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„Pragaro vartai" dar 
vis stengiasi. Lietuvėms 
veriasi JAV įmonių 
durys. 
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Mūsų šeimose. 
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Šio šeštadienio priede: 
Ekspozicija Paryžiuje: 
„A. Greimo vaikystė". 
Susan Sontag tarp 
elito ir bohemos. 
„Volungės" ir 
„Exultate" koncertas 
Toronte, Kanadoje. 
Be praeities pažinimo 
nesukursime ateities. 
Prof. J. Pikūnui — 85. 

Naujų metų dovana 
Valdovų rūmams. Apie 
papildomas „Sočiai 
Security" išmokas. 
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„Dainava" pagerbs 
laisvės gynėjus. 
Bus paminėtos Sausio 
13-osios aukos. 
Susitikimas su gen. 
mjr. Jonu Kronkaičiu, 
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Spartas 
* P e n k t ą pe rga lę ULEB 

Euro lygos v y r u k r e p š i n i o 
t u r n y r o devintojo rato rungty
nėse iškovojo Lietuvos krepši
nio iygos (LKL) čempionas 
Kauno ,,Žalgiris", ketvirtadienį 
namuose daugiau nei 4,000 žiū
rovų akivaizdoje 81:71 įveikęs 
Atėnų AEK (Graikija) koman
dą. Tai buvo antroji iš eilės kau
niečių pergalė šiame turnyre. 
25 taškus nugalėtojams pelnė 
ir 18 kamuolių po krepšiais at
kovojo Tanoka Beard. 

* L ie tuvos vyrų krepš i 
n i o r i n k t i n ė p e r g a l i n g a i 
p r a d ė j o Aus t r a l i j o j e vyks
tančių XX Kurčiųjų olimpinių 
žaidynių krepšinio turnyrą. 
Penktadienį pirmosiose šešių 
komandų B grupes rungtynėse 
Lietuvos krepšininkai 82:63 
nugalėjo Italijos komoandą. 

* Ketvir tą ne sėkmę iš ei
lės R u m u n i j o s so s t i nė j e 
vyks tanč iame planetos jauni
mo (iki 20 metų) II pogrupio še
šių komandų A grupės čempio
nate patyrė Lietuvos rinktinė. 
Penktadienį lietuvius 4:1 (1:0, 
2:1, 1:0) nugalėjo penktąją pozi
cija užimantys Serbijos ir Juod
kalnijos bendraamžiai. 

Naujausios 
žinios 

* Seimo Užsienio r e i k a l u 
komi t e t a s ke t i na sva r s ty t i 
klausimą dėl prezidento kelio
nės į Maskvą. 

* Rekord in į pelną per
na i u ž d i r b u s i „ M a ž e i k i ų 
nafta" darbuotojų premijoms 
skyrė 4 6 mln. litų. 

* Vi ln ieč ia i l a b i a u s i a i 
k o r u m p u o t a mies to ins t i tu
cija laiko savivaldybę. 

Valiutų santykis 
1 USD - 2 617 UI 
1 ET "R - :i 552 LT 

Buvę KGB rezervistai valdžios postuose — galvos 
skausmas politikams ir politologams 

Antanas Valionis ir Artūras Paulauskas. Džojos Barysaitės (ELTA) nuotr 

Viln ius , sausio 7 d. (ELTA) 
— Valstybės saugumo departa
mento (VSD) vadovo Arvydo Po
ciaus ir užsienio reikalų minis

tro Antano Valionio priskyrimas 
KGB rezervistams sovietmečiu 
atskleidžia svarbią ir vertą iš
viešinimo problemą, mano val

dančiosios koalicijos politikai ir 
politologai. 

Nuogąstavimus dėl šios pro
blemos išreiškė Vytauto Didžio
jo universiteto Politikos mokslų 
ir diplomatijos instituto direkto
rius Antanas Kuiakauskas, Sei
mo NATO reikalų komisijos pir
mininkas socialliberalas Vaclo
vas Stankevičius. Europos Par
lamento narys socialdemokra
tas J u s t a s Vincas Paleckis i r jo 
partijos bendražygis profesorius 
Bronislovas Genzelis. 

Informaciją apie A. Pociaus 
ir A. Valionio buvimą vadinama
jame KGB rezerve penktadienį 
išspausdino „Atgimimo" savait
raštis. „Atgimimo" duomeni
mis, A. Pocius KGB rezervistu 
tapo pr ieš paskelbiant Lietuvos 
nepriklausomybę — 1989 metų 
pabaigoje, o A. Valioniui KGB 
įsakymu buvo suteiktas kapito

no laipsnis ir įteiktas apdovano
jimas KGB surengtuose moky
muose. 

„Pirmiausia reikia būti tik
ram, jog savaitraščio turimi 
duomenys — patikimi. Šiems 
duomenims pat ikrint i galbūt-
reikėtų sudaryti specialią ko
misiją. Būtina ištirti faktus, iš
siaiškinti aplinkybes. Tačiau jei 
tai, kas paskelbta, pavyzdžiui, 
apie užsienio reikalų ministrą, 
yra tiesa, A. Valioniui reikėtų 
pasielgti garbingai ir atsistaty
dinti", tvirtino A. Kulakauskas. 

A Valionio partijos bendra
žygis V. Stankevičius pabrėžė 
nenorįs kalbėti apie konkrečius 
asmenis, bet pripažino, kad 
„Atgimimo" skelbta informacija 
liudija rimtą problemą ir verčia 
priminti, jog Lietuva — NATO 
ir Europos Sąjungos (ES) narė. 

„Tai tikrai problema. Netu

rėtume jos užglaistyti. Nepa
mirškime — Lietuva yra NATO 
ir ES narė. Turime įrodyti, kad 
tokio pobūdžio problemas Lietu
va pajėgi spręsti ir yra patikima 
Vakarų par tnerė . Būtina iš
aiškinti visuomenei, kas vyksta 
— kitaip valdžia praras žmonių 
paramą. Taip, buvo daug tokių, 
kurie sovietmečiu kolaboravo, 
bet juk daba r kalbame apie 
svarbiausių valdžios institucijų 
vadovus", pažymėjo sociallibe
ralas. 

Profesorius B. Genzelis at
kreipė dėmesį, jog į KGB rezer
vą buvo įtraukiami sovietų val
džios patikrint i , „patikimais" 
pripažinti asmenys. 

„Jeigu įtraukė, tai įtraukė 
patikrintus, sovietų akimis — 
patikimus. Jeigu 1988 ir 1989 
metais jie vis dar buvo KGB re
zerve, Nuke l t a i 7 ps l . 

Prezidentinė darbo grupė ieškos paskirties Kauno prezidentūrai 
Vilnius , sausio 7 d. (BNS; 

— Per mažiau nei vienerius me
tus jau ant ra darbo grupė suks 
galvą, kaip panaudoti Kaune 
esančius ta rpukar io Lietuvos 
prezidentų rūmus. 

Po penktadienį prezidento 
Valdo Adamkaus pageidavimu 
surengto pasitarimo jo patarėja 
Irena Vaišvilaitė pranešė, kad 
nuspręsta sudaryti darbo gru
pe, kuri parengs siūlymus dėl 
tolesnės Kauno prezidentūros 
paskirties ir panaudojimo. 

Pasitarime be V. Adamkaus 
dalyvavo kul tūros m i n i s t r a s 
Vladimiras Prudnikovas, kraš to 
apsaugos ministras Gediminas 
Kirkilas, Kauno meras Arvydas 
Garbaravičius, Vytauto Didžiojo 
universiteto rektorius Vytautas 
Kaminskas. 

Šių institucijų. Kauno vi
suomeninių organizacijų atsto
vai dirbs darbo grupėje. 

„Darbo grupė per labai 
trumpą laiką turėtų labai aiš

kiai apibrėžti Kauno preziden
tūros funkcijas", po pasitarimo 
sakė grupes vadovė, prezidento 
patarėja Irena Vaišvilaitė. 

Anot I. Vaišvilaitės, pasita
rimo dalyviai sutarė, kad Kau
no prezidentūra turi būti „uni
kali įstaiga, nekuriama pagal 
jokį kitą pavyzdį". 

„Prezidentūroje tur i būti 
vykdomos muziejines, ugdomo
sios bei visuomeninės funkci
jos", sakė patarėja. 

Per pastaruosius metus tai 
j au antroji darbo grupė, ieško-
sianti naujų Kauno prezidentū
ros panaudojimo galimybių. 

Pernai vasarą tuometinio 
laikinojo prezidento Artūro 
Paulausko sudaryta darbo gru
pė buvo parengusi programą, 
kuri numatė, kad Kauno prezi
dentūroje pagal specialų grafi
ką galės dirbti šalies vadovas 
bei komanda, priiminėjami ofi
cialūs svečiai, įgyvendinamos 
reprezentacinės programos. 

Iš kairės: Prezidentas V. Adamkus, prezidento patarėjas D. Gudelis, VDU rektorius V. Kaminskas, Kauno meras 
A Garbaravičius, krašto apsaugos ministras G. Kirkilas. Vaido Kopūsto.ELTA) nuotr 

Lietuvos 
karininkas 

Irake 
organizavo 

labdaros akciją 
Vilnius , sausio 7 d. (BNS) 

— Britų vadovaujamos divizijos 
štabe Basra mieste (Irake) tar
naujant is kapi tonas Dar ius 
Barčius suorganizavo kalėdinę 
labdaros akciją, o už sur inktas 
lėšas vietos vaikams nupirko 
dovanų. 

Kaip rašoma Didžiosios 
Britanijos divizijos štabo išpla
t in tame pranešime spauda i . 
Lietuvos karininkas surengė lė
šų rinkimo akciją, organizavo 
aukcionus ir žaidimus, o už su
r ink tus pinigus nup i rko do
vanų Basros vaikams. 

Už tarptautinių pajėgų ka
rių suaukotas lėšas keturiolikai 
Basra mokyklų buvo nupirkta 
įvairių sporto prekių — futbolo, 
krepšinio, tinklinio kamuolių 
berniukams, šokdynių, lankų. 

Antrąją naujųjų metų die
ną kapitonas D. Barčius, lydi
mas Didžiosios Britanijos kara
liškųjų oro pajėgų pulko 51-ojo 
eskadrono karių, su dovanomis 
aplanke mokyklas, t a rp jų Al-
Irfan ir Al Takafa pradines bei 
Tabar ir Al Khud vidurines mo
kyklas. Akcijos metu surinkta 
daugiau nei 1,500 JAV dolerių. 

Šiuo metu Irake tarnauja 
per 100 Lietuvos karių, penki iš 
jų — britų vadovaujamos divi-
ziios štabe. 

