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Sportas 
* Pirmąją perga lę 2005 

m. p a sau l i o č e m p i o n a t o še
šių komandų a t rankos rato 
antrosios grupės turnyre Len
kijoje iškovojo Lietuvos rinkti
nė. Lietuvos rankininkės t re
čiadieni 29:27 įveikė Islandijos 
septyniukę. Rezultatyviausiai 
nugalėtojų gretose žaidė In
grida Bartaševičienė ir Ramu
nė Pekarskytė, pelniusios po 7 
įvarčius. 

* Dėl net inkamo s irga l ių 
e lges io Kauno „Žalgirio" ko
mandai ULEB Eurolygos 
drausmės komisija skyrė 2,000 
eurų baudą. Praėjusio ketvirta
dienio rungtynėse Kaune, kai 
„Žalgiris" žaidė su Liublianos 
„Union Olimpija" (Slovėnija) 
nepasitenkinimą sus i t ik imo 
teisėjais sirgaliai išreiškė pa
leisdami į aikštę du pilnus van
dens plastmasinius bute l ius . 
Dėl šio įvykio rungtynės t rum
pam buvo sustabdytos, o rung
tynių komisaras šį įvykį užfik
savo protokole. 

* Trečiadienį Rus i jos le
do ritulio super lygos rung
tynėse tarpusavy susitiko abi 
komandos kuriose žaidžia lietu
viai, Dariaus Kasparaičio Ka
zanės „Ak Bars" svečiuose 2:0 
įveikė Toljačio „Lada" su Dai
niumi Zubrumi. D. Kasparai t is 
šiose rungtynėse atliko rezulta
tyvų perdavimą, po kurio Vita-
lij Jačmenev pelnė antrąjį įvar
tį. 

Naujausios 
žinios 

Dalis atominės elektrinės bus uždaryta gr 
Vilnius , lapkričio 24 d. 

(ELTA) — Vykdydama tarptau
tinius įsipareigojimus, Lietuva 
šių metų gruodžio 31 dieną už
darys Ignalinos atominės elek
trinės (IAE) pirmąjį bloką. Ga
lutinai branduolinių reaktorių 
naudojimas bus nut rauktas per 
30 metų. 

Vyriausybė trečiadienį pri
tarė Ūkio ministerijos siūlymui 
pirmąjį bloką galutinai sustab
dyti paskutinę 2004 metų die
ną, siekiant visiškai išnaudoti 
reaktoriaus naudingo darbo ga
limybes. 

Priimdama sprendimą Vy
riausybė įvertino ir Lietuvos 
energetikos žinovų išreikštus 
nuogąstavimus dėl galimo elek
tros energijos tiekimo saugumo 
sumažėjimo. • 

Po išsamių konsultacijų su 
Lietuvos ir Europos Sąjungos 
(ES) energetikos žinovais nu
ta r t a , kad dėl nepatikimos 
elektros energijos perdavimo 
jungčių kaimyninėse šalyse bei 
dar neįrengtų jungčių su ES ša
limis šiek tiek padidėja elektros 
energijos tiekimo sutrikimo ri
zika. Tačiau minima rizika nė
ra didesnė nei kitose ES šalyse. 

Premjeras Algirdas Bra
zauskas teigė, kad bet kokio su-

Ignalinos atominės elektrinės pirmasis blokas bus uždarytas gruodžio 31 dieną. Valdo Kopūsto (ELTA) 

trikimo elektros energijos per
davimo linijose atveju paruošti 
atitinkami taikytinų priemonių 
planai. 

Stojimo į ES sutartyje Lie
tuva yra pasižadėjusi iki 2005-
ųjų pasirengti uždaryti pirmąjį 

Ignalinos atominės jėgainės blo
ką. Antrasis blokas turėtų būti 
uždarytas 2009 metais, jei bus 
gauta reikiama tarptautinė pa
rama. 

Sustabdžius IAE pirmąjį 
bloką, bus toliau vykdoma jo 

naudojimo nutraukimo progra
ma — ruošiamasi panaudoto 
branduolinio kuro iškrovimo 
darbams, keičiami sustabdyto 
bloko priežiūros nuostatai, ruo
šiami dokumentai, panaudoto 
kuro saugyklos. 

„Ąžuo l iukas" ir jo vadovą šyenčia su ^kth 

* Baltijos šal ių i švadavi 
mas nuo nac ių okupac i jo s 
atnešė totalitarinį komunizmą, 
primena Seimo pirmininkas. 

* Prie Ukrainos ambasa
dos Vilniuje surengtas piketas. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.634 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Vilnius , lapkričio 24 d. 
(ELTA) — Didžiausias ir se
niausias Lietuvoje berniukų ir 
jaunuolių choras „Ąžuoliukas" 
švenčia 45 metų veikios su
kaktį, o jo meno vadovas profe
sorius Vytautas Miškinis pa
žymi savo kūrybinį 25-metį. 

Gražių sukakčių proga 
penktadienį klausytojus pa
kvies šventinis „Ąžuoliuko" ir 
jo bičiulių koncertas Vilniaus 
kongresų rūmuose. 

1959 metais „Ąžuoliuką" 
įkūrė dabar j au šviesaus atmi
nimo chorvedys Hermanas Pe-
relšteinas. 1979 metais vado
vavimą chorui perėmęs jo moki
nys, buvęs „Ąžuoliuko" daini
ninkas V. Miškinis.— ne tik ži
nomas chorvedys, vedantis se
minarus, vadovaujantis .Ąžuo
liuko" muzikos mokyklai, daly
vaujantis chorų konkursų ver
tinimo komisijose, bet ir kom
pozitorius, sukūręs per 100 mo
tetų, trylika mišių, apie 300 
dainų. 

Pasak .Ąžuoliuko" vadovo, 
nuo pat choro įkūrimo jame pa
laikoma didelės vieningos šei
mos atmosfera, vaikams ir jau
nuoliams suteikiamas prasmin
go buvimo kartu ir profesiona
laus dainavimo džiaugsmas. 

Per 45 metus choro nariais 
buvo daugiau negu 8,000 ber
niukų ir vyrų. Dabar „Ąžuoliu
ką" sudaro aštuoni atskiri cho
rai. Jauniausiam dainininkui 
yra šešeri, vyriausiam — per 
keturiasdešimt metų. 

Dainuoja jauniausieji „ąžuoliukai". 

Turtingą choro repertuarą 
sudaro klasikiniai ir šiuolai
kiniai pasaulietiniai ir religi
niai kūriniai, atliekami ir Lie
tuvoje, ir užsienyje. „Ąžuoliu
kas" skynė laurus daugelyje 
tarptautinių festivalių ir kon
kursų: laimėjo aukso ir sidabro 
medalius tarptautiniame Var
nos konkurse Bulgarijoje, tre
čiąją vietą Goricijos festivalyje 

Gedimino Ži l insko (ELTA) nuotr. 

Italijoje, pirmąją vietą kon
kurse Vokietijoje. Berniukų cho
ras laimėjo Didįjį prizą tarptau
tiniame vaikų chorų konkurse 
Nantes, Prancūzijoje, taip pat 
buvo nepralenkiamas beveik vi
suose chorų konkursuose Lietu
voje. 

„Ąžuoliukas" yra įrašęs per 
30 plokštelių ir 16 kompaktinių 
plokštelių. 

Liberalai 
demokratai 

nebalsuos už 
A. Brazauską 
Vi ln ius , lapkričio 24 d. 

(ELTA) — Seimo Liberalų de
mokratų frakcija nepritaria tei
kiamai Algirdo Brazausko kan
didatūrai užimti ministro pir
mininko postą ir nebalsuos už 
jo kandidatūrą, teigiama tre
čiadienį išplatintame praneši
me spaudai. 

„Frakcijos nariai šį spren
dimą priėmė atsižvelgdami ne į 
A. Brazausko asmenį, o į visą 
ligi šiol buvusią jo veiklą, kuri 
neatnešė svarių pakeitimų nei 
valstybės valdymo, nei regioni
nėje ar socialinėje srityje", pa
brėžiama frakcijos seniūno Va
lentino Mazuronio pasirašyta
me pranešime. 

Anot liberaldemokrato, So
cialdemokratų partijos dek
laruojamas stabilumas kol kas 
pasireiškia tik tuo, kad valsty
bėje niekas nesikeičia. „Vyriau
sybėje lieka nemaža dalis bu
vusių ministrų, kurie tęs seną
ją politiką. Liberalų demokratų 
frakcija nepritaria tokiam tęs
tinumui, ir nebalsuos už A. 
Brazausko kandidatūrą — bal
savimo procedūros metu susi
laikys", teigiama pranešime. 

Tėvynės sąjunga savo pozi
ciją dėl A Brazausko ketina pa
skelbti ketvirtadienį. 

V. Adamkus: Vyriausybė 
negali eiti į 14 pusių 

Vilnius, lapkričio 24 d. 
(ELTA) — Vyriausybės vadovu 
tapęs Algirdas Brazauskas tu
rės prisiimti atsakomybę už vi
sų ministrų veiklą, trečiadienį 
pareiškė prezidentas Valdas 
Adamkus, • komentuodamas 
kandidatu į premjerus siūlomo 
socialdemokratų vadovo keti
nimą neprisiimti atsakomybės 
už savo kabineto narius. 

„Niekam negali kilti net 
minčių, kad Vyriausybė eis į ke
turiolika skirtingų pusių", pa
brėžė šalies vadovas. 

„Ką reiškia neprisiims at
sakomybės? Koalicija sudaro 
Vyriausybę, o ne atskiri asme
nys. Atsakomybė turi būti koali

cinės Vyriausybės. Tai sunkiai 
suprantamas pareiškimas. Tas, 
kas sudarys Vyriausybę, kas 
bus Vyriausybės galva, atsakys 
prieš Lietuvos žmones už tos 
Vyriausybės darbus", pabrėžė V. 
Adamkus. 

Jis patikino nereikalausiąs 
asmeninės kandidato į premje
rus atsakomybės už atskirų Vy
riausybės narių veiklą. 

Antradienį prisistatydamas 
parlamentarams, socialdemo
kratų vadovas A Brazauskas 
pareiškė neketinantis prisiimti 
atsakomybės už ūkio ministru 
pretenduojančio tapti Darbo 
partijos vadovo Viktoro Uspas-
kicho veiklą. 

„Rzeczpospolita": nerimą turėtų 
kelti Lietuvos atvejis 

Vilnius, lapkričio 24 d. 
(ELTA) — Lenkijos dienraštis 
„Rzeczpospolita" trečiadienio 
numeryje spausdina nepriklau
somo publicisto Piotr Semka 
straipsnį „Naftos kaina, suve
reniteto kaina", kuriame pažy
mima, jog atkurt i Kremliaus 
įtaką Rytų Europoje imasi Ru
sijos naftos ir energetikos ben
drovės. 

Pasak autoriaus, faktai, iš
kilę aikštėn t ir iant Lenkijos 
naftos kompanijos „Orlen" 
skandalą, rodo, kad šalies suve
renitetui gresia didelis pavojus 
ir kad Rusija daro poveikį aukš
čiausiems valstybės organams. 

Nuo 1990 metų tiesiog ste
bino nerūpestingas Lenkijos po
žiūris į grėsmę jos nepriklauso
mybei. Apskritasis s talas ir 
SSRS žlugimas pagrindė naivų 
įsitikinimą, kad šalies neprik
lausomybei jau niekas nebegre
sia. 

Manyta, jog pakanka įstoti į 
NATO ir Europos Sąjungą (ES), 

ir visi pavojai išnyks. Esą ES 
ūkio mechanizmai automatiš
kai apsaugos nuo Rusijos naftos 
tiekėjų nuotaikų kaitos. 

O kadangi Lenkijai niekas 
negresia, tai galima nekreipti 
dėmesio į jaunų „vilkiukų iš 
Lenkijos" jungtinės darbininkų 
partijos (komunistinės Lenkijos 
valdančiosios partijos) ryšius su 
sovietų slaptosiomis tarnybo
mis ir nesidomėti, kas monopo
lizuoja strateginius kuro i r 
energetikos ūkio sektorius, rašo 
P. Semka. 

Dabar, kai Ukrainos prezi
dento rinkimų nugalėtoju skel
biamas promaskvietiškai nusi
teikęs Viktor Janukovič, lenkai 
baimingai stebi šios šalies ar
tėjimą prie Maskvos. Bet Len
kijai didžiausią nerimą turėtų 
kelti Lietuvos atvejis, pažymi 
publicistas. 

Lietuvos prezidentui įtaką 
darė su Rusijos specialiosiomis 
tarnybomis susiję verslininkai. 

Nukelta į 7 psl . 

Naujojo Seimo narių žvilgsniai 
nukrypo į egzotiškas šalis 

Vilnius, lapkričio 24 d. 
(BNS) — Kadenciją pradedan
čio Seimo nariai puolė užsiraši
nėti į tarpparlamentinių ryšių 
grupes su tolimomis ir egzotiš
komis šalimis, užmiršdami arti
miausius kaimynus. 

Kol kas naujieji parlamen
tarai yra užsirašę į 31-ą parla
mentinių ryšių grupę, tarp jų su 
Šri Lanka ir Filipinais. 

„Reikia plėsti geografiją. 
Kokių nors superminčių dėl to 
neturiu", sakė Liberalų demo
kratų frakcijos narys Algiman
tas Matulevičius, užsirašęs į 
tarpparlamentinių ryšių grupes 
su abiem šiom valstybėmis. 

Tačiau kol kas nė vienas 

parlamentaras nepanoro kurti 
tarpparlamentinų ryšių grupių 
su Latvija ir Estija arba Euro
pos Komisijos pirmininko Jose 
Manuel Barroso gimtąja Portu
galija. 

Niekas kol kas nesiūlė ir 
kontroversiškų tarpparlamenti
nių ryšių grupių su Čečėnijos 
Respublika Ičkerija, Taivanu, 
Tibetu ar Baltarusija. 

Ankstesnės kadencijos Sei
me su Baltarusija buvo įsteigtos 
net dvi tarpparlamentinių ryšių 
grupės — viena su Aleksandr 
Lukašenka išvaikyta 13-ojo 
šaukimo Aukščiausiąja Taryba, 
kita — su nepripažįstamu Bal
tarusijos parlamentu. 

A. Zuokui iššūkį gali mesti G. Steponavičius 
Vilnius, lapkričio 24 d. 

(ELTA) — Realiausias preten
dentas pakeisti Artūrą Zuoką 
Liberalų ir centro sąjungos 
(LiCS) pirmininko poste per 
ateinančių metų pradžioje vyk
siantį šios partijos kongresą yra 
Seimo narys Gintaras Stepona
vičius. 

Taip tvirt ino buvęs LCS 
frakcijos Seime seniūnas parla
mentaras Eligijus Masiulis. Sa
vo dalyvavimo LiCS pirmininko 
rinkimuose galimybės neatmetė 
ir pats G. Steponavičius. 

„Mano kandidatavimo klau
simas — per ankstyvas , bet 
LCS pirmininko keitimas — at
viras k lausimas diskusijoms. 
Būtų sveika, jei partijoje atsi
rastų alternatyva A. Zuokui", 

trečiadienį sakė G. Steponavi
čius. 

Pagal Liberalų sąjungos. 
Centro sąjungos ir Moderniųjų 
krikščionių demokratų sąjungos 
jungimosi sutartį, ne vėliau 
kaip praėjus 4 mėnesiams po 
Seimo rinkimų turi būti su
šauktas LiCS kongresas, forma
liai užbaigsiantis trijų partijų 
jungimosi etapą. 

Trečiadienį kalbėdamas A 
Zuokas neigė, kad per sausį ar
ba vasarį planuojamą rengti 
kongresą vyks LCS pirmininko 
rinkimai. Tačiau tiek G. Ste
ponavičius, tiek E. Masiulis to
kios galimybės nepaneigė. 

„Jungimosi sutartis numato 
ir vadovybės pasikeitimą per šį 
kongresą — naujos partijos ta

rybos bei valdybos rinkimus. 
Neatmesčiau ir partijos pir
mininko rinkimų klausimo", 
tvirtino G. Steponavičius. 

A. Zuoko nuomone, kongre
sas, kuriame bus renkamas par
tijos pirmininkas, turėtų įvykti 
ne anksčiau kaip ateinančių 
metų gegužį. 

E. Masiulio žodžiais, parti
jos pirmininko keitimo klausi
mas svarbus ne tiek dėl A. Zuo
ko vadovavimo stiliaus, kiek dėl 
partijos idėjinės orientacijos. 
„Svarbiausia — kad partija 
nuosekliai vadovautųsi politi
niais principais ir vertybėmis, o 
ne konjunktūriniais sumeti
mais. Dabar vertybių ir princi
pų partijos veikloje akivaizdžiai 
stinga", pažymėjo jis. 

Pirmoji šalčio 
auka — 

uostamiestyje 
Klaipėda, lapkričio 24 d. 

(ELTA) — Klaipėdoje pirmąja 
šalčio auka tapo benamis. 

Trečiadienio rytą uosta
miesčio Liepų gatvėje rastas 
miręs apie 30 metų vyriškis. Jo 
asmenybė žinoma — tai Stanis
lovas Senutaitis. Policijos duo
menimis, vyras neturėjo nuola
tinės gyvenamosios vietos. 

Medikai nustatė, jog bena
mio mirties priežastis — sušali
mas. 

Dalis benamių žiemą glau
džiasi laikinos nakvynes na
muose, tačiau juose vietų 
trūksta, dėl užsitęsusių remon
tų vėluojama atidaryti nakvy
nės namus Šilutės plente. 

Darbą pradeda ambasadorius 
Vengrijoje 

Darius Somaška 
Mykolo Ambrazo ELTA! nuotr 

Vilnius, lapkričio 24 d. 
(ELTA) — Lietuvos ambasado
rius Vengrijoje Darius Semaška 

įteikė skiriamuosius raštus šios 
šalies prezidentui Ferenc Madl 

D. Semaška tapo pirmuoju 
nuolat dirbančiu Lietuvos am
basadoriumi Vengrijoje, pra
nešė Užsienio reikalų ministe
rija. 

Priimdamas skiriamuosius 
raštus Vengrijos prezidentas 
džiaugėsi Lietuvos, kaip arti
mos šios šalies partnerės Euro
pos Sąjungoje ir NATO, spren
dimu siekti glaudesnių dvišalių 
ryšių ir įsteigti ambasadą Bu
dapešte. 

Pokalbio metu F. Madl do
mėjosi Lietuvos valstybės rai
da, santykiais su kaimynais, 
dalyvavimu tarptautinėse tai
kos palaikymo ir įgyvendinimo 
operacijose. 
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Iš Ateitininkų 
Gyvenimo 

Medž iagą siųsti: 
V idai Kuprytei c /o Draugas 

4 5 4 5 W 6 3 St Chicago, IL 6 0 6 2 9 
e-adresas: draugas@ateit is .org 

„KOL BUS GLOBĖJŲ—BUS IR ATEITININKŲ" 

Pasikalbėjimas su Maryte 
Dambriūnaite-Smitiene 

Ramunė Kubiiiūtė pakalbino Vasario 16-osios 
gimnazijos, Hiutenfelde, Vokietijoje, 

Vysk. M. Valančiaus ateitininkų kuopos globėją 

Kuopos globėjos Mary tė Dambr iuna i tė -Šmi t ienė (dešinėje) ir R a i m u n d a 
Jankūnienė gimnazi jos bibl iotekoje. 

Kiek m e t ų esi moksleivių 
a t e i t i n i n k ų kuopos globėja 
Vasar io 16-osios gimnazijo
je? Ar t i e k metų, k iek pa t i 
gyveni Vokietijoje ir dės ta i 
gimnazi joje? 

Atvykau į Vokietiją mokyto
jauti Vasario 16-osios gimnazi
joje 1976 m. ir nuo to laiko glo
boju kuopą. Kad aš ėmiausi šio 
darbo galiu dėkoti tėvams, ma
no ateitininkų kuopos globėjai 
Vašingtone Elvyrai Vodopalie-
nei ir kun. Stasiui Ylai, kurie 
atvedė mane į ateitininkų orga
nizaciją. 

