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[numeryje: 
Naujas „Ate i t i e s" 
n u m e r i s . S u s i t i k i m a i 
su AF v a d u iš L i e tuvos . 

2psl. 

Pakvies t i e j i i r 
pal ik t ie j i . S u t a r t i n i s 
p r e z i d e n t a s . 

3psl. 

P i r m o s k r y d ž i o l ė k t u v u 
jub i l i e jus . K r e i m e r į 
k r e m t a n t A d v e n t e . 

4 psl. 

Šio p r i e d o p u s l a p i u o s e : 
L i t u a n i s t i k o s k a t e d r a 
I l l inois u n i v e r s i t e t e . 
Žydų m u z i e j a u s 
a l m a n a c h a s . A. Kezio 
Lie tuva . P r i s i m e n a m a s 
H e n r i k a s Žemel i s . 
T rys f o t o m e n i n i n k a i iš 
T a u r a g ė s . „Išėję 
sugr įž t i " i r k t . l e id in ia i . 

Žinot ini t e le fona i . 
Ka ta logas v i s i ems . 
Ve r t i ngas r a d i n y s . 

5 psl. 

T a u t o d a i l i n i n k ė s k u r i a 
„sodus" . LR g e n e r a l i n i o 
k o n s u l a t o Čikago je 
informaci ja . P i rmie j i 
šven t in i a i s v e i k i n i m a i . 
Eglu tė „Seklyčioje" . 

8 psl. 

Sportas 

* L i e t u v o s č e m p i o n a i 
Kauno „Žalgirio" krepš in in
kai ketvirtadienį namuose įti
kinamai laimėjo Eurolygos var
žybų B grupės šeštojo r a t o 
rungtynes (nuotr.) prieš Novo 
Mesto „BC Krka" komandą 
98:75 ir iškovojo ketvirtąją per
galę. Rezultatyviausias „Žalgi
rio" gretose buvo Ed Cota, kur is 
pelnė 20 taškų ir Tanoka Beard 
— 18 taškų. „Pradėjome rung
tynes be Sabonio, nes žinojome, 
kad varžovai žaidžia greitai, o 
mes norėjome turė t i Arvydą 
'šviežią' rungtynių pabaigoje. Iš 
pradžių padarėme kelias gru
bias klaidas, ir todėl turėjome 
problemų pirmojoje rungtynių 
pusėje. Esu patenkintas , kad 
žaidėjai nepradėjo panikuot i , 
kai ilgokai atsilikome, ir paskui 
atsigavo padarydami puikų 
darbą", sakė „Žalgirio" trene
ris Antanas Sireika. 

Naujausios 
žinios 

* P r e z i d e n t a s n e ž i n i a 
kodėl a t šaukė sus i t ik imą su 
saugumo vadovu. 

* Savivaldybėms s iū loma 
leisti r inkti kurort ine rink
liavą. 

Prezidentas Rolandas Paksas: apkalta 
demokratijos išraiška 

Rolandas Paksas 

V i l n i u s , gruodžio 12 d. 
(BNS) — Prezidentas Rolandas 
Paksas prašo jį atsistatydinti 

raginančius žmones nebevargti 
ir žada išsiaiškinti Prezidentū
rą krečiančio skandalo užsako
vus. 

„Pasibaigus skandalui, mes 
išanalizuosime, kas yra užsako
vas skandalo ir kokia kaltė ir 
kokia žala yra padaryta valsty
bei", interviu Žinių radijui 
penktadienį sakė R. Paksas. 

Prezidentas pakartojo neat
sistatydinsiąs. „Mielieji mano, 
ne tam aš atėjau į prezidento 
postą, kad atsistatydinčiau dėl 
straipsnių ar dėl kažkieno no

rų", teigė R. Paksas. 
Prezidentas teigė, kad prie 

apkaltos ar atsistatydinimo 
„iniciatyvos stalo" jis matantis 
tas pačias jėgas, nenorėjusias, 
kad jis taptų Lietuvos preziden
tu. 

„Noriu vienareikšmiškai 
pasakyti, nebereikėtų vargti , 
dėl psichologinio spaudimo — 
neveikia manęs tie dalykai. Ner 
veikia visiškai. Aš atėjau dirbti 
darbo", sakė R. Paksas. 

Po spalio pabaigoje kilusio 
skandalo dėl prezidento ir jo ap

linkos nederamų ryšių R. Paksą 
atsistatydinti paragino Seimo 
pirmininkas Artūras Paulaus
kas, premjeras Algirdas Bra
zauskas, Seimo nariai, visuo
meninės organizacijos. 

Seime jau surinkti parla
mentarų parašai, remiantys tei
kimą pradėti prezidento apkal
tą. 

R. Paksas interviu radijui 
pripažino padaręs kai kur ių 
klaidų, tačiau pridūrė, kad jų 
nedaro tik nedirbantys. 

Nukelta į 7 psl . 

R. Paksas: Bažnyčios vadovai 
dalyvauja politiniame spektaklyje 

Vilnius , gruodžio 12 d. 
(BNS) — Prezidentas Rolandas 
Paksas teigia įžvelgiantis Ka
talikų Bažnyčios hierarchų norą 
dalyvauti jo priešininkų „sure
žisuotame politiniame spektak
lyje". 

„Mane labai nustebino jūsų 
laiškas. Man nesupran tamas 
jūsų, Lietuvos Bažnyčios hie
rarchų, noras dalyvauti mano 
oponentų surežisuotame poli
tiniame spektaklyje ir prisidėti 
prie revanšo siekiančių politikų 
keliamos sumaišties valstybė
je", sakoma prezidento atsaky-

me į kardinolo Audrio Juozo 
Bačkio ir arkivyskupo Sigito 
Tamkevičiaus laišką, kurį R. 
Paksas gavo praėjusį ketvirta
dienį. 

Jame kardinolas A. J. Bač-
kis ir arkivyskupas S. Tamke-
vičius prašė prezidento „įsi
klausyti į savo sąžinės balsą ir 
pasielgti taip, kaip reikalauja 
bendrasis gėris, o ne asmeniniai 
ar grupiniai interesai". 

Atsakyme Katalikų Baž
nyčios vadovams R. Paksas tei
gia, pradėdamas darbą Prezi
dentūroje, Nukelta į 7 psl. 

Parlamentarai prašo ištirti 
informaciją apie bandymą 

papirkti prezidentą 
V i l n i u s , gruodžio 12 d. 

(BNS) — Grupė Seimo narių 
kre ipės i į Specialiųjų tyrimų 
tarnybos (STT) vadovą Valen
t iną J u n o k ą prašydami skubiai 
išt ir t i informaciją apie bandy
mą papi rk t i prezidentą Rolandą 
Paksą. 

Apie tokį bandymą pranešė 
p a t s p r e z i d e n t a s trečiadienį 
Pakruojyje vykus iame susit i
kime su vietos gyventojais. Tą 
patį j is pakartojo ketvirtadienį 
Prezidentūroje vykusiame susi
t ik ime su regioninės žiniasklai-
dos ats tovais . 

Pa r l amen ta ra i taip pat pra
šo STT šią informaciją ištirti 
ka ip ga l ima skubiau, nes „prieš 
prezidentą nukreiptos nusikals
tamos veikos kelia itin didelį ki
tų vals tybės valdžios institucijų 
bei visos visuomenės susirūpi
nimą". 

Kre ip imąs i pas i rašė val
dančiosios Socialdemokratinės 
koalicijos frakcijos nariai Ju l ius 
Saba t auskas ir Petras Popovas 
bei opozicinės Tėvynės sąjungos 

- konservatorių frakcijos nariai 
Andrius Kubilius, Arvydas Vi
džiūnas ir Jurgis Razma. 

Pats prezidentas ketvirta
dienį susitikęs su generaliniu 
prokuroru Antanu Klimavičiu
mi apie bandymą jį papirkti nie
ko nepranešė. 

A. Klimavičius po susitiki
mo teigė, jog prokuratūra negali 
pradėt i tyrimo remdamasi tik 
žiniasklaidos pranešimais. 

Seimo pirmininkas Arturas 
Paulauskas penktadienį inter
viu Lietuvos radijui pareiškė, 
kad prezidentas R. Paksas el
giasi nederamai ir negarbingai, 
slėpdamas, kas jam esą siūlė 
kyšį už atsistatydinimą. 

„Taip nesielgiama. Jeigu 
prezidentui buvo pasiūlytas ky
šis, arba buvo bandymas pa
pirkti , jis turi nedelsiant apie 
ta i informuoti teisėsaugos insti
tucijas", sakė A. Paulauskas. 

Susitikime su Pakruojo 
gyventojais prezidentas teigė, 
jog j am pinigai buvo siūlyti už 
tai , kad jis atsistatydintų. 

Minėjime dalyvavo buvusieji Lietuvos žemes ūkio ministrai (iš kaires) R. Karazija, 
Survila, E. Makelis, K. Kristinaitis ir dabart inis žemės ūkio ministras J . Kraujelis. 

:. Knašys, M. Grigaliūnas, R. 
Sauliaus Venckaus (ELTA) nuotr. 

L i e t u v o s ž e m ė s ū k i o min i s t er i ja i — 85 m e t a i 
Viln ius , gruodžio 12 d. 

(Elta) — Žemės ir maisto ūkis 
yra viena iš svarbiausių Lie
tuvos ūkio ša^- į Čia sukuriama 
apie 12 proc. valstybės bendrojo 
vidaus produkto (BVP). 

Lietuva jau antri metai vi
siškai apsirūpina valstybėje iš
augintais maistiniais ir paša
riniais grūdais, dalį jų ekspor
tuoja. 

Tokios mintys apie dabar
tinę žemės ūkio padėtį bei jo 
rytdieną skambėjo penktadienį 
vykusiame iškilmingame Žemės 
ūkio ministerijos (ŽŪM) 85 
metų jubiliejaus minėjime. 

„Peržvelgdami mūsų tautos 
istoriją, kur buvo daug skaus
mingų praradimų ir "laimėjimų, 
norime sukurti geresnę kaimo 
rytdieną", minėjime kalbėjo že

mės ūkio ministras Jeronimas 
Kraujelis. 

J i s priminė ir Lietuvos 
žemės ūkio istoriją. 

1918 metais sudarytoje pir
mojoje atsikuriančios Lietuvos 
vyriausybėje žemės ūkio ir vals
tybės turtų ministru buvo pa
skirtas Juozas Tūbelis. 

Per tuos metus žemės ūkiui 
vadovavo nemažai iškilių asme

nybių, tarp jų buvo Aleksan
dras Stulginskis, Mykolas Kru
pavičius, Stasys Putvinskis. 

Tuo metu žemės ūkyje dir
bo apie 80 procentų Lietuvos 
gyventojų. 

Vėlesniais metais persi
tvarkęs Lietuvos žemės ūkis 
galėjo lygiuotis į Vakarų Euro
pos valstybes. Nemažai žemės 
ūkio produkcijos — gyvulių, 
paukščių, jų produktų, linų — 
buvo išvežama į užsienį. 

Lietuvos žemės ūkis smar
kiai nukentėjo Antrojo pasau
linio karo metais ir Lietuvą 
prievarta prijungus prie Sovie
tų Sąjungos. 

Tačiau niekuomet Lietuvos 
kaimo žmogus neprarado sąsa
jų su žeme, visuomet ja nuošir
džiai rūpinosi. 

Jubiliejaus proga ŽŪM iš
kilmingo minėjimo dalyvius 
sveikino Seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas, vyriausy
bės kancleris Antanas Zenonas 
Kaminskas, Seimo Kaimo rei
kalų komiteto pirmininkas Gin
tautas Kniukšta. 

Taip pat buvo perskaitytas 
Lietuvos prezidento Rolando 
Pakso sveikinimo laiškas. 

JAV pareigūnai atvyko pasiimti 
Lietuvoje sulaikyto įtariamojo 

V i l n i u s , gruodžio 12 d. 
(BNS) — Išsivežti Lietuvoje su
laikyto JAV piliečio į Vilnių at
vyko du JAV teismo vykdytojų 
tarnybos pareigūnai. J ie lydės 
sekmadienį keleiviniu lėktuvų į 
tėvynę išskraidinamą narkoti
kų prekyba į tariamą JAV pilietį 
Joseph Patr ick Ryan. 

Kelionės išlaidas finansuoja 
JAV. 

Lietuvos kriminalinės poli
cijos biuro Europolo skyriaus 
komisaras Alius Lazdanas sa

kė, kad konvojaus pareigūnai 
amerikietį paims iš Lukiškių 
tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, 
ku r jis laikomas nuo suėmimo 
dienos ir nuveš iki Vilniaus oro 
uosto. Ten bus pasirašyti as
mens perdavimo dokumentai ir 
į tariamasis bus perduotas JAV 
teismo vykdytojų tarnybos pa
reigūnams. 

Vilniaus apygardos teismas 
praėjusį ketvirtadienį patenki
no J. P. Ryan išdavimo prašy
mą. Nukelta į 7 psl. 

Žlugo nuteisto 
Lietuvos komunisto 

viltis džiaugtis 
laisve 

Vilnius , gruodžio 12 d. 
?BNS) — Užgeso Lietuvos ko
munistų vadovu save laikančio 
76 metų Mykolo Burokevičiaus 
viltis iš įkalinimo vietos išeiti 
pirma laiko. 

Dienraštis „Lietuvos rytas" 
penktadienį rašo, kad Lietuvos 
apeliacinis teismas patenkino 
Generalinės prokuratūros 
skundą ir paliko galioti 1999 
metų vasarą jam skirtą 12 me
tų bausmę už antivalstybinę 
veiklą. Nukelta į 7 psl. 

Netrukus bus patvirt intas Vilniaus ir Kauno 
dvimiesčio strateginis planas 

Elektrėnai, gruodžio 12 d. 
(Elta) — Penktadienį Elektrė
nuose vykusiame pirmajame 
bendrame Vilniaus ir Kauno 
miestų tarybų posėdyje abiejų 
didžiųjų Lietuvos miestų politi
kai pritarė galutiniam Vilniaus 
ir Kauno dvimiesčio strateginio 
plano projektui. 

Planuojama, kad Lietuvos 
tarptautiniam konkurencingu
mui reikšmingą dvimiesčio 
strateginį planą Vilniaus ir 
Kauno miestų tarybos patvir
tins dar šiais metais. 

Nukelta į 7 psl. 
Vilniaus ir Kauno merai 
ravičius. 

Ar turas Zuokas 'kairėje) ir Arvydas Garba-
Tomo Bauro 'Elta* nuotr 

Pasaulio naujienos 
(RemianSs AFP. Reuteis, AP, lntersax. ITAR-TASS. BNS 

žjfxų agergtlat praneširrats; 

buvo „visiškai sėkmingos", sa
kė rūmų atstovė spaudai. 

JAV 

E U R O P A 
V a t i k a n a s . Popiežius Jo

nas Pau l ius II ketvirtadienį, 
Europos Sąjungos viršūnių su
sit ikimo išvakarėse, paskelbė 
dramat išką kreipimąsi į ES va
dovus, rag indamas juos neatsi
sakyti paminėti krikščioniškų
jų vertybių pirmojoje ES kons
titucijoje, dėl kurios tur i būti 
sus i ta r ta per šį istorinį susiti
kimą Briuselyje. „Būtina, kad 
Europa šiandien saugotų savo 
vertybių paveldą ir pripažintų, 
kad visų pi rma krikščionybė 
buvo t a jėga, galinti juos pa
remti , sutaikyti ir suvienyti", 
sakė popiežius. 

B r i u s e l i s . Europos Sąjun
gos (ES) vadovai penktadienį 
p r i t a r ė s augumo strategi jai , 
s iekiant paverti ES aktyvesne 
veikėja tarptaut iniuose reika
luose, bei patvirtino ES „di
džiojo t rejeto" (Vokietijos, 

Prancūzijos ir Rusijos) suderin
tą susitarimą dėl karinio pla
navimo padalinio krizių valdy
mo operacijoms. 25 dabartinių 
ir būsimųjų ES narių vadovai, 
siekdami galutinai pamirš t i 
t ransatlantinius nesu ta r imus 
dėl Irako, taip pat paskelbė įsi-
pareigojantys įgyvendinti „kon
struktyvų, subalansuotą bei 
toliaregišką" bendradarbiavi
mą su JAV. Tačiau viršūnių 
susitikimas prasidėjo tuo metu, 
kai įtampa vėl atsinaujino dėl 
JAV sprendimo uždrausti karo 
Irake priešininkėms dalyvauti 
konkurse dėl Irako ats tatymo 
projektų 

Londonas. 77 metų britų 
karalienei Elizabeth II penkta
dienį buvo atliktos nedidelės 
operacijos, kurių metu iš kai
riojo kelio pašalinta plyšusi 
kremzlė ir veido odos „pakiti
mai". Operacijos Londono Ka
raliaus Edward VII ligoninėje 

Vašingtonas. Iš JAV kari
nio jūrų laivyno raketinio mini
ninko paleista gaudomoji rake
ta „Standard Missile 3" ketvir
tadienį virš Ramiojo vandenyno 
pataikė į tariamą priešo kovinę 
galvutę. Tai jau ketvirta sėkmė 
iš penkių bandymų naudojantis 
jūroje dislokuota gynybos siste
ma „Aegis" numušti skrendan
čią raketą, pranešė Pentago
nas, vykdantis daugiapakopio 
raketų „skydo" programą. Pen
tagonas šį bandymą vadina vis 
„sudėtingesnių, reikšminges
nių ir operatv-viškai realesnių 
balistinių raketų naikinimo 
scenarijų" dalimi. 

V a š i n g t o n a s . Pentagono 
surengtas pat ikrinimas JAV 
bendrovėje „Halliburton" paro
de, kad ji pareikalavo iš JAV 
vyriausybės 120 mln. dolerių 
daugiau negu iš tikrųjų kaina
vo jos paslaugos Irake, ketvir
tadienį pranešė JAV Gynybos 
depar tamentas . Pentagono 

duomenimis. „Kellogg Brovvn & 
Root" padalinys galėjo permo
kėti 61 mln. subrangovams iš 
Kuvvait'o už degalus, atgaben
tus į Iraką pagal sutartį, pasi
rašytą kovą su JAV inžinerijos 
korpusu. „Kellogg Brovvn & 
Root" mokėjo Kuwait'o bendro
vei po 2.20 dol. už benzino ga
loną, kai kitose sutartyse nu
rodoma 1.18 dol. kaina. Sando
ris Irako naftos ūkiui a tkurt i , 
sudarytas su „Halliburton", jau 
atsiėjo JAV 2 mlrd. dolerių. Da
bar Vašingtonas ketina atsi
sakyti jo ir sudaryti sutart is su 
dviem bendrovėmis, kurios 
laimės konkursą. „Hallibur
ton", kurio buvęs vadovas Diek 
Cheney dabar vra JAV vice
prezidentas, neigia, kad jo pa
dalinys galėjo padaryti pažeidi
mų 

Vašingtonas. Pagal naują
jį JAV bioterorizmo įstatymą 
užsienio ir JAV bendrovėms. 
gaminančioms, gabenančioms 
ar sandėliuojančioms vartoji
mui JAV skirtus maisto pro
duktus nuo penktadienio reikės 
registruoti prekių siuntas ati

tinkamose JAV įstaigose pen
kias dienas prieš pristatymą, 
priešingu atveju jų prekės gali 
sugesti JAV uostuose. Griežtes
nės maisto produktų importo 
nuostatos, numatytos biotero-
rizmo įstatyme, įsigalioja nuo 
gruodžio 12 dienos ir yra viena 
iš paskutinių apsaugos priemo
nių, kurios buvo patvirtintos po 
2001 metų rugsėjo 11 dienos 
teroro išpuolių JAV. 

netoli JAV būstines naktį iš 
ketvirtadienio į penktadienį 
nugriaudėjo virtinė sprogimų. 
Laimei, niekas nebuvo sužeis
tas, pranešė kariuomenės ats
tovas spaudai. 