Buvę seimunai lengvai randa darbą 
Vilnius, sausio 7 d. (ELTA) 

— Nors kai kurie į Seimą neper
rinkti politikai grįžo dėstytojau
ti arba išėjo į pensiją, keletas 
įtakingiausių socialdemokratų 
gavo vietas ministerijose bei Vy
riausybėje, taip pa t valstybi
nėse institucijose. 

Pavyzdžiui, Juozas Rais-
tenskis. į Seimą neperrinktas 
socialdemokratas, vadovauja 

Vilniaus teritorinei ligonių ka
sai. Dar keli buvę socialdemo
kratai ir socialliberalai politinio 
pasitikėjimo postus užėmė Sei
me. 

Opozicija pažymi, jog dabar
tinė socialdemokratų, socialli
beralų. Darbo partijos bei ..vals
tiečių" valdančioji dauguma da
lydamasi valdžią įsteigė ir nau
jų postų, pavyzdžiui. Audito ko

mitetą Seime. 
Pasak Algio Čapliko, Seimo 

Liberalų ir centro frakcijos se
niūno, iš pradžių naujoji koalici
ja postus ministerijose dalijosi 
viešai, dabar prasideda slaptos 
kai kurių institucijų vadovų vie
tų dalybos, paskui bus dalija
masi vietas valstybinėse įmonė
se: „Ši valdžios piramidė stato
ma 'kietai' ir be skrupulų." 

E. Masiulis: alkoholiui Seimo 
rūmuose — ne vieta 

Vilnius , sausio 7 d. (ELTA) 
— Seimo narys liberalcentris-
tas Eligijus Masiulis siūlo už
draust i prekybą alkoholiniais 
gėrimais bei jų vartojimą parla
mento maitinimo įstaigose. 

Kaip informavo Liberalų ir 
centro frakcija, parlamentaras 
penktadienį tokį pasiūlymą pa
teikė Seimo pirmininkui Artū
rui Paulauskui ir Seimo kanc
leriui Arvydui Kregždei. 

E. Masiulio nuomone, 
sprendimas Seimo restorane vi
siškai uždrausti rūkyti parla
men ta r ams , darbuotojams ir 
svečiams „neabejotinai yra 
rimtas ir sveikintinas žingsnis, 
tačiau reikėtų ties tuo nesustoti 
ir dar labiau skatinti sveiką gy
venimo būdą mūsų valstybėje". 

..Prekyba alkoholiniais gė
rimais Seime vyksta darbo me
tu ir darbo vietoje, o tai drau
džiama vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos įstatymais", sakė 

Eligiius Masiulis 
Valdo Kopūnto (F.LTA) nuotr 

liberalcentristas. 
Dėl to esą kyla rimta grės

mė darbo kokybei. „Tai yra ne
palyginamai didesnė žala negu 
ta, kuri gresia surūkius keletą 
cigarečių darbo metu", patikino 
E. Masiulis. 

Nedarbas per 
metus 

sumažėjo iki 
6 proc. 

Vilnius, sausio 7 d. (BNS) 
— 2004-ųjų gruodžio mėnesį, 
palyginus su lapkričiu, nedar
bas išaugo 0.2 procentinio 
punkto iki 6.0 procentų. 

Per metus (2004-ųjų gruodį 
palyginti su 2003-ųjų gruodžiu) 
nedarbas smuko 1.7 procenti
nio punkto, pranešė Lietuvos 
darbo birža. 

Sausio 1-ąją šalyje buvo 
126,400 registruotų bedarbių. 

Didžiausias nedarbas sau
sio pradžioje buvo Akmenės 
(16.0 proc.), Mažeikių (14.3 
proc ) rajonuose bei Druskinin
kuose (14.1 proc.), o mažiausias 
— Elektrėnų (1.9 proc), Trakų 
(2.0 proc.) rajonuose ir Vilniuje 
(3.0 proc.). 

Tarp didžiųjų miestų di
džiausias nedarbas buvo Pane
vėžyje — 6.5 procento. 

Didindama 
mokesčius 

Lietuva 
pralaimės 

Vilnius , sausio 7 d. (BNS) 
— Lietuvos laisvosios rinkos 
instituto (LLRI) žinovai mano. 
kad valdžiai ir toliau nemaži
nant mokesčių naštos ir įvedus 
naujus bei reguliuojant darbo 
santykius, šalis konkurencinėje 
kovoje dėl investicijų gali pra
laimėti ne tik Europos Sąjun
gos šalims, bet ir būsimosioms 
jos narėms. 

„Svarbiausias 2004 metų 
ekonominis įvykis— Lietuvos 
įstojimas į Europos Sąjungą 
(ES). Tačiau jis parodė, kad 
mūsų politikai ir pareigūnai 
skubėjo įstoti į ES, deja, ne
atkreipdami dėmesio į pasek
mes, neieškodami būdų, kaip 
gyventi įstojus, kaip konkuruo
ti su kitomis šalimis*, progno
zuoja LLRI prezidentas Ugnius 
Trumpa. 

Pasak jo. Lietuva, anksčiau 
konkuravusi su Estija ar Slo
vakija dėl investicijų ir praloš-
davusi joms dėl savo mokesčių 
politikos, labai greitai teišga
lės konkuruoti su Rumunija ar 
Bulgarija, penktadienio nume
ryje rašo „Verslo žinios". 

Nebe pirmą kartą grįžda
mas prie mokesčių LLRI siūlo 
mažinti gyventojų pajamų mo
kesčio tarifą iki 15 proc., kad 
kapitalo ir darbo pajamos būtų 
apmokestinamos vienodai 

Prokurorai 
negali 

nešališkai 
įvertinti savo 

vadovo 
Vilnius, sausio 7 d. (ELTA) 

— Teisės žinovų manymu, ge
neralinio prokuroro pavaduoto
jo Vytauto Barkausko elgesio 
neturėtų vertinti Prokurorų 
etikos komisija. Generalinis 
prokuroras Antanas Klimavi
čius antradienį kreipėsi į Pro
kurorų etikos komisiją, prašy
damas įvertinti savo pavaduo
tojo V. Barkausko elgesį, kuo
met šis į naujametinį pokylį at
vyko policijos automobiliu su 
policininkų ekipažu. 

Prokurorų etikos komisija 
V. Barkausko elgesį vertins pir
madienį. Anot penktadienį iš
platinto Teisės projektų ir tyri
mų centro pranešimo, V. Bar
kausko elgesio vertinimo per
davimas Prokurorų etikos ko
misijai yra nesuderinamas su 
teisinės valstybės principais ir 
Lietuvos teisės sistema. 

Teisės žinovų teigimu, ne
priimtina, kad generalinio pro
kuroro pavaduotojo atsakomy
bes klausimus sprendžia jo pa
valdiniai. 

Anot teisininkų, Prokurorų 
etikos komisijai, kurią sudaro 
prokurorai, perdavus nagrinėti 
vieno iš jų vadovo — generali
nio prokuroro pavaduotojo — 
atsakomybe, prckui-orai negaii 
objektyviai ir nepriklausomai 
išnagrinėti klausimo, nes jie 
yra tarnybiškai pavaldūs jų 
svarstomajam asmeniui. 

Kaip rašoma pranešime, 
taip pažeidžiamas konstitucinis 
teisinės valstybes principas. 
pagal kurį atsakomybes klausi
mus sprendžiančios institucijos 
turi būti nepriklausomos nuo 
atsakomybėn patrauktųjų as
menų, kad galėtų nustatyti 
objektyvią tiesą ir sprendimus 
priimtų tik teisės pagrindu. 

Prokurorą etikos komisija, 
nustačiusi, kad prokuroras, 
vykdydamas tarnybines parei
gas, ignoruoja etikos principus 
ar pažeidžia šio kodekso nor
mas, gali taikyti tik švelnias 
poveikio priemones: pažeidimo 
pripažinimą, įpareigojimą atsi
prašyti, įspėjimą. 

Tačiau, jei komisija nusta
tytų, kad prokuroro veikloje yra 
priesaikos sulaužymo, prokuro
ro vardą žeminančio poelgio po
žymių, ji turėtų perduoti me
džiagą generaliniam prokuro
rui. 

Nevyriausybinės 
organizacijos 

surinko beveik 
300,000 litų 
Vilnius, sausio 7 d. (BNS) 

— Lietuviai dosniai aukoja nu
kentėjusiems nuo praėjusių 
metų pabaigoje Pietryčių Azijo
je praūžusio cunamio — per de
šimt dienų nevyriausybinės or
ganizacijos surinko beveik 
300,000 litų aukų. 

Raudonojo kryžiaus draugi
ja, praėjusią savaitę pradėjusi 
pagalbos akciją, penktadienį 
jau buvo surinkusi 252,800 litų. 

Lietuvos „Caritas", praėju
sią savaitę irgi pradėjęs rinkti 
aukas, šiuo metu yra surinkęs 
33,800 litų. 

Lietuvos Vyriausybė nuo 
žemės drebėjimo ir cunamio 
nukentėjusioms Pietryčių Azi
jos valstybėms trečiadienį nu
sprendė skirti 350.000 litų. Pi
nigai bus pervesti į JT Huma
nitarinių reikalų biurą. 
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Iš Ateitininkų 
Gyvenimo 

Medžiagą siųsti: 
Vidai Kuprytei c/o Draugas 

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

MEILE KNYGAI 
Čikagos sendraugių susirinkime 

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ 

Gruodžio mėn. 5 d. Pa
saulio lietuvių centre, 
Lemonte, įvyko antrasis 

šių 2004/2005 veiklos metų Či
kagos ir jos apylinkių sen
draugių ateitininkų susirinki
mas . Pereiti, 2004 metai, buvo 
sukaktuviniai — suėjo 60 metų 
nuo partizanų rezistencinio ju
dėjimo pradžios ir 100 metų nuo 
spaudos draudimo pabaigos 
Lietuvoje. Lietuvoje Seimas 
paskelbė šiuos metus „Kalbos ir 
knygos metais", o Šiaurės Ame
rikos ateitininkų taryba (ŠAAT) 
paskelbė šūkį: „Knygnešių pė
domis su kalba ir kūryba". Tad, 
Čikagos sendraugių ateitininkų 
valdyba nutarė, ap ta r t i šias 
temas susirinkimo metu, nu
kreipiant jas praktiška linkme. 

Mindaugas Bielskus ir 
Audra Kubiliūtė Daulienė buvo 
pakviesti gvildenti temą „Kaip 
puoselėti lietuviškų knygų skai
tymą savo šeimose i r savųjų 
tarpe". Maždaug 40 asmenų 
susirinko pasiklausyti prele
gentų minčių ir pasiūlymų. Kai 
kurie atskubėjo palikę savo 
vaikus ir vaikaičius jaunųjų 
ateitininkų susirinkime Ateiti
ninkų namuose. Maloni „prob
lema" kai sendraugiai atei
tininkai netelpa Ateitininkų 
namuose kuomet t en vyksta 
jaunučių susirinkimai ir vado
vės leidžia žinoti, kad visos pa
talpos perpildytos! 