Kaip k u o p a p a s i r e n k a 
ve ik los m e t i n ę t emą? Ar 
ž i ū r i t e , ką p a s i r i n k o Lie
t u v o s a t e i t i n i n k a i ? ŠAAT? 
Ar sugalvoja te savo? 

Mes metinės veiklos temos 
neturime, nes renkamės labai 
dažnai ir svarstome daug temų. 

Kaip dažna i r enkas i kuo
p o s n a r i a i ? Kas v e i k i a m a 
p e r sus i r ink imus ? 

Renkamės kiekvieną sek
madienio vakarą. Kartais pasi
kviečiame prelegentus, kartais 
patys kuopos nariai paruošia 
trumpus referatus su diskusi
jom, kartais ruošiame įvairius 
renginius. 

Kokia tavo, ka ip globėjos 
ro lė? K iek kuopa i pa l i ek i 
sav is tovumo? 

Bandau skatinti, patarti ir 
prižiūrėti, kad veiktų. Man 
padeda Raimunda Jankūnienė. 
Paprastai palieku jiems 
savarankiškai tvarkytis. J ie 
mokslo metų pradžioje susiren
ka, išsirenka savo valdybą, 
pasiskirsto į darbo būrelius. 
Pavyzdžiui šiais metais vieni 
rūpinasi renginiais, kiti infor
macija: įrengė informacinį 
stendą mokykloje, rūpinasi savo 
tinklalapiu www.atei t is .de ir 
loidžia kuopos laikraštėlį. 

Kiek mokin ių k u o p o j e 
d a b a r ? Koks buvo didžiau
s ias skaič ius? 

Šiais metais turime 18 moks
leivių. Kai kuriais metais 
turėjome tik 6, o dažnai ir per 
20 narių. 

Kaip kuopa p r i j a u k i n a 
n a u j u s n a r i u s ? J u k kai 
k u r i e g imnazi jos mok in ia i 
g imę i r augę Lietuvoje, bet 

Vasario 16-osios g imnaz i jos Vysk. Mot ie jaus Valančiaus kuopos moksleiviai a te i t in inkai su svečiu p r e l e g e n t u 
prof. Alfredu Bumblausku, Vilniaus universiteto Istorijos faku l te to d e k a n u . 

n e p a ž i n ę a t e i t i n i n k ų . Ka ip 
i š la iky tas b a l a n s a s t a r p j a u 
s e n i a u s u s i p a ž i n u s i a i s su 
a te i t in ink i ja i r n i e k o neži
n a n č i a i s , k u r i u o s r e i k i a 
supaž ind in t i . 

Mokslo metų pradžioje susi
renka „seni" ateitininkai ir su
sidomėjusieji. Mes per daug į 
ateitininkų ideologiją iš pradžių 
nesigiliname. Dirbame darbus, 
kurie atitinka ateitininkų prin
cipams ir mokiniams patinka. Į 
darbą įsijungti kviečiami visi 
mokiniai. Pavasarį pradedame 
ruoštis ateitininkų šventei ir 
įžodžiui. Ta proga studijuojama 
ateitininkų ideologija. Tie, ku
rie nori, išlaikę egzaminus, gali 
duoti įžodį, kurie nenori, gali 
toliau kartu dirbti. Pasitaiko ir 
evangelikų mokinių, kurie ne
duoda ateitininkų įžodžio, bet 
nuoširdžiai su mumis bendrau
ja. Taigi, mes savo konkrečia 
prasminga veikla pritraukiame 
naujus narius, kurių dauguma 
yra atvykusieji iš Lietuvos. 

E s u ska i č ius i , k a d k a s 
p a v a s a r i g imnaz i jos a te i t i 
n i n k a i s u r u o š i a savo m e t i n ę 
šven tę i r suo rgan i zuo j a ta
l en tų vaka rą . Ka ip t o s t r ad i 
cijos p ras idė jo? 

Vokietijos ateitininkų šven
tės prasidėjo prelato Antano 
Bongos dėka. J is mus 1984 m. 
pakvietė į savo parapiją Bad-
Woerishofene ir mus globojo. 
Nuo 1985 m. prelatas paliko 
vokišką parapiją ir išėjęs į pen
siją, apsigyveno Memmingene 
ir rūpinosi lietuvių sielovada. 
Nuo tada suvažiavimai kasmet 
vyko pas jį iki jo išvykimo į 
Lietuvą 2000 m. Dabar mes 
patys kasmet turime susirasti 
vietą šventei. 

Pirmą gimnazijos talentų 
vakarą ateit ininkai pravedė 
1984 m. Danos Baltutytės iš 
Australijos ir Dariaus Sužie
dėlio iš JAV iniciatyva. Vakaras 
turėjo tokį didelį pasisekimą, 
kad nutarta juos ruošti kasmet. 
Dažniausiai tai būna vienas iš 
gražiausių gimnazijos renginių. 

Ar mok in ia i da lyvau ja 
kok iuose s u v a ž i a v i m u o s e a r 
s tovyklose , j e i v y k s t a \ Lie
tuvą (ar JAV) šven t ėm a r 
v a s a r a ? 

Būna, kad dalvyauja. Bet 
reikia suprasti, kad pas mus 

Bokšto šešėly 
Ką galvoja ir kuom užsiima 

Vysk. M. Valančiaus kuopos nariai 

Vasario 16-osios gimna
zijos moksleiviai ateitininkai, 
yra ne vien veiklūs, bet ir 
raštingi. Dėmesio vertas yra 
jų sukurtas tinklalapis inter
nete: www.a te i t i s .de į kurį 
esate kviečiam pasižvalgti. 

Nemažiau įdomus jų lei
džiamas laikraštėlis „Bokšto 
šešėly", kuriame atsispindi šių 
moksleivių (dauguma at
važiavusių iš Lietuvos) veikla 
ir pažiūros. Štai viename 
skyrelyje Laura Šiugždinytė ir 
Simona Citukaitė apklausinė-
ja ką tik ateitininkų įžodį priė
musius draugus: „Ar atei
tininkai pakeitė tavo pasau
lėžiūrą?" „Taip, sutvirtino 
mano tikėjimą". „Gal pasau
lėžiūros ir nepakeitė, tiesiog 
dažniau tenka apie įvairius 
dalykus pamąstyti, padisku
tuoti". „Pakeitė. Suformulavo 
gyvenimo įvaizdį, formuoja 
mano asmenybę, pradėjau 
suprasti ko verta ir ko neverta 
siekti gyvenime". Į klausimą 
„Kuris ateitininkų principas 

tau svarbiausias?" įdomu, kad 
beveik visi atsakė „šeimyniš
kumas". 

Vertėtų šį laikraštėlį pa-
platinti tarp kitų, ypač išeivi
jos kuopų, nes detališkuose 
veiklos aprašymuose jie rastų 
daug gerų minčių praturtinti 
savo veiklą. 

Galop, laikraštėlyje iš
spausdintas sąrašas: „Gim
nazijos skaitomiausių knygų 
dešimtukas". O kadangi Šiau
rės Amerikos ateitininkai šį
met susirūpinę knygų skaity
mu, čia šį sąrašėlį ir patei
kiame. Ar esate šias knygas 
perskaitę? 
1. Paul Coelho 'l— „Alchemikas", 
2. Erich Mar ia R e m a r q u e — „ V a 
karų f r o n t e nieko naujo", 3. Jurga 
Ivanauskaitė — „Pakalnučių m e 
tai", 4 . Paulo Coelho — „ V i e n u o 
lika minučių". 5. Richard Bach — 
„Džonas Livingstonas Žuvėdra" , 
6. H e r m a n n Hesse — „S tep ių 
vilkas", 7. Anto ine Saint-Exupery 
— „Mažasis princas", 8. Patrick 
Susskind — „Kvepalai", 9. Romual
das G r a n a u s k a s — „Duburys" , 10 . 
Balys Sruoga — „Dievų miškas". 

mokiniai gyvena bendrabutyje 
toli nuo tėvų. Per atostogas jie 
važiuoja į namus ir nori pabūti 
pas tėvus 

T i k r i a u s i a s u s i l a u k i a t e 
gerų p re l egen tų iš Lie tuvos 
— a r j ie p a t y s p r i s i s ta to , a r 
juos re ikia r a s t i ? 

Kai vyksta Vokietijos -lietu
vių bendruomenės arba Kultū
ros instituto renginiai, pasigau-
name įdomesnius prelegentus, 
kurie mielai keletą valandų 
pasikalba su mokiniais. Praei
tais metais buvo, pavyzdžiui, 
prof. V. Landsbergis, R. Mork-
vėnas (iš URM), o šiais mokslo 
metais istorikas A. Bumblaus-
kas ir misijonierius kun. 
Hermanas Šulcas. 

Gal p a m i n ė k , koks di
džiausias globėjos pasi ten
k in imas? Ka ip n e p r a r a n d i 
en tuz iazmo? 

Pirmiausiai esu mokytoja ir 
man patinka dirbti su jaunimu. 
O kadangi ateitininkų idealai 
man labai artimi, tai esu 

laiminga, jeigu jaunimas juos 
priima ir taip gražiai, aktyviai 
veikia. 

Ką n u m a t o t e a te i t in ink i -
jos a t e i č i a i išeivijoje? 

Kol bus globėjų — bus ir 
ateitininkų. Manau, kad mūsų 
idealai labai aktualūs ir svar
būs šiais laikais, ypač išeivijoje. 

ČIKAGOS SENDRAUGIŲ 
SUSIRINKIMAS 

Čikagos sendraugiai rink
sis susirinkimo sekmadienį 
gruodžio 5 d. 10:30 vai. ryto Pa
saulio lietuvių centre, Lemon-
te, „6 klasės" kambaryje. (Tai 
kambarys, rytinėje PLC pir
mo aukšto pusėje, kur „Dai
navos" ansamblis repetuoja) 

Susirinkime Mindaugas 
Bielskus ir Audra Kubiliūtė-
Daulienė gvildens temas susi
jusias su ateitininkų metine 
tema — „Knygnešių pėdomis 
su kalba ir kūryba". Visi kvie
čiami dalyvauti. 

Laikas registruotis 
Žiemos kursams! 

gruodžio 26 - sausio 1 d . 
Dainavoje 

Moksleivių atei t ininkų są
jungos centro valdyba kasmet 
ruošia moksleivių ateit ininkų 
ideologinius kursus. Kviečiami 
moksleiviai kurie lanko gimna
zijos 9-12 skyrius, ir nori pra
leisti savaitę ateit ininkiškoje 
dvasioje ka r tu su kitais lietu
viais kata l ikais . Moksleiviai 
gali registruotis dviem būdais: 
tel.: 708 533 2022 arba interne
tu: w w w . m e s m a s . o r g Dau
giau informacijos rasi te tink-
lalapyje: 

w~ww.mesmas.org 

Dermatologijos l igų ir o d o s vėž io 
specialybė, k o s m e t i n ė chirurgija, 

viso v e i d o atj a į m i n i m a s 
RUTH JŪRATĖ BARSKY, MD 
120 Center Mali #318 Oak Brook. IL 

60523 
Tel. 630-571-2630 

GAJLE SABALIAUSKAS, M.D. 
K A R D I O L O G E — Š I R D I E S U G O S 

Midvvest Heart Specialists 
3825 Highbnd Ave, Tower 2, Suite 400 

Downers Grove, IL 60515 
630-719-4799. 

Priklauso Good Samaritan. Centrai 
DuPage. Edward ir Bmhurst ligoninėms. 

EDMUNDAS VT2JNAS, MD., S.C. 
V I D A U S LIGLĮ G Y D Y T O J A S 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagai susitarimą 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 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. 
AKIU 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, pušies, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

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

630-941-2609 

TERESĖ KAZLAUSKAS, MD. 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Crtrist ligoninėms 

VYTENIS GRYBAUSKAS, M D 
SUSAN T. LYONS. M.D. 

Ausų, Nosies, Gerklės Ligos — 
Chirurgija. Klausos aparatai 

7350 W. College Drive, Suite 208 
Palos Heights, IL 60463 

Tel. 708 361 9199 
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JAV 
Kanadoje ir kitur (U.S.) 
Tik šeš tadienio laida: 
JAV 
Kanadoje ir kitur (VS.) 
Užsakant į L ie tuvą : 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro 

Metams 
$100.00 
$115.00 

$60.00 
$65.00 

$500.00 
$100.00 

paštu 
$160.00 

Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 
$55.00 

1/2 metų 
$60.00 
$65.00 

$45.00 
$50.00 

$250.00 
$55.00 

$85.00 

3 mėn. 
$38.00 
$45.00 

$33.00 
$38.00 
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El-paštas: administracija@draugas.org 
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rastine@draugas.org 
skelbimai@draugas.org 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopine chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

Joliet, i L 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
www.certefforeurg8ryaricfcre8Slh8alrLOorri 

Dr. VILIUS MIKAITIS 
Šeimos daktaras ir chirurgas 

Famiiy medical clinic 
10811 W . 143 St. Ortand Park. IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 708-460-2500 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

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

10 S. 640 S. Kingery Hwy, Wfcwbrook 
Tel. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSKiS, MD 
TERRl DALIAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RANA MD 
Illinois Pain Treatment Institute 

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

skausmo diagnozės ir 
gydymo specialistai 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
Ek Grove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

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

Lietuviams sufvartįys dantis už pnemamą karią. 
Sustermui kabe* angKkai afoa SetuvSkai. 
4647 W 103 St, Oak Lawn, "iL 
55 E VVashingtor, Ste 2401, 

Cnicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

Dr. Vida I.PuodžiGnienė 
HeaJthy Connection 
CHropractic & Rehab 

CM: 
Manualinė ir fizinė terapija, sporto 

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

patarimai. 
1000 S. State Street, 

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

Kalbame lietuviškai 

Dr. V J . VASAIT1ENE 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagai susitarimą 

Dr. ELIGIJUS LELIS 
Akių iigos ir chirurgija 

1192 VValter St, Lemont IL 
60439 

1051 Essington Rd. #200 
Joliet. IL 60435 

Tel . 815-723-1854 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 
MANUALINĖ IR FIZIOTERAPIJA. 

AKUPUNKTŪRA. 
nugaros. laaMo, galvos *auBmu 

(r migrenos), sportinių traumų gpecaiastas 
6645 W. Stanley Ave 

Berwyn, IL 60402 
Tel. 708-484-1111 

Dirbame kasdien, savaitgaliais — 
susitarus. Kalbame lietuviškai 

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills, IL 
1 mylia i vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija/Akiniai 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

Tel. (708) 636-6622 
Holy Cross Hospital, #41OS 

Tel. (773) 834-7960 

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 

Dr. VILIJA KERELYTĖ 
Amber Health Center 

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas. 
chlrooraktika.manualinė teraDiia. 

akupunktūra. 
6420 W127 St #106, Palos Hts, IL 60463 

Tel. 7 0 8 - 2 3 9 - 0 9 0 9 
Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus. 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

Priimami MEDICARE pacientai 
5540 S. Pulask! 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 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 
venas. Kosmetinė chirurgija. 

3235 W. 111 St, Crčsgo, L 60855 
773-233-0744 arba 773489-4441 

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA E CEPELE, DDS. 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 6 4 0 Kingery Highvvay 
Willowbrook. IL 60527 

Tel . 6 3 0 - 3 2 3 - 2 2 4 5 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDO.OGAS-SIRDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
Dr. DANA M. SALIKUS 

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

Valandos pagal susitarimą 

mailto:draugas@ateitis.org
http://www.ateitis.de
http://www.ateitis.de
http://www.mesmas.org
http://w~ww.mesmas.org
mailto:administracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
http://www.certefforeurg8ryaricfcre8Slh8alrLOorri
http://www.illinoispain.com
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Lietuviai už savo laisvę sumokėjo per daug brangią kainą, tad Jos lengvabūdiškai niekuomet neatsisakys... Šiuo metu Čikagoje, Baizeko lietuvių 
kultūros muziejuje, vyksta paroda, akivaizdžiai primenanti ir laisvės kovas, ir lietuvių tautos pastangas nepalūžti sunkiais okupacijos metais. 
Paroda pavadinta: „Katras po karo". Jos eksponatuose — partizanų kovos, pradžia, dešimt metų trukmė ir pabaiga. Tai sukrečiantys, keliantys 
pasididžiavimą ir verčiantys susimąstyti eksponatai. Paroda atidaryta lapkričio 19 d. ir tęsis- iki vasario mėnesio pabaigos. Kiekvienas lietuvis, 
atsiradus progai, turėtų šią parodą pamatyti. 

AR PASIMOKYSIME IŠ ISTORIJOS? 
Lygiagretė prieš beveik 100 metų 

ALEKSAS VITKUS 

Nors Fallujah miestą Irake 
amerikiečiai j au gal ir baigia 
užimti, bet karo, ar vadinamojo 
sukilimo, galo vis tiek nematyti. 
Sukilėliai traukiasi iš Fallujah, 
bet teroro veiksmai užsiliepsno
ja kitur. Manėm, kad žinojom 
tokius Irako miestus, kaip 
Baghdad, Basra, Mosul, Kirkuk 
ir Tikrit, o štai mums teks Irako 
geografijos žinias vėl pagilinti, 
susipažinti su vardais kitų 
miestų, kur sukilėliai pradėjo 
naujus puolimus: Bayi, Samar-
ra, Ramadi, Baąouba ir daug 
kitų. 

„Šiandien mes jau netoli 
nuo pralaimėjimo", — laik
raščiui rašo okupacinės valdžios 
kariškas patarėjas. Nejaugi tai 
paskutinis biuletenis iš 2004 
metų Irako? Ne. Tai prieš 84 
metus rašytas pranešimas, kai 
Anglija buvo įsivėlusi į žiaurią 
ir kruviną kovą tame pačiame 
Irake, ir pasisakymo autorius 
buvo garsusis T. E. Lawrence, 
padėjęs anglams suorganizuoti 
arabų sukilimą prieš tuome
tinius jų okupantus — Otoma
nų imperiją. 

Beveik šimtu metų vėliau 
Amerika yra panašioje kritiško
je padėtyje, kai ir mes po atei
nančių sausio 30 dienos rin
kimų bandysime perduoti val
džią patiems irakiečiams. Prisi
mena tuometiniai anglų vargai 
ir tragedijos, kai jie bandė iš 
Pirmojo pasaulinio karo griu
vėsių sukurti naują Irako vals
tybę. Anglai irgi pasauliui 
tvirtino, kad jų misija buvo 
padėti irakiečiams susijungti i 
vieną tautą, nors niekas ir 
tuomet neabejojo, kad anglams 
gal labiau rūpėjo ne demokrati
ja, o Irako alyvos laukai. 

1920 metais , su neseniai 
sukurtos Tautų sąjungos pri
tarimu, trys buvusios Otomanų 
imperijos provincijos Mezopo-
tamijoje buvo sujungtos į vieną 
valstybę, kurią pavadino Iraku 
ir pavedė laikinai Anglijos 
„globai". Anglai galvojo, kad 
irakiečiai bus j iems dėkingi už 
išlaisvinimą nuo turkų. Bet per 
keletą mėnesių irakiečiai sukilo 
prieš anglus. Taip ir dabar, vos 
tik 2003.05.01 prezidentui Bush 
paskelbus, kad „mūsų misija 
jau atlikta", ir kai amerikiečiai 
jau galvojo išlaisvinę irakiečius 
nuo daugelio arabų nekenčiamo 
diktatoriaus Saddam Hussein 
režimo, ne t rukus rado prieš 
Ameriką kerštingai ir žiauriai 

kovojančius sukilėlius. 
Sukilimas prieš anglus pra

sidėjo 1920 m., kai šiitų religi
niai vadovai Karbala mieste pa
skelbė šventą karą prieš Angliją 
ir paragino vietinius sukilti 
prieš „netikėlius" okupantus 
anglus. Ir kurdai, šiitai ir suni
tai, kur ie anksčiau niekada 
nesugebėjo kooperuoti prieš 
musulmonus turkus, tame suki
lime prieš krikščionis anglus 
greitai surado bendrą kalbą. 
Sukilimas tęsėsi maždaug me
tus laiko, ir jame žuvo apie 
2,000 anglų ir Indijos kareivių. 
Ar ne tas pats vyksta ir dabar 
Irake? Gal tik su viena išimti
mi, tai yra, kad kurdai, tikė
damiesi iš Amerikos nepriklau
somybės ar bent kokios nors for
mos savivaldos, prie sukilėlių 
kol kas neprisideda. Bet ir iš čia 
jau per 1.000 amerikiečių karių 
niekada negrįš namo. 

