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name 
numeryje: 
Iš ateitininkų veiklos. 

2 psl. 

Atverčiant naują lapą. 
Užsilikusios pernykštės 
mintys. Kodėl Rusija 
tebėra agresyvi. 

3psl. 

Mūsų šeimose. JAV LB 
Socialinių reikalų 
tarybos skiltis. 

4 psl. 

Šio šeštadienio priede: 
Trys kryžiai vienija 
tris tautas. Paslaptinga 
Magdalenos žemė. 
Džiazas: amerikietiškos 
ir europietiškos 
kultūros jungtis. 
Svarbu pajusti laiko 
tėkmę. Filmuoja „Dievų 
mišką". 

Etninės kultūros 
baruose. Kalėdų 
žavesys. 

5 psl. 

Grįžta tremtiniai. 
7 psl. 

Stebuklai, tuštybė ir 
žmogžudystė gumine 
plyta. Draugo fondo 
skiltis. 

8 psl. 

{Sportas 
* Lietuvos nacionalinė 

vyrų rankinio rinktinė, be
sirengdama 2006 metų Eu
ropos vyrų rankinio čempionato 
atrankos varžyboms su Portu
galijos ir Bulgarijos ekipomis, 
tarptautiniame turnyre Vokie
tijoje užėmė penktąją vietą. 
Lietuviai 30:32 draugiškas 
rungtynes pralaimėjo Vokieti
jos antrosios lygos „Concordia 
Delitzsch" komandai, o susiti
kimą su „Dessauer HV 96" bai
gė lygiosiomis 31:31. 

* Italijos e l i t inės vyrų 
krepšinio lygos Treviz „Be-
netton" komandos gynėjas Ra
mūnas Šiškauskas patyrė nau
ją traumą bei vėl bus priverstas 
praleistimažiausiai tris savai
tes. Medikai krepšininkui diag
nozavo čiurnos raiščių patempi
mą. 

* Dvyliktą nesėkmę dvi
dešimt devintose JAV NBA 
reguliariojo sezono rungtynė
se patyrė Cleveland „Cava-
liers" komanda su Žydrūnu II-
gausku. Cleveland krepšinin
kai trečiadienį namuose 87:98 
pralaimėjo Houston „Rockets" 
komandai. Lietuvis pelnė 17 
taškų, atkovojo 11 kamuolių, 
blokavo 2 varžovų metimus. 

Naujausios 
žinios 

* Lietuvos kel ionių 
agentūros grąžins turistams 
dalį pinigų už cunamio suga
dintas atostogas. 

* Prezidentas ir užsienio 
re ika lu m i n i s t r a s p lanavo 
kitų metų užsienio politiką. 

* Norvegai ruošiasi pe
rimti Baltijos šalių oro erd
vės patruliavimą iš britų. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.534 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Linksmų ir iaimingų Naujųjų 2005-ųjų metų! 
Etikos sargas švenčių proga apdovanojo save 

Viln ius , gruodžio 30 d. 
(BNS) — Vyriausiosios tarnybi
nės etikos komisijos (VTEK) va
dovas Algirdas Meškauskas Ka
lėdų proga išleido įsakymą, ku
riuo sau paskyrė 5,000 litų pre
miją, ketvirtadienį rašo dienraš
tis „Lietuvos rytas". 

Jo teigimu, save apdovano
jęs viršininkas nepamiršo ir pa
valdinių. Tiesa, VTEK darbuo
tojams paskirtos premijos kur 
kas kuklesnės — nuo 100 iki 
200 litų. 

Pinigai, kalėdinėms premi

joms buvo paimti iš specialaus 
fondo, kuriame kaupiamos ko
misijos, išlaikomos iš valstybės 
biudžeto, sutaupytos lėšos. 

Paklaustas , kodėl apdova
nojo save gerokai didesne suma, 
nei skyrė pavaldiniams, A. Meš
kauskas paaiškino, jog jis dirba 
gerokai sunkiau už kitus. 

Pasak VTEK vadovo, po 100 
ir 200 litų gavę komisijos dar
buotojai dar sulauks pinigų ko
kių nors kitų švenčių proga. 

Paprašytas paaiškinti krite
rijus, kur ia is rėmėsi švenčių 

proga skirs tydamas premijas, 
VTEK vadovas sutriko. „Taip 
elgiasi ne tik A. Meškauskas, 
bet ir visi pareigūnai. Tokią tei
sę numato įstatymai", po pauzės 
atsake valdininkas. 

Anot A. Meškausko, pagal 
įstatymus jis gali gauti premiją 
tik vieną kartą per metus, tuo 
tarpu komisijos nariai — po ke
lis kartus. Todėl jis iš karto pa
siėmė visą sumą, kuri jam neva 
priklauso už viršvalandžius. 

A. Meškauskas šiame poste 
dirba 10 mėnesių. 

Paprašytas įvertinti savo 
veiksmus ne teisės, bet etikos 
požiūriu, A. Meškauskas nuošir
džiai nustebo: „Kokia prasme? 
Etikos požiūriu viskas normalu. 
Niekas nieko iš nieko neatėmė". 

Anot VTEK vadovo, etikos 
požiūriu situacija būtų atro
džiusi blogai kitu atveju—jeigu 
jis būtų paskyręs sau mažesnę 
premiją, o pavaldiniams davęs 
daugiau pinigų. 

Tačiau jau pasirodžius „Lie
tuvos ryto" straipsniui, A. Meš
kauskas Nukelta į 7 psl. 

V. Adamkui — Lietuvos 
radijo klausytojų žymuo 

Maskva galėtų 
pasmerkti 
Molotov-

Ribbentrop 
paktą 

Viln ius , gruodžio 30 d. 
(BNS) — Šiuo metu beprasmiš
ka tikėtis, kad Rusija pripažins 
Baltijos šalių okupaciją, tačiau 
vien 193S metų Molotov-Rib-
bentrop pak to pasmerk imas 
Maskvoje bū tų didelis žingsnis, 
teigia Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus. 

„Tikėt is , k a d Rusija pa
smerks Sovietų Sąjungos impe
rialistinę okupaciją Lietuvoje 
— to nebus. Tačiau Rusija ga
lėtų parodyti t a m tikrų ženklų, 
kad nepripažįsta ir nepateisina 
Molotov-Ribbetrop pakto, laiko 
jo ta rp taut ines pasekmes nepa
teisinamomis. Jeigu Rusija ga
lėtų atsisakyti nuo pateisinimo 
— būtų didžiulis žingsnis", sa
kė V. Adamkus. 

Lietuvos prezidentas pa
tvirtino, jog kol kas nėra apsi
sprendęs, a r priims Rusijos va
dovo Vladimir Putin kvietimą 
atvykti į Maksvoje kitų metų 
gegužės 9 dieną rengiamą per
galės prieš nacistinę Vokietiją 
60-mečio minėjimą. 

„Pats faktas, kad gegužės 
9-ąją bus švenčiama pergalė — 
tvarka, bet karo padariniai ne
sustabdė Lietuvos okupacijos", 
sakė V. Adamkus. 

Vilnius, gruodžio 30 d. 
(ELTA) — Lietuvos nacionali
nio radijo klausytojų metų žmo
gumi išrinktas prezidentas Val
das Adamkus radijo transliaci
jas galės klausytis per seno
višką radijo aparatą. Antikva
rinį radijo imtuvą ir diplomą 
prezidentui ketvirtadienį įteikė 
Lietuvos radijo ir televizijos 
(LRT) direktorius Kęstutis Pet
rauskis. 

V. Adamkus sakė žinojęs 
apie šiuos LR organizuojamus 
rinkimus, tačiau nesitikėjęs, 
kad būtent jis surinksiąs dau
giausiai balsų. Prezidentas pa
brėžė, kad jam ypatingai malo
nu, jog jo darbus ir veiklą verti
na žmonės ir klausytojai tos ra
dijo stoties, kurią pats kiekvie
ną rytą mielai klausosi. 

Šalies vadovui įteikta origi
nali atminimo dovana — auten
tiškas 1953 m. Vokietijoje paga
mintas, puikiai veikiantis ir sti
lingas „Telefunken" radijo im
tuvas 

Valdas Adamkus 
Tomo Černi ievo (ELTAi nuotr. 

„Mes žinome, kad prezi
dentas yra ištikimas Lietuvos 
radijo klausytojas. Šis imtuvas 
šiek tiek primins ir jo jaunystės 
metus. Tikimės, kad preziden
tas klausysis Lietuvos radijo, 
galbūt ir per šį imtuvą", po su
sitikimo su V. Adamkumi sakė 
LRT vadovas. 

V. Adamkus gyvendamas 
Amerikoje yra dirbęs lietuvių 
radijuje „Margutis". 

Žadamos permainos Generalinės 
prokuratūros vadovybėje 

Naujųjų metų išvakarėse sostines Rotušės aikštėje sukurta ir pastatyta ledinė ant kiaušinio tupinčio gaidžio 
skulptūra. \ didžiausios ledo skulptūros rekordą pretenduojantį ateinančių metų simbolį — gaidį — skulptorius 
Andrius Petkus su pagalbininkais sukūrė iš dešimties tonų ledo. Mykolo Ambrazo (ELTA) nuotr. 

Apsvilęs plunksnas, buvęs prezidentas kelia 
sparnus skrydžiui aplink pasaulį 

Viln ius , gruodžio 30 d. 
(BNS) — Apkal ta nut raukė 

| „Skrajojančiu Rolandu" pra
minto buvusio prezidento Ro
lando Pakso politini skrydį, ta
čiau sparnų nepakirpo — jis no
ri lėktuvu apskristi pasaulį. 

„Turiu minčių sportiniu iėk-
j tuvu apskristi pasaulį", savaiti

niam žurnalui „Žmonės" sakė 

akrobatiniais skrydžiais pagar
sėjęs sportinės aviacijos meis
tras R. Paksas . 

48 metų R. Paksas žurnalui 
sakė. kad skristi ketina vienas 
ar su keliais draugais, priklau
somai nuo to, kiek pavyks su
rinkti pinigų tokiam skrydžiui. 

„Jeigu jų bus nepakanka
mai, teks nuomotis mažą lėktu

vą, o vietoj draugų įsidėti papil
domą degalų statinę. Manau, 
skrisime dviese arba trise, nes 
vienam nesmagu", sakė R. Pak
sas. kurio nuomone, skrydis ap
link pasaulį gali trukti 30-40 
dienų. 

Eidamas prezidento parei
gas, R. Paksas buvo atsisakęs 
nutrūktgalviškų triukų. 

Vilnius , gruodžio 30 d. 
(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus teigia esąs nusivylęs 
pastarųjų metų Generalinės 
prokuratūros darbu ir kitais 
metais žada permainas jos va
dovybėje. 

„Tie, kurie žvelgs į šį pro
kuratūros darbo laikotarpi, tik
rai neras, kuo jame didžiuotis, 
ir stengsis kuo greičiau užmirš
ti. Tai tikrai nebuvo šviesiau
sias mūsų teisėtvarkos darbo 
puslapis. Padaryta didelių klai
dų", interviu savaitraščiui „Vei
das" sakė V. Adamkus. 

„Kiekvienas darbas yra 
vertinamas pagal nuveiktą dar
bą — tas kas yra matoma ir 
jums, i r man. Taip, kad jei kyla 
abejonių, ar tas darbas atlieka
mas, taip kaip turi būti, tai yra 
galimybe tą darbą peržiūrėti. 
Aš stengsiuosi, kad tos refor
mos būtų įgyvendintos", sakė V. 

Adamkus. 
Tačiau jis teigė nematantis 

didelės skubos reformas vyk
dyti. „Tai nėra rytojaus, ar kito 
mėnesio darbas", aiškino šalies 
vadovas. 

Žurnalistams pasiteiravus, 
ar bus keičiamas generalinis 
prokuroras Antanas Klimavi
čius, prezidentas leido suprasti, 
kad ta i būtų natūrali reformų 
pasekmė. 

Kaip rašoma savaitraštyje, 
prezidento nuomone. Seimas 
turė tų naujai pažvelgti į tai, 
kas dedasi prokuratūroje. 

Pagal Konstituciją genera
linį prokurorą septyneriems 
metams skiria ir atleidžia pre
zidentas Seimo pritarimu. 

A. Klimavičius buvo pa
skir tas 2000 m. pabaigoje, pa
keitus Prokuratūros įstatymą ir 
perdavus teisę skirti prokura
tūros vadovą prezidentui. 

„Muzų malūno" laureatų rankose — skaidrus prizai 
Vi ln iu s , gruodžio 30 d. 

(ELTA) — Dienraščio „Lietuvos 
rytas" kultūrinio priedo „Mūzų 
malūnas" kolektyvas jau trečią 
kartą baigiantis metams apdo
vanojo penkis ryškiausius savo 
straipsnių herojus — skirtingų 
meno sričių kūrėjus. 

Kino apžvalgininkas Sau
lius Macaitis savo srities prizą 
įteikė žinomai kino prodiuserei 
ir kritikei Uljanai Kim, įsteigu
siai kino sklaidos ir informaci
jos centrą bei interneto tinklapį 
www.lfc . lt, skirtą lietuviškam 
kinui. 

Dailės apžvalgininkė Rūta 
Mikšionienė prizu apdovanojo 
tapytoją Vilmantą Marcinkevi
čių, sukūrus į Danijos princo 
Joachimo ir princesės Aleksan
dros bei jų vaikų portretus ir 
tapusį pirmuoju šių laikų Lie
tuvoje karališkosios šeimos as
meniniu portretistu. 

Muzikos apdovanojimą 
„Mūzų malūno" apžvalgininkė 
Asta Andrikonytė įteikė žino
mam džiazo virtuozui, saksofo
nininkui i r kompozitoriui Liu
dui Morkūnui, sėkmingai įgy
vend inus iam t a rp t au t in ius 
džiazo projektus. 

Literatūros prizas atiteko 
klaipėdiečiui rašytojui Gintarui 
Grajauskui, apžvalgininko Ra
mūno Gerbutavičiaus pavadin-

G. Grajausko rankose — „mūzų trauktine". Tomo Oprr.iievo ;ELTAi nuotr 

t am „geriausiu istoriku tarp ra
šytojų", mat penktąją savo poe
zijos knygą G. Grajauskas pa
vadino ..Naujausių laikų istori
ja. Vadovėlis pradedantie
siems". 

Teatro apdovanojimas įteik
tas jaunų aktorių duetui — Gin
tarei Latvėnaitei ir Ramūnui 
Cicėnui, sukūrusiems ryškius 
Salės ir Pokšto vaidmenis Rimo 
Tumino spektaklyje „Madagas
karas" pagal Mariaus Ivaškevi

čiaus pjesę. 
Tryliktus metus prade

dančio „Mūzų malūno" laurea
tams pirmą k a r ą buvo įteikti 
specialūs juvelyro Algio Mikučio 
sukurti prizai, pakeitę iki šiol 
dovanotus malūnėlius ir kitus 
antikvarinius dirbinius. 

įvairių formų, stiklo indai 
su gintaro inkrustacijomis buvo 
sklidini unikalios gintaro gaba
lėlių trauktinės, dar vadintos 
..Mūzų užpiltine". 

C. Ručytei-
Landsbergienei 

— Barboros 
Radvilaitės 

medalis 
Vilnius, gruodžio 30 d. 

(BNS) — Pianistė Gražina Ru
čytė- Landsbergienė už daugiau 
nei dešimtmetį vykdomą labda
ringą veiklą įvertinta garbingu 
Vilniaus miesto apdovanojimu 
— Barboros Radvilaitės meda
liu. 

Šį medalį, kuriuo pagerbia
mos iškiliausios Vilniaus mies
to moterys, pianistei trečiadie
nį nusprendė skirti Vilniaus 
miesto taryba. 

1991 metais buvo įkurtas 
Vytauto Landsbergio fondas, 
kurio aktyvią veiklą lėmė jo 
žmonos G. Ručytės-Landsber
gienės pasiaukojamas darbas, 
pranešė sostinės savivaldybe. 

Sukauptos lėšos naudoja
mos neįgalių vaiku problemoms 
spręsti — įvairiems labdarin
giems reikalams fondas jau yra 
išleidęs apie 450.000 dolerių. 

Fondas skyrė lesų vaikams, 
turintiems judėjimo sutrikimų, 
sergantiems cerebraliniu para
lyžiumi, padėjo sanatorijai 
..Saulutė", Kauno ortopedinei 
įmonei ir daugeliui kitų. 

Sostinės Gedimino prospekte 
aptiktas unikalus XVI a. diržas 

Vilnius, gruodžio 30 d. 
(BNS) — Archeologų nesiliauja 
stebinti Gedimino prospekte at
kasami unikalūs radiniai — šį
kart aptiktas XVI amžiaus dir
žas su sidabrine sagtimi ir ap-
kalais. 

Gedimino prospekte stovin
čio buvusio ..Vilniaus" viešbučio 
kieme archeologai atkasė XVI 
amžiaus rūsį. kuriame ir buvo 
surastos diržo liekanos. Beje, si
dabrinė diržo sagtis ir apkalai 
buvo paauksuoti. 

„Toks XVI amžiaus daiktas 
Lietuvos archeologijos istorijoje 
rastas pirmą kartą. Negirdėjau, 
kad tokį būtų suradę ne tik mū
sų archeologai, bet ir aplinkinių 
kraštų. Ieškosime analogu, nors 
gal net nerasime", sakė diržą 
aptikęs Lietuvos istorijos insti
tuto Miestų tyrimo skyriaus ar
cheologas Linas Kvizikevičius. 

J i s prisiminė, kad prieš ke
lias dešimtis metų Lietuvoje ap
t iktas panašus XIII-XIV am
žiaus daiktas. 

Specialistai kol kas negali 
pasakyti, a r surastas diržas ga
mintas Lietuvos juvelyrų, ar at
vežtas iš kitos šalies. 

Pasak L Kvizikevičiaus. 
ant gaminio, kuris šiuo metu 
restauruojamas, kol kas neras

ta jokių meistrų identifikavimo 
ženklų. 

L. Kvizikevičiaus teigimu, 
toks diržas XVI amžiuje galėjo 
būti prabangos ženklas. 

..Ant diržo yra 300 gramų 
sidabro — ne kiekvienas žmo
gus galėjo tokį daiktą turėti. Be 
to, tokie diržai minimi ir išliku
siuose turtinga miestiečių ir di
dikų inventoriuose", pasakojo 
archeologas. 

Beje. buvusio „Vilniaus" 
viešbučio kieme atkas tas 16 
amžiaus rūsys, kuriame suras
tas diržas, yra už šimto metrų 
nuo spalio menes; Gedimino 
prospekte surastos unikalios 
maždaug XV-XVI amžiaus plytų 
gamybos dirbtuvės. 

Pasak L. Kvizikevičiaus, šie 
abu radiniai rodo. kad ši Vil
niaus vieta buvo urbamzuota 
dar XVI amžiuje. 

..Ankščiau manyta, kad 
XVI amžiuje čia nieko nebuvo 
— vien laukai. Pasirodo, kad 
net amatininkai ir tur t ingi 
miestiečiai gyveno, kadangi sto
vėjo mūriniai namai", sake L 
Kvizikevičius. 

Archeologas užtikrino, jog 
XVI a rūsio liekanos bus išsau
gotos ir įkomponuotos j statomo 
dabartinio rūsio erdves. 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
http://www.lfc
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Iš Ateitininkų 
Gyvenimo 

M e d ž i a g ą siųsti: 
Vidai Kupryte i c / o Draugas 

4 5 4 5 W 6 3 St Ch icago, IL 6 0 6 2 9 
e-adresas: draugas@atei t is .org 

NAUJA REDAKTORE 
NAUJA „ATEITIS" 

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

A teitininkų konferencijos 
t i n k l a l a p i u o s e 
(ateitis@konferencijos.lt) 

lapkričio 23 d. — po pavadini
mu „Jums reikia žurnalo 
'Ateitis — Živilė Šeporaitytė, 
naujoji žurnalo redaktorė, pra
nešė apie naujo „Ateities" nu
merio pasirodymą. Šis numeris 
skirtas ateitininkų atsikūrimo 
Lietuvoje penkiolikos metų su
kakčiai. Jos pačios žodžiais, 
skaitytojų dėmesio šiame nu
meryje laukia : 

„Keletas naujų rubrikų. 
Rubrikoje „Vieni iš mūsų" — 
kviečiamos prisistatyti kuopas. 
„Tinkle" bandysime pažvelgti į 
interneto tinklalapius, kuriuos 
ver ta aplankyti. 
Pažinčiai pasikvie
sime vis kitą jauną 
menininką". 