Ramadi. Šalia Ramadi 
esančioje JAV karinėje bazėje 
ketvirtadienį detonavus sprog
menų prikrautam sunkveži
miui, žuvo vienas ir buvo su
žeista 14 JAV karių, pranešė 
kariuomenė. 

QATAR 

Doha. Irako laikinasis už
sienio reikalų ministras Hoshi-
yar Zebari parėmė JAV spren
dimą neleisti karui nepritaru
sioms valstybėms dalyvauti 
konkurse dėl atstatymo projek
tų ir sakė, kad kai kurios jų rė
mė ..kruviną" Saddam Hussein 
režimą. „Mes, irakiečiai, atsi
mename tokius dalykus, atsi
mename tuos, kurie buvo greta, 
ir tuos kurie buvo prieš mus", 
sakė laikinasis ministras. 

UKRAINA 

I R A K A S 

Bagdadas. Irako sostinėje 

Kijevas. Ukrainos vyriau
sybė išmokės Izraelio pilie
čiams, 2001 m. spalį virš Juodo
sios jūros numušto lėktuvo 
„Tūl54" keleivių artimiesiems, 
kompensacijas, kurių bendra 
suma — 7.5 mln dolerių Žinia-
sklaida rašė, kad kiekvieno žu
vusiojo giminėms bus sumokėta 
apie 200.000 dolerių. Rusijos 
lėktuvą, skridusi maršrutu Tel 
Avivas-Novosibirskas. numušė 
nuo kurso nukrypusi Ukrainos 
priešlėktuvines gynybos rake
ta. Žuvo 78 žmones, daugiausia 
Izraelio ir Rusijos piliečiai. 
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D R A U G A S , 2003 m. gruodžio 13 d., š e š t ad i en i s 

Iš Ateitininkų 
Gyvenimo 

Medžiagą siųsti: 
Vidai Kuprytei c /o Draugas 

4545 W 63 St Chicago, IL 60629 
e-adresas: draugas@ateit is.org 

N A U J A U S I A „ATEITIS" 
TIKRAS DŽIAUGSMO ŠILTADARŽIS! 

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

T rečiasis2003 metų „Atei
ties" numeris jau pas 
skaitytojus. Per abu vir

šelio puslapius pasklidę septy
ni besišypsantys jaunuolių vei
dai . Norėdami praskaidr int i 
žurnalo skaitytojų nuotaikas ir 
juos paskat int i džiaugtis nors ir 
mažais gyvenimo malonumais, 
išradingoji „Ateities" redaktorė 
Ieva Elzbutaitė ir kiti žurnalo 
kūrėjai pasir inko pagrindinę 
rudeninio žurnalo temą— 
Džiaugsmo šaltiniai. 

Skaitytojai kviečiami susi
mąstyti , k a s jiems ir jų drau
gams teikia džiaugsmą. Mąsty
ti ir plėsti savo akiratį skaityto
ja i skat inami, skaitant Onutės 
Vaičaitytės rašinį apie laiškus 
ir muziką. Mantas Sekmokas 
rašo apie kompiuterinius žaidi
mus . Toliau skaitome apie šo
kančius „Aura" teatro grupėje, 
apie žmones, pasirinkusius sa
vanorišką darbą Kauno vaikų 
telefono linijoje. „Kviečiame— 
atsiverskite žurnalo puslapius 
ir pažvelkite kiek daug yra ap
link mus dalykų, reiškinių, už
siėmimų, kurie mums galėtų 
teikti džiaugsmą..." 

Šiame numeryje prisimena
mos akimirkos iš Ateitininkų 
Federacijos XIV Kongreso. Atei
t in inkų Federacijos naujasis 
p i rmin inkas Liutauras 
Serapinas kelia 
visą eilę 
k l a u s i m ų . 

laukiančių mūsų apmąstymų ir 
atsiliepimų. „Kasdienybės ma
lūnėlis" aprašo vasaros stovyk
las, akademijas bei suvažia
vimus. 

Reikia pastebėti , kad šio 
numerio tiražas buvo tik 700 
egzempliorių. Tai 30 proc. 
sumažėjimas nuo vis tiek gana 
menko 1000 egz. t iražo. Gal 
neatsitiktinai, lapkričio mėnesį 
Lietuvos ateitininkų tinklapiuose 
buvo visa eilė įžvalgių pasi
sakymų, rūpestingų minčių 
„Ateities" žurnalo reikalu. Ne
galima būtų sakyti, kad „Atei
tis" nėra įdomi. Tuo pačiu reikia 
konstatuoti, kad yra daug ja 
nesidominčių žmonių. 

Savo redaktorės pastabas 
Ieva baigia kvietimu: A t r a s k i 
me kuo džiaugtis kiekvieną sa
vo gyvenimo akimirką ir tei
kime džiaugsmo kitiems!" Nors 
tai rašyta rudeniniame nume
ryje, šie žodžiai labai t inka kaip 
linkėjimas Naujųjų metų išva
karėse. Kodėl „Ateitį" neužpre
numeruoti savo draugams ir tuo 
pratęsti jų džiaugsmą visiems 
metams? Iš tikrųjų, tai yra 
draugiškas siūlymas, o ne klau
simas. 
Šis straipsnis, kiek sutrumpintas, 
paimtas is ateitininkų tinklaiapio: 
www.ateitis.org. Kviečiame užsukti 
ir pasižvalgyti—vis rasite ko naujo 

pasiskaityti. 

Ateitininkų šalpos fondo metinėje vakarienėje susirinko gražus būrelis tėvelių: Grasilda Reinytė, Vainis ir Laima 
Aleksos, Nijolė Balčiūnienė, Ona Daugirdienė, Rimas ir Vaida Petraičiai, Daiva ir Petras Kisieliai ir Jol i ta 
Narutienė. Nuotrauka Jono Šalčiaus 

Tai puiki kalėdinė dovana! 
Užsiprenumeruokime ATEITIES žurnalų 

2004 metams 
Vardas ir pavarde 

Adresas 

Miestas, valstija ZIP_ 

Vienerių metų prenumeratos kaina 20 )AV do l 

JAV gyvento ja i siųskite savo užsakymus: 
Danute Mik ru t 275 Hickory Court, Lake Bluff, IL 60044 

Čekius rašyti: L ITHUANIAN CATHOLIC FEDERATION ATEITIS 
„ M e m o " eilutėje parašyti „Ateities prenumerata" 

RYTOj SUSITIKIMAS 
SU AF PIRMININKU 

LEMONTE 

Čikagos ir apylinkių sen
draugiai ateitininkai ruošia 
susitikimą su Ateitininkų fede
racijos pirmininku Liutauru 
Serap inu , kuris baigia savo 
viešnagę JAV-se, prieš grįž
damas atgal j Vilnių. Susitiki
mas vyks Ateitininkų namuose, 
Lemonte, sekmadienį, gruodžio 
14 d , lOv.r . 

Tai bus proga klausytis AF 
pirmininko įspūdžių apie pir
muosius mėnesius AF valdybos 
pirmininko pareigose bei apie 
jo susitikimus su JAV-ių atei
t ininkais įvairiuose miestuose. 
Taip p a t bus galima kelti 
klausimus apie Lietuvos atei
tininkų veiklą, AF planus ar 
kitas įvairias temas. Visi kvie
čiami dalyvauti 

ŠEŠTADIENIS SKIRTAS ŠALPOS FONDUI 
Suvažiavo posėdžiauti ir pabendrauti 

Narių Met in is Suvažiavimas 

Š.m. lapkričio 22 diena buvo 
skirta Ateitininkų šalpos fondo 
narių metiniam suvažiavimui ir 
fondo pokyliui, kurie vyko Atei
tininkų namuose, Lemonte. 

Fondo narių suvažiavimas, 
suorganizuotas fondo tarybos 
nario Juozo Polikaičio, prasidėjo 
šv. Mišių auka už visus ateiti
ninkus, ypatingai šiais metais 
mirusius dr. Adolfą Damušį, 
prel. dr. Juozą Prunskį, Vandą 

ČIKAGOS KŪČIŲ ŠVENTĖ 

Kun. A. Lipniūno-Prez. A. 
Stulginskio Čikagos moksleivių 
ateitininkų kuopa maloniai 
kviečia visus, šventiškai nusi
teikusius, į šv. Kūčias prime
nančią šventę, gruodžio 21 d. 
1:00 vai. p.p. Jaunimo centro 
didžiojoje salėje. 

Po iškilmingų šv. Mišių šei
myniškai dalinsimės kalėdai
čiais ir pasivaišinsime Kūčių 
valgiais, kuriuos paruoš pasi
šventusios ateitininkės. Pasi
linksminsime kalėdinių gies
mių giedojimu. Registruotis pas 
Oną Daugirdienę (630) 325-
3277 arba elektroniniu paštu: 

odaugi rdas@hotmai l . com 
Auka: $15 suaugusiems, 

$10 studijuojančiam jaunimui, 
o vaikams iki aštuonerių metų 
nemokamai. Visi maloniai kvie
čiami 

Prunskienę, Teodorą Tamulie-
nę, Joną Žebrauską ir kun. An
taną Zvinklį ir už tuos kurių 
mirtis sulaukusi pažymimų su
kaktuvių: kun. Stasys Yla—20 
metų, dr. Albina Prunskienė ir 
dr. Vytautas Vygantas—5 me
tai . Šv. Mišias aukojo kun. 
Algirdas Paliokas. 

Narių suvažiavimą pradėjo 
fondo tarybos ir valdybos pirm. 
Laima Šalčiuvienė, pakvies-
dama sekretoriauti Ireną Kaz
lauskienę ir pirmininkauti Juo
zą Polikaitį. 2002 metų suvažia
vimo protokolą perskaitė Regi
na Kazlauskienė. Toliau, š iau
rės Amerikos ateitininkų tary
bos pirm. Nijolė Balčiūnienė su
važiavimo dalyvius supažindi
no su iš Lietuvos atvykusiu 

Ateit ininkų federacijos pirm. 
Liutauru Serapinu. AF pirmi
ninko sveikinimas pasižymėjo 
nuoširdumu ir padėka. 

Tarybos pirm. pateikė tary
bos sprendimus nuo paskutinio 
suvažiavimo. Tarybos nutar i 
mai apėmė ne tik lėšų skirsty
mą, bet ir pačio fondo auditą bei 
IRS anketų paruošimą. Šiais 
metais Ateitininkų šalpos fon
das virš $25,000 išskirstė ateiti
ninkų ir ateitininkiško jaunimo 
veiklai paremti Lietuvoje, Vo
kietijoje ir Šiaurės Amerikoje. 
Paremtos jaunųjų ateitininkų, 
moksleivių ir studentų sąjun
gos. J a u n i m a s , kuris nebūtų 
galėjęs dalyvauti ateit ininkų 
stovyklose, fondo paramos dė
ka, dalyvavo. Skirta parama ir 
Ateitininkų federacijos veiklai. 
ASF parėmė ŠAAT projektą 
Adelės Dirsytės 50 m. mirties 
sukaktuves paminėti malda
knygės ir monografijos išleidi
mu. Fondo lėšomis šįmet išleis
tas .Nekalto Prasidėjimo seselių 
paruoštas, kun. Stasio Ylos eilė
raščių rinkinys „Tylos liturgi
ja". Paremtas Ateitininkų XIV 
kongresas ir „Ateities" žurnalas. 

ASF valdybos pranešime, 
pirmininkė išvardino įvairius 
valdybos atl iktus darbus: tary
bos sprendimų vykdymas, iždo 
vedimas, sąskaitų apmokėji
mas, kvitų išrašymas, loterijos 
pravedimas, metines vakarie
nės organizavimas, kalėdiniai 
sveikinimai, ryšys su spauda. 

Fondo iždininkas Raimun
das Lapšys pateikė iždo stovį ir 
paaiškino, kur laikomos lėšos. 
ASF turi per keturis šimtus 
tūkstančių dolerių kapitalo, di
džioji dalis ribojamom paskirtim. 

Kontrolės komisijos vardu 
pranešimą pateikė Audronė Už-
giriene, patvirt indama knygų 
tikslumą ir tvarką. 

Taryboje yra devyni nariai, 

iš kurių kasmet renkami trys. 
Tokiu būdu niekados nepasikei
čia visas tarybos sąstatas. 2003 
metais ASF tarybos nariai buvo 
Nijolė Balčiūnienė, Ofelija 
Vainienė, Petras V. Kisielius, 
Daina Kojelytė, Raimonda Kon
t r imienė, Arūnas Liulevičius, 
Marytė Meškauskaitė, Juozas 
Polikaitis, Laima Šalčiuvienė. 
ASF valdybos nariai : pirm. 
La ima Šalčiuvienė, vicepirm. 
Nijolė Balčiūnienė, ižd. Ramin
t a ir Raimundas Lapšiai, sekr. 
Arūnas Liulevičius ir narė Eglė 
Paulikienė. Susirinkimo metu 
tarybos nariais buvo išrinkti 
Sigutė Mikrut, Juozas Polikai
tis ir Ofelija Vainienė. Revizijos 
komisijos nariais pasiliko tie 
patys kaip ir pereitais metais: 
Gediminas Damašius, Vytas Ja
nušonis ir Audronė Užgirienė. 

Met in is pokylis 

Pasibaigus ASF narių suva
žiavimui, į Atąjtininkų namus 
rinkosi fondo nariai, bičiuliai, 
rėmėjai pokyliui. Susirinkusius 
pasveikino Laima Šalčiuvienė ir 
pasidžiaugė, kad vakaro progra
mą atl iks Dariaus Polikaičio 
vadovaujamas „Vyturio" vaikų 
choras su dviem smuikininkais 
— Nerijumi Aleksa ir Kaziu 
Motekaičiu. Su entuziazmu 
jaunimas gražiai atliko progra
mą. Galima tik džiaugtis, ma
t an t tokį lietuvišką prieauglį! 

Laima Šalčiuvienė padėkojo 
visiems atsilankiusiems už fon
do rėmimą. Ji išvardino ir visus, 
kurie prie vakaro pokylio sėk
mės prisidėjo. Stalus ir kėdes 
sustatė Nijolė Balčiūnienė, Liu
t au ras Serapinas, Juozas Poli
kaitis, Jonas Šalčius su žmona. 
Stalų papuošimą suplanavo Da
nutė Mikrutaitė, ta lkinant Si
gutei Kavaliūnaitei Mikrut. Ra
min ta ir Raimundas Lapšiai 
tvarkė loteriją. Alfonsas Par-
gauskas supirko gėrimus, o 
Pranas Pranckevičius juos pils
tė. Aldona Šoliūnienė su vyru 
Vytautu ir savo šeimininkėm 
paruošė skanią vakarienę. Lore
ta Grybauskienė suorganizavo 
saldumynų stalą, prie kurio pri
sidėjo Ona Daugirdienė, Dana 
Kapačinskienė, Danguolė Kuo
lienė, Jolita Narutienė, Grasil
da Reinytė, Izabelė Stončienė ir 
Ofelija Vainienė. O be namų 
prievaizdų, ponų Bielskų, sun
ku būtų viską sutvarkyti po to
kio pokylio. 

Prieš vakarienę AF pirm. 
Liu tauras Serapinas t rumpai 
visus pasveikino ir perdavė lin
kėjimus iš Lietuvos ateitininkų. 
O po vakarienės loterijos bilie
tai buvo ištraukti fondo iždi
ninkų dukros Andrėjos Lap-
šytės Laimingai praturtėjo: 
Valerija Kazlauskas, iš Los 
Angeles, dr. Rimvydas Sidrys 
iš Streator, IL, ir dailininkas 
Rimantas Laniauskas iš Ohio. 

Vakarui einant į pabaigą, 
sunkiai skirstėsi atvykusieji. 
Tik kada jau nuo stalų pradėjo 
rinkti staltieses, svečiai supra
to, kad vakaras baigiasi. Labai 
pamažu ištuštėjo Ateitininkų 
namai. 

Laima Šalčiuvienė 

Jonas Šalčius ir Ateitininkų fede
racijos pirm. Liutauras Serapinas 
Ateitininkų šalpos fondo susirin
kime. Nuotrauka Jono Kuprio 

GAJLĖ SABALIAUSKAS, MD. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Mic!west Heart Specialists 
3825 HigMand Ave., Towor 2, Suite 400 

Dowrters Grove., IL 60515 
630-719-4799. 

Priklauso Good Samaritan, Central 
OuPage. Edward ir Elmhurst ligoninėms. 

EDMUNDAS VT2NAS, MD., S.C. 
VIDAUS L IGI ! GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 "r 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagai susitarimą 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Te). 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

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

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

Joliet, iL 60435 
Tel. 815-741-3220 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

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

630-941-2609 

TERESE KAZLAUSKAS, MJD. 
VUABUBLYS, MD. 

Vaikų gydytojos 
900 Ravinia PI., Orland Park, IL 

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

VIDAS J. NEM1CKAS, M.D. 
KARDOLOGAS-SIRDIES UGC6 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
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MARIUS KATIUUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
"VAv.centerbrsurpeoarribrBasSheatr-ccr-

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANUI GYDYTOJAS 

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

Dr. VIUUS MlKAiTIS 
Šeimos daktaras ir chirurgas 

Family medical cliruc 
10811 W. 143 St Ortand Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hosprtal 
Silver Cross Hospifal 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 70^460-2500 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

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

10 & 640 a Kingery hKivy, Wicwbrcok 
Tel. 630-323-5050 

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 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6417 W. 87 St. 

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

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRJ DALLAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Treatment Institute 

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

skausmo diagnozes ir gydymo spedaisiai 
Elgin: 847-289-8822 

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

r Ubertyvfc. www.illinotspain.com 

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

Lietuviams sutuatVys dantis už pneinama. kainą. 
Sustanmui «aben arefSka atba SetuvBteH. 

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

"1 Dr. Vida I.Puodžiūnienė 
Healthy Coonection 
CHropracfc & Rehab 

Ctrfc 
Manualine ir fizinė terapija, sporto 

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

patarimai. 
1000 S. State Street, 

Suite 201/202, Lcckport, iL 60441. 
Tel. 815-834-9075/9076 

Kalbame lietuviškai 

Dr. VILUA KERELYTE 
Amber Health Center 

Stuburo, sąnarių ir raurnenų gydymas, 
chiropraktika.manuahnė terapija, 

akupunktūra. 
6420 W. 127 Str., #106, Palos Hights. IL 

60436. Tel. 708-239-0909. 
Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus. 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį 

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

10400 75 St., Kenosha, Wl 
53142 

(262) 948-6990 

D- V.J. VASAiTlENĖ 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 
venas. Kosmetine chirurgija. 

