Vilniuje. Sausio 6 d. senamiesčio gatvėmis ėjo tradicinė iškilminga Trijų karalių eisena, o 
Katedros aikštėje, prie didžiosios prakartėlės buvo rodomas Senamiesčio teatro vaidinimas „Betliejus”.

Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr.

beldimasis į jaunystės dienų 
duris — tai, kas vienus suar
tino, antrus supažindino, 
trečius sutaikė, ir pavertė

ŠVENTĖ AMERIKOS LIETUVIŲ 
REMIAMIEMS VAIKAMS

Artėjant metų sandūriui 
Vytauto Landsbergio fondas 
pakvietė Vilniaus mieste ir 
apskrityje gyvenančius vaikus 
( iki 12 metų) iš daugiavai
kių šeimų į šventę prie Ka
lėdų eglutės.

Kaip kasmet lėšos šiai 
akcijai buvo gautos iš Čikagos 
JAV LB Socialinių reikalų ta
rybos „Našlaičių globos” 
komiteto. Džiugu, kad jo 
vadovė Birutė Jasaitienė, 
besirūpindama mažųjų Lie
tuvos piliečių kasdienybe 
(finansiškai remia sunkiau 
gyvenančias šeimas), nepa
miršta suteikti džiaugsmo ir 
švenčių dienomis. Iš tiesų, 
vaikams būtent šios aki
mirkos įsimena ilgiausiai, jie 
nežino ar stengiasi nepaste
bėti buities problemų, jiems 
gyvenimas kol kas reiškia 
žaidimus su draugais, pramo
gas ir t.t. Todėl mes, VLF dar
buotojos, pasistengėme savo 
mažuosius bičiulius kuo la
biau (pagal išgales) pamylėti. 
Visiems nupirkome po lėkš
tutę, rankšluostuką, muilą, 
įdėjome žaislų, saldainių mai
šelį, ir kiekvienam po 20 litų.

Šventė vyko kompozitorių 
sąjungos namuose. Šia proga 
norėtume padėkoti minimos 
organizacijos vadovams, nuo
lat suteikiantiems patogią 
erdvę be mokesčio. Dar 
gerokai prieš renginio pradžią 
į salę ėmė rinktis šventiškai

Ernesto gitaros skambesį dar 
geidžiamesniu, nei kad jis esti 
sklidęs praeity...

Rasa Aliukonytė

pasipuošę, besišypsantys ir 
nekantraujantys mažieji su 
tėveliais. Jiems buvome pa
ruošę trumpą koncertėlį. 
Džiaugiamės, kad ne pirmus 
metus nuotaikingą programą 
įvairiais instrumentais (arfa, 
fortepijonas, violončelė, flei
ta), atliko vaikai iš remiamų 
šeimų. Šį kartą grojo Jongin- 
tas Čepulis ir 4 sesutės Dau- 
nytės: Vita-Marija, Elena, 
Joana, Kotryna.

Maloniai nustebino ma
žųjų klausytojų aktyvumas: 
kai Gražina Landsbergienė 
pasiteiravo, ar kas nors iš 
salės nenorėtų pratęsti kon
certo, atsirado gana daug drą
suolių, išdrįsusių (ir ne po 
vieną kartą) deklamuoti ei
lėraštukus.

Paskui prasidėjo bendravi
mas su Kalėdų seneliu. Vai
kai šoko, dainavo, nuoširdžiai 
atlikinėjo žaidimų užduotis, 
stengėsi įminti mįsles ar 
patys jas pateikdavo seneliui. 
Atėjo ir dovanėlių įteikimo 
metas. Smalsuolių spūstį ir 
griūtį teko mums, fondo dar
buotojams keletą kartų stab
dyti.

Atrodo, kad šventė visiems 
dalyviams patiko: vaikai atsi
palaidavę išdykavo, krimto 
saldumynus ir vaisius, o jų 
mamytės, iš ankstesnių metų 
pažįstančios viena kitą, kiek 
atokiau bendravo tarpusavy. 

Birutė Cechanavičienė

i
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MINĖSIME KARALIAUS MINDAUGO 
METUS

MAŽOSIOS LIETUVOS PATRIARCHAS?

Šiais metais Lietuvoje 
numatyta įvairiais renginiais 
paminėti karaliaus Mindaugo 
karūnavimo 750 metų sukak
tį. 2003-ieji skelbiami Kara
liaus Mindaugo metais.

Prieškaryje buvo kreipia
mas dėmesys į Vytauto Didžiojo 
laikų Lietuvą ir pasirinkta 
rugsėjo 8-toji, 1430 m. planuota 
Vytauto karūnavimo diena. 
Šiandien rugsėjo 8-oji tarsi už
miršta, ojos vietoje švenčiama 
liepos 6-oji, Mindaugo karū
navimo diena. 1251 m. po
piežius bule pripažino Lietu
vos valstybę ir 1253 m. Min
daugas buvo karūnuotas. Tai 
buvo tarptautinis Lietuvos 
pripažinimas ir Lietuvos 
Įtraukimas į Vakarų Europos 
valstybių eilę.

Keitėsi laikai, keitėsi Lie
tuvos visuomenė ir pati istori- 
jsr Dabar mes didžiuojamės, 
kad esame lietuviai, kad turime 
beveik tūkstančio metų istori
ją, per kurios šimtmečius visada 
buvo ir yra ta pati Lietuva.

Kartu su tauta ir mes išei
vijoje plačiai minėsime Kara
liaus Mindaugo metus - nuo 
Floridos, iki Ramiojo van
denyno; Vidurio žemyno ir iki 
Atlanto pakrančių. Tuo tikslu 
yra pakviestas iš Lietuvos 
aktorius Egidijus Stancikas ir dai
nininkas Raigardas Tautkus.

Renginys renginiui nely
gus. Anksčiau buvo lengva su
rengti didelius masinius pa
sirodymus, nesigailinti išlaidų 
ir laiko. Šiandien pasukam 
lengvesniu keliu, kad renginiai 
būtų ramesni, prasmingesni ir 
patrauklesni. Ypač tai būdin
ga nuošalesnėms vietovėms, 
kur yra mažesni tautiečių 
būreliai. Tačiau tenka paste
bėti, kad dabar planuojami 
renginiai turės vertingas profe
sionalaus meno programas.

Egidijus Stancikas 1990 
m. baigė Lietuvos Muzikos 
akademiją, teatro ir kino akto
riaus specialybę bakalauro laips
niu, 2001 m. įsigijo Kauno 
Technologijos universitete pre
kybos magistro laipsnį. Nuo 
1990 m. dirba aktoriumi 
Kauno Valstybiniame akade
miniame dramos teatre. Jis yra 
sukūręs 30 įvairiausių vaid
menų, tarp jų A. Baranausko, 
Judo Iskarijoto monospektak- 
lius. Be to, paruošė 20 poe
tinių programų.

Aktorius Egidijus Stan
cikas, nors ir vertina tylą, ta
čiau yra iškalbus. Be darbo jis 
nerimsta. Idėjos jam nuolat 
sukasi, kyla vis nauji planai. 
Egidijui ypač patinka vaidinti 
monospektaklius. Jo teigimu, 
monospektakliai — tai didžiau
sios rizikos zona: arba lai
mėsi, arba pralaimėsi; arba 
būsi karalius, arba niekas. Mo- 
nospektaklis — gražus teatras, 
kuriam, jei žiūrovas paklūsta, 
jį išgyvena nebepamirštamai.

Egidijus Stancikas nuo pat 
mažens nesiskiria su knygo
mis. Jam knyga — kaip išpa

žintis su žmogumi. Daug dek
lamavo Vytautą Mačernį ir 
daugelį kitų kūrėjų. Skaity
damas knygas jis susipažino 
su poezija, daile, muzika. Daug 
turėtų knygų jis atidavė vaikų 
kolonijai per Rumšiškių kle
boną. Tiems vaikams, skaity
damas poezijos kūrinius, jis 
atneša saulės patekėjimą. 
Vaikučių akyse sublizga aša
ros, tai būna ir jam pačiam 
nuostabus dvasinis išgyvenimas.

Egidijus Stancikas džiau
giasi, kad savo gyvenime su
tikęs daug įdomių žmonių, 6 
taip pat kad dirba sceninį 
darbą. Jo žodžiai: „Duok Diė* 
ve, kad ateinantys metai būtų 
dar geresni. Man nesvarbu, 
kiek gyventi; man svarbu, 
kaip gyventi. Jei man bus įdo
mu, tai gal kažkam kitam bus 
įdomu”. ,

Dainininkas Raigardas 
Tautkus augo muzikantų Šei
moje: tėtis yra žinomos grupės 
„Rondo” įkūrėjas, mama groja 
bosine gitara, seneliai akty
viai dalyvauja chore, o pro
senelis buvo žinomas smuiki
ninkas. Raigardas nuo ma
žens užsiiminėjo muzikine 
veikla. 1987 m. pradėjo lan
kyti J. Naujalio muzikos gim
naziją. Būdamas 12 metų 
parašė savo pirmuosius mu
zikos kūrinius. Pirmiausia jį 
traukė klasikinės muzikos 
žanras, bet vėliau nusprendė 
pamėginti ir šiuolaikinio mu
zikos meno. Dar vėliau nu* 
sprendė išmėginti darbą garso 
įrašų studijoje. Laikui bėgant 
(1999 m.) baigė J. Naujalio 
gimnaziją ir įstojo į Lietuvos 
Muzikos akademijos kompozi
cijos katedrą, į prof. V. Lau
ručio klasę. Šiuo metu Raigar
das yra ketvirtame kurse. Stu
dijas tęs iki magistratūros.

