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Pas ika lbė j imas su 
b a l e r i n a Egle Špokai te . 
Nau jas M. Sluckio 
r o m a n a s . Sva rbus ba l tų 
k u l t ū r o s pamink la s . 
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t a rybos premijos . 

Organizaci jos Valdovų 
r ū m ų sta tyboje . 
Borisovo ge rada rys t ė s . 
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Lietuvių fondas p r a šo 
paske lb t i . 
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Lietuvos D u k t e r ų 
pokyl is . Vytas J . 
P a š k u s vadovaus JAV 
LB Socialinių re ika lų 
t a ryba i . 
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Sportas 

* Antrąją p e r g a l ę t r eč io 
s e ULEB E u r o l y g o s vyrų 
krepšinio turnyro aštuonių 
komandų B grupės rungtynėse 
iškovojo Kauno ,.Žalgiris", ket
virtadienį namie 87:77 įveikęs 
Bolonijos „Skipper" (Italija) 
klubą. Sunkiose ir dramatiško
se rungtynėse kauniečių per
galę lėmė sėkminga pabaiga, 
kai pavyko pataikyti kelis svar
bius metimus, nors aikštėje jau 
nebuvo S pražangas gavusio 
Arvydo Sabonio (nuotr.). 
„Rungtynės buvo sunkios, bet 
galop mes nugalėjome", sakė 
„Žalgirio" vyr. treneris Anta
nas Sireika. — „Esu labai lai
mingas, kad mūsų žaidėjai ko
vojo iki galo, nors turėjome rim
tų problemų dėl pražangų". 

r 
Naujausios 
žinios 

* P r e z i d e n t a s S e i m o 
komisi jos p r i m y g t i n a i p r a š o 
pateikti jam klausimus raštu. 

* Užsienio r e ika lų min is 
t e r i j a pa t a r i a Lietuvos pilie
čiams Turkijoje būti a tsar
giems. 

* „ S t u m b r a s " su t e ik s ne 
n u r o d y t o dydž io paskolą ne
įvardytam gavėjui 

JAV Lietuvių Bendruomenės ir Seimo komisija 
siekia palengvinti tautiečių gyvenimą 

Prez identas Rolandas 
Paksas tebe laukiamas JAV 

Vi ln ius , lapkričio 21 d. 
(BNS) — Vilniuje šią savaitę po
sėdžiavusios Seimo ir JAV Lie
tuvių Bendruomenės komisijos 
nariai teigia, kad prezidentas 
Rolandas Paksas yra laukiamas 
Vašingtone, nepaisant jau tris 
savai tes Prezidentūrą kre
čiančio skandalo dėl įtariamų 
ryšių su abejotinos reputacijos 
asmenimis. 

„JAV vyrauja nuomonė, jog 
prezidentas R. Paksas yra iš
r inktas demokratiškai, ir jo vizi
tas JAV yra laukiamas", spau
dos konferencijoje penktadienį 

sakė JAV LB atstovė komisijoje 
Angelė Nelsienė. 

Ji atsisakė plačiau komen
tuoti Prezidentūros skandalą, 
kol jo neįvertino speciali parla
mentinė tyrimo komisija. 

Panašią nuostatą anksčiau 
išdėstė JAV ambasadorius Vil
niuje Stephen Mull. Ketvirta
dienio vakarą po apsilankymo 
Prezidentūroje jis Lietuvos tele
vizijai pasakė, kad „prezidentas 
Bush pakvietė prezidentą Paksą 
atvykti gruodžio 8 dieną, mes 
tikimės, kad prezidentas Paksas 
atvykti galės". 

Anot ambasadoriaus, jis iš
sakęs prezidentui savo nuomo

nę, kad demokratinis procesas 
veikiąs ir Prezidentūros aplin
kos ryšių tyrimas vyksta, kaip ir 
turėtų demokratinėje valstybė
je . Pasak ambasador iaus , j is 
tikįs, kad tiesa bus išsiaiškinta. 

Į t ėvynę g r į ž t a n t y s JAV 
l i e tuvia i n o r ė t ų g e r o s 

sve ika tos a p s a u g o s 
Seimo ir JAV LB komisija 

priėmė rezoliuciją, kurioje ragi
na Lietuvoje esančią sveikatos 
apsaugos sistemą padaryti pri
einamą ir suprantamą užsienio 
lietuviams. 

„Mes norėtume, kad vyriau
sybė atkreiptų dėmesį į tai , kad 

medicininės pagalbos ir pa
slaugų te ik imas būtų labiau pri
einamas ir kad atvykstantys iš 
užsienio gyventojai turėtų aiškų 
supratimą, kokios pagalbos jie 
gali t ikėtis ligoninėje, kur jie ga
lėtų kreiptis , kokie yra centrai 
ir kokie yra apmokėjimo būdai", 
sakė JAV LB atstovė Dalia 
Giedrimienė. 

„Žinodami medicininių pa
slaugų situaciją savo šalyje, jie 
nori kažką panašaus gauti ir 
grįžtant į Lietuvą", pažymėjo ji. 

D. Giedrimienė apgailesta
vo, jog iki šiol nėra tarpvalstybi
nio susi tar imo tarp Lietuvos ir 
JAV, kad į Lietuvą atvykstantys 

vyresnio amžiaus JAV lietuviai 
galėtų pasinaudoti jų tur imu 
„Medicare" draudimu. 

„Vienas iš mūsų komisijos 
tikslų — įteisinti šio draudimo 
egzistavimą", sakė D. Giedri
mienė. 

„Lietuvai t as būtų labai 
naudinga ir ligoninėms tos pa
pildomos pajamos, kurios ateitų 
už užsieniečių gydymą ir suteik
tas paslaugas, iš tikrųjų pra
verstų", pažymėjo ji. 

Savo ruožtu, JAV LB atsto
vai kritikavo Lietuvoje esančią 
sveikatos apsaugos sistemą bei 
vaistų kompensavimo tvarką, 
kurią vadino „neskaidria". 

Pasirūpinti bent minimaliu 
sveikatos draudimu JAV LB 
atstovai rekomenduoja ir į Ame
riką iš Lietuvos atvykstančius 
padirbėti lietuvius. 

Amerikos l ietuviai 
nepritaria gr įž imo į tėvynę 

centro suvalstybinimui 
Seimo ir JAV LB komisija 

prieštarauja Lietuvių grįžimo į 
tėvynę informacijos centro in
tegravimui į Tautinių mažumų 
ir išeivijos departamentą prie 
vyriausybės. 

„Jei informacijos centras 
bus integruotas į mažumų de
partamentą, Nuke l ta į 7 psl. 

Lietuvos policija 
padėjo JAV ko legoms 

atskle i s t i 
sukč iav imus internetu 

Vašingtonas-Vilnius, lap
kričio 21 d. (BNS) — Per spe
cialiųjų ta rnybų operaciją 
Amerikoje sulaikyta daugiau 
kaip šimtas internetu sukčia
vusių asmenų, apgavusių net 
125,000 gyventojų ir padariu
sių jiems 100 mln. JAV dolerių 
žalą. 

JAV Teisingumo departa
mentas teigia, kad atsklei
džiant minėtus nusikaltimus. 
JAV teisėsaugai talkino ir Lie
tuvos policija. 

Kaip pranešė naujienų 
agentūra AFP, per JAV Teisin
gumo departamento, Federali
nio tyrimų biuro, Federalinės 
prekybos komisijos, pašto tik
rintojų ir muitinės pareigūnų 
operaciją „Cyber sweep" buvo 
suimti 125 sukčiavimu interne
tu į tar iami asmenys . Pasak 
AFP, kai kurie sulaikytųjų — 
jau nuteisti. Nuke l ta į 7 psl. 

P r e z i d e n t a s p r a š o 
V. Š u s t a u s k o 

n e d a l y v a u t i m i t i n g e 
p r i e P r e z i d e n t ū r o s 

Vi ln ius , lapkričio 21 d. 
(BNS) — Prezidentas Rolandas 
Paksas paprašė Seimo nario, 
Lietuvos laisvės sąjungos (LLS) 
vadovo Vytauto Šustausko ne
dalyvauti šeštadienį prie Prezi
dentūros rengiamame mitinge. 

Šeštadienį yra numatytas 
visuomeninio judėjimo „Už 
Prezidentūrą, dirbančią Lietu
vai" mitingas, kurio dalyviai 
ragins R. Paksą atsistatydinti. 

Nuke l ta į 7 psl. 

Sostines Savivaldybės aikštėje vyko pilietinis Lietuvos j ^ k s l e i v i ų renginys „Siena". Moksleiviai diskutavo tole
rancijos ir nepakantumo temomis ir nugriovė netolerancijos sieną. Netolerancijos sienos gr iūt is simbolizuoja 
moksleivių pasiryžimą griauti bendravimo tarp lyčių ir tautų stereotipus, vis dar vyraujančius mūsų visuomenė
je. Sauliaus- %7enckaus (ELTAi nuotr. 

Konservatoriai nori „gyventi p o Pakso" 
Vi ln ius , lapkričio 21 d. 

(Elta) — Maskva daro įtaką 
Prezidentūrai per specialiųjų 
tarnybų ir karinio pramoninio 
komplekso pinigus, penktadienį 
išplatintame pareiškime teigia 
opozicinės Tėvynės sąjungos 
vadovybė. 

„Lietuva pasveiks net ir po 
prezidento krizės. Tikėtina, kad 
jau be dabartinio prezidento. 
Jau šiandien turime atsakyti 
sau, kaip atrodys mūsų gyveni
mas po R Pakso". rašoma kon
servatorių išplatintame memo
randume. 

J a m e Tėvynės sąjunga 
įvardija dvi priežastis, kurių de
rinys, pasak konservatorių, su
kėlė šiandieninę krizę. Pirmoji 
priežastis — išryškėjusi Mask

vos įtaka Prezidentūrai, naudo
jant specialiąsias tarnybas ir 
karinio pramoninio komplekso 
pinigus. Antroji priežastis — 
„naujalietuviškasis liberaliz
mas", kai „viskas galima, vis
kas leidžiama". 

Pasak konservatorių, „toks 
supratimas atsispindėjo ir R. 
Pakso siekimuose laimėti rinki
mus bet kokia kaina, nežiūrint 
pinigų kilmės ir įsipareigojimų". 

Konservatoriai teigia prisi
ima atsakomybę dėl dabartinės 
krizės bei ją sukėlusių priežas
čių ir jaučią savo kaltę. „Perė
jusiam į Tėvynės sąjungą R. 
Paksui buvo atvertas kelias į 
politinį elitą. Garsi 'Mažeikių 
naftos' istorija padėjo paksiz-
mui, kaip reiškiniui, įsikeroti 

visoje Lietuvoje", pažymima me
morandume. 

„Mokame didelę kainą ir už 
visuomenės abejingumą Rusijos 
pastangoms daryti įtaką Lietu
vos polit ikai, ypač išryškėju
sioms prezidento rinkimų metu. 
Gaila, bet pavėluotas praregėji
mas dabar j a u kainuoja labai 
brangiai — už jį mokame vals
tybės autori teto praradimu. Ta
čiau apsivalyti privalome: apie 
svetimas į takas atvirai kalbėtis 
su savo piliečiais nedrįsta tik 
nesavarankiška, užvaldyta val
stybė a r jos vyriausybė", rašoma 
dokumente. 

Konservatoriai ragina pra
dėti „gyvenimą po R. Pakso" eu
ropietiškų politinių partijų susi
tar imu, N u k e l t a į 7 psl. 

Vieša R. Pakso apklausa 
diskredituotų prezidento 

instituciją 
Vi ln ius , lapkričio 21 d. 

(BNS) — Prezidento Rolando 
Pakso apklausa viešame Seimo 
laikinosios tyrimo komisijos po
sėdyje diskredituotų prezidento 
instituciją, penktadienį po susi
tikimo su prezidentu sakė val
dančiosios Socialdemokratų 
partijos vadovas, premjeras Al
girdas Brazauskas. 

Ketvirtadienį R. Paksas tei
gė paprašęs komisijos pateikti 
jam klausimus raštu ir įjuos ža
dėjo atsakyti „visiems priimti
na forma". „Atsakymai bus pa
daryti tokia forma, kad ji tiks 
visiems", sakė prezidentas. 

Paklaustas , ar tai reiškia, 
kad jis pats neplanuoja daly
vauti Seimo komisijos posėdyje, 
prezidentas lakoniškai atsakė: 
„Aš pasakiau viską, ką norėjau 

pasakyti". 
Reaguodama į pranešimus, 

jog prezidentas pageidauja gau
ti ir atsakyti į klausimus raštu, 
galimas grėsmes nacionaliniam 
saugumui tirianti parlamentinė 
komisija paragino R. Paksą 
atsakyti į jos klausimus viešai 
ir žodžiu. 

Par lament inės komisijos 
pirmininkas Aloyzas Sakalas 
sakė, kad komisija klausimų 
raštu nepateiks. 

Komisija iki gruodžio 1 d. 
turi pateikti išvadas, ar prezi
dentas pažeidžiamas išorės 
veiksniams. Jeigu jos bus ne
palankios prezidentui, Seime 
jam gali būti surengta apkalta. 

Ketvirtadienį prezidentas 
pakartojo neketinąs atsistaty
dinti. Nuke l ta į 7 psl. 

Busimasis prezidento patarėjas žada 
vengti politinių pareiškimų 

Vi ln ius , lapkričio 21 d. 
(BNS) — „Jokių politinių pa
reiškimų jūs iš manęs, tikiuosi, 
neišgirsite", po susitikimo su 
prezidentu Rolandu Paksu 
penktadienį pažadėjo preziden
to pasiūlymą tapti jo patarėju 
užsienio politikos klausimais 
pr iėmęs Lietuvos ambasado
r ius Latvijoje Petras Vaitie
kūnas . 

J is pakeis atsistatydinusį 
Alvydą Medalinską, kuris poli
tikų buvo ne kartą kritikuotas 
už savo asmeninės nuomonės 
išsakymą ir politinius pareiški
mus. Nukelta į 7 psl. Pet ras Vaitiekūnas 

Pasaulio naujienos 
fRenSartis AFP. fteaecs. AP. Interta*. rtAR-TASS, BNS 

Sinty agenffltų prane&rosfs) 

EUROPA 
Londonas. JAV preziden

tas George W. Bush ir Turkijos 
premjeras Recep Tayyip Erdo-
gan penktadienį da r kartą pa
smerkė vakarykščius išpuolius 
Istambule ir paskelbė, kad su 
terorizmu kovos „petys į petį". 
Ketvirtadienį Istambule per du 
sprogdinimus, kuriuos įvykdė 
savižudžiai kovotojai, 27 žmo
nės žuvo ir dar daugiau nei 450 
buvo sužeisti. Tarp žuvusiųjų 
yra ir Britanijos generalinis 
konsulas Roger Short. 

Viena. JAV atstovas Tarp
tautinėje atominės energetikos 
agentūroje (TATENA) Kenas 
Brill penktadienį pareiškė, kad 
Iranas sistemingai pažeidinėja 
savo įsipareigojimus branduo
linio ginklo neplatinimo srityje. 
K. Brill nuomone, Irano negali
ma laikyti „valstybe, kuri są
žiningai mėgino įvykdyti savo 

įsipareigojimus". „Iš tikrųjų 
Iranas, iškilus tiesai apie jo 
slaptą branduolinę programą, 
nedelsdamas pradėjo vykdyti 
cinišką tolesnio neigimo, vilki
nimo ir sukčiavimo strategiją", 
sakė jis. Ketvirtadienį Vienoje 
pradėjo posėdžiauti TATENA 
valdyba, kur i turi priimti 
sprendimą dėl to, kaip įvertinti 
Iraną dėl jo slėptos branduo
linės veiklos. TATENA valdyba 
penktadienį oficialiai pri tarė 
Teherano ketinimams pasira
šyti protokolą, suteikiantį šiai 
agentūrai teisę Irano branduo
liniuose objektuose vykdyti pa
tikrinimus be išankstinio per
spėjimo. TATENA vadovas Mo-
hamed ElBaradei ketvirtadienį 
sakė, kad agentūros tikrintojai 
Irane jau pradeda gauti infor
maciją ir leidimus į objektus, 
lyg protokolas jau būtų įsigalio
jęs. Tačiau Vakaru diplomatai 
nurodė, kad iki tos akimirkos. 

kai bus padėtas parašas, Iranas 
bet kuriuo metu galėtų apriboti 
bendradarbiavimą su TATE
NA, jei jam nepatiktų agen
tūros valdybos sprendimai. 

Londonas. Didžiosios Bri
tanijos karalienei Elizabeth II 
pavyko kuriam laikui nutildyti 
prieš pat prezidento George W. 
Bush vizitą jos rūmuose įsidar
binusį žurnalistą bei jo laik
raštį. Didžiosios Britanijos bul
varinis dienraštis „The Daily 
Mirror" išspausdino karališko
sios šeimos kasdieninio gyveni
mo detales, kurias atskleidė 
pagrindinės karalienės reziden
cijos Londone saugumo priemo
nes apėjęs žurnal is tas Ryan 
Parry. Ketvirtadienį teisėjas 
K m Lewison paskelbė laikiną 
įsaką, draudžiantį spausdinti 
rašinius, kuriuose R. Parry pa
sakotų apie rūmuose praleistą 
laiką. 

i JAV i 
Vašingtonas. JAV parei

gūnai ketvirtadienį pareiškė, 
kad per parlamento rinkimus 
Gruzijoje lapkritį buvo daug 

pažeidimų, ir oficialūs rezulta
tai neatspindi žmonių valios. 
Cen t r inės r inkimų komisijos 
duomenimis, pergalę rinkimuo
se iškovojo sąjunga „Už naująją 
Gruziją", kuri remia Gruzijos 
prezidentą Eduard Ševardna
dze. JAV Valstybės departa
mento sekre tor ius spaudai 
Adam Ereli neįprastai griež
tuose JAV užsienio politikos ži
nybai komentaruose pažymėjo, 
kad Vašingtonas labai nusivy
lęs Gruzijos vadovybe. J i s 
pažymėjo, jog balsų skaičiavi
mo, kurį surengė nepriklauso
mi stebėtojai, ir apklausų prie 
išėjimo iš rinkimų apylinkių re
zultatai gerokai skyrėsi nuo re
zultatų, kuriuos paskelbė Cent
rinė rinkimų komisija. 