Susirinkimo pradžioje iš 
Lietuvos besilankantis jėzuitų 
provinciolas kun. A. Gudaitis, 
SJ, sukalbėjo maldą ir visus 
pasveikino ne kaip „sendrau
gius", bet kaip naujus draugus. 

Ramunė Kubiliūtė visus 
pasveikino valdybos vardu, 
apibūdino susirinkimo temą ir 

pamatyti, ar leidyklos aiškiai 
pažymės tuos apdovanojimus 
an t knygų viršelių kaip „koky
bės ženklą". 

Audra Kubiliūtė-Daulienė 
pabrėžė knygų skaitymo svarbą 
šeimose ir tėvų pavyzdį vai
kams. Jos manymu, knygos iš
verstos į lietuvių kalbą gali vai
kams pristatyti lietuviškai kal
bančius tarptautinius jiems pa
žįstamus personažus, kaip an
ta i „Barbie" ar „Kliunki"— 
Donald Duck, ir globalines ver
tybes. Tačiau, norint vaikams 
perteikti lietuvišką dvasią, rei
kia rasti lietuvių autorių kny-

Papilės Šv. Aloyzo ateitininkų kuopos nariai švenčia antrąją Šv. Kalėdų dieną. Apie šios kuopos veiklą bus gali
ma paskaityti ateinantį šeštadienį. 

Gero vadovo bruožai 
Diskusijos Čikagos moksleivių t a rpe 

C ikagos Prez. A. Stulgins
kio - Kun. A. Lipniūno 
moksleivių kuopos nariai 

susirinko lapkričio 13 d. Vyko 
pašnekesys. Nes esame ateiti
ninkai, visi s tengiamės sekti 
ateitininkų šūkį: „Visa atnau
jinti Kristuje". Kad galėtumėme 
tą gerai atlikti, mums reikia 
išvystyti tam t ikrus asmenybės 

bruožus. Vienas iš jų yra būti 
geru vadovu. 

Pravesti pašnekesį apie va
dovavimą pakvietėm Rimą 
Polikaitytę. J i mums uždavė 
tokius klausimus: kas yra mūsų 
dabartiniai vadovai? Kokie yra 
gero vadovo asmens bruožai? 
Mes pasvarstėm ir nuspren-

Dalis susirinkusių Čikagos sendraugių ateitininkų klausosi pašnekesio apie knygas. Iš k: Vita Reinytė, Petras V. 
Kisielius, Elvyra Narutienė, Marius ir Dalia Nariai, Marija Kuprienė, Rūta Kuibienė, Irena Šatkauskienė, Arūnas 
Llulevičius, Remigijus Šatkauskas, Pranas Pranckevičius ir Jolita Narutienė. 

gų. Ji apibūdino patrauklias ir 
mažiau patrauklias lietuviškų 
vaikiškų knygų savybes ir te
matiką. Jos manymu, išeivijos 
vaikams mažiau patinka eiliuo
tos pasakos, nes tokių napatiria 
kasdieninės mokyklos pamoko
se. Prelegentė piršo mintį, kad 
lietuviškas knygeles dovanotų 
Kalėdų senelis. Prelegentė taip 

Okaqos sendraugiu susirinkime Audra Kubiliūtė Daulienė ir Mindaugas 
Bielskus diskutavo jauniems ir vyresniems skaitytinas knygas. 

pasidalino, žiniomis apie skai
tymą surinktasis bibliotekinin
kystės bei lietuviškos periodi
kos. Ji paaiškino, kad skaity
mas gali perduoti vertybes, 
gyvenimo įžvalgas, dvasingu
mą. Deja, yra ir niekam vertos 
literatūros, kuri nepraturtina 
skaitytojo. Yra ir nepavyzdin-
gų mokytojų, kurie mokyklose 
vaikams nepuoselėja meilės 
skaitymui. Todėl šeimos t u n 
imtis atsakomybės skatinti 
gerų knygų skaitymą namuose. 
Suaugusiams verta susidomėti 
knygų skaitymo klubais, ar bib
liotekų ir knygynų ruošiamomis 
prograiaomu kurios suburia 
skaitytojus Lietuvoje 2005 m. 
!<•;•« pradėta teikti vaikų lite-
•--ifurn*; premijas. Bus įdomu 

pat susisiekė su University of 
Illinois Čikagoje Lituanistikos 
katedros vedėja, l i teratūros 
specialiste, prof. Violeta Keler
tiene, kuri taip pat parūpino 
rekomenduotinų knygų sąrašą. 

Mindaugas Bielskus kalbėjo 
apie knygas tinkamas paaug
liams ir suaugusiems, apie at
kreipimą dėmesio į žodžių tur
tingumą knygose, ir apie svar
bą skaityti knygas apibūdinan
čias sunkius Lietuvos istorinius 
laikotarpius. Jis paaiškino, jog 
kartais neužtenka jaunuoliui 
tik pasiūlyti knygą skaityti, bet 
kai kuomet yra gerai tėvams ir 
jaunimui knygas balsiai skai
tyti kartu. Tada galima išsiaiš
kinti nežinomus žodžius bei 
sąvokas ar papasakoti apie 

istorinius a ts i t ik imus. Prele
gentas kalbėjo apie jo mėgsta
mas knygas labai atvirai, pvz. 
apie vieną jis pasakė: „Man 
kartais kelis kar tus reikėjo per
skaityti tuos pačius sakinius, 
kad suprasčiau, kad pagaučiau 
kalbos ritmą". Apie kitą, pa
reiškė: „Vos gali susigaudyti 
kas vyksta, bet kažkodėl vis 
tiek intriguoja". 

Prelegentas aukštai įverti
no „Naujojo židinio" drąsius 
vertinimus šių dienų klausi
mais, pvz., Dar iaus Barono 
„Pagoniškos Lietuvos bergždu-
mas šiandienos Lietuvai". Jis 
užsiminė apie knygų įsigijimo 
sunkumus išeivijoje, ir 
rekomendavo, kad gal reikėtų 
suburt i „knygų iš Lietuvos 
įsigijimo kooperatyvą". 

Po prelegentų pasisakymų 
vyko diskusijos. Susirinkusieji 
patys siūlė savo mėgstamiau
sias knygas. Ilgai diskutavome 
kur knygas rasti ar nusipirkti. 
Pasigailėjome, kad Čikagoje 
nėra lietuviškų knygų biblio
tekos, kaip kituose miestuose 
veikia prie parapijų. Kažkas 
iškėlė mintį, kad „audio" kny
gos yra populiarios JAV-se, 
ypač kelionėse, gal reikėtų ir 
lietuviško varianto0 

Šiame sus i r inkime prele

gentai perdavė savo meilę lietu
viškam žodžiui, abu turi dideles 
asmeniškas bibliotekas, t.y. 
knygų rinkinius, ir galėjo leng
vai išvardinti knygas, jų auto
rius, knygų tematiką. Siame 
susirinkime negvildenome išei
vijos gyvenimo kitos medalio 
pusės — esame apsupti sveti
mos kultūros ir kalbos, o lietu
vių kalba nelengva įpiršti 
kalbėti ir skaityti... Kai kurie 
susirinkimo dalyviai gal norėjo, 
kad prelegentai pasidalintų 
kokiais ..magiškais receptais" 
kaip šeimoje puoselėti knygų 
skaitymą . Iš prelegentų pasi
sakymų receptas atrodo ne
sudėtingas bet reikalaujantis 
pastangų: reikia knygai paskir
ti laiko, reikia su džiaugsmu ir 
susidomėjimu dalintis ką esi 
perskaitęs ir diskutuoti apie 
knygose iškeltas mintis . 

Prelegentai susirinkimo da
lyviams išdalino rekomenduoti
nų knygų sąrašus. Jei norė
tumėte tokius sąrašus įsigyti, 
rašykite šio skyriaus el-pašto 
adresu: draugas @ateitis.org, 
arba "Ateitininkų skyriui" 
„Draugo" adresu. Jei paprastu 
paštu prašysite, prašome 
atsiųsti sau adresuotą voką su 
37 centų pašto ženklu. Su malo
numu sąrašais pasidalinsime. 

STUDENTAI ATEIT ININKAI 

išreiškia gil ią p a d ė k ą vi
siems, kurie savo pinigine 
auka prisidėjo pr ie „Gau-
dearnus" žurna lo išlaikymo. Štai per Čikagos ateitininkų kūčių 
šventę šie geradar ia i parėmė studentų žurnalistines pastangas: 
I. Stončienė, A. Šmulkštienė, p. Polikaičiai, L. Garbonkienė, p. 
Mackevičius, ). Baužys, L. & j . Šalčiai, Liudas Landsbergis, D. 
Kapačinskienė, dr. V . Šaulys, R. Kasniūnienė, D. Lietuvninkienė, 
V. Aleksa, j . Damušienė ir Marius Poiikaitis. 

Jei n o r ė t u m ė t e įsigyti naujausią „Gaudeamus" n u m e r į 
kreipkitės j Živilę Bielskutę el-paštu: bielskute@yahoo.com 
arba te le fonu ( 7 0 8 ) 788-6208. 

dėm, kad visų gerai žinomas 
šūkis „Kilti ir kelti" yra iš tiesų 
šūkis skat inantis būti geru 
vadovu. Kai esi geras vadovas, 
ne tik kitus paveiki, bet ir savo 
savigarba patobulėja. Mes visi 
pasidalinom mintimis apie 
įvairias vadovo savybes, kurias 
mes jau turime ir kaip jas galė
tume toliau vystyti mokykloje 
ir lietuvių tarpe. Pabaigėm 
diskusijas ir pasivaišinom 
sumuštiniais bei saldumynais. 
Visi išėjome iš Ateitininkų 
namų tą vakarą norėdami ką 
nors gero padaryti . Gal iš 
mūsų kuopos išaugs rytojaus 
prezidentas ar prezidentė? 

Kristina Qu inn 

Dermatologijos ligų ir odos vėž io į 
| specialybė, kosmetinė chirurgija, Į 

v i so veido atjauninimas 
RUTH JŪRATĖ BARSKY, MD 
120 Center Mali # 318 OakBrook.IL i 

60523 
Tel. 630-571-2630 

GALE SABALIAUSKAS, MD. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Mi<jwest Heart Speciaiists 
15900 W. 1271h St Ste 200 

Lemont, IL 60439 
630-719-4799. 