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

Dr. ELIGIJUS LELIS 
Akiu ligos ir chirurgija 

1192 VValter St., Lemont, IL 
60439 

1051 Essington Rd. #200, 
Joliet, iL 60435 

Tel. 815-723-1854 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACnC PHYSICIAN 
MANUALINĖ IR FIZIOTERAPIJA, 

AKUPUNKTŪRA. 
nugares, KaHo, gaivos M H H Į 

<V migrenos), sportiniu traumų aoecatestas 
6645 W. Stanley Ave., 

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

Dirbame kasdien, savaitgaliais — 
susitarus Kalbame lietuviškai 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA E CEPELE, DD.S. 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
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MES IR PASAULIS 
Paruoš ia B r o n i u s N a i n y s 

SUTARTINIS PREZIDENTAS 

Tarp politinio triukšmo 
kėlėjų Lietuvoje veikliausias 
yra Tėvynės sąjungos (konser
vatorių) partijos vadovas Sei
mo narys Andrius Kubilius. 
Prezidento Rolando Pakso ne
va Lietuvos saugumui ken
kiantiems ryšiams su nusi
kalstamu pasauliu ištirti bei 
įvertinti sudarytai Laikinajai 
komisijai, kurioje jis atstovau
ja konservatoriams, dar net 
nepradėjus darbo, šis uolus 
seimūnas prezidentą apkalti
no, kaltę įrodė, kaltą nuteisė 
ir liepė bausmę vykdyti, pra
dedant pasitraukimu iš parei
gų. Dabar, vos tik komisijai 
darbą baigus ir išvadas per
davus Seimui, kurio sprendi
mo galima tikėtis tik po 
dviejų, trijų ar net daugiau 
mėnesių, jis jau ieško naujo 
kandidato į prezidentus, siūlo 
parinkti nepartinį ir dar tokį, 
dėl kurio visos partijos su
tartų. Tokios spartos valsty
biniu lygiu iki šiol nebuvo pa
rodęs dar nė vienas seimūnas. 
Labai gerai, kad tokių parei
gingų narių paprastai uolumu 
nepasižyminčiame Lietuvos Sei
me yra, tačiau tik klausimas, 
ar toji jų energija kartais ne-
liejama tuščiai? Jdomu, kaip 
jis galvoja suderinti trisdešimt 
septynių partijų nuomones dėl 
vieno bendro, visoms joms pri
imtino, kandidato į preziden
tus, kurių kiekvienas vadovas 

pats nori prezidentu būti. Juk 
ar ne dėl to jie tas partijas ir 
steigia. Ar ne dėl to troškulio 
ir šiais metais krikštijosi nau
jagimės, Uspaskicho vadovau
jama Darbo ir Akstinavičiaus 
— Socialdemokratų partijos? 
Na, sakykim, čia gal perdėta, 
daugumas šių partijų žino į 
Lietuvos Prezidentūrą įžengti 
galimybių neturį, bet jeigu ir 
trečdalis jų, o tai tikrai realu, 
tokiomis galimybėmis tiki, 
tuzino partijų nuomones sude
rinti, galima lažintis, nepa
vyks. O be to, kam tokio da
lyko reikia? Argi negerai, kai 
yra daug bandančių atsisėsti į 
Lietuvos prezidento kėdę, ir 
balsuotojai turi iš ko pasirink
ti? Andriui Kubiliui atrodo 
kitaip. Pagal jo siūlymą, parti
jos, arba bent jau didžiosios, 
tiksliau — jų vadovai, parink
tų vieną sutartinį kandidatą ir 
ragintų piliečius jį išrinkti. 
Gerai, jų reikalas, bet niekas 
taip daryti nekliudė joms ir 
anksčiau. Taigi čia nieko nau
jo ir, beje, nieko blogo. Manau, 
kad. taip teigdamas, Kubilius 
neneigia teisės taip pat daryti 
ir kitoms grupėms, sakykim, 
mažosioms partijoms arba net 
nepartinėms grupuotėms, ku
rių, galvą galiu guldyti, irgi 
atsirastų. Bet labai blogai bū
tų, jeigu, pagal Kubiliaus filo
sofiją, tegalėtų kandidatuoti 
tik vienintelis, partijų parink-
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Pakviestieji ir paliktieji 

Čikagoje minint Lietuvos kariuomenės atkūrimo 85-ąją sukaktį š.m. lapkričio 23 d., po akademinės dalies stovi 
(iš kairės): Lietuvos Saulių sąjungos išeivijoje centro valdybos pirm. Mykolas Abarius, LDK „Birutės" draugijos 
vicepirm. Gražina Musteikienė, LDK „Birutės" draugijos narė Ona Gradinskienė, LKBS „Ramovė" pirm. Juozas 
Mikulis, LR gen. garbės konsulas Vaclovas Kleiza, Amerikos Lietuvių tautinės sąjungos valdybos pirm. Petras 
Buchas, LR gen. konsulas Čikagoje Arvydas Daunoravičius, Mažosios Lietuvos Rezistencijos sąjungos pirm. Algis 
Regis ir LDK „Birutė" draugijos narė Jūratė Variakojienė. 

Kalėdinė eglutė prie Rotušės Kaune. Aliaus Koroliovo (Elta) nuotr. 

tas, kandidatas. Tokiu atveju, 
kam bereikia rinkimų? Nes 
praktiškai Lietuvai prezidentą 
išrinktų pora tuzinų Vilniaus 
politikų, susėdusių į pustuzi
nio didžiųjų partijų vadovų 
kėdes. Partijų, kurioms pri
klauso tik apie du nuošimčiai 
Lietuvos piliečių. Koks įdomus 
demokratijos supratimas. 

Bet kodėl į tokius sampro
tavimus reikia leistis? Kodėl 
negera dabartinė prezidento 
rinkimų sistema? Aišku, yra 
jų ir kitokių. Kai kuriose vals
tybėse, pvz. Latvijoje, prezi
dentą renka Seimas. Daug 
kraštų prezidento neturi. Jų 
valstybių galvos yra karaliai ir 
karalienės, vadinamos kara-
lės. Šveicarijoje krašto vado
vas yra septynių tarybos narių 
išrenkamas jos pirmininkas. 
Spėčiau, kad Lietuvos konser
vatorių vadovui lietuviška sis
tema negera todėl, kad pagal 
ją prezidentu buvo išrinktas 
blogas asmuo, kurį Kubilius ir 
jo bendraminčiai siekia nuver
sti. O šalia to, veikia dar ir 
baime, kad nušalintas Rolan
das Paksas gali vėl būti išrink
tas, ir Kubiliui reikės jį antrą 
kartą versti. Ar kas gali už
tikrinti, kad Paksas nenu
rungs ir partijų parinkto kan
didato? Nes šalia jų narių, 
balso teisę turi dar ir 98 proc. 
joms nepriklausančių Lietu
vos piliečių. Juk ar ne pana
šiai atsitiko ir praėjusiuose 
rinkimuose? Ar Valdas Adam
kus nebuvo tu didžiųjų partijų 
palaimintas kandidatas? Kar
tojamose dviejų kandidatų 
varžybose jos gi oficialiai už 
Adamkų pasisakė. Ir kaip visi 
nustebo, kai rinkėjai, jų norų 
nepaisydami, pabalsavo už, į ant
rą ratą netikėtai įšokusį, Ro
landą Paksą. tiesiog sutriuš
kindami dargi ne bet ką, bet 
antros kadencijos siekiantį 
Valdą Adamkų. Jau tik šį 
atvejį priimant dėmesin, 
neatrodo, kad ir įgyvendintas 

Kubiliaus siūlymas praktiškai 
ką nors geresnio padarytų. 
Nebent jis iš tikrųjų nori 
uždrausti kitiems asmenims 
kandidatuoti ir rinkėjams pa
teikti tik vieną kandidatą? 
Jeigu čia jo to skubaus siūly
mo paslaptis, tai tenka tik 
liūdnai apgailėti. 

Aišku, prezidento rinkimų 
sistema Lietuvoje nėra tobula. 
Taip pat, kaip jos nėra tobulos 
nė kituose kraštuose. Viena 
jos bėda yra pinigai. Rinkimus 
laimėti jie padeda, nors, kaip 
pvz., Amerikoje, ne visada 
nulemia. Tai jau daug kartų 
patyrė ne vienas piniguočius, 
paskiausias jų — milijonierius 
Forbes. Tačiau Rolando Pakso 
priešininkai galvoja, kad jį į 
Prezidentūrą įsodino tik pini
gai, ir dar svetimi, rusiški. 
Kalbos apie kažkokius rusų 
milijonus, atrodo, tik kalbomis 
ir liko, nes nė Seimo laikinoji 
komisija daugiau jų negalėjo 
rasti, negu jau seniai žinomą 
Borisovo milijoną litų, ir 
Vyriausioji rinkimų komisija 
sako neturinti pagrindo Pakso 
rinkimų išlaidas iš naujo 
skaičiuoti. Todėl ir Adamkaus 
pralaimėjimą kažin ar t ik 
pinigai lėmė? Pažvelgus į 
rinkimų duomenų žemėlapį, 
kuriame Adamkaus spalvo
mis ženklinamos iš šešias
dešimt tik penkios laimėtos 
apygardos, į jas įskaičiuojant 
ir Vilniaus bei Kauno miestus, 
matyti, kad buvo ir kitų prie
žasčių. Kažin ar viena jų nebu
vo ir dabar Andriaus Kubi
liaus siūlomas, jau Adamkaus 
atveju pasireiškęs, partijų 
vaidmuo: mes parinksim kan
didatą, ir jums leisim už jį pa
balsuoti. Juk ar jūs dar nesu
vokiat, kad, mūsų neklausyda
mi, davėte Lietuvai preziden
tą, kuris tik pašalinti tetinka, 
dabartiniu politiniu triukšmu 
primena liaudžiai Vilniuje 
susispietę partijų vadai bei jų 
kontroliuojami seimūnai. Bet 

ar čia irgi ne tuojau po rin
kimų pralaimėjusių subran
dinta mintis, ieškant tin
kamos progos jai įvykdyti? 
Kažin ar toji, save garsinanti, 
Vilniaus „inteligentija" savo 
ambicingu politikavimu bei 
visokiais nurodymais liaudžiai 
neįgriso tiek, kad jau per 
praėjusius prezidento rinki
mus balsuotojai trenkė ją 
patvorint ir nuėjo savo keliu. 

Dėl to turbūt Andriaus 
Kubiliaus siūlymu suabejojo ir 
premjeras Algirdas Brazaus
kas, ir spėčiau, su juo bus 
Lietuvos piliečių dauguma. Ne 
tik partijoms priklauso teisė 
rinktis kandidatus į preziden
tus. Kandidatuoti gali Kons
titucijai bei įstatymams ati
tinkantis kiekvienas Lietuvos 
pilietis, ir kiekvienas pilietis 
gali balsuoti taip, kaip jis nori. 
O Andriui Kubiliui kažin ar 
negeriau būtų po savo kiemą 
pasidairyti ir pagalvoti apie 
Seimo rinkimų tvarką ir parti
jų vaidmenį šioje Lietuvos 
padangėje, kurioje dabar par
tijų vadovų padiktuotais są
rašais išrinkti seimūnai re
tokai ir į posėdžius tevaikšto, 
po keliolika tesusirenka, net ir 
įstatymams priimti. Taip pat 
vertėtų šiam konservatorių 
vadovui, jų frakcijos seniūnui, 
pamąstyti ir apie į dabartinį 
politinį liūną įklimpusį Seimą 
ir kol kas dar nesuvokiantį, 
kaip iš jo reikės išsikapstyti. 
Daugelio jų kalbų bei pareiš
kimų klausantis, logikos ne
daug randi, ir kažin ar tas 
visas tr iukšmas nesibaigs 
antruoju fiasko (pirmas buvo 
vaidyba su Butkevičium) ir 
liks tik kaip pašaipus prisi
minimas, ir Lietuvoje, ir pa
saulyje. Kas bus Lietuvos pre
zidentas, geriau tegul sutaria 
visi Lietuvos žmonės įprasta 
demokratine tvarka, bet ne tik 
Vilniuje partijų vadai, kurių 
pasitikėjimas tautoje kartais 
nė dešimt procentų nesiekia. 

JAV prezidentas George 
W. Bush turi talentą savo 
užsienio politikai prie

šiškai nuteikti kitų valstybių 
vadovus. Ypač jam nesiseka 
su didžiųjų Europos sostinių 
— Vokietijos, Prancūzijos, Ita
lijos, Rusijos ir kai kurių kitų 
— vadais. Didžiausias kups
tas ant lygaus kelio į visapu
sišką bendradarbiavimą šiuo 
metu yra Irakas. Nuo pat karo 
pradžios, kai Vašingtonas, ne
sulaukęs greito Jungtinių 
Tautų sprendimo ar pritari
mo, pradėjo Irako invaziją tik 
su saujele sąjungininkų, Ber
lynas, Paryžius ar Maskva 
griežtai pasmerkė šį bendro
sios JT nuomonės nepaisymą. 

Tiesa, Maskvos atvejis bu
vo (ir tebėra) kiek skirtingas. 
Rusijos prez. Vladimir Putin, 
atrodo, negali apsispręsti, ar 
pritarti JAV politikai Irake, ar 
prieštarauti . Kadangi pati 
Rusija pastaruoju metu vis 
dažniau susiduria su teroris
tinių išpuolių problema, 
Maskvai naudinga remti Ame
riką, nes tuo pačiu ji turi lais
vas rankas „imtis griežtų 
priemonių prieš teroristus Če
čėnijoje" — argi JAV prezi
dentas to nedaro Afganistane, 
Irake? Kaip Vašingtonas gali 
peikti Rusijos elgesį Čečėni
joje? Juk „puodui nedera kati
lo juodu vadinti"... 

Galbūt ne tiek Irako puoli
mas, nelaukiant Jungtinių 
Tautų Saugumo tarybos palai
minimo, užkūrė protestų ir 
priešiškumo Amerikos vyriau
sybei laužą. Ruošdamasis 
karui, prez. Bush (ir kai kurie 
jo kabineto nariai) labai tiesiai 
šviesiai teigė, kad Amerika 
gali ir be europiečių pagalbos 
apsieiti — jeigu Vokietija, 
Prancūzija ar kuri kita valsty
bė nenori prisidėti, tegul ne
laukia, kad, karui pasibaigus, 
bus pakviesta „dalintis gro
biu" — arba, švelniau išsireiš-
kus — įsijungti į pelningą šios 
sugriautos valstybės atstaty
mą. 

Tvirčiausia Vašingtono są
jungininke stojo Didžioji Bri
tanija. Ilgainiui, jau po oficia
liosios karo pabaigos, prisi
jungė kelios mžesnės Europos 
valstybės, tarp jų ir Lietuva. 
Nors jų, išskyrus galbūt Len
kiją, parama daugiau simbo
liška negu konkreti, bet šis ge
ranoriškumo neliko Vašing
tono nepastebėtas ir neįver
tintas. Juo labiau, kad kai 
kurios Rytų Europos valsty
bės, besiruošiančios atlikti 
paskutinius formalumus, 
prieš tapdamos lygiateisėmis 
Europos Sąjungos narėmis, 

susilaukė viešo papeikimo už 
nesilaikymą ES narių nuo
monės Irako karo atžvilgiu. 
Reikėjo nemažai drąsos ir 
Vilniui, pasiryžusiam į Iraką 
pasiųsti savo karių būrį, 
matyt tikint, kad Amerikos 
palankumas yra vertingesnis 
už ES didžiųjų šnairavimą. 

Taikai Irake neskubant 
sekti karo pabaigos pėdomis, 
amerikiečiams teko nelabai 
patraukli okupanto rolė. Kai 
pradėjo neįtikinančiai skam
bėti tvirtinimai, kad nuola
tiniai irakiečių smurto veiks
mai prieš sąjungininkų kari-
nes pajėgas (ir net savo tau
tiečius, kooperuojančius su 
okupantais) yra tik radika
liųjų Saddam Hussein šali
ninkų darbas, o ne žmonių, 
siekiančių atsikratyti okupa
cija, veikla, prez. Bush kiek 
pakeitė savo taktiką ir krei
pėsi į Jungtinių Tautų nares, 
prašydamas pagalbos. Deja, 
ne daug iš to laimėjo, nes sąly
gos liko tos pačios: Amerika 
pasilieka teisę vadovauti Ira
ko atstatymo darbams ir nuo 
jos malonės priklausys, kiek 
kitos valstybės galės į tą at
statymą įsijungti. 

Visgi ilgainiui reikalai 
pradėjo švelnėti. Juk naftos ir 
dolerių kvapas stipriau vilioja 
už „principus". Berlynas, Pa
ryžius, ir ypač Maskva, jau 
pradėjo žadėti visokeriopą pa
galbą, kad neliktų už pelningų 
kontraktų durų. 

Bet ir vėl čia „išlindo iš 
olos" prez. Bush „talentas": 
šios savaitės antradienį Bal
tųjų rūmų pareiškime prezi
dentas aiškiai pabrėžė, kad 
nei Vokietija, nei Itatija; o juo 
labiau Prancūzija, negali ti
kėtis tų „riebių kontraktų", 
nes jos neatėjo į pagalbą, kuo
met buvo kviečiamos. Pirme
nybė bus skiriama tikrosioms 
Amerikos sąjungininkėms. 
Tarp išvardintų valstybių yra 
ir Lietuva. 

Kad toks pareiškimas 
neskambėtų per griežtai j3uvo 
paaiškinta, jog atranka "daro
ma, „norint užtikrinti bendrų 
Amerikos interesų saugumą 
Irake". Mūsų liaudis sakytų: 
„Papasakok tą pasaką savo 
močiutei, ji patikės..." Kokius 
pavojus saugumui sudarytų 
Prancūzija ar Vokietija, ar 
kuri kita valstybė, paliktoji už 
durų? Tokia Vašingtono politi
ka Amerikai draugų tikrai 
nepelnys ir sunku suprasti, 
dėl ko prez. Bush bei jo kabi
neto nariai kartas nuo karto 
tarsi tyčiomis nusprūsta nuo 
diplomatinio tiltelio ir įpuola į 
dumbliną vandenį. 

SIGNATARAI: TARNYSTE 
LIETUVOS LABUI 

Pokalbis su Lietuvos nepriklausomybės akto signatare, 
ilgamete Lietuvos Seimo nare Romualda Hofertiene 
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Tai akinančiai suspindusi 
Šviesa, kurios ryškumą savo 
kančiomis ir Laisvės siekio pa
stovumu sukaupė partizanai, 
politiniai kaliniai ir tremti
niai. Bažnyčios atstovai, susi
pratę Lietuvos žmonės čia, sa
vo žemėje, ir už jos ribų. Ir ne
dejuokime dėl Sąjūdžio likimo, 
nedekime ant jo galvos vien 
erškėčių vainiko, nes. ne kiek
viena tauta ir ne kiekviena 
karta turi galimybę patirti 
tokią palaimą ir greitai pa
matyti savo misijos rezultatu*. 

— Papasakokite, kaip 
pradėjote Sąjūdžio veiklą 
Klaipėdoje, kaip ją tesėte Vil
niuje. Ką manote apio Są
jūdžio ateitį? 

— Į Sąjūdį įsitraukiau nuo 

pirmųjų jo gimimo savaičių. 
Abi su dukra dalyvavome vi
suose jo renginiuose. Su ak
tyviuoju Dionizu Varkaliu 
steigėme žemdirbių sąjūdį, su 
Eugenijumi Gentvilu ir kitais 
entuziastais sąjūdžio grupes 
kūrėme net teatruose. įkūriau 
mokytojų ir moterų sąjūdžio 
grupes Klaipėdoje, teko joms 
ir vadovauti. Sąjūdžio remia
ma 1988 m. gruodžio mėnesį 
laimėjau Klaipėdos pedagogų 
rinkimus dėl dalyvavimo są
junginiame mokytojų suvažia
vime Maskvoje, kur teko laimė 
su Meile Lukšiene ir Laimute 
Tupikiene pristatyti mūsų 
tautinės mokyklos koncepciją. 
Lietuvos delegatai Kremliaus 
rūmų salėje sukėlė savotišką 

šoką: vieni į mus svaidė ku
pinus neapykantos žvilgsnius, 
kiti palaikė ovacijomis. Pas
tarųjų buvo daugiau... Da
lyvavau Klaipėdos sąjūdžio 
taryboje ir viso Lietuvos per
sitvarkymo sąjūdžio veikloje, 
dažnai tekdavo kalbėti mitin
guose Klaipėdoje, Vilniuje ir 
kitur. Aš tikiu, kad ir dabar 
Sąjūdis reikalingas kaip oras 
ir vanduo. Kodėl? Ogi valdžios 
„protinimui" ir „svarinimui" 
bei piliečių sąmoningam akty
vumui ugdyti. Kur visuomenė 
pasyvi, ten klesti skurdas, dik
tatūros ir valdžios savivalė. 
Praėjusios vasaros įvykiai Ra
seiniuose parodė, kad žmo
nėms nusibodo taikstytis su 
savivale ir valdžios negale. 
(Raseiniškiai, nusivylę viešo
sios tvarkos pareigūnais, pa
tys ėmėsi tvarkyti kriminali
nius nusikaltėlius, kurie Ra
seiniuose vis labiau įžūlėjo. — 
A.Ž.) 