N e w York. Programinės 
įrangos milžinės „Microsoft" 
steigėjas ir valdybos pirminin
kas Bill Gatės ir jo žmona Me-
linda yra dosniausi JAV labda
ros dalintojai, skelbia JAV ver
slo savai t raš t is „The Business 
Week r ir priduria, jog ši su
tuoktinių pora įvairiems labda
roms pro jek tams skyrė 23 

mlrd. JAV dolerių, arba dau
giau kaip pusę savo turto. Kar
tą per pusmetį žurnalo sudaro
mame dosniausių JAV filantro
pų penkiasdešimtuke pažymi
ma, jog B. Gatės turtas siekia 
46 mlrd. dolerių, tai yra pri
lygsta visam tokios valstybės, 
kaip Vengrija, bendrajam vi
daus produktui. Vienas iš kor
poracijos „Intel" steigėjų Gor-
don Moore ir jo žmona Betty 
šiame sąraše užima antrą vie
tą, skyrę labdarai 7 mlrd. dol. 
III vietoje yra garsus investuo
tojas milijardierius George So
ros, labdarai skyręs 2.4 mlrd. 
dolerių, arba 68 proc. savo tur
to. 

laikinai. Birželį tam pritarė 42 
proc. apklaustųjų. Apklausoje 
taip p a t pažymima, jog 63.2 
proc. apklaustųjų teigiamai 
žiūri į I rako valdančiąją tarybą, 
kurią liepos mėnesi sudarė JAV 
okupacinė, ir mano. kad jos su
darymas buvo pirmasis žings
nis į pastovumą naujajame 
Irake. Tuo t a r p u 36.8 proc. 
mano, kad Taryba tik padidino 
okupacijos mastą. Per apklausą 
buvo tiriama 1,000 žmonių, ats
tovaujančių įvairiems Irako vi
suomenės sluoksniams, nuo
monė 

RUSIJA 

IRAKAS 
B a g d a d a s . Vis daugiau 

Irako gyventojų mano, kad JAV 
kariuomenė turėtų likti valsty
bėje, kol bus išspręsti saugumo 
klausimai . Apklausos, kurią 
surengė Bagdado universiteto 
Psichologijos tyrimų centras, 
duomenimis, 71.5 proc. irakie
čiu mano. kad JAV okupacinės 
pajėgos turi būti Irake, bent 

Maskva. Visos Rusijos 
gamtosaugininkų antrojo su
važiavimo baigiamajame posė
dyje du „Greenpeace" aktyvis
tai penktadienį salėje išskleidė 
plakatą su užrašu „Reikalau
jame nepriklausomo aplinko
saugos organo". Jie išdalijo 
forumo delegatams atsišauki
mus, rag inančius kreiptis į 
Rusijos prezidentą reikalaujant 
įkurti savarankišką federalinę 
aplinkosaugos agentūrą 
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D R A U G A S , 2003 m . l a p k r i č i o 22 d., š e š t a d i e n i s 

Iš Ateitininkų 
Gyvenimo 

Medž iagą siųsti: 
V i da i Kup ry te i c / o Draugas 

454S W 63 St Ch icago , IL 60629 
e-adresas: draugas@ate i t is .org 

VIDINIS NUOBODULYS IR 
APAŠTALINĖ VEIKLA 

SESUO M. PALMIRA 

Kristus pasakė: „Aš esu su jumis iki pasaulio pabaigos, tad eikite į 
visą pasaulį ir skelbkite mano žodį — Evangeliją. Jūs esate žemės 
druska. Pasaulio šviesa". Šis Kristaus įpareigojimas yra nelengvas. 
Kupinas nenumatytų staigmenų. Ir tai neturėtų mūsų stebinti ar 
vesti neviltin. Esame tik žmonės, kliuvinių sutinkame įvairių. Apie 
vieną—vidinį nuobodulį—noriu pasidalinti su jumis-ateitininkais. 
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Lapkutė, Vija Kasmūnaitė , Žara Kisieliūtė, Maria Zimkute. 

darbe! dirba: Indre Bielskutė, Kristė 
Nuotrauka Rasos Kasniūnienės 

Čikagos moksleivių susirinkimas 

Nuobodulys nė ra depresi
ja. Nuobodulys, tai no
ras n ieko neveikti—ty

soti patogiai, a r ta i lovoje ar 
gamtoje, ar ž iūr in t televiziją, ar 
skaitant lengvo tur inio knygą. 
Cia yra s k i r t u m a s nuo depresi
jos apimto žmogaus—jis nieko 
nenori ir m a ž a k a m pajėgus. 
Apaštalinėje veikloje pastebėta, 
kad nuobodulio ap imtas asmuo 
svajoja kuo m a ž i a u dirbti , o 
daug gauti. J o gyvenimas sma
gus laisvalaikis. Bet ir tas nusi
bosta. Nuobodu lys reiškiasi 
įvairiom formom, asmuo tyso ir 
kuria. Gal j a m susi t ikus su tuo 
ar kitu asmeniu teks susikirsti. 
Na, ir kur ia . Ką j am sakys, ką 
jis atsakys. B e k u r d a m a s vos ne
susibara, nes t a r i amo priešo žo
džiai užgaulūs , o jo a tsakymai 
kietėja. Kai minėt i asmenys su
sitinka nei b ū n a užgaulių, nei 
reikalingų a t sakymų. Bet j am ši 
kūryba smagi , be pastangų, tik 
svajonė. I r k a m naudinga ši 
minčių pynė? 

Planunti konkrečius darbus 
ir juos vykdyti reikia rimtų pas
tangų. O to nuobodulio apim
tam stinga. Gyvenimo pat i r t im 
remiantis, jei organizacijoj a r 
bet kokioj bendruomenėje atsi
randa sergančių—apimtų nuo
bodulio gal ger iau, kad jie pasi
t r a u k t ų n e s tokie pavojingi 
veikloje. Nuobodulys užkrečia
mas, pilnas „bacilų". Pabandy
kite atsisėst i šalia nuobodžiau
tojo ir žiovaujančio, ir pradėsi te 
žiovauti. 

Čia re ik ia d i n a m i š k ų sielų 
Organizacijoje kurios šūkis: 

..Visą a tnauj in t i Kristuje", šios 
bacilos ža l ingos . Čia re ikia 
dinamiškų sielų. Apaštalams 
Kristus pasakė : "Tad eikite ir 
padarykite m a n o mokiniais vi
sų tautų žmones. Mokydami lai
kytis viso, ką esu jums įsakęs. 
Ir štai aš esu su jumis per visas 
dienas iki pasaul io pabaigos." 
(Mato 28, 19-20 eil) Štai mūsų 
užduotis Nelengva. Kai slegia 
r imtas apaš ta l in is nuovargis ir 
rūpesčiai, g lauskimės prie Kris
taus per maldą, atgailą ir pri
imkime sunk ia s nuotaikas vil
t ingai , o jėgos įgaus gaivių 

sulčių Kris taus artumoje. 
N e b i j o k i m e 

Nebijokime išeiti su Kris
t a u s šviesa visuomeninėn aikš
tėn . O tai yra, kad mūsų tar tas 
žodis nesiskirtų nuo gyvenimo 
prakt ikos. Dievo malonei vei
k i an t ir mūsų pastangom talki
nan t , nuobodulys bus sunaikin
t a s ir jo šaknys pakirstos, bus 
la imėta pozityvi vidinė būsena, 
ta i bus mūsų atsinaujinimo pra
džia. Tik pradžia, bet jau atvi
ros durys Kristui visa atnaujin
ti mumyse, o per mus ir gyve
n a m ą aplinką. 

Žengdami su Kristumi, jo 
pėdomis apimsime vis dides
n ius plotus ir daug laimėsime. 
Bet tai nėra lengva: mūsų da
b a r t i n ė s visuomenės didžiulė 
dalis nėra palanki priimti Kris
tų ir atsinaujinti Jame . Kris
t a u s eitas kelias yra s iauras ir 
erškėčiuotas. J is ėjo tuo keliu ir 
tokį paliko mums. Tai yra Kris
t a u s dovana. Įsimąstykime į šią 
dovaną ir nebijokime jos priimti 
su padėka. Džiugiai ir viltingai 
sekime Kristų visada ir visur. 

B r a n d u s i š g a n y m o kelias 
„Žmogaus Sūnui reikės 

d a u g iškentė t i , būti seniūnų 
raš to aiškintojų, aukštųjų kuni
gų a tmestam, nužudytam ir po 
trijų dienų prisikelti iš numiru
sių". Jėzus tai kalbėjo visai atvi
rai . Tada Pet ras pasivadinęs Jį 
į šalį ėmė j am priekaištauti . 
Jokiu būdu tai neturi atsitikti. 
J ė z u s ats igręžęs į mokinius 
subarė Petrą: „Eik šalin šėtone, 
nes mąstai ne Dievo, o žmonių 
mintimis". (Morkaus 8, 31-33 
eil) Šie Kristaus žodžiai tarti 
Petrui kelia šiurpą. Jei Dievo 
Sūnus savo mylimam, išrink
t am mokiniui sviedžia tokį žodį. 
pavadina jį šėtonu ir sako: „Eik 
šalin!" ar mus, bėgančius nuo 
kančios, nesiveja šie Kristaus 
žodžiai? Kiekviena gyvybė bėga 
nuo sunaikinimo ir kančios, o 
mus , bėgančius nuo kančios, 
Kr i s tus veja nuo savęs. Ar 
šitoks Jo elgesys nenuvaikys 
visų Jo sekėjų? Ne, nenuvaikys, 
jei įsimąstysime visa iki galo. 

Čikagos Alfonso Lipniuno-
Prez. Aleksandro Stulginskio 
kuopos moksleiviai susirinko, 
spalio 25 d. Gylių namuose. 
Žiūrėjome filmą vardu „Con-
tact". Filmas buvo labai įdomus 
nes palietė religines ir politines 
temas. Pagrindirtė aktorė, erd
vių mokslininkė, buvo netikinti. 
Bedirbdama savo mokslinį dar
bą, ji išgirdo erdvių gyventojų 
signalus ir sustatė ypatingą 

aparatą, sugebantį sekti erdvių 
gyventojų pasisakymus. Tada ji 
pas juos nuvyko ir susipažino su 
jais. Bet kai sugrįžo atgal į žemę 
niekas j a netikėjo nes ji neturėjo 
įrodymo, kad ji tikrai juos matė. 
Ji šitą suprato, bet vis tiek liepė 
žmonėms ją tikėti. Ji tik t ada 
suprato, kad tas pats yra su 
tikėjimu į Dievą — reikia tikėti 
ir be įrodymų. Po filmo mes 
pasidžiaugėm smagiu laužu. 

Užsiprenumeruok ime 
„A te i t i es " žurnalą 

2004 metams 
)AV gyventojai kreipkitės pas 

Danutę Mikrut 
275 Hickory Court 
Lake Bluff IL 60044 

Vienerių metų prenumeratos 
kaina (4 dvigubi numeriai) 

$20.00 

Čekius rašyti: 
LITHUANIAN CATHOLIC 

FEDERATKJN ATEITIS 

skaniai pavalgėm dešrelių ir 
saldumynų. Kol sėdėjom lauke, 
gyvai nagrinėjome filme iš
keltas mintis ir diskutavome sa
vo nuomones apie Dievą ir 
tikėjimą. Mūsų globėjas Marius 
Polikaitis pravedė šias diskusi
jas. 

Kristina Qu inn 

MAS ŽIEMOS KURSAI 
Skubėkite registruotis 

Moksleivių ateitininkų ideo
loginiai kursai vyks š.m. gruo
džio 26 iki sausio 1 d. Daina
voje. Kviečiami moksleiviai 
lankantys gimnazijos 9—12 
skyrius. Registracija prasidėjo 
pereitą sekmadienį, ir laisvų 
vietų jau nedaug beliko. Norin
tys kursuose dalyvauti yra ra
ginami nedelsiant pasižiūrėti į 
moksleivių ateitininkų tinkla-
lapį: w w w . m e s m a s . o r g . arba 
skambinti MAS CV pirm. Liu
das Landsbergis, tel. 708-533-
2022. 

Pasaulis žmonija buvo at
pirkta ne Velykų rytą, o Di
džiojo penktadienio popietę. Ve
lykų rytas yra atlygis, džiugus, 
amžinas laimėjimas Kristui ir 
mums kiekvienam atskirai. 

Brandus išganymo kelias, 
kurio neišvengsime šioje žemė
je, tai Dievo dovana. Tai neleng
vas egzaminas, bet praturtinan
tis asmenybę. Už šio egzamino 
sėkmingą baigimą atsivers du
rys į nesibaigiantį Velykų rytą 
amžinybėje. Ne tik mus įsives, 
bet ir tuos, už kuriuos mes 
aukojamės. Tai ir bus talka 
Kristui visa atnaujinti Jame. 
Tai stiprios vilties apraiškos. 
Tai naikinimas visokio nuobo
dulio. Visa tai mes turime išjud
inti, pabudinti. Glauskimės prie 
Kristaus per sakramentus, mal
dą, atgailą ir įaukime kaip ša
kelė į Vynmedį. Kasdien be 
murmėjimo nešdami dienos 
vargelį visi kartu sudėję prie 
Kristaus kojų pasieksime gra
žių rezultatų — Visa atnaujinti 
Kristuje. 

Tes tamen t i n ia i žodžiai 
Dar norėčiau pasidalinti 

mintimis, pasakytomis a.a. dr. 
Vytauto Vyganto, kuriomis jis 
pasidalino Ateitininkų namuo
se, Lemonte, vos du ar t r is 
mėnesius prieš mirtį. Jis sakė: 
Man tenka kovoti su vėžiu jau 
septyneri metai. Kai neliko vil
ties išsivaduoti, žinau, kad artė
ja mirtis, pasidariau labai irz
lus, nesukalbamas, sunkinu šei
mą. O tai kilo iš vienintelio ma
no rūpesčio, kad per maža pada
ryta. (Manau turė ta mintyje 
apaštalinį darbą—ses. M.P.) 
Mes ateitininkai pagalvokim, 
kur ir kaip praleistas mūsų lai
kas skirtas ,,Visa atnaujinti 
Kristuje"? Pagalvokime apie 
vieną aktą: savo dalyvavimą Šv. 
Mišiose—Mišių, aukoje. Su ko
kiu dėmesiu jose dalyvauda
vome O tai esminis dalykas— 
priemonė atsinaujinti Kristuje. 
Mūsų tikslas—tobulėti kelionėje 
Į Kristų". 

Negaliu pamiršti šių testa
mentinių žodžių, nes paskutinis 
sakinys—„kelionėje į Kristų"— 
įkalti jo antkapyje Dangaus 
var tų kapinaitėse, Putname. 
mūsų vienuolijos sodyboje, kur 
ilsisi dr. V. Vyganto palaikai. 

GAILE SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midwest Heart Specialists 
3825 Hkjhland Ave., Tower 2, Suite 400 

Downers Grove, IL 60515 
630-719-4799. 

Priklauso Good Samantan, Central 
uPage, Edvvard ir Eirnhurst ligoninėms. 

EDMUNDAS N/IZNAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Ste. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Vaiandos pagal susitarimą 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. D A L I A JODVVALIS 

Dantų gydytoja 

15543 VV. 127th Str. 

Suite 101 , Lemont, IL 

Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybe - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

$65.00 

$45.00 
$50.00 

$250.00 
$55.00 

$85.00 

3 mėn. 
$38.00 
$45.00 

$33.00 
$38.00 

JAV 
Kanadoje ir kitur (TJS.) 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $60.00 
Kanadoje ir kitur (VS.) $65.00 
Užsakant į Lietuvą: 
Oro paštu $500.00 
Reguliariu paštu $100.00 
Tik šeštadienio laida oro paštu 

$160.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

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

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

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

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Barney Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
wmwixr*an\xsurgeryanctxeestrieelruxrn 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

Dr. VIUUS MIKAITIS 
Šeimos daktaras ir chirurgas 

Family medica! clinic 
10811 W. 143 St Ortand Park. IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Siiver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 708-460-2500 

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

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

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

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

4635 W. 63 St.;Chicago 
Tel. 773-735-7730 

10 S. 640 S. Kingery hk/vy. Wkwbrook 
Tel. 630-323-5050 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6417 VV. 87 St. 

Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-233-5630 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagai susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Treatment Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių. 
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozes ir gydyme specialistai 
Elgin: 847-289^8822 

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

rLbertyvie. www.illinoispain.com 

Dr. VILUA KERELYTE 
Amber Heatth Center 

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

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

Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus 

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

Uetuvams sutvaiKys dants už pneramą ieną 
Susitarimui kabėti angliškai atba letuvtskai 

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį 

Dr. Vida I.Puodžiūnienė 
Healthy Connection 
Chiropractic&Rehab 

CSric 
Manualine ir fizine terapija, sporto 

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

patarimai. 
1000 S. State Street, 

SLŠB 201/202, Lcckport, IL 60441. 
Tel. 815-834-9075/9076 

Kalbame lietuviškai 

GEDAS M. GRINIS, MD 
Inkstų,pūslės ir prostatos 
gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

10400 75 St., Kenosha, Wl 
53142 

(262) 948-6990 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 
venas. Kosmetine chirurgija. 

3235 W. 111 St, Chkaco, |_ 60655 
773-233-0744 arba 773^*89-4441 

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

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

630-941-2609 

Dr. V.J. VASAITIENE 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. ELIGIJUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VValter St., Lemont IL 
60439 

1051 Essington Rd. #200, 
Joliet. IL 60435 

Tel . 815-723-1854 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
VUABUBLYS, M£>. 

Vaikų gydytojos 
900 Ravinia PI., Orland Park, IL 

Tel. 708-349-0887. 
Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHtROPRACTTC PHYSIC1AN 
MANUALINĖ IR FIZIOTERAPIJA. 

AKUPUNKTŪRA. 
nugaros, kakle. gaMss skausmų 

(ir migrenos), sportinių traumų soecatestas 
6645 W. Stanley Ave., 

Berwyn, IL 60402. 
Tel. 708-484-1111. 

Dirbame kasdien, savaitgaliais — 
susitarus Kalbame lietuviškai. 

Lapkričio menes) Čikagos Alfonso Lipmuno/Prez Aleksandro Stulginskio kuopos moksleiviai susir 
>? rezistencijos veikėjo Pilypo Naručio. Čia j aunimas kartu su prelegentu įsiamžino nuotraukoje. 

tų namuose, I/emonte, pasiklausyti 
Nuotrauka Reginos Čyvaitės 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAJTJIOLOGAS-ŠFOES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

Kab. tel . 773-471-3300 

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

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINĖ SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 

Kalbame lietuviškai 
10 S. 640 Kingery Highway 

Willowbrook, IL 60527 
Tel. 630-323-2245 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. E. DECKYS 
Gydytoja ir chirurgė 

Nervų ir emocinės ligos 
Kab. 773-735-4477 

6449 S. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills, IL 
1 myle į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DANA M. SAUKUS 
Dantų gydytoja 

38 Oak Creek Plaza 
Mundelein, IL 60060 
Tel. 847-949-7300 

Valandos pagal susitarimą 

mailto:draugas@ateitis.org
http://www.mesmas.org
mailto:administracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
http://www.illinoispain.com


MES IR PASAULIS 
Paruošia Bronius Nainys 

VALSTYBĖS PASLAPTYS 
Rusijos prezidentas Boris 

Jelcin, visomis jėgomis kovo
damas prieš Baltijos valstybių 
pastangas įstoti į NATO, kaip 
paskutinę galimybę bandė 
laimę pas JAV prezidentą Bill 
Clinton. Tam tikslui jis „išs
paudė" net specialų susiti
kimą 1997 metais kovo 21-mą 
Helsinkyje, Suomijos prezi
dento Athisaari namuose. Pa
sitarime dalyvavo keturi ame
rikiečiai ir penki rusai. Po il
gokų nuomonių pasidalinimo, 
nieko neišpešęs, Jelcin jau 
beveik desperat iškai verkš
leno: „Klausyk, Bill, mes čia 
nieko neužrašykim, nieko ne-
pasirašykim, bet tik džentel
meniškai ir visiškai slaptai 
sutarkim, kad JAV bent 10 
metų Baltijos valstybių į 
NATO neįleis". „Dabar klau
syk tu, Boris, — atsakė JAV 
prezidentas, — šiais laikais 
tokių paslapčių nėra. Jeigu ir 
tik mudu, užsidarę į kokį nors 
sandėliuką, taip sutartumėm, 
paslaptis išryškėtų, dar mums 
nespėjus grįžti namo". 