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

EDMUNDAS VT2NAS, MD., S.C. 
VIDAUS LIGLĮ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ava Ste 516 

Chicągo, IL 60638 
TeL773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

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

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

Joliet, IL 60435 
Tol. 815-741-3220 

SURENOER LAL, M.O. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 
Tel . 7 7 3 4 3 4 - 2 1 2 3 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

630-941-2609 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M D . 
Vaikų gydytoja 

9 0 0 Ravinia PI., Ortand Park, IL 
T e l . 7 0 8 - 3 4 * 0 8 8 7 

Priklauso Palos ir Christ Sgoninems 

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

Austi, Nosies, Gerklės Ligos 
Chirurgija, Klausos aparatai 

7350 W. CoHege Dr.ve, Suite 208 
Palos Heights, IL 60463 

Tel. 708-361 9199 
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$120.00 

1/2 metų 
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$70.00 

$300.00 
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$60.00 
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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 
WMWJ08I teituisurgeiyandUuuul uoVicom 

Dr. V I U U S MIKATTIS 
Šeimos daktaras ir chirurgas 

Family medical cimic 
10811 W. 143 St Ortand Park, L 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 708-460-2500 
Dr. L INA P O Š K U S 

Dantų gydytoja 
4635 W . 6 3 St.;Chicago 

Tel. 773-735-7730 
10 S 640 S. Kingery Hwy, Wtowbrook 

Tel. 630-323-5050 

JONAS V . P R U N S K I S , M D 
TERFB DALIAS PRUNSKrS, M D 

MAUNAK V . RANA, MD 
Illinois Pain Treatment Institute 

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

skausmo diagnozės ir 
gydymo specialistai 

Ekjin: 847-289-8822 
McHenry. 815-363-9595 
EkGrova 847-718-1212 

www.iliinotepaJn.corn 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
D A N U ! G Y D Y T O J A S 

Lietuviams sutvartcys dants už prieinamą kainą, 
Susitarimui kabes angKkai arba lietuviškai. 
4647 W 103 St, Oak Lawn, IL 
55 E VVashington, Ste 2401, 

Chicago, IL 
Te l . 7 0 8 - 4 2 2 - 8 2 6 0 

Dr. Vida I.Puodžiūnienė 
HeaJthy Connection 
Chvopt aerje & Rehab 

CWc 
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 
Te l . 815 -834 -9075 /9076 

Kalbame 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 
CMROPRACTrC PHYSIC1AN 
MANUALINE IR FIZIOTERAPIJA, 

AKUPUNKTŪRA, 
nugaros, taMo, gataa aVauamų 

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

Berwyn, IL 60402 
Tel . 7 0 8 - 4 8 4 - 1 1 1 1 

Dirbame kasdien, savaitgaliais — 
susitarus. Kalbame lietuviškai 

DR. L PETREIK1S 
DANTLĮ GYDYTOJA 
9 0 5 5 S.Roberts Road 

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

T e l . ( 7 0 8 ) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

LINAS S IDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija/Akiniai 

9830 S.Ridgelana Ave. 
Chicago Ridge 

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

Tel . (773) 884-7960 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6417 W . 8 7 St. 

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

R I M G A U D A S NEMICKAS, M.D. 
S . P R A S A D TUMMALA, M.D. 

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. VILUA KERELYTĖ 
Amber Health Center 

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

akupunktūra. 
6420 W127 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 

G E D A S M . GRINIS, M D 
lnkstų,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 

3 8 2 5 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 CNcago, L 60655 
773-233-0744 arba 773-4894441 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

T e l . ( 708 ) 598-8101 
Va landos pagal susitarimą 

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

1 0 7 4 5 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 6 0 4 6 7 

7 0 6 - 8 7 3 9 0 7 4 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 

Kalbame lietuviškai 
10 S. 640 Kingery Highway 

WillowbrooR, IL 60527 
Tel. 630-323-2245 

Valandos pagal susitarimą 

VDAS J. NEMCKAS, MD. 
KAPDIOLOGAS-SK3GS UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tol. 773-471-3300 

Dr. DANA M. SAUKUS 
Dantų gydytoja 

38 Oak Creek Plaza 
Mundetein, IL 60060 

Te l . 847-949-7300 
Valandos pagal susitarimą 
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LIETUVOS MOTERIMS VERIASI JAV ĮMONIŲ DURYS 
INGA SMIRNOVIENE 

Vilnietė Inga Smirnovie-
nė dalyvavo „Across Cultu
res" mainų programoje ir 
spal io mėn. b u v o a tvykus i į 
Seattle , WA 

Didelės ir neribotų galimy
bių JAV mielai priima Lietuvos 
atstovus ir yra pasiruošusios 
visiems norintiems per te ik t i 
savo patirtį. Tuo įsi t ikino 
Lietuvos įvairių verslo sričių 
atstovės, spalio mėnesį dvi 
savaites viešėjusios Washington 
valstijoje pagal Baltijos šalių — 
JAV verslo ir kultūrinių mainų 
programą „Across Cultures". 

Susitikimuose su didžiausių 
JAV bendrovių ats tovais bei 
įvairiuose mokymuose ir semi
naruose dalyvavo „Šatr i jos" 
generalinė direktorė Aida Zig-
mantavičienė, „Termolait" di
rektorė Vitalija Sipavičienė, ry
šių su visuomene agentūros 
„ID4" projektų direktorė Inga 
Smirnovienė, „NORDEA" Vers
lo klientų aptarnavimo vadovė 
Indrė Zajančiauskė, „UPS" 
Klientų aptarnavimo ir žmo
giškųjų išteklių vadovė Jū ra t ė 
Stanišauskienė, „Murena" par

davimų ir r inkodaros vadovė 
Orinta Jasudaitė bei „Omintel" 
juridinio skyr iaus vadovė 
Jurgi ta Šlekytė. Mes visos 
esame be galo dėkingos Jūratei 
Kazickaitei ir Kazicko šeimos 
fondui, kurių dėka mes daly
vavome šioje programoje. 

„Across Cultures" taip pat 
buvo dalyvių ir iš Estijos. Šiais 
metais mūsų delegacijoje nebu
vo atstovių iš Latvijos, tačiau 
tikimasi, kad ir šios šalies 
atstovės prisijungs prie minė
tos programos. Su delegatėmis 
iš Estijos ta ip pa t aptarėme 
galimus tolimesnius tarpusavio 
bendradrabiavimo var ian tus . 
Tikimės, kad „Across Cultures" 
metu užsimezgusi pažintis bus 
naudinga. 

Programos metu buvo su
darytos galimybės lankytis 
tokiose JAV įmonėse, kurių 
veikla ar t ima ats tovaujamai 
sričiai. „Nordstrom", „Boeing", 
„Microsoft", „Starbucks", „Bank 
of America", „Edelman", „Cost
co", UPS — tai t ik keletas JAV 
bendrovių, kurių atstovai mus 
mielai supažindino su veiklos 
istorija, pagrindiniais ir strate
giniais t ikslais . Mes labai 

džiagiamės „mentorship" diena 
— tai buvo unikali galimybė 
pamatyt i JAV bendrovę iš 
vidaus. Žymiausios JAV ben
drovės ir savo sričių vadovės 
atvėrė mums savo duris, kad 
pasidalintų savo patir t imi ir 
vertybėmis! 

Puikių programos organiza
torių dėka, turėjome daug 
mokymų, diskusijų. Kiekvienas 
susitikimas mums buvo be galo 
naudingas. Būnant JAV atrodė, 
kad nyksta sienos tarp valsty
bių ir kad svarbiausia — šalių 
kultūra ir jos pažinimas. Labai 
įkrito Bruce Nordstrom 
(„Nordstrom" bendrovės pir
mininko) žodžiai, ištarti per 
verslo pusryčius VVashington 
universitete (Business Break-
fast in University of VVashing
ton Business School): „Žinių 
apie kultūrą ir jos skirtumus 
neįmanoma pasisemti iš knygų 
— tai reikia pačiam pajusti ir 
sužinoti". 

Itin šiltus prisiminimus 
paliko susitikimas su Seattle 
Lietuvių bendruomene. Buvo be 
galo malonu išgirsti lietuvišką 
žodį ir pajusti lietuvišką dva
sią toli nuo savo namų. 

Spalio 24-oji taip pat ilgam 
liks mūsų atmintyse. Tą dieną 
Lietuvoje vyko antrasis rinkimų 
į Lietuvos Respublikos Seimą 
ratas. Būdamos toli nuo namų, 
turėjome galimybę atiduoti savo 
balsą Lietuvos garbės konsulo 
namuose! Tai mums buvo didelė" 
garbė. 

Programos „Across Cultu
res" organizatorė, ,,Women 
Business Exchange" prezidentė 
Christina Bruning mūsų dažnai 
klausdavo apie įspūdingiausius 
ir labiausiai įsiminusius įvy
kius. Vieną dieną ta i buvo 
„Microsoft" ir Bill Gatės, kitą 
— „Starbucks", trečią — vėl 
kažkas kita. Tačiau baigiantis 
kelionei visos supratome, kad 
visa programa buvo kaip vienas 
didelis įvykis, palikęs neišdil
domų prisiminimų. Net ir dabar 
galvoje tiek daug jausmų, nors 
po kelionės praėjo jau nemažai 
laiko. Esame be galo dėkingos 
tiek „Across Cultures" rėmė
joms, tiek ir pačios programos 
organizatoriams. Dėsime visas 
pastangas, kad programa , Across 
Cultures" taptų kasmetiniu 
renginiu —jau kitąmet ji turėtų 
įvykti vienoje iš Baltijos šalių. 

w 

Didėja žemdirbių susidomėjimas ES struktūrine parama 
KĘSTUTIS PRANCKEVICIUS 

Gruodžio 10 d. baigėsi pa
raiškų priėmimas pagal Lie
tuvos 2004—2006 m. bendrojo 
programavimo dokumento Kai
mo plėtros ir žuvininkystės pir
mumo priemones. Remiant i s 
negalutiniais duomenimis, Na
cionalinė mokėjimo agen tū ra 
(NMA) priėmė ir užregistravo 
882 paraiškas. Bendra prašo
mos paramos suma — 337 mln. 

_Lt. 

Aplenkė n e t prognozės 

Paraiškų pagal Lietuvos 
2004—2006 m. bendrojo progra
mavimo dokumento Kaimo 
plėtros ir žuvininkystės pirmu
mo priemones priėmimas buvo 
pradėtas rugpjūčio 10 d. ir 
tęsėsi iki gruodžio 10 d. Na
cionalinės mokėjimo agentūros 
direktorius Valent inas Miltie-
n i s pabrėžė, kad toks besikrei
piančiųjų skaičius dvigubai 
viršijo išankstinių apklausų 
prognozes. Lyginant SAPARD 
ir struktūrinei paramai gauti 
paraiškų teikimo tempus, 
pastebėtas akivaizdus šuolis. 
Per keturis šių metų mėnesius 
priimtų paraiškų struktūrinei 
paramai gauti kiekis artimas 
skaičiui paraiškų, priimtų per 
trejus SAPARD paramos 
įgyvendinimo metus. 