„Pažvelkime į 
Vilniaus ir Kauno 
a t e i t i n i n k ų 
priešpriešą, į praė
jusių Seimo rinki
mų vertybes, į 
Meksiką, kurioje 
vyko Eucharistijos 
kongresas. Pamąs
tykime apie tole
rancijos, meilės ir 
tiesos sąvokas i r 
ateitininkų situaciją 
kryžkelėje". 

Po poros savaičių e-laiškely-
je Ateitininkų federacijos pirm. 
Liutauras Serapinas nekan
traujantiems priminė, kad 
„paštas yra paštas" ir nesisku
bina su žurnalo pristatymu pre
numeratoriams. Šis žurnalo 
numeris iš Vilniaus buvo pa
siųstas lapkričio 22 d., o mano 
namuose JAV atsirado gruodžio 
17 d. 

Kita skaitytoja, to numerio 
dar negavusi, e-laiške man 
rašė: ..Labai laukiu pamatyti ką 
mūsų nauja redaktorė „suklija
vo". Živilė labai užsidegusi 
redagavimu. Ji rūpestinga, nuo
širdi ir gabi. Ji yra labai ateiti-
nnnkiška". 

Redaktorė savo žodyje svei
kina visus organizacijos narius 
ir žmones, prijaučiančius atei
tininkų idėjoms. "Mūsų istorijo
je glūdi <ne vienas stiprybės šal
tinis. Per prabėgusius metus 
daug nuveikta, tačiau dar dau-

šioje 

Užsiprenumeruokite 
ATEITIES žurnalą 

2005 metams 

Vienerių metų 
prenumerata 
20 JAV dol. 

JAV gyventojai 
siųskite savo 
užsakymus: 

Danutei Mikrut 
275 Hickory Court 

Lake Bluff, IL 60044 

Čekius rašyti: 
LITH. CATHOLIC 

FEDERATION ATEITIS 
. . M e m o " e i l u t ė j e p a r a š y t i 

, ,Ateit ies p r e n u m e r a t a " 

giau laukia ateityje". 
„Kilti i r kelti" skyrelyje 

prasmingai prisimenamas Atei
tininkų federacijos atkuriama
sis suvažiavimas Vilniuje 1989 
m. rudenį. Sekančiame skyrely
je „Diskusija" Vytauto Toleikio 
rašinys — '„Ateitininkai. Pen
kiolika metų — o kas po penkio
likos?" Kaip pastebima, t a i 
„keletas pastabų apie Vilniaus 
ir Kauno mentalinius skirtu
mus ir jų įtaką 1989-1992 atei-
t in inkiškajam diskursui". 
Perskaičius rašinį taip ir lieka 
neaišku a r čia rašyta apie praei
ties į tampas atsikūrimo metu 
ar apie esamą padėtį dabartyje. 
Š t a i kodėl t a s neaiškumas. 
Pačioje rašinio pabaigoje kalba

ma apie t r i s 
problemos iš-
spredimo varian
tus . Pirmas — 
atsiskirt i nuo 
Kauno ir tiesio
giai palaikyti 
ryšį su Amerikos 
a t e i t i n i n k i j a ; 
an t ra — išsi
prašyti, kad vil
niečiams leistų 
veikti taip, kaip 
j iems atrodo 
efektvviausia ir 
trečia — pasi

t raukt i , likti aktyviais kata
likais, bet savo veiklos jau nebe-
sieti su ateitininkija. „Buvo 
pasirinkąs trečias kelias". Apie 
visą tai bent šis skaitytojas no
rėtų patirti daugiau ir plačiau. 

Jaučiasi, kad rankose turi
mas žurnalas skirtas ateitinin
kams, nors neatbaidantis ir ki
tų. Ypač tai ryšku skaitant 
„Kasdienybės malūnėlį". Apra
šyta apie trisdešimts konferen
cijų, kursų, stovyklų ir kitų 
renginių. Tai didelių pastangų, 
kūrybingumo ir sunkaus darbo 
vaisiai. Tai t ikras organizacinis 
i r sąjūdžio skruzdėlynas a r 
bičių avilys. Rodos visi juda, visi 
bėgioja, visi ką nors vertingo 
veikia ir niekam nepritrūksta 
geros nuotaikos ir energijos. 

Vyr. redaktorė Živilė Šepo
raitytė turi subūrusi gausų ben
dradarbių pulką — išvardinta 
virš dvidešimts. Tiek talento, 
tiek daug pastangų ir prasmin
go darbo, o t i ražas vos 700 
egzemplioriai. Turbūt bent pusė 
tų egzempliorių tenka užsie
niui, taip kad Lietuvos ateiti
ninkams belieka vos keletą šim
tų. Tuo tarpu vien Lietuvoje 
atei t ininkų priskaičiuojama 
bent pora tūkstančių. Peršasi 
nemaloni išvada, kad gal dau
gumas atei t ininkų „Ateities" 
žurnalo nei mato, nei skaito. Jei 
taip iš tikrųjų yra, tai apgailėti
na padėtis. Kita, kiek malones
nė, galimybė yra, kad kiekviena 
kuopa gauna bent po vieną eg
zempliorių ir visi jos nariai sto
ja į eilę ir laukia kol mieloji 
„Ateitis pateks į jų rankas. 

Ačiū naujajai redaktorei 
Živilei Šeporaitytei už „Ateitį", 
kuri yra miela akiai, maistinga 
protui ir ar t ima širdžiai! 

Šis s t r a i p s n i s , k iek s u t r u m p i n 
t a s , p a i m t a s i i a t e i t i n i n k ų t i n k -
l a l a p i o . v s r w w . a t e i t i s . o r g 
K v i e č i a m e u ž s u k t i i r p a s i ž v a l 
g y t i — v i s r a s i t e k o n a u j o 
p a s i s k a i t y t i . 

Moksle iv ių ate i t in inkų sąjungos c e n t r o valdybos pirmininkas Liudas Landsbergis kalba š.m. Ateit ininkų studijų 
d i e n o s e rugsėjo pradž io je D a i n a v o j e . Klausytojų t a rpe , priekyje amb. C i n t ė Damušytė ir Ramunė Kubi l iūtė , už 
jų, Va in is Aleksa ir Darius Polikaitis. Nuot r . V idos Kuprytės 

MAS CV pirmininko atviras laiškas 
Liudas Landsbergis aptaria MAS centro valdybos tęstinumo klausimą 

Mieli moksleiviai ir tėveliai, 

Moksleivių ateitininkų Są
jungos centro valdybos kadenci
ja oficialiai pasibaigė 2004 m. 
Moksleivių ateitininkų sąjungos 
vasaros stovykla. Tuo metu cen
tro valdybos nariai buvo Jul ia 
Krumplytė , Laura Lapšytė , 
Audrius Polikaitis, Elena Tijū-
nėlytė-Harris, Tomas Vasiliaus
kas ir aš. Per MAS suvažiavi
mą, kuris įvyko stovyklos metu, 
aš pasisiūl iau moksleiviams 
laikinai tęsti centro valdybos 
pirmininko pareigas suformuo
damas laikiną valdybą (kad ir 
mažesniu sąstatu) . Suvažia
v imas šį pasiūlymą pr iėmė. 
Naujoje valdyboje sutiko toliau 
dirbti Laura Lapšytė ir Jul ia 
Krumplytė. Moksleiviams už-
t ikr inom, kad žiemos kursa i 
įvyks. Tuo pačiu suvažiavimo 
metu paraginome moksleivius, 
grįžus į savas vietoves tar t is su 
globėjais ir tėveliais ir bandyti 
surast i sąjungai naują centro 
valdybą. Nors žinome, kad 
moksleiviams šiuose reikaluose 
reikia vyresniųjų pagalbos, tuo 
pačiu, norime, kad ir patys 
moksleiviai j aus tų pareigą 
rūpintis savo sąjungos ateitimi. 

Rudenį, centro valdyba 
pakvietė Vainį Aleksą talkinin
kaut i žiemos kursų ideologinės 
programos ruošoje. Žiemos kur
sai vyksta dabar. Juose daly

vauja per 60 moksleivių. Žiemos 
kursų metu, vėl įvyks MAS 
suvažiavimas. Suvažiavime 
pasiūlysiu moksleiviams, kad 
jie pritartų, kad aš ir toliau ei
čiau MAS CV pirmininko pa
reigas. Tai darau kadangi rūpi 
sąjungos valdybos tęstinumas. 
Taip pat jaučiu ir asmenišką 
norą toliau vadovauti šiai 
sąjungai. Noriu dirbti kartu su 
Šiaurės Amerikos ateitininkų 
taryba šią vasarą organizuojant 
neįprastą jubiliejinę stovyklą, į 
kurią bus kviečiami ir mokslei
viai, ir šią vasarą vykstančią 
įprastą MAS vasaros stovyklą. 
Kadangi Jul ia Krumplytė ir 
Laura Lapšytė apsisprendė po 
žiemos kursų nebedalyvauti 
centro valdyboje, reikės dabar 
sudaryti vasaros stovyklos 
ruošos komitetą. Taip pat, su 
ŠAAT pagalbą, pradėsiu ieškoti 
naujos centro valdybos, kuri 
galėtų pradėti savo pareigas po 
vasaros stovyklos. Viliuosi, kad 
per vasaros stovyklos suvažiav
imą naujoji centro valdyba bus 
pristatyta sąjungos nariams. 

Baigiant, noriu mokslei
viams ir tėveliams užtikrinti 
kad ši sąjunga man yra labai 
brangi. Didelę dalį savo gyveni
mo esu pašventęs moksleiviams 
atei t ininkams. Nors tai yra 
sunkus darbas, tuo pačiu jis 
man suteikia didelį asmenišką 
pasitenkinimą. Todėl man (kaip 

IEŠKOM VADOVŲ 2005 M. 
JAUNUČIŲ VASAROS STOVYKLAI 

JAS vasaros stovyklai rei
kalingi pavyzdingi vadovai! 

Norim moksleivių, kur ie 
yra ateitininkai, kalba lietuviš
kai, yra veiklūs, ir turi patirties 
su jaunimu. Civilinė valdžia 
reikalauja, kad vadovai būtų ne 
jaunesni kaip 16 m. amžiaus. 

Jei norėtumėte būti vadovu 
Jaunučių ateitininkų stovyklo
je, kuri vyks nuo liepos 14 d. iki 
24 d., Dainavoje, prašome at
siųsti paštu prašymą ir atsakyti 
raštu į klausimus: „Kodėl aš 

noriu būti vadovu JAS stovyklo
je? ir „Kaip aš prisidėsiu prie 
stovyklos programos?" 

Prašymai bus priimami 
tarp sausio 1 iki vasario 15 d. 
(pašto antspaudas) imtinai. 
Savo prašymus siųskite: 

Laimai Aleksienei 
248 Olmsted Rd. 
Riverside, IL 60546 
Jei turite klausimų, galite 

kreiptis e-paštu: 
laleksa@ameritech.net 

Garbė Kristui! 

Nuoširdžiai sveikiname jus Šv. Kalėdų proga. Linkime 
Dievo palaimos, geros nuotaikos ir vilties. Lai 2005-ieji 
metai jums būna geriausi, dosnūs svajonėm, ir gera 
valia. 

Sveikiname visą „Draugo" kolektyvą, o ypatingai šeš
tadieninį ateitininkų puslapį! 

Nuolatiniai „Draugo" skaitytojai: 
Papilės Šv. Aloyzo kuopos ateitininkai 

ir Jums) rūpi Moksleivių sąjun
gos • tęs t inumas. Tad p r a š a u 
Jūsų visų paramos ir patar imų 
naujosios MAS centro valdybos 
formavimo darbe. 

Garbė Kristui! 
Liudas Landsbergis 

Dermatologijos ligų ir o d o s v ė ž i o 
specialybė, kosmetinė chirurgija, 

viso veido atjauninimas 
RUTH JŪRATĖ BARSKY, MD 
120 Center Mail # 318 Oak Brook. EL 

60523 
Tel. 630-571-2630 

GALE SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midwest Heart Specialists 
15900 W, 1271h S t 200 

Lemont, !L 60439 
630-719-4799. 

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

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

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArcrerAve.Ste 5 r 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA J O D V V A U S 
Dantų gydytoja 

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

ARAS 2LIOBA, M.D. 
AMU 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. 773434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

630-941-2609 

TERESĖ KAZLAUSKAS, MD. 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Christ Sgoninėms 

VYTENIS GRYBAUSKAS. M . D. 
SUSAN T. LYON. M.D . 

AUSŲ, Nosies, Gerklės Ligos 
Chirurgija, Klausos aparatai 

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

Tel. 708 361 9199 
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MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

Joliet IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
vw»wxarteifaraurgBryarWuBBMB>iaBBtjOūrn 

Dr. VIUUS MIKAIT1S 
Šeimos daktaras ir chirurgas 

Family medical clinic 
10811 W . 143 S t Orland Park, L 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 708-460-2500 

Dr. UNA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

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

10 a 640 S. Kingay Hwy, Vvtowbrcck 
Tel. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLAS 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 
Bk Grova 847-718-1212 
www.illinotepain.com 

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

Lietuviams sutvarkys danes už pneinamą kainą. 
Susitarimui kabe* anojskat a * a lietuviškai. 

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

Chicago, IL 
Tel. 70*422-8260 

Dr. Vida I.Puodžiunienė 
Healthy Connection 
Cniropracfc & Rehab 

Cttfc 
Manualinė ir fizinė terapija, sporto 

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

patarimai. 
1000 S. State Street 

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

Katoame lietuviškai 

Dr. V.J. VASAITIENĖ 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. ELIGUUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VValter St, Lemont, IL 
60439 

1051 Essington Rd. #200 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-723-1854 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACTIC PHYSiaAN 
MANUALINE IR FIZIOTERAPIJA, 

AKUPUNKTŪRA, 
nugaros, kaMo, gotos skausmų 

(w migrenas), sportinių traumų t 
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 myte į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitanmą 

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 

9 8 3 0 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

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

Tel. (773) 884-7960 
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. VIUJA KERELYTE 
Amber Health Center 

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

akupunktūra. 
6420 W 127 St #106, Palos HtS, IL 60463 

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

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį 

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

10400 75 St., Kenosha, Wl 
53142 

(262)948-6990 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Dovvners 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, Chtago, L 60655 
773-233-0744 arba 773489-4441 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S 7 9 th Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr.DAUA E CEPELE, DJOS. 
Dantų gydytoja 

10745WintersetDr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 

Kalbame lietuviškai 
10 S. 640 Kingery Hkjhvvay 

Willowbrook, IL 6 0 5 2 7 
Tet 630-323-2246 

Valandos pagal susitarimą 

VDASJ.NEMCKAS.MX>. 
KARLXXOGAS-SFOES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dr. DANA M. SAUKUS 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

mailto:draugas@ateitis.org
mailto:ateitis@konferencijos.lt
http://vsrww.ateitis.org
mailto:laleksa@ameritech.net
http://6918W.ArcrerAve.Ste
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mailto:redakcija@draugas.org
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mailto:skelbimai@draugas.org
http://www.illinotepain.com
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DANUTE BINDOKIENE 

Jaunimo centro metinės vakarienės svečių dalis š. m. gruodžio 4 d. JC didžiojoje salėje. Iš kairės: dr. Jonas Valaitis, Kęstutis ječius, Alė 
Razmienė, kun. Rimvydas Adomavičius, ALTo centro valdybos pirm. Saulius Kuprys, JAV LB Kultūros tarybos pirm. Marija Reinienė, LR 
konsulas Čikagoje Arvydas Daunoravičius, Milda Šatienė, Lietuvių fondo pirm. Arvydas Tamulis, Asta Kleizienė, t. jėzuitu provincijolas 
kun. Aldonas Gudaitis, JS. 

Zigmo Degučio nuotr. 

UŽSILIKUSIOS PERNYKŠTES MINTYS 
VYTAUTAS VOLERTAS 

Apie demokratiją 

Vargina ir vargina galvą kai 
kurie klausimai, nekreipiant 
dėmesio, ar tai būtų seni, ar 
nauji metai. Juk iš tikrųjų vie
nas kalendoriaus lapelis iš 
pagrindų nieko nepakeičia. Jis 
tik pakviečia į karnavalą, prie 
šampano ir prie dirbtinės laiko 
linijos — čia sena, čia nauja. 

Prez. Bush pereitą rudenį 
tarp daugelio savo kalbų yra 
išsitaręs,, kad jis siekiąs kiek 
galima didesnei žmonijos daliai 
demokratijos keliu suteikti 
laisvę. Čia ir užkliuvo man 
demokratijos ryšys su laisve. Ar 
demokratinė valdžios sistema 
būtinai plevėsuoja laisvės vė
liavomis prieš kiekvieno piliečio 
akis'' 

Sis kraštas džiaugiasi ir 
demokratija, ir laisve. Kiek
vienas girdėjome kandidatų 
kalbas, TV ekranuose matėme 
jų reklamas. Tik mažiau do
mėjomės, po kiek milijonų dole
rių jie kiekvienas išleido. Bush 
yra labai turtingas ir Kerry yra 
labai turtingas. Tiesa, jiem 
finansiniai padėjo partijos ir 
šalininkai, bet ir patys kandi
datai nepagailėjo milijonų. 
Varžėsi du turtuoliai, ne kokie 
nors labai dori. labai protingi ir 
darbštūs varguoliai. Pastarieji. 
tie varguoliai, neturi laisvės 
veržtis į JAV prezidentūrą. 
J iems neleidžiama ir žodžio 
laisve pasinaudoti. Milijar
dierius Soros už pinigėlius Bush 
peikė visuose Amerikos laik
raščiuose, o koks nors mokyto
jas, inžinierius, mechanikas ar 
sunkvežimio vairuotojas galėjo 

tik su žmona pasiginčyti ar su 
kaimynu susibarti. Yra de
mokratija, bet, jei nėra pinigų, 
nėra laisvės nei kandidatuoti, 
nei garsiai kalbėti. 

Pinigai laisvę atskiria nuo 
demokratijos ne tik prezidento 
varžybose. Visuose rinkimuose 
ši praraja egzistuoja. Kad ir 
kokiame mažame miesteliūkšty 
renkant merą. Reikia atspausti 
rinkiminių lapelių, reikia 
pasamdyti viską, kad lapelius 
po durimis pakaišiotų, reikia 
nuotraukos su šypsena ir svei
kais savais ar dirbtiniais dan
timis. Taigi reikia pinigų. O jų 
turi tik krautuvininkas, laido
tuvių „direktorius", stambes
nis ūkininkas. Jie turi ir 
demokratinę laisvę būti renka
mi ir išrenkami į miestelių 
valdžią, o ne kokie nors raš
tininkėliai. 

New Jersey valstija tur i 
senatorių, kuris rinkimams iš
leido 70 milijonų dolerių. Savų. 
Ir štai šis garbingasis pareiškė, 
kad kandidatuos į gubernato
rius. Po šio pareiškimo nutilo 
net patys narsiausi demokratai 
ir respublikonai, kurie buvo 
planavę rinkimuose varžytis. 
Niekas neturi tiek milijonų. 

Tai štai kokia bičiulystė 
tarp demokratijos ir laisvės. 
Kas siekia politinės laisvės 
demokratinėje sistemoje, tasai 
pirmiausia turi rasti pinigų 
garbingais ir negarbingais ke
liais, arba gimti turtingoje 
šeimoje. Ši taisyklė neaplenkė ir 
lietuviškosios demokratijos. 
Pinigais. Borisov duotais, nau
dojosi Paksas. Pinigais naudo
jasi Uspaskichas, už agurkus 
gautais. Taigi demokratija ir 
Lietuvoje bręsta. 

Apie Lietuvą 

Yra daug nuogąstavimų, 
kad vargdienėlė Lietuva kenčia 
sunkias ekonomines ir mora
lines ligas. Pirmų pirmiausia, 
šiandien ji gal ir neša žymiai 
didesnį vargą, kaip derėtų 
Europos demokratiniam kraš
tui, bet tai yra laikinas negala
vimas. Ekonominė padėtis jau 
šiek tiek pagerėjo, šiomis dienos 
gerėja ir ateityje gerės. Rimtai 
kalbama ir apie jos moralinius 
skaudul ius . Visur yra žmog
žudysčių, apiplėšimų, korupci
jos, savižudysčių, nes iškrypė
liškų žmonių gimsta visuose 
kraštuose. Tik į Lietuvą, naujai 
sugrįžusią nepriklausomybėn, 
kreipiamas didesnis dėmesys. 
Tačiau širdį pykinančių reiški
nių yra nemažai. 