Kaip ir šiandien amerikie
čiai, tuomet ir anglai stengėsi 
sukilimą numalšinti su kuo 
mažiausiais gyvybių nuosto
liais. Pasaulinio karo išvargin
ta, Anglija neturėjo nei pinigų 
tam karui vesti. Todėl anglų 
strategas nutarė karą didžia 
dalimi vesti su palyginant nau
ju karo ginklu — aviacija. Tai 
gal ir sumažino anglų karių 
nuostolius, bet labai įsiutino 
irakiečius, matančius tų bom
bardavimų pasekmes. Anglai 
tada galvojo, kad šiitų dva
sininkai buvo gana tamsūs indi
vidai, iš kurių nebuvo galima 
tikėtis sukurti naują valstybę, 
todėl jie pasirinko remti suni
tus, taip sukeldami šiitų, kurių 
buvo dauguma, pavydą bei 
neapykantą. 

Pradžioje panašiai elgėsi ir 
amerikiečiai, labiau pasitikėda
mi tariamu sunitų išprusimu ir 
geresniu demokratijos supra
timu. Bet netrukus teko nusi
vilti. Anglams 1920 m. sukili
mas neatrodė kaip didelio ara
bų nacionalizmo ar taut iško 
supratimo pasekmė. Jie manė, 
kad tikrieji sukilimo kalti
ninkai buvo ne irakiečiai, o ko
munistų agitatoriai iš Sovietų 
Sąjungos, kuri ir norėjo kenkti 
Anglijos interesams ne tik Per
sijoje (dabartiniame Irane), bet 
ir netoli Irako esančioje Britų 
Indijoje, ir visuose Artimuose 
Rytuose. Buvo tuo įtariama ir 
naujai ant Otomanų imperijos 
griuvėsių sukurta prezidento 
Mustapha Kernai kietai valdo
ma Turkija. 

Po pasaulinio karo anglų 

visuomenė spaudė vyriausybę 
pasitraukti iš visų užjūrio kon
fliktų. Jau 1922 m. rinkimuose 
jiems pasisekė nuversti koali
cinę vyriausybę ir ją pakeisti 
konservatorių valdžia. Naujasis 
Anglijos premjeras Andrew 
Law prieš rinkimus balsuoto
jams aiškino, kad „Anglija ne
gali būti viso pasaulio polici
ninkė". 

Anglų istorikas ir Irako 
reikalų žinovas Toby Dodge 
aiškina, kad didžiausia jų klai
da buvo mėginti sukurti naują 
Irako valstybę pagal savo „kur
palį". Jie surado kažkokį Has-
hemitų giminės vyrą, kurį 
paskelbė karaliumi, apsupo jį 
sau palankiais biurokratais ir 
patarėjais, kurie teturėjo labai 
menką ryšį su irakiečių tauta. 
Ir tik 1932 m. anglai pagaliau 
nutarė, kad Irakas jau pakan
kamai savarankiškas, ir jam 
suteikė nepriklausomybę, dvyli
ka metų po to kai anglai perėmė 
Irako krašto valdymą. Ar ame
rikiečiai turės tiek kantrybės? 
Nemanau, nors amerikiečiai 
ruošiasi ir žada tai padaryti per 
maždaug dvejus metus. 

Anglai turėjo nemažą įtaką 
Irake iki 1958 m., kai Hashe-
mitų dinastija buvo kruvinu 
kariškių perversmu nuversta, 
karalius nužudytas ir Irakas 
paskelbtas respublika. Ilgainiui 
ten iškilo ir Saddam Hussein. 
Ar naujoji Irako valdžia po 
sausio mėnesio rinkimų, jei 
amerikiečiams juos ir pavyks 
pravesti, eiliniam irakiečiui 

neatrodys taip susitepusi, kaip 
ir anglų pas t a ty t a s kara l ius 
Faisal? Miami universiteto poli
tinių mokslų profesorius, I rake 
gimęs Adeed Darvrish, mano, 
kad istorija vėl pasikartos. „Aš 
labiausiai bijau, kad generolai 
ten vėl grįš į politiką", — sako 
profesorius. ' 

Eilinis amerikietis ne tik 
nenori, bet ir t ikrai nežino visos 
Amerikos istorijos. Ką jis žino 
apie Irako istoriją? Ar ne pana
šiai Amerika, taip kaip ir Irake, 
buvo ne vieną kartą politinių, 
karinių, ekonominių interesų, 
kartais gal ir net idealų veda
ma, įsivėlusi į Filipinų, Pana
mos, Libano, Kubos, Grenados, 
Somalijos konfliktus, ir ypač 
giliai įklimpusi Korėjoje ar Viet
name? Prisiminkime ir pačios 
Amerikos vietinių indėnų nelai
mingą istoriją, ir supras ime, 
kad ne viskas ir mūsų praeityje 
buvo švaru . ' 

Geriau žinodami istoriją, 
lengviau išvengsime klaidų. 
Noriu tikėti, kad naujai per
rinktas Amerikos prezidentas 
George W. Bush, gerai susipa
žinęs su istorija, nebus užsi
spyręs, ir. remdamasis istorijos 
pamoka, suks Amerikos poli
tikos vairą taip, kad įplauktų į 
ramesnius vandenis. Deja, pasi
rinkimas panašiai , ar net iden
tiškai su prezidentu, galvojan
čios Condoleeza Rice naująja 
Valstybės sekretore neduoda 
daug vilties, kad ta atkakli , 
nors ir nevaisinga, politika grei
tai pasikeis. 

DANUTE BINDOKIENE 

O visgi Lietuvoje nepavyko... 

Raudonasis slibinas tebesiraito ir be 
galvos. Jo t ikslas nepasikeitė. Jis trokš
t a vėl tapt i visavaldžiu, kuriam statomi 

paminklai, kuriamos poemos, o visas pasaulis 
linkčioja ir dreba nuo kiekvieno sumaurojimo... 

Nors praėjo daugiau kaip dešimt metų nuo 
Sovietų Sąjungos subyrėjimo, raudonosios 
imperijos paveldėtoja Maskva negali atsisakyti 
nei senų įgūdžių, nei buvusių teritorijų, 
pasprukusių , pūstelėjus laisvėjimo vėjams. 
Kaip dar gerai prisimename, pirmajai išsilais
vinti pavyko Lietuvai, kurios įkandin skubėjo 
kitos pavergtos valstybės. 

Bet ne visos jos ilgai ištvėrė, nesidairiusios 
atgal (dairėsi — ir tebesidairo — netgi kai kurie 
Lietuvos politikai, bet ne per daug atvirai). 
Silpnesnės būrėsi į Nepriklausomų valstybių 
federaciją, vadovaujamą Maskvos. Praktiškai 
jų s ta tusas nedaug tepasikeitė nuo sovietijos 
laikų, tad nenuostabu, kad tose valstybėse nuo
lat pasireiškia neramumai ir Rusijai reikia dėti 
nemažai pas tangų, kad būrys vėl neiš
sisklaidytų „kaip Samuolio bitės". 

Geriausiai pasisekė su Baltarusija ir būtent 
t ik vieno asmens pernelyg didelių ambicijų 
dėka. Baltarusijos Aleksandras Lukašenka, 
sugriebęs valdžią į savo rankas, nesiruošia jos 
paleisti, net jeigu dėl to reikėjo pakeisti valsty
bės konstituciją. Kaip ir visose diktatūrose, 
krašto gyventojai „didžiausia balsų persvara" 
neseniai vykusio referendumo metu pasisakė už 
konstitucijos pakeitimą, ypač jos paragrafus, 
kur ia is apibrėžiama prezidento valdžia, jo 
kadencijų tęst inumas. Nors Vakarų stebėtojai 
išreiškė abejones dėl balsavimo demokratišku
mo, Baltarusijos prezidentas tvirtina, kad „ne
buvo jokių sukčiavimų ar neskaidrumų". 

Ieškant analogiškų atitikmenų, „neskaid
rumų nebuvo" ir Rusijos prezidento rinkimuose, 
kai Vladimir Putin laimėjo dar vieną kadenciją. 
Kadangi valstybės konstitucija taip pat turėjo 
tvirtas nuorodas, kiek kartų tas pats asmuo gali 
būti renkamas (ar perrenkamas) prezidentu, 
dėl tokio „menkniekio" net nesisielojama: juk 
konstituciją galima pakeisti, papildyti ar išimti 
nepageidaujamus paragrafus, žodžiu, pritaikyti 

„laiko (ar diktatoriškų užmačių) reikmėms". 
Nors ir čia vakariečiai reiškė abejones dėl prezi
dento rinkimų skaidrumo, bet Putin „laimėjo 
didele balsų persvara". 

Kai tiek pavyzdžių, kur valstybės konstitu
cija nelaikoma deramoje pagarboje, argi reikia 
stebėtis, kad Amerikoje ne tik politikai, bet ir 
nemaža dalis piliečių protestuoja prieš konsti
tucijos keitimą, kai kažkuris jos punk tas 
neatitinka valdančiosios daugumos politikai? 

Praėjusį savaitgalį vyko prezidento rinki
mai ir Ukrainoje, kuri kartu su kitomis pa
vergtomis valstybėmis maždaug tuo pačiu metu 
buvo atsikračiusi Maskvos „įtakos sferos". 
Deja, Ukraina — ne Baltarusija, nors Kremlius 
tikisi, kad pavyks ją susigrąžinti į savo „avidę". 
Juo labiau, kad Ukrainos nemažą gyventojų 
dalį sudaro rusakalbiai. 

Ukraina dairosi į Vakarus, o Vakarai — į 
Ukrainą. Tai didžiausia buvusi sovietų imperi
jos dalis. Jos visiškas nusigręžimas į Rytus būtų 
vakariečiams ir nuostolingas, ir pavojingas. 
Tačiau Ukraina tiek atsparumo Maskvos vi
lionėms neturi, ka ip , pavyzdžiui, Lenkija, 
Baltijos valstybės, o ypač Lietuva. Tai parodo ir 
pastarieji rinkimai, kai laimėjo prorusiškas, 
arba prorytietiškas, kandidatas Viktor Janu-
kovič. Jis žada palaikyti glaudesnius ryšius su 
Rusija, rusų kalbą paskelbti antrąja valstybine 
kalba ir, be abejo, kitų lengvatų rusakalbiams. 
Nereikia stebėtis, kad Janukovič gavo jų bal
sus. Pralaimėjęs rinkimus V. Juščenko buvo 
pasisakęs už Ukrainos įsijungimą į Europos 
Sąjungą ir galbūt NATO. Dabar, atrodo, šie 
siekiai bus atidėti neribotam laikui. 

Maskva nesnaudžia ir deda pastangas susi
grąžinti buvusias valdas. Tiesa, ji nemažą 
pralaimėjimą patyrė Lietuvoje, kai palankus 
Rytams prezidentas buvo nušalintas, o į valdžią 
grįžo vakarietis Valdas Adamkus. Seimo rin
kimuose taip pat nepasiekė norimų laimėjimų, 
nors Uspaschikas negailėjo nei litų, nei pažadų. 
Tai nereiškia, kad Kremlius savo siekių jau 
atsisakė. Lietuva dar ilgai turės budėti, kol 
begalvis raudonasis slibinas visiškai nugaiš. 

VASARA LIETUVOJE 
JERONIMAS TAMKUTONIS 

Nr.10 

Šiluvos bažnvčia 

Likusieji laisvėje stribai, suprato kas yra 
kal tas dėl jų draugų suėmimo, nusprendė juos 
apskundusi ūkininko sūnų „sutvarkyti" — jį 
nužudyti. Apie tai aplinkiniais keliais sužinojęs 
sūnus pabėgo į Latviją ir įsidarbino Rygoje; vė
l iau persikėlė į lietuvišką Bauskę, arčiau 
Lietuvos sienos. Likusi ūkininko šeima, artimiau
sio trėmimo proga buvo ištremta į Sibirą. 

Besi lankant Druskininkuose, šeimininkas 
pasiūlė nuvažiuoti į Merkinę ir aplankyti joje 
esantį partizanų bei tremtinių kryžių kalnelį. 
Kelias į Merkinę, esančią maždaug už 30 km, 
vedė miškingomis, geriau pasakius, šilais apau
gusiomis, vietovėmis. Kelio abiejose pusėse buvo 
matyti pastatytų automobilių — tai grybautojai, 
palikę automobilius kelio pakraštyje ir išėję į šilo 
gilumą rinkti grybų. 

Pa ts Merkinės miestelis atrodo kaip 
bažnytkaimis, bet, mano nustebimui, turi ir mažą 
cerkvę. Porą kartų paklausus vietinių, suradome 
norimą vietą, maždaug vieno kilometro atstu nuo 
miestelio, šalia gražiai aptvertų ir sutvarkytų 
miestelio kapų. Kapinių kairėje, ant nedidelio 
smėlėto kalnelio aikštelėje stovi nedidelis, 
neįspūdingas paminklas. Aplink jį iš keturių 
pusių an t žemės sudėtos didelės cementinės 
plokštės, o ant kiekvienos įrašyta po 80 žuvusių 
Dzūkijos partizanų vardai ir pavardės. Tad iš 
viso yra 320 žuvusių partizanų, tarp kurių aiš
kiai matomi Ramanausko-Vanago, Dzūko ir kitų 
Dzūkijos partizanų vadų vardai. Maždaug 30—40 
metrų atstumu aplink paminklą yra pastatytas 
didelis metalinių, juodai nudažytų kryžių ratas . 
Prie kiekvieno kryžiaus yra užrašas apie Sibire 
a r jau sugrįžusių į tėvynę buvusių tremtinių 
mirtį. Kai kurie kryžiai turi ligi 8—10 asmenų 
pavardžių. Kai kur ie vietiniai, atvykstantys į 
kapines lankyti savo artimųjų, ateina ir į šį par
tizanų bei tremtinių kryžių kalnelį. 

Planuotai išvykai sekmadienį į Žemaitiją 
pasitaikė lietinga diena. Privažiavus Kryžkalnį, 
l ietus nustojo, bet neilgam. Sekmadienio pamal
doms pasukome į Šiluvą, kurią privažiavus, vėl 
pradėjo lynoti. Šiluva — mažas, senoviškas 
bažnytkaimis, kuris atlaidų metu sutraukia dide
les minias maldininkų. Bažnytkaimyje yra savo 
plotu maža, bet aukšta, koplyčia, o taip pat 

nedidelė bažnyčia, kurioje tuo metu vyko pamal
dos. Galbūt dėl lietaus, žmonių joje buvo mažai. 
Didysis altorius buvo apstatytas staliažu — gal
būt ruošiantis didiesiems atlaidams. 

Mūsų grupė — dešimt žmonių, nutarė nuva
žiuoti į netoliese esančius Tytuvėnus. Pataikėme 
atvykti sumos metu ir tikrai nenusivylėme. 
Bernardinų vienuolių statytos bažnyčios švento
rius aptvertas, dažnai Italijoje ir Ispanijoje 
sutinkama, plačia mūrine siena, kurios viduje yra 
platus vaikščiojimo takas kur lietaus metu, kaip 
šią dieną, procesija gali saugiai eiti apie bažnyčią 
ir šventorių. Jau vien savo šventoriaus aptvėrimu 
ši bažnyčia skiriasi nuo kitų šventovių. Netrukus 
didžiulė procesija su vėliavomis ir giedodama 
giesmes išėjo iš bažnyčios ir, apėjusi šventorių, 
grįžo atgal. 

Parapija turi stiprų chorą, o bažnyčioje 
matėme daug jaunų veidų. Beeinant su procesija, 
mūro sienose buvo matyti spalvotai išpieštos 
kryžiaus kelių stočių freskos su lenkiškais 
užrašais. Tačiau didžiausias nustebimas buvo 
pačios barokinio stiliaus bažnyčios vidus, dar 
sovietmečiu suremontuotas ir perdažytas. 
Stebino tai graži spalvų, statulų ir paveikslų har
monija. Vėliau sužinojau, kad čia ilgesnį laiką 
klebonavo kun. Mikutavičius, vėliau Kaune 
nužudytas meno mėgėjas ir rinkėjas. Atvirai 
pasakius, man ši bažnyčia savo vidaus sutvarky
mu ir išpuošimu paliko daug geresnį įspūdį negu 
bet kuri kita. matyta Vilniuje. Kaune ar bet kur 
Lietuvoje. 

Vienas mūsų grupės asmenų buvo neseniai 
lankęsis Kaltinėnų apylinkėse, kurios jam nepa
prastai patiko. Tad, palikę Tytuvėnus, nus
prendėm aplankyti Žemaitijos aukštumas. Deja, 
ši diena nebuvo kelionėms palanki — pakeliui į 
Kaltinėnus lynojo, o nuvykus ten, smulkus lietus 
maišėsi su rūku, ar gal žemai slenkančiu debesiu. 
Užvažiavus į šalia bažnyčios esantį kalną, tas 
rūkas dar sutirštėjo. Žmonių pasakojimu, gražią 
dieną nuo to kalno galima matyti septynias 
apylinkės bažnyčias, bet šią dieną jų nematėme 
Ant kalno esančioje' aikštelėje kabojo iškelta 
Lietuvos ir dar viena kažkokia vėliava, taip pat 
buvo didžiulis baltas kryžius. 

Bus daug iau . 
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MŪSŲ ŠEIMOSE tirt 
TAU ŽVAIGŽDES NUO DANGAUS 

NURAŠKYSIU 
J ie buvo draugai nuo vai

kystės. -Juos rišo bendri pažįs
tami, stovyklos, tautinių šokių 
ratel iai , užsiėmimai, s tudi jų 
šakos. Jų šeimos — veiklūs 
atei t ininkai , skauta i . Abiejų 
tėvai darbuojasi griežtųjų 
mokslų bei medicinos srityje. 
Jų seneliai iš Kauno, Pasvalio, 
Panevėžio, Rokiškio ir Klai
pėdos krašto. 

Vaiva Vygantaitė ir Tomas 
Marchertas augo gamtos mylė
tojų šeimose, todėl nenuostabu, 
kad Tomas Vaivai meilę 
pasižadėjo ir sužieduotuvių 
žiedą dovanojo Michigan ežero 
gelsvo smėlio pakrantėje, prie 
savo tėvų vasarvietės Michia-
noje. 

Vaiva Vygantai tė , d u k r a 
akių ligų specialisto dr. 
Mindaugo ir chemikės dr . 
Austės Paliokaitės Vygantų, 
kurie dosniai remia J ėzu i t ų 
gimnaziją Kaune. J i — ekono
misto dr. Balio ir humani ta rės 
Emilijos Masiliūnaitės Paliokų, 
bei karininko Kazimiero ir 
Hertos Marijos Pe th (kur ios 
šeima išgyveno Klaipėdos kraš 
to tragedijos žiaurumus) Vy
gantų anūkė. 

Tomas Marchertas — sū
nus gailestingos seselės Ra
mintos Rudaitytės ir mecha
nikos inžinieriaus dr. Algirdo 
Marchertų. Raminta daug 
metų gailestingąja sesele talki
no ateit ininkų stovyklose 
Dainavoje, yra veikli „Sau
lutės", „Vaiko vartai į mokslą" 
narė. Dr Algirdas dirbo Argo-
nne National laboratorijoje, o 
vėliau Northern .Illinois univer
sitete. Jis taip pat 1993-1995 
dirbo Lietuvos energet ikos 
institute Kaune ir kūrė Igna
linos jėgainės saugos modelį. 
Kauno technologijos universite
tas suteikė dr. Algirdui Mar-
chertui garbės daktaro laipsnį. 

Tomo seneliai — Marcelė 
Kavarskaitė ir dr. Zigmas 
Rudaičiai bei Otilija Paalks-
nytė ir miškininkas Henrikas 
Marchertai. 