Šį pokalbį, aprašytą buvu
sios JAV Valstybės sekretorės 
Madeleine Albright pavaduo
tojo Strobe TaiUott knygoje 
„The Russia Hand", prisimi
niau, skai tydamas praneši
mus apie dabartinę politinę 
audrą Lietuvoje. Clinton ne
tikėjo net dviejų asmenų, di
delių valstybių prezidentų, 
slapto susitarimo išlaikymu 
paslaptyje, o Lietuvos saugu
mo departamento direktorius 
Mečys Laurinkus kaltina Pre
zidentūrą už paskleidimą į 
viešumą, j au prieš tai gal per 
tuziną rankų perėjusio, doku
mento. Dar daugiau — čia 
vykstąs nuolatinis jo perduo
damos slaptos medžiagos nu
tekėjimas net į kitų valstybių 
nusikaltėlių grupuotes. Kaip 
ir iš kur jis tai žino? Juk ne jis 
vienas tą medžiagą surenka ir 
paruošia, ne vienas rašo ir 
pranešimus, tad ar nėra gali
mybės jai į tą nusikalstamą 
pasaulį iškeliauti ir iš jo 
aplinkos, klaidinimo tikslais 
laiką sutapatinant su įteikimo 
Prezidentūrai data? Ar saugu
mo direktorius jau taip tikras, 
svaidydamas kaltinimus Pak-
so patarėjų linkme, už tai ats
akingu net patį prezidentą da
rydamas. Ar atsakingas gali 
būti Prezidentūrai tėkštas 
kaltinimas dėl tos pačios gar
siosios pažymos paviešinimo, 
kai ji ilgokai vartaliojosi Sei
mo pirmininko rankose ir gal
būt net jo aplinkoje. O per kiek 
rankų ėjo jos sudarymas tame pa
čiame saugumo departamente? 

Pagal spaudos praneši
mus, Laurinkus sakosi žinias 
apie Ačą gavęs iš JAV saugu
mo. Vadinasi, šio krašto žval

gyba už Laurinkaus įstai-gą 
gudresnė ir apie Lietuvos 
Prezidentūros tarnautojų veiklą 
žino daugiau negu VSD. Tad 
ar ji negali daugiau žinoti ir 
apie Laurinkaus įstaigos veik
lą? Naivu būtų manyti, kad po 
tas įstaigas nešmirinėja ir 
Maskvos agentai, kuriems 
VSD gali būti svarbesnis 
taikinys, negu mažiau žinanti 
Prezidentūra. Ar nevertėtų 
Laurinkui atidžiau pasidairyti 
po savo kiemą? O jeigu jis 
užčiuopia paslapčių nutekėji
mą iš Prezidentūros, tai, 
užuot apie tai viešai kalbėjus 
ir skelbus nepasitikėjimą pre
zidentu, ar ne geriau būtų su
regzti paveikų kaltininkų 
gaudymo tinklą ir į viešumą 
eiti tik tada, kada žuvis jau 
pagauta ir atiduodama teis
mui? 

Beje, apie kokias paslaptis 
čia kalba eina? Kalbama apie 
pavojus valstybės saugumui, 
tačiau kol kas neaišku, kas 
Lietuvos saugumui grasina? 
Ar Medalinsko noras atsisėsti 
į Valionio kėdę? Policininko 
protokolas Ačui už per greitą 
važiavimą? O ką daugiau nu
sikalstamo Ačas padarė, dar 
nėra aišku. Niekas jo neareš
tavo, niekas net netardo, 
niekas neruošia nė kaltinamo
sios bylos, pats turėjo įsisiū
lyti ir į Seimo komisijos ap
klausą, nors už jo nuodėmes 
verčiamas prezidentas. Tad 
kokios tos nuodėmės iš tikrųjų 
yra? Kalbama apie jo kišimąsi 
į teisėsaugininkų reikalus, 
Kelmės policija žada kelti 
administracinę bylą, bet kol 
kas dar nieko daugiau. Kokia 
čia grėsmė Lietuvos saugu
mui? Prezidentas jį pašalino, 
įspėtas apie jo ryšius su rusais 
nusikaltėliais. Ar tuo pašali
nimu Ačo byla ir baigėsi? 
Jeigu taip, dėl ko tas didysis 
triukšmas? 

Kažin kokiomis valstybi
nėmis ar kuriomis nors kito
kiomis reikėtų laikyti vidinių 
įstaigų, tarkim, teisėsauginių 
tarpusavio bendravimo pa
slaptis? Prokuratūra, atrodo, 
jas saugo savais tikslais, Sei
mo komisija — savais, nors jos 
apklausos viešos. Tačiau kai 
kurias atrodo ji nori slėpti ir 
nuo prezidento. Kaip suprasti 
Komisijos draudimą preziden
tui, beje, kurio jis gali ir ne
klausyti, kalbėtis su vyriau
siais teisėsaugos pareigūnais, 
kuriuos jis pats skiria, kol ši 
seimūnų grupė tyrinėja Lau
rinkaus pažymoje su jo pata
rėjų veikla susijusius prie
kaištus? Ar ne dėl to, kad pre
zidentas nesusidarytų sau ge
resnių sąlygų ir nesusitelktų 
reikiamos medžiagos apsiginti 
nuo jam taikomų priekaištų? 
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Jeigu taip, tai čia jau didelė 
bėda. Kur ir kas matė de
mokratinę sistemą, kuri ap
kaltintam piliečiui užtvertų 
apsigynimo kelią? 

Seimo komisijos paslaptys 
daugiausia irgi dokumentai iš 
VSD, kaip nors susieti su 
prokuratūra arba prokuratū
ros iš kur nors įsigyti tardymo 
reikalams. Jų turinio komisi
ja neviešina, tačiau pirmi
ninkas tuojau pat praneša, 
apie ką jie yra ir kam naudin
gi. O žiniasklaida stambiomis 
antraštėmis skelbia: gauti 
nauji įrodymai dar daugiau 
skandina prezidentą, ir pa
sakoja dokumento turinį. Ta
čiau kažkodėl Seimo komisija 
nėra gavusi nė vieno slapto 
dokumento prezidento nau
dai? Dokumentai slapti, bet jų 
turinį visi žino: komisijos 
priešiškas nusistatymas prieš 
prezidentą yra „super" aiškus, 
rašo man viename laiške iš 
Lietuvos. Kas ir ką baus už 
šių paslapčių išdavimą? 

Mus valdo saugumas. „At
gimime" rašo Sigitas Babilius. 
Apie visus renka žinias, klau
so telefoninių pokalbių, net ir 
paties prezidento, sudarinėja 
bylas. Jo galybės pasekmė — 
ir dabartinis triukšmas, net 
patį prezidentą verčiantis. 
Tačiau koks saugumas? VSD 
direktorius Mečys Laurinkus 
teigia, daug žinių gaunantis iš 
draugiškų valstybių specialių 
tarnybų, užsienio reikalų mi
nistras Antanas Valionis sa
ko, apie Ačo veiklą jį įspėję 
NATO diplomatai. Vadinasi, 
šias žinias rinko svetimų val
stybių agentai. Bet tarp tų 
„draugiškų" ar negali būti ir 
„nedraugiškų" agentų? Tur
būt niekas nelaikys draugiš
ku Maskvos saugumo, kurios 
agentams klausytis preziden
to, o taip pat ir užsienio rei
kalų ministro Valionio, krašto 
apsaugos ministro Linkevi
čiaus, kariuomenės vado 
Kronkaičio, premjero Bra
zausko, net ir paties Laurin
kaus telefoninių pokalbių 
jokio teismo leidimo nereikia. 

Tad kažin, ar tas mūsų saugu
mas mus valdo ne kitų valsty
bių saugumų pagalba? Ir 
nenoromis kyla įtarimas, kad 
ir vadinamasis Prezidentūros 
skandalas galėjo būti kurios 
nors kitos valstybės saugumo 
įtaigautas. Ar grėsmėmis Lie
tuvos saugumui susirūpinę 
politikai ir seimūnai apie tai 
nepagalvoja? Atrodo, kad da
bar jiems niekas kitas nerūpi, 
kaip. naudojantis atsiradusia 
proga, atsikratyti rinkimuose 
juos nurungusio prezidento. 
Proga, sudaryta saugumo, 
naudojantis kitų kraštų sau
gumo duomenimis. Ar jiems 
visiškai nesvarbu, kai tų kitų 
kraštų saugumai šmirinėja po 
Lietuvos valstybės įstaigas ir 
renka jose saugomas paslap
tis? Ar nerūpi nė Laurinkaus 
paklausti, kodėl jo departa-

•JAV pre 
atskridę: 

Tai atsitiko prieš 
keturiasdešimt metu 

ALTo 63-ajame suvažiavime, vykusiame Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje s.m. lapkričio 8 d., svečiai gieda 
Tautos himną. J o n o Kuprio nuotraukoje iš kaires: Domas Adomaitis, Kostas Burba. Vaclovas Kleiza. Algis 
Stepaitis, Kačinskiene, Leonas Maskaliūnas, Kačinskas, Tadas Bukaveckas ir kiti. 

mentas pats nesugeba tų pa
vojų išaiškinti, bet pasikliauja 
kitų saugumų duomenimis, 
kurie kažin kokiais tikslais 
paruošti, ir, ko gero, nė lašelio 
teisybės neturi. Ar kas gali 
nežinoti, kad, Lietuvai stojant 
į NATO, jos paslaptys, nors 
gal ir nelabai reikšmingos, 
rūpi ir šios sąjungos vals
tybėms, ypač Amerikai, o taip 
pat Lietuvos siekiams priešta
raujančiai Rusijai. Šiame 
Europos pakrašty vyksta gana 
įnirtingos šių tarnybų varžy
bos. Ar šis triukšmas negali 
būti šių varžybų padarinys, 
panaudojant Pakso kerštauto
jus, tarp kurių vartaliojasi ir 
kelių didžiųjų Lietuvos poli
tikų vardai, kuriam nors 
kitam tikslui siekti? Borisovas 
Paksą „politiniu lavonu" 
pavers kitų rankomis. 

dy. su žmona Jacąueline 1963 m. lapkričio 22 d. 

Po prez. Kennedy žuvimo JAV prezidento pareigas perėmęs l.yndon B. 
•lohnson su .Jackie Kennedy 'dešinėje) ir savo žmona Lady Bird .Johnson. 

..Neklauskite, ką jums 
duos tėvynė, bet klauskite, ką 
jūs savo tėvynei duosite", — 
kalbėjo 35-asis JAV preziden
tas John F. Kennedy 1961 m. 
sausio 20 d. po prezidento 
priesaikos, VVashington. D.C. 
Tie žodžiai, pasakyti prieš 
daugiau kaip keturiasdešimt 
metų, dažnai ir šiandien cituo
jami. -

John F. Kennedy buvo jau
niausias Amerikos preziden
tas, pirmasis gimęs jau 20-
ame šimtmetyje. Tas kontras
tas buvo dar ryškesnis, nes jis 
perėmė pareigas iš seniausio 
šio krašto prezidento — 
Dvvight Eisenhovver. Kennedy 
taip pat buvo pirmasis kata
likas JAV prezidentas, idealis
tas, turėjęs viziją, kuria link
me valstybės vairą pasukti. 
Nepaisant būgštavimų, kad 
tai neprityręs politikas, kad 
dar tarytum „nesusitupėjęs". 
savo užmojus sėkmingai vyk
dė. Jis siekė sustabdyti šaltąjį 
karą, išvystyti sėkmingą erd
vių tyrimo programą, įgyven
dinti lygias teises visų rasiu 
amerikiečiams. 

Dalį šių uždavinių prez. 
Kennedy spėjo atlikti, kitus 
darbus staiga nutraukė žudi
ko šūviai, nuaidėję Dalias. TX. 
lygiai prieš keturiasdešimt 
metų — 1963 m. lapkričio 22 
d. Amerika jau ruošėsi švęsti 
Padėkos šventę. Prezidentas, 
be abejo, ją būtų praleidęs su 
savo žmona Jacąueline, dviem 
mažamečiais vaikučiais ir 
gausia gimine: broliais, seseri
mis, jų šeimomis, tėvais. Ken
nedy šeima buvo žinoma, arti
mai tarp savęs susijusi, mylin
ti. 

Bet prieš tai dar reikėjo 
atlikti įsipareigojimus Dalias. 
TX, į kurį lapkričio 22 d. 
atskrido oficialiu JAV prezi
dento lėktuvu, pavadintu ,.Air 
Force One" su žmona Jacąue
line. Po pirmųjų pasveikinimų 
iš Dalias Love Field oro uosto 
mašinų vilkstinė pajudėjo 
miesto centro link. Atvirame 
automobilyje važiavo prezi
dentas su žmona ir Texas gu
bernatorius Connally. Dalias 
gyventojų minios, susispietu
sios abipus gatvės, kuria pra
važiavo svečiai, sveikino džiaugs
mingais šūkiais, plojimais, 
nes prez. Kennedy buvo ypač 
populiarus ir del savo poli
tikos, tvirto nusistatymo 
Sovietų Sąjungos atžvilgiu, ir 
dėl patrauklios išvaizdos, ma
lonaus būdo. mokėjimo su 
žmonėmis bendrauti. (Anuo
met prezidentas ir jo žmona 
buvo tarytum JAV karalius ir 
karaliene, nors ši valstybė nie
kuomet nebuvo monarchija.) 
Kadangi tuo metu New York 
Broadvvay ir kitų miestų 

teatruose buvo ypač popu
liarus muzikinis spektaklis 
„Camelot" (apie senovės Ang
lijos karalių Arthur ir jo 
Apvalaus stalo riterius , -.-
pavadinimas kažkaip prilipo 
ir Kennedy prezidentavimo 
laikotarpiui. Jackie Kennedy 
dėka. Baltieji rūmai sužibo 
aukšto lygio kultūriniais ren
giniais, elegantiškais priėmi
mais, buvo išpuošti meno. kū
riniais, atnaujinti. Kennedy 
buvo pirmasis JAV preziden
tas, kurio veikla nuolat rodo
ma televizijoje, tad jo kalbas 
girdėjo visa tauta. (John F. 
Kennedy sugebėjo savo mintis 
perduoti tiksliai. įtikinančiai, 
gražia bostoniška tarsena ir 
išsilavinusio asmens žodingu
mu.) 

Staiga, 12:30 vai. po pietų. 
Ameriką sukrėtė baisi žinia: 
prezidentas John F. Kennedy 
nušautas! 

Visi darbai sustojo. Žmo
nes prilipo prie televizorių, 
radijo aparatų. Suskambo ge
dulingi bažnyčių varpai, pa
sipylė ašaros. Dar ir šiandien, 
po 40 metų. daugelis ameri
kiečių gali tiksliai pasakyti, 
ką veikė tuo metu. kai išgirdo 
šią skaudžią žinią. 

Prezidento laidotuves bu
vo labai graudžios ir iškilmin
gos. Viskas buvo transliuoja
ma tiesiai iš jvykių vietos, tad 
tarytum didžioji Amerikos 
valstybė kartu dalyvavo tose 
laidotuvėse. Tiesa, žmogžudys 
— Lee Harvey Oswald — buvo 
tuojau sugautas, bet niekas 
netikėjo, kad atentatą jis 
įvykdė, niekieno neįtaigoja-
mas. įtarimai net krito 'žino
ma, ne oficialiai' ant viceprez. 
Lyndon B. Johnson, kuris tą 
pačią dieną lėktuve, pakeliui 
atgal i Vašingtoną, buvo pri
saikdintas 36-uoju preziden
tu... 

John F. Kennedy prezi
dentavimo laikas daugeliu 
atvejų šiam kraštui buvo 
ypatingas. Prezidentas tvirtai 
stojo akistaton su Chruščiovu 
ir. vadinamuoju Kubos krizės 
metu. išvengė branduolinio 
karo: jis pralaužė sovietų blo
kadą Berlyne, to miesto gy
ventojams maistą ir kitus rei-
menis siunčiant oro keliu; jo 
skatinimu. Amerika pagaliau 
atsiplėšė nuo Žemės, ne tik į 
erdves išsiųsdama pirmąjį 
erdvėlaivį, bet ir pirmąjį 
žmogų. Apskritai, valstybė lyg 
atgijo, pajaunėjo, nes prezi
dentas įdiegė mintį, kad kiek
vienas žmogus gali padaryti 
skirtumą, kiekvienas gali pa
sidarbuoti visos valstybės ge
rovei. 

Prez. John F. Kennedy žu
vo, būdamas tik 46 metų 
amžiaus. 

DAR KARTĄ SUGRĮŽUS 
JUOZAS KONČIUS 

N r . l l 
Iškiliai giedojo solistė 

Asta Krikščiūnaitė. Viskas 
vyko taip, kaip turėjo būti kitą 
dieną per iškilmes. Tik neteko 
pamatyti paminklo, bei išgirs
ti paminklą šventinusio kardi
nolo A. Bačkio žodžių, nei 
prezidento R. Pakso sveikini
mo kalbos. 

„Dainų diena" karūnavo 
visos savaitės Vilniuje iš
kilmes. Neveltui ši diena buvo 
ir pavadinta „Karūna tėvynėj*! 

Grįžtant dar prie sekma
dienio ryto, reikėtų paminėti 
iškilmingas pamaldas Šv. Ka
zimiero bažnyčioje. Pamaldose 
pasistengėme dalyvauti ir 
mes, nes per šias Mišias giedo
jo Dariaus Polikaičio vadovau
jamas „Dainavos" ansamblis. 

Nepaprastai gera bažnyčios 
akustika, puikus, gerai pa
ruošto choro giedojimas, su
kaupė žmones maldai. Turbūt, 
nujausdami šios dienos iškil
mes, maldininkai užplūdo 
bažnyčią, pripildydami ne tik 
visas klaupkas, bet ir navose 
buvo pilna stovinčių. Bažny
čioje taip pat buvo matyti ne 
vienas, jau anksčiau į Vilnių 
sugrįžęs gyventi, čikagiškis. 