Nelaiminga Lietuva, nes ji 
kai kur laikoma beveik pasau
linio masto aferistų šalimi. Tie 
psichologės žudikai Švedijoje; 
tasai merginos galvą į piktžoles 
nusviedęs kaunietis; tie apga
vikai Ispanijoje; tie euro falsi-
fikatoriai Prisikėlimo bažnyčios 
pasienyje... Tai didelį dėmesį 
gavę įvykiai, tai labai blogo 
garso darbai, šešėliu krintą ant 
visos Lietuvos. Ir dar — dvide
šimtmetė studentė, dalyvavusi 
žudynėse Švedijoje... J a u n a 
mergina, išsilavinusi... Kartais 
atsikvepiama, kad daugelio 
nusikaltėlių pavardės yra nelie
tuviškos, bet ispanas, airis, 
anglas to nežino. Jie tik žino, 
kad nusikaltėlis yra iš Lietuvos, 
todėl užsienyje kartais skelbia
ma: saugokitės lietuvių mafijos, 
apgavikų iš Lietuvos. 

Kada baigsis šis baisus sap
nas, kada jis sulėtės ir sustos 

siautėjęs? Gal pavyks sudraus
minti lizdus Lietuvoje sukan
čius pasaulio perėjūnus, gal 
Bažnyčia, mokyklos, dora žinias-
klaida išmoks ir įpras giliau 
įtaigoti jaunimą ir visuomenę? 
Iš minties nesitraukia ir valsty
bės valdžios vaidmuo, gydant 
moralines ligas. Vyriausybė pri
valo suprasti , kad valstybės 
tvarkymas nėra žaidimas, nėra 
turgaus pamėgdžiojimas, kur 
mainikaujama, kartais net ap
gaudinėjant, su savais ir sveti
mais. Tai nėra ir scena, kurioje 
siaučia neišmanėliai juokdariai. 
Turime naują vyriausybę, ku
rios dar nepažįstame, todėl su 
baime ir viltimi laukiame, koks 
bus tos naujos jėgos poveikis 
Lietuvos valstybei. 

Apie Lietuvių fondą 

Artėja gegužės mėnuo, kai 
Lietuvių fondo nariai rinksis 
savo metiniam pasi tarimui. 
Kokia nuotaika juos sups? Kaip 
bus su įstatų keitimais, apie ką 
nieko negirdime? Ar vėl teks 
veltis į ginčus, kurie pereitais 
metais ilgam laikui pakenkė 
fondui, sumenkinę juo pasiti
kėjimą9 Kodėl nėra raminančių 
žinių, kodėl nepaaiškinama, kas 
bus keičiama ir kodėl turi būti 
keičiama? Kad LF įstatai 
lygiuotųsi su Illinois valstijos 
įstatymais? Tuo niekas netiki, 
dėl šio lygiavimosi LF vadovybė 
tokio triukšmo nebūtų kėlusi. 
Tai kas šiuo klausimu vyksta 
iki dabar? LF yra rimta mūsų 
institucija, tokia ji turi likti, ja 
privalėtų pasitikėti kiekvienas 
JAV lietuvis. Paruoškime žmo
nes, nuraminkime juos, skelb
kime geras žinias. 

KODĖL RUSIJA TEBĖRA AGRESYVI? 
ZENONAS PRŪSAS 

Richard Pipes. Harvard uni
versiteto istorijos profesorius 
emeritas ir žinomas Rytų 
Europos bei Sovietų Sąjungos 
žinovas, savo studijoje bando 
atsakyti į klausimą: ką rusai 
galvoja ir ko jie nori? Pipes, 
pasiremdamas gausiais žmonių 
nuomonių apklausinėjimų duo
menimis, savo studijoje teigia, 
kad dabartinis rusas savo gal
vosenoje yra mažai kuo pasi
keitęs nuo carų laikų (Foreign 
Affairs No. 3, May-June 2004 
psl. 9-15). Net 78 proc. dabar
tinių rusų mano. kad demok
ratija yra tik apgaulė, nes ji yra 
kontroliuojama turtingųjų ir 
galingųjų klikų. Tik 22 proc. 
pasisakė už demokratiją. Kita
me apklausinėjime paklausti, ar 
perėjimu nuo vienpartinių į 
daugiapartinių rinkimų sistemą 
būtų padaryta pažanga, tik 52 
proc. su tuo sutiko, bet 15 proc. 
visgi mane, kad tai būtų ne

naudinga. Paklausti, kas yra 
jiems svarbiau: ar „laisvė", ar 
„tvarka" '.orderi, 88 proc. pasi
sakė už tvarką ir tik 12 proc. už 
laisvę. Kitame apklausime tik 
11 proc. pasisakė, kad jie nesu
tiktų prarasti kalbos, spaudos ir 
judėjimo laisves, jei ir būtų 
užtikrintas krašto pastovumas. 

Dar kitame apklausinėjime 
76 proc. rusų pasisakė už cen
zūros įvedimą žiniasklaidai. Per 
2003 metų Dūmos rinkimus nei 
viena politinė partija nepanau
dojo žodžio „laisvė". Per kitą 
2004 metų apklausinėjimą 84 
proc. galvojo, kad praturtėti yra 
galima tik per „pažintis". Pa
klausti, ar sutiktų darbovietėje 
užimti vadovaujamą poziciją, 
tik 9 proc. sakė, kad sutiktų, o 
63 proc. sakė, kad Jokiu būdu 
nesutiktų". Apie 60 proc. rusų 
pasitenkintų mažu. bet pastoviu 
užmokesčiu ir tik 6 proc. sutiktų 
prisiimti privataus ūkio rizikas. 

Eilinis rusas svajoja apie 
sukūrimą politinės sintezės 

ta rp carizmo, komunizmo ir 
stalinizmo, su stipria valdžia ir 
stipria kariuomene. Rusą kan
kinanti Sovietų Sąjungos nos
talgija, kada jos bijojo visas 
pasaulis . Pagal apklausinė
jimus, tik 22 proc. rusų nori 
matyti Rusiją turtingą ir ekono
miniai klestinčią, tik 6 proc. 
išsilavinusią, civilizuotą ir kul
tūringą. 3 proc. taiką mylinčią 
ir draugišką ir 1 proc. demok
ratinę ir gerbiančią teisę. Auto
rius neminėjo, bet iš teksto gali
ma spėti, kad likusieji 68 proc. 
nori matyti kariškai galingą 
Rusiją. 

Paklausti, ką jie darytų, jei 
komunistai bandytų jėga paimti 
valdžią. 23 proc. sake. kad jie 
aktyviai jiems padėtų, 19 proc.. 
kad kolaboruotų, 27 proc., kad 
stengtųsi išlikti gyvais, 16 proc , 
kad emigruotų ir tik 10 proc.. 
kad pasipriešintų. 

Rusijoje labai paplitusi ne
apykanta Vakarams ir jų verty
bėms. Paklausti, ar jie jaučiasi 

europiečiais, tik 12 proc. atsakę, 
kad „taip, visuomet", o 56 proc. 
atsakė, kad „praktiškai, nieka
da". Jungtinės Amerikos Vals
tijos ypač nemėgstamos. Kiek
vienas Amerikos pasisekimas 
laikomas bandymu sustiprinti 
jos dominavimą pasaulyje, net 
ir Amerikos pasisekimai tech
nologijoje ar erdvės tyrimuose. 
Gal iš dalies dėl to Rusijos jau
nimas nesistengia į ją emi
gruoti, palyginus su Lietuvos 
jaunimu. 

Iš šių apklausinėjimų duo
menų susidaro įspūdis, kad del 
Rusijos paskutiniu laiku 
rodomo agresyvumo „artimojo 
užsienio" ir Amerikos atžvilgiu 
kaltas ne vien tik prezidentas 
Putin. Kaip prezidentas, jis 
vykdo valia Rusijos žmonių, 
kurie jį išsirinko didele balsų 
dauguma. PV abejo, kaip poli
tikas ir kaip buvęs KGB darbuo
tojas, jis tai balsuotojų valiai 
entuziastingai pritaria. 

Atverčiant naują lapą 

Atsistojus ant Naujų metų slenksčio, 
susimąstome: ką šie metai atneš? Dėl to 
ir visur skamba naujametiški linkėjimai 

— sveikatos, laimės, Dievo palaimos, visokių 
gėrybių... Jeigu bent dalis mūsų linkėjimų išsi
pildytų, žmonės būtų laimingesni, pasaulis 
daug gražesnis, geresnis. 

Tačiau Naujųjų metų dieną stovime ne tik 
prieš baltą, švarutėlį „puslapį", nežinodami, 
kuo jis per tuos metus bus užpildytas. Ateitis 
negali egzistuoti be praeities, tad nejučiomis 
atsigręžiame atgal — į buvusius metus, pagal 
juos stengdamiesi spręsti, kas mūsų laukia 
būsimaisiais. 

Nenuostabu, kad kiekviena t au ta turi dau
gybę burtų ir papročių, pagal kuriuos Naujųjų 
metų naktį ne tik stengiamasi atspėti ateitį, 
bet galbūt ją pakreipti norima linkme. Lietuvių 
liaudis tų naujametiškų papročių ta ip pat 
nestokojo, kai kuriuos išsaugojusi iki mūsų 
dienų. Žinoma, retas turbūt dabar tiki, kad, 
atlikdamas tą ar kitą veiksmą, kalbėdamas 
tuos a r kitus žodžius, pasuks metų slinkties 
vairą į sau naudos ir laimės atnešančią pusę. 
Visgi tuos žodžius kartojame, tuos veiksmus 
atliekame, tikėdami, kad , j e igu ir nepadės, tai 
tikrai nepakenks". 

Nors iš esmės visi esame truputį savanau
džiai, bet Naujų metų proga žvelgiame į plates
nius horizontus: linkime sėkmės ne tik arti
miesiems, bendradarbiams, bet ir savo tėvynei 
(šiuo atveju gal dviem šalims — gyvenamajai ir 
savo kilmės), ir visai žmonijai. O tų gerų 
linkėjimų visiems, ypač šiuo metu, t ikrai reikia. 

Lietuvai 2004-ieji buvo palankūs . Mūsų 
tauta ne tik tapo žymiųjų tarptaut in ių organi
zacijų — NATO ir Europos Sąjungos — nare, 
bet uoliai atlieka tos narystės atneštus įsi
pareigojimus. Vis dėlto pernai Lietuvai nestoko
jo ir nelabai gerų dienų — kai neseniai išrink
tas prezidentas turėjo būti nušal in tas ; kai 
Seimo rinkimų rezultatai nebuvo tokie, kokių 
daugelis tikėjomės; kai į naują Vyriausybę 
pateko asmenys, neverti užimti j iems patikėtų 
pareigų; kai nemaža valstybės gyventojų dalis 
tebegyvena žemiau skurdo ribos; kai jauni, 
pajėgūs, išsimokslinę žmonės, užuot radę 
pragyvenimo šaltinį savo gimtajame krašte, yra 

priversti iš jo iškeliauti ir savo jėgas atiduoti 
svetimiems; kai nusikalstama veikla mūsų tau
tiečiai „garsėja" ne tik savoje tėvynėje, bet ir 
užsieniuose, apdrabstydami purvais savo tau
tos vardą ir ugdydami užsieniečių nepa
sitikėjimą visais lietuviais... 

Ar tos neigiamybės užgožia visa tai, kas per 
praėjusius metus Lietuvoje buvo gera, verta 
pasididžiavimo? Tikrai ne. Bet, kaip paprastai, 
neigiami dalykai visuomet geriau matomi negu 
teigiamieji. Tad nuoširdžiai linkime Lietuvos 
prezidentui, premjerui, Vyriausybei, Seimui 
labiau rūpintis savo krašto vidaus reikalais, 
mažiau stengtis patekti į užsienio dėmesio cen
trą. Pirma reikia išsivalyti savo kiemą, o tik 
paskui eiti į talką kaimynams. 

Linkime Lietuvių fondui ir Lietuvių ben
druomenei toliau žengti susitaikymo ir su
gyvenimo keliu, padėjus asmenines ambicijas į 
šalį, dirbant tam pačiam svarbiam tikslui — 
kad lietuvybė svetimuose kraštuose dar ilgai 
išliktų gyva ir gaji. 

Linkime visai lietuviškai spaudai, ypač 
„Draugui" daug naujų skaitytojų, gerų ben
dradarbių ir išminties, prisimenant, kad spau
da ne tu r i pataikauti pačiam žemiausiam 
skaitytojų skoniui, o juos šviesti, informuoti ir 
skatinti tarpusavio sugyvenimą. 

Linkime Lietuvių bendruomenei vis labiau 
rūpintis lietuvišku švietimu, kultūra, sociali
niais bei religiniais mūsų tautiečių reikalais. 
Ypač jungti ir vienyti įvairių „bangų" lietuvius, 
į traukiant juos į bendrą veiklą. 

Linkime Amerikai taikos, ramybės, saugu
mo — sėkmingai užbaigti karą Irake, nepa
gailėti paramos baisios stichinės nelaimės ištik
tiems Pietryčių Azijos bei Afrikos žmonėms, ir 
už vis labiau suprasti, kad Amerika negali 
atsiriboti nuo likusio pasaulio, kad turi ben
draut i ir bendradarbiauti su kitomis, net 
mažesnėmis, neturtingesnėmis valstybėmis. 
kaip su sau lygiomis. Tik tokiu badu bus 
pasiekta tikroji taika 

Savo skaitytojams, bendradarbiams, rėmė
jams, „Draugo" draugams (ir net nedraugams) 
linkime laimingų, sveikų Naujųjų metų ir visų 
svajonių išsipildymo. Telydi j u s Viešpaties 
palaima: 

MONTEVIDEO, KUR „GRAF SPEE" 
DVASIA TEBELŪKURIUOJA 

B. IOHN RAPSYS 
Nr.2 

Galingas laivas — pažiba 

Hitleris buvo pasiuntęs „Graf Spee" į Atlantą 
prieš pat karą, rugpjūčio 2 1 d . Šis kreiseris buvo 
visos Vokietijos pažiba. Paskir tas į flotilę 1936 m. 
kaip „Panzerschiff (šarvuotas laivas), „Graf 
Spee" vėliau buvo klasifikuotas, kaip sunkusis 
kreiseris. Bet ne 12,000 tonažas nulėmė jo „sun
kumų", o pabūklų dydis. 

Su šešiais 11 colių pabūklais pagrindinėj 
baterijoj, „Graf Spee" galėjo paleisti 670 svarų 
sviedinį per 15 mylių. Be to. su 22 kitais įvairaus 
kalibro pabūklais ir su šešiais torpedų vamz
džiais, „Graf Spee" prilaikė galingą smūgį. 

Turėjo 28 mazgų (28 jūrmylių per valandą) 
greitį ir galėjo nuplaukti 21.500 mylių su vienu 
kuro papildymu. Tais laikais tai buvo beveik 
neįtikėtina. 

Buvo net k in ieč iu 

įgulą sudarė 1,134 vyrai: 54 karininkai. 217 
puskarininkiai, 833 jūrininkai , 24 civiliai inži-
nieriai-technikai ir... 6 kiniečiai. Kas tie kinie
čiai ir ką jie ten darė, taip ir nepavyko sužinoti. 

įdomu, ar buvo lietuvių kilmės jūrininkų šioje 
įguloje'7 Šiaip jų, daugiausia iš Rytprūsių, tarna
vo vokiečių „Kriegsmarine" (karo laivyne) visur. 
Mažiausiai trys buvo net povandeninių laivų 
kapitonai: Hans Heinnch Barschkis (Barškis) — 
U-2321, Garhard Matschulat (Mačiulaitis) — 
U-247. ir Hans Paucks tadt (Paukštai t is) — 
U-193. 

.Kriegsmarine" tarnavo ta ip pat bent du 
„tikri" lietuviai. Vienas jų — pik. Kauno sūnus, 
kurio vardą pamiršau Bet atsimenu, kai jis buvo 
parvažiavęs 1942 m. atostogų pas tėvus, prie 
kurių mes gyvenom. Mums buvo didelė garbė, 
kad jis, šauniai uniformuotas, su mumis, I sky
riaus pipirais, nepatingėdavo ping-pong pažaisti. 
Kitas buvo Vaidievutis Mantautas, kuris mums, 
jau Čikagoj gyvenant, papasakodavo nuotykių iš 

„Kriegsmarine" laikų. 

Pirma auka 

„Graf Spee" paskirtis buvo skandinti priešo 
prekybinius laivus, bei vengti karo laivų. Rugsėjo 
30 d. „Graf Spee" pasiuntė į jūros dugną savo 
pirmą auką — anglu prekinį laivą „Clement". Tas 
įvyko netoli Pernambuko, Brazilijos. Dažnai keis
damas kursą, „Graf Spee" siautėjo po visą pietų 
Atlantą, padarydamas trumpą ekskursiją į 
Indijos vandenyną. 

Per devynias savaites „Graf Spee" paskandi
no dar aštuonis prekinius laivus. Laivo kapitonas 
.Kapitaen zur See") Hans Langsdorff sustabdy

davo anglų laivus, leisdavo jūreiviams sulipti į 
valtis, karininkus paimdavo į nelaisvę ir tik tada 
pabūklais ar torpedomis priešo laivą pribaigdavo. 
Tuo būdu nebuvo prarasta nei viena gyvybė. 

Anglai ėjo iš proto. Jiems niekaip nesisekė 
„Graf Spee" sugauti, nors medžioklei buvo 
paskyrę net 20 karo laivų. Bet štai, gruodžio 13 
d., vos saulei patekėjus, „Graf Spee" pastebėjo 
trijų stiebų viršūnes 17 mylių atstumu. Tai buvo 
anglų kreiseriai „Exeter" ir „Ajax", taip pat 
Naujosios Zelandijos kreiseris _Achilles". 

La Plata mūšis 

Laivams priartėjus, lygiai 6:17 vai. ryto. 
„Graf Spee" paleido pirmą salvę. Vadinamasis La 
Plata upės mūšis, apie 120 mylių nuo Monte-
video, truko 80 minučių. 

Anglų kreiseris „Exeter" buvo beveik į šipu
lius sudaužytas, su 53 žuvusiais. Kitiem dviem 
kreiseriams irgi kliuvo, bet mažiau. O į „Graf 
Spee" buvo pataikyta mažiausiai 20 kartų. Čia 
žuvo 37 vyrai. Iš 57 sužeistų, keturi vėliau mirė 
ligoninėj. 

Apsvarstęs nuostohus. kpt. Langsdorff nuta
rė įplaukti į artimiausią uostą. 

Bus daugiau . 
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ŠIRDIES GERUMĄ 
DOVANOJANTIS 
APLINKINIAMS 

V1RGINIIA PAPLAUSKIENE 

Č
ikagos lietuvių kultūri
nis gyvenimas patraukia 
dėmesį savo įvairumu, 

spalvingumu, įdomumu. Dau
gelis renginių prigijo, tapo 
laukiami ir geidžiami, virto 
gražia pastovia tradicija. Kiek
vienais metais, artinantis Nau
jųjų stebuklingai nakčiai, Jau
nimo centro vadovai pakviečia 
čikagiškius ir miesto svečius į 
Lietuvių operos pokylį. Sko
ningai išpuoštoje salėje, ap
šviestoje akinančiomis švie
somis, skambant romantiš
kiems valso garsams, svajingai 
sukasi poros. Jaunimo centre 
rengiamas Lietuvių operos 
pokylis virsta naujametiniu ste
buklu. Kas gali būti džiaugs
mingiau už reikšmingiausios 
metų nakties sutikimą kartu su 
bendraminčiais ir ar t imais 
draugais jaukioje bei roman
tiškoje aplinkoje. 

Retas, besisukdamas nerū
pestingo valso žingsniu, susi
mąsto, kiek darbo ir jėgų įdėta 
rengiant šią puikią šventę. 
Vienas iš pagrindinių organiza
torių, visų darbų koordinato
rius, ilgametis Jaunimo centro 
Direktorių tarybos pirmininkas 
- Vaclovas Momkus. Šio žmo
gaus nenuilstamo darbo ir be
galinio rūpesčio dėka, viskas 
vyksta tvarkingai ir sklan
džiai. 