Raigardo Tautkaus Svar
biausia gyvenimo dalis yra 
muzikos kūryba, o ji susideda 
iš dviejų dalių: klasikinės 
muzikos žanro kūriniai: 4 
styginiai kvartetai, 2 fortepi
joniniai kvintetai ir 8 pjesės 
įvairiems instrumentams. 
Šiuo metu rašo simfoniją ka
meriniam orkestrui.

Raigardas Tautkus yra pa
rašęs populiarios muzikos 
įvairiems kolektyvams apie 
250 dainų. Jis suorganizavęs ke
turių asmenų kolektyvo gru
pę „NEO”. Ši grupė pateko į 
„POP ART” muzikos festivalį 
ir laimėjo „POP ART GRAND 
PRIX” dovaną. Nuo šio pasise
kimo jo grupė sėkmingai kon
certuoja ir aktyviai dalyvauja 
„ŠOU” verslo pasaulyje.

Aktorių Egidijų Stanciką 
ir dainininką Raigardą Taut
kų pirmiausia matys ir išgirs 
St. Petersburg, FL, LB apy
linkė vasario 1 d. Lietuvių 
klube. LB pirmininkė yra 
Vida Meiluvienė, pas kurią 
reikia kreiptis visais organi
zaciniais reikalais.

Marija Remienė

Straipsnis „Dėl Mažosios 
Lietuvos patriarcho vardo var
tojimo” „Draugas” 2002 m, 
gruodžio 18 d., pasirašytas 
Lietuvos evangelikų liuteronų 
bažnyčios konsistorijos pir
mininko vysk. Jono Kalvano ir 
prezidiumo nario kun. Da
riaus Petkūno, tarp kitko kal
boj apie V. Trumpjono straips
niu^ „Drauge” ir „Lietuvių 
balse”. Tie straipsniai nėra 
asmeninė Viliaus Trumpjono 
nuomonė, o išreiškia Mažosios 
Lietuvos Lietuvių draugijos 
Čikagoje požiūrį, kurį visuo
menei pateikė V. Trumpjonas, 
kaip šios organizacijos pir
mininkas. Abudu draugijos 
Straipsniai tik prieštaravo 
teigimui, kad „patriarcho” titulas 
yra Lietuvos Respublikos 
pareigūnų suteiktas mūsų 
bendražygiui Kurtui Vėliui, ir 
kad jis negali versti kitų jį 
naudoti. 1

Straipsnis „Dėl mažosios 
Lietuvos patriarcho vardo” 
buvo anksčiau išspausdintas 
Lietuvoje „Lietuvos Evange
likų kelias” 2002 Nr. 2. Ieva 
Adomavičienė, Mažosios Lie
tuvos fondo iždininkė iš 
Torbnto (Kanada) perskaičiusi 
straipsnį, nusprendė pasisa
kyti tuo reikalu „Kelio” redak
cijai. Mažosios Lietuvos Lietu
vių draugija Čikagoje, prita
rianti J. Adomavičienės pasi
sakymui, gavo laiško nuorašą 
ir leidimą cituoti laiško turinį 
„Drauge”. - Ievos Adomavičie
nės pasisakymas:
— „Taigi, visų pirma, turė
kime nmenyjeffi kad Lietuvos

PABENDRAVIMAS SU BERNARDU 
BRAZDŽIONIU

Spalio 27 d. Filadelfijoje 
lietuvįų.namų kultūros centre 

"ižS&o •. r* literątūrps popietė, 
kurią suruošė Tautodailės 
institutas. Valdybos pirminin
kė Aldona Rastenytė-Page 
pasveikino visus susirinku
sius ir kvietė pagerbti bei 
pabendrauti su neseniai iš 
mūsų tarpo išsiskyrusiu poetu 
Bęmardų Brazdžioniu. Ji sa
kė: „Jis buvo artimas visiems 
nuo mažiausių Vytės Ne
munėlio skaitytojų, iki su
laukusiu garbingo amžiaus 
išeivių, kurie kartu su juo 
sielojosi dėl savo paliktos 
žemės. Jis buvo lygiai taip pat 
Skaitomas ir Lietuvoje, ir rado 
atgarsio tiek jaunimo, tiek 
suaugusių tarpe. Jis visus 
stiprino, guodė ir šaukė mylėti 
savo kraštą ir žmones”.

Šios popietės programos 
atlikėjai buvo net trijų kartų 
atštovai. Pirmos ir antros ban
gos išeiviai ir jų atžalos, bei 
trečios bangos jaunos skaitovės.

Programa pradėta muziki
ne uvertiūra, ištraukomis iš 
Bačti „cello suites”, kurias 
atliko Konstancija Iacona vio
lončele, gimusi Čikagoje, o jos 
seneliai Saboniai dar prieš 
Antrąjį pasaulinį karą žymiai 
reiškėsi muzikinėj veikloj ir 
būvo dažnai girdimi Čikagos 
lietuviškų parengimų scenoj.

Toliau žodį „Brazdžionio 
valanda” tarė rašytojas ir vi
suomenininkas Vytautas 
Volertas: „Lietuvių tauti
niame skliaute įsirašė naujas 
amžinas ženklas. Ten yra 
Valančiaus, Basanavičiaus, 
Maironio pėdsakai. O tarp jų 
iškilo poeto, maldininko, vai
kų klasiko, tautinio pranašo 
žymė. Tame ženkle mūsų atei
ties vaikai atpažins ir Meš
kiuką rudnosiuką, ir daugelį 
stebuklų, tik mažiems supran
tamų. Vyresnieji matys 'baltą, 
kaip vyšnios viršūnė’ supa- 
saulėjusį, sumaterialėjusi, se- 
kuliarizmo pagrobtą žmogų, 
keliaujantį be krypties, kaip 
keliauja ’nemarūnė vėlė’. O 
poetas, visą savo ilgą gyve
nimą, amžinų tolių įsiklausęs, 
girdėjo —

Gieda: — Žemės verge,

respublikoje nei anksčiau, nei 
dabar, nėra įstatymų ar meto
dinių nurodymų dėl patriar
cho titulo suteikimo. Gausių 
šeimų nariai kartais garbų 
tėvą, senelį ar prosenelį vadi
na šeimos patriarchu. Kon
kretaus laikmečio herojų porei
kis dėl politinių, valstybinių ir 
tautinių interesų priveda prie 
visuomeninio patriarcho 
‘užsakymo’. Kiek man žinoma, 
Martynas Jankus pirmą kartą 
Mažosios Lietuvos patriarcho 
vardu buvo tituluotas 
1920.03.20 d. iškilmingame 
Lietuvos valstybės tarybos 
posėdyje Kaune, kuriame 
dalyvavę Prūsų lietuvių tau
tinės tarybos atstovai, išreiškė 
Mažosios Lietuvos troškimą 
prisijungti prie Didžiosios 
Lietuvos. Lietuvos valstybės 
politinė padėtis tuo metu buvo 
labai kritiška — dar de jure 
nepripažinta, nuo Vokietijos 
atskirto Klaipėdos krašto liki
mas neaiškus. Prūsų lietuvių 
atstovas Martynas Jankus, 
žinomas kaip patvariausias 
kovotojas už lietuvių teises 
Mažojoj Lietuvoj, puikus kal
bėtojas, buvo parankiausia ir 
matomiausia figūra, aplink 
kurią tiko burtis tolimesniems 
politiniams žingsniams. Su
teiktą Martynui Jankui titulą 
jo bendražygiai mažlietuviai 
nedvejodami priėmė. Politine 
drąsa pasižymėjęs 1923 m. 
sausio mėnesį ir tolimesnėse 
derybose su Ambasadorių kon
ferencija, kaip Mažosios Lie
tuvos gelbėjimo komiteto pir
mininkas, Martynas Jankus

Kristaus sveikint eisim
Su malda ant lūpų ’Kyrie 
eleison’. »«'-.••
Poeto maldingi žodžiaf gel-

bėjo ir išgelbėjd pavergtos 
Lietuvos daugelį jaunų žmo
nių nuo dvasinės tuštumos. Jo 
poezija lietuviams per dešimt
mečius švietė laisvės vilties 
žiburiu. Todėl jam po ilgų 
dešimtmečių, 1989 metais lan
kantis Lietuvoje, Karo muzie
jaus sodely, Kaune, jį apspito 
žmonės ir tiesė į jį rankas, tad 
poetą turėjo glaudžiu ratu 
apsupti jauni ir tvirti gerbėjai, 
kad minia jo nesutryptų. Juk 
jis ragino, tvirtino, kalbėjo—

Jie tarė: Jūs turite tautai 
tarnauti.
O aš tariu: mes esame 
mūsų tauta 
Vargais ir džiaugsmais 
nešini atnašauti,
Kad būtų ji laisvės vardu 
papuošta.
Ragindamas atnašauti vis

ką, kad tauta laisve pasi
puoštų, jis visu buvimu lyg 
žinojo, o žinodamas tvirtino, 
kad tautos laisvės neužgesins 
jokie viesulai —

Tavęs neužpūtė Sibiro
taigų vėjai.