Po pietų nuo Katedros 
aikštės pajudėjo daugiatūks
tantinė dainininkų eisena į 
Vingio parką. Žvelgiant į 
džiaugsmu spindinčius vaikų 
ir jaunimo veidus, negalėjai 
atsigėrėti jų entuziazmu, 
kuris lydėjo visą kelią; eidami 
jie šoko, dainavo — džiaugsmo 

šypsenos nenuslinko nuo vei
dų eisenoje, nei vėliau per pro
gramą. Dainininkų, o ypač 
jaunimo, nuotaikos nesugadi
no nei pasirodęs lietus. Pir
miesiems choristams įžengus į 
parką, ėmė dundėti perkūnija 
ir pradėjo lynoti, paskui va
landėlei lyg ir apstojo. Bet 
vėliau, programai prasidėjus, 
pylė lietus kaip iš kibiro. 
Tačiau dainininkų entuziaz
mas neatslūgo, o juo persiėmė 
ir gausi publika. į kurią žvel
giant, atrodė lyg lietsargių 
miškas. Nepastebėjau, kad 
bent vienas šventes dalyvis 
būtų lietaus pabūgęs ir aplei
dęs parką. Publikoje buvo 
įvairaus amžiaus klausytojų: 
pagyvenę ir jaunos šeimos su 
vaikais, visi lyg užburti dainų 
grožio, sėdėjo per lietų iki pat 
programos pabaigos. Progra
mai einant į galą. dangus pra
siblaivė, lietus aprimo, bet 

taip pat gerokai ir atvėso. 
Programos metu vaikai ir kiti 
dainininkai, susiėmę ranko
mis, švytinčiais veidais linga
vo į dirigento taktą, vilnijo lyg 
jūra. Net ir po programos, kai 
nulipę nuo estrados, šlapi per
mirkę, susiėmę rankomis, 
nenutrūkstama virtine, nardė 
pušyne tarp žmonių, tarsi tai 
būtų buvusi šilta vidurvasario 
naktis, o ne drėgnas šaltokas 
sekmadienio vakaras. 

Atrodo, kad dalis jau
nuolių parke po koncerto, taip 
įsismagino, kad nebespėjo pa
tekti net ir į paskutinį autobu
są, turėjusį juos išvežioti į 
nakvynės namus. Kam rūpi 
miegas, kai taip smagu! Po po
ros dienų, pasipiktinęs dėl šio 
incidento „Lietuvos rytas" Lai
ko ženkluose piktai rašė: „Keli 
šimtai vaikų po Dainų dienos 
buvo palikti Vilniaus Vingio 
parke likimo valiai — niekas 

nepasirūpino jų parvežti į 
nakvynes vietas... Tik sostinės 
policininkai, išvydę besiblaš
kančius dainininkus, ėmėsi 

veiklos ir išgelbėjo organizato
rių prestižą". Liepos 8-os die
nos pirmame puslapyje, stam
bia antrašte gražbyliaudamas 

bei spalvota nuotrauka paįvai
rindamas, išsamiu reportažu 
šį incidentą dar plačiau a p r a š e 
dienraštis . Rus d a u g i a u 

.Dainava" iš Čikagos (k; 
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MŪSŲ ŠEIMOSE 

ANTANINA IR VYTAUTAS STAŠAIČIAI 
Mūsų tauta garsi savo 

kultūrinėmis ir dvasinėmis 
vertybėmis, tvirtomis tradici
jomis, stipriais šeimos ryšiais. 
Vasarą perskaičius „Drauge" 
apie vyriausios redaktorės 
Danutės Bindokienės 50 metų 
vedybinę sukaktį, pasidomė
jau, kiek čia, toje mažoje val
stijoje bet gausiame lietuviš
kame telkinyje - Connecticut 
yra tokių šeimų, kurios nuėjo 
tokį ilgą gyvenimo kelią 
drauge. 

Pirmam savo pasakojimui 
neatsitiktinai pasirinkau An
taninos ir Vytauto Stašaičių 
šeimą. Su jais susipažinau 
dar 2000 m., kai pirmą kartą 
lankiausi Amerikoje. Susiti
kom visi New Britain Šv. 
Andriejaus bažnyčios salėje 
po mišių. Išgirdusi, kad esu 
atvykusi iš Tauragės, Anta
nina pasakė, kad pati gimusi 
netoli Gaurės miestelio. 

Pažintį su šiais žmonėmis 
vėl atnaujinau šiais metais. Ši 
vasara šiai porai ypatinga. 
Savo gimines ir draugus 
Antanina ir Vytautas sukvie
tė į savo 50 metų bendro 
gyvenimo, taip dar vadinamą 
auksinį jubiliejinį pokylį. Tą 
pokylį suruošė trys sūnūs: 
Vytas, Linas ir Gintautas. Jie 
viską parengė, suplanavo, 
kad tėvai turėtų nuostabią 
šventę. Daugiausia pastangų 
įdėjo vidurinysis sūnus Linas. 
Jis buvo pats pagrindinis tos 
šventės vykdytojas. 

Vieną sekmadienį po mi
šių Šv. Andriejaus bažnyčioje, 
apsilankiau jų namuose Ne-
wington ir išgirdau jų gyveni
mo istoriją. 

Antanina gimė Mil-
gaudžių kaime, netoli Gaurės, 
Tauragės apskrityje. Šeimoje 
be jos augo dar trys broliai. 
Prieš sugrįžtant rusams, 
šeima nusprendė pasitraukti į 
vakarus. Tėvelis liko paslėpti 
gyvulius, taip ir atsiliko nuo 
šeimos. Brolis Jonas Petraitis 
iš Vokietijos turėjo sugrįžti į 
Lietuvą, nes buvo rusų zonoje. 
Jis su šeima ir dabar tebe
gyvena tėviškėje. Vokietijoje 
Antanina išgyveno penkerius 
metus - nuo 1944 iki 1949 
metų. Ten lankė amatų 
mokyklą - išmoko siūti. 

Į Ameriką šeima atplaukė 
į Bostoną, pakviesti tėvelio 
sesers. Tėvelis mirė Lietuvoje 
1962 metais. Vėliau Antani
nos šeima apsigyveno New 
Yorke. Ir dabar vienas brolis 
su broliene ten gyvena. An
tanina dirbo įvairius darbus: 
sausainių pakuotoja. vienuoli
ka metų išdirbo mokyklos 
kavinėje, dešimt metų par
duotuvėse. Daugiausia laiko 
ir jėgų ji skyrė savo šeimai. 

Vytautas gimė ir augo ne
toli Vištyčio ežero. Kalvari
joje, gausioje šeimoje, net šeši 
vaikai - trys seserys ir trys 
broliai. J JAV atvyko iš Lie
tuvos, tiesiai į New Britain su 

mama, dviem broliais ir seseria. 
Pirmą kartą Vytautas 

sutiko Antaniną Hartforde 
1952 m. rugsėjo 6 d. Lietuvių 
klubo renginyje. Niujorkietė 
atvyko pas savo draugę 
savaitgaliui - taip ir sutiko 
savo gyvenimo didžiąją meile. 
Šviesiaplaukė, liekna žydra
akė Antanina krito jaunam į 
širdį, pašokdinęs kelis šokius, 
pradėjo ją merginti. 

Jau po metų, 1953 liepos 
26 d. jaunieji sumainė žiedus, 
davė vienas kitam ištikimy
bės įžadus, kuriuos priėmė 
Antaninos brolis marijonas 
Juozas Petraitis. Pastarasis 

2003 m. rugpjūčio 2 d. 
Troškūnuose (Anykščių raj.) 
susituokė Kristina Korsakaitė 
iš Panevėžio ir Vincas Buro
kas iš Los Angeles, Calif. 

Anykščių rajone, Troškū
nų kaime, kur istorijos 
dvelksmas susipina su gam
tos ramybe, stūkso didinga 
bažnyčia. Joje Troškūnų kle
bonas kanauninkas Saulius 
Filipavičius sutuokė Kristiną 
ir Vincą, tarytum sujung
damas ne tik du jaunuolius, 
bet ir du žemynus: Europą su 
Šiaurės Amerika; Panevėžį, iš 
kur kilusi Kristina Korsa
kaitė, ir Los Angeles, kur 
gyvena Vincas Burokas. 

Tėvai ir artimieji linki 
jiems ilgiausių ir laimingų 
vedybinių metų. 

Antanina ir Vytautas Stašaičiai jungtuvių dieną 1953 m. liepos 26. 

dirbo 23 metus Argentinoje ir 
net daugiau kaip 18 metų 
skleidžia Dievo žodį Austra
lijoje. Auksinių jungtuvių įža
dus atnaujino kunigas Jonas 
Rikteraitis - ilgametis Šv. 
Andriejaus bažnyčios New 
Britain klebonas. 

Kaip prisimena Antanina 
ir Vytautas, tada 1953 metų 
vasarą, negalėjo iškelti vestu
vių pokylio, neleido gyvenimo 
rūpesčiai. Tad Stašaičiai lau
kė to gražaus jubiliejaus, kaip 
jie abu juokauja, kad kartu 
pasidžiaugtų su visais savo 
švente. Šeimoje užaugo trys 
sūnūs. Visi jie lankė lietuviš
ką mokyklą New Britain. Pati 
Antanina 4 metus ten moky
tojavo, mokė vaikus lietuviško 
rašto, dainų. Abu Stašaičiai 
aktyviai dalyvavo Lietuvių 
Bendruomenės gyvenime: 
Antanina dainavo moterų 
dainos grupėje, tuo metu ji 
vadinosi „Svajonių sekstetas", 
Vytautas 25 metus giedojo 
bažnyčios chore, dainavo vyrų 
oktete, kuriam vadovavo 
Jonas Beinorius, šoko tau
tinių šokių ratelyje, kuriam 

Antanin;) ir Vvtant.is Stanaičiai, šiemet Šventę 50 metų vedybų sukakti 

vadovavo Kotryna Steponai-
tytė-Marijošienė. Pats Vytau
tas geriausiai mena šokį 
„Mikita", jį šoko net trys broliai 
Stašaičiai ir Algis Zdanys. 

Tą sekmadienį, kai lankiausi 
jų šeimoje - Antanina už 
savaitės ruošėsi minėti savo 
75-metį. Paklausiau šios liek
nos, simpatiškos moters, kaip 
jai pasisekė išlikti jaunat
viškai? Visada besišypsanti 
moteris išdavė paslaptį - rei
kia labai stipriai mylėti savo 
šeimą, savo žmogų ir turėti 
rūpesčių. Tie metai, išgyventi 
kartu, prabėgo nepastebimai. 
Augo sūnūs, Antanina jiems 
siūdavo drabužėlius, rūpinosi 
namais, kaip ir daugelis 
moterų. Didžiuojasi ji savo 
Vytautu, kuris buvo ir yra 
labai rūpestingas savo šeimai. 
Vytautas net 37 metus dirbo 
karinėje gamykloje, buvo 
geras darbuotojas. Ir dabar, 
jau esant pensijinio amžiaus, 
abu Stašaičiai mielai lanko 
visus New Britain lietuvių 
apylinkės ruošiamus rengi
nius. Žiemos sezonui išvyksta 
gyventi į Floridą. Ir ten jie 
neabejingi lietuviškai veiklai: 
lanko Petersburgo Lietuvių 
klubą, taip pat priklauso 
pensininkų klubui. Jų namus, 
tiek čia Connecticut, tiek 
Floridoje, pasiekia lietuviška 
spauda - „Draugas" ir „Dar
bininkas". Abu tėvai labai džiau
giasi, kad sūnus Linas įsi
jungęs į šokių grupės „Vėtra" 
veiklą, atsakingas už muzikos 
įrašus. 

Po apsilankymo pas Anta
niną ir Vytautą Stašaičius 
supratau, kad tvirtos šeimos 
pagrindas - bendri džiaugs
mai ir rūpesčiai, pagarba 
vienas kitam. 

Sigita Šimkuvienė 

Kan. Saulius Filipavičius su jaunais ia is 
Burokais. 

a I Korsakaite) ir Vincu 

PASAULIO LIETUVIŲ DAINŲ 
ŠVENTEI P R A Ė J U S 

Š. m. birželio 30-liepos 6 
d. Vilniuje įvykusi Pasaulio 
lietuvių dainų šventė, skirta 
Lietuvos valstybės - karaliaus 
Mindaugo karūnavimo 750 
metų jubiliejui. įrašė reikš
mingą puslapį į mūsų tautos 
kultūrą. Ji suvienijo pasaulio 
lietuvius ypatingu, tik Bal
tijos valstybėms - Estijai, 
Latvijai, Lietuvai - būdingu 
visuotinio susiliejimo dainoje, 
šokyje, muzikoje, džiaugsmu. 

Šio didingo tautos sam
būrio sėkmė dar labiau stipri
na tikėjimą Dainų švenčių 
reikalingumu tiek Lietuvoje, 
tiek ir kitose valstybėse, 
kuriose aktyvi lietuvių bend
ruomenių kultūrinė veikla. 

2003 m. Pasaulio lietuvių 
dainų šventės organizacinės 
komisijos vardu dėkoju chorų, 
šokių ansamblių vadovams, 
mokytojams, dainininkams ir 
šokėjams už dalyvavimą Lie
tuvos valstybės - karaliaus 
Mindaugo 750 metinių iškil
mėse ir padėjimą sukurti di
dingą pasaulio lietuvių dainų 
šventės meninę programą. 

Dėkoju Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenei, kraštų Bend
ruomenėms, koordinatoriams 
Vilijai Sužiedėlienei. Dariui 
Polikaičiui, rėmėjams ir pa
galbininkams, spaudos darbuo
tojams, visiems geros valios 
žmonėms, padedantiems gy
vuoti šiai savitai dainų šven
čių tradicijai. 

Linkiu šokių vadovams, 
mokytojams visokeriopos sėk
mės, kūrybinės išminties, ruo
šiant išeivijoje jau XII šokiu 
šventę, ir viliuosi, kad šiuo 
pavyzdžiu paseks ir chorve
džiai, brandinantys mintį vėl 
atgaivinti dainų šventes. 

Maloniai kviečiu visus į 
XVII Lietuvos (Pasaulio lietu
vių) dainų šventę, kuri įvyks 
2007 metais liepos 2-8 d. 
Vilniuje. 

Naudodamasis proga, nuo
širdžiai dėkoju ansambliams, 
chorams už Lietuvos liaudies 
kultūros centrui bei Pasaulio 
lietuvių dainų šventės fondui 
įteiktas pinigines aukas: 

Kanados lietuvių jungti
niam jaunimo chorui (4,900 
dol.); 

Toronto Anapilio parapi
jos vaikų chorui „Gintarėliai" 
(1,000 dol.); 

Toronto lietuvių jaunimo 
tautinių šokių ansambliui 
„Gintaras" (5,600 dol.>; 

Toronto mišriam chorui 
„Volungė" (200 dol.): 

Čikagos lietuvių meno 
ansambliui „Dainava" (2,400 
dol.): 

Bostono tautinių šokių gru
pei „Sambūris" (2.300 dol.); 

Nevv York Apreiškimo 
parapijos chorui (400 dol.); 

Cleveland Dievo Motinos 
nuolatinės pagalbos parapijos 
chorui „Exultate" (400 dol.); 

Čikagos Šiaurės priemiesčių 
tautinių šokių grupei „Klum
pė" (1.500 dol.); Čikagos tau
tinių šokių ansambliui 
„Grandis" (4.800 dol.); 

Čikagos tautinių šokių 
grupei „Lėtūnas" (2,300 dol.); 

Los Angeles tautinių 
šokių ansambliui „Spindulys" 
(2.700 dol.); 

Philadelphia jaunimo 
šokių grupei „Aušrinė" (650 
dol.); 

Toronto lietuvių pensinin
kų klubo chorui „Daina" 
(1^000 dol.); 

Rochester chorui „Puti
nas" (1,100 dol.); 

Bostono lietuvių folkloro 
ansambliui „Sodauto" (200 
dol.); 

Lemonto tautinių šokių 
grupei „Spindulys" (1,900 
dol.); 

Omahos chorui „Ramby-
nas" (1.40O dol.). 

Mieli tautiečiai, kuo ge
riausios J u m s kloties, san
tarvės ir iki pasimatymo 
Lietuvoje. 

J u o z a s Mikutav ič ius 
Lietuvos liaudies kultūros 
centro ir Pasaulio lietuvių 

dainų švenčių fondo 
direktorius 

JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių reikalų taryba 

Ruošia: Aldona Šmulkštienė 
2711 West 71 Street, 
Chkago, II 60629 
Tel. 773-476-2655; fax. 773^*36-6906 

MEDICARE 2004 
Neseniai asmenys, sulau

kę 65 m. ar vyresni, gavo kny
gą apie Medicare „Medicare 
and Yuo 2004°. Tai valdžios 
paruoštas leidinys, teikiąs 
išsamią informaciją apie 
Medicare paslaugas. 

Kurie moka angliškai, pa
tartina tos informacinės kny
gos neįdėti į stalčių, jos neper
skaičius. O tiems, kurie ang
liškai nepakankamai supran
ta, apie tą leidinį bus pateikta 
t rumpa informacija šiame 
skyriuje, pradedant šiuo šeš
tadieniu. 

Pradžiai - apie Medicare 
Part A (Hospital Insurance) 
tai ta Medicare sveikatos 
apdraudos dalis, kuri apmoka 
ligoninės išlaidas (iki tam 
tikro dienų skaičiaus). 

Medicare Part A padeda 
pacientui, atsidūrusiam ligo
ninėje (inpatient) ir reabili
tacijos skyriuose ar instituci
jose (skilled nursing) bei na
muose tam tikrais atvejais. Bet ta 
priežiūra (ligoninėj, namuose, 
reabilitacijoje) neapmokama, 
jei žmogus ten atsiduria nuo
latiniai, ar jam ten tenka 
išbūti ilgą laiką. Medicare 
Part A taip pat padeda ap
mokėti „hospice" slaugą, kai 
ligonis jau nebegali pasveikti, 
pvz., vėžio kankinamas. 

Dauguma žmonių nemoka 
mėnesinių mokėjimų (pre-
mium) už medicare Part A, 
nes, kai dirbo (vyras ar žmo
na), mokėjo Medicare mo
kesčius. Bet jei jūs, ar jūsų 
žmona / vyras tokių mokesčių 
nemokėjote, kai dirbote ir 
jiems 65 m. ar daugiau, galite 
įsigyti Medicare Part A, už jį 
užmokant (galima gauti iš 
valstijos pagalbos, bet apie tai 
vėliau). Jei nesate tikras, a r 
tur i te Medicare Part A, 
pasižiūrėkite į savo Medicare 
kortelę. Ten yra išspausdinta 
„Hospital (Part A)", jei turite 
Medicare Part A. Galite pasi
teirauti ir „Sočiai Security" 
administracijos įstaigoje, tele
fonas: 1-800-772-1213, ar nu
vykti į vietinę „Soc. Sec." įstai
gą ir pasiteirauti, kaip įsigyti 
Medicare Part A. 

Jei esate išėję pensijon ir 
gaunate mėnesinius čekius iš 
„Soc. Security" ar „Railroad 
Retirement Board", automa
tiškai gaunate Medicare Part 
A nuo pirmos dienos to mėne
sio, kada yra jūsų gimtadienis. 
Jei esate jaunesnis, negu 65 
m. neįgalus (invalidas), jūs 
automatiškai gausite Medica
re Part A po to, kai pradėsite 
gauti „Soc. Sec." ar „Railroad 
Retirement" čekius dėl neįga
lumo (invalidumo) per 24 mė
nesius. Jei jums greitai sueis 
65 ir negaunate nei „Soc. Se-
euritv", nei „Railroad Reti

rement" čekių, galite prašyti 
Medicare Part A. Skambinkite 
„Soc. Sec." administracijai 1-
800-772-1213 arba nueikite į 
vietinę „Soc. Sec." įstaigą dėl 
platesnės informacijos. 