„Sėkmingas SAPARD įgy
vendinimas lėmė kaimo žmonių 
aktyvumą, kreipiant is dėl 
Europos Sąjungos (ES) struk
tūrinių fondų finansinės pa
ramos. Šiuo metu gautos 
paraiškos vertinamos, o j au kitų 
metų pradžioje bus pasirašytos 
pirmosios E S s t ruk tūr inės 
paramos teikimo sutartys", — 
sakė NMA direktorius Valen
tinas Miltienis. 

Didžiausio susidomėjimo 
sulaukė priemonė „Jaunųjų 
ūkininkų į s ikūr imas" — pa
raiškas pateikė 372 jaunieji 
ūkininkai. Visiems reikala
vimus atitikusiems jauniesiems 
ūkininkams bus ski r ta vien
kartinė įsikūrimo išmoka — 
kiek per 3,000 Lt už 1 ha žemės 
ūkio paskirties žemės. Maksi
mali paramos s u m a vienam 
pareiškėjui — 86,32 tūkst. Lt. 
Bendra jaunųjų ūkininkų 
prašomos paramos suma siekia 
31,568 mln. Lt. Šiai paramos 
priemonei įgyvendinti 2004— 
2006 metais skir ta daugiau 
kaip 56 mln. Lt. 

Didelio susidomėjimo taip 
pat sulaukė pirminės žemės 
ūkio produkcijos gamintojams 
skirta priemonė „Investicijos į 
žemės ūkio valdas". Šią paramą 

siekia gauti 278 žemės ūkio pro
dukcijos gamintojai . Bendra 
pareiškėjų prašoma suma virši
ja 146 mln. Lt. Maksimali pa
ramos suma vienam projektui 
— 1,2948 mln . Lt. Paramos 
priemonei „Investicjos į žemės 
ūkio valdas" įgyvendinti 2004— 
2006 m. skirta 212,6 mln. litų. 
Dėl paramos miško valdų infra
s t ruktūrai , miškų ekonomi
nėms, ekologinėms funkcijoms 
gerinti ir s t ichinių nelaimių 
preven-cinių priemonių įsigi
jimui kreipėsi 24 pareiškėjai. 
Bendra prašomos paramos 
suma — 4,985 mln. Lt. Priemo
nei „Miškų ūkis" įgyvendinti 
2004—2006 m e t a m s skir ta 
21,827 mln. Lt. 

Priemonę „Kaimo vietovių 
pritaikymo ir plėtros skatini
mas" sudaro šios veiklos: 
„Žemės ūkio ir art imų ekono
minės veiklos sektorių įvairini-
mas siekiant įvairiapusio eko
nominės veiklos pobūdžio ir 
alternatyvių pajamų šaltinių", 
„Kaimo turizmo ir amatų veik
los skatinimas", „Žemės ūkio 
vandentvarka" bei „Konsul
tavimo pas laugos ūkiams". 
Sulaukta 47 pareiškėjų, kurių 
prašomos pa ramos suma — 
61,543 mln. Lt. Priemonei 
„Kaimo vietovių pritaikymo ir 
plėtros skatinimas" įgyvendinti 
2004—2006 meta is skirta 
190,209 mln. Lt. 

Didesnis dėmesys ir 
žuvininkyste i 

Žuvininkystės sektoriaus 
atstovai paraiškas galėjo teikti 
pagal šias paramos priemones: 
„Veikla, susijusi su žvejybos 
laivynu", „Gyvųjų vandens 
išteklių apsauga ir plėtra, 
akvakul tūra , žvejybos uosto 
įrenginiai, perdirbimas ir rinko-
dara bei žvejyba vidaus van
denyse", „Kita veikla (susijusi 
su žuvininkyste)". Iš viso gautos 
34 paraiškos, kur ių bendra 
prašomos pa ramos suma — 
53,163 mln. Lt. 2004—2006 
metais Lietuvai žuvininkystės 
priemonėms įgyvendinti skirta 
59 mln. Lt. 

Pagal Lietuvos 2004—2006 
metų bendrojo programavimo 
dokumento Kaimo plėtros ir 
žuvininkystės pirmumo prie
monę „Žemės ūkio produktų 
perdirbimas ir rinkodaros ge
rinimas" buvo gauta 14 
perdirbėjų paraiškų, kurių ben
dra prašomos paramos suma — 
35 mln. Lt. Kaimo plėtros ir 
žuvininkystės prioriteto prie
mone JLeader +" susidomėjo 47 
pareiškėjai, kurių pateiktų pro
jektų pagr indinis tikslas — 

paruošti kaimo plėtros strategi
ją. Visų projektų prašoma 
paramos suma — 931,000 Lt. 
Priemonė „Mokymas", skir ta 
dirbančiųjų žemės ūkyje pro
fesinei kvalifikacijai užtikrinti, 
sulaukė 56 pareiškėjų dėmesio. 
Šios priemonės įgyvendinimui 
2004—2006 metams skir ta 

9,054 mln. Lt. 
Pasak NMA vadovo V. 

Miltienio, visoms Lietuvos 
2004—2006 m. bendrojo progra
mavimo dokumento Kaimo 
plėtros ir žuvininkystės pir
menybių priemonėms įgyven
dinti suteikta parama sieks 
daugiau nei 660 mln. Lt. 

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto tarybos 
KREIPIMASIS 

Prieš 17 metų susibūrę į 
Sąjūdį būdome ir kėlėmės. 
Tikrieji Lietuvos patriotai — 
par t izanai , t remtiniai , polit
kaliniai , Nepriklausomybės 
kovų dalyviai, inteligentai, 
kul tūros darbuotojai buvo 
vadovais ir svarbių darbų ini
ciatoriais. 

Prieš 15 metų, 1990 metų 
kovo 11-ąją Lietuva nusimetė 
sovietnės okupacijos ir komu
nistinio genocido jungą ir at
statė nepriklausomybę. Pasau
lis džiaugėsi, pritarė ir padėjo. 

Prieš 14 metų, 1991 metų 
sausio pradžioje ant gležnos 
nepriklausomybės užgriuvo 
KPSS, KGB, GRU ir VLKSM 
mokslus ir muštrą praėję komu
nizmo statytojai ir kolaboran
tai. K. Prunskienė, savavališkai 
pakėlusi kainas, jedinstve-
ninkams davė signalą nepri
klausomybės šturmui. Maskva 
su savo strategais ir juodųjų 
darbų meistrais burokevičiais, 
jarmalavičiais , naudžiūnais, 
šurupovais, lazutkomis, cha-
dunkinais, uschopčikais, Ivano
vais, omonu, jedinstveninkais ir 
kariuomene bandė restauruoti 
k o m u n i z m ą 
Lietuvoje. 

T a č i a u 
nepriklauso
mybės prie
šai susidūrė 

r su tautos 
ryžtu, pa
s i š v e n t i m u , 
meile tė
vynei, karžy
gių dvasia. 
Ant neprik
l a u s o m y b ė s 
aukuro sudė
tos geriau
sių tautiečių 
g y v y b ė s . 
Amžina šlo
vė jiems. Gar
bė visiems 
n e p r i k l a u 
somybės gy
nėjams. 

Vilniaus tele
vizijos bokš
tas. 
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Neprikiausosaybes duobka
siai nenurismta. Naudodami 
didelius pinigus ir juodąsias 
rinkimines technologijas, už-
valdydami žiniasklaidą, men
kindami nepriklausomybę, po
pulistiniais pažadais apgaud
inėja žmones, siekdami sava
naudiškų grupinių tikslų, 
Maskvos remiami skverbiasi į 
Seimą, Vyriausybę, ir Europos 
Parlamentą. 

Lietuvos laukia nauji iš
bandymai. Lietuvos ateitis 
priklausys nuo kiekvieno Lie
tuvos piliečio sąžiningumo, 
savarankiško apsisprendimo ir 
nepriklausomybės siekio. Sau
sio 13-oji įėjo į Lietuvos nepri
klausomybės ir valstybingumo 
gynimo kovų istoriją. Tene
gęsta nepriklausomybės idealai 
ir Sausio 13-osios žygdarbis! 

Minėdami Sausio 13-ąją. 
prisiminkime visus nepriklau
somybės kovų dalyvius, di
džiules netektis, pagerbkime 
aukas ir prašykime Aukščiau
siąjį paramos bei palaimos. 

L. Keros ie r ius 
Tarybos 

posėdžio pirmininkas 

DANUTE BINDOKIENE 

„Pragaro vartai" 
visgi labai stengiasi... 

" T ^ ^ r i s t u s , savo apaš ta lu i Pet rui paves-
L ^ damas vadovauti tkurtajai Bažnyčiai, 

J L ^ p a ž a d ė j o , kad „nei pragaro vartai jos 
nenugalės". Bet tie „pragaro vartai" per dau
giau kaip 2 tūkst . metų dėjo (ir tebededa) daug 
pas tangų sunaik in t i arba bent sumenkint i 
Kristaus įsteigtąją Bažnyčią. Jokia kita religija 
nėra taip aršiai puolama, kaip katalikybė. 

Galime nesunkiai įsivaizduoti, koks pa
saulyje (ypač Amerikoje) kiltų tr iukšmas, jeigu 
kas išleistų knygą, įžeidžiančią arba pajuo
kiančią žydų religiją. Prisiminkime, kiek daug 
pernai kritikos, protestų ir net boikoto susi
laukė Mel Gibson filmas „The Passion of the 
Christ", kai žydai jį pavadino antisemitišku. 

Galbūt dar stipriau reaguotų musulmonai. 
Bet čia net nereikia įsivaizduoti. Kai prieš kelis 
metus rašyt. Salman Rushdie išleido knygą, 
kurioje ta r iamai buvo nepagarbiai atsiliepta 
apie pranašą Mahometą ir musulmonų tikėjimą 
apskritai , knygos autorius turėjo net slapstytis 
nuo musulmonų keršto, o daugelis valstybių 
atsisakė plat inti jo raš tus . Buvo ne tik pade
ginėjami knygynai, drįsę platinti tą knygą, bet 
Azijoje nužudyti du romano vertėjai. Tik po 
ilgoko laiko, pirmajam įkarščiui kiek aprimus, 
Rushdie vėl išėjo viešumon. Tačiau dėmesys 
knygai j au buvo nuslūgęs. 