Vaiva Vygantaitė l a n k ė 
Regina Dominican gimnaziją, 
baigė Loyola universitetą Či
kagoje dvigubu bakalauro laips
niu (Bachelor of Science in 
Nursing ir Bachelor of of Scien-

Tomas ir Vaiva (Vygantaitė) Marchertai vestuvių dieną. 

ce in Biology). J i darbuojasi 
„Emergency Room" sesele, pri
klauso „Emergency Nurses" 
sąjungai. 2002-2004 m. sava
noriškai darbavosi kaip gailes
tingoji sesuo Dainavoje moks
leivių ateitininkų stovyklose. 

Vaiva yra baigusi Čikagos 
aukštesniąją lit. mokyklą, Pe
dagoginį inst i tutą (Jaunimo 
centre, Čikagoje), už rašinius 
laimėjusi žurnalo „Laiškai 
lietuviams" premijas, 10 metų 
šoko „Grandies" tautinių šokių 
grupėje, nuo mažens groja 
smuiku, žaidžia tenisą, mėgsta 
slidinėti. Vaiva turi tris brolius: 
dr. Gytį, Marių ir Rytą. 

Tomas baigė Rush univer
sitetą bakalauro laipsniu 
(Science in Nursing), yra įkūręs 
savo firmą, kuri t ikrina ekspe
rimentinių vaisų poveikį pa

cientams. Tomas baigęs Kristi
jono Donelaičio pradžios ir 
aukštesniąją mokyklą Čikagoje, 
stovyklaudavo Dainavoje atei
tininkų stovyklose, buvo ber
niukų ir sporto vadovu. 

Tomas geras plaukikas — 
laimėjęs ne vieną premiją, už 
nuopelnus aprašytas Čikagos 
vakarinio priemiesčio St. 
Charles, IL, spaudoje. Tris 
vasaras jis vaikus mokė plauk
t i , organizavo komandas ir 
varžybas St. Charles Country 
Club. Jis mokėsi groti saksa
fonu, būdamas studentu, buvo 
savanoris benamių prieglaudoje 
„Hope Haven", De Kalb, IL. 
Tomas turi seserį Dalią ir brolį 
Paulių. 

Tomo Marcherto ir Vaivos 
Vygantaitės vestuvės 2004 m. 
rugpjūčio 28 d. buvo džiugi 

šventė giminėms ir draugams. 
Kiekviena detalė, buvo kruopš
čiai suplanuota, kad Santuokos 
sakramento priėmimas būtų 
įsimintinas tiek Tomui ir Vai
vai, tiek gausiai susirinkusiems 
svečiams. 

Šv. Mišios buvo aukojamos 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
misijoje, Lemont, IL. Mišias 
aukojo iš Lietuvos pakviestas 
kun. Kęstutis Kevalas, kur is 
buvo jaunųjų pamėgtas, kai jis 
kapelionavo Dainavos stovyklo
je . Aukas nešė krikšto tėvai 
I rena Petravičienė, Teodoras 
Rudaitis ir Indrė Tijūnėlienė. 
Gaiva Rūdzinskienė vadovavo 
Tikinčiųjų maldoms. Skaitinius 
skai tė dr. Indrė Rudaitytė-
Jeske ir dr. Aras Tijūnėlis. 
Giedojo Onutė Blandytė-Ja-
meikienė, vargonavo Ričardas 
Šokas. Po Mišių violončele 
grojo Marius Vygantas. 

Jaunąją lydėjo pamergės 
Nida Tijūnėlytė-Verachtert, dr. 
Kristina Vygantaitė-Winkler, 
Dalia Marchertaitė ir Monika 
Vygantaitė-Sabalienė. Nuota
kai ir jos tėveliui takelį žied
lapiais klojo Audra Siliūnaitė ir 
Elytė McCarthy. 

Jaunojo pabroliai buvo John 
Marshall, Paulius Marchertas, 
Darius Marchertas ir dr. Gytis 
Vygantas. Iškilmingai ir atsar
giai ant žalsvų pagalvėlių ves
tuvinius žiedus nešė Er ikas 
McCarthy ir Petras Jeske. Šv. 
Raštą nešė Paulius Siliūnas, 
kryžių — Aleksas Jaske. Ma
rius Vygantas, Rytas Vygantas, 
Matas McCarthy ir Matas 
Jeske palydėjo svečius į suolus. 

Vaišės buvo Ateitininkų na
muose, prie kurių kiemo pusėje 
buvo prijungta didžiulė balta 
išeiginė palapinė. Ateitininkų 
namuose svečiai vaišinosi 
užkandėliais ir gėrimais, ste
bėjosi Ramintos Marchertienės 
paruoštu eksponatu — Vaivos ir 
Tomo giminių medžiu, tėvelių, 
senelių, prosenelių vestuvių 
nuotraukomis. Tai buvo ne tik 
įdomi, bet ir prasminga dovana 
jaunavedžiams. 

Šalia geneologijos ekspo
natų buvo įrėminta drobė ir 
padėti dažai su tep tuka is . 
Kiekvienas svečias galėjo paro
dyti savo meniškus sugebėji
mus, patapydamas ką nors ant 
tos drobės — paveikslo — jau
niesiems. Be to, Raminta iš 
anksto išsiuntinėjo visiems kvies
tiems po gabalėlį medžiagos su 
prašymu kokiu nors būdu tą 
baltą skiautelę užpildyti siu
vinėjimu, piešinėliu, nuotrau
kėle, posakiu ar linkėjimu. Visi 
lapeliai t ada buvo grąžinti 

LIETUVIŠKA SALELĖ ROCKFORD, IL 

Koraminų sodyboje Rockford. IL 

EDVARDAS SULAITIS 

Jeigu kuris iš mūsų skaity
tojų važiuotų į Rockford, IL, 
arba bent galvotų pravažiuoti 
per šią, ne taip jau toli nuo 
Čikagos esančią, vietovę, turėtų 
sustoti ir pamatyti nuostabią 
Jono ir Onos Keraminų sodybą, 
jau iš tolo traukiančią praeivio 
akį. 

Joje rasime 20 pėdų aukščio 
lietuviškais motyvais išmargin
tą koplytstulpį, stilizuotą šulinį, 
kitą senovės lietuvių kiemuose 
praktikuotą atributiką. 

Tai Jono rankų darbas, ku
ris dar tebestebina tos vietovės 
gyventojus, nepaisant, kad pats 
meistras jau prieš 3 metus iške
liavo amžinybėn. O jo palaikai 
šiandien ilsisi gimtojo Vyžuonų 
miestelio (Utenos rajonas) ka
pinėse. 

Grįžtant į praeitį, reikia 
pasakyti, kad Jonas buvo tikrai 
nagingas, o taip pat darbą 
mėgstantis žmogus. Kuomet 
šeima gyveno New York apy
linkėje, Commack miestelyje, jis 
ir ten buvo sukūręs panašią 
lietuvišką salelę. 

Tačiau Keraminai labai 
nuliūdo, kai turėjo ilgų metų 
darbą ten palikti, nes reikėjo 
vykti į Rockford, IL, kur kraus
tėsi jo bendrovė — „Wer-

ner-Lambert". Tas buvo prieš 
22 metus, kuomet dar turėta 
nemažai energijos vėl čia iš 
naujo viską a tkur t i . O tas 
užtruko mažiausiai pora metų, 
nors kai kuriuos į rengimus 
reikėjo ruošti ilgėliau. 

Darbavosi ne tik Jonas, bet 
ir jo žmona Onutė, kuri kaupė iš 
Lietuvos gaunamus ar atsivež
tus tautodailės kūrinius, o ir 
pat i gamino „šiaudinukus" 
kalėdinėms eglutėms, vaškines 
figūras. Visa tai rodydavo ne 
vien tik Rockford amerikie
čiams bei kitataučiams, bet kar
tais surengdavo parodas ir 
Čikagoje. 

Apie jų sodybą plačiai rašė 
vietinė spauda, rodydavo tele
vizija. Čia plūsdavo rockfor-
diečiai pasižiūrėti, o jaunave
džiai savo pirmąsias bendro 
gyvenimo valandas norėdavo 
įamžinti prie koplytstulpio. Dar 
ir šiandien tokių net ikėtų 
svečių vis atsiranda. 

Neseniai buvo proga po 
ilgesnės pertraukos vėl aplan
kyti Keraminų sodybą. Dabar 
jos šeimininkė jau 3 metai gyve
na ir tvarkosi viena. Ja i reikėjo 
daug pavargti, ilgus metus slau
gant sunkiai sergantį vyrą. 
Tačiau, nors ir pati būdama 
nestiprios sveikatos, dar vis 
nepasiduoda. 

Ramintai ir susiūti į skautinį 
(antklodėlę — „quilt") jaunie
siems. 

Įžengus į palapinę, svečius 
pasitiko nepaprastas vaizdas — 
apvalius, baltomis staltiesėmis 
dengtus staliukus puošė vilnie
tės Palmiros Damijonaitienės 
austos, plačios, gelsvų ir šalavi
jų (sage)- žalsvų spalvų lietu
viško rašto juostos, ant kurių 
buvo puikios kalijų ir rožių 
puokštės. 

Žalsvumas kartojosi pamer
gių suknelėse, juostose ir net 
balto vestuvinio tako sluoksniai 
buvo papuošti pieštomis žals
vomis tautinio rašto juostomis. 
Kiekvienam svečiui buvo 
padovanota krištolinė dėžutė, 
ant dangtelio įrėžtas tautinės 
juostos raštas, o viduje — sal
dainiai iš Lietuvos. 

Vakarą nuotaikingai vedė 
Rasa Putr iūtė ir Elena Tus-
kenytė. Tėvai dėkojo susirin
kusiems, o jauniesiems linkėjo 
Dievo palaimos. Jaunieji dėkojo 
tėvams ir jų svarbios dienos liu
dininkams. 

Jaunųjų mamos jiems pa
ruošė taut inio paveldo sim
bolius: Rūpintojėlį, lietuviškų 
tradicijų knygą, lietuviškų val
gių receptų knygą, lietuviškų 
audinių, gintaro dirbinių. Jau
nojo dėdienė Ritonė Rudaitienė 
suorganizavo, kad, mamoms 
aiškinant simbolių reikšmę su 
atit inkamais linkėjimais, ma
žieji svečiai dovanas įteiktų jau
niesiems. 

Vaivos krikšto mama Indrė 
Tijūnėlienė atnešė aukštą ša
kotį. 

Ypatingą reikšmę suteikė 
Tomo š imtametės močiutės 
Otilijos Marchertienės dalyvavi
mas. Neseniai šventusi 100-ąjį 
gimtadienį, O. Marchert ienė 
buvo net gavusi sveikinimą iš 
Lietuvos bajorų karališkosios 
sąjungos Vilniuje, kuriai ji pri
klauso. Iš Kalifornijos atvykusi, 
močiutė buvo visiems pavyzdys, 
kad su malda ir pasiryžimu 
gyvenime galima daug pasiekti. 

Vestuvių puotoje linksmu
mo tikrai netrūko. Buvo šilta, 
šeimyniška nuotaika, visi šoko 
— nuo vyriausio iki jauniausio, 
nes, girdint saksafonu grojančio 
Ryto Vyganto ir jo Illinois uni
versiteto draugų muziką, buvo 
neįmanoma nusėdėti vietoje. 

Linkime Vaivai ir Tomui 
Marchertams toliau didžiuotis 
savo kilme, brangint i šeimos 
ryšius, įvertinti nuo senelių ir 
tėvų paveldėtas dvasines ver
tybes, kurti savo ateitį Vieš
paties akivaizdoje. 

Indrė Tijūnėlienė 

Šiuo metu didžiausia sody
bos atrakcija — koplystulpis vėl 
sužibėjo gražiomis spalvomis. Jį 
neseniai nudažė sūnus Vidutis, 
gyvenantis Čikagos šiauriniame 
priemiestyje — Niles miestelyje. 
Tačiau kitus darbus turi atlikti 
pati Onutė, kuriai tikrai neleng
va tvarkyti didžiulį pastatą bei 
aplinką. Taip pat ir pridėtinių 
darbų netrūksta . J i kaip tik 
gavo užsakymą pagaminti 
šiaudinukų", nes ir vėl artėja 
Kalėdų šventės. O kur gi kitur 
kreipsies, jeigu ne į Onutę. Jos 
rūpesčiu Rockford Etniniame 
muziejuje yra didžiulis lietuvių 
skyrius, kurį vis papildo naujais 
eksponatais. 

Vienas didesnių jos darbų 
— lietuviams atstovavimas 
įvairiuose renginiuose. Nepai
sant, kad, kaip rašo Lietuvių 
enciklopedija, prieš maždaug 40 
metų Rockford gyveno apie 
3,000 lietuvių, reikia stebėtis, 
kur jie dingo. Ir dabar, kuomet 
reikia mūsų tautiečius repre
zentuoti įvairiuose miesto ren
giniuose, v isada kviečia tik 
Onutę. Tad ši užsivelka tau
tinius rūbus ir važiuoja, nors 
kartais ne taip gerai jaučiasi. 

Onutė palaiko gyvą ryšį su 
artimaisiais Lietuvoje, taip pat 
savo mirusio vyro Jono gimtinės 
— Vyžuonų seniūnu Vytautu 

/ / DRAUGO" BENDRAAMŽIS 
Daugelį metų Marąuette Parko apylinkėje gyvenęs, prieš 10 

metu išsikėlęs gyventi pas dukrą į Lietuvą, Ignas Venckus š.m. 
lapkričio 23 d. sulaukė 95 metų amžiaus. Tad jis yra dar vienas 
dienraščio „Draugo" bendraamžis! 

Ignas Venckus visuomet buvo uolus „Draugo" skaitytojas ir 
visų kitų lietuviškų leidinių rėmėjas. Dabar, susilpnėjus 
regėjimui, nelabai gali pats skaityti, bet viskuo domisi ir visas 
žinias labai seka. . ' 

Linkime jam dar daug stipriu ir laimingų metų! 

Ignas Venckus su dukra Viktorija prie (Jedimino pilies Vilniuje. 

„Saulutės", Lietuvos vaiku globos būrelio, ruoštame labdaros 
koncerte, vykusiame Lietuvių dailės muziejuje, I<emont, IL., lap
kričio 13 d„ programą atliko Lietuvos operos solistas Vytautas 
Juozapaitis ir moterų ansamblio „Eglė" Vilniuje vadovė Eglė 
juozapaitienė. Indrės Tijunėlienės nuotraukoje (iš kairės): 
Čikagos lietuvių operos narės Gražina Stauskas ir Nelia 
Paulauskaitė su (viduryje) Egle Juozapaitienė. 

Vanagu. Šis pareigūnas atsiun
čia jai laiškus, dėkodamas už 
įvairią paramą, kuri tęsiasi jau 
nepirmi metai. 

Ji atsimena, jog kada Vy-
žuonuose buvo atšvęsta jų 50 
metų vedybinio gyvenimo su
kakt is , į bažnyčią susirinko 
šimtai vietinių gyventojų. Toks 
pat gausus būrys suėjo ir prieš 
pora metų, kuomet ji ten nuvežė 
palaidoti savo a.a. vyro palai
kus. Vietiniai gyventojai nieka
da nepamiršo ir nepamirš a.a. 
Jono ir Onutės, kurie savo dar
bais ir gera širdimi laimėjo visų 
simpatijas. 

Po a+a Jono laidotuvių vie
tinio rajono laikraštis „Utenis" 
rašė: „Visų Šventųjų ir Vėlinių 

dienomis bus kam uždegti atmi
nimo žvakutę an t Jono Kera-
mino kapo Tai padarys dėkingi 
vyžuoniečiai". 

Keraminams dėkingumą 
jaučia Rockford gyventojai. Abu 
daug yra aukoję vietinėms 
religinėms institucijoms, pa
sižymėjo savo labdaringa veik
la. Už ją Onutė buvo apdovano
ta didelės organizacijos — 
Amerikos Revoliucijos Dukterų 
medaliu. Visus įvertinimo ženk
lus čia sunku išskaičiuoti. Bet 
to gal ir nereikia, nes jų atlikti 
darbai patys byloja už save. 

Norisi palinkėti O. Kera-
minienei dar nepavargti ir to
liau būti Lietuvos „ambasadore" 
Rockforde! 
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Šv. Rašte randame parašy
ta: „Jis (Kristus) yra neregimojo 
Dievo atvaizdos, visos tvarinijos 
pirmgimis, nes jame sutverta 
visa, kas yra danguje ir žemėje, 
kas regima ir neregima, a r 
sostai, ar viešpatystės, ar kuni
gaikštystės a r valdžios, visa 
sutverta per jį ir jam. Jis yra 
pirma visų daiktų, ir visa juo 
laikos" (Kol. 1, 15-17). Iš čia 
galime sakyti, kad visas regi
masis pasaulis yra sutvertas dėl 
Dievo S ū n a u s įsikūnijimo. 
Dievo Sūnus yra Dievo Žodis, 
per kurį atsirado viskas, kas 
yra. Patsai Kristus yra pasakęs 
apaš ta lams , kad nė plaukas 
nenuslenka nuo galvos be Dievo 
žinios. 

Jeigu ta ip yra su Visagalio 
Dievo kūryba, tai kaip atsirado 
mūsų pasaulyje blogis. Pagal 
Šv. Raštą, patsai Dievas pagy
rė, kad J o sukurtasis pasaulis 
yra geras. Didieji teologai sako, 
kad be blogio mūsų pasaulis 
nebūtų toks tobulas ir gražus. 
Mums labai aišku, kad viskas, 
kas atsi t inka mūsų pasaulyje, 
yra su Dievo žinia ir Jo leidimu. 
O blogio atsiradimas ir pradžia 
įvyko danguje. Angelams buvo 
apreikš ta , kad Dievo Sūnus 
įsikūnys ir taps žmogumi, kurį 
reikės garbinti . Ne visi angelai 
sutiko su tokiu Dievo apreiš
kimu. Arkangelas Liuciferis 
(šviesos nešėjas) tarė, kad jis 
yra kaip Dievas ir negarbins 
tokio įsikūnijusio Dievo. Dan
guje prasidėjo kova tarp angelų. 
Arkangelas Mykolas tarė: „Kas 
kaip Dievas!" Kovą laimėjo 
gerieji angelai. Blogieji angelai 
yra piktosios dvasios, kurias 
mes vad iname velniais. Jos 
buvo ištremtos ant mūsų žemės. 
Viešpats Jėzus pasakė apašta
lams, kad J i s matė šėtoną kaip 
žaibą, krentantį ant žemės. 

Piktoji dvasia, pasivertusi 

žalčiu, sugundė Ievą valgyti 
vaisių nuo uždrausto medžio: 
„Jūs tikrai nemirsite! Dievas 
gerai žino, kad atsivers jums 
akys, kai tik jo užvalgysite, ir 
jūs būsite kaip Dievas, kuris 
žino, kas gera ir kas pikta" (Pr. 
3, 4-5). Ieva davė ir Adomui 
valgyti to uždrausto vaisiaus. 
Pirmųjų tėvų nuodėmę pavel
dėjo visa žmonija. Tokį pa
prastą aiškinimą, kaip atsirado 
mūsų žemėje blogis, duoda Šv. 
Raštas. O mes jau esame įpratę 
savo gražią žemelę vadinti aša
rų pakalne. 

Jeigu Dievo Sūnus, Dievo 
Žodis, sukūrė tokį pasaulį sau, 
kaip Šv. Rašte skaitome, ir 
Mesijas bus Dievas įsikūnijęs 
žmoguje, ta i tas dieviškasis 
Mesijas turės patirti , kas yra 
kančia ir kas yra mirtis, nes ir 
Jis gyvens toje ašarų pakalnėje. 
Jeigu visa yra sukurta per Jį ir 
Jam, tai mes Jam priklausome 
ir mūsų regimasis pasaulis yra 
sukurtas ta ip pat dėl mūsų. 
Dievas gyvena neprieinamoje 
šviesoje. Tąs Kalėdų Kūdikis 
atėjo pas mus iš neprieinamos 
šviesos, kad mums būtų priei
namas, kaip bejėgis Kūdikis, 
nors Jis yra tasai kūrėjas, per 
kurį atsirado mūsų pasaulis. 
Daugybė žmonių yra nusivylę 
mūsų regimuoju pasauliu, kurį 
pavadino ašarų pakalne. 