Ką padeda apmokėt i 
Medicare P a r t A? 

Buvimą ligoninėje 2-jų as
menų palatoje, kur gaunate 
maistą ir bendrą ligoninės 
priežiūrą bei kitus ligoninėje 
teikiamus patarnavimus ir 
aprūpinimą. Tai apima ir pro
tinių ligų gydymo institucijas, 
bet į tai neįeina privati 
gailestingosios sesers priežiū
ra, TV ar telefonas jūsų kam
baryje. Neapmokama ir priva
ti palata, nebent tai būtų rei
kalinga jūsų ligos gydymui. 
Protinių ligų ligoninėje ap
mokama iki 190 dienų. 

Jei jums reikia būti reabi
litaciniame skyriuje (ar insti
tucijoje), kur teikiama speciali 
priežiūra (skilled nursing ca
re), tai Medicare Part A apmo
ka iki 20 dienų dviejų asmenų 
palatą, priemones ir patarna
vimus, reikalingus jūsų prie
žiūrai po 3 dienų gulėjimo li
goninėje dėl tos pačios ligos, 
pvz., insulto (stroko), klubo 
operacijos ir pan. 

Namų priežiūra (Home 
Health Care) irgi yra Medica
re Part A apmokama, jei kvali-
fikuojatės. Į tai įeina terapistų 
ir gail. seserų atėjimas į na
mus (tam tikrą laikotarpį), 
socialinių darbuotojų patar
navimai, jums reikalingos 
įrangos, pvz., ligoninės tipo lo
va, vežimėlis, deguonies apa
ratas, vaikštukas („walker") ir 
pan. 

„Hospice Care" yra prie
žiūra ligoniams, kurie jau ne
begali pasveikti, kad paleng
vintų paskutines jų gyvenimo 
dienas. Į tai įeina vaistai, kon
troliuoją ligos simptomus ir 
skausmus, medicininiai ir 
„support" patarnavimai iš 
Medicare pripažintos Hospice, 
ir kiti patarnavimai. Hospice 
priežiūra paprastai yra teikia
ma ligoniui namuose, bet Me
dicare Part A apmoka ir kai 
kuriuos trumpus buvimus 
ligoninėje, kad ligoniu besi
rūpinantis žmogus galėtų pailsėti. 

Kraujo perpylimas yra 
Medicare Part A apmokamas, 
gulint ligoninėje, ar gydantis 
reabilitacijos centre laike Me
dicare leidžiamo laiko. 

Už ką užmoka Medicare 
Part A ir už ką jums patiems 
reikia užsimokėti? 

Duomenys šioje Medicare 
knygoje yra paremti 2003 m. 
ir nuo 2004 sausio 1. tai gali 
pasikeisti. Nukel ta \ 5 psl. 

. .Dainavos" ansambl io choristai, atvykę >u Šventę. Šv. Kazimiero bažnyčioje Vilniuje Juoze KnntiauH nuotr 



Gedimino kalno ir pilies pašonėje sparčiai atstatomi Valdovų rūmai. Žiūrovams yra įruošta aikštelė, iš kurios 
matyti statybos darbai. Audronės Pakštienės nuotr. 

ORGANIZACIJOS VALDOVŲ RŪMŲ STATYBOJE 
Vilniuje pradėtas Valdovų 

rūmų atstatymas numatomas 
užbaigti 2009 metais, šven
čiant 1000 metų sukaktį nuo 
Lietuvos vardo paminėjimo 
istorijos šaltiniuose. Jei ir ne
būtų to Lietuvos vardo pami
nėjimo, Valdovų rūmų atsta
tymas yra reikalingas dabar
tinei Lietuvos valstybei, jos 
sostinei Vilniui, kad jį puoštų, 
kad į jį trauktų visus lietu
vius, gyvenančius plačiame 
pasaulyje. Kad Valdovų rūmai 
kalbėtų apie Lietuvos didingą, 
nors kartais buvusią ir skaus
mingą praeitį ir stiprintų val
stybingumą, bei tautinį pavel
dą. Valdovų rūmai bus mūsų 
kultūros, švietimo, reprezen
tacijos ir turizmo traukos cent
ras. Jame lankysis Lietuvos 
žmonės iš kaimų ir miestų, o 
ypač mokyklinis jaunimas, 
kuriam Valdovų rūmai su
teiks ne tik istorines žinias, 
bet ir pasididžiavimą savąja 
tauta, pasitikėjimą ir garbę 
būti lietuviu. 

Valdovų rūmų atstatymą 
finansuoja Lietuvos valstybės 
iždas. Prie rūmų atstatymo 
reikalinga prisidėti ir išeivijai, 
asmenims ir organizacijoms, 
kurios stengiasi išlaikyti lietu
vybę Amerikoje ir kituose 
kraštuose. Mes negalime likti 
tik Valdovų rūmų atstatymo 
stebėtojais. Mes turime būti 

Valdovų rūmų atstatymo da
lyviais. 

Būkime Rūmų statytojais 

Valdovų rūmų atstatymui 
reikės daug milijonų litų. 
Daug milijonų reikės rūmų 
vidaus įrengimui, menių bei 
salių papuošimui ir baldams. 
Daug lėšų reikės istoriniam 
rūmų atkūrimui ir dekoravi
mui, kad ir mes, ar mūsų vai
kai ir vaikaičiai iš Amerikos 
lankydami Lietuvą ir Valdovų 
rūmus Vilniuje būtų sužavėti 
Lietuvos praeities didingumu, 
kad pajustų norą būti ir išlikti 
lietuviais. 

Valdovų rūmų atstatymo 
fondas Vilniuje, per Valdovų 
rūmų paramos komitetą Ame
rikoje, kviečia visus, JAV lietu
vius prisidėti savo aukomis 
prie Valdovų rūmų atstatymo, 
kad juos užbaigus dar 2008 
metais ir 1000-čio metų švente 
jau švęstume Valdovų rūmuo
se. Kad sutelktų daugiau lėšų, 
yra įsteigtas Valdovų rūmų 
statytojo vardas ir diplomas 
tiems asmenims ir organizaci
joms, kurios paaukos 1,000 
litų (350 JAV dolerių). 0 
tiems, kurie duos stambesnes 
sumas, bus suteikti Valdovų 
rūmų titulai, su atitinkamos 
grupės diplomais. 

Visų Valdovų rūmų staty-

KIEK TIESOS „AVIA BALTIKOS" 
VARDIJAMOSE BORISOVO 

GERADARYSTĖSE 
„Avia Baltikos" darbuoto

jai stojo ginti savo vadovo Ju
rijaus Borisovo, kuris įtaria
mas prezidento Rolando Pak-
so šantažavimu. Šiandien įmo
nės darbuotojai paskelbė viešą 
kreipimąsi į prezidentą ir ten 
prašo, kad Paksas apgintų 
Borise va. „Avia Baltikos" at
stovai dar kartą vardija Bo
risovo geradarystes ir nuopel
nus Lietuvai. Tačiau Lais
vosios Europos radijo bendra
darbė Vilniuje Jūratė Da-
mulytė praneša, kad anaiptol 
ne visos minimos geradarystės 
atitinka tikrovę. 

Prezidento Rolando Pakso 
prašantys apginti Jurijų Bori
sovą „Avia Baltikos" darbuoto
jai teigia nesuprantą, kaip ga
lima abejoti Borisovo nuopel
nais valstybei, nes jo dėka į 
biudžetą įplaukė per 18 m!n. 
litų mokesčių, sukurta per 100 
darbo vietų, dešimtims orga
nizacijų teikta labdara. Čia 
pat pridedamas ir dalies lab
daros gavėjų sąrašas, kaip 
antai Gedimino technikos uni
versitetas, keli Kauno vaikų 
globos namai, Lietuvos muzi
kų rėmimo fondas, Laisvosios 
rinkos institutas, Lietuvos 
aeroklubas bei kiti. 

Iš tiesų dauguma minėtų 
organizacijų patvirtino, jog 
buvo gavusios „Avia Baltikos" 

paramos. Tačiau anaiptol ne 
visa „Avia Baltikos" minima 
labdara atitinka labdaros są
voką. Antai tarp savo labdaros 
gavėjų „Avia Baitika" nurodo 
Lietuvos aeroklubą, be to, 
išskirdama ir atskirą paties 
Borisovo nuopelną, esą Bo
risovo dėka įvyko pirmasis 
Lietuvoje Europos akrobatinio 
skraidymo čempionatas. 
Lietuvos aeroklubo vadovas 
Stasys Murza prisiminė, jog iš 
tiesų Jurijus Borisovas, ren
giant minėtą čempionatą, 
padėjo, nes leido nemokamai 
naudotis jam priklausančiu 
Istros oro uostu šalia Pane
vėžio ir lėktuvu SU-31. Ta
čiau šiuo atveju ypač svarbi 
viena aplinkybė: tuomet, kai 
čempionatas jau buvo bepra-
sidedąs, Jurijus Borisovas ne
tikėtai buvo pateikęs čempio
nato organizatoriams sąskaitą 
už naudojimąsi Jstros oro 
uostu — 700,000 litų, kuriuos 
reikalavo sumokėti. Neturėję 
tokių pinigų organizatoriai 
buvo beperkelią čempionatą į 
kitą oro uostą Kaune, tačiau 
konfliktą tąkart užglaistė ne 
kas kitas, o Rolandas Paksas, 
prieš metus dar buvęs Seimo 
nariu ir kartu minėto čem
pionato organizacinio komite
to pirmininku. 

Nukelta i 7 psl. 

tojų vardai ir pavardės, orga
nizacijų pavadinimai bus įra
šyti Garbės lentose rūmų 
reprezentacinėje salėje ir 
visuose Valdovų rūmų leidi
niuose. 

„Visos Valdovų rūmų erd
vės, kaip istoriniai interjerai 
ar įvairių kultūrinių funkcijų 
patalpos, jų pavadinimai 
tegali būti siejami tik su 
rūmų istorija", sako Lietuvos 
Respublikos Kultūros minis
terija, kuriai pavesta tvarkyti 
visus Valdovų rūmų atstaty
mo darbus ir reikalus. 

Ypač jaunimo auklėjimu 
ir lietuvybės išlaikymu besi
rūpinančios organizacijos 
Amerikoje kviečiamos būti 
Valdovų rūmų statytojais. 

„Vyresnieji gal nenuva
žiuosime aplankyti Valdovų 
rūmų, tačiau gal mūsų vaikai 
ar vaikaičiai aplankys juos ir 
ieškos statytojų sąraše savo 
senelių, tėvų, ar savo pavar
dės. Ir didžiuosis tie. kurie ras 
pavardes ir galės sakyti — 
štai ir mūsų šeima bent kele
tą plytų prisidėjo prie šio 
didingo paminklo — Valdovų 
rūmų", rašo laiške Bronius 
Krokys iš Philadelphia. pridė
damas rūmų statytojo čekį. 

Prašome čekius rašyti 
Lith. Amer. Comm. VAL
DOVŲ RŪMAI ir siųsti: VAL
DOVŲ RŪMAI, 5600 So. 
Claremont Ave., Chicago. IL 
60636-1039. 

Bronius Juodelis 
iždininkas 

Valdovų rūmų paramos 
komitetas JAV 

MEDICARE 
Atkelta iš 4 psl. 

1. Ligoninė - Medicare už
moka 840 dol. už gydymąsi li
goninėje nuo 1-60 dienų. Po to 
jūs primokate 210 dol. į dieną 
nuo 61-90 dienų ir 420 dol. 
primokate už 91-150 dienų 
(šios 60 dienų įskaitomos tik 
kartą jūsų gyvenime). Jums pa

tiems reikia užsimokėti už viską 
po 150 dienų gulėjimo ligoninėje. 

2. Reabilitacija (Skilled 
Nursing Facility) - už pirmas 
20 dienų jūs nemokate nieko, 
o po to iki 105 dol. į dieną, jei-
išbūnate nuo 21 iki 100 dienų. 
O kas per 100 dienų, viską reikia 
pačiam užsimokėti. Jei turite 
klausimą, skambinkite 1-800-
MEDICARE (1800-633-4227). 

3. Priežiūra namuose (jei 
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kvalifikuojatės) - jums nerei
kia nieko mokėti ir 20 proc. 
primokėti už reikalingas prie
mones, kaip vežimėlį, lovą. 
Dėl platesnės informacijos 
skambinkite: 1-800-633-4227, 
arba Illinois - 1-800-548-9034; 
Indiana - 1-800-452-4800. 

4. Hospice priežiūra - jūs 
primokate 5 dol. už receptinius 
vaistus ir 5 proc. Medicare leis

tinos sumos už trumpalaikį 
ligonio buvimą ligoninėje, kad 
jo prižiūrėtojas galėtų kiek 
pailsėti. Jei turite klausimų, 
skambinkite minėtais telefonais. 

5. Kraujas - jūs mokate už 
pirmas 3 „pint" kraujo, nebent 
kas nors (iš jūsų šeimos, ar jūs 
pats prieš operaciją, ar drau
gai) duoda kraujo. 

(Bus daugiau) 

Cheese Market 
1931 N.15thAve. 
MelrosePark,ll.60160 
708-450-0074x217 

Looking for Lithuanian Cheeses? 
Check us out... 

• Utenos $2.69/lb SPECIALI 

• Hermis $2.69/lb SPECIALI 

# Baltu $2.69/lb SPECIALI 

# Rokiškio $2.99/lb 

• Nemunas $2.99/ib 

• Olandu $2.99/lb 

Tilže $2.99/lb 

Lithuanian Parmesan $1.99/lb 
i — 

©ZIUGI ŽINIA 
LIETUVIAMS. TURINTIEMS AR PRADEDANTIEMSfî ERSLA JAV! 
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S i ū l o d a r b ą 

SIŪLOME D A R B U S ! 
Gail. seserų padėjė joms 
kompani jonėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Gal ima 
gyventi kartu arba atvykti į 

darbą ir išvykti . 
Kreiptis: 

A L L C A R E 
E m p l o v m e n t A g e n c y 

Tel . 773-736-7900 . ' 

Caregivers-Homemakers 
To provide in-home care to the 

elderly. P/T. F/T. come-go. live-in. 
Mušt speak English. have work 
permit. drivers license and car. 

Comfort keepers (847) 215-8103. 

BIRLTKS ĮDARBINIMO 
AGENTŪRA 

Siūlo darbus vaikų ir žmonių 
priežiūroje, gyventi kartu arba ne. 

Tel. 773-960-5962. 

Dantų klinikai reikalingas 
dantistas, turintis JAV licenziją. 

Labai geros darbo sąlygos. 
Tel. 773-793-8321. 

Reikalingos masažistės darbui 

ofise Čikagoje šiauriniuose 

rajonuose ir „autkoluose". 

Tel.847-962-6563. 

Caregiver needed in Wisconsin. 
Mušt have Nursing Degree; mušt 
have experience in US, mušt have 

a valid U S DL and car. 
Call 262-657-8044. 

„ D r a u g o " s k e l b i m ų 

sky r ius 

Te l . 1 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0 

***HEALTH/FITNESS*** 
Expanding Int'l Co. seeking 

motivated energetic individuals 
w/good people skills. Will train. 

Flexible hours. C. Remkus 
773-631-2279. 

PRO CARE AGENCY 
We are looking for English speaking 
nannies. caregivers. Uve-in/come & go. 
Call 847-391-4164. 2644 Dempster 
Str.. #205. Park Ridge, IL 60068. 

Siūlo i š n u o m o t i 

Woodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg.— $607; 
2 mieg. — S682. 

Tel. 630-910-0644, Janą. 

I šnuomojamas apšildomas 
4 kambar ių , 

1 mieg. butas 67 & VVhipple 
apyl. $415 į mėn. + „security" 

' Tel. 773-434-4543 

Išnuomojamas 
2 miegamųjų butas Willowbrook'e. 
Kaina S850 {eina visi patarnavimai, 
išskyrus elektrą. Hinsdale mokykla, 

baseinas, pirtis. 
Tel. 630-240-2688. 630-719-9081. 

Išnuomojamas 
naujai suremontuotas 2 mieg. 

butas Marąuette Parko rajone. 
Tel. 708-955-2808. 

I š n u o m o j a m a s 
apšildomas butas su vienu miega
muoju prie 66 Str. ir Kedzie Ave. 

Kaina S420 per mėnesį. 
Tel.708-425-7160. 

Gerame rajone išnuomojamas 
3 mieg. butas pusrūsyje su baldais. 

Pageidautina 2 asmenų seimai arba 1 ar 
3 vyresnio amžiaus žmonėms. Gali 

nuomotis po kambarį. Atskiras įėjimas. 
seras susisiekimas, naujas remontas. 

Tel. 708-485-7609. 

Lemonte išnuomojama 
2 kambarių studio. 

Kaina S550 per mėn. 
Tel. 708-476-1155 arba 

708-476-1184. 

OėMBMMgMBIO! 
Neseniai atvykote, ieitot* darbe m buto, 

taaau skdbtis lafcraštyje 
brangiai kainuoja? Ne bėda. ORAUCA5 ĮUJU 
dtdbjma issparadfcM nemokamai- Terdkia 
paskambinti M t m SSS9S0C ar užs*ti \ 
DRAUCO admįnin/acįa « h » 454S W. 63 

St , Chicago. H 60629 

SVEIKIN IMAI 

THANKSGIVING DAY 
GREETINGS 

to ai of our customers from 
CRAVvTORD SAUSAGE Co., Inc. 

773-277-3095 
„Everything fresh as a daisy" 

THANKSGIVING DAY 
GREETINGS to all from 

LAWN LANES 
6750 S. Pulaski. Chicago, 

IL 60629 
773-582-2525. 

ĮVAIRUS 

* I š n u o m o j a m a s v ienam as
meniui k a m b a r y s su a tski ra 
vonia Lisle pr iemiestyje . Tel. 
(mob.) 630-292-9725. 
* M o t e r i s ieško darbo prižiū
rėti vyresnio a m ž i a u s žmones, 
arba gali pakeis t i be t kurią sa
va i t ės dieną. Tel. 773-863-
8473. 
* 3 a s m e n ų še ima nebrangiai 
išsinuomotų 1 mieg. butą Brigh-
ton P a r k rajone. Skambin t i po 
8 v.v. tel. 773-927-8299. 
* 4 5 m. moter is , tu r in t i me
dikės ir m a n i k i ū r i s t ė s specia
lybę, ieško bet kokio darbo pie
t iniuose rajonuose. Skambin t i 
po 8 v. v. tel . 773-927-8299. 
* K a s galėtų a t iduot i įvairius 
namų apyvokos d a i k t u s ( šal
dytuvą, mik robangę ir t.t), bū
tume labai dėkingi . Skambint i 
po 8 v.v. tel. 773-927-8299. 
* M e r g i n a ieško darbo vyres
nių žmonių a r va ikų prie
žiūroje. 5 d ienas per savaitę. 
Kalba a n g l i š k a i , t u r i v isus 

d o k u m e n t u s ir automobilį. 
Tel. 773-471-2157. 
* M o t e r i s , tu r in t i rekomenda
cijas, pa t i r t i e s prižiūrėti ligo
nius a r pagyvenusius žmones, 
ieško darbo. Gali gyventi kar
tu, vairuoja automobilį. Tel. 
561-351-6375. 
* 4 3 m. vyras , ieško darbo se
nelių pr iežiūroje . Turi re
komendac i j a s , be žalingų 
įpročių. Tel. 815-505-6483. 
* V y r a s ieško darbo gamyklo
je . Tur i v i sus dokumentus. 
Padėjus iam įsidarbinti, atsily
ginsiu. Tel. 630-272-7757. 
* V y r a s ieško darbo prižiūrėti 
senus žmones. Tel. 773-767-
1583. 
* I e š k a u kambariokės ( kam
barioko ), dal int is 3 mieg. butą 
Worth rajone. Tel. 773-230-
6913. 
* M o t e r i s ieško darbo padėti 
s enam žmogui tik šeštadie
niais . Tel. 708-220-3202, pa
likti ž inutę . 