— Tad kokia mūsų laukia 
ateities Iietuva? 

— Matote, prieškario Lie

tuvoje vertybių skalė buvo 
normalios būsenos, o sovie
tiniu laikotarpiu ji buvo apversta 
aukštyn kojomis. Kol jos 
neatversim atgal, neišskirsim, 
kas yra tikrosios vertybės, o 
kas tik mados reikalas, kol 
nesusiskirstysim, kas mums 
yra svarbiausia moraliniame 
žmogaus ugdyme, tol mokėsim 
socialines pašalpas asocia
lioms šeimoms. Dabar Vy
riausybė elgiasi panašiai kaip 
nesąmoningi buto šeiminin
kai, kurie, įvykus santechni
niam gedimui, tik šluosto iš 
vamzdžių tekantį vandenį, bet 
nė piršto nepajudina, kad pa
keistų visą sugedusią sistemą. 
Reikia plačiu mastu suvokti 
mūsų dvasinius skaudulius, 
atsipeikėti ir vertybių skalę 
atversti atgal. 

Moraliniai ir dvasiniai rei
kalai Seime buvo nuolat 
svarstomi Švietimo, mokslo ir 
kultūros komitete, bet vadi
namosios ekonominės mąsty
senos Seimo nariams jie 
atrodė per menki, ne

reikšmingi, o jų esmę užgož
davo ūkiniai ir politiniai klau
simai. Be to, po 1990 metų Sei
mo darbų tvarką diktavo pir
maeiliai valstybės atkūrimo 
dalykai: reikėjo atkurti valsty
bės sienas, įtvirtinti pirmuo
sius valstybingumo požymius, 
reikėjo sparčiai keisti visus 
įstatymus. 

Na, o praėjusiame Sąjū
džio suvažiavime kaip tik ir 
svarstėme būtinybę subalan
suoti dvasinius ir materiali
nius dalykus, apie dvasinį są
jūdį — visuomenės dvasinių 
vertybių gelbėjimą. Tikiu, kad 
toks sąjūdis bus, nes žmonės 
savo bendruomenėse jau pra
deda labai aktyviai veikti 
prieš socialines blogybes. To 
nebuvo prieš dešimtį metų. 
Man atrodo, kad pagaliau 
atsipeikėjo inteligentija, kuri 
iki šiol tylėjo. Ji turi nebijoti 
išsakyti savo nuomonę, turi 
pati morališkai tobulėti ir rei
kalauti visuomenės tobulėji
mo. Bet visų pirma — tobulėti 
pati, nes tylintis inteligentas 

yra tik pasyvus visuomenės 
narys. 

— O gal pasyvumo prie
žasčių reikia ieškoti dvasi
niame nuovargyje, kuris kaip 
koks smegenų vėžys ėda mūsų 
visuomenę. Nežinome to nuo
vargio priežasčių, tik matome 
žmonių abejingumą blogiui. 
Sakykime, kad viena iš jo 
priežasčių yra noras geriau, 
saugiau ir patogiau gyventi 
apsuptam gražių daiktu, šiuo
laikiškų technologijų, kurios 
palengvina mūsų buitį, bet ne
jučia daro žmogų daiktu ver
gu. Tos vergystės neišvengia 
ir politikai prieš penkiolika 
metų į valdžią atėję, kaip sako
ma, pliki basi. Dabar jie bijo 
prarasti susikurtą gerove ir 
įsikibę laikosi vieni kitu. 
Seime jau neatskirsi, kur ideo
loginė kairė, kuri dešinė — vi
si bičiuliaujasi, visi trokšta 
valdžios, visi užsiima populis
tiniais šūkiais o iš esmės dar 
labiau gilina pasyvumo pelkę, 
į kurią grimzta visa mūsų vi
suomenė, ne tik inteligentija. 

— Iš tikrųjų dabar į politi
ką žmonės ateina labai pla
ningai apsiskaičiavę savo nau
dą. Laikui bėgant materialūs 
kriterijai tik stiprės, ims viršų 
prieš dvasinius. Tokia yra 
„tamsos karalystės" logika. 
Mat pereinamuoju istoriniu 
laikotarpiu žmogiškoms silp
nybėms atsiranda palanki 
dirva. Sovietmečiu savo silp
nybes galėjo rodyti tik partinė 
nomenklatūra, o kitus, ban
dančius jomis ..paišdykauti", 
teisėsauga greit sutvarkyda
vo. Permainų ir demokratijos 
kūrimo metu negalima taikyti 
diktatūros metodų. Anarchiš
kos laisves „nuodai" yra sal
dūs. Jei anuomet tik partiniai 
bonzos galėjo nebijoti dėl savo 
ydų ir silpnybių, tai dabar jų 
skonį išbandė visi, kurie įžū
lūs. Permainų laikotarpi aš ly
ginčiau su turtingo gausios 
šeimos tėvo laidotuvėmis. Ta
da išryškėja, kuris vaikas iš 
tiesų* mylėjo tėvą. Jis sėdi prie 
tėvo karsto ir gedi. 

Bus daugiau 
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PIRMO SKRYDŽIO JUBILIEJUS 
VIKTORAS JAUTOKAS 

Broliai — Wilbur 'dešinėje) ir Orville VVright. 

Šiandieną, kai keliaujame 
lėktuvu, nepagalvojame (e gal 
net nežinome), kad prieš šim
tą metų. 1903 m. gruodžio 17 
d., buvo įvykdytas ore pirmas 
skrydis. Nors jis nebuvo toli
mas, bet broliams VVilbur ir 
Orville Wright buvo didelis at
pildas už jų triūsą bei už
sispyrimą įdėjus valandų va
landas planuojant, dirbant, 
bandant. 

Jau nuo senų laikų žmo
nės, stebėdami skraidančius 
paukščius, galvojo apie gali
mybę pakilti aukštyn į padan
ges ir ten plačioje erdvėje pa
skraidyti. 

Garsusis italų menininkas 
mokslininkas Leonardo Da 
Vinci šešioliktame amžiuje, 
išstudijavęs paukščių skraidy
mą suprojektavo sparnus, pa
našia? f'paukščio. kad žmo
gus, prisidėjęs juos prie ran
kų, galėtų skristi. Bet gaila. 
Žmogus yra per sunkus, o 
rankos nėra tokios stiprios, 
kad. plasnodamas sparnais, 
pajėgtų pakilti į padangę ir 
skrajoti kaip paukštis. 

Laikui bėgant, išrastas ga
ro variklis buvo pritaikytas 
traukiniams, o vidaus degimo 
variklis - automobiliams. Pra
dėta galvoti, kaip tuos abu va

riklius pritaikyti „skrendančiai 
mašinai" - tada taip vadino, 
nes dar nebuvo nei „lėktuvo" 
sąvokos. 

Devynioliktojo amžiaus 
pabaigoje atsirado daug žmo
nių (inžinierių, mokslininkų, 
gabių mėgėjui, kurie įvairiau
siais būdais bandė pagaminti 
„skraidančią mašiną". 

Astrofizikas Samuel Lang-
ley, kuris tuo metu buvo Smith-
sonian muziejaus sekretorius, 
nepapras ta i domėjosi aero
nautika, todėl visos viltys bu
vo nukreiptos į jį. Išstudijavęs 
paukščių sparnų struktūrą, 
išbandęs įvairius aitvarus, 
išnagrinėjęs aeronautikos prin
cipus. 1898 m. savo idėją pa
teikė JAV Karo vadovybei, sa
kydamas: „Aš galiu pagaminti 
skraidančią mašiną". Nieko 
nelaukdama Karo vadovybė 
tuojau pat šiam tikslui pa
skyrė 50.000 dolerių. S. Lang-
ley svajonė krypo norima link
me. Pasisamdė jauną inžinie
rių Charles Manly ir dar ke
letą pagalbininkų: visi tuojau 
pat kibo į darbą. Užtruko ket
verius metus suprojektuoti bei 
pagaminti „skraidančią maši
ną", kurią nusprendė pavadin
ti „aerodrome". Pagaliau rei
kėjo ją išbandyti ir parodyti 

žmonėms, kaip ji, atsiplėšus 
nuo žemės, skris. Išbandymui 
nutarė skristi virš vandens. 
Pasirinko Potomac upę, esan
čią netoli Quantico miesto, 
Virginijos valstijoje. Sulaukus 
palankaus oro, sukvietė repor
terius ir įtakingus politikus, o 
toje apylinkėje gyvenantys 
žmonės neprašyti patys sugū
žėjo. Visi laukė stebuklo. 
Užvedus variklį, jaunasis inži
nierius drąsiai atsisėdo prie 
vairo - lėktuvas pradėjo rie
dėti pirmyn ant specialiai pa
ruošto laivo denio, bet, pa
siekęs denio galą, vietoj paki
lęs aukštyn, staigiai plump
telėjo į vandenį ir netrukus 
nugrimzdo upės dugnan. S. 
Langley, išnaudojęs valdžios 
skir tus pinigus, turėjo nu
traukti kito lėktuvo projekto sta
tybą, nes Karinės pajėgos ant
rą kartą pinigų jam nebedavė. 

Kas daugiau vyko tuo 
pačiu metu? 

Tada, kai S. Langley pro
jektavo ir gamino lėktuvą ka
riuomenei, du broliai VVilbur ir 
Orville Wright irgi projektavo 
lėktuvą. Bet jie pasirinko kitą 
būdą negu S. Langley. Lang
ley pradėjo nuo variklio, o bro
liai pirmiausiai koncentravosi 
į lėktuvo valdymą. 

Žmonių mėgstamiausia te
ma tuo metu buvo kalbėti apie 
„skraidančias mašinas". Vyko 
didelė konkurencija tarp vi
sokiausių mėgėjų, nes kiekvie
nas norėjo būti pirmasis nar
suolis, sugebąs pakilti į orą ir 
skristi. Vyresnysis brolis VVil
bur irgi apie tai rimtai galvojo. 
Savo mintis išdėstė broliui 
Orville. Šis jam pritarė. Nūnai 
abu pradėjo planuoti, nuo kur 
pradėti ir kaip turėtų atrodyti 
skraiduolis „Flyer" - taip jiedu 
pavadino savo numatomą 
„skraidančią mašiną". 

Pirmiausiai pradėjo ban
dymus su įvairiais aitvarais, o 
vėliau perėjo prie sklandytu
vų. O norint bandyti aitvarą 
a r sklandytuvą, reikia turėti 
neapgyvendintą tuščią plotą, 
kur dažnai pakyla vėjai. Tokią 
vietą pasisekė surasti prie 
Atlanto vandenyno, netoli Kit-
ty Hawk miestelio, North Ca-
rolina valstijoje. Tai buvo il
gas, platus, smėlėtas paplūdi
mys. Pasistatė pirkelę, joje per 
vasarą gyvendavo. Juodviejų 
nuolatinė gyvenvietė buvo 
Dayton mieste, Ohio valstijoje. 

Ketverius metus kiekvieną 
vasarą atvykdavo prie vande
nyno ir bandydavo per žiemą 
pagamintą sklandytuvą, kurį, 
atsigabenę dalimis, čia su
montuodavo. Visos dalys jau 
būdavo tiksliai išmatuotos, 
pagamintos, nudailintos, nula
kuotos, o sparnai aptraukti 
medžiaga. Sumontuoti spar
nai buvo atskirai išbandyti 
kaip aitvarai, nes jų sklandy
tuvas buvo dvisparnis. Taip 
darydami, tuojau pastebėdavo 
ko trūksta, ką reikia pakeisti, 
ką pridėti ar palenkti. Kai įsi
tikindavo, kad sparnai atitin
ka visiems poreikiams, juos 
primontuodavo prie sklandy
tuvo liemens. 

Pirmuosius sklandytuvus 
išbandė kaip aitvarus. Sparnų 
ilgis siekė 32, o plotis - 5 pė
das. Svėrė 112 svarų. Trys vy
rai įstengė jį lengvai pakelti ir 
nunešti išbandymui į paplū-
dymį. - Pririšus virvę prie 
sklandytuvo priekio, ir sulau
kus gero vėjo, sklandytuvas 
pakildavo aukštyn, kaip aitva
ras. Po kiekvieno bandymo vis 
tobulindavo sparnus, kad sklan
dytuvas kiltų kuo aukščiau. 
Prie sparnų primontavo juda
mus sparnelius, kurie valdė pa
kilimą bei nutūpimą. Kai bro
liai Wright įsitikino, kad žmo
gus, atsidūręs sklandytuvo vi
duje, sugebėtų jį valdyti, pra
dėjo pirmuosius bandymus. 

VVilbur 1902 m. rugsėjo 19 
d. atsigulė sklandytuve ant 
pilvo, o brolis Orville su pagal
bininku Dan Tate, paėmę už 
sparnų galų ir kartu bėgdami, 
atliko pirmąjį bandymą. Sklan
dytuvas kilo aukštyn, nes 
vairuotojas jį kontroliavo, kad 
nepakiltų per aukštai. Kiek 
paskridęs nusileido žemyn. 
Nesudužo. Bet skridimas ne
buvo pastovus, todėl reikėjo, 
ką nors daryti, o gal ką nors 
pakeisti. Nutarė pakeisti spar
nų formą. Po to vėl bandė. Ge
rai skrido pastoviame vėjuje, 
bet, jei pasitaikydavo bet koks 
vėjo sūkurys, Sklandytuvas 
pradėdavo svirti tai į vieną, tai 
į kitą pusę. 

Vieno bandymo metu Or
ville sėdėjo prie vairo, ir tik 
staiga sklandytuvas pradėjo 
kilti aukštyn, pasiekė 30 pėdų 
aukštį. VVilbur ir Tate suriko: 
„Nekilk!" Orville iš to išgąsčio 
pasuko vairą ne ta kryptimi, 
sklandytuvas prarado greitį ir 

atbulas krito žemėn. Sudužo. 
Beliko tik medžio šipuliai. Or
ville išliko gyvas, net nesusi-
žeidęs. Surinkę visas išsibars
čiusias dalis, per kelias dienas 
sklandytuvą vėl sumontavo. 
Per naujus bandymus patyrė, 
kad sklandytuvą vėjas mėto į 
visas puses. Reikėjo vėl ką nors 
daryti, o gal ko nors trūko? 

Bevakarieniaudami broliai 
atidžiai- diskutavo susiklos
čiusią problemą. Vėlyvą vaka
rą VVilbur nuėjo miegoti, o Or
ville nenorėjo miego, nes buvo 
per daug išgėręs kavos. Vis 
galvojo, analizavo, ką daryti, 
kad, užėjus vėjo sūkuriams, 
būtų galima lengvai valdyti 
sklandytuvą. Staiga jam šovė į 
galvą mintis: „Kas atsitiktų, 
jei vertikalinė uodegos dalis 
judėtų tai į kairę, tai į dešinę 
pusę?" 

Rytą savo mintį papasako
jo broliui, ir abu nutarė, kad 
reikia tai pabandyti. Vėl dirbo 
kelias dienas. Pasisekė supro
jektuoti, įmontuoti ir vairavi
mo įrangos pagalba suko-
ordinuoti uodegos judesius. 
Per penkias dienas atliko šim
tus skrydžių, pasiekė 300,400, 
500 pėdų tolį. Judamos uode
gos dėka sklandytuvas ore 
įgijo pastovumą, vėjas jo ne
mėtė į šonus. Per tuos skry
džius broliai įsigijo pakilimo ir 
nutūpimo patyrimą. Po to viso 
galvojo apie varomąją jėgą. 

Apskaičiavo, kad jiems rei
kia 5 AJ (arklio jėga) galingu
mo, sveriančio mažiau negu 
200 svarų, variklio. Teiravosi 
pas variklių gamintojus, bet, 
niekur nesuradę tinkamo, nu
sprendė, kad patys jį pasi
gamins. Nusipirko variklio 
bloką. Brolių VVright dviračių 
taisymo dirbtuvėje Dayton 
mieste jų mechanikas pagami
no 4 cilinderių, be karbiurato
riaus, be žvakių, be kuro pom
pos variklį. Bet jį bebandant, 
perskilo blokas. Nusipirko ki
tą bloką, vėl sumontavo varik
lį, kuris šį sykį gerai veikė. 
Pasitvirtino jų reikalavimai, 
nes išdavė 12 AJ, svėrė ma
žiau negu 200 svarų. 

Nugabeno variklį į Kitty 
Hawk, įmontavo į sklandytu
vą. Bet dar trūko propelerių. 
Niekur negavę tinkamo pro
pelerio, nutarė, kad patys 
pasigamins. Bet kokį? Nu
sprendė, kad turėtų būti kaip 
sparnai, bet išlenkti. Darbas 

Orville Wright skrenda virš papiūdymio prie Atlanto vandenyno. 

buvo sėkmingas. Įmontavo 
tarp dviejų sklandytuvo spar
nų tinkamus propelerius, ku
riuos grandinine pavara su
jungė su varikliu. 

Sklandytuvas, kaip lėktu
vas, jau paruoštas skridimui. 
Pakilimo taką išklojo lento
mis. Tik laukė tinkamo oro, 
nes buvo žiemos metas, oras 
keitėsi kasdien. 

1903 m. gruodžio 17 d. 
10:35 vai. ryto Orville VVright 
įsėdo į lėktuvą (tada vadi
namą „Flyer"), užvedė variklį. 
Lėktuvas pradėjo riedėti pir
myn. Pakilo. Nuskridęs 120 
pėdų, nusileido žemyn. Antru 
skridimu skrydžio nuotolį pa
gerino 50 pėdų. Broliai skrido 
pasikeisdami. Ketvirtas skri
dimas buvo sėkmingiausias: 
VVilbur sėdėjo prie vairo, nu
skrido 852 pėdas, išbuvo ore 
59 sekundes. Brolių svajonės 
išsipildė. Jie taip sakė: „Mūsų 
skrydis yra menkas, palyginus 
su paukščių skridimu". 

Susipažinkime su VVilbur 
ir Orville VVright. 

VVilbur buvo 34, o Orvile 
31 m. amžiaus, nevedę, gyve
no kartu su tėvu ir sese Kate, 
motina buvo anksti mirusi. 
Dayton mieste, Ohio valstijo
je, turėjo dviračių parduotuvę. 
Ne tik dviračius pardavinėda
vo, bet taip pat juos taisydavo 
bei tobulindavo. Abu broliai 
buvo kuklūs, nesigyrė, nesi-
garsino, neturėjo jokio aukšto
jo mokslo išsilavinimo. Kai gy
vendavo Kity Hawk vietovėje, 
vietiniai gyventojai juos laikė 
keistuoliais, nes buvo taip 
įsigilinę į savo užmojus, kad 
dienos metu neturėjo laisvo 
laiko bendrauti su aplinki
niais gyventojais. Tik vakarop 
po įtempto darbo mielai pa
bendraudavo, domėdavosi jų 
gyvenimu, šeimomis, vaikais. 
Visuomet vienodai buvo man
dagūs su visais žmonėmis. 

Juodviejų kuklumas pasi
tvirtino, nes per pirmąjį skry
dį nesigarsino, nesukvietė re
porterių, žymių žmonių, foto
grafų. Ten buvo tik jiedu ir jų 
pagalbininkas. Patys pasista
tė fotoaparatą ir paprašė pa
galbininką, kad, jei lėktuvas 
pakils aukštyn, jį tuojau nufo
tografuoti. Todėl šiandieną šio 
žymaus įvykio turime tik 
vieną nuotrauką. 

Brolių VVright pirmasis 
skrydis nebuvo tuojau pat pri
pažintas. Po šešerių metų 
(1909), kai VVilbur skrido išil
gai Hudson upės, žmonės jį 
stebėjo pro New York Man
hattan dangoraižių langus. 
Stebėtojai įsitikino, kad $is 
žmogus tikrai sugeba ir moka 
skristi ore. 