Tavęs nei vėtros 
šimtmetinės neužpūs, 
Daug pavydėdami gyvybės

tau praėjo,
Ir rado tai, ką nešė

tūkstančiams — kapus.
Bernardas Brazdžionis, 

tautai pranašaudamas šviesą, 
numatė ir savo mirtį. Kai 2002 
m. birželio pradžioje Los An
geles buvo atšvęstas jo 95-sis 
gimtadienis, į iškilmes poetas 
buvo atvežtas ratukuose. Kai 
prabilo, susirinkusieji išgirdo 
stiprų, energingą balsą, ku
riuo, baigdamas deklamacijas, 
tarė — dedu savo paskutinį 
tašką. Ir štai už mėnesio, lie
pos vienuoliktąją, mirė. Pa
laidotas liepos 31 Kauno Pet
rašiūnų kapinėse, kad jo 
neišnyksiąs ženklas būtų kiek 
galima arčiau Lietuvos skliau
to.

Sudie, Brazdžioni, pasakė 
viena laidotuvių dalyvė, 
toldama nuo Vilniaus kated
ros, kai poeto karstas jau buvo

parodė, kad jis vertas Ma
žosios Lietuvos patriarcho 
vardo. Tautiniai susipratusių 
mažlietuvių ir visos lietuvių 
tautos širdyse jam buvo 
užtikrinta vieta. Lietuvos vy
riausybė paskyrė jam kuklią 
pensiją ir pasirūpino paminklo 
pastatymu Karo muziejaus 
sodelyje. Laikraščių puslapiuose 
jis buvo matomas kaip koks 
mitologinis barzdotas Ram- 
byno kalno sargas.

Nemanau leistis į konsis
torijos atstovų scholastiškus 
Viliaus Trumpjono straipsnių 
aiškinimus ir išvedžiojimus, 
tačiau jokiu būdu nesutinku, 
kad V. Trumpjonui, pasišven
tusiam lietuvybės ugdymo 
Karaliaučiaus krašto rėmėjui, 
Mažosios Lietuvos Lietuvių 
draugijos Čikagoje pirminin
kui, Mažosios Lietuvos fondo 
tarybos pirmininkui, nebūtų 
žinomi Mažosios Lietuvos pat
riarcho Martyno Jankaus 
nuopelnai, ir jis nenorėtų, kad 
Martynas Jankus taip būtų 
tituluojamas. Anaiptol, mano 
supratimu, V- Trumpjonas išė
jo viešais pareiškimais į spau
dą, norėdamas supažindinti 
skaitytojus su gautais iš dvie
jų gerb. profesorių atsakymais 
į draugijos užklausimus, ir 
paaiškinti skaitytojams, jog 
neatsakingas Mažosios Lietu
vos patriarcho titulo vartoji
mas žeidžia uolius darbuoto
jus Mažosios Lietuvos labui.

Tiesą, Kurtas Vėlius ak
tyviai dalyvavo lietuvninkų 
judėjime nuo jaunystės, laikų 
ir išeivijoje buvo daugelio

Popietės poetui Bernardui Brazdžioniui prisiminti programos dalyviai. Iš kairės: Aldona Rastenytė - Page, Lina 
Maciūnaitė, Gintautas Stirbys, Gaja Stirbytė, Vytautas Volertas, Rūta Bagdonavičiūtė, Konstancija 
Sabonis-Iacona, Dalia Jakįenė, Ieva Vozbutaitė, Inga Zeledinaitė ir Danutė Surdėnienė.

Aldona Rastenytė - Page, litera
tūros popietės B. Brazdžioniui 
prisiminti vadovė.

išneštas iš bažnyčios. Ir mes 
su širdgėla tariame —

Sudie, Brazdžioni, žmo
gau, išėjęs į Amžinuosius At
laidus;

Sudie, Brazdžioni, geni
jau, savo palikimu tautą stip
rinsiąs iki laikų mums jau 
nepažįstamų!”

Po jo žodžio valdybos narė 
Danutė Surdėnienė pristatė 
jaunuosius Vinco Krėvės mo
kyklos abiturientus: Rūtą 
Bagdonavičiūtę, Liną Maciū- 
naitę, Gają Stirbytę ir Gin
tautą Stirbį. Jie visi su dideliu 
noru įsijungė į šią popietę. 
Kiekvienas papasakojo savo 
pirmus prisiminimus ir pažin
tį su Bernardo Brazdžionio 
poezija. Jaunosios abiturien
tės paskaitė ištraukas iš 
„Meškiuko rudnosiuko”* o 
Gintautas Stirbys pristatė sa
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„Aušręs”,leidėjai (iš kairės) Jonaę Šliūpas ir Mažosios Lietuvos patriar
chas Martynas Jankus. ' (MLE nuotr.)

organizacijų vienas steigėjų, 
valdyboj narių. Mažlietuvių 
skaičius išeivijoje nedideliu, 
kiekvienas svarbus, kuris 
prisideda prie užmojų įvykdy
mo, kiekvienas pagal savo 
sugebėjimą. Kurto Vėliaus 
stiprybė, atrodo, glūdi fi
nansinėje paramoj. Jis yra 
Stambus, kad ir ne stambiau
sias, aukotojas Mažosios Lie
tuvos fondui, už ką jam visada 
išreiškiama atitinkama padė
ka. Dar liko daug Mažosios 
Lietuvos fondo neįgyvendintų 
užmojų, kurie ir Kurtui Vėliui 
prie širdies, sprendžiant iš jo 
žodžiu ir raštu duotų pa
reiškimų. Finansinė parama 
mums ypač reikalinga knygų 
leidybai. Dr. A. Juška yra pa
ruošęs išsamų dokumentuotą 
rankraštį apie mokyklas Ma 
žojoje Lietuvoje amžių bėgyje. 
Tikrai verta ir būtina jį iš

vo pasirinktą eilėraštį „Gim
tosios žemės ilgesys”, ir pami- 
nėtiria tai, kad jis pats su 
dideliu’^entuziazmu pasisiūlė 
dalyvauti šioje literatūros po
pietėje. ' ■

Su tolimesne Bernardo 
Brazdžionio poezija pasidalino 
neseniai iš Lietuvos atvyku
sios, bet jau uoliai įsijungusios 
į mūsų bendruomenės veiklą, 
lietuvaitės — Vinco Krėvės 
mokyklos mokytoja Inga 
Čeledinąitė ir viena radijo 
valandėlės pranešėjų, Ieva 
Vozbutaitė. Jos su įsijautimu 
paskaitė „Per pasaulį keliauja 
žmogus”, įšaukiu aš tautą” ir 
„Sugrįžimas”. Dalia Jakienė 
užbaigai ypač prasmingai per
skaitė jausmingą Brazdžionio 
eilėraštį „Aš čia gyva”.

Didelė padėka tenka Tau
todailės instituto valdybai. 
Tokių popiečių tikrai reikia 
daugiau, tši įrodė patenkinti

* • • • •MARGUMYNAI* • •

KINIJOS ASTRONAUTAS
1 ut . .

Komunistinė Kinija pasi
ryžusi netrukus į erdves pa
leisti savo astronautą. Taip 
užsienio žiniasklaidai tvirtina 
Shanghai erdvių tyrimo biuro 
direktorius Yan Jie. Erdvė
laivis „Shenzhou IV” jau kelis 
kartus buvo iššautas į Žemės 
orbitą ir laimingai sugrįžo 
atgal. Savo eilės laukia 
„Shenzhou V”, kuriuo skris ir 
kinietis astronautas. Iki šiol 
tik Rusija ir JAV yra pačios

leisti.
Įspūdinga K. Vėliaus visa

pusiška parama bažnyčiai; 
siekiant savo užsibrėžto kil
naus tikslo — padėti atkurti 
gyVąją krikščionybę Lietuvoje. 
Suprantu, kad bažnyčios na
riai ir vadovybė norėtų ji 
išskirtinai pagerbti, vadinti 
patriarchu, bet kodėl Mažo
sios Lietuvos? Yra daug dau
giau nusipelnusių mažlietu
vių, žiauriau nukentėjusių 
*hyo nacių už savo veiklą, 
nemažas skaičius (per 300) 
optavusių už Lietuvą po Klai
pėdos atplėšimo. Nublanktų 
jJatriarcho vardas, jeigu juos 
visus taip tituluotume. Pasi
tenkinkime atitinkama padė
ka ir pagarba ir bedidinkime 
įnešto disonanso į mažlietuvių 
tūrpą”.

Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugija

iri ’ susidomėję klausytojai, 
kurių atvyko daugiau negu 
tikėtasi. Rengėjai turėjo pri
statyti daugiau kėdžių negu 
buvo pasiruošę, Kultūros centras 
buvo pilnas net su stovinčiais 
klaušytojais. Ypatingai buvo 
džiugu, kad beveik pusė jų 
buvo neseniai, atvykusių iš 
Lietuvos.

r Per Lietuvių Bendruome
nės tarybos, suvažiavimą 
Vašingtone Kultūros tarybos 

; rezoliucijoje buvo pasiūlyta, 
kad būtų raginama orga
nizuoti skaitovų grupes, 
kurios galėtų ruošti lite
ratūros ar poezijos popietes 
Ramįnėti rašytojų metines ir 
kitas, lietuviams reikšmingas, 
S.ukalętis. Malonu, kad 
Filadelfijos Tautodailės insti- 

,tųtas ir be jokių paraginimų 
ąurupšė šią įspūdingą popietę. 

.į Julųa Dantienė

vienos pasiuntusios astronau
tus į erdves. Kinija pasiryžusi 
būti trečioji. ChTr

* 1'
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Siūlo darbą

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 
kompanijęnėms 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.