Retai pasirodo kritiški ar įžeidžiantys raš
tai ir apie k i tas žymesnes pasaulio religijas, bet 
jų niekuomet nestokoja apie Katalikų Bažny
čios „ydas", ta r iamai toleruojamus bei slepia
mus nusikal t imus, istorijos slinktyje pasitai
kiusias tamsias dėmes ir kitomis, katalikus 
žeminančiomis bei pašiepiančiomis temomis. 
Tie raš ta i visuomet susilaukia didelio publikos 
bei žiniasklaidos susidomėjimo. 

Šis piktybinis smalsumas skiriamas ne vien 
knygoms, bet ka ta l ikams apskr i ta i , ypač 
dvasininkijai. Kai įvairiais nusikaltimais kalti
nami kitų religinių bendruomenių dvasininkai, 
j aun imo vadovai, auklėtojai, socialinių 
pas laugų teikėjai ir kiti asmenys , žinutės 
pasirodo kažkur nežymiose laikraščių vietose 
arba t a ry tum atkištinai pranešamos žinių lai
dose. Je i tokį pat nusikaltimą padarė (arba bent 

įtariamas) katalikų dvasininkas — tai jau tikra 
sensacija, kaltę metant ne tik individui, bet ir 
Bažnyčiai. 

Neseniai tokią sensaciją sukėlė autoriaus 
Dan Brown knyga „The Da Vinci Gode". Joje 
istorija maišoma su fantazija, menas su iabai 
lakia autoriaus vaizduote, Šv. Raštas su nelo
gišku iškraipymu, tvirtinant, kad Leonardo Da 
Vinci garsiajame paveiksle „Paskutinė vaka
rienė" šalia Jėzaus sėdi ne apaštalas Jonas, o Jo 
žmona Marija Magdaliete... Knygos pasiseki
mas buvo stebėtinas. Ir juo daugiau istorijos bei 
meno žinovai sengėsi paneigti autoriaus svai
čiojimus, tuo daugiau žmonių ją graibstė. Buvo 
net organizuojamos smalsuolių ekskursijos į 
Vatikaną, kad savo akimis pamatytų paveikslą 
ir atspėtų, ką menininkas iš tikrųjų piešė: apaš
talą Joną (jauną vyrą) ar Mariją Magdaliete 
(moterį)- Nors tvirtinama, kad „The Da Vinci 
Code" Katalikų Bažnyčiai žalos nepadarė, bet 
taip pat jos neparodė palankioje šviesoje, o silp
nesnio tikėjimo kata l ikams ar apskritai 
krikščionims galėjo sukelti abejonių. 

Praėjusių metų gale Dan Brown paleido ki
tą „bombą" — naują romaną, pavadintą „An-
gels and Demons". Katalikų Bažnyčia knygoje 
vaizduojama pasenusių pažiūrų, atsilikusi. 
nespėjanti eiti su modernaus gyvenimo reik
mėmis, bet tuo pačiu „sugedusi iš vidausr — 
pradedant popiežiumi, baigiant eiliniais kuni
gais. Autorius leidžia suprasti, kad tik jis suge
bėjo praverti plyšelį ir skaitytojui parodyti la
biausiai paslaptimi apsuptą mūsų planetos 
vietą — Vatikaną. 

Knyga Italijoje susilaukė nepaprasto pasi
sekimo, nors didžioji gyventojų dalis save laiko 
katalikais. Kol kas Vatikanas atsisakė komen
tuoti , nenorėdamas atkreipti dar daugiau 
dėmesio į Dan Brown veikalą. Ne visur Kata
likų Bažnyčios hierarchija laikosi tokio atsargu
mo: Ispanijoje viešai pasmerktos visos Brown 
knygos. Lebanone katalikams taip pat uždraus
ta jo knygas skaityti. Bet, kiek girdėti, Lietuvos 
bažnytinė hierarchija yra labai plačių pažiūrų: 
pirmoji Brovvn knyga išversta į lietuvių kalbą, o 
netrukus, be abejo, pasirodys ir antroji... 

Nr.2 

ir dar valandėlė 
Sudarė Nijolė Bražėnažtė-Paronetto 

Mama mus augino su visu savo motinišku 
atsidavimu, ypatingą dėmesį kreipdama į visa
pusišką mūsų auklėjimą ir mokslą. J i nuo pat 
mažens m u m s skiepijo išsilavinimo svarbą, gal
būt dėl to, kad pati savo jaunystėje jo daug nega
vo. Mamai labai patikdavo mudvi su seserimi 
aprengti vienodai, nes buvome panašios kaip du 
vandens lašai ir niekas, išskyrus ją, negalėdavo 
mūsų vieną nuo kitos atskirti. 

Mama turėjo nepaprastai užjaučiančią širdį 
ir buvo nuolat pasirengusi kitiems padėti. Ji labai 
įsijautė į neturt ingų apylinkės ūkininkų gyve
nimą ir daug jiems padėdavo, ypač susirgus jų 
vaikams a r įvykus kokiai nors nelaimei. Ji paėmė 
auginti vieną mažametę našlaitę. Tėvelis, daug 
išmanydamas apie teisę, savo patarimais padėda
vo ūkin inkams ir jo kabineto durys beveik nieka
da neužsidarydavo dėl klausiančiųjų jo patarimų. 

Ypač gyvai prisimenu mūsų šeimos keliones 
sekmadieniais į Utenos bažnyčią su karietą ir 
žiemą roges traukiančiu arkliu. Tėvelis turėjo 
gražų baritono balsą ir bažnyčioje visada giedo
davo, o kai pas mus namuose apsilankydavo Vo
ronežo laikų mamos draugė Vincė Jonukaitė-
Zaunienė. kar ta is giedodavo kar tu su ja. Jų due
tai Jasonyse iki šiol tebeskamba mano ausyse. 

Jasonių idilija nutnjko, kai 1933 m. sausio 
mėn. 6 d. tėvelis staiga mirė nuo širdies smūgio. 
Mama pasiliko viena su keturiais mažamečiais 
vaikais ir dviem močiutėm, savo ir tėvelio moti
nom. Algimantas tada buvo dešimties metų am
žiaus, Vida ir aš — devynerių. Mindaugas — pen
kerių. Mamos sesers Veronikos vyras dr. Petras 
Karvelis, kurį mes vadindavome dėde. mamai 
padėjo likviduoti Jasonis ir persikelti pas juos į 
Noreikiškių dvarą prie Kauno. J i s su teta globojo 
ne tik mūsų šeimą, bet ir šešis mirusio jo brolio 
vaikus J i s padėjo mamai įsigyti žemės, už kurios 
nuomą galėjome bent prasimaitinti , taip pat 
padėjo jai nusipirkti dalį namo Laisvės alėjoje, už 
k : r ;o nuomą mama galėjo mus leisti į mokslą. 
Visi šeši berniukai lanko Jėzui tu gimnazija, 
mudvi su Vida — Kauno „Aušros" mergaičių gim

naziją, o dvi vyresnės brolio dukterys buvo stu
dentės. Mama labai mylėjo dėdės ir tetos dukrelę 
Ugnę, pačią mažiausią iš mūsų visų. Minėjo ją 
beveik kiekviename savo laiške. Deja, sujauktas 
gyvenimas neleido jai daug pasidžiaugti Ugne ir 
pamatyti, ką ji pasiekė ir kaip pasitarnavo, jau 
mamai mirus, laisvę atgavusiai Lietuvai, būdama 
jos ambasadore UNESCO. 

Po keleto metų visa mūsų septynių asmenų 
šeima persikėlė į nuosavą namą Kaune, Aleksote. 
Mama materialiai galėjo išsilaikyti ir visą savo 
dėmesį nukreipė į mūsų mokslą. Per vasaros 
atostogas ji samdė kalbų mokytojus, kuriais pasi
dalydavo ir su kitomis šeimomis. Mes atostogų 
beveik niekada neturėjome, tik mokėmės i r 
mokėmės. Mama buvo tiesiog persiėmusį mūsų 
mokslu ir neleisdavo net padėti jai namų ruošoje, 
vis varydama prie knygų. Ji turbūt jautė, kad 
pastangos mokyti mus kalbų duos savo vaisių 
Taip atsitiko, kai teko apleisti Lietuvą ir iške
liauti į nežinią. Nepaisant naštos aprūpinti sep
tynių asmenų šeimą. Mama ir tada atvėrė savo 
didelę, pagelbėti norinčią širdj nelaimių ištik
tiems giminėms ar ligų paKeaticaiCBM. Tarp jų 
buvo ir maža margytė, gimusi su išnarintais klu
bo sąnariais, kuriai Mama padėjo surasti medici
nos pagalbą ir laiko ją ilgus mėnesius mūsų 
namuose, nes kaimo buvo neįmanoma jai padėti 

Si Aleksoto idilija buvo nutraukta sovietų ir 
vokiečių okupacijų, kurių metu visa mūsų šeima 
buvo išdraskyta. Jau pirmos sovietų okupacijos 
metu mama aiškiai pamatė, kad gyvenimas po 
šiuo jungu yra neįmanomas. Ji , kaip ir visi, 
neteko savo turto, kuris jai davė galimybe mus 
visus išlaikyti ir išleisti į mokslą. Mes visi (tada 
kartu su mumis, besislapstydama nuo sovietų 
pareigūnų, gyveno Vince Januškaitė-Zauniene 
su sūnumi Sauliumi ir dukra Giedre^ matėme, 
kai 1941 m buteliu mon 13 d. trečią valandą 
ryto į sunkvežimi buvo sumesti ir išvežti j Sibirą 
mūsų kaimvnai — generolo Raštikio žmonos 
tėvai su jų trimis mažametėmis dukrelėmis. 

Rus daugiau. 
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MŪSŲ ŠEIMOSE fWfr 
NAUJAS INŽINIERIUS v 

Ž
varbų gruodžio 18 dienos Daniaus Šilkaičio, mechanikos 

vakarą grupelė žmonių inžinieriaus diplomą. T a r p 
rinkosi į Čikagos miesto dalyvių buvo jo tėvai, t e t a su 

centre esantį žymų restoraną vyru, seneliai, krikšto tėvas su 
„Avenues" pažymėti jaunuolio, žmona ir vyresnysis brolis --" 

jĮfi'įiBJBli 

Danius prie diplominio darbo — mechaninės invalido kėdės, su kuria ga
lima nuvažiuoti laiptais žemyn iš daugiaaukščio pastato. 

Danius Šilkaitis (kairėje) su Tcnsto 
įteikimo. 
Rimas. Atskirame kambaryje 
daugiau nei ke tur ias valandas 
trukusiose vaišėse buvo prisi
mint i Daniaus pasiekimai , 
išreikšti sveikinimai ir linkėji
mai , s iekiant aukštesniojo 
laipsnio. Rytojaus rytą visi vyko 
į Fafayette, IN, esantį Purdue 
universitetą, k u r iškilmingoje 
ceremonijoje Dan iu i i r porai 
tūkstančių kitų, baigusių įvai
rių sričių mokslus, buvo įteikti 
atit inkami diplomai. 