Kai Kalėdų tyliąją naktį 
žvelgi į dangaus žibančias 
žvaigždes, iš sielos gelmių išky
la klausimas, kodėl Dievas ' 
sukūrė tokį pasaulį, kuriame 
tiek ašarų išlieta, tiek kraujo 
pralieta. Dievas visoje amžiny
bėje neturėjo patirties, ką tai 
reiškia kentėti ir numirti. Mes 
žinome, kas yra kentėjimas, bet 
neturime jam aptarimo. Tai gal 
Dievui reikia tokio pasaulio, 
kokiame mes gyvename, kad 
savo amžinybėje turėtų paty
rimą apie kančią ir mirtį. 
Dievas yra begalinė meilė ir nuo 

JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių reikalų ta ryba 

Ruošia: Aldona Šmulkštienė 
2711 We$t 71 Street, 
Chicago, IL 6 0 6 2 9 
Tel. 773-476-2655; fax . 773 -436-6906 

Bume-Jones (Edward Coley, 1833-1898) „Apreiškimas". 

amžių turėjo nutarimą įsikū
nyti, ir tapti žmogumi, kad būtų 
prieinamas visai žmonijai, kad 
galėtų prabilti į savo žmones 
žmogaus kalba ir žmogaus lū
pomis. Šis mūsų pasaulis tik 
praeinamasis kelias į amžinybę. 
Dievo Sūnus įsikūnijo ir tapo 
žmogumi, kad paruoštų mus 
amžinajam gyvenimui. Reikėjo 
Mesijo, reikėjo įsikūnijimo, kad 
Dievas prabiltų į savo žmones 
žmonių kalba. Ta Dievo žmo
giškoji kalba iki dabar išsilaikė 
per apaštalų evangelijos skelbimą. 

Visa žydų tauta laukė atei
nančio Mesijo, visi pranašai 
skelbė, kad ateis Mesijas. Apie 
įsikūnijimo paslaptį, kad Dievo 
Sūnus taps žmogumi ir gyvens 
tarp mūsų, niekas negalėjo net 
pasapnuoti. Dievas gyvena ne

prieinamoje šviesoje. Niekas 
nelaukė tokio Mesijo, prie kurio 
visi galės prieiti, kaip prie mažo 
vaikelio. Pranašai skelbė, kad 
Mesijas užims Dovydo sostą, 
išlaisvins visą tautą iš nelais
vės. Visos tautos ir karalystės 
turi suklupti po Jo kojomis. 

Iš čia betgi negalime ištei
sinti žydų tautos kunigų, Rašto 
žinovų, fariziejų už tokį aklu
mą, kad Mesijas atėjo pas savuo
sius, o savieji Jo nepriėmė. Kai 
iš Rytų šalies atkeliavo išmin
čiai, kuriuos mes vadiname ka
raliais, Erodas pasišaukė Rašto 
žiniomis. Šie tiksliatpasakė, kur 
yra gimęs Mesijas, kad Jis turi 
būti užgimęs Betliejuje. Iš Rytų 
šalies išminčiai surado dievišką 
vaikelį, bet žydų kunigai, Rašto 
žinovai, fariziejai Jo nesurado. 

Remkime Pasaulio lietuviu bendruomenės veikla 
LIUDA RUGIENIENE 

Pasaulio lietuvių bendruo
menė išsiplėtė 34. kraštuose, 
narių skaičiumi nemažėja, o 
beveik kasdien didėja ir jaunė
ja — iš Lietuvos išvyksta vis 
daugiau ir daugiau j aunų 
žmonių. „Naujakurių (kaip kad 
buvo siūlyta pas tara jame 
Seime išvykstančius iš Lietu
vos vadinti) yra mažai buvu
siose Sovietų Sąjungos teritori
jose, tačiau ten nestinga nuolat 
gyvenančių lietuvių tremtinių, 
jų vaikų ir vaikaičių. Rytų kraš
tuose įsisteigusios Lietuvių 
bendruomenės yra Baltarusi
joje, Gruzijoje, Kazachstane, 
Moldovoje, Rusijoje, Ukrainoje, 
Uzbekijoje, neseniai į Europos 
Sąjungą įstojusiuose kraštuose 
— Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje. 
Taip pat įsisteigė Lietuvių ben
druomenė Karaliaučiaus srity
je. Iš šių visų Lietuvių ben
druomenių labiausiai skiriasi 
etninių žemių Lenkijos ben
druomenė. Viename pasaulio 
lietuvių seime atstovė iš Puns
ko kalbėjo: ,,Mes niekur iš savo 
krašto neišėjome ir jau du šim
tai metų kovojame už lietuviš
kumo išlaikymą savoje tėvynė-
je". 

Pasaulio lietuvių bendruo
menės pirmininkas Gabrielius 
Žemkalnis išsiuntinėjo PLB 
rėmėjams laiškus, prašydamas 
PLB valdybai finansinės pa
ramos, aukos. Savo laiške apie 
Rytų kraš tuose veikiančias 
Lietuvių bendruomenes ir orga
nizacijas rašo: „Nepaprasta i 
didelis poreikis veiklos ir pa
ramos, materialinės ir mora
linės. Ten gyvenantys lietuviai 
nori išlaikyti savo lietuviškumą 
ir ryšį su tėvyne, tačiau dalis 
nebegali sugrįžti ir jiems būti
na socialinė parama". Kai kurių 
t remtinių vaikai atvyksta į 

Lietuvą mokytis Vilniaus vi
durinėje mokykloje, vadinamoje 
„Lietuvių namai". Gabrielius 
Žemkalnis, kaip PLB atstovas 
Lietuvoje, su „Lietuvių namai" 
mokykla bendradarbiauja jau 
septynerius metus. J i s yra 
aplankęs visus Rytų kraštų ir 
Sibiro Lietuvių bendruomenes, 
nuolatos ragina į šią mokyklą 
siųsti vaikus. Kuomet vaikai 
pradeda čia mokytis, per 90 
proc. pasilieka Lietuvoje, įstoja 
į aukštąsias mokyklas, o kuo
met įsikuria ir apsigyvena — 
sugrįžta ir jų tremtiniai tėvai, 
seneliai. Taip yra tyliai dirba
mas mūsų pirmininko darbas, 
apie kurį mažai šiame krašte 
žinome. Laikas nuo laiko pats 
pirmininkas parašo savo kelio
nių įspūdžius į „Draugo" dien
raštį ar į „Pasaulio lietuvį", 
tačiau neužsimena nei apie 
kelionių išlaidas, nei išsemiantį 
nuovargį, kurį tenka pakelti. 
Kelionėse jį dažniausiai lydi 
žmona Danutė. Ji taip pat yra 
labai įsijautusi į šių vaikų globą 
ir kiekvieną kartą kai kalba 
apie „Lietuvių namus", akyse 
sužiba ašaros. Jos teigimu — 
šioje mokykloje netrūksta nei 
patriotizmo, nei tėvynės meilės. 

Skaitytojas turėtų nenu
stebti, kad pagrindinis PLB 
vicepirmininkės švietimo rei
kalams Giedros Paulionienės 
dėmesys kaip tik ir yra skiria
mas Rytų kraštams. J i rūpinasi 
vadovėlių, vaizdo ir garso įrašų 
bei aparatūros jsigijimu mo
kykloms, praveda moksleivių 
konkursus su piniginėmis pre
mijomis, bendradarbiauja su 
mokytojais. 

Praeitą vasarą pirminin
kas Gabrielius Žemkalnis atvy
ko į XII lietuvių tautinių šokiu 
šventę. Čia jis susitiko su JAV 
LB Krašto valdyba, LF atsto
vais, PLB fondo atstovais, buvo 

pakviestas į ALTo rengiamą 
priėmimą LR laikinajam pre
zidentui Artūrui Paulauskui, 
dalyvavo įvairiuose šventės 
renginiuose. J a m buvo puiki 
proga pamatyti JAV ir Kanados 
Lietuvių bendruomenių tau
tinių šokių grupes ir lituanis
tinių mokyklų moksleivius, 
visuomenę. Manau, kad jam ir 
mums visiems šventės nuos
tabus ir spalvingas įspūdis dar 
ilgai neišdils iš atminties. Pir
mininkas pats asmeniškai su
simokėjo visas kelionės išlaidas. 

Vienas iš didžiųjų kasme
tinių PLB renginių (išskyrus 
tuos metus, kai vyksta Pasaulio 
lietuvių seimas) yra Kraštų 
lietuvių bendruomenių pirmi
ninkų. Kraštų lietuvių Jaunimo 
sąjungų pirmininkų ir atstovų 
suvažiavimai Lietuvoje. 2004 m. 
suvažiavimas įvyko rugpjūčio 
mėn. Birštone. Suvažiavime bu
vo padaryti pagrindiniai valdy
bos narių, Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamento prie LR 
Vyriausybės generalinio direk
toriaus Antano Petrausko, Už
sienio reikalų ministerijos 
įgalioto patarėjo išeivijos klausi
mais dr. Rimanto Morkvėno 
pranešimai. Suvažiavimą ap
lankė ir pasveikino LR prezi
dentas su žmona Alma. 

Vieną suvažiavimo dieną, 
suskirstyti į keturias grupes 
kraštai diskutavo PLB veiklą, 
pateikė pasiūlymų. JAV atsto
vas posėdyje dalyvavo kartu su 
Kanados, Pietų Amerikos ir 
Australijos atstovais. įdomus 
Kanados atstovės pasiūlymas 
buvo įsteigti/įkurti vieną ben
drą internetinę lietuvių kalbos 
mokyklą, kad visi vienu sutartu 
metu galėtų mokytis ar gauti 
lietuvių kalbos mokytojo pa
mokas. PLB internetinė svo 
tainė turėtų turėti visų kraštų 
internetinių svetainių tinklą ar 

nuorodas į jas. Galvočiau, kad 
puiki idėja. 

2003 m. Pasaulio lietuvių 
seimas nutarė, kad turi būti 
sukurta PLB vizija ir misija. 
Suvažiavimas šį reikalą taip pat 
svarstė. Vizijai ir misijai pa
ruošti yra sudaryta speciali 
komisija. 

PLB veikloje yra būtina 
paminėti poreikį suaktyvinti 
ryšius su Pietų Amerikos lietu
viais. Apie „Pasaulio lietuvio" 
leidybą Punske galima tik pozi
tyviai atsiliepti. Šiuo metu sėk
mingai jį redaguoja Živilė 
Makauskienė. Ji žurnalą apibū
dina taip: pasaulio lietuvių 
atspindys, atvirumo, tikrumo, 
konstruktyvių diskusijų vieta, 
keitimasis informacija. Redak
torė šiam darbui skiria daug 
asmeniško laiko ir nėra apmo
kama, pasekė Reginos ir Vik
toro Kučų pavyzdžiu ir apnio
kos atsisakė. Reikia pasidžiaug
ti, kad „Pasaulio lietuvis" ne tik 
įdomus paskaityti, bet kar tu 
žavus savo išore. Tai „Aušros" 
leidyklos ir Živilės Makaus
kienės nuopelnas. 

Visi projektai ir įsipareigoji
mai pareikalauja nemažai lėšų, 
Valdybai finansinių išteklių 
nuolatos trūksta, tai vienas 
pagrindinių PLB valdybos rū
pesčių. Dalį pajamų reikia 
paskirti atstovybės išlaikymui 
Lietuvoje LR Seimo patalpose. 
Lietuvių fondas pasaulio lietu
vių bendruomenės veiklą pa
rėmė, tačiau tik iš dalies. 
Atstovybės išlaikymui paskyrė 
5,000 dol., o atstovybės išlaidos 
yra per 20,000 dol metams. 
Taip pat suvažiavimui Birštone 
paskyrė 2.000 dol., (suvažiavi
mo išlaidos kur kas didesnės), 
išeivijos spaudos prenumeratai 
atstovybei Lietuvoje 500 dol., 
kultūrinei paramai Rytų LB 
1,000 dol , PLB švietimo 

APIE „KID CARE' 
„KidCare" yra sveikatos 

apdrauda vaikams Illinois vals
tijoje. Jei turi te vaikų, 18 metų 
ar jaunesnių, gyvenate Illinois 
valstijoje, esate JAV pilietis ar 
legalus imigrantas , arba jei 
laukiatės kūdikio, galite prašyti 
„KidCare" apdraudos, kuri duo
dama, atsižvelgiant į tai, ar 
jūsų mėnesinės pajamos atitin
ka apdraudai gauti nustatytas 
ribas. 

Norint paduoti prašymą 
šiai apdraudai gauti , skam
binkite nemokamu telefonu 
1-866-OUR-KIDS (1-866-468-
7543). Neprigirdintiems 1-877-
204-1082. 

Prašymo galite prašyti ir 
atsi lankę į vietos sveikatos 
įstaigą (Local health depart-
ment), Women, Infants and 
Children (WIC) site, arba pro
gramoje dalyvaujančioje ligo
ninėje, a r klinikoje jūsų apy
linkėje. Kompiuteryje 

www.kidcare i l l ino i s . com 
„KidCare" programų yra 

įvairių, priklausomai nuo jūsų 
pajamų: 

1. „KidCare" Assist Plan" 
užmoka už jūsų vaikų sveikatos 
priežiūrą, j ums nieko nemo
kant. 

2. „KidCare Share Plan" irgi 
moka už jūsų vaikų sveikatos 
priežiūrą, bet jums reikia iš 
dalies prisidėti prie išlaidų. 
J u m s reikia primokėti žemą 
mokestį (copayment) kiekvieną 
kartą, kai su vaiku ateinate pas 
daktarą, į kliniką ar į ligoninę, 
ar gaunate receptinių vaistų. 
Už skiepus ir vaiko sveikatos 
patikrinimą („wellchild care") 
jums nereikia primokėti. 

3. „KidCare Premium Plan" 
— reikia primokėti žemą mokes
tį kiekvieną mėnesį, o taip pat 
ne daug primokėti (low—copay
ment) kiekvieną kartą, kai atsi
lankysite pas daktarą, klinikoje 
a r ligoninėje. Reikės primokėti 
ir už receptinius vaistus. Skie
pai ir vaiko sveikatos patikrini
mas („wellchild care") gaunami 
nemokamai. 

4. „KidCare Moms ir Babies 
Plan" - tai motinoms ir kūdi
kiams. Laike nėštumo ir per pir
muosius kūdikio amžiaus me-

komisijos konkursui 1,150 dol. 
P. Amerikos jaunimo suvažia
vimui 4,000 dol., studenčių 
stažuotėms Punske 1,000 dol., 
partizanų archyvams 10,000 
dol., PLJS suvažiavimui 2005 
m. 1,500 dol., PLB pirmininko 
rekomendacija 2,000 dol. gavo 
Krasnojarsko LB ir 2,500 dol. 
Australijos LB. Iš viso LF 
parėmė 29,150 dol. suma. 
Pasaulio lietuvių bendruomenė 
yra labai dėkinga už LF 
paramą. JAV Lietuvių ben
druomenė parėmė Pasaulio 
lietuvių bendruomenę 3.000 
dol. suma. PLB yra labai 
dėkinga JAV Lietuvių ben
druomenei, nes žino, kad jai 
taip pat yra finansiškai sunku 

Šių aukščiau suminėtų 
aukų toli gražu neužtenka 
PLB veiklai vystyti. Valdyba, 
pasitarusi su JAV LB Krašto 
valdybos pirmininke Vaiva 
Vėbraite ir kitų kraštų LB 
valdybomis, nu ta rė vykdyti 
vajų. Per porą tūkstančių laiš
kų jau yra išsiuntinėta į įvai
rius pasaulio kraštus. Tikėki
mės, kad visuomenė mūsų 
rūpesčius supras ir vajus bus 
sėkmingas. 

Pirmininkas Gabrielius 
Žemkalnis laiškus išsiuntinėjo 
iš PLB atstovybes. Vieno tik 
nepadarė, tai laiške neparuošė 
anketos. Tie, kurie žadate 
mūsų veiklą paremti, prašome 

tus „KidCare Moms ir Babies" 
padengs sveikatos priežiūros 
išlaidas. Į tai įeina apsilanky
mai pas daktarą nėštumo metu 
(prenatal visits), gimdymas, 
„wellbaby care" kūdikių svei
katos pat ikr inimas, skiepai. 
Jums nereikia nieko primokėti. 

Šie ke tur i planai apima 
apsilankymus pas daktarą ir 
dantų priežiūrą, vaiko sveika
tos patikrinimą, priežiūra nėš
tumo metu, specialius medi
cininius patarnavimus, psi
chinę sveikatą (mental health), 
„substance abuse" patarnavi
mus, ligoninės patarnavimus, 
receptinius vaistus ir kt. 

Dar keletą žodžių apie 
„KidCare Rebate Plan". Jei jūsų 
vaikų sveikatos priežiūrą apmo
ka jūsų darbdavio teikiama 
sveikatos apdrauda, ar privati 
apdrauda, „KidCare Rebate" 
gali užmokėti viską, arba dalį 
vaikų sveikatos priežiūros 
apdraudos. Su „KidCare Reba
te" jūsų vaikai gali priklausyti 
tai pačiai sveikatos apdraudai, 
kaip ir jūs , ir gauti tuos pačius 
patarnavimus. „KidCare Reba
te" planą sudaro jūsų darb
davys, a r privat i apdraudos 
įstaiga. 

Kiek jums kainuotų „Kid
Care" (pagal 2002 m. lanksti
nuko duomenis): 

1. „KidCare Rebate Plan" -
kainą nus ta to darbdavys, ar 
privati apdraudos įstaiga. 

2. „KidCare Assist Plan" -
jokių primokėjimų. 

3.„KidCare Share Plan" - 2 
dol., už vizitus pas daktarą ir 
iki 100 dol. į metus už recep
tinius vais tus reiktų jums 
primokėti. Kitų mokesčių nėra. 

4. „KidCare Premium Plan" 
- reikia mokėti mėnesinį ap
draudos mokestį (premium) 15 
dol. už vieną vaiką, 25 dol. už 
du ir 30 dol. už tris ar daugiau 
vaikų, neatsižvelgiant į tai. ar 
ėjote pas daktarą, ar ne. Už 
apsilankymą pas daktarą reikia 
mokėti 5 dol., o 25 dol. už 
„emergency room" apsilan
kymą, jei tai nebuvo skubos 
(emergency) atvejis; 3 dol. rei
kia primokėti už „generic" ir 5 
dol. už „brand name" recep-

pažymėti, kad pinigai yra ski
riami PLB valdybos veiklai. 
Čekį prašome rašyti Lithua-
nian Vvorld Community vardu 
ir siųsti adresu: Lithuanian 
World Community, 622 Tre-
mont Court NW, Grand Rapids, 
MI 49504. Aukos PLB yra 
atleidžiamos nuo JAV fede-
ralinių mokesčių. 

Tuo pačiu adresu galima 
užsiprenumeruoti „Pasaulio 
lietuvį" ir ką tik PLB išleistą 
knygą „Pasaulio Lietuvių Ben-

tinius vaistus. Daugiausia iš 
savo kišenės bet kurio didumo 
šeimai tektų primokėti 460 dol. 
per metus (iš tos sumos 100 dol. 
yra „copayments" ir 360 dol. 
„premiums" už 3 ar daugiau 
vaikų). Mokėti galima grynais, 
asmenišku čekiu, „money 
order" ar kredito kortele. 

Sveikatos priežiūrą tei
kiančioji institucija gali atsi
sakyti suteikti patarnavimus, 
jei reikalaujami primokėjimai 
(co-payments) yra nepadaryti . 

5. „KidCare Moms & Babies 
Care" - nekainuoja nieko. 

Norint surast i dak ta rus , 
klinikas, ligonines, kurios tei
kia „KidCare" paslaugas, skam
binkite nemokamu telefonu 
1-866-168-7543. 

Čia dar keletas žinotinų 
dalykų sąryšyje su „KidCare": 

1. J pajamas įskai toma 
uždarbis, „Sočiai Security" 
išmokos, veteranų išmokos, 
pa rama teikiama vaikui, a r 
sutuoktiniui ir tai, ką šeima, ar 
draugai j ums duoda. Iš tos 
sumos „KidCare" atims išlai
das, kurias turite dėl vaikų 
priežiūros (day care) ar „child 
support", kad būtų galima nus
ta tyt i jūsų pajamas pagal 
kurias gautumėte at i t inkamą 
„KidCare" programą. 