► Pardundame, reronlunpmt: 
►G-Aluajtč užMMfytt acu imą 
►įvairu* firuinsavimn hadai 
'fvt7»8-599-9686, 630-774-1M2

pužytnitl
JUBILIEJINIS KONCERTAS
35-rių metų kūrybinės veiklos- 
Dėl bilietų teirautis:
Willowbrook Ballroom 
8900 South Archei K<l 
VVillovv Springs. IL.
Tol: (708) 839-1 OOOfcl^-T^i

Atlantic Exprešs^^^pAtlantic txpress Corp 'JS. : 
2719 West 74ršt'r>G

S
 Tel: (773) 434*7:9W§flfe-

^.P a rd u o t u ve) ^ifi e 

Gi1 fd ‘i’ j 5741 S. Harlėin|A,ve‘^Lucago 
Tel: (773) 788 1362

SHOVV CENTRAS jJSSp.žGr3 Tel.inf: (630) 728-21

.. - , „ „Vasario 1 d.. 8 vv-ChiMūfl

Sausio 25d.- New York City - Sausio 25d.- New York City- Sausio 25d - Nevv York City

Namų remonto ir statybinės paslaugos

Paslaugos NEKILNOJAMASIS TURTAS

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo trans

portą ir važinėti greitkeliais į 
vakarinius priemiesčius.

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

Pigiai parduodu naudotus 
elektrinius buitinius 

prietaisus, ofiso kėdę, 
televizorių „Sharp”.

Tel. 773-735-3142.

Live-in caregivers needed in 
Wisconsin.

Ladies, good English, experien- 
ce, references. Pay over $ 100.

Call Good People at 
608-741-9076.

„Draugo" skelbimų 
skyrius

TeL 1773 585 9500

Imigracinės ir vizų 
paslaugos

NUOLATINIS STATUSAS 
KANADOJE!!!

www.immigration-service.com

VALSTIJOS VAIRAVIMO 
PAŽYMĖJIMAS IR ASMENS 

PAŽYMĖJIMAS 

Tel. 773 237 0066

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
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai.

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

A Xr C 24HRS, 7DAYSX « 773-531-1833
•TfSoSS.. 312-371-1837

FREE ESTIMATE
Apšildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaliacija
Vandens šildytuvai 
Kaminai,

■ Gariniai boileriai 
Centrinė šaldymo sistema

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

Teikiu paslaugas paiduodant 
ar perkant namus, butus, 

žemėssklypą.Veltui 
įkainoju nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunant finansinę paskolą.

O’FLAHERTY REALTORS 
& BU1LDERS, Ine. 

Kompanija pagal jūsų užsakymą 
stato naujus namus. 

GRAŽINA JONAVlClENĖ 
708-430-1000 
708-598-6501 

mob. 708-203-5242 
jonaviciu8Ohome.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

STASYS CONSTRUCTION Draudimo paslaugos Kraustymosi paslaugos

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

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

Tel. 708-205-1046, Vytenis.

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

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

S. Benetis, tel. 630-241-1912

\t 1 < A K )B11 K X NAMŲ, SVEKATOS1R
GYVYBES DRAUDIMAS

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

MOVING
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas.

GEDIMINAS t i
708-387-9144

Įvairios paslaugos

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

BIGENT INSOTANGB AGBNGY
4315 W. 63 rd St, CHICAGO, IL 60629 • 773-735-3400 

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

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

Aukšta darbų kokybė, 
žemos kainos.

ŽILVINAS 
VENCIUS
contractor

Rūsių, virtuvių ir vonių 
įrengimas, keramikos plytelės, J, 

grindys, dažymai iš lauko 
ir vidaus.

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

: STATE FARM INSURANCE 
DRAUDIMAI

Automobilio, namų,
• gyvybės ir sveikatos 

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

708-423-5900

Valgyk kugelį!
LIETUVIŠKA BULVIŲ TARKAVIMO 

MAŠINA TIK $85

773-875-6232
Suteikiama 1 metų garantija

3536 W. 160 St., Markham IL 60426. Gyvenantiems 
Čikagoje, pristatymas savaitgaliais į namus — 

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

PIGIA USIOS KAINOS !!!

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE
Rita Penčylienė - Tel/fax 708-923-0280

E-mail: pencylar@comcast.net 
Bronė Barakauskienė - Tel 708-403-5717 

Fax 708-403-4414 
E-mail: broneb@aol.com
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312-388-8088; 
773-254-0759;312-493-8088

—
Atnaujinu parketą, 

atlieku dažymo darbus.

Tel. 708-917-9199.

Kirpėjų paslaugos

Įvairus

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

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

$
KAVINĖS

Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

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

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

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

Siūlo mokytis

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

įsidarbinant
Mokykla ruošia šiuos specialistus:

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

sąskaitos

Šios mokyklos studentai gali lankyti 
nemokamas anglų kalbos pamokas.

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

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

8011 Lincoln, Skokie

Gėlininkų paslaugos

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

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

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

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

’ Aud iius "M?ku ils
Tel:630-205-9262 
Pager 773-260-3404 
E-mail: amikulis@usa.com
įvairus nekinojamas turtas:
* Nemokamas įkainavimas
* Nemokama rinkos analizė
* Pirkimas r *'
* Paidavrnas 
‘Surandame
optimaliausią finansavimą

23%
1 a Chace Ręstas

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

DANUTĖ
MAVER

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

MAYER. Profesionaliai ir 
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 

Nuosavybių įkainavimas veltui.

Onluijfr. Accent
—=7t-2I 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

Išnuomojamas apšildomas 
4 kambarių,

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

Tel. 773-434-4543

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, Reginą
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.

VVestmont ‘išnuomojamas 2
mieg. apšildomas butas. 

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

Tel. 630-415-2405.

Išnuomojamas vienas 

kambarys. Kaina $325.

Tel. 708-476-1184, Zita.

VVoodridge išnuomojami
'1-2 mieg., naujai suremon
tuoti butai. Žiemos kainos 

$581-$682.
Tel. 630-910-0644, Jana.

Manikiuristės paslaugos

Ponios ir ponai,
Jūsų paslaugoms — 

MANIKIŪRAS, 
PEDIKIŪRAS.

Tel. 708-422-5209, Vanda.

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

| tačiau jus gąsdina skelbimui 
kainos laikraščiuose?
Ne bėdai „Draugas” 

pasiruošęs ištiesti pagalbos 
ranką. Jūsų skelbimą 

spausdinsime nemokamai, 
terėikia kreiptis į „Draugą*’ 

tel. 773-585-9500, 1
fax 773-585-8284 arba 

tiesiog apsilankyti adresu 
4545 W63 St. Chicago,

IL 60629.

iiši
Moteriai išnuomojamas

kambarys nuosavame name 
Naperville.

Tel. 630-362-4918.

J A 8TAR ALLIANCC MEMBER V,

Chicago Vilnius

•t

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™ frequent flyer program.

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

It’s Scandinavian
SIS

Scandinavian Airflnrs

TAI — JŪSŲ LAIKRAŠTIS
DRAUGAS

THE LITHUANIAN VVORLD WlOE DAILY '

http://www.immigration-service.com
jonaviciu8Ohome.com
http://WWW.MAZEIKA.COM
mailto:vyttours%40earthlink.net
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mailto:pencylar%40comcast.net
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Valdas Adamkus siūlo dešiniesiems kurti 
„šešėlinį” ministrų kabinetą

Atkelta iš 1 psl.
Pastarąjį kartą didelės 

politinės iniciatyvos V. Adam
kus ėmėsi 2000 metų pavasa
rį, artėjant Seimo rinkimams. 
Tuomet prezidentas inicįjavo 
vidurio dešiniųjų jėgų Nau
josios politikas sparną, į kurį 
susitelkė Artūro Paulausko 
Naujoji sąjunga (sociallibera
lai), tuomet Rolando Pakso va
dovaujama Lietuvos liberalų 
sąjunga, tuometinė Romualdo 
Ozolo Centro sąjunga ir Vy
tauto Bogušio Moderniųjų 
krikščionių demokratų sąjun
ga. Po Seimo rinkimų buvo su
daryta Naujosios politikos 
koalicija, sudariusi vyriausy-

Valstybės vadovai kalba apie ministrų kaitą
Atkelta iš 1 psl. neįvardijo 
konkrečių ministrų ar numa
tomų keisti pareigūnų pavar
džių.

Pagal Konstituciją prezi
dentas su Seimo pritarimu 
skiria ir atleidžia daugelį vals
tybės pareigūnų, tarp jų — ir 
premjerą. Pagal 1998 metų 
Konstitucinio teismo (KT) iš
aiškinimą, po prezidento rin
kimų vyriausybė neatsistaty
dina, tik grąžina įgaliojimus 
naujam valstybės vadovui.

Naujasis prezidentas tei-
Ant NATO derybų stalo — Lietuvos kariuomenės 

reformų planai
Atkelta iš 1 psl. kuriuo iki 
šiol buvo grindžiama kariuo
menės plėtra, iki NATO kolek
tyvinės gynybos.

„Lietuvos kariuomenė ne
mažės, bet ir nedidės. Didės 
tik jos kokybė”, sakė L. Linke
vičius. Ministro teigimu, ka
riuomenės dydis išliks apie 
14,000 žmonių, iš jų — maž
daug 10,000 profesionalų ir 
„iki 4,000 šauktinių”.

Planuojama nuo 20,000 iki 
10,000 žmonių sumažinti ak
tyvųjį rezervą. Dabar tokiam 
rezervui trejetą metų priklau
so privalomąją karinę tarnybą 
atlikę kariai, pasak ministro, 
„žinantys savo dalinio dislo
kavimo vietą, kur padėta jų 
uniforma ir ginklai”. Šie ka
riai, esant būtinybei, gali būti 
pašaukti valstybės gynybai.