Tik 1942 m. spalio 24 d. 
buvo oficialiai pripažinta ir 
pranešta, kad VVilbur ir Or
ville VVright yra pirmieji lakū
nai, įvykdę pirmąjį skrydį. 
Mat, S. Langley kolegos 1914 
m. suklastojo dokumentus, 
kuriuose pažymėjo, kad Lang
ley buvo pirmasis pasaulyje 
žmogus, skridęs ore. Smithso-
nian muziejaus vadovybė 
atsiprašė Orville (VVilbur mirė 
1912) už paskelbtą klaidą. 

Po pripažinimo Orville 
pargabeno pirmąjį lėktuvą, 
eksponuotą kurį laiką Science 
muziejuje Londone, į JAV ir 
padovanojo Smithsonian mu
ziejui, Washington, D.C. Eks
ponuoto lėktuvo atidarymas 
įvyko 1948 m. gruodžio 17 d. 
Šia proga pagarbą aviacijos 
pirmūnams Orville ir VVilbur 
VVright išreiškė kariški B-36 
ir B-29 bombonešiai, skrisda
mi virš Smithsonian muziejaus. 

Aviacijos pirmūnai, VVil
bur ir Orville VVright, prieš 
100 metų atsiplėšę nuo žemės 
ir pakilę į orą, savo drąsa bei 
ryžtu padėjo stiprius pagrin
dus lėktuvų pramonei. 

KEIMERĮ KREMTANT ADVENTE 
U BERTAS KLIMKA 

Senoviniuose lietuviškuo
se kalendoriuose gruodžio mė
nuo įrašytas siekio, sausio ar 
kalėdžio vardais. Pirmasis pa
vadinimas gal iš to. kad sau
lutė savo kasmetinėje kelionė
je dangaus skliautu gruodyje 
pasiekia kraštines padėtis. 
Tiek horizonte, tiek vidurdienį 
pakildama, astronomai pasa
kytų - kulminuodama. Pateka 
pietryčiuose, palypėja dan
gaus skliautu visai neaukštai. 
tik per „kačiargą", ir po 7 va
landų ir 14 minučių skėsta 
mariosna pietvakariuose. Il
gųjų pamėkliškų šešėlių me
tas! Bet tiek juos ir tematome: 
gruodis Lietuvoje vidutiniška! 
turi apie 30 saulėtų valandų, 
taigi tik po vieną valandą dienai. 

Kodėl gruodžio mėnuo dar 
ir sausiu buvo vadinamas 
akivaizdu. Kas be kalto, be 
kaltelio, be kirvio, be kirvelio. 
o tiltus pastato'.' T>- šaltis, 
kuris ir pataiso kelius, ir juos 
patrumpina, ledu sukaustęs 
pelkes bei balas. Visai nes< 
niai man teko stebėti keista 
gamtos reiškinį. Nagi Molėtų 
ežeryne, pakilęs Į Etnokos
mologijos muziejaus bokštą. 
žiūriu Į Želvos e/.ero (lankele. 
vadinamą Trenktiniu. O ji be 
užsitraukianti plono apšarmo
jusiu ledeliu. Fr jis tarsi 
žvaigždėmis nusėtas: tai šen. 
tai ten skyles, nuo kurių i vi 
sas puses ledo įtrūkimai sklei 

džiasi. Kas galėjo šitaip ledą 
subadyti? Prisiminiau, kad 
vasarą čia esu stebėjęs kylan
čius iš paties dugno sidab
rinius dujų burbulus. Sekli ta 
įlankėlė, dugne daug dumblo, 
pūvančios organikos, todėl ir 
skiriasi dujos. Tikriausiai tie 
burbulai ir sulaužė labai dar 
ploną ledelį, papuošdami eže
rą neįtikėtinomis žvaigždė
mis. Arba. pajuokausiu, kokia 
nors. mokslui nežinoma, eže
ro pabaisa savo karštais kvėp
telėjimais, prapūtė ledą... 
Pirmą kartą teko stebėti tokį 
priešžiemio pokštą. Vis tik 
gražių įspūdžių padovanoja 
gamta, net ir niūriausiu metų 
laiku' 

Žmogui ilgus gruodžio va
karus užpildo didžiosios žie
mos šventes iaukimas. Nuo 
sekmadienio Adventu prasidė
jo bažnytiniai metai. Kristus 

kr-kšėioniškųjų tautų saule. 
Šis palyginimas sutapdino 
žiemos saulėgrįžą su Išganyto
jo atėjimo j mūsų pasaulį data. 
Adventas - dvasinio pasiren
gimo sutikti šventąsias Ka
lėdas metas. Brandinant viltį, 
kad pasaulis taps geresnis ir 
teisingesnis... 

Tradicinėje lietuvių kultū
roje Advento vakarai būdavę 
kaimo žmonių pabuvimai kar
tu, dirbant kokius neskubius. 
ir nesunkius , darbus: ver
piant, plunksnas plėšant, tai 

sant pakinktus. Ypač tam lai
kui pritinka tinklus megzti, -
bus „laimūs", nes susideda iš 
kryžiukų. Su pasilinksmini
mais baigta, priežodis sako: 
„Šventas Andriejus striūnas 
nutrauko". Bažnyčioje nebe-
tuokiama, tad ir piršlybos 
liaujasi. O jei kas dar bandytų 
piršliauti, to vaikai gali neby
liais tapti. 

Susirinkus su darbeliais 
vakaroti, būdavo pagiedamos 
adventinės giesmės. Dzūkuose 
papročiai leisdavo ir padai
nuoti, šiame regione išliko la
bai senoviškų Advento dainų, 
kuriose galbūt glūdi netgi ak
mens amžiaus laikmečio at
mintis. Joms būdingi priedai
niai su žodžiais „leliumai", 
„aleliuma lodą", „leliumoj", 
aleliuma rūta'. Ir dainose sa
koma, kad pasaulį sukūrė trys 
kibirkštėlės, iškritusios nuo 
stebuklingo kriaušės medžio, 
o saulę ant savo devyniašakių 
ragų atnešąs elnias. Jaunimas 
bevakarodamas ir žaidimų 
pažaisdavo, ratelius eidavo; 
tik viskas santūriau, lėčiau. -
labiau primindavo kažkokias 
apeigas, o ne linksmybes. 
Nors ir čia išdaigoms progų 
susikurdavo. Štai, sutardavo 
„krimsti keimerį". Tai lažybos, 
kuriose prisižadama ko nors 
nedaryti, neperspėjus to, su 
kuriuo susilažinta. Keimerys 
yra kevalais suaugę du riešu

tai. Nedažna keimerį rasti rie
šutaujant; tai geros sėkmės 
ateičiai, laimės ženklas. Sa
kydavo: „Jei keimerį rasi, 
viengungiu neliksi", „Kas ki
šenėj nešiojas keimerinį rie
šutą, tam niekuomet neatsi
tiks pragaištis". S. Daukantas 
rašo, kad keimerį suvalgydavo 
perpus jaunikis ir jaunoji per 
vestuves. Todėl ir tokį riešutą 
padovanoti merginai - užuo
mina piršlyboms. Dar buvo 
manoma, kad keimerys turė
tojui pagerina atmintį. Tik
riausiai iš tokio tikėjimo ir ki
lo minimos lažybos. 

Du jauni vaikinai, mergi
nos ar vaikinas su mergina 
susitaria lošti iš kokio nors 
draudimo ir to, ką laimėjęs 
gaus — pinigų, daiktą ar ska
nėstą. Tada suvalgo abu po 
pusę keimerio, kalbėdami: 
„Kremtu, kremtu keimerį, 
man duok, Dieve, atminti, tau 
užmiršti, nuo tavęs visus 
keimerius atimti!" Draudimų 
gali būti įvairių,- lošiama „iš 
pašauktynių, iš prisėstynių, iš 
paduotynių" ir kitaip. Jei iš 
pašauktynių, tai negalima 
atsiliepti, kai tas, su kuriuo 
keimerį krimtai, pašauks 
vardu. Atsakyti galima, tačiau 
tik ištarus: „Atsiliepiu, bet ne 
už keimerį". Iš prisėstynių 
žaidžiant, lažybų partnerio 
akyse negalima atsisėsti, neiš
tarus „Sėduos ne už keimerį". 

Senajame Lietuvos kaime, kai Advento rimtis ir sniegas apdengdavo laukus bei sodybas, gimė ir brendo pras
mingosios lietuvių tautos tradicijos, papročiai. 

Žodžiu, negalima užsimiršti, 
antraip tuoj apsijuoksi. Ka
dangi keimerį reta surasti, o 
jis dar ir laime nešantis, žai
dimui pakakdavo sukrimsti 
pusiau paprastą riešutą. Arba 
duonos kriaukšlelę, perlaužus 
pusiau. 

Tikėtina, kad tokiu Adven
to laikotarpiui būdingu žaidi
mu būdavo norima priminti, 
kad šiuo metu esama ir pap
ročiais draudžiamų darbų. Ne
galima kirpti avelių, antraip 
jų vėlesnė vilna visai susiga
dintų, būtų trumpa ir šiurkšti 
O kirpusi mergina gautų vyrą 

tikrą tinginį, ne kitokie būtų ir 
jų vaikai. Avelių globai šį 
mėnesį skirta net atskira 
diena, tai gruodžio 4-oji, šv. 
Barbora. Žemaičių moterys 
pūkinių pagalvių Advente 
vengdavo pilti, - vasarą var
nos žąsyčius iškapos, vanagai 
juos išnešios. 

Advente niekas nevažiuo
davo į mišką nei malkauti, nei 
statyboms medienos ruošti. 
Šiame paprotyje dvelkteli la
bai jau senoviškais tikėjimais 
apie vėlių buvimą medžiuose, 
prieš iškeliaujant į mirusiųjų 
Šalį. Sakoma, kad iš Advente 

kirstų medžių pastačius trobą, 
joje vaidensis. O iš krosnies ugnis 
galinti su didžiausiu trenks
mu išlėkti pro kaminą ir net 
namus uždegti. Iškirstas miš
kas blogai ataugs, medžiai ten 
gumbuosis. 

Vakarų Lietuvoje buvo ži
nomas gražus adventinis pap
rotys vakarieniauti, ant stalo 
padėjus vainikėlį su uždegta 
žvake. Po savaitės ten turėtų 
degti jau dvi žvakės, dar po 
kitos - trys. Taip sukuriama 
nepakartojama didžiosios žie
mos šventės laukimo nuotaika. 
Uždekime kas vakarą ir mes... 



VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS KOMITETAS UZ ATLANTO 
2003 m. lapkričio 19 dieną 

Valdovų rūmų raštinėje buvo 
pasirašyta Valdovų rūmų pa
ramos fondo ir Valdovų rūmų 
paramos komiteto (JAV) ben
dradarbiavimo sutartis dėl at
statymo idėjos garsinimo ir 
lėšų kaupimo Jungt inėse 
Amerikos valstijose. 

Valdovų rūmų paramos 
komitetas buvo įsteigtas 2003 
m. rugpjūčio 14 d. Jungtinėse 
Amerikos valstijose. Šio komi
teto pirmininkė yra viena iš 
Valdovų rūmų paramos fondo 

steigėjų Regina Narušienė. 
Ponios Reginos Narušienės vi
zito Lietuvoje proga buvo pa
sirašyta bendradarbiavimo 
sutar t is ir aptartos veiklos 
kryptys bei siekiai. 

Valdovų rūmų paramos 
fondas įsipareigoja nuolat pa
laikyti ryšį su Komitetu ir 
teikti visą naujausią informa
ciją apie fondo veiklą bei 
atstatymo eigą, kad Komitetas 
galėtų sėkmingai ir prasmin
gai ieškoti rėmėjų, įtraukti į 
veiklą JAV lietuvių bendruo

menę ir skleisti atstatymo idė
ją. Visi Komiteto darbuotojai 
dirba savanoriško darbo pa
grindu ir už tai negauna jokio 
atlygio. 

Valdovų rūmų paramos 
komiteto surinktos lėšos bus 
saugomos specialiai šiam tiks
lui atidarytoje atskiroje ban
ko sąskaitoje JAV. Komitetas 
jau veikia ir yra sukaupęs ke
liolika tūkstančių dolerių. 

Valdovų rūmų paramos 
komiteto nariai: Regina Naru
šienė, pirmininkė; Bronius 

Juodelis, iždininkas; Skirman
tė Miglinienė, sekretorė; Vaiva 
Ragauskaitė, spaudos atstovė; 
Marija Remienė, Kultūros ta
rybos pirmininkė; Milda Nap-
jus, lėšų telkimo iš kitų fondų 
vadovė; Vida Radvenienė, 
Švietimo tarybos atstovė. 

Valdovų rūmų paramos 
fondas 

P. S. Čekius rašyti: Lith. Amer. 
Comm.VALDOVŲ RŪMAI ir siųsti: 
VALDOVŲ RŪMAI, 5600 So. Cla-
remont Ave, Chicago, IL 60636-
1039. 

SURASTAS VIENAS SENIAUSIŲ LIETUVOS FOTOGRAFIJOS ALBUMŲ 
Lietuvos ambasadorius 

Graikijoje, Lietuvos fotografi
jos istorijos tyrinėtojas, Dai
nius Junevičius pranešė sen
sacingą žinią — privačioje 
kolekcijoje Ispanijoje aptiktas 
unikalus vokiečių fotografo 
Rohrbach 1861 m. vasaros ir ru
dens mėnesiais Lietuvoje da
rytų 22 nuotraukų albumas. 

Vienose pačių seniausių 
Lietuvos fotografijų užfiksuoti 
Peterburgo-Varšuvos gele
žinkelio tiesimo tarp Rezeknės 
Latvijoje ir Gardino Baltaru
sijoje bei geležinkelio atkarpos 
tarp Kauno ir Prūsijos sienos 
darbai. 

Pasak ambasadoriaus D. 
Junevičiaus, visos nuotraukos 
yra labai aukštos kokybės ir 
gerai išsilaikiusios. Daugiau 
kaip pusėje nuotraukų — Lie
tuvos vietovės. Tai tuomet dar 
statytų ar jau nutiestų ge
ležinkelio tiltų per Vilnelę, 
Nerį, Vokę, Nemuną, Jiesią ir 
Merkį nuotraukos. Albume 
yra graži, iš dviejų nuotraukų 
sudėta, Vilniaus panorama. 

Tačiau didžiausias lobis — 
penkios, 1861 m. rugpjūčio ir 
spalio mėnesiais darytos, 
Kauno miesto nuotraukos. Jos 

turėtų ypač pradžiuginti Kau
no praeities vaizdų gerbėjus, 
mat iki šiol seniausios ži
nomos Kauno nuotraukos bu
vo 1895 m. darytos fotografo 
Vaclovo Zatorskio. 

Pirmosiose Kauno nuotrau
kose Rohrbach nufotografavo 
Kauno geležinkelio tunelio 
statybos darbus ir tunelio 
įkurtą darbininkų gyvenvietę, 
geležinkelio stoties ir tilto 
vaizdus su apylinkėmis. Ypač 
įspūdingas panoraminis Kau
no vaizdas nuo Linksmakalnio 
bei Kauno apylinkių panora
ma, žiūrint nuo Fredos pusės. 

Pirmosios Lietuvos vieto
vaizdžių fotografijos, istorikų 
teigimu, buvo padarytos 1860-
1861 m. Iki šiol buvo manoma, 
kad prieš 1863 m. sukilimą 
Lietuvoje tik du Vilniaus foto
grafai — Abdonas Korzonas ir 
Albertas Sveikovskis — išėjo 
iš savo studijų į gatves foto
grafuoti miesto ir jo artimųjų 
apylinkių. Mūsų dienas pasie
kė apie 10 atskirų fotografo A. 
Korzono 1860-1862 m. darytų 
Vilniaus nuotraukų, tarp jų — 
ir 1859 m. užfiksuotas Pane
rių geležinkelio tunelis, bei 
kiek didesnis pluoštas — per 
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Tiltas per Nerį 1861 m. 

Statomas tiltas per Nemuną. 
Nuotraukos vokiečių fotografo Rohrbach (Elta) 

30 — A. Sveikovskio 1860 me
tais fotografuotų nuotraukų. 
Buvo manoma, kad kitų Lie
tuvos vietovių nuotraukos pa
sirodė gerokai vėliau — pra
ėjus keliems dešimtmečiams. 

Pasak senosios fotografijos 
tyrinę tojų, šio unikalaus 
Lietuvos fotografijų albumo 

atradimas keičia supratimą 
apie vietovaizdžių fotografijos 
Lietuvoje istorijos pradžią. 
Kartu albumas yra unikalus 
Lietuvos geležinkelio istorijos 
dokumentas, kurį Lietuvai įsi
gyti būtų tautinės garbės 
reikalas. 

(Elta) 

»» 

Informaciniai katalogai 
jau seniai ne naujiena. Jais 
naudojamasi visame pasauly
je. Pavyzdžiui Lietuvoje, „Bal
tijos tyrimų" (bendra Lietuvos 
ir Didžiosios Britanijos rinkos 
ir viešosios nuomonės tyrimų 
kompanija) duomenimis kas 
an t ra šeima Lietuvoje turi 
apskričių telefonų knygą, kas 
dešimta šeima turi katalogus 
„Visa Lietuva" arba „Kontak
tas", o kiek mažiau nei dešim
tadalis šeimų - „Lietuvos 
įmonių katalogą". 

Šiais metais, pagaliau, ir 
Amerikos lietuvių spaudoje 
išvydome skelbimą apie ruo
šiamą katalogą „Info Lietu
va", skirtą JAV lietuviams. 
Pasiteiravome leidybinės gru
pės narių kaip sekasi, juk pir
miesiems, kaip žinia, visuo
met nelengva. 

2004 metų „Info Lietuva" 
katalogo ruošimas spaudai 
sparčiai stumiasi pirmyn: regist
ruojamos įmonės, renkama 
reklaminė-informacinė me
džiaga, verčiami tekstai . 
Vyksta darbas su reklamos 
užsakovais. Verslininkai, ži
noma, supranta šio leidinio 
naudą, tačiau kartais dvejoja 
ar svarsto dėl savo įmonės 
reklamos patalpinimo. Galima 
pateisinti , juk tai pirmasis 
tokio pobūdžio leidinys Ame
rikos lietuviams! Yra ir skep
tiškai žiūrinčių į naujoves ar 
bijančių prarasti investuotus 
pinigus, tikrai be pagrindo, -
sako leidybinės grupės vadovė 
Violeta Pakalniškienė. Iš tie
sų, būtų malonu, jei lietuviai 
išreikštų daugiau pasitikėji
mo. 

Nežiūrint į tai , darbas 
vyksta: telefonai ir faksai ne
tyla, žmonės skambina, de
rasi, klausinėja. Informacija 
kaupiama duomenų bazėse, 
apdorojama kompiuteriniu 
būdu. kuriamas maketų dizai-

I N F O LIETUVA" - KATALOGAS VISIEMS! 

nas, įvedami simboliai, reikš
mių paaiškinimai. Darbuo
tojai, užsiimantys reklamos 
paieška ir darbu su užsako
vais derina užsakymų dy
džius, paruošia reklaminius 
maketus, vėl juos derina su 
užsakovais ir t.t. 

Ką gi vartotojas galės rasti 
šioje knygoje? Daug naudin
gos informacijos žada pateikti 
leidėjai. Kataloge bus trumpa 
reikalingiausia informacija 
apie JAV, labai naudinga ir 
Lietuvoje gyvenantiems, besi-
ruošianties atvykti tautie
čiams. Vykstantiems į svečią 
šalį visada pravartu žinoti tos 
valstybės emigracijos įstaty
mus ir kitas teisines sub
tilybes, kurias žada pateikti 
leidėjai. Išsami informacija 
skirta turistams apie susisie
kimą, visuomeninio trans
porto rūšis. Nebereikės ieškoti 
amerikiniuose kataloguose 
pašto indeksų ir JAV bei 
Lietuvos telefonų kodų, jie bus 
naujojoje „Info Lietuvoje". 
Nemokamai, vartotojų pato
gumui bus spausdinami LR 
Ambasados Amerikoje bei 
konsulatų adresai ir telefonai, 
lietuviškos parapijos, litu
anistinės mokyklos ir t.t. 