Įdomioje įžanginėje kalboje 
universiteto prezidentas Martin 

Razma po diplomo 

C. Jischke davė palyginimus bei 
nurodymus, k a s jų laukia ir ko 
galima tikėtis, pradedant nau
jąjį darbą tikro, kartais labai 
nedėkingo, gyvenimo aplinkoje. 
Linkėjo visiems ištvermės 
nenusivilti i r nepasimesti kas
dienybėje, bet stengtis atlikti 
tai, ko buvo siekiama studijuo
jant šio seno ir garbingo univer
siteto klasėse. 

Po paskaitos aidėjo muzi
kiniai interliudai, dekanų svei
kinimai bei baigiančiųjų atstovo 
padėka. Pats diplomų įteikimas 

ei Onai Mikulskienei 
Šiuo metu leidžiama knyga 

apie „Čiurlionio" ansamblio 
amerikietiškąjį laikotarpį, 
1949—1991 metais . Jos išleidi
mas sutampa su kanklių orkes
tro vadovės, mokytojos, dai
nininkės Onos Mikulskienės 
100-uoju gimtadieniu! Nuo 
1940 metų Ona Mikulskienė 
ne tik dainavo, kankliavo ir 
vadovavo, bet ir kaupė bei stro
piai išsaugojo „Čiurlionio" 
ansamblio veiklos medžiagą. 

1991 meta i s Cleveiand 
sudary tas komi te tas išleido 
keturias knygas; tris Alfonso 
Mikulskio kūrybos; ketvirta 
rašytojo Vacio Kavaliūno re
daguota monografija „Gimto
sios žemės giesmė". 

2000-taisiais metais , jau 
gyvendama Vilniuje, Ona Mi
kulskienė išleido „Čiurlionio 
ansamblis 1940—1949. Die
noraštis". Knygą spaudai 
paruošė muzikologas Vaclovas 
Juodpusis, finansavo Danutė ir 
Leonas Petroniai . Dabartinė 
knyga susidės iš 750 puslapių, 
iš kurių 300 puslapių skirta 
nuot raukoms, koncertinėms 
programoms bei iliustracijoms. 
Joje bus aprašomi svarbūs 
„Čiurlionio" ansamblio momen
tai; gastrolės JAV, Kanadoje, 
Pietų Amerikoje ir Lietuvoje. Ji 
puikiai išryškina išeivijos kul
tūrinio gyvenimo sampratą. Ji 
atskleis ir primins ateities kar-

Dr. Raimundas ir Rasa Šilkaičiai su sūnumis. Iš kairės: Rimas Šilkaitis, Rasa Šilkaitienė, Danius Šilkaitis nau
jasis mechanikos inžinierius, dr. Raimundas Šilkaitis. 

tokiai didelei masei žmonių 
buvo gražiai organizuotas ir 
sklandžiai atliktas. Po to tėvai 
ir kiti svečiai ėjo į įvairias labo
ratorijas apžiūrėti baigiančiųjų 
diplominius darbus. 

Danius vadovavo grupelei 
studentų, kurie diplominiam 
darbui pasirinko suprojektuoti 
i r pagaminti invalidams me
chaninę kėdę, kurios pagalba, 

esant nelaimei (gaisrui ar pa
našiai), iš daugiaaukščio namo 
galima laiptais be didelio vargo 
nuvažiuoti žemyn. Už šį projek
tą jie gavo ypatingą pažymėji
mą. 

Jo pasiekimais ir darbu di
džiuojasi tėvai, dr. Raimundas 
ir Rasa Šilkaičiai, seneliai: 
Agota ir Kazys Domarkai, Irena 
ir Mečys Šilkaičiai, bei kiti gi

minės. Dar būnant universitete, 
Danius iš keletos pasiūlymų 
pasirinko darbą Lutron ben
drovėje, Coopersburg, PA, kuri 
pažadėjo jam stipendiją, sie
kiant aukštesnio mokslo. Darbą 
pradeda tuoj po Naujųjų metų. 
Visi linki jam pasisekimo ir 
gražios ateities. 

Mečys 

toms apie didžiulį darbą, 
puoselėjant lietuvybę, kurį 
Amerikoje nuveikė „Čiurlionio" 
ansamblis. 

Būrys buvusių čiurlionie-
čių kreipiasi į lietuvių visuo
menę, į buvusius ansamblio 
narius su kvietimu dalyvauti 
šios knygos išleidime. Jos 
prenumerata būtų brangiausia 
dovana O. Mikulskienei ir 
puikus būdas turėti istorinį 
savo asmeniško indėlio paliudi
jimą. Prenumeratoriai, atsiuntę 
bent 100 dol. čekį, bus skelbia
mi knygoje ir Lietuvos muzikų 
rėmimo fondas jam/jai išsiųs 
vieną kopiją šio leidinio, kai jis 
t ik bus išspausdintas. Norint 
užsisakyti daugiau kopijų, rei
kia atsiųsti dar po 50 dol. (JAV). 

Čekius siųsti:: Čiurlionio 
ansamblis #1943, Lithuanian 
Credit Union, c/o Mr. Vincas 
Juodvalkis , 3352 Glendale 
Blvd, Los Angeles, CA„ 90039. 

Buvusių čiurlioniečių ko
mitetas: 

Mečys Aukštuolis, Eduar
das Brazauskas, garb. kons. 
Ingrida Bublienė, Janina 
Čekanauskienė, dr. Aldona 
Malcanaitė—Gaškienė, Vincas 
Juodvalkis, iždininkas, Irena 
Žilinskaitė—Kuprevičienė, Vio
leta Žilionytė — Leger, Regina 
Malcanaitė— Petrauskienė, pir. 
Aldona Stempužienė, dr. Ema
nuelis Jarašūnas . 

Vyto ir Ramunės 
Tessa ir Monika. 

(Gaižutytės) šeima šventė Kalėdas su nauju šeimos nariu. Nuotraukoje dukrytės 

Prieš pat Kalėdas Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misija pa
gausėjo vienu nauju nariu — 
Vida (Vodopalaitė) ir Viktoras 
Puodžiūnai susilaukė antrojo 
sūnelio Algimanto Viltenio. 
Indrės Tijunėlienės nuotrauko
je — seneliai Danutė ir Romas 
Puodžiūnai, Vida Puodžiū
nienė su naujagimiu Algi
mantu Vilteniu ir Jurgiu 
Mečislovu (priekyje), Viktoras 
Puodžiūnas. 

!<>s \nRcics veiklūs visuoTncninirk.ii \nx<.-it- ir Romas Ncivi' 
mažiukai: Andrius ir I.mutė Rusricniai. -Mcksandras Paulius I! t-i 
\arhuias \ iktfiras Pauliui, kristina Sarhu'aitė 4lckv" Buomui 

s anūku l'ni-kvic 
rmkas patiltai lomas 

Rimo Narbuto nuotr. 

file:///nRcics
http://visuoTncninirk.ii
file:///arhuias
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TAUTOS FONDUI AUKOS 
MIRUSIEMS PAGERBTI 
2003.10.16 IKI 2004.12.20 

A. A. ARBAS-ARBAČIAUSKAS, EDMUNDAS: $100: Nyerg-
es, Napoleon ir Salomėja, CA. 

A. A. BAJORAITTENĖ, MARIJA: $2,000: Handy, Danutė, CA; 
$1,200: Bajoraitis, Rimvydis, WA; $500: Palunas, Povilas; $200: 
Chambers, Rasa, M., OH; Palunas, Andrew V., WA; $100: Farrel, 
Julius R., WA; Handy, Victoria M., CA; Morber, Monika J., OH; 
$50: Cantrell, Rebecca M., CA; Palunas, Victor S., OH. 

A. A. BANKAUSKAITĖ, KOTRYNA: $25: Mėlinis, Remigijus 
Raymond, NJ; Melinis, Valentinas ir Regina, NJ; Mykolaitis, M., 
NJ; Skripata, Bernard ir Viola, NJ. 

A. A. BARKAUSKIENĖ, ONA; $50: Bulotienė, Eugenija, MI. 
A- A. RAUKYS, MATAS: $20: Bulotienė, Eugenija, MI; Čiun-

kienė, Bronė, MI; Petronis, Leonas ir Danutė, MI: Staškus, Vla
das, MI; Tamulionis, Robertas ir Aldona, MI. 

A. A. BRUNDZA, DR. JUOZAS — D R JUOZO BRUNDZOS 
FONDAS: $3,000: Brundzienė, Pranutė, IN. 

A. A. BULOTA, RAMUTIS — RAMUČIO BULOTOS FON
DAS: $1,500: Bulotienė, Eugenija, MI. 

A. A. DAUNYS, ALEKSANDRAS; $100: Vilgalys, Jonas, NY; 
$50: Grinis, Aldona, FL; Siemaška, Liutaveras, GA; $25: Miklas, 
Henrikas ir Rasa, NY. 

A. A. JANUŠKA, ANTANAS: $1,500: Januškienė, Aniceta, 
MA. 

A. A. JUODVALKIS, ANTANAS: $35: Bagdonas, Halina, EL. 
A. A- KALNAS ČESĖ: $50: Bigelis, Ramūnas, NV; Bigelis, V. 

R. ir J.., MI; Bigelytė-Silverman, Jūratė, WI. 
A. A. KAUNIENĖ ALDONA: $120: Stewart, Gerri, NJ; $100: 

Giedraitis, Juozas ir dr. Leonilda, NY; McGregor Family, NJ; Pa-
pageorgis, J.. S., NJ; Tumas Alfonsas, CA; $50: Jurys, Živilė, NY; 
Kumpikaitė, dr. Giedrė, NY; Merkevičius, Zenonas ir Monika, CT; 
Penikas, Gerimantas ir Irena, NY; Penikas, Romualdas ir Vida, 
NY; Petraitis, Petras ir Anželė, NY; Jasiūnas, Elena, Canada; Ve-
deckas, Algis ir Roma, NY; Žukauskas, Rimas ir Nijolė, NY; $30 
Palys, Petras ir Marta, NY; $25: Bobelis, Antanas ir Danutė, NY 
Hanau gimnazijos bendraklasės; Reventas, Irena, NY; $20: 
•McKetchnie, Rima, NY; Miklas, Henrikas ir Rasa, NY; Skobeika, 
Sofija, NY. 