„NATO nereikia tokio re
zervo. Siūloma mažinti jį 
pagal kokybės reikalavimus 
— rezerve paliktume tik 
‘šviežesnius’ ir geriau pareng
tus karius”, sakė L. Linkevi
čius, pabrėždamas, jog tokią 
kontrolę padėtų užtikrinti da
bar įgyvendinama karo prie
volės sistema.

Pasak ministro, sausumos 
pajėgų pagrindą pagal planus 
sudarytų dabartinė „Geležinio 
vilko” — nuo 2006-ųjų — nuo
latinės parengties brigada,

Lietuva apribojo strateginiu prekių eksportą
Atkelta iš 1 psl. Jo teigimu, 
nauja tvarka užtikrins gali
mybę operatyviau reaguoti į 
minėtų tarptautinių organi
zacijų sprendimus dėl embar
go.

Strateginių prekių sąra
šuose nurodytas prekes drau
džiama eksportuoti ar gabenti 
tranzitu į Iraką, Afganistaną, 
Armėniją, Azerbaįdžaną, 
Mianmaro Sąjungą, Bosniją ir 
Hercegoviną, Kiniją, Kongą, 
Liberiją, Siera Leonę, Somalį, 
Sudaną, Ruandą ir Zimbabvę.

Nacių medžiotojas ragina pažaboti dešinįjį 
ekstremizmą Lietuvoje

Atkelta iš 1 psl. nuteisiant 
kaltuosius”, rašoma laiške R. 
Paksui.

Nacionalsocialistines idė
jas propaguojantis M. Murza 
iki 2000 m. pabaigos vadova
vo nelegaliai nacionalsocialis
tų partijai, naudojusiai pana
šią į fašistinę simboliką. Vė

viską

bę, kuri gyvavo iki 2001 metų 
birželio.

Socialliberalams sudarius 
naują valdančiąją daugumą 
su Algirdo Brazausko social
demokratais, Naujosios politi
kos sparnas suiro, o jį sudariu
sios jėgos iškriko.

A. Kubilius ir E. Gentvilas 
užtikrino, kad nesibaimina, 
kad naująją koaliciją gali iš
tikti Naujosios politikos spar
no nesėkmė. rt,'

A. Kubiliaus nuomone, 
Naujosios politikos iniciatyva 
buvo „susijusi su atskiromis 
asmenybėmis, o dabar mes 
kalbame apie bendrų vertybių 
iniciatyvą”.

kia Seimui įgaliojimus grąži
nusios vyriausybės vadovo 
kandidatūrą. Jei Seimas pri
taria jai, laikoma, kad vyriau
sybė gavo naujus įgaliojimus 
dirbti toliau. Jeigu pritarimo 
nėra — vyriausybė atsistaty
dina ir pradedama naujo mi
nistrų kabineto sudarymo pro
cedūra, kurią KT pavadino 
„mandagumo atsistatydini
mu”, kuris „leidžia patikrinti, 
ar po prezidento rinkimų Sei
mas vis dar pasitiki savo su- 
formuota vyriausybe”.

kuri užtikrins Lietuvos terito
rijos gynybą pagal NATO rei
kalavimus bei krizės atveju 
sąveikaus su sąjungininkų pa
jėgomis. Vienas šios brigados 
batalionas — Didžiojo kuni
gaikščio Algirdo mechanizuo
tasis pėstininkų batalionas —

~“6us pasirengęs vykdyti NĄTO 
pavedimus už Lietuvos ribų.

Kita sausumos pajėgų su
dedamoji dalis, kol kas netu
rinti oficialaus pavadinimo, 
būtų „krašto saugumo pajė
gos”, kurios aprėptų ir dalį da
bartinių Krašto apsaugos sa
vanorių pajėgų (KASP). Šiuo 
metu KASP turi maždaug 
10,000 savanorių, iš jų — apie 
1,800 profesionalų.

Anot ministro, savanorių 
skaičių siūloma sumažinti, ge
rinant jų pasirengimą ir ski
riant konkrečias užduotis.

Be to, sausumos pajėgoms 
priklausytų tiesiogiai kariuo
menės vadui pavaldžios spe
cialiosios pajėgos. Šiuo metu 
tai — Kaune dislokuotas Vy
tauto Didžiojo jėgerių batalio
nas bei Ypatingosios paskir
ties tarnybos dalinys „Aitva
ras”, kurio bazė laikoma pas
laptyje. 40 šių dalinių karių 
dabar atlieka specialiosios 
žvalgybos užduotį tarptauti
nėje antiteroristinėj e operaci
joje Afganistane.

Į Afganistaną draudžiama 
eksportuoti strateginės pa
skirties prekes Osama bin 
Laden vadovaujamai organi
zacijai „ai Qaeda” bei su nu
versto Talibano režimu susiju
sioms grupėms.

Importuoti strategines 
prekes draudžiama tik iš Ira
ko.

Strateginėmis prekėmis 
laikomos dvigubos — civilinės 
ir karinės — paskirties me
džiagos ir technologijos bei ka
rinė įranga.

liau, siekdamas legalizuotis, 
M. Murza su šalininkais perė
jo į registruotą Gyvenimo logi
kos partiją, tačiau ir iš jos ne
trukus išstojo. 2001 m. rudenį 
jis su šalininkais įsiliejo į le
galios Lietuvos nacionalde- 
mokratų partijos gretas ir ne
trukus perėmė valdžią joje.

* Į išrinktojo preziden
to Rolando Pakso pareiški
mus, kad jis sieks keisti kai 
kuriuose derybiniuose sky
riuose pasiektus susitarimus, 
Europos Komisija (EK) atsa
kė, jog derybos su Lietuva 
baigtos. EK delegacijos reika
lų patikėtinis Fernandas Gar
sia, komentuodamas R. Pakso 
pareiškimus, teigė, jog EK ti
kisi, kad pasiekti susitarimai 
bus gerbiami. Pareigūnai su
nerimę, jog dviprasmiški de
rybų baigties aiškinimai gali 
neigiamai paveikti numatomo 
referendumo dėl Lietuvos na
rystės Europos Sąjungoje re
zultatus. (VŽ. Elta)

* Seime diskutuojant 
dėl merų įgaliojimų, kilo 
idėja iš parlamentarų atimti 
teisę būti ministrais. Konsti
tucijoje nurodyta, kad Seimo 
nario pareigos nesuderinamos 
su jokiomis kitomis pareigo
mis valstybinėse įstaigose ir 
organizacijose. Tačiau numa
tyta išimtis: „Seimo narys ga
li būti skiriamas tik ministru 
pirmininku ar ministru”. „Ši 
nuostata atsirado kuriant 
Konstituciją prieš daugiau 
kaip 10 metų, kai atrodė, kad 
į parlamentą bus išrinkti pa
tys kompetentingiausi politi
kai, todėl gali būti sunku pa
rinkti ministrus ‘iš pašalės’ ir 
vyriausybės postuose prireiks 
Seimo narių”, aiškino Seimo 
Valstybės valdymo ir savival
dybių komiteto pirmininkas 
Petras Papovas. (kd. Eita)

* Prezidentas Valdas
Adamkus, lydimas žmonos 
Almos, Kaune susitiko su sa
vo rėmėjais ir pagalbininkais. 
„Kaunas yra Kaunas. Kažka
da šis miestas buvo nutaręs 
padaryti eksperimentą, dabar 
kauniečiai parodė, kaip gali
ma pasimokyti iš savo klaidų. 
Tikiu, kad šis miestas dar su- 
švytės”, teigė prezidentas. Da
bartinį valstybės vadovą akty
viausiai palaikė Kauno rinkė
jai. Išankstiniais duomeni
mis, už jį balsavo 60.52 proc. 
rinkėjų. (kd, Eita)

* Kalėjusio politiko 
Audriaus Butkevičiaus 
baudžiamoji byla bus atnau
jinta ir pakartotinai nagrinė
jama Aukščiausiojo teismo 
Baudžiamųjų bylų skyriaus 
visuotinėje sesijoje. Priežastis 
— 2002 m. kovo 26 d. paskelb
tas Europos žmogaus teisių 
teismo sprendimas, kuriuo 
pripažinta, kad A. Butkevi
čiaus baudžiamajame procese 
buvo „pažeistas nekaltumo 
prezumpcijos principas ir kal
tinamojo teisė gintis nešališ
kame teisme”. Laimėjęs bylą 
prieš Lietuvą Strasbūre, A. 
Butkevičius kreipėsi į Lietu
vos Aukščiausiąjį teismą pra
šydamas atnaujinti procesą.

* Vienas garsiausių už
sienio baltistų, Italijos Par
mos universiteto profesorius 
Gvido Mikelini Vilniuje pri
statė naujausią savo knygą 
„Prūsijos lietuvių bažnytinės 
giesmės. Nuo Mažvydo iki 
Kleino”. Pernai gruodį Par
moję išleista studija yra šešta
sis G. Mikelini darbas, skirtas 
lietuvių kalbos paminklų ty
rinėjimams. Pristatydamas 
savo knygą, G. Mikelini sakė, 
jog naujajame leidinyje api-

Rinkimų komisija 
paskelbė galutinius 

rezultatus
Atkelta iš 1 psl.

Už jo varžovą, dabartinį 
prezidentą 76 metų Valdą 
Adamkų balsavo 643,870 rin
kėjų arba 44.83 proc. balsa
vusiųjų.

14,683 arba 1.02 proc. bal
savimo biuletenių buvo pripa
žinti negaliojančiais.