„Info Lietuva" katalogo 
leidėjai tikisi, kad 2004 m. 
pradžioje naujutėlaitis infor
macinis katalogas 15,000 eg
zempliorių tiražu jau bus pre
kyboje. Katalogas kainuos 5 
dol. Amerikoje, ir, maždaug 15 
Lt Lietuvoje. Didesnė tiražo 
dalis liks Jungtinėse Ameri
kos Valstijose bei Kanadoje, 
kita - keliaus į Lietuvą. Arba, 
tiksliau pasakius, neiškeliaus 
iš Lietuvos. Mat katalogą 
žadama spausdinti Lietuvoje. 

Kaip atrodys „Info Lietu
va", ar bus patogi naudotis? 
Pasirodo katalogas bus siauro 
formato: 10"x4.5", 200 pusla
pių. Viršeliai spalvoti o vidi-

Ė I n f o L i e t u v a 
2004 

Taip atrodys naujojo ..Info Lietu
va" katalogo pirmasis puslapis. 

niai psl. -juodai balti. 
Džiugu, kad kažkas paga

liau ryžosi išleisti tokį reika
lingą leidinį užsienio lietu
viams. Beje, ir ne tik lietu
viams. Informacija kataloge 
„Info Lietuva" bus pateikta ir 
anglų kalba. 

Kiekvienas verslininkas, 
susipažinęs su rinkos sąlygo
mis ir verslo vadybos pa
grindais supranta reklamos 
svarbą bei efektyvumą. Tai 
puiki galimybė plėsti verslą. 
sukurti naujas darbo vietas ir 
kelti įmonės įvaizdį. Patogu 
ir tai, kad reklama apie 
prekes ar paslaugas taip pat 
bus ir katalogo internetima-
me variante. Taigi, nauda 

JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių reikalų taryba 

Ruošia: Aldona Šmulkštiene 
2711 VVest 71 Street, 
Chicago, IL 60629 
Tel. 775-476-2655; fax. 773-436-6906 

ŽINOTINI TELEFONAI 

Norint pakeisti adresą, 
pranešant apie mirtį šeimoje, 
įsirašymą į Medicare, pame
tus Medicare kortelę, turint klau
simų apie „Soc. Sec." čekius, 
skambinti „Sočiai Security 
Administration" 1-800-772-
1213 (su klausos problemomis 
1-800-325-0778). Geriausia 
skambinti vidury savaitės -
trečiadieniais, ketvirtadie
niais, penktadieniais, nes pra
džioje savaitės telefonai yra 
labiausiai užimti. 

1-800-MEDICARE (1-800-
633-4227) veikia 24 vai. paro
je, suteikia įvairius paaiški
nimus ir atsakymus į jūsų 
klausimus apie Medicare (ap
skritai), Medicare sveikatos 
apdraudą, kaip užsisakyti bro
šiūras, informaciją apie Me-
digap apdraudas, pagalbines 
programas (Assistance Prog-
rams) į kurias įeina pagalba, 
mokant sveikatos palaikymo 
išlaidas, pvz., receptinius 
vaistus. Ten gausite telefonų 
numerius vietinių organizaci
jų, kurios dirba kartu su 
Medicare, o taip pat ir visokią 
kitokią jus dominančią ar 
reikalingą informaciją. 

Čia tų organizacijų sąra
šai: 

1. Center for Medicare -
Medicaid Services Regionai 
Offices - norint pareikšti 
skundą tiesiogiai Federal 
Medicare Agency. 

2. Durab le Medical 
Equipment Regionai Car-

keleriopa. Leidėjai, suprasda
mi internetines šio laikmečio 
galimybes, sukūrė internetinį 
katalogo puslapį -
w w w . i n f o l i e t u v a . c o m , 
kuris pradės veikti per Ka
lėdas. Gera dovana lietu
viams! 

Pravartu žinoti, remiantis 
..Baltijos tyrimų" duomeni
mis, kad respondentai (varto
tojai) ieško informacinėse 
knygose tų įmonių, kurių pa
slaugomis jau naudojosi, matė 
pavadinimą kataloge ir apie 
kurią pateikta daug papildo
mos informacijos. Į informaci
ją, išskirtą rėmeliais, labiau 
nei kiti atkreipia dėmesį 
15-19 metų respondentai, o į 
skelbimą su logotipu ir papil
doma informacija - 30-39 me
tų respondentai, didmiesčių 
gyventojai bei tie, kurių 
šeimos pajamos didžiausios. 

Informacija, paremta so
ciologiniais tyrimais, vertėtų 
pasitikėti o abejojantiems 
daugiau ryžto greičiau 
užsiregistruoti: 

P.O. Box 432, Plainfield, 
EL 60544, USA. 
TeL 866-446-3658, 
faks. 815-436-3608, 
arba e-paštu: 
register@infolietuvaxom 

Katalogas „Info Lietuva" 
bus spausdinamas kiekvie
nais metais, prieš Kalėdas. 
Tik kitų, 2005-ųjų metų lei
dinys turės baltuosius pusla
pius, skelbimų portalą, įdar
binimo agentūrą, internetinę 
parduotuvę, visų didesnių lie
tuviškų telkinių portalus, 
naujienų vedamąjį ir t.t. 
Atrodo, kad užmojai ateičiai 
tikrai verti dėmesio. Na, o 
šiuo metu čia tiktų tik vienas 
patarimas - greičiau re
gistruokitės ir būkite matomi! 

Vitalija Pulokienė 

r i e r - atsako į klausimus apie 
sąskaitas dėl Medicare lei
džiamų įrangų (lovų, veži
mėlių ir pan.), prosthetics, 
orthotics ir kt. 

3. Fiscal In te rmedia ry -
atsako į klausimus apie Part 
A sąskaitas ir patarnavimus 
ligoninėje, specialios prie
žiūros namuose ir „outpatient" 
patarnavimus, suktybes ir 
pažeidimus (fraud & abuses). 

4. Medicare Ca r r i e r -
atsako į klausimus apie Part 
B patarnavimus, suktybes ir 
pažeidimus. 

5. Quality Improvement 
Organiza t ion - atsako į 
klausimus dėl jūsų skundų 
apie Medicare teikiamus 
patarnavimus ir jūsų, kaip 
paciento, teises ligoninėje. 

6. Regionai H o m e 
Hea l th I n t e r m e d i a r y -
atsako į klausimus apie ligo
nio priežiūra namuose, hos-
pice patarnavimus, suktybes 
ir pažeidimus. 

7. State Health Insurance 
Assistance Program (SHIP) -
atsako į klausimus apie 
Medigap apdraudas, gali
mybes ilgalaikės priežiūros 
apdraudai (long-term care 
insurance options). Taip pat 
atsako į klausimus, kai 
atsisakoma už jus mokėti, 
jūsų prašymus, Medicare tei
ses, padeda pasirinkti Medi
care sveikatos apdraudą (Me
dicare Health plan), atsako į 
klausimus ągię. jūsų sąs-

kaitas. Telefonas Illinois vals
tijoje 1-800-548-9034, India
noje - 1-800-452-4800. 

8. S t a t e I n s u r a n c e 
Dept.- paaiškina jums apie 
Medigap apdraudas jūsų 
vietovėje ir kitus su apdrau-
domis surištus klausimus. 

9. S ta te Medical Assis
t ance Office - tai pro
gramos, padedančios žmo
nėms su ribotomis pajamomis 
ir santaupomis užsimokėti su 
sveikatos priežiūra surištas 
sąskaitas. 

10. Coord ina t ion of 
Benefits Contrac tor (1-800-
999-1118) atsako į klausimus, 
kuri apdraudą moka pirmiau
sia, ir į klausimus apie pra
dinį įsirašymą į Medicare. 

11. Department of Health 
and Human Services, Office 
of the Inspector General (1-
800-447-8477) atsako į klau
simus apie suktybes ir pikt
naudžiavimus (fraud and 
abuse). 

12. R a i l r o a d Ret i re -
ment Board (RRB) (1-800-
808-0772) atsako į klausimus 
apie pensijas geležinkelie
čiams ir visus kitus patarna
vimus liečiančius geležinke
liečius išvardintus Sočiai 
Security administracijos. 

13. D e p a r t m e n t of 
Veterans Affairs (1-800-827-
1000) atsako į klausimus apie 
patarnavimus ir paramą ve
teranams. 

14. Depar tmen t of De-
fense (1-888-D0D-LIFE arba 
1-888-363-5433) atsako į 
klausimus apie TRICARE for 
Life ir galimybes sveikatos 
apdraudai kariškiui pensi
ninkui. 

15. Office for Civil 
Rights (1-800-368-1019) at
sako į klausimus apie diskri
minaciją, privatumo pažeidi
mo skundus. - - " — 

HAVE Y0U GOT 
R STARTING BUSINESS? 

LIETUVIAMS, TURINTIEMS 
PRADEDANTIEMS VERSLĄ JAV! 

"J A A A metų p r a d ž i o j e 
rt " pasirodys leidinys 

i n fo L i e tuva 
L i t h u a n i a r - i ^ e r , c 3 " i veHow Pages 

: :;- •1'į2,?ic.nfield, IL 60544, USA 
Tel'./Ph.: (866) 446-3658, faksas/fa*:(815} 136-3608 

EI.paštas: customerservice@infolietuva.com www.inf0lietuv3.com 

http://www.infolietuva.com
mailto:customerservice@infolietuva.com
http://www.inf0lietuv3.com


6 DRAUGAS, 2003 m. gruodžio 13 d., šešadienis Namų remonto ir statybinės paslaugos Parduoda 
Siūlo darbą 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 
STASYS CONSTRUCTION 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 
kompanijonėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Galima 
gyventi kartu arba atvykti į 

darbą ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900. 

Caregi vers- 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. 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių Įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės: „sidings". 

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

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

A m b e r construct ion C o . 
Dengiami stogai, kalamas 

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

remonto darbai. 
„Licensed. insured, b o n d e d " 

Skambint i Sigitui. 
tel . 773-767-1929. 

Re Royal Homecare Agency, Ine 
We provide The Babysitter. 
Elderly Care. Housekeepers 

With No Agency Fee 
Tel. English and Polish 847-208-1472 

Tel. Lithuanian. Polish. Russian 
708-430-3983; 630-670-8336. 

***HEALTH/F1TNESS*** 
Expanding lnt'1 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. Live-in/come & go. 
Call 847-391-4164. 2644 Dempster 
Str., #205. Park Ridge. 1L 60068. 

Medžio da rba i , elektra, 
santechnika, grindvs, dažymas... 
Aukš ta d a r b ų kokybė, žemos 

kainos 
Ž I L V I N A S 
V E N C I U S 
contractor CONSTRUCTION 

3 1 2 - 3 8 8 - 8 0 8 8 ; 
7 7 3 - 5 8 1 - 5 9 2 0 

ZiL 

Šildymas 
Saldymas 

6556 S. Kedzie Chicago, H. 60629 
PreKyba, irstaiavrnas, aptarnavrras 
— Licensed — Bonded— Insured 

7 7 3 - 7 7 8 - 4 0 0 7 
7 7 3 - 5 3 1 -1833 

Mokymo paslaugos KOMPIUTERISTO 
PASLAUGOS 

Siūlo išnuomoti 
Woodridge išnuomojami 

1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— $607: 

2 mieg. — $682. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

Išnuomojamas atskiras 
kambarys Summit rajone ir 

„studio" Lemonte. 
Tel. 708-476-1155 arba 

708-476-1184. 

Išnuomojamas apšildomas 
4 kambarių, 

1 mieg. butas 67 & Whipple 
apyl. $415 į mėn. + „securitv" 

Tel. 773-434-4543 

Išnuomojamas 
naujai suremontuotas 2 mieg. 

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

Mokau anglų kalbos. 
Galiu atvažiuoti į namus. 

Tel. 630-835-4592. 

Taisau, instaliuoju, prižiūriu 
kompiuterius ir kitą ofiso 

Įrangą, kuriu „www" 
puslapius. 

• Tel. 708-785-5345: 
708-974-3329. 

ĮVAIRIOS PASLAUGOS 

ANTANO KAMPAS 
Tel . 773-476-4768. 

LIETUVIŠKI MAISTO PRODUKTAI. 
Priimai maisto užsakymai Kūčioms, 

Kalėdoms ir Naujiesiems metams. 
2656 W. 69 Str.. Chicago. 

PERKA 

Pirktume naudotą pianiną. 
Skambinti po 6 v.v. arba palikti 

žinutę. 
Tel. 773-581-2838. 

{VAIRIOS PASLAUGOS 

2 3 8 M a i n St reet , Lemont , IL 6 0 4 3 9 

Didelis įvairių l ie tuviškų p r o d u k t ų 
pasir inkimas Jūsų švent in iam stalui 

Pri imai užsakymai 
K ū č i ų v a k a r i e n e i 

Š v e n t o m s K a l ė d o m s 
N a u j i e s i e m s M e t a m s 

Darbo valandos 
I-V 8 v.r . — 8 v.v. 
VI 9 v.r . — 5 v.v. 
VII 1 0 v.r. — S v.v. Tel.: 6 3 0 - 2 5 7 3300 

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, 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

nuo 

608 W. Rooseveit, 
Chicago. IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p. 
6:30 v.r. iki 5:30 v p p. | šėšt. mį 8 v.r. iki 2 v.p.p 

Norite dalyvauti 
Ža l ios Kortos DV-2005 loteri joje? 

Kreipkitės į 

ATLANTIC 
uųtressCorp. 

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

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

nufotografuosime! 

P E R S I U N Č I A M E \ L I E T U V Ą 
. R E M O N T U O J A M E 

P A R D U O D A M E 

P A D E D A M E Į S I G Y T I A U K C I O N U O S E 
T E L : 7 Ū 8 - 5 9 9 - 9 6 B Ū , £ 3 0 - 7 7 4 - 1 1 9 2 

Alvvays With Flovvers 
• Gėlės [ Lietuvą (1-2 biznio dienos) 
• Vestuvinės ir proginės puokštes 

(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.aiwayswrthflowers.com 

8 0 1 5 W . 7 9 St. Justice, il_ 6 0 4 5 8 ; Te i . 8 8 8 - 5 9 4 - 6 6 0 4 i 

Bukime pažįstami! 
Neseniai atvažiavusiems, norintiems skaityti DRAUGĄ, siusime jį 
1 mėn. nemokamai. Praneškite savo pavardę, vardą, adresą ir 
telefono numerį raštu (DRAUGAS, 4545 W. 63 St.. Chicago. IL 
60629) arba telefonu 773-585-9500. Būkime pažįstami! (JAV) 

vardas, pavardė 

adresas 

miestas, valstija, zip 

telefono numeris 

Dovana—Tautinis Šokis 
XII Lietuvių Tautinių Šokių Šventės 

"Qift Certificate" Užsakymas 

Suma: 
Užsakytojo 

Vardas/Pavarde 
Adresas: 

[ ] $50 [ ] S75 [ ] $100 [ ] $ 

Tel.: ( ). E-Mail: 

Ček ius išrašyti: XII Lithuanian Foik Dance Festival 
Čekius siųsti: XII Lithuanian Folk Dance Fpsnval, 2711 W « t 71" Street, Chicago, Illinois 60629 

PASTABA: Dovana—Taurinu Šokis "gitt certificate" gali būt: naudojamas tik XII Lietuvių Tautinių Šokių 
Šventes renginių bilietų (iš ankštiniam) bei oficialių šventes suvenyrų Įsigyjimui. Jeigu pirkinio/ių suma vra 
didesne negu "gitt certificate" suma, pirkėjas turės skirtumą padengti, leigu p:rkinio/-ių suma vra maresne nej>u 
"gift certificate" suma, skntumas nebus graiin3mas. bet buspriskarromas kaip auka XII Lietuvių Tautinių Šokių 
Šventei. Dovana—Taurinu Sotis "gift certificate" nebus iškeičiamas i grvnąpmigą ir verte galioja tik iki 2004 
m. liepos mėn. 3 d. oficialiems Šventes suvenyrams, o iki 2004 m. liepos mėn. 2 d., šventes renginių bilietų 
(sigvjimui; negalioja irnetun jokios vertes bilietų įsigvjimui Allstate Arena irTicketron. 

Gerbiami lietuviai. 
Jei žinote kokį darbą 
arba parduodate savo 

darbą, prašau 
skambinkite 

tel. 773 585-4249, 
rašykite 

dai balwdrauoas. Of£ 
arba siųskite faksą 

773-585*294. 
Šiai dienai turime apie 7 
lietuviu, ieškančiu darbo. 

5te žmones sau dirbti 
Įvairius darbus, 

valymais. Butu malonu, 
kd Įus padėtumėte savo 

tautiečiams įsikurti 
Amerlkofe Ir susirasti 

darbą. 
Laukiame įusu pasiūlymu 

Ir pagalbos. 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

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

Kraustymosi paslaugos 

MOVING 
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas. 

GEDIMINAS 
708-387-9144 

Paslaugos fotografams 

Teikiu paslaugas parduodant 
ar perkant namus, butus, 

žemessklypą.Veltui 
jkainoju nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunant finansinę paskolą. 

O ' F L A H E R T Y RE A L T O R S 
& B U I L D E R S . I n e . 

Kompanija pagal jūsų užsakymą 
stato naujus namus. 

G R A Ž I N A J O N A V I Č I E N Ė 
7 0 8 - 4 3 0 - 1 0 0 0 
7 0 8 - 5 9 8 - 6 5 0 1 

mob. 7 0 8 - 2 0 3 - 5 2 4 2 
jonav ic ius@home.com 

Ortugį 
2! 

Accent 
Homefinders 

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

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

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patar

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose. 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

RHKVffiNYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus. daug su
taupysite. Pasinaudokite 

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

laboratorijos darbus. 

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

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

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

Audrius Mikulis &*«- . 
Tel.: 630-205-9262 • į g ^ a 

Pager 773-260-3404 '•sCK"fl-^s 

E-mail: amikulis@usa.com 
[vairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas 
* Pardavimas 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

(jzrfojtyi. 
21 P r o - T e a m 

Bus.: 708-361-0800 
VOKS \ t A 773*4-7820 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: 
d.i.mayer@ worldnet.att.net 
D A N A Š Č E R B A I T Ė M A Y E R 

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

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

GREIT PARDUODA 
-p- 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 

DBVKSKH DHvttSJO! 
Neseniai atvykote, ieškote darbo 

ar buto, tadau skelbtis laikraštyje 
brangiai kainuoja? 

Ne bėda. DRAUCAS įusv skelbimą 
išspausdins nemokamai. Tereikia 

paskambinti tei. 773-585-9500 ar 
užsukti į DRAUGO administracija 

adresu 4545 W. 65 St , Chicago IL 
60629. 

D r a u d i m o p a s l a u g o s 

STATE FARM INSURANCE 
DRAUDIMAI 

Automobilio, namų. 
gyvybės ir sveikatos 

Agentė Barbara Murray 
Prašykite Rasos — kalba lietuviškai 
5710 VY. 95 St., O a k L a w n . IL 

708-423-5900 

STATE FARM INSURANCE 
ALTOMOBD JU NAMU, SVEIKATOS 

IR GYVYBĖS DRALMVIAS 
Agentas Frank Zapolis. jr Qff. Mcr. 

Auksė S. Kane kalba lietuviškai". 
F R A N K Z A P O L I S ->d 

3208 1/2 Wes t 95 th St ree t 
T e l . 708-424-8654:773-581-8654 

Dėmiais , Inc. 

Lol i ta Rasimavičiute 
R E A L T O R 

4 7 0 S S. G i l b e r t Ave. 
L a G r a n g e , 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 analize. 