V. Momkus - dainininkas, 
visuomenininkas, plačiai dir
bantis įvairiuose baruose. 
Čikagos ""kultūrinis gyvenimas 
be jo Vfršt'ų'blankesnis ir nuo
bodesnis, o Jaunimo centro 
patalpose nebūtų taip gera ir 
malonu dirbti bei ilsėtis. J i s 
tikrų t ikriausias žemaitis, 
gimęs Skuode, Kretingos 
apskrityje, muzikalioje šeimoje. 
Mama - Kazimiera Terminaitė 
mokėsi muzikos Rusijoje. Ji 
gražiai skambino pianinu, 
turėjo puikų balsą (sopraną). 
Žemaitijoje ją nuolat kviesdavo 
giedoti Kalnus (niekur ki tur 
Lietuvoje jie nėra giedami). 
Mamutė vesdavosi ir mažą 
Vaclovą, kuriam be galo patik
davo giedojimas, jis smalsiai ir 
įdėmiai klausėsi. Tėvas taip pat 
turėjo gerą balsą, dainavo 
bažnyčios chore, ne kartą ir 
sūnų pasiimdavo su savimi. 
Taip buvo padėti pirmieji 
muzikinio gyvenimo pagrindai. 
Tačiau likimas buvo negai
lestingas ir nutraukė tėvo gyvy
bės siūlą, kai Vaclovui buvo tik 
aštuoneri. Mamutei vienai teko 

auginti penkis sūnus . Iš gra
žaus vyriško būrio vienintelis 
Vaclovas paveldėjo polinkį į 
muziką. Tėvo ir motinos įskie
pyta iš mažens meilė muzikai, 
grožiui išliko iki šių dienų. 

Mokytis pradėjo Skuodo 
gimnazijoje, k u r vyko rimtesnis 
muzikinis p a r u o š i m a s . Vac
lovas buvo gabus ir j am neblo
gai sekėsi visi mokslai . Pir
masis muzikinis debiutas įvyko 
ketvirtoje klasėje - turėjo dai
nuoti gimnazijoje surengtame 
vaidinime. Debiutas buvo sėk
mingas. Berniuko bū ta drąsaus, 
be baimės a r vidinės įtampos -
dainavo išra iškingai ir scenoje 
jautėsi laisvai. Mokytojai buvo 
numatę jo atei t į : kaip vieną 
gabiausių, norėjo siųsti mokytis 
muzikos į Vilnių. Deja, likimo 
ra tas pasisuko į ki tą pusę, ir jis 
su keletu draugų, t raukdamas is 
nuo fronto, i e škodamas tik 
laikinos užuovėjos, be doku
mentų, be pinigų ir be artimų, 
netikėtai a t s idūrė Vokietijoje. 
1944 m. rudenį , bandydamas 
surasti ramesnį kampelį, atsi
rado Drezdene. Sunkus fizinis 
darbas fabrike negąsdino, ta
čiau, prasidėjęs baisus miesto 
bombardavimas, privertė ir vėl 
t raukt is . Papuolęs į Bavariją, 
buvo su imtas , nes neturėjo nei 
pinigų, ne i dokumentų , nei 
daiktų. Kiek vėliau buvo išleis
tas, su sąlyga — dirbti žemės 
darbus p a s ūk in inkus . Pasi
r inkimo n e b u v o i r teko a r t i 
žemę, dirbt i su nepaklusniais 
jaučia is . Pas iba igus karu i , 
draugų p a r a g i n t a s , nuspren
džia keliauti į lietuvių stovyklas 
Vokietijoje. M a m a ir broliai liko 
Lietuvoje, t ad vienam reikėjo 
rūpintis ir pragyenimu, ir buiti
mi, ir mokslais. 

Eichstat to - Rebdorfo lietu
vių gimnazijoje tęsė mokslus, 
p radė tus Žemaitijoje. Gyve
nimas stovykloje nebuvo leng
vas: mais tas iš bendro katilo 
nelepino. Jaunuol iu i , ats idūrus 
tremtyje, v ienam be tėvų, buvo 
pakankamai sunku . Vargino ne 
tik nuolatinis mais to t rūkumas , 
plika stovyklinė buitis, bet ir 
dvasinė vienatvė. J i s energingai 
įsijungė į įvairias organizacijas 
- priklausė skau tams , dalyvavo 
sportinėje veikloje, muzikinia
me gyvenime. Vaclovas stengėsi 
išnaudoti k iekvieną laisvą 
valandėlę, kad t ik negalvotų 
apie maistą ir nebūtų vienišas. 
Vokietijoje stovyklose vyko ak
tyvus kul tūr in is gyvenimas —, 
Mikulskio choras . „Dainavos" 
ansamblis, t ea t ra i , baletai, kon-

Vaclovas Momkus. 
V. Jasinevičiaus nuotr. 

cer ta i , sporto šventės ir t . t . 
Vaclovas įsijungia į Rebdorfo 
choro veiklą, koncertuoja ne tik 
savo stovykloje, bet važinėja su 
gastrolėmis į ki tas stovyklas. 

Ilgainiui lietuviai suprato, 
kad laikinas gyvenimas negali 
t ęs t i s , a t s i r adus galimybėms 
susikurt i pastovesnį gyvenimą, 
t r aukė į ki tas valstybes. Vac
lovo draugas Vytautas Radžius 
per savo pažįstamus parūpino 
ir j am iškvietimą į Ameriką. 

1949 m. gegužės mėn. at
vyksta į Ameriką. Vaclovas su 
dėkingumu prisimena žmones, 
kur ie priglaudė ir suteikė pir
mąją nemokamą pastogę, sun
kią valandą ištiesė pagalbos 
ranką. Metus laiko Vaclovas 
dirbo kepykloje, vėliau buvo 
darbas geležinkelyje. J aunas , 
užs ispyręs žemait is nenorėjo 
apsiriboti vien paprasto dar
bininko darbu, troško mokytis. 
Baigia Illinois technikos kolegi
ją, mokosi Virginia univer
sitete. Pabaigęs mokslus, pa
laipsniui įsitvirtina ir aukštes
nėse pareigose. Savo pareigin
g u m u ir da rb š tumu buvo 
pavyzdys kitiems. J is garbingai 
pasižymėjo, t a rnaudamas JAV 
karinėse pajėgose Korėjos karo 
metu. Už drąsą apdovanotas 
dviem sidabro žvaigždėmis. 
1950-1988 m. dirbo Čikagos 
geležinkelio importo ir eksporto 
viršininku. Jį vertino kaip gerą 
ir sumanų specialistą, parei
gingą darbuotoją. V. Momkus 
puikiai susidorojo su savo 
darbu, tačiau tai buvo darbas 
fiziniam kūnui , šeimai išlai
kyti, o jo siela ilgėjosi muzi
kinio gyvenimo. 

Nuo pat pirmų atvykimo 
dienų į Ameriką pradėjo dai
nuoti „Dainavos" ansamblyje. 
Po sunkios darbo dienos, susi
t i kdamas su bendraminčiais , 
atsipalaiduodavo muzikos pa
galba, rasdavo ramybę ir 
atgaivą sielai. „Dainavoje" jis 
sutiko ir savo gyvenimo draugę 
Margar i tą . Meilė muzikai , 
bendri in teresai sujungė ir 
suvienijo juodu, ne t rukus jie 

sumainė žiedus. Norėdami to
bulėti, abu mokėsi dainavimo 
pas Stepą Sodeiką, Vladą 
Baltrušaitį, A. Leparską, Darių 
Lapinską. Muzika tapo neatsie
jama jų gyvenimo dalimi. 

Graži ir muzikali pora susi
laukė dviejų vaikų - Vidos ir 
Edvardo. Margari tos mama, 
ištikimai ir rūpestingai pri
žiūrėjo savo anūkus, sudary
dama sąlygas jauniesiems 
pasinerti į muzikinį gyvenimą. 
Vaclovas ir Margarita Momkai 
dainavo ir dabar dainuoja 
duetu. Jie koncertuodavo ne tik 
Čikagoje, jos apylinkėse, bet ir 
kituose valstijos miestuose. 
Ypatingo populiarumo susi
laukė koncertai bažnyčiose, 
kurie tapo ilgamete miesto 
tradicija. 1991-1995 m. V. 
Momkus Čikagos Švenčiausios 
Mergelės Marijos Gimimo 
bažnytinių koncertų pirmi
ninkas, rengėjas, solistas. 

Daug jėgų skyrė visuome
ninėms pareigoms, propaguo
damas muzikinį gyvenimą. 
1983, 1991 m. JAV ir Kanados 
Lietuvių dainų ir šokių švenčių 
pirmininkas. 1991 m. Lietuvių 
muzikos šventės vicepir
mininkas. 1993-1994 metais 
Čikagos Lietuvių operos valdy
bos pirmininkas. 

Savo muzikinę karjerą jis 
vertina gan kukliai - „man teko 
atlikti antraeilius vaidmenis". 
Tačiau nereikšmingų ir 
antraeilių partijų nėra. Bega
linės meilės ir ištikimybės 
muzikai vedamas, daugiau nei 
penkiasdešimt metų padovano
jo Lietuvių operai. V. Momkus 
nuo 1951 m. Čikagos Lietuvių 
operos choro dainininkas, solis
tas , valdybos narys. Artisto 
karjerą pradėjo operos chore, o 
nuo 1960 m. atliko solines 
baritono partijas. Dainavo solo 
partijas G. Bizet „Carmen", G. 
Verdi „La Traviata", „Truba
dūras", „Otelio", Ch. Gound 
„Romeo et Juliette", J. Karoa-
vičiaus „Gražina", V. Klovos 
„Pilėnai" ir kt . operose. V. 
Momkaus vidinis žavesys pa
keri. J is sugeba išraiškingai. 
ramiai, įtaigiai perteikti hero
jaus charakter į , talentingai 
atlikdamas savo partijas. 

Be muzikinio gyvenimo, jis 
aktyvus ir visuomeniniame 
gyvenime. Priklausė „Margu
čio" radijo valdybai, Draugo 
fondo Direktorių tarybos narys, 
Lietuvių katal ikų spaudos 

Margarita ir Vaclovas Momkai. i amuiaicio nuotr. 

draugijos tarybos narys. Nuo 
1986 m. Lietuvių fondo tarybos 
ir valdybos narys. 1988-1995 
Jaun imo centro tarybos pir
mininkas. V. Momkus išsiskiria 
atsakingumu ir pareigingumu. 
Iš pirmo žvilgsnio atrodantis 
kiek rūstokas ir susimąstęs, 
tačiau tie, kurie jį artimiau 
pažįsta, puikiai žino, kad jam, 
a t l iekant visuomenines pa
reigas, tenka spręsti įvairiau
sias smulkias ir didžiausias 
problemas - nuo elektros laidų 
sutvarkymo iki solistų iš Lie
tuvos pakvietimo ir apgyven
dinimo savo namuose. Vaclovo 
Momkaus žmogiškosios savy
bės žavi ne vieną - jis lojalus 
kitaip mąstančiam, atlaidus 
suklydusiam, teisingas, spręs
damas ginčus. Jo credo -
ieškoti aukso vidurio. Visas 
problemas jis sprendžia taikiai 
ir ramiai . Niekas nematė jo 
įniršusio ar keliančio balsą, 
žeminančio kito orumą, ar 
menkinančio kitų darbus. 
Ateidamas į Jaunimo centrą 
spręst i ir tvarkyti įvairių 
reikalų būna susirūpinęs, ta
čiau jo pasirodymas lyg švelnia 
gerumo banga užlieja aplin
kinius. J i s atsineša saulę širdy
je ir dovanoja ją visiems čia 
esantiems. 

Lietuviu rašvtoiu draugijos pirmininkė Stasė Yanagaitė-Petersonienė su dukra, Lietuvių operos 
choro dainininke Daiva Petersonaite, apsilankiusios į Lietuvių dailės muziejų pasiklausyti sol. 
Vvtauto ir Eglės juozapaičių koncerto. 

Indrės Tijūnėlienės nuotr. 
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JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių reikalų taryba 

Ruošia: Aldona Šmulkštienė 
2711 We«t 71 Street 
Chicago, IL 60629 
T«l. 773-476-2655; fax. 773-436-6906 

„SOCIAL SECURITY" IŠMOKU 
PRAŠYMAS PER KOMPIUTERI 

- .; rr, <i~tind>-,a S d Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, IL, buvo pakrikštyta 
.ikinna Kristina Saulytė. Pirmoje eilėje is" kaires: promočiutės Marija Šaulienė ir Angelė 
"..įkaitime. Ariana Žliobaitė, Julija Žliobaitė, Inga Žliobaitė. dr. AJeksandrina Šaulienė su Luku 
. -lijiiu. Krikšto motina Lina Žliobienė ir Milą lavy; antroje ei L: Algirdas Saulis, Aušra Šaulienė, 

.va *•• v. dr Vytautas Saulis so Viktoria Saulyte, dr. Aras Žlioba. krikšto tėvas dr. Vincas StaniSkis 

Per „Online" galite prašyti 
išmokų ir JSoc. Security", jei 
esate 61 m. ir 9 mėn. amžiaus, 
arba vyresnis ir planuojate jas 
gauti sau ar sutuoktiniui laike 
4 mėnesių, arba, jei esate neį
galus ar nepagydomai sergate ir 
negalėjote dirbti mažiausiai 12 
mėnesių. 

Jūs turi te būti JAV gyven
tojas 'arba gyventi vienoje iš 
JAV teritorijų) ir sutikti, kad 
išmokos bus tiesiogiai siunčia
mos į jūsų banką. 

Galite prašyti „Soc. Secu
rity" išmokų per kompiuteri, 
turint į saugų internetą ir 
spausdintuvą (printer) jums 
tereikia atlikti 3 dalykus: 

1. Atraskite „Sočiai Security 
Online" tinki ai apyje www.social 
security.gov, pasirinkite „Apply 
for rctirement benefit Online" ir 
prašykite pensijinių išmokų. 

2. Atsakykite \ prašymo 
anketos klausimus kompiutery
je ir užbaigus paspauskite 
„Apply Now" klavišą. 

3. Išspausdinkite prašymą 
ir ji pasirašykite. Nusiųskite 
nurodytu adresu, kartu su 
prašomais dokumentais 

Prieš užpildant prašymą. 

jums reikia turėti: 
1. „Soc. Sec." numerį ir gi

mimo datą. 
2. Tiesioginio deponavimo 

banko numerį (jis paprastai yra 
ant asmeninio čekio, arba pasi
teiraukite savo banke1, kad jūsų 
mėnesinės išmokos tiesiogiai 
galėtų būti siunčiamos į banką. 

3. Praėjusių metų uždarbio 
sumą ir kiek numatote uždirbti 
šiais metais (ir būsimais, jei pra
šote t a rp rugsėjo ir gruodžio). 

4. Jei norite neįgalumo (in
valido) išmokų, turėkite duome
nis apie savo ligą, sužeidimus ir 
dabartinį sveikatos stovį, dak
tarų pavardes ir institucijų, 
kuriose buvote gydomas, pava
dinimus, telefonus, adresus. 

5. Pavardes ir adresus darb
davių per paskutinius 3 metus. 

6. Jei tarnavote JAV ka
riuomenėje nuo 1939 iki 1967, 
turėkite tarnybos pradžios ir 
pabaigos datas. 

7. Jūsų „Soc. Security 
Statement" kopiją. Patikrinkite 
ją, kad duomenys būtų tikslūs, 
ypač metus po 1977 ir bet ku
riuos metus, kai buvote aktyvio
je JAV karinėje tarnyboje. 

Jei prašote išmokų sutuok

tiniui ar jūsų išlaikomiems 
asmenims (dependents), jiems 
reikia turėti šią informaciją: 

1. Pavardę ir vardą, „Soc. 
Sec." numerį ir gimimo datą -
dabartinio sutuoktinio ir anks
tyvesnių (jei tokių buvo). Reikia 
turėti sutuoktuvių ir skyrybų 
(jei tokių buvo) dokumentus. 

2. Pavardes ir vardus iš
laikomų nevedusių vaikų (savų, 
įvaikintų, posiūnių / podukrą) ir 
vaikaičių, jaunesnių negu 18 
m., ar 18 m., lankančių vidurinę 
mokyklą, ar bet kurio vaiko, 
invalidu tapusio prieš jo 22-rąjį 
gimtadienį. 

„Soc. Security" gali prisieiti 
susisiekti su jumis ar kitais 
minėtais asmenimis, jei jie ga
lėtų gauti išmokas. Arba jei jūs 
galite gauti išmokas, remiantis 
kito asmens darbo duomenimis. 

„Soc. Security" pradės per
žiūrėti jūsų prašymą, kai tik jį gaus. 

Prašymą nebūtinai reikia 
užpildyti iš karto. Tai galite at
likti ir kitą dieną. Tada pasi
rinkite „Restart Your Incomp-
lete Application" iš „menu", 
duokite savo „Soc. Sec." numerį 
ir „confirmation" numerį, paro
dytą ekrane, kada buvote susto
ję, pildydami prašymą. 

Kai užpildėte paskutinį 
prašymo puslapį ekrane, pas
pauskite „Apply Now" klavišą, 
tada spausdinkite, pasirašykite 
ir siųskite prašymą „Sočiai 
Security Administration". 

Kartu su prašymu reikia 
pasiųsti šiuos dokumentus: 

1. Gimimo metrikus, ar kitą 
gimimo datos įrodymą 

2. Pilietybės dokumentą 
(Naturalization papers) 

3. Iš kariuomenės paleidimo 
dokumentą. 

4. Dėl invalidumo išmokų. 2 
formas, kurias užpildėte „onli-
ne" (SSA-3368 ir SSA-827), 
kurios parodo jūsų sveikatos 
būklę ir leidžia „Soc. Security" 
pasinaudoti medicinine infor
macija apie jus. 

5. W-2 formą (formas), ar
ba, jei dirbote pats sau, mokes
čių mokėjimo formą iš praėjusių 
metų. 

„Soc. Security" priima kopi
jas W-2 formų, mokesčių mokė
jimo formų ir medicininius doku
mentus, bet reikalauja daugelio 
kitų dokumentų originalų, pvz., 
gimimo metrikų ir t.t. „Sočiai Secu
rity" juos vėliau jums grąžins. 

Jei nutariate nebepasinau-
doti prašymu per kompiuterį ir 
pats nuvykti į „Soc. Security" 
įstaigą ar paskambinti telefonu, 
praneškite apie tai „Soc. Secu
rity" 1-800-772-1213, kad iš
vengtumėte nesusipratimų. 

Prašymus paduoti per kom
piuterį galite tam tikru laiku 
(Eastern time): 

Pirm. - penkt. - 5 AM - 1 AM; 
Šešt. - 5 AM - 11 PM; 
Sekm. - 8 AM - 10 PM; 
Šventadieniais - 5 PM -11 PM. 
Jei reikia pagalbos pildant 

prašymą, skambinkite „Soc. 
Sec. Administration (SSA) 1-
800-772-1213; neprigirdintiems 
1-800-32.5-0778. 

(Pagal „Sočiai Security" lanks
tinuką -Apply Online For Sočiai 
Security Benefits"). 

http://www.social
http://security.gov


KALĖDŲ ŽAVESYS 
DARIUS UDRYS 

J Kalėdos ekonomistams yra 
metas virškinti pirkimo ir par
davimo statistiką, nagrinėt i , 
kas kiek perka, kodėl parduotu
vėse perkama mažiau, nei per
nai. Su pažangios technikos 
žinovais galima pasidžiaugti , 
jog, nors parduotuvėse šiemet 
pjrekių apyvarta mažesnė nei 
tikėtasi, prekyba internete tiek 
plečiasi — ypač per didžiuosius 
tiekėjus, kaip antai „Amazon" ir 
„Ebay" — kad net pr i t rūko 
išteklių visiems užsakymams 
ikH Kalėdų išpildyti. 

- Kadaise nuo prekybos kny
gomis pradėjęs, interneto galiū
nas „Amazon", suvokęs, kas jau 
šalies intelektualams senokai 
btrvo aišku — kad pardavinė
damas amerikiečiams knygas 
nepraturtėsi — sėkmingai per
siorientavęs, tapo viena di
džiausių logistikos bendrovių, 
suvedančių pirkėjus su visos 
šalies naudotų ir naujų prekių 
pardavėjais. Panašiai persi
orientavusi iš nacionalinio „ga-
rage sale" j kažką panašesnio į 
nacionalinį nestandartinių pre
kių „blusų turgų — prekybos cent
rą", sėkmingai verčiasi interne
to-prekybos bendrovė „Ebay". 