Iš viso rinkimuose dalyva
vo 1 mln. 436,322 rinkėjai ar
ba 52.65 proc. visų į rinkimų 
sąrašus įtrauktų rinkėjų. Iš 
viso į rinkėjų sąrašus Lietu
voje ir užsienyje buvo įrašyti 2 
mln. 727,805 rinkėjai.

bendrinami maždaug dešimt
mečio tyrinėjimų rezultatai.

* Šiomis dienomis su
sirgusių pensininkų vais
tinėse laukė nemaloni staig
mena — už kai kuriuos kom
pensuojamuosius vaistus te
ko primokėti daugiau, nei iki 
šiol reikėdavo: dalies vaistų 
kompensacijos jiems sumažė
jo nuo 80 iki 50 proc. Nuo sau
sio 1 d. įsigaliojo praėjusių 
metų pabaigoje Seimo priim
tas Sveikatos draudimo įsta
tymo pakeitimo įstatymas. 
Jame numatyta vaistų ir me
dicinos pagalbos priemonių 
įsigijimo išlaidų kompensavi
mo apdraustiesiems nauja 
tvarka. Pacientai apie pasi
keitusią kompensacijų tvarką 
sužinojo apsilankę pas gydy
toją ar užėję į vaistinę įsigyti 
vaistų. (KD, Elta)

* Pirmą kartą po Lietu
vos nepriklausomybės at
kūrimo užregistruota metinė 
defliacija. Pernai gerokai at
pigę maisto produktai ir švie
timo paslaugos lėmė, kad var
totojų kainos Lietuvoje 2002. 
m., palyginti su 2001 m., su
mažėjo 1 proc. Maisto produk
tai ir nealkoholiniai gėrimai 
per metus atpigo 5.3 proc., 
švietimo paslaugos taip pat 
atpigo 5.3 proc., drabužių ir 
avalynės kainos per metus su
mažėjo 2.4 proc., būsto apsta
tymas, namų apyvokos įranga 
ir kasdienė būsto priežiūra — 
2 prOC. (LR, R, Elta)

* Kauno sportinės ap
rangos siuvimo bendrovė 
„Tūta” trečiadienį per 4 va
landas pasiuvo varžybų ap
rangą visai Malagos „Unica- 
ja” (Ispanija) krepšinio ko
mandai, kurios bagažas su ap
ranga pakeliui į Kaune vyku
sias varžybas buvo dingęs. 
Daugiau kaip 11 metų vei
kianti „Tūtos” bendrovė spor
tinę aprangą siuva tik pagal 
užsakymus. Bendrovė ekspor
tuoja pusę pagrindinės pro
dukcijos, daugiausia į Latviją, 
Čekiją, Daniją. Pernai „Tū
tos” apyvarta sudarė 1.5 mln. 
litų — buvo net 50 proc. di
desnė nei prieš metus, <vž, Eita)

* Didžiausią prekybos 
tinklą Baltijos valstybėse 
turinti bendrovė „Vilniaus 
prekyba” investicijas nukrei
pė į Kauną, kur nori investuo
ti iki 100 mln. litų. Dar šiais 
metais atsidarys prekybos 
centras „Hyper Maxima”, į 
kurį bus investuota 50 mln. li
tų. „Paskaičiavome, jog vidu

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai.

TURGUS
Valentinas Krumplis

TERESA
1-773-545-3795 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai įvairūs

LEONID
2881 N Milvvaukee 

1-773-395-8820 
kalba rusiškai, angliškai 

įvairūs darbai

CAROLINA JANITORIAL, Ine. 
1-708-415-1211 • 
1-708-837-8904

Kviesti Eugenijųkalba lietuviškai 
viešbučių kambarių tvarkymas 

ir padavėjos

HALINA
1-708-453-5853 — kalba 

lenkiškai, angliškai 
(vairūs darbai

CHEPOV'S
Domestic Agency, Ine 

1-847-803-6439 
kalba rusiškai, angliškai

vaikai ir seneliai

tiniškai kiekvienas kaunietis 
per dieną mūsų asortimento 
prekėms įsigyti išleidžia 8-9 
litus. Norint užkariauti rin
kas, būtina plėsti centrus, to
dėl ir ateiname į Kauną su di
desnėmis investicijomis”, tei
gė „Vilniaus prekybos nekil
nojamojo turto” bendrovės va
dovas Mindaugas Marcinkevi
čius. (KD, Elta)

* Klaipėdoje pradeda
ma vykdyti pabėgėlių integ
racijos programa, kuriai lėšos 
bus skiriamos iš valstybės 
biudžeto. Tai reglamentuoja 
Lietuvos susitarimai su Euro
pos Sąjunga. Į Klaipėdą jau šį 
mėnesį atvyks dvi čečėnų šei
mos iš Ruklos pabėgėlių cent
ro. Jų įsijungimu į miesto 
bendruomenę rūpinsis Klai
pėdos socialinės paramos cen
tro darbuotojai. Planuojama, 
kad šiemet Klaipėdoje apsi
gyvens dar penkios ar šešios 
pabėgėlių šeimos iš Irako, Ira
no, Afganistano. Be Klaipė
dos, pabėgėlių integracijos 
programas dar vykdo Telšiai, 
Jonava. (K, Eita)

* Lietuvos žuvininkys
tės produktų gamintojų 
asociacijos vadovas Alfonsas 
Bargaila teigė, kad dėl ledų 
sangrūdų Baltijos jūroje šiuo 
metu negali normaliai dirbti 
50-60 priekrantės žvejybos 
įmonių. (lr, Eita)

* Lietuvos prezidento 
rinkimuose dalyvavo ne 
tik politikai, bet ir didžiuliai 
pinigai. Pergalę šventė Kaime 
įsikūrusios sraigtasparnių re
monto įmonės „Aviabaltika” 
vadovas Jurijus Borisovas, 
skyręs 1 mln. litų Rolando 
Pakso rinkimų kampanijai. 
Penkis kandidatus, tarp jų 
Valdą Adamkų, parėmęs ir 
jiems 700,000 litų paaukojęs 
Lietuvos pramonininkų konfe
deracijos prezidentas Bronis
lovas Lubys rinkimų rezulta
tus vertina ramiai ir tikisi, 
kad R. Paksas bent dalį pa
žadų įvykdys. „Achemos” va
dovas ir ateityje rems politi
kus bei partijas. „Mes nesiti
kime greitos naudos. Kai ku
rie taip galvoja: jei laimės V. 
Adamkus, jis B. Lubiui pado
vanos automobilį, o jei laimės 
R. Paksas — paskolins lėktu
vą. Mūsų kita filosofija. Juk 
mes parėmėme ir tuos kandi
datus, kurie neturėjo jokių 
galimybių laimėti”, priminė 
vienas žymiausių verslininkų.

(KD, Elta)
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A. t A.
BARBORA JASAITIENĖ

Mirė 2003 m. sausio 10 d. 3 vai. ryto.
Gimė Lietuvoje, Klaipėdoje, gyveno Brighton Parko 

apylinkėje.
Nuliūdę liko: sūnus Anthony „Antanas” Jasaitis, 

marti Lorraine ir kiti giminės Lietuvoje.
A.a. Barbora buvo žmona a.a. Juozo.

Velionė bus pašarvota antradienį, sausio 14 d. nuo 2 
v. p.p. iki 9 v.v. Gaidas Daimid laidojimo namų koply
čioje, 4330 S. Califomia Avė. Čikagoje. Laidotuvės 
įvyks trečiadienį, sausio 15 d. 9:30 vai. ryto Gaidas Dai
mid laidojimo namų koplyčioje, iš kur a.a. Barbora bus 
palydėta į Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus aukojamos gedulingos 
Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palydėta į Lietuvių 
Tautines kapines.

Vietoj gėlių, prašome aukoti Holy Angels School, 
545 E. Oakwood Blvd., Chicago, IL 60653.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel.: 1-800-994-7600; 
www.petkusfuneralhomes.com

Ateitininkų med. korp. „Gaja” nariui

A. f A.
DR. GEDIMINUI GRINIUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame liūdesyje 
likusiai velionio žmonai ALDONAI, jo šeimai, 
giminėms ir artimiesiems.

Ateitininkų med. korp „Gaja”

PETKUS & SON----------  ■ riRĮŠSęs?
FUNERAL DIRECTORS

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

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

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

ALL PHONES
CHICAGO 1-773-476-2345 

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

www.petkusfuneralhomes.com

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVĖ.

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St.
ALL PHONES 

1-708-430-5700

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

Vairuotojų teisės - CDL

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

GAIDAS - DAIMID
FUNERAL DIRECTORS

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

4330 So. Califomia 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

NIKĄ
1-773-583-5888 — kalba 

lenkiškai, angliškai 
3411 N. Pulaski
Seneliai, vaikai

Kviečiame moteris darbams pilnai ir 
nepilnai darbo savaitei gyvenamųjų 
patalpų valymui. Mokame grynais 
kiekvieną dieną.
Minute Maid 7562 N. Mihvaukee, 
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

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

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

Amerikos Lietuvių tary
bos Čikagos skyrius ruošia 
Sausio 13-osios minėjimą sek
madienį, sausio 12 d. Mišios 
bus t. jėzuitų koplyčioje 10 
vai. ryte; akademinė minęjimo 
dalis Jaunimo centro Čiur
lionio galerijoje. Pagrindinis 
kalbėtojas: buvęs politinis ka
linys Pilypas Narutis. Po 
minėjimo — kavutė. Visuo
menė maloniai kviečiama da
lyvauti.