įelkems reiki* darbuotoju, ar kis žinote, kam reikia 
dmbmmtuįų, prašau skambinkite tel. 773 585 4249 

darbah90raugas 
pmdėskems mžpUdyti tušti** darbo vietas. 

Įmt reškia pagalbos surandant darbą, prašau kreiptis į 
darbahPDraugas 

kr mes Įums padėsime kuo tik galėsime. 
Tel. 773-5*5-4249 ' 

Siūlomas darbas patikimiems žmonėms. 
Pr.tdmis užmokestis 6 dol./val. Darbas Fox Valley apsipirkimo centre, 
ledų ir pieno produktų pardavėjams (reikia 6 žmonių). Mokėti anglų 

kalbi Skambinti trečiadienį 12:30 iki 4:30. ketvirtadienį ir penkta
dienį 11 v.r. iki 1 v.p.•••- b u |••:M "73-585-4249. 

Namų remonto ir statybinės paslaugos 

STASYS CONSTRUCTION m -HOME REMODAUNC 

Parduoda NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Staliaus darbai, rūsių, vonių rr 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; „sidings", 

..soffits". ..decks", ,.gutters".plokšti 
ir „shingle" stosaT; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S.'Benetis, tel. 630-241-1912 

KŪMU. \onių ir virtuvių įrengimas, 
priestatai, durys, langai. Laiptai, mar
muras, plytelės, parketas, santechnika. 
Elektra, dažymas. Aukšta darbų koky
bė, žemos kainos. Tel. 708-268-0111. 

Medžio darbai, elektra, 
santechnika, grindvs, dažvmas. 
Aukšta darbų kokybė, žemos 

kainos 
ŽILVINAS unaMm 
VENCIUS Z | fa 

eontroetor CONSTRUCT I O N 
312-388-8088; 
773-581-5920 

Amber construction Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

„siding'", atliekami cemento, 
„plumbing" bei kiti namų 

remonto darbai. 
„Licensed, insured. bonded" 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

Atliekame sąžiningai visus vidaus 
apdailos darbus. Dedame plyteles, 

spynas, remontuojame langų 
pakėlimo mechanizmus. 

Turime visus miesto leidimus. 
Tel. 773-847-2614. 

Bartkus Co. 
•vandens šildytuvai • boileriai, vamzdžių 
keitimas -Šildymo, šaldymo ir drėkinimo sis
temų elektrinis valdymas ir pilnas aptarnavi
mas • santechnikos darbai. 
Sertifikuotas ARI (Air Conditioning & 

Refrigeration Institute) meistras 
Mob.: 630-546-8175, Valdis. 

PLUMBING & SEVVER 
Santechnikos ir kanalizacijos 

darbai. Keičiame vandens 
šildytuvus, pompas, tualetus. 
kranus, vamzdžius, vonias, 
dušus. Valome.kanalizaciją. 

Videoinspekcija. žemos kainos, 
1,5 metų garantija. 

Tel. 708-785-5080 
630-399-9083. 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kectae Chicago, L 60629 
Prekyba, instaiavirnas, aptarnavimas 

— LJceosed — Bonded— Insured 

773-778-4007 
773-531-1833 

Apskardinu aliumine skarda 
langus, duris, garažo duris. 

Keičiu langus, duris, „saidingą'' 
„safetą", lietvamzdžius. 

Valau lietvamzdžius. 
773-655-9565. 

Į v a i r i o s p a s l a u g o s 

Norite dalyvauti 
Žalios Kortos DV-2005 loterijoje? 

Kreipkitės į , 

8801 S. 78th Ave., 
Bridgevievv, IL 60455. 

Tel. 1-708-599-9680 
Užpildysime anketą, jeigu reiks 

nufotografuosime! 

Kalėdinių siuntinių priėmimas 
aivų pratęsiamas iki lapkričio 15 <į 

tįfc Telefonai pasiteiravimui j*ft 
- — 1 800-775-7363, , 

773-434-7919,^ 
708-599-9680 f 

'M * 

& - ressCorp. 

* 

8801 S. 78th Ave., 
Bridgevievv, jL 60455. 

* 

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

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

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark. 
Chicaao, IL 60610 

312^644-7750 
pi rm. - penkt. 

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

608 VV. Roosevelt, 
Ch icago, IL 60607 

312-957-1994 
pi rm. - penkt. nuo 

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

Pirmą kartą... 
prenumeruojant DRAUGĄ (JAV) gaunate nuolaidą. 
Tik $65 metams ($35 — pusei metų). Atsiųskite savo 
vardą, pavardę, adresą ir telefono numerį kartu su 
mokesčiu (DRAUGAS. 4545 W. 63 St., Chicago, IL 
60629). 

vardas, pavardė 

adresas 

miestas, valstija, zip 
i 

telefono numeris 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

GE/RCA ATSTOVYBĖ 
2346 VV. 69th Street 

Tel. 773-776-1486 

Mokymo paslaugos 

Mokau angių kalbos. 
Galiu atvažiuoti į namus. 

Tel. 630-835-4592. 

K r a u s t y m o s i p a s l a u g o s 

MOVING 
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas. 

GEDLMINAS 
708-387-9144 

Paslaugos fotografams 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

K E K V O N S FOTOGRAFAMS 
ER MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite 

mūsų patogiu „ lay-away" 
planu. Atl iekame visus foto 

laboratorijos darbus. 

D a r b o vai . : k a s d i e n n u o 8 
v.r. i k i 6 v.v.; šeštadieniais 

n u o 8 v.r. iki 4 v .p .p . ; 
s e k m a d i e n i a i s u ž d a r y t a . 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

Draudimo paslaugos 

STATE FARM INSURANCĘJ 
DRAUDIMAI , T* 

Automobilio, namų. I 
gyvybės ir sveikatos I 

Agentė Barbara Murray I 
Prašvkite Rasos — kalba lietuviškai I 
5710 W. 95 St.. Oak Lame, IL i 

708-423-5900 I 

STATE FARM INSURANCE 
AUTOMOHLIU NAMU, SVEIKATOS 

IR GYVYBĖS DRAUDIMAS 
Aeentas Frank Zapolis irOtf Mer. 

Auksė S. Kane kalba lietuviškai". 
FRANK ZAPOLIS 

3208 1/2 VVest 95th Street 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

Kirpėjų paslaugos 

KIRPĖJA, turinti didelę darbo 
patirtį, kerpa vyrus ir moteris. 

atlieka cheminį sušukavimą, dažo 
plaukus, antakius, blakstienas. 
Pagal pageidavimą atvyksta į 

kliento namus. 
Tel. 773-918-0851; 

773-844-3649, Regina 

KOMPIUTERISTO 
PALAUGOS 

T a i s a u , i n s t a l i u o j u , p r i ž i ū r i u 
kompiuterius ir kitą ofiso 

įrangą, kuriu „www" 
puslapius. 

Tel. 708-785-5345; 
708-974-3329. 

Teikiu paslaugas parduodant 
ar perkant namus, butus. 

žemėssklypą. Veltui 
įkainoju nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunant finansinę paskolą. 

S'FLAHERTY REALTORS 
& 8U1LDERS, Inc. 

Kompanija pagal jūsų užsakymą 
stato naujus namus. 

GRAŽINA JONAVIČIENĖ 
708-430-1000 
7 0 8 - 5 9 8 - 6 5 0 1 

mob. 708-203-5242 
jonavicius@home.com 

GMtjb Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lavvn. 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. MIKLINĄS 
Profesionaliai ir sąžiningai patar

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose. 

Oįįb 
'sOoceFB**. 

Audrius Mikulis 
Tel.: 630-205-9262 
Pager 773-260-3404 
E-mail: amikuiis@usa.com 
[vairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
" Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas 
" Pardavimas 
" Surandame 

optimaliausią finansavimą 

Oįįmm 
Pro -Team 
Bus.: 708-361-0800 
Voice Mat 773*54-7830 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: 
d.i.mayer® worIdnet.att.net 
DANA ŠČERBAITĖ MAYER 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste arpriemiesčiuose. kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybig įkainavimas veltui. 

GREIT PARDUODA 
-įį...... 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 

DBVKSKK DBVESiO! 
Neseniai atvykote, ieškote darbo 
ar buto, tačiau skelbtis laikraštyje 

brangiai kainuoja? 
Ne bėda. ORAUCAS jusu skelbimą 
išspausdins nemokamai. Tereikia 
paskambinti t«L 773-585-9500 ar 
Užsukti \ DRAUGO administracija 

adresu 4545 VV. 63 St. Chicago, IL 
60629. 

Demmis, Inc. 

Lolita Rasimavičiutė 
REALTOR 

4705 S. C i lbe r t Ave . 
LaGrange, IL 6 0 5 2 5 

• Mielai atsakysiu į visus su nekilnojamu turtu 
susijusius klausimus. 
• Padėsiu ne tik įsigyti ar parduoti nuosavbę. 
bet ir gauti finansavimą bei atlikti rinkos analizę. 
Tel. 708 6 1 2 8573 mob. 

E-mail: lolita.rasima@century2l.com 

LB J 

m •-
Loan Consultant 

j • Namų finansavimas visoje Amerikoje 
• Labai prieinamos sąlygos 

\ • Greitas ir tobulas patarnavimas 
\ • Skambinkite man šiandien: 
Nemokamai: (888)-733-9070 
vytas.keblys@citigroup.com 

^k 
Jff*~ J H ? K p | 

k'ytn&r?-ąssresaT 

miiKiaugasbubUauskas.ceixiantnudwest.com — 50 valstijų 
PASKOLOS NAMAMS, BANKROTAMS, KREDITO PROBLEMOS 
Kalbu ir rvsiškai. 

Nemokamas 
tel. 888-844-9888, 

mobilus 651-343-0286 
C C E N D A N T 

Mortgage 

8015 W. 

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 

• Krepšeliai ir vainikai laidotuvėms 
• Žolynų ir kapų tvarkymas 
• Savaitgaliais dirbame PLC Lemonte 9 v.r.-2 v.p.p 
• Pristatome JAV. Lietuvoje ir pasaulyje 
• www.alwayswithflowers.com 

79 St. Justice, IL 60458; Te l . 888-594-6604 . 

NORĖJAU PRANEŠTI, KAD 
DABAR GALĖSITE MAN 

mailto:jonavicius@home.com
mailto:amikuiis@usa.com
http://worIdnet.att.net
mailto:lolita.rasima@century2l.com
mailto:vytas.keblys@citigroup.com
http://miiKiaugasbubUauskas.ceixiantnudwest.com
http://www.alwayswithflowers.com


JAV Lietuvių Bendruomenės ir Seimo komisija 
siekia palengvinti tautiečių gyvenimą 

Atkelta iš 1 psl. 
jis praras populiarumą ir juo 
nebus pasitikima kaip visuome
nine organizacija", penktadienį 
spaudos konferencijoje sakė 
JAV LB komisijos narė Dalia 
Puškonienė. 

Lietuvių grįžimo į tėvynę in
formacijos centras buvo įsteig
tas 1998 metais. 

Centras kaupia, analizuoja 
ir įvairiomis formomis platina 
aktualią informaciją iš Lietuvos 
užsienyje gyvenantiems lietu
viams, atsako į asmenines už

klausas. 
Vyriausybės siekį centrą 

atiduoti Tautinių mažumų ir iš
eivijos departamentui šio centro 
direktorius Žilvinas Bieliauskas 
apibūdino kaip prieštaraujantį 
išeivijos norams ir neatitinkantį 
politinių siekių Europos Sąjun
goje. 

Jis pažymėjo, jog išeivija pa
sitiki centru, nes tai „ne biurok
ratinė, o paslaugi institucija". 

Prieš 8 metus sudarytą 
Seimo ir JAV LB komisiją su
daro 5 JAV LB ir 4 Seimo na

riai, atstovaujantys socialde
mokratams, socialliberalams, li
beralams ir konservatoriams — 
partijoms, praėjusiuose rinki
muose iškovojusioms balsus 
daugiamandatėje apygardoje. 

Komisija turi du pirminin
kus: paprasta balsų dauguma 
vieną pirmininką renka Seimo 
nariai, kitą — JAV LB tarybos 
išrinkti atstovai. 

Šiuo metu Seimo išrinktas 
pirmininkas yra Juozas Palio
nis, o JAV LB tarybos — Gedi
minas Leškys. 
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Vieša R. Pakso apklausa diskredituotų prezidento 
instituciją 

Atkelta iš 1 psl. 
Premjeras sakė, kad ap

kaltos procesas, jei jis įvyktų, 
neigiamai paveiktų Lietuvos 
įvaizdį. 

A. Brazausko teigimu, ap
kaltą prezidentui lemiančius 85 
parlamentarų balsus nebūtų 
paprasta surinkti. 

Kita vertus, premjeras A. 
Brazauskas „labai gerai" įverti
no prezidento sprendimą duoti 
parodymus bylą dėl grasinimų 

prezidentui tiriantiems teisė
saugininkams. 

Pirmadienį pirmą kartą 
Lietuvos istorijoje prezidentas 
buvo apklaustas teisėjo ir pro
kuroro, vykdančio ikiteisminį 
tyrimą dosniausio prezidento 
rinkimų kampanijos rėmėjo 
Jurijaus Borisovo byloje dėl gra
sinimų prezidentui. 

Tuo tarpu Seimo pirminin
kas Artūras Paulauskas, duo
damas interviu Lietuvos radi

jui, paragino prezidentą Ro
landą Paksą atvykti į komisijos 
posėdį ir viešai atsakyti į jos 
klausimus. 

„Mano supratimu, pačiam 
prezidentui būtų pačiam nau
dinga atsakyti į klausimus, kad 
tai išgirstų ne tik komisijos na
riai, bet ir Lietuvos žmonės ir 
patys susidarytų nuomonę kaip 
atsakoma į tuos klausimus — ar 
nuoširdžiai, atvirai", sakė A. 
Paulauskas. 

Būsimasis prezidento patarėjas žada vengti politinių pareiškimų 
Atkelta iš 1 psl. 

Kadenciją Latvijoje baigian
tis ambasadorius su R. Paksu 
teigė aptaręs Prezidentūros 
darbo stilių, kalbėjęs apie žmo
nes, kurie galėtų ateiti dirbti. 

„Prezidentūra turi būti 
darbinga, garbinga, nekonflik-
tinė ir nekonfrontuojanti", sakė 
P. Vaitiekūnas. 

Diplomatas teigė preziden
tui išdėstęs savo požiūrį, kokia 
yra prezidento patarėjų vieta, 
taip pat pažymėjęs, kad jam 
svarbu, kas bus kiti prezidento 
patarėjai, tačiau apie konkre

čias pavardes nekalbėjo. 
„Prezidento patarėjas nėra 

savarankiška politinė nei val
džios figūra. Patarėjas neturi 
rinkti balsų sau, turi dirbti pre
zidentui, kalbėti ir veiksmus at
likti prezidento įgaliotas", sakė 
P. Vaitiekūnas. 

Jis teigė neturintis prie
kaištų dviem karjeros diploma
tams, dirbantiems užsienio poli
tikos grupėje — Eitvydui Baja-
rūnui, prezidento patarėjui dip
lomatiniais klausimais, ir Ri
čardui Šlepavičiui, patarian
čiam regioninės politikos klau

simais. 
Abu šie patarėjai buvo para

šę atsistatydinimo pareiškimus, 
tačiau prezidentas jų nepaten
kino. Pasilikti dirbti Preziden
tūroje, kad būtų užtikrintas 
darbo tarp Prezidentūros ir Už
sienio reikalų ministerijos deri
nimas, jų prašė ir UR ministras 
Antanas Valionis. 

Praėjusio dešimtmečio vidu
ryje P. Vaitiekūnas penkerius 
metus dirbo tuometinio prezi
dento Algirdo Brazausko kon
sultantu užsienio politikos klau
simais. 

Konservatoriai nor i „gyventi po Pakso" 
Atkelta iš 1 psl. 
apibrėžiančiu, „kaip išvalyti 
Lietuvos politinį gyvenimą nuo 
svetimų įtakų". 

Toks susitarimas, kaip tei
giama memorandume, „turi 
prasidėti nuo sutarimo nedel
siant pašalinti partijų finansa
vimo ir rinkimų kampanijų 
spragas". 

Pasak konservatorių, tokio
mis sąlygomis, kokios yra da
bar, visos partijos gundomos im

ti „bet kokius pinigus" ir skati
namos „nešvariems įsipareigo
jimams". 

„Tokia visuomenės būsena 
yra palankiausia terpė Rusijai 
grįžti, savo įtakai tolydžio pa
jungiant prezidento instituciją, 
energetiką, o po to užvaldant ir 
visą valstybę, paliekant tik val
stybingumo iškabas", sakoma 
memorandume. 

„Gyvendami po Pakso, turė
sime išsirinkti naują preziden

tą. Po Pakso reikės taikos. Rei
kės tokio prezidento, kuris su
gebėtų mūsų ligotą ir žaizdotą 
visuomenę sutaikyti ir prikelti 
naujam gyvenimui. Gyvenimui 
ne tik po Pakso, bet ir gyveni
mui Europos Sąjungoje. Reikės 
prezidento, kuris sugrąžintų po
litines galias vyriausybei ir Sei
mui, kaip tai yra daugumoje 
Europos valstybių, ir gerai ats
tovautų Lietuvai". 

Lietuvos policija padėjo JAV kolegoms atskleisti 
sukčiavimus internetu 

Atkelta iš 1 psl. 
Nustatyta, kad sukčiai in

ternetu pardavinėdavo įvairių 
garsių žmonių daiktus su neva 
tikrais jų parašais. Išaiškinta ir 
nuteista sutuoktinių pora inter
netu pardavusi įvairių suklas
totų aktoriaus Arnold Schvvar-
zenegger ir golfo žaidėjo Tiger 
Woods daiktų. 

JAV pareigūnų duomeni
mis, pardavinėdami garsenybių 
daiktus su suklastotais para
šais, sutuoktiniai uždirbo 

499,000 JAV dolerių. 
Išaiškintas ir dar vienas pa

plitęs sukčiavimo būdas, siun
čiant laiškus elektroniniu paš
tu. Viena moteris „America On
line" klientams siųsdavo klaidi
nančius elektroninius laiškus ir 
išviliodavo jų kredito kortelių 
duomenis bei kitą informaciją. 