Bet panašiai persiorientuoti 
nespėja tikrosios Kalėdų pras
mės ieškotojai. Dalis jų sveikina 
faktą, jog interneto dėka vis 
daugiau žmonių gali, nepalikda
mi jaukaus šeimos židinio, be 
kelionių į knibždančias parduo
tuves ir grumtynių dėl gei-
džiamiausių sezono prekių, 
išsirinkti ir užsakyti savo 
artimiesiems labiausiai jų skonį 
at i t inkančias dovanas, prisi
mindami didžiausią Dievo 
dovaną žmonijai prieš du tūks-

LIBERTAS KLIMKA 

Visai nebedaug liko senųjų 
metų... Stovime ant laiko 
slenksčio. Privalu dabar atsi
gręžti atgalios, susumuoti, kas 
gi. nuveikta, o ko nepavyko ar 
nespėta padaryti. Tad kokie šie 
besibaigiantys metai buvo 
mūsų tautinės kultūros raidai0 

Pirmiausia reikia pasi
džiaugti nematytu knygų der
liumi. Neveltui iškiliai minėtas 
spaudos lotyniškais rašmenimis 
atgavimo 100-metis, autoriai ir 
leidėjai susilaukė rimtos valsty
bės paramos. Tiek knygų nebu
vo išleista nei vienais atgauto
sios nepriklausomybės metais. 
Ypač didelę išliekamąją vertę 
turi tos, kuriose sukaupta tau
tos kultūrinė ir istorinė atmin
tis. Išskirti reikėtų K. Misiaus 
ir B. Kaluškevičiaus parengtą 
enciklopedinį leidinį „Lietuvos 
knygnešiai ir daraktoriai: 1864-
1904" - tautai privalu žinoti sa-

tančius metų. Kita dalis tame 
įžvelgia t ik d a r didesnį vi
suomenės susvetimėjimą, tarsi 
grumtynės parduotuvėse, nors 
nemalonios, vis vien bent vers
davo pažvelgti vienas kitam į 
akis ir gal pasveikinti vienas 
kitą bent j au religinių mažumų 
neužgaunančiu pasisveikinimu 
„Su šventėm!" 

Savo ruož tu prisipažįstu, 
kad nevir tual iomis parduotu
vėmis labai piktnaudžiauju. 
Mano miestelyje Pasadenoje, 
centrinėje Colorado gatvėje, 
veikia 100+ metų senumo kny
gynas Vroman's, kurio kažkaip 
dar neperėmė nė vienas di
džiųjų Amerikos „knygynų". 
Vieną, kitą sykį esu nusipirkęs 
iš Vroman's knygą, tačiau daž
niausiai, ten nusižiūrėjęs kokią 
knygą, grįžęs namo, užsisakau 
ją už daug mažesnę kainą iš 
„Amazon Marketplace". Toje 
interneto svetainėje tas pačias, 
kone naujas, knygas su didelėm 
nuolaidom perkuosi kaip atlie
kas, greičiausiai iš labai pa
našių, kituose Amerikos mies
tuose veikiančių knygynų, ku
riems gal irgi sunkiai sekasi jas 
parduoti už visą kainą šykš-
t iems skai ty to jams, kaip aš 
(kam čia save žeminti, saky
kime ne šykštiems, o „taupiems 
ir techniškai pažangiems"). 

Nežinau, kaip tokie knygy
nai ilgainiui išsilaikys. Matau, 
kad in te lektual ia i a trodantys 
miestiečiai — žinot, tie su sto
riausiais akinių rėmais, kuriuos 
pardavinėja madų namai 
„Pradą" — juose mėgsta pirktis 
Kalėdų atvirukus ir kavą. Gal 
šių knygynų savininkai supran
ta , kad knygyno svarbiausia 
prekė yra ne knygos, o knygyno 
įvaizdis. Linkiu j iems parda-

vo didvyrius. 
Kraštotyros draugija tęsė 

savo ekspedicijų medžiagos 
skelbimą. Šiemet lokaline mo
nografija pradžiugint i Šiaulė
nai. Iš spaudos išėjo ir žurnalo 
„Mūsų kraš tas" eilinis numeris. 
„Versmės" leidykla skaityto
jams , g imt inės mylėtojams 
pateikė Seredžiaus ir Papilės 
knygas. Dar viena gera nau
jiena — išleista pirmoji kompak
tinė multimedijos plokštelė 
lietuviškų tradicijų tema „Gy
vūnijos pasaul i s etninėje 
kultūroje" (Elektroninės leidy
bos namai , projekto vadovė Ona 
Verseckienė s. Šis kompiuterijos 
leidinys turė tų talkinti mokyto
jams , nor in t iems renginiams 
mokykloje suteikti tautiškumo 
spalvų. 

Tikėt ina, kad ir etninės 
kul tūros vals tybinės globos 
reikalai ne t rukus įžengs į naują 
fazę. Lietuvos Seimas priėmė 
šios srities Tarybos nuostatų 

- Genetikos biochemijos spe
cialistas Dean H Hammer , 
parašęs knygą „The God Gene" 
(Dievo genas), sutinka, kad jo 
knygos pavadinimas nėra vi
siškai tikslus— galbūt ją tiks
liau būtų buvę pavadinti „A 
God Gene" (Vienas iš Dievo genų). 

Mokslininkas pasakojo, 
kaip kolegei prasitarė atradęs 
ryšį tarp dvasingumo ir speci
finio geno, kurį jis pavadino 
„Dievo genu". Kolegė nustebusi 
jo paklausė: „Nori pasakyti, kad 
dvasingumą lemia tik vienas 
genas7" Šis klausimas moksli
ninką sugėdino. Jis tučtuojau 
pasitaisė: „Žinoma, norėjau 
pasakyti, kad atradau vieną iš 
Dievo genų". 

-. Psichologai, neurologai ir 
netįri evoliucinės biologijos spe
cialistai ne kartą siūlė teorijas 
apie tai, kaip smegenyse atsi
randa dvasingos mintys ir jas 
at i t inkantis elgesys. Tuomet 
natūralu domėti? ar vra spe-

vinėti geresnę kavą — Ame
rikoje viešai parduodamos 
kavos kokybė gerėja, bet tai ga
lima sakyti panašiai, kaip sako
ma, jog kiniško trikotažo koky
bė gerėja, t.y., tik santykinai. 
S ta r tuo jama praktiškai nuo 
nulio, t.y., nuo drumzlino van
dens. Bet turbūt tiesiog per 
brangu pardavinėti tikrai koky
bišką kavą tokiais kiekiais, 
kokiais ją pripratę gerti ame
rikiečiai, t.y, ne mažom porci
jom iš normalių kavos puodelių, 
o iš pusli tr inių popierinių 
puodelių, kurių didžiausi va
riantai j au panašėja į kibirus. 
Nepaisant prastos kavos, kny
gyno įvaizdis vis dėlto aiškiai 
turi paklausą, ir jame, kaip ir 
didžiausiuose knygynuose Bor-
ders ir Barnes & Noble, žmonių 
sukiojasi nemažai. Kas dėl 
pačių knygų, tai tikiuosi, jog 
mažus, nestandartinius knygy
nus , ka ip Vroman's padės 
išlaikyti „Amazon Marketplace" 
apsiperkantys pirkėjai iš kitų 
miestų, o aš, savo ruožtu, tokiu 
pat būdu įsipareigoju išlaikyti 
knygynus jūsų mieste. 

Gydytojams Kalėdos y ra 
metas perspėti apie kaloringo 
maisto ir šventiško sėslumo 
pavojų didėjančiam amerikie-
t iškam liemeniui ir sveikatai 
apskritai. Antai dienraščio „Los 
Angeles Times" puslapiuose 
gydytojai patar ia nepamiršti 
krutėt i . Čia turima omeny ne 
sportą, o būtent „krutėjimą" — 
sakoma, jog su apsirijimo 
pasekmėmis padeda kovoti ne t 
mažiausi judesiai — judinkite 
rankų pirštus, kratykite galvą, 
nepamirški te skėsčioti r an
komis, besikalbant prie Kalėdų 
stalo. Je i kas pamanys, kad 
esate beprotis — nieko baisaus. 

the Younger ( 1633 

Jei į beprotnamius neuždaromi 
tie, kurie t raukia savivaldybes 
teisman už prakartėlių ekspo
navimą, nes jos esą įžeidžia 
nekrikščionis, ta i ko bijoti? 

O jei dėl interneto vis ma
žiau amerikiečių vaikščioja į 
parduotuves, bent jau daugiau 
juda pirštai rašant kompiute
riu. Nekantriai laukiame die
nos, kai gydytojai praneš, jog 
kalorijas degina ir kita mėgsta
ma kalėdinė pramoga: sporto 
rungtynių žiūrėjimas per televi
zorių. 

Tie, kurie augę šiaurėje, 
švęsdami Kalėdas Kalifornijoje, 

ventoji Seimą 

jaučiasi keistai . Prieš dvi 
savaites buvo užėjęs „speigas" 
— t e m p e r a t ū r a dienos metu 
siekė t ik apie 16 laipsnių Cel
sijaus, naktį nukrisdavo net iki 
keturių, per žinias rodė dre
bančius kaliforniečius, besi
skundžiančius šalčiu. Kažkur 
šalies šiaurėje savo studijoje 
sėdintys žinių moderatoriai po 
pranešimo iš Kalifornijos su pa
nieka atkreipė žiūrovų dėmesį, 
kad šalčiu besiskundžiantys 
kalifomiečiai dėvėjo tik marš
kinėlius. Kitą dieną pajūrio 
mieste Santa Monica Kalėdų 
šiluma gaubia visus: liaudis ir 

ETNINES KULTŪROS BARUOS 
pataisas, kurios padės susty
guoti jos darbą, atliekant tai, ką 
įpareigoja atitinkamas įstaty
mas. Reikėtų efektyvesnės Ta
rybos veiklos, telkiančios visus 
besidarbuojančius etnokultūros 
baruose bei jos mylėtojus. 

Kultūros ministerija už 
tradicinės kultūros puoselėjimą 
ir skleidimą paskyrė tris me
tines premijas (po tris tūkstan
čius litų). Malonu pristatyti jų 
laureatus - tai labai tautai nu
sipelnę žmonės. Už būdin
giausių mūsų tautodailės formų 
ir amato tradicijų išsaugojimą 
bei perdavimą jaunajai kartai 
pagerbtas medžio drožėjas iš 
Telšių Adomas Kvasas. Šiemet 
meistras pažymėjo gražią su
kaktį - 80 metų. Tai tikras že
maitis, gimęs Kretingos rajone. 
Meno technologijų jam neteko 
mokytis: kuria savo galva bei 
išmanymu. Jaunystėje žiede 
puodus, vėliau ėmėsi medžio 
drožybos. A. Kvaso darbai labai 

žemaitiški - Užgavėnių kaukės 
ir tradicinės skulptūrėlės. Sa
lantų bažnyčiai meistras yra 
padaręs vadinamuosius „Žal
nierius" - Kristaus karsto ve
lykinius sargybinius. Mielai 
savo meistryste dalijasi su jau
nimu. Šiuo metu Adomas Kva
sas folkloro ansambliui „Insula" 
drožia dideles medines lėles, 
vaizduojančias kaimo muzikan
tus . Puikus sumanymas, nes 
liaudiškasis lėlių teatras mūsų 
etnokultūroje, deja, j au buvo 
užmirštas. O kitados lėlių teat
ro vaidinimai gražiai paįvairin
davo muges bei jomarkus, taip 
pat ir bažnytines šventes. Tad 
meistro ir ansamblio pastangos 
atgaivinti šią liaudiškų tradici
jų puošmeną t ikrai vertos 
visokios paramos ir palaikymo. 

Už etninės kultūros paveldo 
rinkimą - išsamiu? etnografi
nius aprašus ir jų pateikimą 
visuomenei apdovanotas žino
mas Utenos kraštotyrininkas 

Antanas Gasperaitis. Aukštai
tijoje tikrai nerasime geresnio 
savo krašto ir jo istorijos žinovo. 
Keturiasdešimt metų jo rinkta 
medžiaga svariai papildė soli
džią „Utenos krašto enciklopedi
ją". O kad meilę gimtinei 
perteikus jaunimui, A. Gaspe
rait is savo sukauptas žinias 
įvelka į beletristikos rūbą. Apie 
įžymius krašto žmones jis pa
rašė knygą „Tave papuošt žadė
jom" (1998), o apie tradicinę 
kultūrą - „Sopulingą sodiečių 
idilę" (2002). Pastaroji knyga -
tai autentiški pasakojimai apie 
kaimo buitį, darbus, papročius, 
žmones. Pasak autoriaus žodžių 
pratarmėje: „...senoliai, prade
dant seneliais, tėvais, baigiant 
kaimo šiaučiais, elgetoms, iki 
šiol atmintyje išnešioti, nūnai 
susirinko visi į vieną vietą po 
šimtamečiais tėviškės klevais 
minutei išsipasakoti savo buvu
sius vargus ir negandas". Talen
tingam kraštotyrininkui paval-

AR YRA „DVASINGUMO GENAS r § 

cifinių genų, kurie būtų svar
būs religingumui atsirasti. D. 
H. Hammer kol kas dar yra tik 
pakeliui į atsakymą. 

JAV Nacionalinio vėžio 
instituto genetikas D. H. Ham
mer ieškoti Dievo geno sumanė 
tada, kai su kolegomis ieškojo 
geno, kuris lemia priklausomy
bę nuo cigerečių. J ie ištyrė šim
tus bendrų tėvų atžalų bei 
aiškinosi, kaip paveldėti genai 
veikia sk i r t ingus tiriamųjų 
asmenybės bruožus. Eksperi
mento dalyviams teko ne tik 
užpildyti psichologinius klau-
simynus, tačiau iš kai kurių 
mokslininkai paėmė DNR 
pavyzdžių tyr imams. 

Tik vėliau D. H. Hammer 
suvokė, kad sudaryta duomenų 
bazė yra t inkama dvasingumo 
paieškoms atlikti . Geno paieš
kos prasidėjo nuo atsakymų į 
tam tikrus klausimyno klausi
mus lyginimo. Šie klausimai 
nusako asmenybės bruožą, kun 

Vašingtono universiteto psi
chiatras R. Cloninger pavadino 
savitranscendencija (self— trans-
cendence). R. Cloninger išsiaiš
kino, kad dvasingiems žmo
nėms būdingos tam tikros ben
dros savybės — ryšio su pasau
liu jausmas bei polinkis priimt 
dalykus, kurių negalima objek
tyviai pademonstruoti. 

Analizuodamas tyrimo apie 
rūkymą duomenis D. H. Ham
mer patvirtino ankstesnių tyri
mų išvadas: savitranscendenci
ja yra iš dalies paveldimas 
bruožas. Tuomet jis ištyrė kai 
kurių eksperimento dalyvių 
DNR pavyzdžius tikėdamasis 
atrasti geną, būdingą savitran-
scendentiškiems žmonėms Po 
šių tyrimų atrastas genas pava
dintas VMAT2. Egzistuoja dvi 
skirtingos šio geno versijos, tar
pusavy besiskiriančios vos vie
na pozicija Vieną geno versiją 
tur intys žmonės buvo labiau 
linkę i savitranscendencija nei 

kiti. Nors skirtingų genų įtaką 
yra labai nedidelė, tačiau ji, 
mokslininko teigimu, yra pastovi. 

Apie pusės tiriamųjų orga
nizmuose aptikta bent po vieną 
VMAT2 geno (kun mokslinin
kas pavadino „Dievo genu") ko
piją, didinančią polinkį į savi
transcendencija. 

Elgesio genetikos tyrimų 
srityje jau esama daug nesėk
mingų bandymų susieti tam 
t ikrus genus ir asmenybės 
bruožus. Tačiau kitiems gene
t ikams pabandžius pakartoti 
tyrimą, nieko nepavykdavo, 
taigi, visos šios sąsajos būdavo 
nuvertinamos. Pavyzdžiui, 1993 
m. vienas mokslininkas paskel
bė atradęs genetinį ryšį tarp 
vyrų homoseksualumo ir vienos 
X chromosomos srities. Šis 
atradimas susilaukė labai daug 
atgarsių žiniasklaidoje. Tačiau 
kiti mokslininkai, bandę atkar
toti tyrimo rezultatus, nuolat 
susidurdavo su nesėkmėmis. 

Tas homoseksualumo geną 
atradęs mokslininkas buvo D. 
H Hammer. 

Savo knygoje „The God 
Gene" mokslininkas ne kartą 
užsimena apie homoseksualu
mo geno paiešką bei teisinasi, 
kad labai sunku nustatyti są
sają ta rp genų ir elgesio. Ta
čiau, žinant to 1993 metų moks 
linio darbo likimą, labai keista, 
kad, kar tą nagus nusvilęs, 
genetikas skuba skelbti apie 
„Dievo geno" atradimą. J i s 
netgi siekia pristatyti painią 
hipotezę apie „Dievo geno" 
veikimo mechanizmą. 

Gerai žinoma, kad genas 
gamina membrana dengtus re
zervuarus , kuriuos neuronai 
naudoja neuro t ransmi tenams 
pernešti. D H. Hammer teigia, 
kad „Dievo genas" keičia šių 
neurotransmiterių lygį, o dėl to 
keičiasi žmogaus nuotaika, są
moningumas ir polinkis į savi
transcendencija. Mokslininkas 
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Skaudžiai pasikeitus mano gyvenimui, i 
siunčiu nuoširdžiausius Sv. Kalėdų ir I 

: Naujų Metų sveikinimus mano mieliems i 
draugams. 

Su meile S 
Vida Račiūnienė 

Visu, bandžiusių mane aplankyti bei norėjusių pasvei- f 
| kinti Šventų Kalėdų proga, noriu nuoširdžiai atsiprašyti, 1 
I pranešant, kad mano durų skambutis „streikuoja"nuo 2003- J 
% JŲ, o savanaudis, suvaikėjas telefonas sumanė „pailsėti" | | 
| Didžiosios Šventės dienomis... IĮ 

Man labai brangius jau užaugusius 69-os gatvės Vaikų |š 
namelių auklėtinius, jų tėvelius ie senelius, Prasmingo Laiko į. 

Ė bendraminčius draugus, bičiulius, pažįstamus sveikinu " 
| sulaukus 2005-jų ir, linkėdama visiems, net nepažįstamiems i 
i geros sveikatos, tariu, — te nuo šiolei darbai visi sekas, tegu į 

negula raukšlės veide ir lai metai ateinantys sako — gimė jie '% 
'I po Laiminga žvaigžde! • Ė 

Lietuviškąjį atžalyną 1965-1979 
montesoriškai mokiusi ir auklėjusi § 

Janina Juknevičius i 
% 

tu r i s ta i vaikščiojo su t rum
pomis kelnėmis, nors truputį 
šaltoka „grietinėle" išsitraukia 
brangius kailinius, nors ne taip 
j au šalta. 

Su Kalėdų eglutėmis kon
kuruoja „Kalėdų palmės" — 
lemputėmis puošiami jų ka
mienai. Sniego yra tik kalnuose, 
nors parduotuvėse skamba tos 
pačios dainos apie šaltas žiemos 
naktis , žvanga rogių žvangu
čiai. Kailiniais dėvi dar ir 
„Kalėdų seneliai — Seniai šal
čiai", kuriems parduotuvėse 
savo norus išsakyti skuba jauni 
ir ne tokie jauni. Turbūt nu
sprendęs, jog tradicinis storas 
Kalėdų senis neat i t inka Be-
verly Hills įvaizdžio, arba norė
damas palengvinti gretimo 
Hollyvv'ood miesto lieknų, gra-

dūs ir poezijos rimai: yra išlei
dęs du eilėraščių r inkinius: 
„Sušildyk, židiny, mane" (1996) 
bei „Drevėje dievulis budi" (2000). 

Trečiąją premiją Kultūros 
ministerija skyrė jaunesnės 
kartos atstovei - „Ūlos" folklo
rinio ansamblio vadovei Janinai 
Bukantaitei . Kaip oficialiame 
nominacijos rašte pasakyta: „Už 
tradicinės kultūros lobių - pa
pročių, dainų, tautosakos ir kitų 
liaudies kūrybos bei dvasinio 
paveldo sričių išsaugojimą ir 
pateikimą visuomenei". Žemai
čių dainos, žemaitiška pasaulė
j au ta - štai kur Janinos stipry
bė. Prieš 20 metų buvo išleista 
jos žemaitiškai įdainuota 
plokštelė: šiandien J. Bukan-
tai tė - dviejų kolektyvu vadovė. 
Su „Ūla" prieš keletą metų 
pelnė „Aukso paukštės" prizą. O 
vadovaudama Vilniaus arkika
tedros bazilikos giedotojų 
ansambliui , ji prikėlė iš 
užmaršties lietuviškas religines 

netgi drąsiai daro išvadą, kad 
„Dievo genas" bei kiti polinkį j 
religingumą skatinantys genai 
yra natūralios atrankos pro
duktas . Savitranscendentiški 
žmonės labiau linkę į opti
mizmą, todėl jų sveikata būna 
geresnė ir jie gali susilaukti 
daugiau vaikų. 