T e l . 7 0 8 6 1 2 8 5 7 3 m o b . 
E-mail: lolita.rasima@century21 .com 

rriindaugasbu Wiauskas.cendantmidw-est.com — 50 valstijų 
PASKOLOS NAMAMS, BANKROTAMS, KREDITO PROBLEMOS 
Kalbu ir rusiškai. 

N e m o k a m a s 
te l . 888-844-9888, 

m o b i l u s 651-343-0286 

c C E N D A N T 
Mortgage 

SIUVĖJOS PASLAUGOS 

Siuvėja taiso Įvairius 
lengvus rūbus. 

Tel. 773-791-2536. 

PARDUODA 

Parduodama elektrinė 

kilnojama ligoninės lova. 

Gerame stovyje. 

Tel. 773-585-9500. Valentinas. 

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 

***|VAIRUS*** 
* Mergina, laisvai kalbanti 
angliškai, ieško priežiūros 
darbo, arba gali pakeisti bet 
kurią savaitės dieną. Tel. 773-
727-8095. 773-436-4465. 
* Vyras gali pakeisti bet kurią 
savaitės dieną prižiūrėti vy
resnio amžiaus žmones. Tel. 
773-436-4465 . 773-315-0240. 
* Vyras ieško darbo prižiūrėti 
senus žmones ir gyventi kartu. 
Gali dirbti ir kitus darbus. 
Tel.773-767-1583. 
* Moteris , turinti žalią kortą, 
automobilį, ieško darbo se
nelių priežiūroje nepilnai dar
bo dienai. Tel. 708-415-0670. 
* 37 m. moteris ieško darbo 
pietiniuose rajonuose žmonių 
priežiūroje su sugrįžimu į 

namus. Gali pakeisti savaitga
liais. Automobilis, anglų kal
ba, didelis darbo patyrimas, 
geros rekomendacijos. Tel. 
708-932-3263. 
* 40 m. vyras gali pakeisti sa
vaitgaliais žmonių priežiūroje. 
Tel. 708-372-9524. 
* Moteris ieško darbo su grį
žimu namo, prižiūrėti senus 
žmones. Gali pakeisti bet ka
da. Tel. 708-499-2911. 
* Moteris perka darbą senų 
žmonių priežiūroje bet kurioje 
valstijoje. Geros rekomendaci
jos, dokumentai, automobilis. 
Gali pakeisti bet kurią savai
tės dieną ir per šventes. Siū
lyti įvairius variantus. Tel. 
773-386-6588. 

* Moteris ieško darbo senų 
žmonių priežiūroje. Gali pa
keisti bet kurią savaitės dieną 
ar per šventes. Tariu didelę 
praktiką slaugoje. Siūlyti įvai
rius variantus. Tel. 773-430-
4412. 
* Noriu nebrangiai išsinuomo
ti 2 mieg. butą. Marąuette 
Parke nesiūlyti. Tel. 773-386-
6588. 
* Moteris ieško darbo padėti 
senam žmogui tik šeštadieni
ais. Tel. 708-220-3202, palikti 
žinutę. 
* 52 m. moteris ieško darbo su 
gyvenimu. Turi žalią kortą, 
susikalba angliškai. Tel. 708-
388-3106. skambinti nuo pir
madienio iki penktadienio. 

NORĖJAU PRANEŠTI, KAD 
DABAR GALĖSITE MAN 
PASKAMBINTI PIGIA U!!! 

r * 

http://www.aiwayswrthflowers.com
mailto:jonavicius@home.com
mailto:amikulis@usa.com
http://worldnet.att.net
http://Wiauskas.cendantmidw-est.com


Prezidentas Rolandas Paksas : apkalta — demokratijos išraiška 
Atkelta iš 1 psl. 

„Galbūt ir komanda galėjo 
būti stipresnė, galbūt ir santy
kiai su Seimu ar su vyriausybės 
atstovais, ministrais galėjo būti 
konstruktyvesni, ieškant dialo
go. Galbūt nereikėjo taip sku
bėti įgyvendinti savo progra
mos, ieškoti ilgiau kompromisų 
ir taip toliau. Bet, atsiprašau, 
tai neadekvatu tam skandalui, 
tam menamam pavojui šalies 
nacionaliniam saugumui", kal
bėjo prezidentas. 

Jis pakartojo, kad jokio pa

vojaus nacionaliniam saugumui 
nėra. 

„Yra tik išpūstas skanda
las, kurio seka arba tikslas yra 
vienintelis — pašalinti Lietuvos 
Respublikos prezidentą. Pasida
ryti revanšą", teigė R. Paksas. 

Seime pradedamą apkaltos 
procesą prezidentas pavadino 
demokratijos išraiška ir pa
brėžė, kad šis procesas išeis vi
siems į naudą. „Mes visi — Sei
mas ir aš pats, ir Lietuvos vals
tybė visi išeisim iš šio proceso 
sustiprėję", sakė R. Paksas. 

Santykių su Seimu R. Pak
sas nevadino įtemptais. , Aš ma
nau, kad darbiniai santykiai 
yra normalūs, ir tiek, kiek insti
tucijos turi bendrauti, tiek jos 
bendrauja", sakė R. Paksas. 

Iki penktadienio vakaro siū
lymą pradėti apkaltą preziden
tui savo parašais jau parėmė 56 
parlamentarai, atstovaujantys 
tiek valdančiosioms, tiek opozi
cinėms frakcijoms. 

Po apkaltos tekstu nėra tik 
Seimo liberaldemokratų frakci
jos atstovų parašų. 

R. Paksas: Bažnyčios vadovai dalyvauja politiniame spektaklyje 
Atkelta iš 1 psl. 
neįvertinęs „būsimo korumpuo-
tų valdininkų bei kai kurių poli
tinių jėgų pasipriešinimo" jo 
rinkimų programai. 

„Žinoma, aš neišvengiau 
klaidų, galbūt kai kurių veiks
mų ėmiausi per greitai, tačiau 
nei prieš Dievą, nei prieš tautą, 
nei prieš savo sąžinę nesijaučiu 
kaltas dėl politinių oponentų 
man metamų kaltinimų", rašo 
R. Paksas. 

Laiške jis pažymi, kad „po
litinės audros kyla ir nurimsta". 

Kardinolas A. J. Bačkis ket
virtadienį pareiškė, kad, jei pre
zidentas R. Paksas, „atsižvelg

damas į savo sąžinę ir atsako
mybę už visus Lietuvos žmones, 
o ne tik dalį jų, priimtų ryžtingą 
sprendimą, tokiu būdu jis at
neštų ramybę ir padovanotų 
Lietuvai gražią Kalėdų dova
ną". 

Savo ruožtu, arkivyskupas 
S. Tamkevičius teigė, jog Baž
nyčia dabartinėje politinėje si
tuacijoje negali likti nuošalyje. 

„Mes vengte vengiame daly
vauti politinėse kovose, palai
kyti kurią nors partiją, nenori
me niekam būti vėliava, bet tai, 
kas vyksta šiandien, paliečia di
džiąją žmonių dalį, o dauguma 
jų yra katalikai, ir mes, ganyto

jai, negalime būti abejingi. Čia 
ne kišimasis į politiką, bet 
mūsų pastanga padėti Lietuvos 
žmonėms susiorientuoti, kai jie 
kasdien vis labiau ir labiau kir
šinami, supriešinami. Jei šito 
nepadarytume, manau, darytu
me nusikaltimą", sakė arkivys
kupas. 

Ketvirtadienį paskelbtame 
viešame laiške Lietuvos Vysku
pų konferencija pareiškė, kad 
„politinė valstybės vadovo krizė 
virsta moraline visuomenės 
krize" ir paragino valstybės gy
ventojus nepasiduoti mėgini
mams suskaldyti visuomenę. 

Netrukus bus patvir t intas Vilniaus ir Kauno 
dvimiesčio strateginis planas 

Atkelta iš 1 psl. 
Pasak Vilniaus miesto mero 

Artūro Zuoko, siekiant sėkmin
gai konkuruoti tarptautiniu 
mastu, svarbu jau šiandien su
kurti pažangių valstybių sosti
nėms prilygstantį milijoninį 
centrą, sugebantį pritraukti už
sienio investicijas ir kurti didelę 
Baltijos regiono BVP dalį. 

Šiuo metu dvimiesčio regio
ne gyvena apie 1.6 mln. Lietu
vos gyventojų — 45 proc. visų 
Lietuvos ir 22 procentai Baltijos 
valstybių gyventojų. 

Vilniaus ir Kauno dvimies-
tyje būtų sukuriama net 61 
proc. Lietuvos bendrojo vidaus 
produkto (BVP) ir 25 proc. Bal
tijos valstybių BVP. 

Į dvimiesčio tinklą planuo
jama sujungti 16 Vilniaus ir 
Kauno regionų savivaldybių. 

„Svarbiausių Vilniaus ir 
Kauno urbanistinių sričių plėt
ra turės lemiamos įtakos šių 
miestų gyventojų ekonominei ir 
socialinei padėčiai. Jie galės 
pretenduoti į naujas darbo vie
tas, tuo pačiu bus skatinama 
plėtra naujose rinkose, aplin
kinių apskričių pažanga" , sakė 
Kauno miesto meras Arvydas 
Garbaravičius. 

Pirmą kartą Vilniaus ir 
Kauno dvimiesčio strateginio 
plano projektas verslo, politi
kos, mokslo bei visuomeninių 
organizacijų atstovams buvo 
pristatytas Kaune šių metų 

spalio 24 dieną. 
Vėliau šis planas bei jo įgy 

vendinimo galimybės buvo ap
tartos Vilniaus ir Kauno miestų 
strateginio planavimo komisijų 
bei Vilniaus ir Kauno regionų į 
plėtros tarybų posėdžiuose, 
„Dvimiesčio draugijos" susitiki- i 
muose su visuomene. 

Sutartis dėl Vilniaus ir 
Kauno miestų bendradarbiavi- j 
mo buvo pasirašyta 2002 m. ko- į 
vo mėnesį. 

Nustačius pirmines miestų ! 
bendradarbiavimo sritis bei at- j 
likus išsamią būklės analizę, j 
šiemet buvo parengtas Vilniaus I 
ir Kauno dvimiesčio strateginio i 
plano projektas. 

JAV pareigūnai atvyko pasiimti Lietuvoje sulaikyto įtariamojo 
Atkelta iš 1 psl. 

Šį JAV prašymą pagal Lie
tuvos įstatymus pateikė Lietu
vos Generalinė prokuratūra. 

Teismo posėdyje dalyvavęs 
32 metų JAV pilietis patvirtino, 
kad sutinka būti išduotas Ame
rikos valdžiai supaprastinta 
tvarka. 

Apie ekstradicijos (išdavi
mo) prašymo patenkinimą Ge
neralinė prokuratūra oficialiai 
pranešė JAV ambasadai Vilniu
je ir JAV Teisingumo departa

mentui. Tai pirmas atvejis, ka
da įtariamasis sutinka būti iš
duotas supaprastinta tvarka, 
kuri sutrumpina išdavimo pro
cedūras. 

Sutartį dėl supaprastinto 
asmenų išdavimo Lietuva kol 
kas yra pasirašiusi tik su JAV. 

JAV teisėsaugos prašymu, 
J. P. Ryan Lietuvos policija su
laikė Vilniaus centre spalio 6 
dieną. Netrukus teismas jam 
paskyrė 60-ties parų laikinąjį 
suėmimą. 

JAV teisėsaugos institucijų 
duomenimis, J. P. Ryan yra 
vienos iš JAV veikiančių orga
nizuotų nusikalstamų grupuo
čių vadas. Ši grupuotė užsiima 
sintetinių narkotikų kontraban
da į JAV bei jų platinimu. 

Sulaikius įtariamąjį, JAV 
ambasada Vilniuje Policijos de
partamento Kriminalinės polici
jos biuro Narkotikų kontrolės 
valdybos pareigūnams atsiuntė 
padėkos raštą už sėkmingai 
surengtą operaciją. 

Žlugo nuteisto Lietuvos komunisto viltis džiaugtis laisve 
Atkelta iš 1 psl. 

M. Burokevičius tą kartą 
buvo įvardytas kaip vienas 1991 
metų sausio tragiškų įvykių 
Vilniuje kaltininkų. 

Pasikeitus baudžiamie
siems įstatymams, šių metų 
spalį Vilniaus apygardos teis
mas buvo patenkinęs šio komu
nistų partijos veikėjo prašymą 
ir nelaisvės laiką jam sutrum
pino dvejais metais. 

Jei ši nutartis būtų neap
skųsta ir įsigaliojusi, M. Buro
kevičius pro pataisos namų var

tus į laisvę būtų išėjęs maždaug 
po mėnesio — kitų metų sausio 
15-ąją. 

Po Lietuvos apeliacinio teis
mo sprendimo nuteistasis bus 
paleistas tik 2006-ųjų pradžioje. 

M. Burokevičius šiuo metu 
kali Vilniaus antruosiuose pa
taisos namuose. 

Už grotų nuteistasis daug 
skaito, lankosi beveik visuose 
kolonijoje vykstančiuose ren
giniuose, bendrauja su kitais 
kaliniais, tačiau yra silpnos 
sveikatos. 

1999-aisiais kartu su M. 
Burokevičiumi buvo nuteisti ir 
kiti aktyvūs perversmo daly
viai, komunistų partijos nariai 
— Juozas Jermalavičius, Juo
zas Kuolelis, Leonas Bartoševi
čius, Jaroslavas Prokopovičius 
bei kiti. 

Vienas garsiausių nepavy
kusio perversmo veikėjų J. 
Jermalavičius jau atliko baus- j 
mę — pernai sausio 15 dieną jis j 
buvo paleistas į laisvę ir ne- j 
trukus išvyko į Rusiją. 

* Kauno apygardos teis
me baigta nagrinėti stam
biausia Lietuvos teismų is
torijoje kontrabandos byla, 
kurioje kaltinimai ekonominiais 
nusikaltimais buvo pareikšti 
keturiems asmenims, tarp jų 
buvusiam Vilniaus apskrities 
mokesčių policijos komisarui 
Mindaugui Silickiui. Pastara
jam nusižudžius, už kontraban
dą stambiu mastu, į Lietuvą 
įvežant spiritą, degtinę bei ciga
retes, ir dalyvavimą nusikalsta
mame susivienijime teisiami M. 
Silickio pusbrolis, bendrovės 
„Pilita" direktorius Vygaudas 

Vaznelis bei buvęs Marijam
polės teritorinės muitinės vy
riausiasis inspektorius Kęstutis 
Kušlevičius. Teisiamiesiems 
prokurorai numatė solidžias 9-
10 metų laisvės atėmimo baus
mes. Ar teismas atsižvelgs į pro
kurorų siūlymus, paaiškės sau
sio pabaigoje. (KD-Elta) 

* Pareigūnai mano, kad 
Kaune susidurta su dar vie
na sukčiavimo rūšimi, pana
šia į naktinius skambučius apie 
neva sūnaus padarytą avariją. 
Štai ateina pas kaunietę Euge
niją K. iš matymo pažįstamas 
jaunas vyras Eugenijus Puški

nas (vėliau paaiškėjo, kad žmo
gus tokia pavarde tikrai gyvena 
Kaune), ir sako motinai, kad ga
lįs tarpininkauti nutraukiant 
jos sūnui prieš trejus metus iš
keltą baudžiamąją bylą, tik, 
suprantama, reikia pinigų. Mo
teris susijaudina, išgirdusi džiu
gią „žinią apie sūnų", ir taip per 
neilgą laiką sukčiui pavyksta iš 
jos išvilioti 10,000 litų. Vėliau 
paskelbiama E Puškino paieš
ka. Viena iš nusikaltimo prie
laidų, — kad pinigus, išviliotus 
iš Eugenijos K, E. Puškinas pa
sidalijo su jos pačios sūnumi. 

(KD-Elta) 

A f A 
SALOMĖJA KAKŠTEINIENĖ 

PETRAVIČIŪTĖ 
Mirė 2003 m. gruodžio 10 d., sulaukusi 91 metų. 
Gyveno Aurora, Illinois. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 51 metus. 
Nuliūdę liko: dukros Adelė Vizgirdienė ir vyras Pet

ras, Irena Moritz, vyras Wayne. Anūkai Renata Boone, 
vyras Kirk, dr. Paulius Vizgirda su žmona dr. Marga-
ret, Steven Moritz su žmona Alma ir Katherine Moritz, 
keturi proanūkai ir kiti giminės. 

Velionė pašarvota pirmadienį, gruodžio 15 d. nuo 3 
v. p.p. iki 8 v.v. The Daleiden laidojimo namuose, 220 
M. Lake St., Aurora, Illinois. 

Laidotuvės įvyks antradienį, gruodžio 16 d. Iš laido
jimo namų 9:30 v.r. velionė bus atlydėta į St. Joseph 
bažnyčią, kurioje 10 v.r. bus aukojamos šv. Mišios už 
jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

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

Nuliūdusi šeima 

The Daleiden Mortuary. Tel. 630-898-8635 
arba 631-5500. 

A t A 
dipl. inž. VIKTORUI NAUDŽIUI 

užbaigusiam šią žemiškąją kelionę, žmonai dr. 
ALDONAI, dukroms INGRIDAI ir RENATAI bei 
jų šeimoms, giminėms ir artimiesiems, reiš
kiame gilią ir nuoširdžią užuojautą. 

Jūratė ir Antanas Budriai 
Aušra ir Terry Petry 

Teriukas ir Olivija 

A t A 
VIKTORUI NAUDŽIUI 

į Amžinuosius Viešpaties namus išėjus, giliame 
liūdesyje likusiems žmonai dr. ALDONAI, duk
roms INGRIDAI ir RENATAI su šeimomis, ki
tiems giminėms bei artimiesiems, reiškiame 
nuoširdžiausią užuojautą. 

Jonas ir Vanda Stankai 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 2 4 vai. 
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VILNIUS 2003 
SKRYDŽIAI iš įvairių JA V miestų. 

Grupės ir pavieniai keliautojai 
PIGIAUSIOS KAINOS!!! 

s 

I 

s 

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 

Rita Penčylienė tei/fax 708-923-0280 
E-mail: pencylar® comcast.net 

Dėmesio! 13 dienų kelione laivu ir traukiniu į ALASKĄ 
2004 m. liepos 12-24 d. Skambinti Ritai. 

Bronė Barakauskienė tei. 708-403-5717 
Fax 708-403-4414; E-mail: broneb@aol.com 
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A f A 
MEČISLOVAS MACKEVIČIUS 

Mirė 2003 m. gruodžio 10 d. vakare, Albuquerque, 
NM, ligoninėje, sulaukęs 97 metų. 

Gyveno dukterų Audronės ir Jono Viktų, Inos ir 
Gedimino Cibų šeimose, paskutiniu metu dukros Bi
rutės globoje. 

Velionio palaikai bus sudeginti ir pavasarį palaido
ti Čikagoje. 

Nuliūdusios dukterys 

AfA 
RAMINTA 

IZOKAITYTĖ 
PRAPUOLENIENĖ 

1986.XII.1 

SEPTYNIOLIKOS, PENKERIŲ IR 
DVYLIKOS METŲ SUKAKTYS 

A t A 
DONATAS 

PRAPUOLENIS 
1998.XII.4 

A f A 
ONA IZOKAITIENĖ 

1991.XII.12 
Su dideliu liūdesiu prisimename šiuos mums bran

gius asmenis. 
Šioms sukaktims paminėti, šv. Mišios už jų sielas 

bus atnašaujamos Tėvų Marijonų koplyčioje. 
Prašome maldoje prisiminti a.a. Oną, a.a. Ramintą 

ir a.a. Donatą. 

Liūdinčios šeimos 

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 I 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. 
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE. 