JAV pareigūnų teigimu, ši 
operacija įrodė, jog internetiniai 
nusikaltėliai klydo, manydami, 
kad gali veikti nebaudžiami. 

Lietuvos Policijos departa-

Prezidentas prašo V. Šustausko 
nedalyvauti mitinge prie Prezidentūros 

Atkelta iš 1 psl. 
Tuo pat metu prie Preziden

tūros ketina mitinguoti ir prezi
dentą R. Paksą remianti radi
kali LLS, tačiau pastarasis ren
ginys, policijos teigimu, yra ne
sankcionuotas. 

Laikinai prezidento atstovo 
spaudai pareigas einantis Sigu-
tis Jačėnas sakė, kad savo pra
šymą prezidentas parlamenta
rui V. Šustauskui išsakė pokal
byje telefonu penktadienį ryte. 
„Prezidentas įsitikinęs, kad 
demokratinėje visuomenėje visi 
procesai turi vykti laikantis 
įstatymų", pabrėžė S. Jačėnas 

Jo teigimu, prezidentas taip 
pat tikisi, kad teisėsaugos pa
reigūnai renginio metu užtik
rins viešąją tvarką. 

Siekdama užkirsti kelią ga
limiems viešosios tvarkos pažei
dimams mitingo metu, Vilniaus 
policija ketina tikrinti į šį ren
ginį einančių žmonių rankines. 

Mitingo organizatoriai yra 
gavę Vilniaus miesto savivaldy
bės leidimą. 

Tuo tarpu LLS neatmeta 
galimybės fiziškai susiremti su 
piketuotojais, raginančiais R. 
Paksą atsistatydinti. 

„Mes neprovokuosime, bet 
jeigu mus užkabins, visko gali 
būti", yra sakęs V. Šustauskas. 
Jis taip pareiškė, jog jam ne
reikia savivaldybės leidimo pi
ketuoti prie Prezidentūros, nes 
LLS sukviesti žmonės įsilies į 
sankcionuotą mitingą, tik „su 
kitais plakatais". 

mento Kriminalinės policijos 
biuro Nusikaltimų tyrimo tar
nybos vyresnysis komisaras 
Kęstutis Tubis patvirtino, kad, 
atliekant šią operaciją, dalyva
vo ir Lietuvos policijos pareigū
nai. Tačiau jis teigė kol kas ne
galįs atskleisti, kaip Lietuvos 
pareigūnai prisidėjo išaiškinant 
sukčiautojus internetu JAV. 

Pasak jo, tokia informacija 
negali būti paviešinta, nes tuo
met ja pasinaudotų ir nusikal
tėliai Lietuvoje. 

* Buvęs prezidento Ro
lando Pakso patarėjas Remi
gijus Ačas, savo noru prisista
tęs Seimo laikinajai komisijai, 
ketvirtadienį tapo televizijos 
žvaigžde. Žiūrovai ne vieną 
valandą iš arti galėjo stebėti 
paslaptingojo Raseinių versli
ninko išpažintį ir dar kartą pa
mėginti suprasti: kodėl prezi
dentui jis buvo reikalingas? 

(LŽ-Elta) 
* „Visa tai , kas dabar 

vyksta, yra šliaužiantis per
versmas", taip R. Ačas įverti
no pastarųjų dienų įvykius, 
tačiau atsisakė įvardyti per
versmo užsakovus. (KD-Elta) 

* „Šliaužiantis pervers
mas", apie kurį kalbėjo R. 
Ačas, pasak komisijos pir
mininko Aloyzo Sakalo nedomi
na tol, kol aiškiai neįvardijami 
jo organizatoriai. (R-Elta) 

Šeštadienį, lapkričio 15 d., 
išspausdintame Lietuvių fon
do tarybos pirm. dr. A. Raz
mos ir valdybos pirm. P. Ki-
liaus parašytame straipsnyje, 
pavadintame „Lietuvių fon
das ir JAV LB rezoliucijos", 
buvo praleisti du sakiniai, 
kuriuos LF vadovybė prašo 
išspausdinti. Kad skaityto
jams būtų aiškiau, perspaus
diname visą paragrafą, kuria
me buvo praleistas sakinys 
(patamsinamas šriftas). 

1. Prieš penkerius metus 
JAV LB Krašto valdyba (pirm. 
Regina F. Narušienė) nutarė 
ir įsteigė JAV LB ribose 
veikiantį savo „Endovvment 
Fund", kuris telkia aukas 
neliečiamam kapitalui ir nau
doja tik jo palūkanas. Tas JAV 
LB įsteigtas fondas išaugo iki 
54,000 dol. Atrodo, kad pe r 
penker ius me tus JAV LB 
nepasisekus sukel t i dides
nės sumos savam fondui, 
d a b a r ieškoma b ū d ų pa
da ry t i i r L ie tuv ių fondą 
JAV LB KV fondu i r iždu. 

2. JAV LB Tarybos rezo
liucijos patvirtintame (2003 
m. gegužės 13 d.) laiške LF 
valdybos pirm. Povilui Kiliui 
(ne LF tarybai), JAV LB tary
bos prezidiumo pirm. Regina 
F. Narušis rašė: „...You are 
further urgently advised that 
any future action taken by the 
Foundation in reliance upon 
those 'Articles of Amendment' 
will be nuli and void as a mat-
ter of law and will subject its 
action to judicial examination 
with potential grave legal and 
fmancial conseąuences." Tie
siai s akan t , m a n d a g i a i 
gras inama te ismu. 

DĖL BR. JUODELIO 
LAIŠKO 

Br. Juodęjis 2003.11.19 d. 
„Drauge" spausdintame laiš

ke cituoja teisingas sumas, bet 
neteisingus faktus. „Lietuvių 
fondas" I knygoje — „Lietuvių 
pirmasis dvidešimtmetis 
1962-1983", 80-81 psl. cituo
jama 1,789,294,31 dol. suma 
yra teisinga, tačiau tai ne JAV 
LB aukos Lietuvių fondui, bet 
sumos, kurios buvo gautos iš 
įvairių asmenų, gyvenančių 
tose JAV LB apylinkėse. B. 
Juodelis, kuris paprastai yra 
labai skrupulingas ir kruopš
tus žmogus, turėjo toliau susi
pažinti su knyga ir būtų 
.Aukotojų vardyno" 309-310 
psl. radęs JAV Lietuvių Bend
ruomenės vienetų ir jų suau
kotų sumų sąrašą su bendra 
36,030 dol. suaukota suma. 
Lietuvių fondo pareiškime 
buvo duotas aiškus kreditas 
JAV Lietuvių Bendruomenei 
už pagalbą, sutelkiant pirmus 
2 milijonus dolerių. Tačiau to 
negalime sakyti dėl kitų 13 
mln. dol. sutelkimo. 

Dr . Antanas Razma 
Tarybos pirm. 

Povilas Kilius 
Valdybos pirm. 

Redakcijos pastaba. Skai
tytojams, nesusipažinusiems 
su minėta Lietuvių fondo is
torijos pirmąja knyga, patei
kiame dalį 80-81 puslapyje 
išspausdintos lentelės, kurioje 
išvardintos 64 JAV LB apy
linkės ir įrašytos sumos, pa
aukotos Lietuvių fondui. Šios 
statistikos pavadinimas yra 
toks: „JAV LB apylinkių įmo
kos l ie tuvių fondui". Apačioje 
pavadinimo pateikta data: 
1981 m. gruodžio 31 d. Niekur 
nepažymėta, kad tai narių, gy
venančių tose apylinkėse įna
šai. 

Kaip buvome anksčiau ra
šę, daugiau Lietuvių fondo ir 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
ginčo klausimais medžiagos 
nespausdinsime. 

JAV LB APYLINKIŲ ?MOKOS LIETUVIŲ FONDUI 
19S1 m. 

E&s Apyfinkių pavadinimas 
Nr. 

1. 
2. 
3. 
4. 

62. 
63. 
64. 

Marcpiette Parkas, Chkago 
New Yorkas, NY 
Cieveianda*. OH 
Detroitą*. M! 

Milkatl. DE 
New Buffato, Mi 
Witkw Spring, 1L 
ii viso 
N<rpnkiausant«ji apyi«r>k*m* 

U viso Amerikoje 

gruodžio 31 d. 

Narht 
ik. 

1001 
2M 
2S4 
344 

3 
S 
2 

4706 
178 

4M4 

}moK*u 
suma 

doleriais 

374.425.97 
133,574.28 
110,476.00 
89,012.96 

2.805.00 
4,100.00 

400.00 
1,789,29431 

290,998.05 

2,080,292.36 

KIEK TIESOS... 
Atkelta iš 5 psl. 

Paksui susitikus ir pa
sikalbėjus su Borisovu, minė
tos sąskaitos neliko ir čem
pionatas sėkmingai įvyko. 

Priminsiu, kad Labdaros 
ir paramos įstatymas api
brėžia, jog labdara yra labda
ros teikėjų savanoriškas ir 
neatlygintinas labdaros daly
kų teikimas. Kaip bebūtų, Lie
tuvos aeroklubo vadovo Stasio 
Murzos teigimu, tik šį faktą, 
padėjus, kad ir ne visai noriai, 
surengti akrobatinio skraidy
mo čempionatą, galima būtų 
pripažinti aeroklubui teikta 
Borisovo parama. 

Tarp „Avia Baltikos" lab
daros gavėjų minimas ir 
Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas. Iš tiesų Boriso
vo bendrovės parama yra 
pasiekusi tik šio universiteto 
Aviacijos institutą. Daugiau
sia šiuo atveju bendrovė rėmė 

studentų praktikas pačioje 
„Avia Baltikoje", po kurių stu
dentai joje ir būdavo įdarbina
mi. Taip pat Aviacijos institu
tas prieš 8 metus yra gavęs 
dovanų nurašytą maždaug 
60,000 litų vertės malūn
sparnį, kurį dabar naudoja, 
kaip mokomąją laboratoriją. 
Tiesa, šį malūnsparnį tąkart 
skyrė dar buvusi bendra „Avia 
Baltikos" ir Jrlelisotos" bend
rovė. 

Taigi, regis, ne visa ^ v i a 
Baltikos" ir jos vadovo Boriso
vo teiktoji parama yra vadinti
na labdara, be to, nėra visai 
aiški ir bendra teiktosios lab
daros vertė. Borisovui sutei
kiant išimties tvarka Lietuvos 
pilietybę buvo minėta, jog šis 
žmogus iš viso skyręs daugiau 
nei 6 mln. litų vertės labdaros. 
Panašu, jog niekas iš Pilie
tybės komisijos narių šios pa
ties Borisovo pateiktos infor
macijos nesiėmė tikrinti. 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

A t A 
ZIGMAS DAILIDĖ 

Mirė 2003 m. lapkričio 19 d. 
Gimė Lietuvoje, Šakių apskrityje, Lukšiuose. Pra

džios mokyklą ir gimnaziją lankė Kybartuose. Vėliau 
įstojo į Lietuvos Aviacijos mokyklą, kurią baigė ir buvo 
lakūnas-pilotas. Okupantams likvidavus Lietuvos ka
riuomenę, dirbo Kybartų Žemės ūkio susivienijime, di
rektoriaus pareigose. 1942 m. vedė Marytę Rovinskaitę. 
1944 m. su žmona ir mažamečiu sūneliu pasitraukė į 
Vakarus — Vokietiją. Gyveno Regensburgo ir Memmin-
geno lietuvių stovyklose. 1946 m. Muenchene studijavo 
inžineriją, buvo lietuvių studentų „Šviesos", korporaci
jos narys. 1949 m. su šeima įsikūrė Čikagoje. Iki 
išėjimo į pensiją dirbo vienoje inžinerijos įstaigoje. 1996 
m. palaidojęs žmoną, kurį laiką apsigyveno vyresnio 
sūnaus globoje, vėliau gyveno Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. 

Nuliūdę liko: sūnūs Kęstutis ir Aras su žmona, anū
kai Vytas, Linas; anūkė Linutė, dukterėčios Genutė ir 
Aldona su šeima, svainis Origenas Rovinskas su šeima, 
svainės Elena Rožėnienė su šeima ir Viktorija Karai-
tienė su šeima. 

Velionis bus pašarvotas sekmadienį, lapkričio 23 d. 
nuo 3 v. p.p. iki 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuo
se, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. 

Pirmadienį, lapkričio 24 d. iš laidojimo namų 9 vai. 
ryto a.a. Zigmas bus atlydėtas į Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos šv. 
Mišios už jo sielą. Laidotuvės privačios. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šermenyse ir šv. Mišiose. 

Nul iūdę ar t imie j i 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus. 
Tel. 800-994-7600, wvvw.petkusfuneralhomes.com 

A t A 
LEONIDAI KAZĖNIENEI 

KIRKUTEI 
per anks t i ap le idus šį pasau l į , n u o š i r d ž i a u s i a i 
užjaučiame jos vyrą GEDIMINĄ, d u k r ą RA-
M U N į , sūnų K Ę S T U T Į su š e ima ir brolį 
LIUDĄ KIRKŲ su š e i m a i r l i ūd ime k a r t u . 

Onutė ir Narimantas Karašos 
Olga ir Narcizas Kreivėnai 
Leonidą ir Donatas Stukai 

Daytona Beach, Flor ida 

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

jau daug metų teikia pagarbų patarnavimą liūdesio valandoje. 
Jų laidojimo namai yra Čikagoje ir priemiesčiuose, 

kiekvienam lengvai pasiekiami. 
Atliekame ir kūno sudeginimo (cremation) patarnavimus. 

CERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius 

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632 

1-773-523-0440; 1 -708-873-0500 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

EVERGREEN PARK. 2929 W. 87 ST. 
TTNLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE. 

ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-476 2345 

NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 
Tel. 1 8 0 0 - 9 9 4 7 6 0 0 

www.petkusfuneralhomes.com 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE 

ORLAND PARK, 9900 W . 143 St. 
ALL PHONES 

1-708-430 5700 

http://wvvw.petkusfuneralhomes.com
http://www.petkusfuneralhomes.com


D R A U G A S , 2003 m. lapkr ič io 22 d., š e š t a d i e n i s 

ČIKAGOJE 

POEZIJOS PAVASARIS RUDENĮ -
NAUJU VĖJŲ METAS 

l auks jūsų „teismo". Knygos 
autor ia i - Vitalija Pulokienė, 
Linas Umbrasas ir Sigita Šu-
lai tytė skaitys eiles iš naujos 
poezijos r inkt inės . „Poezijos 
pavasar is rudenį", organizuo
j a m a s Rašytojų draugijos, su
kvietė įvairius kūrėjus . Mažai 
žinomus ir j au paž į s tamus . 
Tradiciškai dalyvaus Korne
lijus Jazbut is , Juli ja Švabai-
tė-Gylienė, Violeta Pakalniš
kienė, neseniai išleidusi pirmą 
poezijos rinktinę va ikams „Ma
žojo P a s a k o r i a u s kra i te lė" , 
Vilimas Zablockis iš Minne
sota, Vainis Aleksa su sūnaus 
akompanuojama muzika . Pir
mą kartą savo eiles skaitys 
fo tomenininkas A lg iman ta s 
Kezys ir j au žinomas poetų 
t a rpe kun. Rimvydas Adoma
vičius. Prozoje re ikš is Ona 
Matuizai tė ir Audra Kubiliū-
tė -Daul ienė . 

Be to, išvysite meninio šo
kio ir muzikos apra i škas , pa-
liksiančias a r tumos ir poeti
nio liūdesio jausmą. 

Lapkričio 29 d., šeštadie
nį, 5 v.v. J aun imo centro ka
vinėje visi mielai laukiami . 

Ne ta ip lengva gyvenime 
atrast i save. Dar sunkiau su
tikti bendraminčių. Bet mes 
sus i t ikome! T a d a nedrąs ia i 
vienas k i t a m prisipažinę apie 
kūrybą, d a b a r garsiai sakome 
- mes irgi mokame kur t i , sva
jot i , no r ime re ikš t i s , būt i 
pastebėtais ir įvert intais . Po
ezijos knyga „Trečia akis", 
p r i s t a t y t a poezijos v a k a r e , 

F inans inės įmonės „Pas
kųs and Associates" vadovas, 
Vytas J . P a š k u s i š r i nk t a s 
JAV LB Social inių re ika lų 
tarybos p i r m i n i n k u , vietoje 
a.a. Biru tės Jasa i t i enės . J a u 
daugelį me tų a t l i ekan t i s 
„socialinį darbą" - mokesčių 
a p s k a i t a s , įmonių a u d i t u s , 
Vytas P a š k u s sakosi gerai su
s ipažinęs su l ie tuvių ben
druomenės gyvenimu ir galė
siąs naud inga i darbuot is jos 
labui. L ink ime j a m sėkmės 
šiose a tsakingose pareigose. 

JAV LB švie t imo ta rybai 
pageidaujant , išeivijos j aun i 
mo lietuviškos patr iot inės po
ezijos konkurso t e rminas pra
tęs iamas iki 2004 m. sausio 
10 d. Slapyvardžiu pasirašy
tus eilėraščius siųsti vert ini
mo komisijos pirmininkei dr. 
Jol i ta i Kava l iūna i t e i , 3332 
Boyne Rd., Barberton, Ohio 
44203. 

„JAV LB penki dešimt
mečiai'' - JAV Lietuvių Bend
ruomenės istorijos knygos 
sut iktuvėse kalbės JAV LB 
Krašto valdybos p i rmininkė 
Vaiva Vėbra i t ė . Tai knyga 
apie LB kūr imąsi nuo 1951 
m., istorinį 50 metų kelią, 
atvedusį iki šių dienų ir padė
jusį jai išlikti gyvybingai, dar
bščiai, a ts idavusia i Lietuvai 
ir l ietuvybės išlaikymui išeivi
joje. Maloniai kviečiami visi 
tautiečiai - vyresni ir naujai 
atvykusieji į šį kraštą daly
vauti ir susipažint i su išeivi
jos istorija. Knygos sut iktuvės 
vyks 2004 m. sausio 18 d., 
sekmadienį, 3 v.p.p., J a u n i m o 
centro kavinėje. Bus meninė 
programa ir vaišės. 

Lapkričio 23 d., 1:30 v. 
p.p., Švč. M. Marijos Gimimo 
parapi jos salėje ruoš iami 
šventiniai pietūs. Vyks loteri
ja , galėsite laimėti 500, 200 ir 
tris po 100 dol. Bilietai šventi
n iams p i e tums parduodami 
klebonijoje. Siūlome pasikviesti 
gimines, d raugus ir užsisa
kyti s t a lus (po 10 žmonių). 
Sėkmės loterijoje. Susit iksime 
šventinių pietų metu. 

Jaunimo centro tradicinė 
vakarienė vyks gruodžio 7 d., 
sekmadienį, didžiojoje salėje. 
3 v.v. bus a tnašaujamos iškil
mingos šv. Mišios už gyvus ir 
mirusius J C nar ius ir vado
vus. Mišiose giedos solistai 
Margar i ta ir Vaclovas Mom-
kai. 4 v.v. bus t rumpa akade
mija ir menine p rograma . 

kurioje dalyvaus solistė Nijolė 
Penikai tė , p ianis tas bei kom
pozitorius Dar ius Lapinskas . 
Po to bus vakar ienė ir laimin
gųjų bilietėlių t r a u k i m a s . 
Prašome užsisakyti s t a lus bei 
a t sk i r a s v ie tas s k a m b i n a n t 
Mildai Šatienei tel . 708-409-
0216 arba Anelei Pocienei tel. 
708-636-6837. Savo dalyvavi
mu paremsime šį lietuvišką 
veiklos centrą. 