Pamąstymai užima didžią
ją dalį knygos „The God Gene", 
o teoriją patvirtinančių kitų 
mokslininkų atliktų tyrimų 
rezultatai beveik užmirštami. 
Be to, panašu, kad moks
lininkas nesivargino patikrinti 
kitų VMAT2 geno paplitimo 
priežasčių — pavyzdžiui, šis 
genas saugo smegenis nuo neu-
rotoksinų poveikio. Be to, jis 
nepaneigia ir galimybės, kad 
„Dievo genas" nesuteikia jokiu 
evoliucinių pranašumų. Kar
tais genai, kurie, atrodytų, yra 
paplitę dėl natūralios atrankos, 
iš tikrųjų būna paplitę visiškai 
atsit iktinai. Vietoj to, kad 

žių jaunuolių nedarbo prob
lemą, prekybos centras Beverly 
Center, vietoj storų senių, vai
dinti Kalėdų senį šiemet 
pasamdė jaunus, raumeningus 
vyrus. Jie, kai orai Kalifornijoje 
leidžia, nuotraukoms pozuoja 
prasegtais kailiniais, kad ne-
pamirštumėme, kiek vyriško
sios mūsų krūtinės tolimos nuo 
kaliforniško idealo. 

Kalėdų savaitę orai grįžta į 
vėžes: temperatūra vėl artėja 
prie 30 laipsnių Celsijaus, saulė 
šviečia, naktį nuo asfalto kylan
čioje šilumoje mirga Kalėdų 
palmės. Baltas Kalėdas, žvan
gučius ir „Senį šaltį" galite pasi
laikyti. Sutikau jas čia, kaip jas 
sutiko Judėjos piemenėliai tą 
tyliąją naktį prieš du tūkstantr., 
mečius. . . . . . . 

giesmes. Šiemet išleista puiki jų 
garsajuostė „Sveika, žvaigžde 
ankstyboji". Liaudiškos giesmės 
yra itin vertingas Lietuvos 
dvasinės kultūros paveldas, jų 
ištakos .siekia ankstyvojo 
baroko laikmetį. Liaudies 
giesmininkų tradicijai mūsuose 
grėsė pavojus visai išnykti, nes 
pastaruoju metu ben
druomeniniame giedojime ėmė 
pastebimai ryškėti lietuviškajai 
intonacinei derminei stilistikai 
svetimos įtakos. Tad J . 
Bukantaitės veikla labai svarbi. 
Jos rūpesčiu atgaivintos ir 
senosios Vilniaus Kalvarijų 
giesmės. Apskritai, be šios folk-
lorininkės aktyvaus dalyvavimo 
nevyksta jokie etnokultūriniai 
renginiai Vilniuje. 

Tokius žmones, kaip nomi
nuotieji, išties reikėtų vadinti 
mūsų žemės druska, - jų dėka 
tauta ir gyva, išlaikanti istorinę 
atmintį bei savitą kultūrą. 

patikrintų šias idėjas, D. H. 
Hammer tiesiog pareiškia, kad 
bet kokios hipotezės apie žmo
gaus elgesio evoliuciją turėtų 
būti grynai spėliojamos. 

Tačiau tai nėra tiesa. Jei jis 
būtų norėjęs, būtų sugebėjęs 
išmatuoti natūralios atrankos 
poveikį VMAT2 geno papliti
mui praeityje. O jei būtų atras
ta natūralios atrankos poveikio 
požymių, tuomet būtų galima 
ieškoti ir kada maždaug šis 
poveikis buvo stipriausias Kiti 
mokslininkai jau kelis metus 
tokiu būdu matuoja natūralias 
atrankos poveikį ir skelbia sa
vo tyrimų rezultatus garsiau
siuose moksliniuose leidiniuose 

Taigi, knyga „The God 
Gene" galbūt būtų nenusako
mai įdomi, jei būtų išspausdm 
ta prieš 10 metų, ir neabejotinai 
Teisinga jf" VMAT2 VVK.-.. 

rel igingumui patvirtintu kiti 
;n::ksiin;i.R;:! 

• D e l f i ' 



DRAUGAS, 2005 m. sausio 1 d., šeštadienis N a m ų r e m o n t o ir s ta tyb inės paslaugos NEKILNOJAMASIS TURTAS 
N e w House L e m o n t Siūlo darbą 

By Builder 4 bed. 
Qund level with ATT Gav. Big kit. 
with cathedral ceiling & skylight. 

Oak cab.. floor's & stairs. Fireplace. 
Also sub. Basement. Landscaped. 

408 Lna st. 1/2 mile from Lith. Cen-
ter, Archer to 127 th St. go West 1 
mile to Hillview, go North 2 blocks 
to Una. $425,000. 312-859-3829. 

Open Sundays 1 to 4. 

D r a u d i m o paslaugos 

S T A T E F A R M I N S U R A N C E 
Automobilio, namų. 

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

Prašykite Rasos — kalba lietuviškai 
5710 W . 95 SL, O a k Lawn, I L 

708-423-5900 

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. 

Skokie perkraustymo kompanijai 
skubiai reikalingi patyrę 

CDL vairuotojai Kalbėti angliškai. 
Geras atlyginimas, 
pilnas darbo laikas. 
TeL 847-980-0906. 

Siūlo i šnuomot i 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMU, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVesI 95th St., 

Evergreen Park, IL 60805 
TeL 708-424-8654;773-581-8654 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— $620-5650: 

2 mieg. — S710-S750. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

Išnuomojamas apšildomas 4 
kamo. 1 mieg. butas 
(67 & Whipple apyl.) 

$415 į mėn. (ir daugiau) + 
„securitv". 

TeL 773-4344543. 

DĖMESIO! 
Nuo 2005 m. sausio 1 d. 

žiūrėkite 

Amerikos Lietuvių Televizijos programas 
tuo pačiu metu (ketvirtadieniab ir sekmadieniais nuo 7 iki 8 vai. vakaro) 

per 48 (VVFBT) kanalą. 
Norėdami rasti šį kanalą 

spauskite skaičius 48 (nespauskite „Channel Up ir Down" mygtuku). 

Jei turite Cable (kabelinę televiziją), 48 kanalo nematysite. 

Norėdami matyti 48 kanalą, turite persijungti į paprastą anteną. 

Dėl daugiau informacijos galite kreiptis į 
Amerikos lietuvių televiziją telefonu 708-785-8080. 

VILNIUS 2005 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

įvairių JAV miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai. 
PIGIAUSIOS KAINOS!!! 

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 Penčyiienė tei/fax 708-923-0280 

E-mail: pencylar@comcast.net 

Bronė Barakauskienė tei. 708-403-5717 
Fax 708-403-4414; E-mail: mamabar3@aol.com 

L,g/QE5jgj5j'5i5iBiBfgig/BiatBiBgiaa5igiBfBJ5iBia 

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

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

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Dark. 
Chicago, iL 60610 

312-644-7750 
pirm - penkt 

nuo 
6 30 v r iki 5 30 v p p 

608 W. Roosevelt. 
Chicago. IL/50607 

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 CONSTRLCTION Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

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

remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded" 

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

STATYBOS, 
REMONTO 
DARBAI 

Contractor 

ZiMnas Vendus 
AfcertSdevi 

ZiL 
CONSTRUCTION 

Work: i 12-388-80X8; 
815-272-5193 

Ce«/fax: 815-744-
5360; 773-581-5920 

wwwjilconstRiction.com 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedae Chicago, L 60629 
?rwyba, instaiavirras, aptarnavimas 

— Licensed — Bonded— Insured 

773 778-4007 
773-531-1833 

STASYS CONSTRUCTION 

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

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

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

PARDUODA MEDU •••ĮVAIRUS— 
LIETUVOS BITININKŲ MEDUS 

KELIAUJA t EUROPĄ. K. Laukaičio 
šviežias btčfat medus keliauja | l ietu 
viskas krautuves Marquette Parke ir 

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

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

GE/RCA ATSTOVYBĖ 
2346 W. 69th Street 

* Tel. 773-776-1486 

„Draugo" s* 
skyrius 

Tel. 1-773-585-9SOO 

$ W ANTED $ 
$ DEAD OR ALIVE $ 

CARS, TRUCKS & VANS 
$250&LT. Free Fannie May! 

773-476-0419 

N o r i t e dalyvauti 
Žalios Kortos DV2006 

Loterijoje kreipkitės į 

ATLANTIC 
BpNBpCSp 
88(>1 S. 78 t h A v e , 
Bridgevievv, IL 60455 
Tei: t -708-599-9680 

Uži?ilclysim c et n fc<?tcį, 
it u fotografuosime. 

SIUNTINIUS, PINIGUS, AUTOMOBILIUS 
S I Ų S K I T E P E R 

ATLANTIC 
ttpressUHp. 
YRA G M U M n t 

SIUNČIAME AIR CARGO IR LAIVU 
LIETUVA. LATVIJA. ESTUA. UKRAiNA. BALTARUSIJA 
I Š S I U N Č I A M U K I H K V I l i N A SAVAITI į . 
FRIS'1AI OMfc GAVĖJUI TIKSIAIĮ RANKAS. 

1-800-775-SIMD 
Mūsų atstovai: 
Bravo Coffee and deli 

2 3 8 M a i n S i r . L E M O N T . IUMUIMK T b l : 6 3 O - 2 5 7 - 3 3 0 0 
K A I . V N A c n r p . 

338..S. BaSJBŽBB BSSBi f3&b£33£9a SSSSL lėi:S47-776-776C> 
2 7 1 9 W. 7UT St r . C H i O V G O , | L 60629. l e l : 773-434-701 0 
R8CI 78 T h Ave BSODGEVIEVĘ I I 60455. Tcl:70S-599-96«) 

ĮįCBffOt 

Iffflų 
B JSSųffjĮĮ^ x 

<$• Ketar Wiikam& R«alry 

Direct; 941-376-7555 
Office: 941-782-0202 
Emait: vita@kw.com 

VfTAKAZLAUSKAITĖ - MUKLEWICZ 
Broker AssociMe 

•Profesionalus ir sąžiningas 
patarnavimas įvairių nuosavybių 
birkime ir pardavime. 

•Sarasota/Bradenton ir kitose 
Floridos apylinkėse. 

jei svajojate įsigyti gražia nuosavybe 
saulėtoje Ploridoje, 

kreipkitės į Vita ir Jūsų svajonės išsipildys! 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 
FLORIDOJE 

ERA Lambrecht & 
Associates, Ine 

800-823-2144 exL 
5527 

727-828-5527 

KOVAS 
PALUBINSKAS 

• St. Petersbure ir priemiesčiuose 
• Profesionalus, asmeninis ir 

sąžiningas patarnavimas 
• ERA parduos Jūsų namus ar 

nupirks! 

Nuo šiol korteles 
skambinimui į Lietuvą 

nusipirksite „DRAUGE"! 

euROrįe 
Illinois 

Paslaugos fotografams 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

RHKMENYS FOTOGRAFAVĘ 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus. daug su
taupysite. Pasinaudokite 

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

laboratorijos darbus. 

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

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

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

0*nmm *tmirA*s 

* Pirksiu kankles. Tel. 734^75-3318. 

* Reikalinga moteris žmonių prie
žiūroje nuo sausio 10 d. Daytona 
Beach, Florida. Gyventi kartu, mi
nimali anglų kalba. 6 dienos. $350 
per savaitę. Tel. 386-673-1415, 
palikti žinutę. 

* Vyras, pilietis, turintis techninį 
išsilavinimą, ieško darbo gamyk
lose ar kompanijose. Siūlyti įvairius 
darbus. Tel. 773-436-0816. 

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

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

* Moteris pirks darbą žmonių prie
žiūroje su gyvenimu. Vairuoja, do
kumentai, rekomendacijos, mini
mali anglų kaba. Tel. 773-881-4214 

* 53 m. išsilavinusi, sąžininga , tu
rinti patirties, rekomendacijas, vai
ruojanti automobilj moteris, ieško 
darbo prižiūrėti pagyvenusius 
žmones. Gali gyventi kartu arba 
gali išleisti atostogų, pakeisti ilges
niam laikui Tel. 708-447-0890 

Pro -Team 
Bus.: 708-361-0800 
Voice Mat 775854783) 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: 
d.i.may er @ worldnet.att.net 
DANA Š Č E R B A I T Ė M A Y E R 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste arpnemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

GREIT PARDUODA 
-m —, Landmark 

properties • 

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

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

Grtuy, 2 
Accent 

Homefinders 
9201 S. Cicero 

Oak Lawn, Illinois 60453 
Business 708-423-9111 

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

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patar

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose. 

92& Audrius Mikulis 
Te/.; 630-205-9262 
Pager 773-260-3404 13Q,0Kna 

E-mail: amikuiis@usa.com 
[vairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas i • 
* Pardavimas „ j į 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

PRENUMERUOKITE 
„DRAUGĄ" 

BROKr-kAOl-

<•« «25S įxro ««"*?\^/ 

VIDA M. & 
SAKEVIC1US '""" 

Real Estate Consultant 
Nek i lno jamojo turto 

p i rk imas, pardauimas 
708-889-2148 

tickets@doieris.eom 
1-800-514-9989 

PASINAUDOKITE „DRAUGO" SPAUSTUVĖS 
PATARNAVIMAIS 

Dienraštis „Draugas" spausdinamas modernioje, savoje 
spaustuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos modernesnės spaus

tuvės visoje Amerikoje. ..Draugo" spaustuvė spausdina 
lietuviškas knygas, žurnalus, laikraščius, programas, 

pakvietimus, plakatus, bilietus, reklamines brošiūras, vokus su | 
adresais, paruošia oficialių laiškų popierių su siuntėjo, 

organizacijų adresais, pasirinktais šūkiais. 
Nedaug yra spaudos darbų, kurių dienraščio „Draugo" 

spaustuvė negalėtų atlikti. 
Kiekvienas spaudos darbas, duotas „Draugo" spaustuvei, yra | 

parama dienraščiui. „Draugas" turi atlikti daug papildomų 
spaudos darbų, kad galėtų išsilaikyti ir daryti pažangą. 

Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei kitų 
lietuviškų draugijų vadovybe, pasinaudoti „Draugo" spaustuvėsj 

patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti kainų ir sužinoti, 
ką mūsų spaustuvė gali Jums suteikti. 

Bemkite ..Draugą", kuris palaiko lietuvių kultūrinį gyvenimą 
išeivijoje — duokite spaudos darbus „Draugo" spaustuvei. 

Juk „Draugas" stengiasi aprašyti visus renginius ir 
organizacijas, todėl nėra kito tokio, išeiviją jungiančio, veiksnio, kaip | 

..Draugas". 
Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės: 

Valentinas Krumplis — DRAUGAS 
4545 W. 63 Street; Chicago, IL 60629 

Tel.: 773-585-9500; Fax 773-585-8284 

'.autotradeusa.conn 

PADEDAME SURASTI. NUPIRKTI IR ATVOŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURJOMV AUKCIONO. 
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES. 

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ RLMONTĄ Į 
Tel . 7 0 8 - 4 3 0 - 6 8 8 0 , 6 3 0 - 7 7 4 - 1 1 9 2 

mailto:vyttours@earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
http://wwwjilconstRiction.com
mailto:vita@kw.com
http://worldnet.att.net
mailto:amikuiis@usa.com
mailto:tickets@doieris.eom


Pasaulio naujienos 
(Remtamis AFP, «autets. AP, fc»ertax, fTAR-TASS. BfSS 

imtų ag«metVĮ panešimas) 

EUROPA 

KIJEVAS 
Ukrainos Aukščiausiasis 

Teismas jau atmetė tris iš ke
turių kandidato į šalies prezi
dentus, ministro pirmininko 
Viktor Janukovič, skundų dėl 
pažeidimų, "pasitaikiusių tiek 
per pakar tot iną balsavimą 
gruodžio 26 d., tiek ir iki rin
kimų dienos. Atmestas V. Janu
kovič skundas dėl Centrinės 
rinkimų komisijos neveiklumo, 
nes skundas paduotas pažeidus 
terminus. Taip pat atmesti rei
kalavimai, kad komisija pri
pažintų rinkimus tokiais, ku
riuose neįmanoma realiai nus
tatyti piliečių valios pareiškimo 
dėl daugybės sistemingų pažei
dimų juos organizuojant. 

Ukrainos opozicijos vadovas 
Viktor Juščenko, tapęs trečiojo 
prezidento rinkimų rato nugalė
toju, pritaria siūlymui skirti sa
vo bendražygę Julija Tymošen-
ko į Ukrainos ministrą pirmi
ninko postą. V. Juščenko pabrė
žė, kad vyriausybės naujo vado
vo kandidatūra bus pasirinkta 
per derybas. Šiuo metu Ukrai
nos ministru pirmininku tebė
ra yra Viktor Janukovič. V. Juš
čenko taip pat pažymėjo, kad į 
vyriausybę gali įeiti parlamento 
pirmininkas Volodymyr Lytvyn. 
V. Juščenko sakė, jog tariamasi, 
kad vyriausybės vadovas nebū
tų partijos vadovas ar versli
ninkas. 

LONDONAS 
Oficialus Azijoje per cuna

mio katastrofą žuvusių britų 

skaičius ketvirtadienį pakilo iki 
27 žmonių ir neabejojama, kad 
jis dar augs. Didžioji Britanija 
baiminasi, kad netoli Indonezi
jos įvykusio žemės drebėjimo 
sukeltoms bangoms užgriuvus 
Indijos vandenyno pakrantes , 
galėjo žūti iki 50 jos piliečių. 

PARYŽIUS 
Irake keturis mėnesius įkai

tu la ikytas prancūzas teigia, 
kad jo pagrobėjų grupuotei prik
lauso su „ai Qaeda" susiję kovo
tojai ir buvę nuverstojo prezi
dento Saddam Hussein valdan
čiosios partijos nariai. Žurnalis
tas Christ ian Chesnot interviu 
arabų laikraščiui „Asharą al-
Avvsat" sakė, kad tarp jį ir jo ko
legą Georgės Malbrunot saugo
jusių vyrų buvo fundamentalis
tų ir buvusių „Baath" pareigū
nų, įka i tams sargybiniai teigę, 
kad „Islamo armija Irake" turi 
iki 17,000 kovotojų. Žurnalistai 
pažymėjo, kad pagrobėjai ne
sielgė su jais blogai. Abu žurna
listai moka arabų kalbą ir Arti
muosiuose Rytuose dirba jau se
niai. 

BERLYNAS 
Buvęs Vokietijos kancleris 

Helmut Kohl, kuris Šri Lankoje 
vos išvengė cunamio, ketvirta
dienį sakė, kad ši sekmadienio 
katastrofa jam priminė Antrojo 
pasaul inio karo sugriovimus. 
Laikraštyje „Bild" H. Kohl rašo, 
kad nepaisydamas epidemijos 
pavojaus planavo likti Šri Lan
kos kurorte, nes nenorėjo palik
ti nelaimės ištikto regiono. H. 
Kohl šiuo metu privačiai atosto
gauja Šri Lankoje ir padeda 
telkti pagalbą nelaimės ištik
tiems gyventojams. 

STOKHOLMAS 
Švedija, kuri turbūt yra la

biausiai nuo sekmadienio cuna
mio nukentėjusi Europos vals
tybė, patyrė nacionalinę katas
trofą, ketvirtadienį pareiškė 
švedų užsienio reikalų ministrė 
Laila Freivalds. Švedijos žinias-
klaida pranešė, kad galėjo ding
ti iki 4,000 švedų. Oficialus din
gusiųjų skaičius dabar yra 
1,500, tačiau į šį sąrašą įtraukti 
tik užsakomaisiais skrydžiais 
skridę turistai, neskaitant sava
rankiškai keliavusių ar regulia
riais skrydžiais skridusių atos-
togautojų. Daug jų gali būti tarp 
6.000 žmonių, kurie laikomi 
dingusiais Tailande. Šią šalį bu
vo pamėgę skandinavai, norin
tys pabėgti nuo šaltų ir niūrių 
šiaurės žiemų. 