Paremkime kasdieninį 
savo draugą! Cicero apy
linkės LB valdyba pirmąjį 
savo Naujųjų metų renginį 
skiria dienraščiui „Draugui”. 
Sausio 19 d., sekmadienį, tuoj 
po Mišių, parapijos salėje ren
giamos vaišės, kurių tikslas — 
sutelkti lėšų dienraščio leidy
bai paremti. Kiekvienas atvy
kęs ne tik skaniai pasivaišins, 
bet galės išbandyti savo laimę: 
žadame turėti labai vertingų 
dovanų. Rengėjams būtų ma
lonu salėje matyti iš artimes
nių (ir net tolimesnių) Cicero 
priemiesčių atvykusių svečių.

Beverly Shores, IN, lietu
viškos pamaldos būna kiekvie
no mėnesio trečią sekmadienį 
vietos Šv. Onos bažnyčioje. 
Sausio mėn. jos bus 19 d., 1 
vai. popiet. Mišias aukos kun.
K. Ambrasas, SJ, ką tik 
sugrįžęs iš Lietuvos.

„Seklyčioje” sausio 15 d.,
2 vai. popiet, trečiadienio po
pietės programoje paminėsime 
sausio 13-osios įvykius prie 
Televizijos bokšto Vilniuje. 
Bus rodoma vaizdajuostė 
„Kruvinasis sekmadienis”. 
Visi nuoširdžiai kviečiami ir 
laukiami kartu paminėti Lie
tuvos didvyrius. Atvykite! Po 
programos bus ir bendri pie
tūs.

Dievo Apvaizdos parapi
joje, prie 18 ir Union gatvių 
Čikagoje, prasideda vyrų gri
gališkojo choralo repeticijos. 
Choras giedos Verbų sekma
dienį, Didžiąją savaitę ir per 
Velykas. Kas norėtų chore da
lyvauti, prašomi ateiti į pirmą 
repeticiją sekmadienį, sausio 
26 d., 3 vai. parapijos mokyk
los salėje. Daugiau informaci
jos gali suteikti klebonija tel. 
312-226-2929 arba choro vado
vas Ričardas Sabonis tel. 847- 
945-1645. Repeticijos vyks 
sekmadieniais nuo 3 iki 4:30 
vai. popiet.

LINO CICĖNO
TAPYBOS PARODA

Didžiulių spalvingų drobių 
su fantastiškais personažais 
autorius — jaunas dailinin
kas iš Lietuvos Linas Cicėnas. 
Gimęs 1967 m. Tauragėje, 
1990-1995 m. studijavo Vil
niaus Dailės akademijoje, Sce
nografijos katedroje. Lietuvos 
Dailininkų sąjungos narys. 
Kuria spektaklių scenografiją, 
rašo scenarijus, tapo. Su žmo
na, taip pat menininke, gyve
na Užupyje.

Lino kraitis — daugiau 
kaip dvi dešimtys parodų Lie
tuvoje ir užsienyje, iš jų 9 — 
personalinės. Dalį šių įspūdin
go dydžio, išraiškingų aliejumi 
tapytų drobių išvys ir Čikagos 
meno gerbėjai: Lino Cicėno 
tapybos paroda „Tėvo dramb
lys” veiks Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejaus galerijoje 
nuo sausio 11 iki vasario 10 d. 
Oficialus parodos atidarymas 
— sausio 18 d., šeštadienį, 
nuo 7 iki 9 v.v. Atidaryme 
dalyvaus autorius, bus vaišės. 
Muziejaus adresas — 6500 S. 
Pulaski Rd., tel.773-582-6500.

Mediči, Michelangelo, renesanso menas vešliai kles
tėjo viduramžiais Florenci
joje. Šiuo metu jį galima pa
matyti ir Čikagos Meno ins
titute. Išvyką į parodą rengia 
LB Lemonto apylinkės Sociali
nių reikalų tarybos skyrius 
sausio 16 d., ketvirtadienį. 
Autobusas išvyks nuo PLC 10 
vai. ryte, grįš apie 4 vai. p.p. 
Informacija teikiama telefo
nais: 708-346-0756 ir 630-243- 
0791.

Pasaulio lietuvių dainų 
šventė rengiama Vilniuje 
š.m. liepos 3-6 d. Dalyvaus lie
tuvių liaudies dainų ir šokių 
grupės iš įvairių pasaulio 
šalių. Šventės proga kultū
riniai renginiai vyks nuo bir
želio 30 d. Informaciją apie 
juos galima rasti Lietuvos 
Liaudies kultūros centro inter
neto tinklalapyje: ww.lfcc.lt o 
informacįją turistams valsty
biniame tinklalapyje 
:www.tourism.lt
arba plataus ieškojimo tinkla
lapyje: www.search.lt

Klaipėdos dienos tradi
cinė iškilminga jūros skautų 
ir skaučių sueiga vyks sekma
dienį, sausio 12 d., PLC, Le
monte. Visoms „Nerijos” tunto 
sesėms ir „Lituanicos” tunto 
jūrų broliams dalyvavimas 
būtinas. Dėvime išeiginėmis 
uniformomis. Renkamės 8:45 
vai. r., PLC vestibiulyje prieš 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčią. Visi organizuotai 
dalyvausime 9 vai. r. Mišiose. 
Po Mišių — 10 vai., PLC spor
to salėje vyks iškilminga suei
ga su tradicinėmis apeigomis, 
kurių metu paminėsime Klai
pėdos vadavimo 80 metų su
kaktį, pagerbsime žuvusius ir 
mirusius laisvinimo kovų da
lyvius. Vyks jūrų jaunių, beb- 
riukų ir ūdryčių įžodžiai. Po 
sueigos — pabendravimas. Se
sės išvirs kavos, parūpins 
vaisvandenių vaikams. Tėve
liai prašomi atvežti po lėkštę 
užkandėlių. Visi kviečiami da
lyvauti ir kartu su skautais 
paminėti svarbią istorinio įvy
kio sukaktį.

„Sietuva” skautininkių
ir vyr. skaučių draugovės 
pirmoji 2003 metų sueiga bus 
šeštadienį, sausio 18 d., nuo 1 
iki 4 vai. p.p., Ateitininkų 
namuose, Lemonte. Visos se
sės kviečiamos dalyvauti.

Vytauto Didžiojo šaulių
rinktinės narių susirinkimas 
įvyks sausio 12 d., sekma
dienį, 2 vai. popiet (atkreip
kite dėmesį — laikas pakeis
tas), Šaulių namuose, 2417 
Wėst 43rd. Str., Chicago. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti.

„Vaiko vartai į mokslą”
organizacijos pranešimas apie 
2002 m. veiklą Lietuvoje bus 
PLC Bočių menėje sausio 12 
d., po 11 vai. Mišių. Svečiai 
bus taip pat pavaišinti už- 
kandžiaig ir kava.

Sausio 12 d., sekmadienį, 
tuoj po 10:30 vai. lietuviškų 
Mišių, Švč. M. Marijos Nekal
to Prasidėjimo parapijos sa
lėje, 4420 S. Fairfield Avė 
(įėjimas iš kiemo) bus tautinių 
šokių ir kanklininkų sambūrio 
„Klumpė” koncertas. Progra
ma tikrai linksma ir nuotai
kinga. Atvykite, paremsite lie
tuvių jaunimo veiklą.

Lietuvių moterų dailinin
kių draugijos susirinkimas 
šaukiamas šį sekmadienį, sau
sio 12 d., 12:30 vai. popiet, 
Lietuvių dailės muziejaus pa
talpose (PLC). Kviečiamos vi
sos dailininkės ir draugijos 
narės.

„Dainavos” ansamblio vadovas Darius Polikaitis ir choro valdybos pirm. 
Danguolė Ilginytė.

LMA „DAINAVA” RELIGINIS 
KONCERTAS „MARIJA, 

GELBĖKI MUS”
Koncertas įvyks š.m. sausio 

19 d., 3 v. p.p., Švč. Mergelės 
Marįjos Gimimo parapijos 
bažnyčioje, Marąuette Parke, 
Čikagoje.

Jau tradicija tapę, „Daina
vos” religiniai koncertai ren
giami sausio mėnesį, yra visa
da puikiai paruošti ir atlikti. 
Tai tikra sielos atgaiva!

Šiuometinis koncertas ren
giamas paminėti žuvusius 
sausio 13-ąją ir visus, žuvu
sius už Lietuvos laisvę bei Si
biro maldaknygės 50 metų su
kaktį.

Maldaknygė pavadinta „Ma- 
rįja, gelbėki mus”. Maldas su
kūrė ir parašė Adelė Dirsytė. 
Jai talkininkavusios mergai
tės: Lionė G. — padarė mal
daknygę, Valė R. — piešė, Le- 
vutė V. — įklijavo, mergaitės 
išsiuvinėjo lietuviškais raštais 
viršelį. Maldaknygė pateko į 
Vakarus ir buvo išversta į 
anglų, vokiečių, olandų, pran
cūzų, italų, ispanų, portugalų, 
korėjiečių ir kiniečių kalbas, 
paplito daugelyje šalių. Lietu
vių kalba pirmoji laida buvo 
išleista 1959, II — 1963. (1965 
m. buvo išleistas leidinys di
desnio formato su visais įva
dais, lietuvių kalba faksimi
lėmis ir anglų kalba verstomis 
maldomis. 1964 m. Lietuvoje 
buvo išleista pogrindyje). 1990 
— III laida, 2001 m. — IV ir 
2002 — V. Dabar ruošiama II 
laida anglų kalba. Paskutinės 
laidos (2002 m.) maldaknygę 
bus galima įsigyti prie įėjimo į 
koncertą.