„Drauge" veikiančioje įdar
binimo agentūroje užsiregist
ravo daug žmonių, ku r i e gali, 
moka ir tur i gerų rekomenda
cijų prižiūrėti pagyvenusius 
žmones bei ligonius. Yra žmo
nių, kurie tur i medicinį išsi
lavinimą. Visus, kur iems rei
kia pagalbos, prašome kreip
tis tel. 773-585-9500 į Valentiną. 

margutis2@sbcglobal.net 
- šiuo e lek t ronin io pašto 
adresu galite rašyt i „Margu
čio 2" radijo laidų darbuoto
j a m s arba skambint i tel . 773-
476-2242. „Margučio 2", pa
čios seniausios lietuviškos ra
dijo laidos JAV. 

DINGUSIOS KNYGOS 
SUTIKTUVĖS 

Lietuvos Dukterų draugijos valdyba ir pokylio renginio padėjėjos. 

LIETUVOS DUKTERŲ POKYLIS 

Mariaus Katiliškio pirmo
jo novelių rinkinio „Seno ka
reivio sugrįžimas" sutiktuvės 
įvyks lapkričio 28 d. 7 v.v. 
Lietuvių dailės muziejuje, Le-
monte. Ši knyga buvo dingusi 
60 metų! Rankraščio atsira
dimas mūsų dienomis ne ma
žiau paslaptingas, apie kurį 
papasakos rankrašč ius apti
kęs Arvydas Rcneckis. 

S u t i k t u v ė s e - v a k a r o n ė j e 
dalyvaus dr. S. Tumėnas , dai
nininkas Gytis Paškevičius, 
iš traukas iš knygos skaitys J. 
Lintakas. Vakarą ves Arvy
das Reneckis. Renginį orga
nizuoja Lietuvių dailės muzie
jus ir Amerikos lietuvių tele
vizija. Visi mielai kviečiami. 

Spalio 25 d. vyko tradici
nis Lietuvos Duk te rų rudens 
pokylis. J o a tgars ia i ir nuo
monės dar tebeskraido, ka ip 
n e r a m ū s paukšč i a i . Š iemet 
rengiamą pokylį aptemdė val
dybos p i rmin inkės negalavi
mas , kur is , ačiū Dievui, j a u 
praėjo, todėl didesnis krūvis 
rūpesčių teko sesėms vienoms 
pake l t i . Sesės Rūtos Spur -
gienės energija ir sugebėjimai 
išsprendė šią problemą, ačiū 
ja i , ir v aka ra s praėjo sklan
džiai ir maloniai . Tradiciškai 
viskas ėjo įpras ta tvarka; a t i 
darymas , p i rmininkės j a u t r u s 
žodis ir šį k a r t ą — maloni 
s ta igmena — s tambi suma iš 
Lietuvių t a u t i n i o ku l tū ros 
fondo. Jo vicepirmininkas Pet
ras Buchas ją įteikė Lietuvos 
Dukterų draugijos pirminin
kei Joana i Krutul ienei , paly
dėdamas šiais žodžiais: 

„Lietuvių t au t in io ku l 
tūros fondo valdyba, atsižvelg
dama ir įver t indama jūsų lab
dar ingą ir nuoš i rdų darbą , 
kurį jūs tęs ia te t iek daug me
tų, reiškia didelę padėką. Kad 
Jū sų šis meilės ir pasišventi
mo žiburys neužgestų, bet to
liau galėtų praskaidr int i var-
gan patekusių mūsų tautiečių 

d i e n a s , j ū s ų veikla i i š la ikyt i , 
skiria vieną tūkstantį dolerių". 

Š i r d i n g a i j a m padėkojus , 
k a p e l i o n a s k u n . J . K e l p š a s 
suka lbė jo ma ldą prieš v a k a 
r i enę . Salė je buvo m a t y t i n e 
t ik n u o l a t i n i a i rėmėjai , be t ir 
nau j i ve ida i , svečiai a tvykę iš 
t o l i m e s n i ų v ie tovių , j a u n ų , 
t a l e n t i n g ų „lietuvaičių", i r t a i 
dž iug ino seses , k a d jų t i k s l a s 
ir p a s t a n g o s y ra a t s i m e n a m o s 
ir v e r t i n a m o s . P r o g r a m a buvo 
t r u m p a ir, k a ip pačios se se rys , 
k u k l i . R a š y t o j a - p o e t ė Nijolė 
J a n k u t ė p a s k a i t ė feljetoną ir 
h u m o r i s t i n ę a p y s a k a i t ą , o 
a k o r d e o n i s t a s ir d a i n i n i n k a s 
S a l t o n a s a t l i k o l engvų ir 
l i n k s m ų d a i n ų pynę, į t r a u k 
d a m a s į ją ir svečius. Ačiū 
j a m , b e t l ab iaus ia i dėko jame 
Nijolei J a n k u t e i , pa rodž ius ia i 
t i ek d a u g nuoš i rdumo , dal i 
n a n t i s savo t a l e n t u su m u m i s 
ir m ū s ų svečiais . 

L o t e r i j a buvo g a u s i ir 
t u r t i n g a d ė k a mielų rėmėjų , 
v i s k a s buvo i špa rduo ta . Vėl 
d ė k o j a m e V y t a u t u i Miceikai , 
„Vine a n d L i ą u o r s S t o r e " 
s a v i n i n k u i , už p a a u k o t u s gėri
m u s , ba ro vedėjams, s e s ė m s , 
p r a v e d u s i o m s didžiąją i r m a 
žąją loter i jas , puošus ioms s t a 

lus , pa rdav inė jus ioms bilie
t u s . Viską koordinuot i ir 
p raves t i sesei Rūta i Spurgie-
nei , t a lk in inkavo daug kitų 
ses ių : G. Ma ldėn ienė , D. 
Gierš t ik ienė , A. Rukuižienė, 
G. Micevičiūtė, Zina Pocienė, 
G. Migl inienė ir ki tos. Visoms 
š i r d i n g a s ačiū! Žinoma, la
b iaus ia i dėkojame brangiems 
svečiams ir viešnioms, be jų 
m ū s ų veikla l iktų tik gerais 
nora i s . 

Nors iš t iesų esame labai 
pap ra s to s , bet ka r ta i s sužiba
me sušelptojo a r paguostojo 
akyse , ir t a i ger iausias mums 
a tp i ldas . Savo t r u m p a m e žo
dyje, maldoje pr ieš vaišes ka
pel ionas k u n . J . Kelpšas ne t 
paminėjo pal . Motinos Tere
sės iš Calcutos nuostabią dva
s inę jėgą, tuo pa l inkėdamas ir 
L. D u k t e r i m s sekti ir semtis 
jėgų. Ka lban t apie jėgas, ta 
proga vėl p rašome naujų na
rių įsi jungti į mūsų darbą, nes 
m ū s ų e i lės r e tė ja ir sesių 
sve ika t a mažėja. Mielai lau
k i a m e nauja i čia įsikūrusių 
„lietuvaičių", jų energija ir iš
r a d i n g u m a s at jaunintų, pagy
v in tų šią, t a ip reikalingą veik
lą. 

Dėko jame visoms ir vi
s iems. 

Irena Gelažienė 

DRAUGO FONDAS 
4545 WEST 63rd STREET 

CHICAGO, IL 60629 
Tel.: 773-585-9500 

JUBILIEJINĮ VAJŲ 
BEBAIGIANT 

Draugo fondo jubiliejinis 
r u d e n s lėšų te lk imo va jus , 
prasidėjęs š.m. rugsėjo mėne
sio pradžioje, da r tęsiasi visą 
lapkričio mėnesį. Nesuteiku
siems dovanos Draugo fondui 
jubiliejinio vajaus proga d a r 
ne vėlu tai padaryt i , atsi l ie
p iant į vajaus laišką. į vokelį 
su laiško a t k a r p a pr idedant 
čekį Draugo fondui. 

Nemaža i Draugo fondo 
garbės narių, nar ių ir rėmėjų 
a t s i u n t ė papi ldomus į n a š u s 
Draugo fondui deš imtmečio 
jubiliejaus proga. Jiems prik
lauso didelė Draugo fondo 
padėka ir pagarba . Didelę 
padėką reiškia ir d ienraš t i s 
„Draugas", kur i s vargiai ga
lėtų gyvuoti be Draugo fondo 
paramos. 

Tik vajų pagalba suge 
bame toliau auginti Draugo 
fondą. Tik sėkmingu Draugo 
fondo kapi ta lo auginimu, jo 
pe ln ingu inves tavimu mes 
gal ime už t ik r in t i d ienraščio 
„Draugo" leidybą iki jo šimtojo 
gimtadienio ir da r daugelį me
tų ant ra jame šimtmetyje. 

Ar t inant is Padėkos dienai , 
mes su didele padėka pris ime
n a m e mirusius ir gyvuosius 
Draugo fondo garbės na r i u s , 
nar ius ir rėmėjus Amerikoje, 
Kanadoje. Lietuvoje bei Vokie
tijoje. Tik jų visų pastangomis 
ir lėšomis š iandien t u r i m e 
milijoninį Draugo fondą, augi

n a n t į „Draugo" to lesn iam lei
d i m u i r e i k a l i n g ą f i n a n s i n ę 
p a r a m ą . 

JUBILIEJINIAI ĮNAŠAI 
DRAUGO FONDE 

S u 2 6 5 - 2 5 0 dolerių: 
S t a s ė Semėnienė , iš viso 

4 9 5 dol. , Baraboo, WI. 
D r . P e t r a s V y t e n i s Ki 

s ie l ius , garbes narys, iš viso 
1,250 dol., Dovvners Grove , IL. 

R e d a ir J u o z a s A r d y s , iš 
viso 305 dol., Fa i rv iew. PA. 

S u 200 dolerių: 
Viktori ja Kara i t i enė , gar

bės narė, iš viso 2,500 dol., 
U n i o n P ier , MI. 

V a c y s ir D a n u t ė J akov ic -
kai , garbės nariai , iš v i so 
1,000 dol., Palos Hil ls , IL . 

A l e k s a s i r L a r i s a J a n 
k ū n a i , iš viso 400 dol.. Cicero, 
IL. 

J u o z a s Miku l i s , garbės 
narys , iš viso 3.400 dol., Wes t -
c h e s t e r , IL. 

K u n . V y t a u t a s M e m e n ą s , 
iš viso 800 dol., Rivers ide , IL . 

Š a r ū n a s ir Vida R i m a i , iš 
v iso 700 dol.. Riverside, IL. 

S u 100 dolerių: 
K u n . A n t a n a s B e r t a š i u s , 

garbės narys , iš viso 2 ,675 
dol. , P u t n a m , CT. 

Eugen i ju s ir I r ena Vi lka i , 
g a r b ė s na r i a i , iš v iso 1,600 
dol. , Valencia , CA. 

V y t a u t a s ir Ona G u t a u s 

k a i , garbės nariai , iš viso 
1,700 dol., Michigan City, IN. 

J o n a s ir J a n i n a Mikulio-
n i a i , garbės nariai, iš viso 
1,700 dol., S ter l ing Hts , MI. 

V idman tas ir Nijolė Rai
šiai , iš viso 700 dol., Mercer 
Is land, WA. 

P e t r a s Pagojus, iš viso 300 
dol., Detroit , MI. 

D a n u t ė Su rdėn ienė , iš 
viso 100 dol., Turnersvi l le , 
N J . 

I rena J a s y s , M.D. iš viso 
100 dol., Columbus , Ohio. 

Na ta l i j a Ma l inausk ienė , 
iš viso 100 dol., St. Peters-
burg , FL. 

Romualdas ir Nijolė Kašu
ba i , iš viso 900 dol., S t . 
Char les , IL. 

S u 75 doleriais: 
Aleksas Š a t a s , iš viso 175 

dol.. N . Riverside, IL. 
P e t r a s Vi lu t i s — 76.29 

dol., iš viso 704.29 dol., Toro
nto , Canada . 

Su 50 dolerių: 
Teresė i r Alg imantas 

Landsbergia i , garbės nariai, 
iš viso 1,000 dol., U. Marlboro, 
M.D. 

A. a. Antano Juodvalkio 
a tmin imu i , dr . Kazys Ambro-
zai t is , Ches ter ton , IN. 

Dr. E. ir R. Šilgaliai, iš 
viso 600 dol., Euclid, OH. 

O n a Minia t ienė , iš viso 
400 dol., St. Petersburg, FL. 

Margar i t a Zubrickienė, iš 
viso 750 dol., Toronto, Ca
n a d a . 

Roman Bil iūnas, iš viso 50 
dol., Richmond, VA. 

Bronė Š imkus , iš viso 400 
dol., S a n t a Monica, CA. 

S u 4 0 - 3 0 dolerių: 
Dr. Rena ta ir dr. Vincas 

S t a n i š k i a i , iš viso 40 dol., 
B u r r Ridge, IL. 

Anna Sinkiewicz, iš viso 
40 dol., Brookfield, IL. 

SKELBIMAI 
Advokatas 

Vyten i s Lietuvninkas 
4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

Advokatas 
J o n a s Gibaitis 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

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

E-mail: Gibaitis@aoI.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. 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S BUTVILAS 
Te l . 312-580-1217 

135 S LaSaBe #2300 Chicago, IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

• Baltic monuments, 1108 
Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. 
Tel . 630-243-0791. Gedimi
n a s Kazėnas. Pageidaujant 
a tvyks t ame į namus. 

• P r i e š užs i sakydami pa
m i n k l ą aplankykite St. Ca-
s imi r Memorials , 3914 W. 
l l l t h St . Turime didelį pasi
r i nk imą : matysi te gran i to 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
p a m i n k l u s mūsų dirbtuvėje 
pagal j ū s ų pageidavimą, brė
ž in ius . Pr ieš p a s t a t a n t pa
minklą, galėsite apžiūrėti ir 
įs i t ikint i , kad jis padarytas , 
ka ip j a u buvo jūsų pageidau
ta. Sav. Lilija ir Vilimas Nel
s o n a i . Tel . 773-233-6335. 

• DĖMESIO! VIDEO 
A P A R A T U SAVININKAI! 
Norėdami t ikrai kokybiškai 
i švers t i video į rašus iš 
Lietuvoje naudojamos PAL 
s i s t emos į amerikie t iškai ą 
NTSC ir atvirkščiai, kreip
ki tės į INTER-VIDEO 3533 
S. A r c h e r Ave., Chicago, IL 
60609. TeL 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. 

• N a m a m s pirkti pasko
l o s duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a l Federa l S a v i n g s , 
2212 West Cermak Road. 
TeL (773) 847-7747. 

• FANTASTIKA! TO DAR 
NIEKAD N E B U V O ! Tik 
15,9 cento skambinant į Lie
tuvą, 4,9 cnt JAV bet kada. 
Jokių papildomų mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Ko
kybiškiausias ryšys. Kreip
ki tės vakara is lietuviškai į 
DIAL NOW atstovą su 9 me
tų patirtimi tarptautiniuose 
ryšiuose. Tel . 708-386-0556. 
Naudodami DIAL NOW pas
laugas, tuo pačiu remiate 
išeivijos lietuvišką žiniasklai-
dą. DIAL NOW — patikimiau
sias ryšys su Lietuva bei visu 
pasauliu! 

• saulutė", Lietuvos vai
kų globos būrelis dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, be
globiams ir invalidams vai
kams, s tudentams, bei dau-
giaviakėms šeimoms Lietu
voje. Aukojo: Anicetas Grinius 
$100, Gražina ir dr. Romual
das Kriaučiūnai $500, dr. 
Austė Vygantiene $240 tę
siant berniuko metinę para
mą, Aldona ir Petras Gobuzas 
$50, dr. Remigijus Gaška 
$7,700 s tudentų stipendijoms, 
Dalia ir J a u n u t i s Gilvydis 
$240 metams paremti berniu
ką. Labai ačiū, „Saulutė" 
(Sunlight Orphan Aid) 419 
Weidner Rd., Buffalo Grove, 
DL 60089, TAX ID 
#36-3003339. 

• A a. Leonidos Kazėnie-
nės atminimą pagerbiant. Ka
zėnų šeima a t s iun tė $225 
„Saulutei", Lietuvos vaikų 
globos būrel iui . Aukojo S. 
Jelionienė, R. R. Griškeliai, 
N. R. Baniai, D. R. Povilaičiai, 
M. Černiūtė. „Saulutė" dėkoja 
už aukas ir reiškia nuoširdžią 
užuojautą a.a. Leonidos Kazė-
nienės še imai bei art imie
siems. 

**** 
Žiema graži, balta, 
Bet Lietuvos varguoliams 
Labai šalta. 
Kristaus gimimo proga 
Sušvytės širdžių šiluma! 
Nuoširdžiai dėkojame už 

aukas , „Dieviško Kryžiaus" 
Lietuvos benamių paramos 
fondas (JDivine Cross Fund 
for the Homeless"), 419 
Weidner Rd., Buflalo Grove, 
IL 60089. Aukos nurašomos 
nuo federalinių mokesčių. 

• Ieškau draugų ar pažįs
tamų, kurie turi žinių apie 
Vladą Mackevičių (Mackus), 
atvažiavusį į Ameriką 1950 
metais ir gyvenusį Čikagoje. 
Žinantys apie tą asmenį, pra
šau skambinti vakarais 773-
327-2302. Iš anksto dėkingas, 
Robertas Ralis, advokatas. 

KALĖDINIUS SIUNTINIUS 

LĖKTUVU PRIIMAME IKI 

GRUODŽIO 5 DIENOS 

Dienraščio „DRAUGAS" patalpose 
4545 W. 63 Str., Chicago, IL 60629 

TEL 1-800-772-7624 

šiaurinėje dalyje — 699 Livley Blvd. Eik Grove Village, IL 60007 
TEL 1-800-262-3797. 

BALTIA EXPRESS 
George A. Likander, iš viso 

180 dol., Kankakee, IL. 
Su 25-20 dolerių: 
Eugenia Kolupaila, iš viso 

725 dol., Chicago, IL. 
Algis Navikauskas, iš viso 

200 dol., Brookfield, IL. 
J a u n i m o centro moterų 

k lubas , garbės narys, iš viso 
1,225 dol., Chicago, IL. 

Sigutė Mikrut, iš viso 155 
dol., Lake Bluff, IL. 

Ju rg i s Valaitis, iš viso 75 
dol., Stamford, CT. 

JAV LB Cape Cod apy
linkė, iš viso 500 dol., per Vidą 
R. Morris. MA. 

Jonas Mezinskas, iš viso 
20 dol., Oak Lawn, IL. 

Su 16-10 dolerių: 
Algimantas Gureckas, iš 

viso 200 dol., Germantovvn. MD. 
Antanina Šalčius, iš viso 

85 dol., Manchester, CT. 
Visiems nuoširdžiai dėko

jame. 

Fondo iždininkas 
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