ARTIMIEJI RYTAI Į 

JERUZALĖ 
Izraelio premjeras Ariel 

Sharon ir Darbo partijos vado
vas Shimon Perės ketvirtadienį 
sudarė susitarimą, kuris, kaip 
atrodo, pašalino paskutines 
kliūtis, trukdžiusias suformuoti 
„vienybės vyriausybę". Pagal 
teisinę formuluotę, kuri išspręs 
konstitucinį ginčą, trukdžiusį 
prisaikdinti naują vyriausybę, 
Sh. Perės bus paskirtas premje
ro pavaduotoju. Sh. Perės yra 
pažadėjęs remti A Sharon pla
ną kitais metais Gazos Ruože 
panaikinti visas žydų gyvenvie
tes, kurių yra 21 , o Vakarų 
Krante — keturias iš 120 gy
venviečių. Susitarimas dėl „vie
nybės vyriausybės" garantuotų 
pastaruoju metu klibančios A 
Sharon vyriausybės stabilumą. 

Po gamtos stichijos Azijoje mil i jonams žmonių trūksta maisto 

Banda Aceh, Indonezi ja , 
gruodžio 30 d. („Reuters"'BNS) 
— Milijonams žmonių Indijos 
vandenyno regiono valstybėse, 
kurių pakrantes nusiaubė dau
giausia aukų per mokslinių ste
bėjimų istoriją pareikalavęs cu
namis, ketvirtadienį t rūksta 
maisto ir švaraus vandens, be 
to, regione iškilo ligų protrūkio 
pavojus. 

Žuvusiųjų gali būti 
100,000 

Oficialus žuvusiųjų skaičius 
perkopė 91,000, bet tikrasis ka
tastrofos mastas gali paaiškėti 
tik po kelių dienų ar net savai
čių, nes gelbėtojai dar nepasiekė 
kai kurių atokių rajonų, o ge
dintys žmonės dar tebeieško 
dingusių savo artimųjų. 

„Buvo nuplauti ištisi kai
mai", sakė Rod Volway, labdaros 
organizacijos CARE kanadiečių 
skyriaus, kuris buvo.tarp pir
mųjų pagalbos grupių, pradė
jusių dirbti šiaurinėje Indone
zijos Aceh provincijoje, progra
mų vadybininkas. Aceh yra la
biausiai nuo sekmadienio žemės 
drebėjimo ir cunamio nukentė
jęs rajonas. 

„Padėtis ne tokia, kad rei
kėtų vien dalyti maistą ir van
denį. Reikia atstatyti ištisus 
miestus ir kaimus. Viskas su
naikinta", sakė jis. 

Aukų skaičius gali lengvai 
padidėti iki 100,000, kai bus su
skaičiuoti žmonės, žuvę ato
kiose Indijos Andamanų ir Ni-
kobarų salose. 

Mi l i jonams t r ū k s t a 
v a n d e n s 

Daugelis pasaulio valstybių 
labiausiai nukentėjusioms ša
lims Indonezijai, Šri Lankai, In
dijai ir Tailandui. kurios turi 
likviduoti stipriausio per 40 pa
starųjų metų žemės drebėjimo 
padarinius, atsiuntė gelbėtojų 
komandas, maisto ir milijonus 
dolerių. 

Pasaul iui pažadėjus 220 
min. JAV dolerių grynaisiais ir 
a ts iuntus tarptautinę laivų flo
tilę, lėktuvų ir šimtus tonų bū
t in iaus ių daiktų, didžiausios 
per visą istoriją pagalbos opera
cijos vykdytojai susiduria su 
milžiniška užduotimi. 

„Galbūt 5 mln. žmonių ne
gali gauti to, ko reikia gyvybi
niams poreikiams tenkinti", sa
kė David Nabarro, kuris vado
vauja Pasaulinės sveikatos or
ganizacijos (PSO) krizių valdy
mo komandai. 

„Jie arba negali gauti van
dens, arba sanitarinės sąlygos 
neati t inka reikalavimų, arba jie 
negali gauti maisto", sakė jis. 

B r a n g i a u s i a p a g a l b o s 
operac i j a 

Daug kaimų, kur tarp storu 
purvo sluoksniu padengtų griu
vėsių voliojasi virtinės pūvančių 
lavonų, yra nepasiekiami sun
kiajai technikai. Tūkstančiai 
kūnų buvo suversti į bendrus 
kapus ir užpilti žemėmis. 

Išsigelbėjusiems per nioko
jantį cunamį dabar didžiausią 

grėsmę kelia užterštas vanduo, 
neveikiančios kanalizacijos sis
temos ir tropinių uodų platina
mos ligos. 

Jungtinės Tautos pranešė, 
jog rengiasi paskelbti didžiausią 
finansinės paramos prašymą 
savo istorijoje, kad galėtų vyk
dyti rimčiausią ir brangiausią 
per visą šios pasaulinės organi
zacijos gyvavimo laikotarpį pa
galbos operaciją. 

Namus ir visą savo turtą 
praradusių žmonių širdgėlą dėl 
artimųjų netekties ima keisti 
pyktis dėl to, kad taip ilgai ten
ka laukti būtinos pagalbos. 

Nusivyl imas augs 

„Netekau savo žmonos ir 
mažiausio vaiko, praradau visą 
savo turtą, ir niekas neatėjo 
man į pagalbą", sakė 45 metų 
žvejys iš Šri Lankos Peter Solo-
mon. 

Pasak JT pareigūnų, turint 
galvoje tai. kad didesnė dalis 
Azijos gyventojų yra jaunesni 
nei 18 metų, net trečdalis stichi
jos aukų gali būti vaikai. 

Į izoliuotus rajonus vakari
nėje Sumatros saloje, kuri savo 
dydžiu panaši į Floridą, ir kur 
cunamis nuo žemės paviršiaus 
nušlavė ištisus miestus, iš lėk
tuvo mėtomas maistas, praneša 
JT pareigūnai. 

„Nepaisant visko, manau, 
artimiausiomis dienomis ir sa
vaitėmis nusivylimas augs", sa
kė JT generalinio sekretoriaus 
pavaduotojas humanitariniams 
reikalams Jan Egeland. 

Etikos sargas švenčių proga apdovanojo save 
Atkelta i š 1 psl. 
prisipažino, jog dabar tokio 
sprendimo nebepriimtų. 

„Ši istorija man gera pamo
ka. J i parodė, kad ne viskas, 
kas teisėta ir galima kitiems, 
yra leistina ir man. Jaučiuosi 
bjauriai ir šiandien tokio 
sprendimo, nors ir teisėto, 
nebepriimčiau", patikino A. 
Meškauskas ketvirtadienį 
išplatintame pranešime. 

J is priminė, kad Valstybės 

pareigūnų darbo apmokėjimo 
į s t a tymas numato pareiginės 
algos dydžio vienkartinę prie
moką už viršvalandinį darbą. 
Ta priemoka esą yra atlygini
mas, kuris nustatyta tvarka vi
siems valstybės pareigūnams 
išmokamas nuo 2000 metų rug
pjūčio mėnesio, kai buvo priim
tas Valstybės politikų, teisėjų ir 
valstybės pareigūnų darbo ap
mokėjimo įstatymas. 

„Tokio pat dydžio v ienkar t i 

nės priemokos buvo mokamos ir 
ankstesniam komisijos piimi-
ninkui Vytautui Andriuliui. Ke
lintas aš šiandien eilėje su ta 
priemoka nuo dutūkstantųjų 
metų?" retoriškai klausė tarny
binės etikos sargų vadovas. 

J is spėjo, kad kritika dėl pa
pildomo atlygio gali būti kerštas 
už VTEK veiklą. „Per praėju
sius metus komisija suaktyvino 
veiklą. Del to komisija įgijo ne
draugų", tikino A. Meškauskas. 

| Lietuvą sugrįžo 
jau 1,600 

tremtinių šeimų 
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Daugiau kaip šimtas lietu
vių iš įvairiausių buvusios 
Sovietų Sąjungos kampelių ar, 
kaip dabar sakoma, iš ry tų 
šalių, metams baigiantis 
susirinko į Vilniuje surengtą 
Kalbos ir knygos metams skirtą 
konferenciją „Gyvensime tėvų 
krašte". Čia kalbėta apie tai , 
kas svarbu daugeliui da r 
negrįžusių į tėvynę tremtinių, 
politinių kalinių bei jų vaikų, 
išblaškytų po tolimiausius k raš 
tus. Kaip grįžti, kur grįžti, ką 
dirbti, jei kartais nebemoki nė 
tėvų kalbos, užaugai mišrioje 
šeimoje, mokeisi rusiškoje 
mokykloje? Kaip jaučiasi ru
sakalbiai vaikai lietuviškomis 
pavardėmis, besimokantys Vil
niuje mokykloje, pavadintoje 
„Lietuvių namai", iš tiesų tam
pančioje gerais namais? Visa ta i 
rupi ir tolimo Sibiro, ir Sank t 
Peterburgo, ir Altajaus, ir ki tų 
vietovių lietuviams. 

Konferenciją surengė Pa
saulio lietuvių bendruomenė, 
Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentas, Socialinės ap
saugos ir darbo ministerija, 
kitos žinybos, nes tam reikėjo ir 
nemažai lėšų. Jeigu Amerikos 
lietuviai į daugelį renginių at
vyksta ųž savo pinigus, gyve
nantiems Sibiro platybėse var
gu tai būtų įmanoma. Kažkas iš 
sibiriečių pasakojo, kad taigos 
užkampiuose yra užsilikę lietu
vių, kurie nė nežino, jog Lietuva 
seniai yra nepriklausoma vals
tybė, turi savo pinigus... Sunku 
patikėti, bet tai tiesa. 

Konferencijos dalyvius pa
sveikino „Lietuvių namų" 
mokiniai, puikiausiai kalbantys 
ir deklamuojantys lietuviškai, 
nors mokosi Vilniuje vos metus 
ar kelis. 

Pasaulio lietuvių bendruo
menės pirmininkas Gabrielius 
Žemkalnis pasveikino konferen
cijos dalyvius, papasakojo apie 
valstybės pastangas padėt i 
tiems, kurie nori grįžti į tėvynę. 
Grįžimui būtinos dvi sąlygos: 
norėti ir galėti, tačiau nemažai 
senų, ligotų buvusių t remtinių 
nebepajėgia to padaryti, j iems 
reikia ypatingos pagalbos. 

Socialinės apsaugos ir dar
bo ministerijos atstovai sakė, 
kad į tėvynę jan grįžo apie 1,600 
šeimų, tai yra beveik 5,000 
žmonių. Visiem jiems reikalingi 
būstai. Tuo tikslu Naujojoje 
Vilnioje pastatytas 60 butų 
namas laikinam apgyvendi
nimui. Veikia politinių kalinių 
ir tremtinių pensionatas Vala
kampiuose netoli Vi lniaus , 
rūpinamasi nuolatinio apgyven
dinimo butų statyba ir nuoma 
visoje Lietuvoje. Tam vyriausy
bė nuo 1992 metų jau skyrė 
daugiau kaip 72 milijonus litų. 
Tačiau norintieji grįžti įspėti, 
kad reikiamus dokumentus 
būtina sutvarkyti iki 2005 m. 
gruodžio 1 d. Tad laiko nedaug, 
būtina paskubėti. 

Konferencijos dalyviai klau
sėsi prof. Antano Tylos praneši
mo apie spaudos draudimą ir 

jos a tgavimo svarbą, nuošir
džiai plojo poetui Jus t inu i Mar
cinkevičiui, paskaičiusiam savo 
eilėraščių, kalbėjosi apie lietu
vių kalbos mokymąsi, susitiko 
su kalbininkais, l inksmai leido 
vakarą šaunioje vakaronėje. 

Miela buvo stebėti, kaip tar
pusavyje šnekučiavosi iš toli 
suvažiavę lietuviai, ne visi 
bemokantys , bet b a n d a n t y s 
kalbėti sava kalba. 

— Mums visiems labai 
reikalingi tokie susitikimai, — 
sakė Nijolė Masiul ionytė iš 
Sank t Peterburgo ir Latvijos 
Lietuvių bendruomenės pir
min inkė Jovi ta Budz inaus -
kienė. Joms pritarė į Lietuvą 
grįžti besiruošianti La ima 
Š i rka i tė iš Kazachijos. Apie 
norą gerai išmokti tėvų kalbą 
šnekučiavosi (kol kas dar ru
siškai) vers l ininkas iš Kras
nojarsko Andriejus Palionis ir jo 
bičiulis iš Irkutsko Aleksandras 
Stravinskas. Abu baigę mokslus 
Sibire , užaugę mišriose šei
mose. Aleksandras ruošėsi kitą 
dieną nuvykti į Jonavą, iš ku r 
kažkada buvo ištremti jo sene
liai. Aleksandro s ū n u s irgi 
mokosi Lietuvoje. Tuo t a r p u 
vyresniosios kar tos l ietuvis , 
Krasnojarsko k raš to l ietuvių 
kul tūros draugijos „Lituanica" 
pirmininko pavaduotojas Sau
lius Sidaras prisimena sunkias 
kalinimo dienas, pasakoja apie 
ta i , kad jau du k a r t u s buvo 
grįžęs į tėvynę dar tarybiniais 
laikais, bet, niekur nepageidau
j a m a s ir nepritapęs, išvažiavo 
atgal į Sibirą. Svarbu esą, kad 
Lietuvoje įs ikurtų j a u n i m a s , 
tie, kurie atvažiavo čia mokytis 
ir tikisi likti, išmoko lietuvių 
kalbos. Krasnojarsko k ra š t e 
l ietuvių likę daug, bendrijai 
priklauso apie 600. J i e dalyvau
ja lietuviškoje veikloje. Tai dau
giausia miestų gyventojai , o 
tol imus taigos k a i m u s , k u r 
l ietuvių yra likę, sunk iau 
pasiekti. 

Nustebino j aunas vaikinas 
Vitalijus St r iženovas iš 
I rkutsko, parengęs specialią 
programą tenykščiam janimui , 
pa t s vadovaujantis l ietuvių 
bendrijos j aun imui , aktyvia i 
besimokantis lietuvių kalbos. 

Su atvykusiais l ie tuviais 
maloniai bendravo Seimo narė 
konservatorė Rasa J u k n e 
vičienė ir jos motina 1941-ųjų 
metų tremtinė Dainora Urbo
nienė, pristačiusi ir padovano
jus i visiems norint iems savo 
knygą „Sibiras vaiko akimis". 
Daug pažįstamų t a r p dalyvių 
rado nuolat su įvairių bendrijų 
žmonėmis bendraujan t i pa
saulio lietuvių bendruomenės 
pirmininko Gabr ie l iaus Žem
kalnio žmona D a n u t ė Žem-
kalnienė. 

Daugeliui išvykstančiųjų 
buvo gaila skir t is , j ie foto
grafavosi, keitėsi adresais , sakė 
vieni kit iems: „Iki pasimaty
mo". 

J a d v y g a G o d u n a v i č i e n ė 

A l w a y s W l t h F l o w e r s 
Naujovė — salonas Lemonte! 

• G*ics visom progom, grlės į Lietuva 
• Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
• Vestuvinės ir proginės kompozioto-s (konsultacijos - nemokamos) 
• Dovanų krepšeliai, suvenyrai, paveikslai. 
• Lat<iotuviu krepšeliai, vainikai vazoninės gėlės 
• Bažnyčių, pokylių salių ir stalų dekoravimas gėlėmis ir 
baiionais (nuolaida 20%) 

Lcmont, 1120 S. State $t . ; Te l . 6 J 0 - 2 S 7 - 0 3 3 9 
Justicc 8015 W . 7 9 St.; Te l . 7 0 8 - 5 9 4 - 6 6 0 4 

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

www.atwaysvtHthf1owers.com 

A f A 
VIDA E. MALIŠAUSKAS 

BIKNAITIS 
Mirė 2004 m. gruodžio 26 d. Falmouth ligoninėje, su

laukusi 66 metų. 
Gyveno Mashpee. 
Gimė Klaipėdoje, Lietuvoje. 
Nuliūdę liko: vyras Joseph, su kuriuo išgyveno 31 me

tus, brolis Jurgis Mališauskas Lietuvoje, sesuo Rūta Tor-
nau Lietuvoje ir sesuo Donna Povvers, Floridoje, sūnėnai 
ir dukterėčios, mylima draugė Inesa Petkevičiūtė iš Fal
mouth, kuri praleido daug valandų su Vida. 

A.a. Vida gyveno South Boston, o prieš 22 metus per
sikėlė į Mashpee, MA. Ji buvo duktė a.a. Cipriono ir a.a. 
Eugenijos (Svilas) Mališauskų. 

Velionė buvo pašarvota trečiadienį, gruodžio 29 d. nuo 
2-4 v. p.p. ir nuo 7-9 v.v. Chapman, Coie & Gleason lai
dojimo namuose, 74 Algonąuin Ave. at Route 151, Masp-
hee, MA. 

Laidotuvės įvyko ketvirtadienį, gruodžio 30 d. 10 v.r. 
Christ the King bažnyčioje,'Mashpee Commons. 

Velionė palaidota Great Neck Woods kapinėse. 
Mashpee. 

Nuliūdę ar t imiej i 

Svečių knyga www.ccgfuneralhome.com 
Tel. 508-477-4025. 

Mūsų mielam nariui 

A t A 
KOSTUI EIDUKONIUI 

mirus, liūdime ir reiškiame gilią užuojautą jo 
žmonai ALDONAI, sūnui KĘSTUČIUI ir jo 
žmonai SIGAI, anūkams ALEKSUI, JONUI, 
TOMUI ir visiems artimiesiems. 

Arizonos Lietuvių Bendruomenė 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

NEW LOCATION 
3 2 4 0 W . 79 St. MARQUETTE PARK 

ALL PHONES 1-708-430-5700 

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 P H O N E S 
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1 800 994-7600 
www.petkusfuneralhomes.com 

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

jau daug metų teikia pagarbų patarnavimą liūdesio valandoje. 
Jų laidojimo namai yra Čikagoje i r priemiesčiuose. 

kiekvienam lengvai pasiekiami. 
At l iekame i r kūno sudeginimo !cremation> patarnavimus. 

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius 

4330 So. Caiifornia Ave. Chicago, IL 60632 

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

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

|«dnM8454SW.«aS)L. 
(DRAUGO 

PRENUMERUOKITE 
DRAUGĄ 

http://www.atwaysvtHthf1owers.com
http://www.ccgfuneralhome.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE Stebuklai, tuštybė ir žmogžudystė gumine plyta 
SAUSIO 17 D., DALEY PUBLIC 
LIBRARY, 3400 S. Hals ted, 
prasideda nemokami anglų kal
bos kursai. Rytiniai kursai: pir
madienį, trečiadienį ir penkta
dienį nuo 9 v.r. iki 12 v.p.p. 
(aukštesnio lygio). Vakariniai 
kursai: pirmadienį, trečiadienį 
ir penktadienį nuo 12 v.p.p. iki 
3 v.p.p. (pradedantiesiems). 
Vakariniai kursai taip pat vyks 
antradienį ir trečiadienį nuo 5 
v.v. iki 8:30 v.v. (aukštesnio 
lygio). Registruotis prašoma 
nuo sausio 10 d. Kursai vyks 16 
savaičių. Knygos ir kita moko
moji medžiaga - nemokama. 
Mokytojas Stan Smith, tel . 
773-376-7521, e-paštas: stan-
smith44@hotmail.com. 

DR. BRONIUS KAZĖNAS, 
vadovavęs keletą metų St . 
Petersburgo Lietuvių klubo cho
rui iš šių pareigų pasitraukė. 
Klubo valdyba kreipiasi į 
muzikus, ypatingai pensinin
kus, galinčius vadovauti chorui 
ir norinčius visam laikui arba 
bent žiemos mėnesiams per
sikelti gyventi į sauJėtą Floridą. 
Dėl sąlygų skambinti telefonu 
klubo pirmininkei Angelei 
Karnienei, tel. 727-347-3717, 
e-paštas: AnKarnius@aol.com. 

2005 M., SAUSIO 13 D., PLC, 
Lemonte, Lietuvių dailės mu
ziejuje, įvyks Sausio 13-osios 
minėjimas. Prisiminsime ir 
pagerbsime žuvusius tautiečius 
skaitiniais ir menine programa. 
Rengia JAV LB Kultūros taryba. 