2. Jūs negalite nutraukt i 
vaikų apdraudimo savo turimo
je apdraudoje, kad gautumėte 
„KidCare". Vaikų apdrauda 
pasilaikykite ir teiraukitės, a r 
negalėtumėte gauti „KidCare 
Rebate". 

3. Vaikai gali gauti „Kid
Care" apdrauda, nepaisant jų 
ankstyvesnio sveikatos stovio 
(„There are no exclusions for 
pre-existing conditions"). 

4. Sveiki vaikai ir jaunuo
liai irgi tur i t ikrint i savo 
sveikatą, kad augtų sveiki. 
„KidCare" padengia išlaidas 
kūdikiams, vaikams pradžios 
mokykloje ir jaunuoliams. 

5. Pagal „KidCare Pre
mium", jums reikia kas mėnesį 
primokėti tam tikrą sumą (pre
mium). Tai turite daryti ir tuo 
atveju, jei vaikai neina pas dak
tarą. Jei neprimokate, „Kid
Care" apdrauda bus a tšaukta ir 
vistiek reikės užmokėti sumą, 
kurios neužmokėjote. Atnau
jinta apdrauda, įsigalioja tik po 
3 mėnesių, užmokėjus atsiliku
sius primokėjimus ir pirmąjį 
naujos apdraudos primokėjimą 
iš anksto. 

(Medžiaga - iš lankstinuko 
„KidCare" - Health Insurance 
for Illinois Children) 

druomenė 1949—2003" (suda
rytoja ir mokslinė redaktorė 
Vitalija Stravinskienė). Knyga 
išspausdinta „Altora" spaustu
vėje Vilniuje, išleista su Lie
tuvių fondo finansine parama. 

Šio straipsnio t ikslas yra 
kreiptis į visus tuos, kurie 
pirmininko Gabrieliaus Žem
kalnio laiško negavote. Ne 
todėl, kad buvo norima aplenk
ti, bet todėl, kad ne turė ta 
adreso. Lauksime, kad ir ma
žiausios aukos. 

IAB LB Tarybos pirmininkė Rejęina NamSienė ir JAV ambasadorius 
Lietuvai Stephen Mull, dalyvavęs Tarybos H sesijoje š.m. rugsėjo 
mėnesi Phoenix, AZ. 

http://www.kidcareillinois.com
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Siūlo darbą 
Namų remonto ir statybinės paslaugos NEKILNOJAMASIS TURTAS 

SPA CONSTANTINE NOW 
HIRING 

Massage therapists and nail techs. 
Mušt be certified massage therapist 

nail tech. Mušt have Illinois statė 
license. 

Please caU 708-945-8051, fax 
resume to 630-969-5333 

CAREGIVERS - HOMEMAKERS. 
To provide in-home care to the el-
deriy. P/T, F/T, come-go, live-in. 

Mušt speak English, have work per-
mit, drivers license and car. 

Comfort Keepers 847-215-8103. 

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. 

Darbui reikalingi dažytojai, 
staliai su darbo patirtimi. 

Būtinai turėti mašiną. 
Pageidautina, 

kad kalbėtų rusiškai. 
Tel. 847-980-7887. 

UVE M HOMEMAKER/OIA'S NEEDED 
Flexibte houre. Cood Pay. 

Bonus for vvorking holidays. 
Experience is necessary. 

You mušt speak good English. 
Drivers preferred. 

CALL PATEKT CARE 773-478-6283. 

JET TRANSPORT 
is looking for ovvner/operators 

&drivers. For quick loads around 
Chicago, M , MI, OH, WI, IA. 

Minimum of 2 years experience. 
Many driver bonuses offered. 

Starting pay SI .05 + fuel surcharge. 
Call 815-834-9090 , e x t 201 

T O D A Y !!!! 

Skokie perkraustymo kompanijai 
reikalingi angliškai kalbantys, patyrę 
CDL vairuotojai pilnai darbo dienai. 

Geras atlyginimas. 
TeL 847-980^)906. 

Siūlo išnuomoti 

CAREGIVERS INTERNATIONAL 
AGENCY 

NEEDS 2 WOMEN, 2 MEN LIVE-IN-
$90-$100 PER DAY. ENGLISH, 

REFERENCES REQUIRED. 
JOBS AVAILABLE IN WISCONSIN. 
PLEASE CALL JOHN 414-324-7337. 

I š n u o m o j a m a s m o d e r n u s 
2 m i e g . b u t a s n a u j a m e n a m e 
s u visais baldais a r be. antrame 

aukšte . U ž K e d z i e A v e . i r 
6 6 PI . T e l . 7 0 8 - 6 5 6 - 6 5 9 9 . 

Draudimo paslaugos 

•STATE FARM INSURANCE i 
1 Automobilio, namų, '• 

gyvybės ir sveikatos draudimai '' 
, Select agentė Barbara Murray 
I Prašykite Rasos — kalba lietuviškai, 
I 5 7 1 0 W . 9 5 S t . . O a k L a w n , I L | 
I 7 0 8 - 4 2 3 - 5 9 0 0 i 

VVoodridge i š n u o m o j a m i 
1-2 mieg . naujai suremontuoti 
butai. 1 m i e g . — $620-$650; 

2 mieg. — S71O-S750. 
Tel . 6 3 0 - 9 1 0 - 0 6 4 4 , Janą. 

S T A T E F A R M 
I N S U R A N C E 

A U T O M O B I L I O , 
N A M U , SVEIKATOS ER 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off- Mgr. Auksė S. Kane. 
Vilma Jamlienė, 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

F R A N K Z A P O L I S 
3208 1/2 VVest 95th S t , 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 70£424-8654;773-581-8654 

I š n u o m o j u 2 k a m b . butą 
II a u k š t e B r i g h t o n P a r k o raj . , 

n u o s a v a m e n a m e . 
Y r a g a r a ž a s . 

Te l . 7 7 3 - 5 2 3 - 5 1 6 5 . 

I š n u o m o j a m a s a p š i l d o m a s 4 
k a m b . 1 m i e g . b u t a s 
( 6 7 & VVhippTe apyl.) 

$ 4 1 5 į m ė n . (ir daugiau) + 
„security". 

TeL 7 7 3 4 3 4 4 5 4 3 . 

M a r ą u e t t e Parke 
i š n u o m o j a m a s 4 k a m b . 2 mieg , 

butas. English bas. Naujas 
r e m o n t a s . N e b r a n g u s . 

Tel.: 773-778-8178, 
773-776-4790. 

ii§M&M2M^3ffl3I3ffl&I&ffl&I@ffl3I3I3ffi&I3S3M3M S 

VILNIUS 2004 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

įvairių JA V miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai. 
PIGIAUSIOS KAINOSUI 

40-24 235th Street Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 1-800-77-VYT IS 

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 
Rita Penčytienė tei/tax 708-923-0280 

E-mail: pencylar@comcast.net 

Bronė Barakauskjenė teL 708-403-5717 
Fax 708-403-4414; E-maJI: mamabar3@aol.com 

'iISMSM^^MWSM^i^SMS^^MSMSId!S!&^&SSSS^MS^&^ 

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

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

%r 
KAVINĖS 

<©oy*tos Droduktai ;r užkandžiai miesto centre 
3 5 0 N Oark, 

Chicago, IL 60610 
312-644-7750 
pirm. - penkt. 

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

608 W Roosevelt, 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

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

AMBER C O N S T R U C n O N Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

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

remonto darbai. 
„Licensed, i n s u r e d , b o n d e d " 

Skambinti Sigitui, 
tel. 7 7 3 - 7 6 7 - 1 9 2 9 . 

STATYBOS, 
REMONTO 
DARBAI 

Contractor 

Švinas Vendus 
AbertSefevi 

TSI_ 
CONSTRUCTlON 

Work: 312-388-8068; 
815-2725193 

Cell/fax: 815-744-
5360; 773-581-5920 

wwwjilconstrurtion.com 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedae Chicago, L 60629 
Prekyba, jnstafaMmas, aptarnavimas 

— Licensed — Bonded— Insured 

C 7 dienos 
per savame 

775-778-4007 
773-S31-1833 

n e r e i k a l i n g u s 
d a i k t u s , 

statybines šiukšles, 
betoną, metalą. Perkraus tome. 

Tel. 708.447.0812, 
, 708.275.1306, Sigitas 

STASYS CONSTRUCTlON •ĮVAIRUS 

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

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

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

P A R D A V L M A S IR T A I S Y M A S 

MIGLINAS TV 
G E / R C A A T S T O V Y B Ė 

2 3 4 6 W . 69th S t r e e t 
T e l . 7 7 3 - 7 7 6 - 1 4 8 6 

„Draugo skelbimų skyrius 
Tel. 1-77*~585-95O0 

N o r i t e d a l y v a u t i 
Žalios Kortos DV2006 

Loterijoje kreipkitės \ 

ATLANTIC 
txpressuorp. 
8801 S. 7 8 th A v e , 
Bridgeview, IL 60455 
Te I : 1 - 7 0 8 - 5 9 9 - 9 6 8 0 

Užfxildysim<> c**if±<?tcį, 
rrvtfotografuosime. 

KALĖDINIAI JI U NTINI Al LĖKTUVU 

PASKUTINIS ŠANSAS.' 
•o 

PRIIMAMI IKI GRUODŽIO 2 DIENOS 

ATLANTIC 
txpressCorp. 

Mūsų atstovai: 
LosAnsKles 334 E. Santa Anita; Tei:8!8-842-1719, Tel:818-731 -9777 
Bravo Coffee 238 Main Str. LEMONT. IL 60439. Tei:630-257-3300 
Kaivna Corp. 338 S. Rohlwing Road, PALATINE. IL 6006?. Tel:847-?76-7766 

r£L:l-J00-77S-SEND 
Mūsų ištaigos: 

2 7 1 9 W 7 1 S t r . C H I C A G O , I L 6 0 6 2 9 , T e l : 7 7 3 - 4 3 4 - 7 9 1 9 
880? S. 7 8 th A v e , B r i d g e v i e v v . I L 6 0 4 5 5 . ^ T e 1 : 7 0 8 - 5 9 9 - 9 6 8 0 

Dirbame: Pirm-Penk 8 a.m.-6p.m.. Treč iki T p m . . Šešt, nuo S a.m.- 3 p.m 

tmur wm$ jį&) 
limLPO, VISI %3gv \ 
%\mofoi -~^ 

\3smwa i 
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NEKILNOJAMASIS TURTAS 
FLORIDOJE 

ERA Lambrecht & 
Associates, Ine 

800-823-2144 e*. 
5527 

727-828-5527 

KOVAS 
PALUBINSKAS 

• St. Petersburg ir priemiesčiuose 
• Profesionalus, asmeninis ir 

sąžiningas patarnavimas 
• ERA parduos Jūsų namus ar 

nupirks! 

Paslaugos fotografams 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite 

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

laboratorijos darbus. 

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

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

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

Kraustymosi paslaugos 
M O V L N G 

I l g a m e t i s p r o f e s i o n a l u s krausty
m a s Č i k a g o j e ir į k i ta s valst i jas . 

G E D I M I N A S 
7 0 8 - 3 8 7 - 9 1 4 4 

Parduoda 

Skubiai parduodu dideli namą 
Tauragėje . Sklypo dydis 15 arų -Į- 5 
arai vandens telkinio. Yra galimybė 

verslui. Tik 100 km nuo Baltijos jūros. 
TeL 011-370-9803661. Remigijus. 

ĮVAIRUS 

* 54 m. medikė ieško darbo vaikų 
ir žmonių priežiūroje. Gali gyventi 
kartu, gera šeimininkė, turi reko
mendacijas, minimali anglų kalba. 
Pageidautina IN valstijoje. Tel. 
219-923-5733. 

* Ieškau žmogaus, kartu nuomotis 
butą šalia Archer ir Pulaski Pd. Tel. 
773-419-9273. 

*65 m. vyras gali prižiūrėti pagy
venus] vyrą lietuvių šeimoje arba 
ieško bet kokio darbo.Tel. 708-
579-1699. 

* Moteris gali pakeisti savaitgaliais 
arba naktimis. Ieškau darbo tik 
trečiadieniams. Siūlyti ofisų valy
mus rytais arba vakarais. Vairuoja, 
kalba angliškai, turi žalią kortą. Tel. 
708-422-3004. 

* 28 m. moteris ieško darbo ne pil
nai darbo savaitei. Anglų kalba, 
dokumentai. Tel. 708-655-3691. 

*50 m. ramaus būdo be žalingų 
įpročių vyras, ieško darbo žmonių 
priežiūroje. Galėtų laikinai pava
duoti. Tel. 773-581-1141. 

•Vyresnio amžiaus moteris ieško 
darbo senelių priežiūroje. Gali 
pakeisti savaitgaliais. Tel. 773-
615-4012. 

*45 m. moter is ieško (perka) 
darbo su gyvenimu .Minimali angų 
kalba, turi rekomendacijas, ne
vairuoja. Tel. 630-325-2691. palikti 
žinutę. 

'Moter is ieško darbo savaitės 
dienomis po pietų ar visą darbo 
dieną. Vairuoja automobilj. Tel. 
708-424-2884, palikti žinutę. 

' ieškau kambanokes ar kamba
rioko - .~ — c ^ — a—° " ™ oqs""j-L. 

i Remklte ir platinkite katalikišką j 

D R A l G V S 

P r o - T e a m 
Bus.: 708-361-0800 
VoiceM*773«4-7820 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: 
d.i.may er @ worldnet.attnet 

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 arpnemiesčiuose. kreipkitės į 
DANTTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

GREIT PARDUODA 
Landmark 
properties rSa 

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 

OMfc 23 
Accent 

Homefinders 
9201 S. Cicero 

Oak Lawn, Ulinois 60453 
Business 708-423-9111 

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

P a g e r 312-707-6120 
Res . 708-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patar

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose. 

, Audrius Mikulis o * * . 
I Tel.: 630-205-9262 ~ ^ 2 

I Pager 773-260-3404 ~<***— 
1 E-mail: amikulis@usa.com 
! įvairus nekilnojamas turtas: 
i * Nemokamas įkainavimas 
l * Nemokama rinkos analizė 
I 'P i rk imas f — ^ R s 

J * Pardavimas .^ įJBpfJ— 
i * Surandame 
l optimaliausią finansavimą 

.DRAUGAS" IEŠKO 

SAVANORIŲ - TELEMARKETINC. 
Jei galite ir turite norą, mums 
reikia telefonistų - savanorių. 

Galite skambinti iš namų arba iš 
„Draugo" raštinės. Skambinkite 

Valentinui tel. 773-585-9500. 

PARDUODA MEDŲ 
LIETUVOS BITININKU MEDUS 

! KELIAUJA | EUROPA K. Laukaičio 
šviežias bičių medus keliauja i lietu
viškas krautuves Marąuette Parke ir 

Lemonte. Taip pat galima gauti ir 
PL centre po pamaldų Lemonte 
arba skambinti 630-323-5326. 

^ » » * w » ' ŠV. KALĖDOS 

w^ 

dovanu bei netikėtumų metas! 
Puiki proga pasidovanoti 

sau ar Įteikti draugams 
artjfcčtį 

kelionę su 

wmxm< suiuiNL, S^me 
iįckets@dolens. com 

1-800-514 

LAPKRIČIO 27 d.. 
[šeštadieni]. 8 v.v. VVillovvbrook Ballroom 

oatk ftrcnsr Bgal W>l!cw sjriau. II 

Lapkričio mėn. 
20d. - Naw York 

Ssl Blliata. tairautls te!: 
I5l6l 871 5282 ir 
[732) 713-5108 

2Bd. - Ootroi t 
8sl bilietu, teirautis tel.: 
1248) 888 1318 ir 
!248) 854-6877 

27d. - Chicago 
Del bilietu teirautis tel.-
• 630) 464-5000 

28d. - Atlanta 
Dėl bilietu teirautis is! 

(706) 353-7124 ir 
[7061 7146186 

Gruodžio man. 
04d. - Los Angelas 

Del Blliata. teirautis te!. 
(310) 740-2859 ir 
(630) 464-5000 

BILIETUS SALITE ĮSIGYTI: 

>, 

Stasys 
• I • • .. m-m m m 

Ppilailis 
• t i i l j i ' s'r.'iii" 

5.**' i IirUa »<i :!ucJ58 
Tat (77317»S 1M2 tei •'•:.-tumi 

I B r a v o —•• *• N U 
I TiZ Main t t . Inmt k SOijS 

TU I838i nl 33S8 _ 

L_ 
Tel. intormacljal: (G301 464 5000. daujia 

VADI \) \ M ' : s i k \ s 
M I O M* >l'.i; ! : - i s !• 
P I R Š T I N ( ' l A V 1 I A* 

\ ] ;.H..k.-\N*l. v 1 ' 

: :,N1 I 1RKTIIR A r V L Z H 
f K ^> .JAV AUKCIONO. 
OM< MBf] iUSIR DETALUS. 

)MOBlLlU RLMONTA ! 
Te '0S-A3n 68-S i. r. 1-774-1192 

mailto:vyttours@earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
http://wwwjilconstrurtion.com
file:///3smwa
mailto:amikulis@usa.com


Pasaulio naujienos 
(Rėmams AFP. Reuters, AP. !*ttertax, (TAR-TASS, BNS 

brau agerst&v pranešimais} 

EUROPA 

KIJEVAS 
Opozicijos kandidatas į Uk

rainos prezidentus Viktor Juš-
čenko paragino šalies ginkluo
tųjų pajėgų vadovybę ir teisė
saugos struktūrų vadovus už
drausti pavaldiniams naudoti 
ginklus prieš civilius, o karius ir 
milicininkus — ginti liaudį. Tai 
sakoma V. Juščenko kreipimesi 
į jėgos struktūrų vadovus, taip 
pat karius ir milicininkus „Uk
rainos liaudies, kuri išrinko ma
ne prezidentu", vardu. V. Juš
čenko pabrėžė, kad piliečių ne
klusnumo akcijos yra taikios, o 
pažeisti rimtį gali tik provokaci
jos, kurioms turi užkirsti kelią 
teisėsaugos institucijos. 

Pusė visų suaugusiųjų, infe
kuotų ŽIV, yra moterys, o Pietų 
Sacharos regionuose jos sudaro 
net 60 proc. visų imunodeficito 
virusu apsikrėtusių žmonių, tei
giama Jungtinių Tautų (JT) 
ataskaitoje, kuri buvo paskelbta 
antradienį. Visame pasaulyje 
ŽrV apsikrėtė. 37.2 mln. suaugu
siųjų. Kiekviename pasaulio re
gione per pastaruosius dvejus 
metus šiuo mirtinu virusu apsi
krėtusių moterų skaičius augo. 
Pietų Sacharos regione 15-24 
metų amžiaus grupėje merginos 
sudaro tris ketvirtadalius visų 
apsikrėtusių ŽrV. Rytų Azijoje 
nuo 2002-ųjų ŽIV nešiotojų 
skaičius padidėjo beveik pu
santro karto. Taip atsitiko dėl 
viruso plitimo Kinijoje, Indone
zijoje ir Vietname. Tuo tarpu 
Rytų Europoje ir Vidurio Azijoje 
ŽrV apsikrėtusių gyventojų pa
daugėjo 40 proc. Šios tendenci
jos priežastys — augantis susir
gimų skaičius Rusijoje ir Ukrai
noje. 

BERLYNAS 
Organizacijos ..Žurnalistai 

be sienų" duomenimis, visame 
pasaulyje už grotų sėdi 128 
žurnalistai. Daugiau kaip 500 
žiniasklaidos atstovų šiais me
tais buvo suimti, tačiau vėliau 
paleisti, Berlyne paskelbė orga
nizacija. Tarp pavojingiausių 

žurnalistams šalių yra Kinija, 
Iranas, Birma ir Kuba. „Žurna
listai be sienų" antradienį pa
ragino šias šalis paleisti kalė
jimuose laikomus koresponden
tus. 21 šalyje žurnalistai dienas 
kalėjimuose leidžia už savo dar
bą. Vien tik Kuboje ir Kinijoje jų 
yra po 26, Irane — 15, Nepale ir 
Birmoje — po 11. „Vienintelis jų 
nusikaltimas — informuoti vi
suomenę", sakoma ataskaitoje. 