Maldaknygė mažutė, maldos 
trumputės, bet be galo nuošir
džios. Tai tyros sielos verži
masis į Viešpatį. Jos kalba tie
siog į širdį, paguodžia, surami
na, duoda vilties.

Apie šią maldaknygę 1963 
m. laidos įvade tėv. Leonardas 
Andriekus, OFM, rašė:

„Ji mažutė, ranka rašyta, 
kukliu piešinėliu papuošta, ta
čiau atskleidžia mums didžios 
dvasios gelmes, meilės ir kan
čios paslaptį.

Šioje Sibiro lietuvių maldų 
knygelėje itin žymu atsidavi-

Algimantas Barniškis.

Danutė Mileikienė.

mas Viešpaties valiai, meilė 
artimui, neišskiriant nė prie
šo, noras kančia prisidėti prie 
laimingo savo tautos rytojaus. 
Klusniai priimami iš Dievo 
rankos visi bandymai, mal
daujama jėgų sau bei dvasinių 
pavojų ištiktiems broliams”.

Šių maldų kūrėja Adelė Dir
sytė buvo mokytoja, ateitinin
kė, Sibiro kankinė. Apie ją 
buvo daug rašyta lietuvių 
spaudoje. Ji — Viešpaties tar
naitė. 1999 m. lapkričio mėn. 
yra pradėta ir tęsiama byla 
paskelbti ją palaimintąja, o tai 
pirmas žingsnis į šventuosius.

Šiemet sueina 50 metų nuo 
maldaknygės sukūrimo ir 
„Dainava” šią sukaktį pamini 
nuostabiu koncertu!

Jo programoje — „Avė Ma
ria” (F. Biolol), atliekama solo 
trio — Liudo Landsbergio, 
Mariaus Polikaičio, Audriaus 
Polikaičio ir Kęstučio Daugir
do. Toliau — „Suledėjusiomis 
lūpomis” (muz. F. Strolios, žo
džiai A. Dirsytės iš malda
knygės) solo giedos Algiman
tas Barniškis. Po to žymaus pran
cūzų kompozitoriaus ir var
gonininko Maurice Durufle 
„Reąuiem”, kurį atliks „Daina
vos” ansamblis ir solistai — 
Danutė Mileikienė, šiam kon
certui atvykusi iš Bostono, bei 
Marius Polikaitis.

M. Durufle šį kūrinį skyrė 
savo tėvams. Apie jį M. Duru
fle rašo: „...šiame kūriny
je...girdimas žmogaus skaus
mas, bandant susitaikyti su 
savo gyvenimo pabaigos pas
laptimi... Jis siekia perteikti 
tai, ką žmogus jaučia savo li
kimo akivaizdoje — baimę, ne
žinią, paguodą... pagaliau kū
rinio pabaiga, ’ln paradisum’, 
tikėjimu ir viltimi atsako į vi
sas abejones, sielai pakilus į 
Dangų...”

Po „Reąuiem” — Danutės 
Mileikienės solo „Ilsėkis ir 
lauk, juk Viešpats su tavim” 
(iš „Elijo”, F. Mendelson).

„Dainava” atliks dar keletą 
muz. L. Abariaus kūrinių. 
Koncertas užbaigiamas „Pater

Noster” (muz. V. Augustino, 
-žodžiai — V. Bražūno).

Koncerto metu aktorė Audrė 
Budrytė-Nakienė skaitys iš
traukas iš Sibiro maldaknygės 
„Marįja, gelbėki mus”.

Lietuvių meno ansamblio 
„Dainavos” dirigentas — muz. 
Darius Polikaitis. Vargoninin
kas — muz. Ričardas Šokas. 
Dalyvauja mezzosopranas Da
nutė Mileikienė ir baritonas 
Algimantas Barniškis. Chor
meisteriai — Vidas Neveraus
kas ir Audrius Polikaitis. Or
kestras iš 18 asmenų (smui
kai, altai, violončelės, kontra
bosas, trimitas, arfa, timpo- 
nai). Meninė talka — Vyto 
Čuplinsko.

„Dainavoje” dabar dainuoja 
55 dainininkai. Tai daugiau
sia anksčiau į JAV atvyku
siųjų sūnūs, dukros bei jų vai
kai, ir neseniai į Ameriką 
atvykusieji. Yra ir veteranų, 
kurie jau eilę metų ištikimai 
dainuoja „Dainavoje”. Ypač 
širdį glosto šeimų dalyvavi
mas. Pvz. (pagal alfabetą) iš 
Bielskų šeimos, iš Daugirdų
— 3, iš Gylių — 2, iš Pabe
dinskų — 2, Polikaičiu net 6 ir 
Šoliūnų — 3.

Repetuoja „Dainava” pasku
tinėmis savaitėmis net po tris 
kartus, vakarais. Dainaviečiai 
į repeticijas suvažiuoja iš to
limų vietovių, aukodami nuo 
darbo atlikusias poilsio valan
das.

Bilietai į koncertą gaunami 
„Seklyčioje”, o prieš koncertą
— prie įėjimo.

„Dainava” kviečia, o mes at
siliepkime gausiu atsilanky
mu į šią nuostabią šventę — 
koncertą!

Aldona Šmulkštienė

Ričardas Šokas.

Klaipėdos krašto atvada
vimo ir prijungimo prie Di
džiosios Lietuvos 80 metų su
kakties paminėjimas ruošia
mas sekmadienį, sausio 19 d., 
1 vai. p.p., Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje. Minėjimą 
ruošia Mažosios Lietuvos Lie
tuvių draugija. Kadangi mi
nėjimo pradžia lygiai 1 vai. 
p.p., po minėjimo visi galės 
suspėti į „Dainavos” koncertą: 
juk Balzeko muziejus nuo 
Marąuette Park ir lietuvių pa
rapijos — tik kelių minučių 
nuotoliu.

2002 m. Kūčios „Seklyčioje . Iš kairės. Antanas Valavičius, Viktorija Valavičienė ir kun. Rimvydas Adoma
vičius.

SKELBIMAI
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 LaSalle #2300 Chicago, IL60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais

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

(847) 401 9221
9933 N. Lavvler Avė., Suite 1OO, 

Skokie, IL 60077

• Baltic monuments, 1108 
Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. 
Tel. 630-243-8446. Leonidą 
ir Gediminas Kazėnai.Pagei- 
daujant atvykstame į namus.

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų 
globos būrelis dėkoja už aukas 
padėti vargingai gyvenan
tiems vaikams, bei studen
tams Lietuvoje. Aukojo: Mid
land Federal Savings and 
Loan Assoc. (Paul Zogas) $50, 
Daina ir dr. Donatas Siliūnas 
$200, Birutė Balčiūnas $100. 
Labai ačiū, „Saulutė”. 419 
Weidner Rd., Buffalo 
Grove, IL 60089, tel. (847) 
537-7949, TAX ID #36- 
3003339.

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

• DĖMESIO! VIDEO
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 užsisakyd.ami 
paminklą aplankykite $t. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
11 lth St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, brė
žinius. Prieš pastatant pa
minklą, galėsite apžiūrėti ir 
įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip jau buvo jūsų pageidau
ta. Sav. Lilija ir Vilimas 
Nelsonai. Tel. 773-233- 
6335.
• Amerikos lietuviai globoja Lietuvos vaikus per Lie

tuvos Našlaičių globos komi
tetą. Aukas atsiuntė: $1,000 
aukoja The Oak Tree Philan- 
thropic Foundation, per pirmi
ninką dr. Algirdą Maciūną ir 
dr. Dana Marinas Mockus, 
Chula Vista, CA. Po du vaikus 
Lietuvoje remia ir po $300 — 
metinį mokestį atsiuntė And- 
rew Račkauskas, Brookfield, 
IL; Walter ir Rima Binder, 
Cary, IL. Barrington Commu
nity Unit School District 220 
darbuotojai dr. Mary Herman, 
dr. Edward DeYoung, Ms. 
Jennifer Hay, Ms. Sarah 
Mumm, Mrs. Mary Marks ir 
dr. Rima Binder remia vieną 
vaiką Lietuvoje ir pratęsdami 
paramą kitiems metams at
siuntė $150. Po vieną vaiką 
Lietuvoje remia ir po $150 
metinę paramą atsiuntė: Ca- 
rol Lynn Anglin, Los Gatos, 
CA; Christie ir Rober Šilba- 
joriai, Durham, NC; Gregory 
ir Catherine Cierpial, Linden, 
N J; Angelą ir Juozas Leščins
kai, Chicago, IL. $10 auką at
siuntė Jonas Kvietys, Taylors, 
SC. Visiems aukotojams Lie
tuvos vaikų vardu dėkojame! 
Lietuvos Našlaičių globos ko
mitetas, 2711 West 71st 
Street, Chicago, IL 60629.

• Almos fondas
Birutė Bulotaitė, Chicago, 

IL, aukoja $100. Almos ir Lie
tuvos vaikų vardu dėkojame! 
Aukos nurašomos nuo mokes
čių Tax ID #36-4124191. Če
kius rašyti Lithuanian Or
phan Care, pažymint, kad 
skirta Almos fondui. Siųsti — 
2711 West 71st Street, Chi
cago, IL 60629.

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

ww.lfcc.lt
:www.tourism.lt
http://www.search.lt
mailto:Gibaitis%40aol.com