ŠAUKIAMAS VASARIO 16-OSIOS 
gimnazijos buvusių mokinių 
suėjimas, kur i s įvyks 2005 m., 
vasario 24 d., Lietuvių klube, 
L i thuan ian Hal i , 4880 46 th 
Ave. North Saint Petersburg, 
FL 33714, tel. 727-525-5924. 
Planuojamas susipažinimo va
karas , iškilminga vakarienė ir 
šokiai. Dėl dalyvavimo prašome 
p raneš t i Valei Majauskaitei 
Weinhoefer, 8421 29th Street 
Eas t , Pa r i sh , FL 34219, tel . 
941-776-3634, arba Vytautui 
Biretai, 199 Sylvan Ave., To
ronto, ON. M1E 1A4, Canada, 
tel. 416-261-4312 , e l -paš tas : 
vbireta@rogers. com. 

MARIA AUKŠTESNIOJI MOKYK
LA kviečia mergaites, baigusias 
8 skyrių, mokytis Maria aukš
tesniojoje mokykloje. Stoja
masis egzaminas bus 2005 m. 
sausio 8 d., 8 v.r. Su savimi 
reikia turė t i du antro numerio 
pieštukus, ir stojimo mokestį. 
Dėl informacijos skambint i 
773-925-8686 ext . l81 . 

SAUGAUS VAIRAVIMO PRO
GRAMA (AARP) - tai 8 valandų 
kursas pradedant iems vairuoti 
j aun i ems žmonėms. Kursai 
vyks St. Richard School, 5025 S. 
Kenneth Ave., sausio 27 ir 28 
dienomis, nuo 10 v.r. iki 2 v.p.p. 
Regis t ruot is prašom skambi
nant St. Richard parapijos tele
fonais: 773-585-1221, 773-585-
1223. Taip pa t informaciją gali 
sute ikt i AARP atstovas Ber-
nard Gercius, tel. 708-458-9783. 

„Vilniaus stiklo studi
jos" (Pelesos g. 3, Vil
nius) autoriniai pūsto 
stiklo darbai (vazos, 
dubenėliai) jau keletą 
metu Čikagoje parduo
dami moderniose „Mar-
shaU Helds" bei Bloo-
mingdale parduotuvėse 
po „SASAlCI" etikete. 
Prieš Kalėdas darbų 
buvo už labai prieinama 
kainą „T.J.Maxx and 
More" parduotuvėje su 
„Made in Lithuania" 
lipduku. 

Indrės Tijunėiienės 
nuotrauka. 

SKELBIMAI 
A d v o k a t a i 
J o n a s Giba i t i s 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie A v e n u e 
Chieago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

E-mail: f i ibait is@aol.com 
ToO firee 24 hr. 888-776^742 

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

A d v o k a t a s 
V y t e n i s L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chieago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

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

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. Raštinės Čikagoje ir 

W<xxiridKe 
Tel . 877-Gyne jas a r b a 

877-496-3527 

IMIGRACINES TEISES 
SPECIALISTAS 

HONG&ASSOCIATES 
Tel.773-588-6215 

3806 West Lawrence. Čikagoje 
Kalbame lietuviškai 

A d v o k a t a s 
G I N T A R A S P . Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd., Chieago. IL 
60629 

Tel . 773-582-45O0 
Valandos pagal susitarimą 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S B U T V I L A S 
T e l . 312-580-1217 

135 S LaSaDe #230OChicą>o, IL 60803 
CJalimos konsultacijos šeštadieniais 

Mokslo ir industrijos 
muziejuje (Museum of 
Science and Industry, 

57 St. ir Lake Shore Dr., 
Chieago), iki sausio 9 dienos 
veikia kino projektas „Veiks
mas! Filmo kūrimo nuotykis" 
(„Action! An Adventure in 
Moviemaking"). 

Anksčiau niekur ši paroda 
nebuvo eksponuota ir tai yra 
vienas sėkmingiausių Mokslo ir 
industrijos muziejaus projektų. 
Parodą sudaro dvi dalys: 
„Filmavimo studijos patir t is" 
(„The Soundstage Experience") 
ir interaktyvi paroda „Susitik 
su kino kūrėjais" („Meet the 
Moviemakers''). 

F i lmav imo studijos 
p a t i r t i s 

Dažnai pasibaigus filmui 
svarstome: „kaip jie taip pa
darė , jog net mane apgavo, 
privertė patikėti, jog čia ne fik
cija, o realybė". 

Kai už jūsų nugaros už
sivers sunkios metalinės fil
mavimo studijos durys Mokslo 
ir industrijos muziejuje, ga
lėsite patys dalyvauti filmo 
kūrime. Čia „statomame" kri
minal in iame veiksmo filme 
^Pabėgimas nuo Zircon", būti
nai atlikite bent vieną iš kelio
likos siūlomų vaidmenų. Tiesa, 
pr ieš ta i turėsite režisieriui 
įrodyti savo aktorinius suge
bėjimus, bet iš esmės svarbiau
sia garsiai rėkti ir rodyti bega
linį entuziazmą. 

Filmavimo erdvę sudaro 
t rys didžiulės studijos su visais • 
būtinais filmavimo atributais, 
dekoracijomis ir apšvietimo 
efektais. Aktoriai filmuojami 
keliolika kamerų Paryžiaus 
gatvėje, jaukioje lauko kavi
naitėje, Havajų paplūdimyje, 
lėktuve, piktojo herojaus Ziroon 
buveinėje. Siužeto esmė — nuo
bodžiaujančių amerikiečių tu
ristų bandymas pabėgti nuo 
juos persekiojančio piktojo 
Zircon. 

Savaitgaliais susirenka 
daug vaikų, kurie beprotiškai 
nori filmuotis. Bet, atrodo, jog 
daugiausiai džiaugsmo patiria 
suaugusieji, išdrįsę trumpam 
atidėti į šalį savo vargus, 
pareigas ir statusus. Dvi senu-
lytės, nuo įniršusio Zircon 
bandydamos išsigelbėti ropš-
damosios metaliniais turėklais, 
vėliau kino salėje žiūrėdamos 
jau suredaguotą nufilmuotą 
medžiagą, juokėsi, verkė, kva
tojo ir graibstė vieną kitą už 
rankų. 

Sus i t ik su kino kū rė j a i s 

Norėtumėte išvysti deko
racijas ir rūbus, naudotus gar
siausiuose pasaulio filmuose? 
Sužinoti, kaip įgarsinami fil
mai ar atliekami kaskadiniai 
triukai? Pamatyti, kaip buvo 
filmuoti „Žvaigždžių karai" ar 
paliesti kokio nors fantastinio 
siaubo filmo personažo dantis, 
pačiupinėti liežuvį? O gal 
patiktų pajudinti kokio priešt
vaninio roplio galūnę? Šioje 
parodoje neabejotinai galima 
pasilinks-minti ar bent jau 
patenkinti savo smalsumą. Vos 

•PIGIAUSIA — N E 
PATIKIMIAUSIA! Kartelės daž
nai nesuveikia. Pasku t inės 
minutės nutrupa O kaip su 
bendrovėmis, kurių centrinės 
net ne JAV ir siūlo „ypatingus 
įkainius"? Dažniausiai t a i 
prastas internetimo tipo, o ne 
telefoninis ryšys. Prot ingas 
vartotojas renkasi ameri
kiečių firmą (įst. 1993 m t 
LITCOM. Į Lietuvą iš namų 
ar mobilaus telefono TIK 11,9 
et., o JAV — 4,9 et. Jokių 
m-Rcsinia mokesčiu, jnkių 
papildom : knH-j Išklotine 
g-i ;-s,itt: ^u =avo vietine 
>ii.-K.-ut.'i Registruokitės lietu-
% išk.-ii T ^ :>Hr- •:-',:.(-. T,;:J 
I .k. '. -;;,nri:. r. - ; LI f "OM' 
Dėmesio DuDOii r/ahoja tik 
naujiem1- k::«-r.t_-!-ns' 

• D Ė M E S I O ! V I D E O 
A P A R A T V S A V I N I N K A I ! 
N o r ė d a m i t i k ra i kokybiškai 
i švers t i video į r a šus iš 
Lie tuvoje naudo jamos PAL 
s i s t e m o s į amer ik ie t i šką ją 
NTSC ir a tv i rkščia i , kreip
ki tės į I N T E R - V I D E O 3533 
S. A r c h e r Ave . , Chieago, IL 
60609. TeL 773-927-9091. 

Sav . P e t r a s Berno tas . 

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 m a ž a i s m ė n e s i 
n i a i s įmokė j ima i s ir p r i e ina 
m a i s nuoš imč ia i s . Kreipki 
t ė s į M u t u a l F e d e r a l S a 
v i n a s . 2 2 1 2 W e s t C e r m a k 
R o a d T e l . (773) 8 4 7 - 7 7 4 7 

įėjus jus pasitiks videoekrane 
rodomas Shrek, jo draugužis 
asilas ir „mafijozo užsakymą" 
atliekantis Batuotas katinas. 
Paraleliai ekrane galėsite 
išvysti, kokias emocįjas patyrė 
juos įgarsinę žymūs Hollywood 
aktoriai. 

Čia eksponuojami filmų „To 
Kili a Mockingbird", „Seabis-
cuit", „Shrek 2" originalūs rank
raščiai su režisierių pasta
bomis. Juos, kaip ir daugelį šios 
parodos objektų, galima liesti ir 
vartyti. Beje, tai vienas iš svar
biausių Mokslo ir industrijos 
muziejaus bruožų — galimybė 
susipažinti su eksponatais, 
kurių neskiria stiklinės sienos 
ar ištemptos virvės. Na, bet yra 
ir išimčių. Čia eksponuojami 
t ikri „Oskarai", kiekvienais 
metais teikiami JAV Kino meno 
ir mokslo akademijos labiau
siai nusipelniusiems aktoriams, 
režisieriams ir kitiems kino 
pramonės atstovams, bei jų 
liejimo formos pastatyti stik
linėje vitrinoje. Beje, „Oskarai" 
liejami ne kur kitur, o Čikagoje. 
Užkulisių jaudulio persmelktoje 
antrojoje parodos salėje įrengti 
grimo kambariai, kuriuose pro
fesionalūs grimuotojai jus gali 
paversti į visai nesimpatišką 
žvėrį- Viename iš veidrodžių 
galite išvysti, kaip atrodė fan
tastinių filmų aktoriai po 10 
valandų grimavimo. 

Stiklinėse vitrinose ekspo
nuojami labai vertingi ekspo
natai — išties stebėtina, kaip 
juos sutiko parodai paskolinti 
Hollywood režisieriai ir akto
riai. Tai Kate VVinslet persona-
žės Rose vilkėtas tvido kostiu

mėlis su tamsiai violetinės spal
vos dryželiais ir perlais siuvinė
ta apykakle brangiausiame visų 
laikų filme „Titanic". Garsieji 
fiimų „Spykids", „Spiderman" ir 
„Pirates of the Caribbean: the 
Curse of the Black Pearl" 
kostiumai. Taip pat vienas gar
siausių kostiumų kino istorijoje 
— Nicole Kidman filme „Moulin 
Rouge" vilkėta suknelė 
„Juodasis deimantas" („Black 
diamond"). Nuostabu išvysti 
šiuos kostiumus per sieksnio 
atstumą, gal tik gaila, jog nega
lima prisiliesti prie to stebuklų 
ir tuštybės pasaulio, užuosti tų 
dievais tapusių aktorių kvapo. 

Trečiojoje salėje pamatysite 
tikrą Panavision Millenium Ca-
mera ir pro ją tiesiai pažvelkite 
į blizgančią „pirmo ryškumo" 
aktoriaus Tom Cruise kaska
diniams t r iukams naudotą 
„Maglev" automobilį. Šalia 
tokios pat kameros skerspjūvyje 
galėsite stebėti, kaip filmuojant 
juda kino juostelė. 

Savaitgaliais kino parodoje 
išgirdę žvangant grandines ir 
girgždant kažką, kas primena 
gimtosios Lietuvos kaimo tuale
to medines duris, žinokit, jog 
artėjate prie garso efektų zonos. 
Ten energingas jaunuolis ar 
sportiška mergina būtinai jums 
parodys, kaip pačiais papras
čiausiais namų rakandais įgar
sinami žymūs filmai. Šalia 
išvysite gumines plytas ir pei
lius, kuriais „įvykdomos" žmog
žudystės. 

Jei iki šiol jūsų niekas nesu
jaudino — ketvirtoji salė kaip 
tik jums. Bestimpančios ligotos 
žiurkės, kažin kokio gyvūno 

Aktoriaus Tobey Maguire vilkėta? kostiumas filme „Spiderman". 
Kostiumas sukurtas James Acheson. 
TM and© 2004 Columbia Pictures Industries, Inc. 
Spiderman: TM and © 2004 Marvel Characters, Inc. 

Museum of Science and Industry nuotr. 

„Harry the Haunted Hunter" iš filmo „Beetlejuice". Sukurtas Robert 
Short/RSPinc. Priklauso Robert Short kolekcijai, The Geffen Company/A 
Warners Communication Company. 

Museum of Science and Industry nuotr. 

dantys , į keturias dalis su
skaldyta žmogaus galva, roplio 
galūnė, kurią galite judinti spe
cialiu įtaisu. Ir nenustebkite, jei 

prie jūsų priėjęs smagus 
seniokas kyštels jums pačiu
pinėti žavų pabaisos liežuvį. 

Monika Bončku tė 

DRAUGO FONDAS 
4545 WEST 63r*i STREET 

CH1CAGO, IL 60629 
Tel.: 773-585-950© 

POMIRTINĮ PALIKIMĄ GAVUS 
Tokia diena tik trečia visa

me Draugo fondo 11 metų veik
los laikotarpyje. 

Besibaigiant 2004 metams 
atėjo Elenos Vidugirienės laiš
kas su 10,000 dol. čekiu, kuriuo 
ji persiuntė a. a. vyro Vytauto 
Vidugirio pomirtinį palikimą 
Draugo fondui. 

Tik du pomirtiniai paliki
mai Draugo fondui buvo anks
čiau su nedidelėmis sumomis. 
Nežinia, kiek jų yra dar Draugo 
fondo narių testamentuose. Ojų 
galėtų būti žymiai daugiau, 
paliekant paminklą ne tik ka
pinėse, bet ir vienintelio lietu
viško dienraščio „Draugo" iš
laikymui išeivijoje. 

Turime daug dosnių Draugo 
fondo garbės narių, kurie gyvi 
būdami aukojo stambias sumas 
Draugo fondui. Jų tarpe buvo ir 
a.a. Vytautas Vidugiris, pirmojo 
laipsnio garbės narys, su 5,100 
dolerių įnašu. Jo pomirtinis 
10,000 dol. palikimas palieka 
didelį paminklą Draugo fonde 
su 15,100 dol. įnašu aukščiausio 
laipsnio D F ga rbės n a r i ų -
V y t a u t o i r E lenos Vidugi r ių 
vardu. 

Puošnūs antkapiai miru
siems yra svarbus jų prisimini
mas likusiems gyviesiems šei
mos nariams, giminėms bei ar

timiesiems. Svarbūs yra jų gy
venimo kelio paliktų didžiųjų 
darbų bei nuopelnų įvertinimai 
valstybės ar Bažnyčios garbės 
ženklais ar titulais, nors ir juos 
uždengia Amžinybės laiko rūkas. 

Labdara, gerieji darbai arti
mui, parama savosios tautos 
gyvastingumui palaikyti, savo 
tautos spausdintam žodžiui 
išeivijoje išlaikyti yra tie didieji 
pomirtiniai palikimai gyvie
siems. Juos ir palikime. 

Nauj i įnaša i D r a u g o fonde 
Bebaigiant 2004 metus, Drau

go fondą pasiekė keletas naujų 
įnašų, kuriuos čia skelbiame. 

Su 10,000 doler ių: 
Vytautas ir Elena Vidugi

riai, g a r b ė s n a r i a i , iš viso 
15,100 dol., Palos Verdes, CA. 

Su 1,000 doler ių: 
Pranas Povilaitis, g a r b ė s 

n a r y s , iš viso 1,000 dol. Ever-
green Park, IL. 

S u 200 doler ių: 
Jūrų šaulių kuopa „Klai

pėda", g a r b ė s na r i a i , iš viso 
2,400 dol.. VVestchester, IL. 

Su 25 doler ia is : 
Darius Polikaitis, iš viso 

175 dol., Downers Grove, IL. 
Visiems nuoširdžiai dėkojame. 

F o n d o i ž d i n i n k a s 

9* DRA UGO" RĖMĖJAI 
Lietuvių fondas parėmė 

„Draugą" 5,000 dol. auka ir 
atsiuntė tokio turinio laiškelį: 
„Lietuvių fondo Tarybos ir 
Valdybos vardu sveikinu Jus su 
artėjančiomis šventėmis ir 
linkiu džiaugsmingų bei kupinų 
geros nuotaikos Naujųjų metų. 
Taip pat dėkoju Jums už nuola
tinį ir profesionalų Lietuvių 
fondo pristatymą visuomenei. 

Lietuvių fondas skelbia 
2005-uosius „Naujų Lietuvių 
fondo narių" metais. Tikimės, 
kad ir toliau padėsite mums įgy
vendinti užsibrėžtus tikslus, 
skleidžiant žinias apie Lietuvių 
fondą. Su Jūsų pagalba pasiek
sime bendrus lietuvybės tikslus, 
kuriais visi ir toliau galėsime di
džiuotis. Dėkodami Jums, siun

čiame simbolišką kalėdinę 
dovanėlę. Šventiška Kalėdų 
nuotaika tegul aplanko Jus ir 
Jūsų šeimos narius, o Naujieji 
2005-ieji metai teatneša šviesų 
rytojų, kupiną naujų svajonių 
išsipildymų". Pasirašo Lietuvių 
fondo administratorė Laima 
Petroliūnienė. Dėkojame Lie
tuvių fondui už dovaną ir, kaip 
praeityje, „Draugo" puslapiuose 
visuomet atsiras vietos žinioms, 
pranešimams, straipsniams 
apie Lietuvių fondą. Linkime, 
kad „Naujų Lietuvių fondo na
rių" metai būtų tikrai sėkmingi. 

Kazys Karvelis iš Novi, MI, 
atsiuntė „Draugui" 50 dol. 
auką. Širdingai ačiū! 

Irena Truškūnas, gyv. 
Glendora, CA, pratęsė dvi 
„Draugo" prenumeratas 2005-
siems metams, taip pa t už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė 110 dol. auką. Džiau
giamės šią skaitytoją turėdami 
tarp „Draugo" šeimos narių ir 
dėkojame už dosnumą, linkėda
mi sėkmingų Naujų metų. 

Maria Šeduikis, Chieago, 
IL, už kalėdines korteles atsiun
tė „Draugui" 50 dol. auką. 
Dėkojame už dosnumą. 

Patricia Nelia Paulauskas, 
Chieago. IL, atsiuntė 50 dol. 
auką už kalėdines korteles ir 
parašė. „Labai gražios šiais 
metais kortelės". Dėkojame už 

auką ir gerus žodžius. 

Kazys Matons, Sun City, 
AZ, už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė 50 dol. 
auką. Labai ačiū! 

Dalia ir dr. Stasys Strasius, 
gyv. Ann Arbor, MI, padovanojo 
„Draugui" 50 dol. auką. Esame 
dėkingi. 

Laimutė O. Šmulkštienė, 
Melrose Park, IL, už kalėdines 
korteles atsiuntė 50 dol. auką. 
Dėkui už dosnią širdj. 

Viktorija Karaitienė, Union 
Pier, MI, už „Draugo" kalen
dorių atsiuntė 50 dol. auką. 
Labai dėkojame ir linkime 

sveikų, laimingų Naujų metų. 

Aldona ir Klaus Pintsch, 
West Milford, NJ, pasveikino 
visus „Draugo" darbuotojus Ka
lėdų bei Naujų metų proga, o už 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
50 dol. auką. Labai ačiū! 

Gražina Mikėnas už kalėdi
nes korteles bei kalendorių pado
vanojo „Draugui" 50 dol. auką. Ačiū! 

„Linksmų švenčių! Lankyk 
mūsų namus visą laiką! Mes 
siunčiame auką, kad 'Draugas' 
dar ilgai gyvuotų!" — rašo Sta
sė Viščiuvienė, Amerikos Lietu
vių Romos Katalikių moterų 
sąjungos 20 kuopos pirmininkė. 
Labai ačiū už auką 

mailto:smith44@hotmail.com
mailto:AnKarnius@aol.com
mailto:fiibaitis@aol.com