RYGA 
Iškeltas į ministro' pirmi

ninko postą Liaudies partijos 
atstovas Aigars Kalvytis kol kas 
nenori skelbti, koks bus būsimo
sios vyriausybinės koalicijos 
modelis, jis tik vylėsi, kad pa
tvirtinti ministrų kabinetą pa
vyks jau kitą ketvirtadienį. Per 
kelias minutes, kurias skyrė A 
Kalvytis žurnalistų klausi
mams, jis tik pažymėjo esąs įsi
tikinęs galimybe sudaryti deši
niųjų daugumos vyriausybę. Jis 
nepanoro pasakyti, kurias par
tijas kvies įi naują vyriausybę, 
pažymėjęs, kad kalbėti apie tai 
dar anksti. 

dolerių vertės JAV jaut ienos 
pramone nekantriai laukė galu
tinių tyrimų rezultatų, praėjusį 
ketvirtadienį Žemės ūkio depar-
.tamentui pranešus apie įtaria
mą naują GSE atvejį. Departa
mentas nenurodo, kurioje vals
tijoje buvo aptiktas galimai ap
krėstas galvijas. Vienintelis iki 
šiol patvir t intas GSE atvejis 
JAV buvo nusta tytas pernai 
gruodžio 23 dieną šalies šiaurės 
vakaruose. 

M E K S I K A 

L JAV 

WASHESGTON, D.C. 
Teroristų tinklas „ai Qaeda" 

turi galimybes pasigaminti ra
dioaktyvių „nešvarių bombų", 
kurias panaudotų prieš JAV ir 
kitas Vakarų valstybes, ir gali 
atlikti nesudėtingas procedūras 
cheminiam ginklui gaminti, an
tradienį perspėjo CŽV. Metinėje 
ataskaitoje Kongresui dėl gink
lų platinimo grėsmės JAV Cen
trinė žvalgybos valdyba taip pat 
pakartojo savo teiginį, kad Ira
nas vykdo slaptą branduolinių 
ginklų programą. Tačiau joje 
neužsimenama apie anksčiau šį 
mėnesį valstybės sekretoriaus 
Colin Powell Iranui mestus kal

tinimus, kad jis siekia pritaikyti 
savo raketas branduolinėms 
galvutėms nešti. 

* * * 
Naujausi įtarimai dėl galvi

jų kempinligės (GSE) JAV nepa
sitvirtino, pareiškė JAV Žemės 
ūkio departamentas. Milijardų 

MEXICO 
Prie vienos Mexico pradinės 

mokyklos įtūžusi minia antra
dienį vėlai vakare padegė du pa
truliavusius policininkus, pa
maniusi, jog sučiupo kelių vaikų 
pagrobėjus. Policininkai nuo pa
t ir tų nudegimų mirė. Trečias 
minios užpultas pareigūnas bu
vo nuvežtas į ligoninę. Jo būklė 
kritiška. Šalia pradinės mokyk
los sostinės pietrytiniame Tla-
huaco priemiestyje, kur pasta
raisiais mėnesiais buvo pa
grobti keli vaikai, šie kovos su 
narkotikais skyriaus pareigūnai 
darė nuotraukas. Policininkus 
užpuolė maždaug 200 įtūžusių 
vietos gyventojų. Palaikiusi juos 
vaikų grobikais, minia pareigū
nus padegė. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Didelio masto operaciją į 

pietus nuo Baghdad pradėjusios 
JAV vadovaujamos pajėgos ap
sups vadinamąjį mirt ies tri
kampį, kuris yra viena didžiau-

_ sių dar likusių neįžengiamų Ira-
**ko zonų po Fallujah užėmimo, 

pranešė Amerikos kariškiai . 
„Mūsų operacijų rajone yra La-
tifiyah, Mahmoudiyah, Yusifiya, 

Iskandariyah miestai", sakė ka
pitonas David Nevers. Maždaug 
5,000 amerikiečių ir irakiečių 
karių, kuriuos parėmė iš Basros 
atvykusios britų pajėgos, pra
dėjo operaciją „Plymouth Rock". 
Šiuo metu JAV ir Irako pajėgos 
kaip tik baigia karinę operaciją 
Fallujah. 

„Rzeczpospolita": nerimą turėtų kelti Lietuvos atvejis 

Atkelta iš 1 psl. 
Didžiulio Lietuvos Seimo 

ryžto dėka Rolandas Paksas bu
vo nušalintas nuo valdžios. Bet 
po pusmečio per parlamento 
rinkimus solidžias pozicijas užė
mė populistinė su „Gazprom" 
susijusio rusų verslininko Vik
toro Uspaskicho partija. 

V Uspaskichas netapo mi
nistru pirmininku, bet Rusijos 

verslui kompensacija už R. Pak-
so pralaimėjimą yra tvirtos V. 
Uspaskicho pozicijos Lietuvos 
parlamente. Prisijungimas prie 
ES ir NATO neapsaugo nuo 
Kremliaus apetito, rašo P. Sem-
ka. 

Pasak jo, Lietuvos atvejis 
rodo, kad puiki terpė tokioms 
akcijoms yra politinio elito ko-
rumpavimas, paprastai panau

dojant ankstesnę sovietų įtaką. 
Svarbaus vaidmens šioje Krem
liaus „rekonkistoje" imasi Rusi
jos naftos ir energetikos bendro
vės. Taip buvo dešimtojo de
šimtmečio viduryje Slovakijoje, 
taip buvo Ukrainoje, o po to Lie
tuvoje. Metas suvokti, kad ir 
Lenkijoje gali būti ryšys tarp 
korupcijos ir šalies neatsparu
mo Rusijos įtakai. 

Liberalcentristai ir konservatoriai susitarė 

Vilnius, lapkričio 24 d. 
(BNS) — Liberalcentristai ir 
konservatoriai trečiadienį Se
niūnų sueigai pateikė suderintą 
nuostatą dėl parlamentinių ko
mitetų pirmininkų pavaduotojų 
postų. 

Liberalų ir centro frakcija 
pageidauja deleguoti savo ats
tovus į Biudžeto ir finansų. Na
cionalinio saugumo ir gynybos. 
Teisės ir teisėtvarkos. Valstybės 
valdymo ir savivaldybių komite
tų pirmininkų pavaduotojus. 
Tuo tarpu konservatoriai — Ap
linkos apsaugos. Sveikatos rei
kalų, Švietimo, mokslo ir kul
tūros. Užsienio reikalų ir Žmo
gaus teisių komitetų pirminin
kų pavaduotojus. 

Konservatoriai pasirengę 
pataisyti šį susitarimą, jeigu 
jiems būtų skirtas Socialinių 
reikalų ir darbo komiteto pir
mininko pavaduotojo postas. 

Taip pat liberalcentristai ir 
konservatoriai siekia turėti po 
vieną Europos reikalų komiteto 
pirmininko pavaduotojo postą. 

Pagal Seimo Statutą Seniū
nų sueiga turi patvirtinti pasiū
lymus Seimo komitetams, kurių 
frakcijų atstovus rinkti Seimo 
komiteto pirmininku ir pa
vaduotoju. 

Tėvynės sąjungos vadovas 
Andrius Kubilius trečiadienį 
patvirtino, jog konservatoriai ir 
liberalcentristai ketina pasira
šyti susitarimą dėl bendradar-

B. Vėsaitė siūlo neleisti vyrui atsi imti pavardę iš žmonos 

Vilnius, lapkričio 24 d. 
(BNS) — Socialdemokrate Bi
rutė Vėsaitė siūlo išbraukti iš 
Civilinio kodekso nuostatą, lei
džiančią vyrui atsiimti savo pa
vardę iš jį palikusios žmonos. 
Dabar Civilinis kodeksas numa
to, kad santuokai nutrūkus dėl 

vieno sutuoktinio kaltės, kito 
sutuoktinio reikalavimu teis
mas gali uždrausti ištuokos kal
tininkui pasilikti santuokinę 
pavardę Tokio prašymo teismas 
paprastai nenagrinėja, jeigu su
tuoktiniai turi bendrų vaikų. 

B. Vėsaitės teigimu, minėte 

Civilinio kodekso nuostata dis
kriminuoja moteris. 

„Sutuoktiniai laisvai pasi
renka savo arba sutuoktinio pa
vardę po santuokos. Skyrybų at
veju turi galioti tas pats sava
noriško pasirinkimo principas", 
teigia pataisos autorė 

SEIMO RŪMAMS SKIRTI 
VITRAŽINIAI DIDŽIAVYRIAI 
KELIAUS Į GRŪTO PARKĄ 

DRAUGAS, 2004 m . lapkričio 27 d., š e š t ad i en i s 

Seimo rūmams sukurtą ir 
iki šiol pagal paskirtį nepanau
dotą dekoratyvinių vitražų 
ciklą „Senolių keliai" profeso
rius Kazys Morkūnas ketina 
įkurdint i gars ia jame Grūto 
parke, t ač iau ne sovietinių 
skulptūrų aplinkoje. 

Kitąmet 80 m. jubiliejų 
švęsiantis vitražo klasikas K. 
Morkūnas keturiolikos vitražų 
ciklo „Senolių keliai" projektą 
baigė k u r t i d a r 2001-ųjų 
pavasarį , tač iau 24 istorines 
Lietuvos asmenybes vaizduo
jantį spalvoto stiklo kūrinį gali
ma pamatyt i t ik ta is pačiais 
metais i š le is tame vitražo 
piešinių albume. 

Vitražų ciklo projekto kūri
mo darbai t ruko trejus metus, 
tačiau profesoriui j ie atsiėjo 
dvigubai daugiau laiko, studi
juojant i s tor in ius šal t inius , 
ieškant t inkamo sprendimo ir 
figūrų komponavimo. 

Daugiau kaip 70 kv. metrų 
ploto vitraže visos figūros siekia 
2.2 m. aukščio. Vitražuose vaiz
duojamas karal ius Mindaugas, 
prūsų sukilimo vadas Herkus 
Mantas, Lietuvos didieji kuni
gaikščiai: Gediminas, Kęstutis 
ir Vytautas, Algirdas ir Jogaila, 
Lietuvos globėjas šv. Kazi
mieras , rašt i jos pradin inkas 
Martynas Mažvydas, sukilėlis 
Antanas Mackevičius, vyskupas 
Motiejus Valančius, lietuvybės 
žadintojai Vincas Kudirka, 
Maironis, Jonas Basanavičius, 
Nepr iklausomybės kovų did
vyris Povilas Lukšys, preziden
tas An tanas Smetona , rezis
tencinio pasipriešinimo vadai 
Adolfas R a m a n a u s k a s - V a n a 
gas, Jonas Žemaitis ir kiti. 

Šiuos v i t r ažus planuota 
išdėstyti Seimo rūmų salėje abi
pus s t i l is t iškai j i ems art imo 
centrinio laiptinės vitražo, kurį 
K. Morkūnas sukūrė 1983 m. 

Kaip teigė vitražų autorius, 
tautos asmenybių galerija 
aukščiausios vals tybinės val
džios įstaigoje bū tų puikus 
akcentas, pas i t inkant Lietuvos 
vardo paminėjimo tūkstantmetį 
2009 m., tačiau dailininkas pri
sipažino jau galutinai nusivylęs 
metai po metų politikų dalintais 
pažadais ir ket inimais, jaučiasi 
įskaudintas ir suvedžiotas. 

Nieko gero kul tūra i profeso
rius nesitiki ir iš naujojo Seimo. 
„Dabar tiek maža i kalbama 
apie kultūrą. Buvo rinkimai į 
Seimą — kas iš kandidatų kal
bėjo apie kul tūrą , švietimą, 
meną?" — re tor iškai klausė 

porf. K. Morkūnas. 
Dail ininkas už skolintas 

lėšas sukūrė tik du iš keturio
likos originalaus dydžio vitražų. 

'Viename jų vaizduojamas ka
ralius Mindaugas, kitame — 
didieji kunigaikščiai Kęstutis ir 
Vytautas Didysis. Šiuos vit
ražus galima pamatyti monu
mentaliosios dailės parodoje 
„Arkos" galerijoje. 

„Jau esu susitaręs su Grūto 
parko šeimininkais, kad šiems 
vitražams būtų įrengta tinka
ma ekspozicijų erdvė, atskirai 
nuo sovietinių „balvonų", 
atskleidžiant tikrą spalvoto 
stiklo grožį, jo faktūrą ir gla
zūrą. Šiandien Lietuvoje tiek 
daug nepagarbos istorijai ir 
kultūrai , kad, manau, Grūte 
ats i ras dar daugiau panašių 
kūrinių, ten atsidūrusių dėl 
valdžios nedėmesingumo", — 
neabejojo K. Morkūnas. 

Profesorius K. Morkūnas — 
vienas žymiausių XX a. antros 
pusės lietuvių dailininkų monu-
mentalistų ir pedagogų. Anks
tyvuoju laikotarpiu kūręs vit
ražus iš plono stiklo, nuo 7-ojo 
dešimtmečio ėmė naudoti auto
rinę techniką — luitinį stiklą, 
sujungtą plastbetoniu. Daili
ninkas sukūrė sudėtingos tech
nologijos vitražų, pasižyminčių 
apibendrintu siluetu, raiškia 
stiklo faktūra ir sodriomis 
spalvomis, Kultūros ministeri
jai, buvusiam Kryžkalnio me
morialui, buvusiai vitražo ir 
skulptūros galerijai Kaune, 
Šiaulių kino teatrui „Saulė", 
Seimo rūmams, Kauno K forto 
memorialiniam kompleksui, 
kitoms architektūrinėms erd
vėms. 

Nepriklausomos Lietuvos 
laikotarpiu K. Morkūnas su
kūrė vieną reikšmingiausių 
savo darbų — 26 vitražų 
ansamblį Vilkaviškio Švč. 
Mergelės Marijos Apsilankymo 
katedroje (1998) ir erdvinį vit
ražą „Atpirkėjas" šios katedros 
laidojimo koplyčioje (2000). 
Naujausias dailininko darbas 
— vitražinis 4 metrų aukščio 
Kristus ir stiklo stacijos baigia
mai statyti Utenos bažnyčiai. 

K. Morkūno nuopelnai Lie
tuvos kultūrai buvo ne kartą 
pažymėti garbingais apdovano
jimais: Respublikine premija 
(1973), sąjungine valstybine 
premija (1986). 2000 metais 
profesoriui buvo įteiktas Di
džiojo Lietuvos kunigaikščio 
Gedimino IV laipsnio ordinas. 

(Elta) 

biavimo principų ir opozicijos 
vadovo. 

Pagal Seimo Statutą frakci
jos ar frakcijų koalicijos, turin
čios daugiau kaip pusę visų ma
žumai priklausančių parlamen
tarų, vadovas gali vadintis opo
zicijos vadovu ir būti Seimo val
dybos nariu. 

A. Kubilius neatmetė gali
mybės, jog opozicijos vadovas 
bus skiriamas keitimosi princi
pu. 

Anksčiau buvo skelbta, jog 
liberalcentristas Gintaras Ste
ponavičius gali būti deleguotas į 
Seimo pirmininko pavaduotojus I 
kaip opozicijos atstovas, o kon- Į 
servatorius A. Kubilius taptų 
opozicijos vadovu. 

„DRAUGAS" SKELBIA 
KONKURSĄ j 

skirtą „Draugo" 95-rių metų sukakčiai paminėti. 
T e m a : ,.Draugo" istorija, nuo įsteigimo iki šių dienų. 
Raš in io apimtis: 100 mašinėle ar kompiuteriu rašytų 

puslapių (gali būti ir daugiau) 
Dalyvaut i gali istorikai, žurnalistai, rašytojai, studentai 

ir kiti, sugebantys rašyti. 
Už ger iaus ią tekstą skiriama 1,000 dol. premija, 

kur ios m e c e n a t a s yra Kazimieras Rožanskas. 
Raš inia i tur i būti atsiusti iki 2005 m. liepos 12 dienos. 
Rašinia i pas irašomi slapyvardžiu, o atskirame voke 

įrašoma tikroji autoriaus pavardė, adresas ir telefonas. 
Siust i „Draugo" leidėjų valdybos pirm. Marijai Remienei 

„Draugo" adresu: 4545 West 63rd. Str., Chicago, IL 60629. 

PRENUMERUOKITE DRAUGĄ 
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DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
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STASĖ IZOKAITIENĖ 
1905 -1994 

Šių metų gruodžio 4 d. sueina dešimt metų, kaip 
mūsų mama ir močiutė iškeliavo amžinybėn. Ta proga 
gruodžio 5 d. bus atnašautos šv. Mišios Tėvų Jėzuitų kop
lyčioje. 

Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti 
Mišiose ir pasimelsti už a.ą. Stasę. Taip pat prašome mal
dose prisiminti jos sūnų a.a. Kastytį Izokaitį, jos vyrą a.a. 
Vladą Izokaitį ir Vlado sesutes Onutę ir Marytę Izokaity-
tes. 

J o s pasiilgusi duktė, a n ū k ė s ir anūkai 

Aiways With Flowers 
Naujovė — saionas Lemonte! j 

• Gėlės visom progom, gėlės į Lietuva 
* Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
• Vestuvinės ir proginės kompozicijos (konsultacijos - nemokamos) 
• Dovanu krepšeliai, suvenyrai, paveikslai. 
* Laidotuvių krepšeliai, vainikai vazonines gėlės 
* Bažnyčių, pokylių salių ir stalų dekoravimas gėlėmis ir 
balionais (nuolaida 20%) 

Lemont, 1120 S. State St.; Tel. 630-257-0339 
Justice 801S W. 79 St.; Tei. 708-594-6604 

Pristatome Čikagoje, jos apylinkėse, JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje. 

www.alwayswithflowers.com 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA 
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

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 
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Te l . 1 -800-994-7600 
w w w . p e t k u s f u n e r a l h o m e s . e o m 

PALOS — GAIDAS 
FUNERAL HOME 

• Patogioje vietoje tarp 
Čikagos ir Lemonto 

• 10 minuč ių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. Soiithwest Hwy. 
Palos Hllls, Illinois 

(708)974-4410 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS. 9 2 3 6 S. ROBERTS ROAD 

NEW LOCATION 
3240 W. 79 St. MARQUETTE PARK 

ALL PHONES 1-708-430-5700 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi l a ido tuv ių patalpas visose Čikagos miesto 
apyl inkėse ir pr iemiesčiuose 

Patarnav imas 2 4 v a i . 

GAIDAS - DAIMiD 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

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

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

CERALD F. D A I M I D — 
nepr ik lausomas d i r e k t o r i u s 

4330 So. California A ve, Chicago. IL 60632 

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

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

EGLĖ jUODVALKĖ, gyv. La 
Grange, IL, aplankiusi Lietuvą 
ir giminėms nuvežusi mirusių 
tėvų Onos ir Antano Juodval
kiu, g a r b ė s n a r i ų , palikimo 
dovanas, ap lankė ir Draugo 
fondą, į teikdama tėvelių vardu 
500 dol. p r ie jų ankstesnių 
1,000 dol. įnašų. Už didelę pa
ramą Draugo fondui nuoširdžiai 
dėkojame. 

JUOZAS MIKULIS, gyv. West-
chester, IL, ilgametis Draugo 
fondo g a r b ė s n a r y s , rudens 
vajaus proga atsiuntė 200 dol., 
pasiekdamas 3,800 dol. įnašų 
sumą. Širdingai dėkojame. 

ČIKAGOS LITUANISTINĖJE MO
KYKLOJE, lapkričio 27 d., šešta
dienį, nebus pamokų - Padėkos 
dienos savaitgalis. Taip pat pri
mename, kad gruodžio 4 d., šeš
tadienį, nuo 8:30 v.r. iki 9 v.r. 
tėveliai turės atsiimti mokinių 
pažymių korteles, kreipiantis į 
mokinių k lasės mokytojas. 
Linkime gražios rudens šven
tės. 