ALL PHONES 
CHICACO 1-773-476-2345 

NATIONVV1DE TOLL FREE (nemokamas) 
Tel. 1-800 994-7600 

www.petkusfuneralhomes.com 

LACK & SONS 

FUNERAL DIRECTORS 
HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W . 143 St. 
ALL PHONES 

1-708-430 5 7 0 0 

PALOS — GAIDAS 

FUNERAL HOME 

• Patogioje vietoje tarp 
Čikagos ir Lemonto 

•10 minučių nuo S v. Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. Souttnvest Hwy. 
Palos Hllls, Illinois 

(708)9744410 

mailto:vyttours@earthlink.net
http://www.vytistours.com
http://comcast.net
mailto:broneb@aol.com
http://1991.XII.12
http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKESE\ 
TAUTODAILININKĖS VERIA 

„SODUS" 

ŠVENTINIAI 
SVEIKINIMAI 

Tegul šv. Kalėdų šviesa 
pripildo džiaugsmo Jūsų šir
dis, o Naujieji metai atneša 
laimę, gėrį ir ramybę. Nuotai
kingų švenčių linkiu gimi
nėms, bičiuliams ir tėvynai
niams Lietuvoje. 

Magdalena 
Birutė Stankūnienė 

Švenčių proga sveikina
me visus mūsų draugus, gi
mines ir Lietuvių operos cho
ro bendradarbius, linkime 
linksmų šv. Kalėdų ir laimin
gų Naujų metų! 

Jadzė ir Jonas 
Mockaičiai 

Nijolė ir Algimantas 
Skirpstūnai sveikina gimi
nes, draugus ir pažįstamus 
šv. Kalėdų proga ir linki svei
kų, džiaugsmo kupinų Naujų
jų metų. 

Šventu Kalėdų ir Nau
jųjų 2004 metų proga Hali
na Bagdonienė sveikina savo 
gimines, draugus ir pažįsta
mus. „Draugui" skiria 50 dol. 
auką. 

Vytautas ir Aldona Če
pėnai sveikina mielus gimi
nes, draugus ir pažįstamus su 
šv. Kalėdom ir linki visiems 
sveikatos, laimingų Naujų 
metų! 

Sveikiname su šv. Kalė
dom ir Naujaisiais 2004 
metais gimines, draugus ir 
pažįstamus. 

Sigutė ir Juozas Žemai
čiai Cicero, IL 

Savo giminėms, drau
gams ir pažįstamiems lin
kime linksmų šv. Kalėdų ir 
sveikų, laimingų 2004 metų. 

Kazys ir Elena 
Majauskai 

Rimas ir Jūratė Damaus
kai šv. Kalėdų proga sveikina 
visus gimines, draugus ir pa
žįstamus. Linkime visiems 
džiaugsmo ir geros sveikatos 
Naujų metų proga. 

Liudas ir Irena Kirkai šv. 
Kalėdų ir Naujų 2004 metų 
proga sveikina gimines, drau
gus ir pažįstamus, linkėdami 
visiems sveikatos, geros nuo
taikos ir ištvermės vingiuo
tame gyvenimo kelyje. 

Kalėdų šventėse Vanda ir 
Vytautas Majauskai, Palm 
Beach. FL, sveikina draugus, 
bičiulius bei artimuosius, 
linki, jog ateinantys metai 
visiems būtų sveiki ir laimin
gi-

Romas ir Rita Fabijonai 
sveikina gimines ir draugus 
su šv. Kalėdomis ir Naujais 
metais. Linki visiems gausios 
Dievo palaimos. 

Giminėms, draugams ir 
pažįstamiems linksmų šv. Ka
lėdų. Daug laimės Naujuose 
metuose ir visados. Nuošir
džiai linkime 

Valentina Gudienė 
ir sūnūs 

Mieli giminės, draugai ir 
pažįstami, šv. Kalėdų šventės 
teatneša tyro džiaugsmo, o 
Naujieji metai stiprybės, svei
katos ir vilties. 

Bronius, Dalė Blekiai 
Mama Elena, Alfonsas 

******************************* 

Kun. Kęstutis Trimakas 
praves Advento susikaupimo 
maldą Cicero Šv. Antano baž
nyčioje (kampas 15 Street ir 
50 Avenue) pirmadienį, gruo
džio 15 d. Išpažintys bus klau
somos nuo 5:30 v.v., 6 v.v. bus 
šv. Mišios ir Advento pamal
dos. Visi kviečiami dalyvauti. 

Genės Razumienės va
dovaujamas kanklininkių an
samblis „Gabija" pritars ka
lėdinėms giesmėms gruodžio 
14 d. 1:30 v.p.p. vyksiančia
me koncerte, kurį rengia Pal. 
Jurgio Matulaičio misijos cho
ras. Rima Polikaitytė gros 
fleita, o V. Nevarauskas paly
dės vargonais. Bilietus pie
tums ir koncertui galima įsi
gyti PLC bažnyčios vestibiuly
je nuo 10 v.r., arba rezervuoti 
skambinant tel.815-&36-1845. 

Saulena Valatkaitienė, g. 
1969.01.16 Antūbiškių kaime 
Šakių rajone. Mokėsi Paluo
bių, vėliau Marijampolės vi
durinėje mokykloje. 1987— 
1992 m. studijavo Vilniaus 
Pedagoginiame universitete 
chemiją ir taikomuosius dar
bus. Šiuo metu dirba trijose 
mokyklose mokytoja. Šeimoje 
augina 7 metų dukrą Viktori-

Jūratė Snipienė, g. 1966-
08.21. Baigusi vidurinę mo
kyklą įgijo prekybininkės spe
cialybę. Dirba Šakių rajono 
Žvirgždaičių pagrindinėje mo
kykloje kasininke. Šeimoje 
auga trys vaikai. 

— Ar seniai svajojote su
rengti parodą užsienyje? 

— Apie neįmanomą kelio
nę į JAV svajojom jau seniai, 
bet kad ta svajonė išsipildys, 
nelabai tikėjome. Laiko pasi
ruošti parodai Lietuvoje turė
jome tikrai nedaug, nes esame 
labai užimtos savo tiesioginiuose 
darbuose, kūrybai lieka vaka
rai ir savaitgaliai. Esame labai 
laimingos, kad dalelę šio savo 
meno galėjome čia'atvežti. 

— Kada sutverėte pirmąjį 
sodą? 

— Kai pirmą kartą prieš 
15 metų į mūsų namus atke
liavo dovanotas šiaudų sodas, 
susimąstėme, kaip būtų gali
ma padaryti kažką panašaus, 
kur tų paslapčių išmokti. Nuo 
tos dienos praėjo 2-3 metai, 
kol pabandėme pačios juos 
kurti. Šiaudiniai sodai atima 
labai daug laiko, bet atidaro 
dideles galimybes kūrybai. 

— Kas turėjo įtakos jūsų 
kūrybai? 

— Nuo mažų dienų 
kruopščių dalykų mokė ma
ma, darbščios tetos, kurios 
savo rankdarbiais stebindavo 

aplinkinius. Dar mokyklos 
suole uniformą puošdavome 
pačių nertom apykaklėm, 
mezgėme, siuvinėjome, bet vis 
norėjosi sukurti kažką savito. 

— Kokių mėgstamų daly
kų dar turite? 

— Dar vidurinėje mokyk
loje labai patiko siuvinėti kry
želiu, vėliau pradėjom kurti 
ornamentus siuvinėjimui po
pieriuje, karpyti paprastus ir 
erdvinius karpinius, skutinėti 
margučius, rišti verbas, nes 
norėjosi išbandyti vis kažką 
naujo ir naujo. Dabar jau net 
neskaičiuojam, kiek priverta 
sodų sodelių, žvaigždelių, gir
liandų, išdovanota, išvežta į 
tautodailės salonus Lietuvoje. 

— Kokius darbus ir kur 
esate eksponavę? 

SKELBIMAI 

— Savo kūrybinių darbų 
autorines parodas esame su
rengę 1999 m. ir 2002 m. Ša
kių Zanavykų krašto muzie
juje. Iki tol mūsų darbais ga
lėjo žavėtis daugelio mūsų ir 
aplinkinių rajonų žmonės. 
Jau keletas metų aktyviai 
dalyvaujame Šakių rajono 
tautodailininkų bendrijos 
„Dailius" veikloje, kūrybiniuo
se menininkų pleneruose. 
Nuo šių metų esame ir Lie
tuvos Tautodailininkų sąjun
gos narės. Taip pat rengiame 
praktinius seminarus amatų 
ir meno dienose mokyklose. 
Šiais metais sodai ir kiti rank
darbiai buvo išvežti į Miun
cheno parodą-mugę. 

Paroda „Sodai" atidaroma 
šeštadienį, gruodžio 20 d. 5 
vai. p.p., Lietuvių dailės mu
ziejuje, PLC Lemonte. 

Vytautas Gutauskas iš Michiana Shores, IN, gruodžio 9 H atvyko i 
..Draugo" redakcija atsiimti ..Draugo" gegužinėje v. loštą didnį loterijos 
laimiki Kaip sako žmonos geriau vėliau, negu niokada' Sveikiname 
laimėtoja NTuotr Jono Kuprio. 

Liutauras Serapinas, nau
jai išrinktas Ateitininkų Fe
deracijos pirmininkas, yra at
vykęs iš Vilniaus susipažinti 
ir pabendrauti ne tik su Ame
rikos ateitininkais ir jų veik
la, bet ir su Amerikos lietuvių 
visuomene, lietuviškomis ins
titucijomis bei jų darbais. Či
kagos ateitininkų ir Čikagos 
bei apylinkių lietuvių visuo
menės susitikimas su L. Sera
pinu įvyks gruodžio 14 d. Atei
tininkų namuose (12690 Ar
cher Ave.. Lemont, IL), 10 v.r., po 
9 v.r. šv. Mišių Pal. J. Matu
laičio misijoje. Visi ateitinin
kai ir lietuviškoji visuomenė 
yra kviečiama dalyvauti. Po su
sitikimo, tą pačią dieną, L. 
Serapinas grįžta į Vilnių. 

Cicero apylinkės LB val
dyba rengia prieškalėdinį pa
bendravimą gruodžio 14 d., 
sekmadienį, tuoj po 9 vai. šv. 
Mišių parapijos salėje. Kun. 
Kęstutis Trimakas, tris mėne
sius praleidęs Lietuvoje, pasi
dalins įspūdžiais. Parapijos 
choras giedos kalėdines gies
mes, bus skanios vaišės. Nuo
širdžiai kviečiami ne tik Cice
ro lietuviai, bet ir tolimesnių 
apylinkių svečiai. 

Pedagoginio Lituanisti
kos instituto tradicinės Kū
čios vyks Jaunimo centro ka
vinėje gruodžio 13 d., šeštadienį, 
12 v. p. p. Bus trumpa progra
ma, vaišės, kalėdinės gies
mės. Maloniai kviečiami buvę 
ir dabartiniai dėstytojai, stu
dentai, tėveliai ir rėmėjai. Dėl 
informacijos skambinti Mildai 
Šatienei, tel: 708-409-0216. 

Vytauto Didžiojo Saulių 
rinktinė kviečia į lietuviškas 
tradicines Kūčias gruodžio 14 
d. 1 v.p.p. Šaulių namuose, 
(2417 W. 43rd Street, Chica-
go). Bus lietuviškas Kūčių 
maistas, kalėdinės giesmės. 
Vietas galite užsisakyti pa
skambinę tel.: 773-434-3713, 
arba 773-582-1076. 

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

aukas, „Dieviško Kryžiaus" 
Lietuvos benamių paramos 
fondas (Divine Cross Fund for 
the Homeless), 419 Weidner 
RxL, Buffalo Grove, R. 60089. 
Aukos nurašomos nuo fede-
ralinių mokesčių. 

Kun. Alfonso Lipniūno -
prez. Stulginskio kuopos susi
rinkimas įvyks šeštadienį, 
gruodžio 13 d. 4:30 v.p.p. Ren
kamės PLC. kur prasidės 
linksmos giesmės, vėliau per-
sikelsime į Ateitininkų na
mus, kur ruošimės Kūčių 
šventei. Kviečiame visus daly
vauti. Dėl informacijos kreip
tis į mūsų globėją Marių Po-
likaitį, tel.: 630-257-2022. 

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus kviečia į Kalėdų 
renginį vaikams, kuris įvyks 
gruodžio 14 d. Balzeko lietu
vių kultūros muziejuje. Teat
ras „Kaukė" parodys vaidini
mą Biblijiniais motyvais. Jū
sų laukia daugybė malonių 
netikėtumų. Pradžia 2 v.p.p. 

Gruodžio 14 dL, sekmadie
nį, po šv. Mišių 11 v.r., Jau
nimo centro kavinėje vyks at
sisveikinimas su kunigu Kazi
mieru Ambrasu, kuris sugrįž
ta į Lietuvą. 

„Seklyčioje" gruodžio 17 
d. 2 v.p.p. trečiadienio popie
tės programoje puošime Ka
lėdų eglutę. Kiekvienas turės 
progą pakabinti po šiau
dinuką ant šakelės. Vyks pro
grama, kurioje gros ir dainuos 
seserys Gina ir Rima. At
vykite! 

LR GENERALINIS KONSULATAS 
ČIKAGOJE 

LR Generalinis konsulatas 
Čikagoje informuoja, kad 
švenčių laikotarpiu, šiomis die
nomis konsulate priėmimo ne
bus: 

„Draugo" redakcijos pa
talpose (4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629): 

2003 m. gruodžio 25 d. 
2003 m. gruodžio 30 d. 
2004 m. sausio 1 d. 

Pagrindinėse patalpose 
(211 E. Ontario Street, Suite 
1500, Chicago, IL 60611): 

2003 m. gruodžio 24 d. 
2003 m. gruodžio 25 d. 
2003 m. gruodžio 26 d. 
2003 m. gruodžio 31 d. 
2004 m. sausio 1 d. 

LR Generalinis konsulatas 
linki visiems gražių švenčių! 

KALĖDINE DOVANA — PRENUMERATA! 
Lietuva turi tik vieną 

kardinolą, o užsienio lietu
viai — tik vieną lietuvišką 
dienraštį. Gal Kalėdų proga 
kas galėtų užprenumeruoti 
„Draugą" (tik 100 dol. me
tams) kardinolui Audriui J. 
Bačkiui, Šventaragio g. 4 Vil
nius 2001. Kreipkitės į 
..Draugo" administraciją, pa
darykite Kristaus Gimimo 
šventę džiaugsmingesne ir 
kard. Bačkiui. ir „Draugui". 

Lietuvos Gyventojų ge
nocido ir rezistencijos tyrimų 
centras Vilniuje labai norėtų 
gauti „Draugą", bet neturi lė
šų užsiprenumeruoti. Pradžiu
ginkite šioje skausmingoje 
vietovėje dirbančius, padova
nokite „Draugo" prenumera
tą. Adresas — Didžioji g. 17, 
Vilnius. Kreipkitės į „Drau
go" administraciją, mielai pa
tarnaus. Telefonas informaci
jai: 773-585-9500 

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

Advokatas t".^^ 
Jonas Gibaitis Wm^ 
Civilines ir •§*S8* 
kriminalinės bylos WU\ f-

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

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

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

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 

135SLaSafle#2300OiicagD,IL60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S.Pulaski Rd.. Chicago, IL 

60629 
Tel. 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 

Advokatas 
LEE S.Schneider 

Kartu dirba dr. Vida Vizgirdaite 
Automobilyje ir darbo sužalojimo bylos 
(personai injury) 'medical malpractice/ 

medicininis aplaidus patarnavimas. 
77W. Wacker, Suite 3200.Ch.cago. IL60601 

Tel. 773-442.8154 kalba lietuviškai) 
E-mail:vida.v@worldnet.att.net 

• Prieš užsisakydami pa
minklą aplankykite St. Ca-
simir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, brė
žinius. Prieš pastatant pa
minklą, galėsite apžiūrėti ir 
įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip jau buvo jūsų pageidau
ta. Sav. Lilija ir Vilimas Nel
sonai. Tel. 773-233-6335. 

• DĖMESIO! VIDEO 
APARATU SAVININKAI! 
Norėdami tikrai kokybiškai 
išversti video įrašus iš 
Lietuvoje naudojamos PAL 
sistemos į amerikietiškąją 
NTSC ir atvirkščiai, kreip
kitės į ENTER-VIDEO 3533 
S. Archer Ave., Chicago, IL 
60609. TeL 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. 

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

• Baltic monuments, 1108 
Amber Drive, Lemont, EL, 
60439. Prie pat PL Centro. 
Tel. 630-243-0791. Gedimi
nas Kazėnas. Pageidaujant 
atvykstame į namus. 

• FANTASTIKA! TO DAR 
NIEKAD NEBUVO! Tik 
15,9 cento skambinant į Lie
tuvą, 4,9 cnt JAV bet kada. 
Jokių papildomų mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Ko
kybiškiausias ryšys. Kreip
kitės vakarais 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! 

* » * 
Jūsų auka 
Alkanų vaikų parama, 
Studentų viltis, 
Lietuvos ateitis! 
Labai ačiū, „Saulutė" 

(„Sunlight Orphan Aid") 419 
Weidner Rd, Buffalo Grove, 
IX, 60089. Aukas nurašomos 
nuo mokesčių. 

•„Lietuvos Našlaičių glo
bos" komitetui atsiųstos au
kos našlaičių paramai Lietu
voje: $3,160 20-ties našlaičių 
paramai — Lithuanian Citi-
zens Society of Western Pen-
nsylvania, Pittsburgh, PA; 
$1,000 — Milda ir Vytas Me
menai, Riverside, IL; $750 5 
našlaičių paramai — Lithua
nian Tauras Club, Scranton, 
PA. Po $250 — Albert ir 
Henrietta Mikutis, Philadelp-
hia, PA; Dalia ir Rimantas 
Bitenas, Bronxville, N.Y.; po 
$200 — Rūta Lukas, Claren-
don Hills, IL ir Birutė Skur-
denis, Oakland, CA, pager
biant Julie Skurdenis ir Paul 
Lalli; po $150 — Kristina ir 
Viktoras Nakai, Falls Church, 
VA; Monica Dailey, Alexand-
ria, VA; Ann Marie Kashuba, 
West Chester, PA; Vincas 
Skladaitis, VVaterbury, CT; 
Karin Marie ir William 
Kirsch, Evansville, IN; Irena 
Kerelienė, Palos Park, IL; 
Kathleen ir Michael Yudd, 
West Caldwell, N. J.; dr. Ja
nina Jakševičienė-Yoksha, 
Oak Lawn, IL; Maria Bajorū
nas, Pompano Beach, FL; po 
$100 — Priscilla Jakniunas 
(Estate of Alfred Jakniunas), 
Silver Spring, MD; Eleonor L. 
Gross ir Agnės Lalli, Bron-
xville, N.Y.; $50 — Gražina 
Erčius, Little Neck, N.Y, $40 
Paul Lalli ir Julianne Skur
denis, San Francisco, CA. 

Aa. V. Ringevičiūtės 
atminimui aukojo $250 K. 
Matkevičius, M. Noreikienė, 
A. Lauraitis, D. Beinaraus-
kas, A. Paužuolis, J. Daugvi-
la, A. Buividienė, S. Tiškevi
čius, Sue M. Heter, dr. E. Rin
gus. 

Visiems dosniems aukoto
jams nuoširdžiai dėkoja 
„Lietuvos Našlaičių glo
bos" komitetas, 2711 W. 
71st St., Chicago, IL 60629. 

Prenumeruokite katalikišką spaudą 

THC UTHUANlAft WORtD-WtOE 0A1LY 

PRIIMAME 

SIUNTINIUS 

LĖKTUVU IR LAIVU 
Dienraščio ..DRAUGAS" patalpose 
4545 W. 63 Str., Chicago, IL 60629 

T E L 1-800-772-7624 

Šiaurinėje dalyje — 699 '..viey Btvd. Eik Grove TiUage, IL 60007 
T E L <-800-262-3797. 
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