VISUS KVIEČIAME į kalėdinę 
mugę, kuri įvyks gruodžio 4—5 
dienomis, nuo 9 v.r. iki 3 v.p.p. 
Pasaulio lietuvių centre, ku r 
jūsų lauks muginukai, šiaudi
nuka i ir daug visokių sal
dumynų. Norintiems užsisakyti 
s ta lus , skambint i Aldonai 
Palekienei, tel . 708-^*48-7436. 

LAPKRIČIO 28 D., sekmadienį, 
„Margutis II" radijo laidų para
mai, Cicero apylinkės LB valdy
ba ruošia vaišes Šv. Antano 
parapijos patalpose, kavutės 
kambaryje. Lietuvių kalba šv. 
Mišios aukojamos kiekvieną 
sekmadienį 9 v.r. Tuoj po Mišių 
visi kviečiami užeiti į kavinę. 
Tik remdami vieni kitų ren
ginius galėsime dar ilgus metus 
girdėti „Margučio II" radijo 
laidas. Rengėjai kviečia šį ren
ginį gausiai paremti. 

GRUODŽIO 11 D., 1 v.p.p. 
Melrose Parko Lietuvos duk
terų skyrius ruošia tradicinį 
prieškalėdinį baliuką Melrose 
Parko City Hall&Community 
Center (1000 N. 25th Ave., 
Melrose Park) . Bus skanūs 
pietūs, loterija ir puiki DJ muzi
ka. Užsisakyti vietas galima, 
paskambinus tel.: Onutei Ra
kauskienei 708-345-0473, Ely
tei Vaicekauskienei 815-729-
0391, Jud i t a i Junkery te i 
Mauersberger 708-344-2384. 

KUN. GARY ŽIŪRAITIS parūpino 
lietuvių kalbos liturgines kny
gas Dainavos stovyklai. Jos bus 
laikomos pas Arūną ir Rūtą 
Udrius. Tel. 517-784-7834, 
Jackson, Michigan. Kunigas 
kviečia visus norinčius tomis 
knygomis pasinaudoti . Ačiū 
kun. Gary už tokią dovaną. 

ŠAKIŲ APSKRITIES KLUBO meti
nis susirinkimas įvyks gruodžio 
2 d., ketvirtadienį, 1 v.p.p. 
Šaulių namuose: 2417 W. 43 
gatvė. Kviečiame visus nar ius 
gausiai dalyvauti. 

KALĖDINIS KONCERTAS Pal . 
Jurgio Matulaičio misijoje yra 
tapęs tradicija. Taigi ir šiais 
metais jis įvyks gruodžio 12d . , 
1:30 v.p.p. Programoje dalyvaus 
misijos choras, vedamas Jū ra 
tės Lukminienės ir instrumen
talistai. Po pamaldų didž. salėje 
bus pietūs, o po pietų koncertas. 
Nuo lapkričio 28 d. bilietai par
duodami bažnyčios prieangyje 
arba rezervuojami pas Romą 
Stropų tel. 815-836-1845. 

DĖMESIO! Visi gimnazijos abi
turientai , norintieji dalyvauti 
Lietuvių Moterų Federacijos 
Čikagos Klubo ruoš iamame 
„Pavasario žiedų" abiturientų 
pokylyje, prašau registruotis iki 

š.m. lapkričio 30 d. pas Jolandą 
Kerelienę. tel. 630-257-2558. 

ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTO 
Prasidėjimo parapijoje gruodžio 
5 d., tuoj po šv. Mišių bus susi
t ik imas su teisės advokatu. 
Galėsite klausti jums rūpimais 
klausimais. Kava ir vaišės už 
dyką, visi laukiami. 

TRADICINĖS SKAUTŲ KŪČIOS 
įvyks penktadienį, gruodžio 10 
d., Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. Vietos ribotos. Dau
giau informacijos tel. 708-352-
2664, Gintaras Aukštuolis. 

ŠAUKIAMAS VASARIO 16-
OSIOS gimnazijos buvusių 
mokinių suėjimas, kuris įvyks 
2005 m., vasario 24 d., Lietuvių 
klube, Lithuanian Hali, 4880 
46th Ave. North Saint Peters-
burg, FL 33714, tel. 727-525-
5924. Planuojamas susipažini
mo vakaras, iškilminga vaka
rienė ir šokiai. Dėl dalyvavimo 
prašome praneš t i Valei Ma
jauska i tei Weinhoefer, 8421 
29th Street East, Parish, FL 
34219, tel. 941-776-3634, arba 
Vytautui Biretai, 199 Sylvan 
Ave., Toronto, ON. M1E 1A4, 
Canada , tel. 416-261-4312, 
el-paštas: vbireta@rogers.com. 

SKELBIMAI 

Šiaurės vakarų Indianos 
JAV Lietuvių Bendruomenės 

East Chicago apylinkė gyvuoja 

V! 

JAUNIMO CENTRO TRADICINĖ 
vakarienė vyks gruodžio 5 d., 
sekmadienį, didžiojoje salėje. 
Jėzuitų koplyčioje 3 v.p.p. šv. 
Mišios, kurias aukos kunigas 
Antanas Gražulis, SJ, už miru
sius ir gyvus centro narius bei 
rėmėjus. Meninę programą 
at l iks solistė Genovaitė Bi-
genytė, akompanuojant Mani-
girdui Motekaičiui. Bus gardi 
vakarienė ir laimingų bilietėlių 
išr inkimas. Kviečiame užsi
sakyti svečių stalą ar pavienes 
vietas. Informacija tel.: 708-
447-4501 Milda Šatienė, arba 
708-636-6837 Anelė Pocienė. 

TARPTAUTINĖ MOKYKLA VIL
NIUJE (American International 
School of Vilnius - AISV) ieško 
mokyklos di rektor iaus atei-
nantiemsa 3-5 metams, pra
dedant darbą 2005 m., liepos 
mėnesį. Ieškoma pedagogo -
vadybininko, turinčio magistro 
laipsnį ir susikalbančio lietu
viškai. Kandidatai prašomi 
atsiliepti iki gruodžio 1 d. Visą 
informaciją sute iks John 
Magagna, Search Associates 
(search-associates.com.) arba 
Marčia D. Barker, AISV Search 
Committee Chair (barkerb-
mem@yahoo.com). 

PETRONĖLĖ STARKIENĖ, dantų 
gydytoja, mirė lapkričio 23 d., 
Havajuose. Velionė bus laidoja
ma Los Angeles, gruodžio 4 d. 

sikiant Šv. Kazimiero 
lietuvių katalikų baž
nyčiai Gary, IN, sekma

dieniais po šv. Mišių, klebonijos 
pastato salėje susirinkdavo 
lietuviai išgerti kavos su už
kandžiais, pabendrauti , rūpes
čiais bei džiaugsmais pasidalin
ti. Čia apylinkės lietuviškos 
organizacijos rengė minėjimus, 
koncertus, šaukė susirinkimus, 
veikė l i tuanist inė mokykla. 
Vasario 16 d. minėjimai buvo 
ruošiami ALTo ir LB Eas t 
Chicago apylinkės valdybų. 
Kieme iškilmingai pakeldavo 
Lietuvos ir JAV vėliavas. Gie
dodavo tų valstybių himnus. 
Kiekviename Vasario 16 d. 
minėjime, pr ie garbės stalo, 
matydavome Gary miesto merą, 
lietuvių draugą pirmo distrikto 
kong. Peter Visclosky, mūsų 
gerbiamą parapijos kleboną 
prel. dr. I. Urboną ir keletą 
miesto žymių asmenų bei tai 
progai pakviestą paskaitininką. 
Po oficialios minėjimo pro
gramos vykdavo šeimininkių 
paruošto s k a n a u s lietuviško 
maisto vaišės. 

Keičiantis apylinkės gyven
tojams, nuoširdus ir mielas 
parapijos klebonas prel. dr. I. 
Urbonas, negalėjo ilgiau kle
bonijoje gyventi ir išsikėlė į 
Lemonto PLC. Neturint kunigo, 
1998 m. lietuvių Šv. Kazimiero 
bažnyčia buvo uždaryta. Buvo 
liūdnas ir graudus momentas. 
Neturint subuvimui patalpų 
likvidavosi Eas t Chicago Lie
tuvių medžiotojų ir meškerioto
jų klubas, kur is taip puikiai 
veikė. Tik dėka veiklios, kelių 
lietuviškų organizacijų veikė
jos, pasišventusios lietuvių 
reikalams, JAV LB East Chi
cago apylinkės pirmininkės 
Birutės Vilut ienės pastan
gomis, Lietuvių Bendruomenės 
valdyba gyvuoja. 

Šių metų Vasario 16 d. 
minėjimas buvo suruoštas LB 
ALTo ir Vyčių valdybų vasario 
mėn. 22 d. nuomojant salę 
Merrillville miestelyje. Pra
dedant minėjimą buvo giedama 
Lietuvos ir JAV himnai, prita
riant muzikui B. Mūrui. Prel. 
dr. I. Urbonas pasimeldė už 
žuvusius laisvės kovotojus ir 
prašė Lietuvai Dievo palaimos. 
Puikiai paruoštą pagrindinę 
paskaitą skaitė JAV LB Vidurio 
Vakarų apygardos pirm. Auš
relė Sakalaitė. Kaip ir visada 

per Vasario 16 d. minėjimus, 
buvo paruoštos ir priimtos re
zoliucijos, liečiančios Lietuvos 
reikalus, ir pasiųstos atitin
kamiems JAV valdžios pareigū
nams. Po oficialios minėjimo 
dalies vyko vaišės ir šokiai gro
jant muz. B. Mūrui. Aišku, pasi
gendame buvusios parapijos 
salės, kieme garbingo vėliavų 
pakėlimo, tautiniais rūbais 
pasipuošusių Gary lituanistinės 
mokyklos mokinių. 

Į NATO plėtros iškilmes 
Baltuosiuose rūmuose Wa-
shington, DC š.m. kovo mėn. 29 
d. buvo kviesta ir dalyvavo B. 
Vilutienė. Iškilmės vyko Bal
tųjų rūmų sode, kuriose dalyva
vo prez. George W. Bush, sep
tyni naujai priimtų į NATO val
stybių premjerai, aukštieji JAV 
valdžios pareigūnai ir kviesti 
šių septynių valstybių atstovai. 

2004 m. gegužės mėn. 29 d. 
iki liepos 11 d. Indiana Wel-
come Center, Hammond suruo
šė parodą, pavadintą „Cultural 
Connections: One Region — 
Many Vokės". Ruošiamoje paro
doje, be apylinkės amerikiečių 
organizacijų, buvo pakviestos 
šešios Rytų Europos tautybės, 
tarpe jų ir lietuviai. Parodą, 
kurioje buvo išstatyti įvairūs 
lietuvių tautodailės dirbiniai, 
suruošė LB East Chicago valdy
ba. Birželio mėn. 26 d. vyko tau
tybių pasirodymas gražioje šio 
Centro auditorijoje. Lietuvių 
programa, kurią atliko G. Ra-
zumienės vadovaujamas „Ga
bijos" kanklių ansamblis, buvo 
nepaprastai įdomi. 

LB East Chicago apylinkės 
valdyba nesnaudžia. Kaip kiek
vienais metais, taip ir šiemet 
rugsėjo mėn. 5 d. suruošė pik
niką, A. ir B. Vilučių gražioje 
gyvenvietėje Schererville, IN. Į 
pikniką atvažiavo iš Lemonto 
buvęs mūsų parapijos klebonas 
prel. dr. I. Urbonas, seselė 
Janina Golubickaitė ir nuola
tiniai pikniko darbuotojai V. ir 
M. Ruzgai. Svečių buvo iš 
Michigan City, La Porte ir kitų 
apylinkės miestelių. Esant 
gražiam orui pikniko dalyvių 
nuotaika buvo gera ir atrodo, 
kad visi buvo patenkinti. Veikė 
skanaus maisto virtuvė, baras 
ir fantų loterija. Baras, kaip ir 
visuomet buvo dovanotas A. 
Vilučio. Visi pyragai ir kugeliai 
buvo geraširdžių suaukoti. Šio 
pikniko pagrindinė ruošėja B. 

Renginiai Čikagoje 

NEW MUSSCAL? 

THE IMMIGRANT 
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• K a r a l i a u č i a u s k r a š t o l ie tu
v i škų mokyk lų p a r a m a i per 
Mažosios Lietuvos lietuvių 
draugiją Čikagoje aukojo: $200 
Leo J Trečiokas, Arvidas Trump-
jonas. $100 Rūta Dudėnas. $50 
Ona Adomaitienė, Ju rg i s ir 
Dalia Anysai, Jonas ir Anelė 
Gumbelevičiai, Aleksandras 
Jasčemskas, Ema Žiobrienė. 
$40 Valteris ir Anelė Barkaus
kas. $35 Maria Z.gaitis-Gela-
žius. $30 Raymond Graudis, 
Kostas Stankus. $25 Jonas J. 
Kaunas, Raimundas ir Danutė 
Korzonai, Edvvard Pocius, Ma
ria Stanaitis. $20 Vytautas ir 
Danutė Anoniai, Aniceta Gied
raitienė, Algimantas ir Virgi
nija Gureckas, P ranas Šilba
joris, Agota Tiškus. Dėkojame 
visiems rėmėjams. „Kara l i au 
č i a u s k r a š t o l i e t u v y b e i " , 
1394 M i d d l e b u r g Ct., N a p e r -
ville, IL 60540-7011. 

„ D r a u g o " skelbimų skyriui 
Tel. 1-773 58S-9500 

JAV LB East Chicago apylinkės ruoštoje gegužinėje Vilučių sodyboje, Schererville, IN. Iš kairės: A. Urbienė, ses. 
5olubickaitė, L. Vician ir prel. dr. I. Urbonas. 

Northlight Theatre švenčia 
30-tąjį gimtadienį ir žiūrovams 
siūlo daugybę įdomių spektak
lių naujam sezonui. 

Naujas miuz ik las ! 

Gruodžio 8 - sausio 9 d. 
Northlight Theatre rodys 
miuziklą „The Immigrant", 
pagal Mark Harelik pjesę, 
muzika Steven M. Alper, 
režisierius Randai Myler. 

Tai tikra istorija apie jauną 
imigrantą, bėgantį iš carinės 
Rusijos 1909 metais. Istorija 
pasakoja apie tai, kaip atvykęs 
į Texas jis pr i tampa prie 
visuomenės, naujos kultūros. 
Tai istorija apie tėvus ir vaikus, 
naujai atvykstančius į neži
nomą šalį, apie svajones ir jų 
išsipildymą. 

Northlight Theatre adre
sas: 9501 Skokie Boulevard. 
Skokie, IL., www.norhlight.org. 

J A V L B K r a š t o v a l d y b a skelbia konkursą apie JAV 
LB apylinkių žiniasklaidą! Tai aplinkraščių, laikraščių, 
t inklapių sklaida. Te rminas baigiasi gruodžio 31 d. 
Premijoms yra paskirta 2,000 dol. suma. LB apylinkių 
žiniasklaidos pavyzdžius siųsti šiais adresais: 

Vida Bagdonavičienė, T. Kosciuškos g. 30, LT-1100 
Vilnius, Lithuania, ir G. Stankūnienė, 329 Congnewaugh 
R d , Cos Cob, Ct 06807. 

Indiana Welcome Center Hammond suruoštoje parodoje „Cultural Connections: One Region - Many Voices" 
Išstatyti lietuvių tautodailės dirbiniai JAV LB East Chicago apylinkės valdybos pastangomis. 

Vilutienė jau tės i patenkinta 
gausiu dalyvių skaičiumi ir 
valdybos vardu padėkojo auko
tojams: B. ir R. Pečiuliams, M. 
ir V. Ruzgams, U. Taverienei, S. 
Kriaučeliūnienei, A. Markevi
čienei, V. Žilinskienei, B. Keler
tienei, Z. Kubaitienei. Kruopš
čioms pikniko šeimininkėms: J. 
Rudzevičiūtei, R. Sidabrienei, 
L. Vician, nuolatiniam pikniko 
finansiniam rėmėjui J. Neve-
rauskui, fantų aukotojams, bei 
visiems dalyviams. Piknikas 
tęsėsi iki vakaro ir, visiems 
esant geroje nuotaikoje, norė

josi, kad diena būtų ilgesnė. 
Skirstantis už gražią vietovę ir 
jaukų pikniką buvo pareikšta 
padėka šeimininkams Vilu-
čiams. Gautu gražiu pikniko 
pelnu valdyba nutarė paremti 
.Draugą", Vaikų viltį, Parti
zanų fondą, JAV LB Krašto 
valdybą ir kitas LB institucijas. 

Indiana Welcome Center, 
7770 Corinne Drive, Hammond 
(180/94 Kennedy South) didžio
joje salėje dabar vyksta kalė
dinių eglučių paroda, pavadinta 
„Winter Vvonderland". Tarp 40 
išstatytų eglučių šviečia ir 

gražiai lietuviškais šiaudi
nukais papuošta mūsų eglutė. 
Tai apylinkės valdybos nuopel
nas. Aplankykite ir balsuokite 
už „gražiausią eglutę". Paroda 
tęsis iki 2005 m. sausio 2 d. 

JAV LB East Chicago, In
diana, apylinkės valdybą su
daro: pirm. B. Vilutienė, R. 
Dambrauskienė, V. Marke
vičius, J. Neverauskas ir V. 
Ruzgą. Revizijos komisija: pirm. 
K. Sidabras, B. Tampauskienė 
ir A. Vilutis. 

Vy tau tas Markev i č iu s 

SKELBIMAI 
• D Ė M E S I O ! V I D E O 

A P A R A T U SAVININKAI! 
Norėdami t ik ra i kokybiškai 
išversti video į rašus iš 
Lietuvoje naudo jamos PAL 
sistemos į amerikiet iškąją 
NTSC ir a tvirkščiai , kreip
kitės į I N T E R - V I D E O 3533 
S. A r c h e r Ave . , Chicago, IL 
60609. TeL 773-927-9091. 

Sav. P e t r a s Bernotas. 

•P IGIAUSIA — NE 
PATIKIMIAUSIA! Kortelės daž
nai nesuveikia. Paskutinės 
minutės nutrupa. O kaip su 
bendrovėmis, kurių centrinės 
net ne JAV ir siūlo „ypatingus 
įkainius"0 Dažniausiai tai 
prastas intemetinio tipo, o ne 
telefoninis ryšys. Protingas 
vartotojas renkasi ameri
kiečių firmą (įst. 1993 m.) 
LITCOM. J Lietuvą iš namų 
ar mobilaus telefono TIK 11,9 
ct., o JAV — 4,9 ct. Jokių 
mėnesinių mokesčių, jokių 
papildomų kodų. Išklotinę 
gaunate su savo vietine 
sąskaita. Registruokitės lietu
viškai 708-386-0556. Tau
pykite šiandien su LITCOM! 
Dėmesio! Įkainis galioja tik 
naujiems kl ientams' 

Advoka t a s 
J o n a s Giba i t i s 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

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

E-mail: Gibaitis@aol.com 
Toli free 24 hr. 888-77^6742 

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

Advoka ta s 
Vytenis L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 6.3 Street 
Chicago, IL 60629 

f Skersai gatvės nuo „Draugo"i 
Tel. 773-284-0100. 

TeL 630-257-0200, Lemont, n . 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
SPECIALISTAS 

HONG&ASSOCIATES 
TeI.773-588-6215 

3806 West Lavvrence. Čikagoje 
Kalbame lietuviškai 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel . 312-580-1217 

135 S LaSaūe #2300 Chicago, IL 606O3 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

N a m a m s p i r k t i p a s k o l o s 
d u o d a m o s maža i s mėnes i 
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais . Kreipki
tės į M u t u a l F e d e r a l Sa -
v i n g s , 2 2 1 2 Wes t C e r m a k 
R o a d . T e L (773) 847-7747 

A d v o k a t a s 
GINTARAS P . Č E P Ė N A S 
6436 S.Pulaski Rd.. Chicago. IL 

60629. 
Te l . 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s 
DARIUS R. D I R M A N T A S 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. Raštinės Čikagoje ir 

Woodridge. 
Te l . 877-Gyne jas a r b a 

877-496-3527 

mailto:vbireta@rogers.com
http://search-associates.com
mailto:mem@yahoo.com
http://www.norhlight.org
mailto:Gibaitis@aol.com