A. A. KAUNELIAI, IGNAS m STEFANIJA: $200; Hoeschele, 
Audronė Vaitiekaitis, MI; $25: Vaitiekaitis, Algis ir Regina, MI. 

A. A. KAUNELIENĖ, STEFANIJA: $25: Bulotienė, Eugenija, 
MI. 

A. A. KRIŠČIUNEVIČIUS, KUN. V: $25: Bulotienė, Eugenija, 
MI; $20: Staškus, Vladas, MI. 

AA. RUČINSKIENĖ, JULĖ: $100: Kučinskas, J., FL; $20: Ru
gienius, Algis ir Linda, IL; Laurus, Irena, MI. 

A. A. KULPA, VYTAUTAS: $25: Wismont, Anna M., MI. 
A. A. LILEIKA, ALFONSAS: $50: Dzikas, Alfonsas ir Dalia, 

CT; Vedeckas, Algis ir Roma, NY. 
A J \ . MARKELD2NĖ-VALAITYTĖ, ALDONA; $100: Vilgalys, 

Jonas, NY; $50: Jasiūnas, Edmundas ir Jūratė, IL; $25: Prevedi, 
Jame, CT. 

A. A. MILERIS, JURGIS — MILERIO STIPENDIJA: $8,000: 
Milukas, Albinas, RI. 

A. A. NEMICKAS, DR, BRONIUS: $100: Kirkyla, Viktoras. 
NY; Remėza, Evaldas ir Virgilija, NY; $50: Marijošius, Marius ir 
Aldona, NY; Stankūnas, Jonas ir Giedrė, CT. 

A-A. NORUS-NARUSEVIČIENĖ: $30: Norus, Antanas ir 
Genė; $20: Bulotienė, Eugenija, MI; Staškus, Vladas, MI; Šadeika, 
Ona, MI. 

A. A. OSTEDOENĖ, VALENTINA: $20: Bulotienė, Eugenija. 
MI. 

A. A. PAULAUSKTENĖ, JADVYGA: $50: Bulotienė, Eugenija, 
MI. 

A. A. PESDSNĖ, ČESLAVA: $20: Alantas, Ginas, MI; Pesys, 
Antanas ir Vida, MI. 

A. A. PETNTŪNAS, JUOZAS: $100: Kleiza, Vidas, NJ; Ne-
mickas, Jurgis ir Fushy, CT; Nemickas. Kęstutis, NY; Remėza, 
Evaldas ir Virgilija, NY; Stankūnas, Jonas ir Giedrė, CT; $50: Ma
rijošius, Marius ir Aldona, NY; Naronis, Vytas ir Nijolė, NY; Ne
mickas, Bronius ir Jūratė; NY; Rimienė, Ramunė, MD; Vilgalys, 
Jonas, NY; $35: Sperauskas, Tomas ir Maia, NY; $25: Šileikienė, 
Valerija, FL; $20: Skobeikienė, Sofija, NY. 

A. A. PETRONIS, ROMANAS VYTAUTAS: $25: Bulotienė, 
Eugenija, MI; Osteika, Antanas, MI; $20: Bulotienė. Eugenija, MI; 
Tamulionis, Robertas ir Aldona. MI: Zebertavičius Vincas ir Ele
na, FL. 

A. A. RIMAS, ALGIS — ALGIO RIMO ŠVTETIMO FON
DAS: $350: Rimienė, Ramunė, MD; $200: Sirusas, George S. ir 
Gražina, NJ; $100: Baras, Stasys ir Elena, IL; Pacevičius, A., Ca
nada. 

A-A. SISAS, EDVARD IR JANE: $5.000: PALIKIMAS. 
AJL TREČIOKAS, KAZYS: $500: Trečiokas, K, NJ. 
A. A. URBONIENĖ, GRAŽINA: $25: Buloti enė, Eugenija, MI; 

$20: Staškus, Vladas, MI. 
A. A. VAinEKUNUENĖ, VIDA: $25: Augūnienė, Dalia, FL; 

Barnet, Elena, NY; DeCesare, dr. Danutė, RI; Preikštas-Petrulis, 
dr. Birutė, FL. 

A. A. VAKSELIS, ALEKSANDRAS: $500: Sirusas, George S. 
ir Gražina, NJ; $50: Daunys, Aleksandras, FL; $25: Grinis, Aldo
na, FL; Siemaška, Liutaveras, GA. 

AA. VERBECKTENĖ, ADELĖ: $25: Bulotienė, Eugenija, MI. 
A A. VALYS, VYTAUTAS: $50: Vaitiekaitis, Algis ir Regina, 

MI; $25: Bulotienė, Eugenija, MI. 
A-A. VILGALIENĖ, IRENA: $200: Daunys, Aleksandras, FL; 

Mickevičius, Sofija, IN; $15.0: Bražėnas-Paronetto, dr.'Nijolė, NY; 
$100: Alinskas, Tadas ir Renata, NY; Giedraitis, Juozas ir dr. Leo
nilda, NY; Gvildys, Ina, NY; Hoffen, Anthony ir Rima, VA; Jasai
tis, Tadas ir Ina, NY; Klivečka, Malvina, NY; Lileika, Laima ir Al
fonsas. NY; Miklas, Henrikas ir Rasa, NY; Norvilą, K J., NY; 
Paulionis, Vincent, Canada; Remėza, Evaldas ir Virgilija, NY; 
Šileikis-Hood, Laima, NY; Stankūnas, Jonas ir Giedrė, CT; Stepo-
nis, Vacys, NY; Šulaitis, Don. ir Mirga, NY; Žukas, Ramutė, NY; 
$75: Bjoertje, Vaiva ir Marcos, NY; Čerkeliūnas, Kęstutis ir Rima, 
NY; Penikas, Romualdas ir Vida, NY; $50: Alilionis, Danutė, NY; 
Andriušis, Juozas ir Elena, NY; Anonis, Vytautas ir Danutė, NY; 
Birutis, A., IL; Birutis, Stasys, NJ; Bobelis, Sigitas ir Guoda, NY; 
Boreiša, Irena, IL; Česnavičius, Algis ir Ramutė, NY; Crisman, 
Douglas ir Gražina, NJ; Dimas, dr. Stefa, NY; Grinis, Aldona, FL; 
Gudaitis, Antanas ir Rima, FL; Jasaitis, Algis ir Felė, NY; Kirky
la, Viktoras, NY; Kliorė, A. ir B, FL; Marijošius Marius ir Aldona, 
NY; Matusaitis, Vidmantas ir Vite, NJ; Milukas, V. ir L., NY; 
Pintsch, dr. Klaus ir Aldona, NJ; Ratas, Živilė, NY; Savickas, dr 
Tadas, NY; Shukis, dr. Jūratė, NY; Šilbajoris, Paul ir Daiva, NY; 
Šomkaitė, dr. R.. NJ; Steponis, Balys ir Eufemija, OH; Vedeckas, 
Algis ir Roma, NY; $40: Erčius, M. G„ NY; Milukas, Cheryl ir Jo-
seph, CT; Paulavičiūtė, Monika, NY; $30: Alinskas, Liucija, NJ; 
Milukas, V. ir L., NY; $25: Novickis, Sigitas ir Kristina, CA; Pa
lys, Petras ir Marta, NY; Surdėnas, Danutė, PA. 

A. A. VTNDAŠIENĖ FYLIPAITĖ, MARTA- $500: Vainienė, 
Loreta ir seserys Irena ir Neringa, PA. 

Naujųjų metų dovana 
Valdovų rūmams 
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Praėję 2004-ji meta i iš 
Amerikos lietuvių atnešė ne
mažai dovanų Vilniuje atsta
tomiems Valdovų rūmams . 
Praėjusiais metais Amerikos 
lietuviai dovanojo 90,700 dol. 
Valdovų rūmams per Valdovų 
rūmų paramos komitetą JAV, o 
kiek anksčiau, per PLB komisi
ją, Amerikos lietuviai sudėjo 
apie 52,000 dolerių. Kiti siuntė 
aukas Valdovų rūmams tiesiai į 
Vilnių. Iki dabar Amerikos 
lietuvių parama Valdovų rūmų 
a t s t a tymui yra per 150,000 
dolerių. 

Amerikos lietuviai yra 
paprašyti sutelkti lėšų Valdovų 
rūmų vidaus — salės a rba 
menės įruošimui, kas, be abejo, 
kainuos daugiau. JAV komiteto 
sąrašuose jau yra per 200 
asmenų bei organizacijų, su
teikusių 1,000 litų (dabar 380 
US dolerių) ir daugiau dovanas 
Valdovų rūmų atstatymui. J ie 
visi yra pavadinti Valdovų 

rūmų statytojais. J ų vardai ir 
pavardės bus r ū m ų iškilmių 
salės garbės narių lentoje ir 
paskelbti Valdovų rūmų leidi
niuose bei rūmų interneto sve
tainėje. 

Aukokime p e r JAV 
komitetą 

Aukos Valdovų rūmams iš 
Amerikos lietuvių, renkamos 
JAV LB paskirto JAV komiteto, 
yra nurašomos n u o „US Fe-
deral" mokesčių. Ši privilegija 
palengvina aukotojų pastangas. 
Valdovų rūmų paramos JAV 
komitetui vadovauja pati JAV 
LB Tarybos prezidiumo pir
mininkė, advokatė Regina 
Narušienė, J.D. Aukų rinkimą 
ir iždo reikalus tvarko Bronius 
Juodelis. Komiteto adresas yra: 
Valdovų rūmai , 5600 So. 
Claremont Ave., Chicago, IL 
60636. Čekius re ikia rašyti: 
Lith. Amer. Comm. Valdovų 

Lietuvos ir taip pat JAV lietuviškųjų mokyklų moksleiviai mielai stato 
Valdovų rūmų maketą ir savo įnašais remia tikrųjų Valdovų rūmų 
atstatymą Vilniuje. V. Vilkienės nuotr. 

rūmai. Visi labai prašomi būti 
Valdovų rūmų statytojais, su 
380 dol. ar daugiau, kad JAV 
lietuvių įnašas Valdovų rū
mams būtų žymesnis, kad kuo 
daugiau Amerikos lietuvių var
dų ir pavardžių būtų Valdovų 
rūmų garbės lentoje. Tos 
pavardės bus ryškūs liudi
ninkai ateinančioms kartoms ir 
visiems Valdovų rūmų lankyto
jams, kad Amerikos lietuviai 
aktyviai prisidėjo prie nepri
klausomos Lietuvos valsty
bingumo sutvirtinimo ir prie 
Lietuvos žmonių tautinio, vals
tybinio sąmoningumo ugdymo. 

Nauji r ū m ų statytojai 

Visi, kurie 2004 metais 
nespėjo įteikti naujųjų metų 
dovanos Valdovų rūmams, 
kviečiami tą atlikti šiais — 
2005 metais. Kai Naujųjų metų 
sutikimui pora išleidžia 200 
dolerių, arba net žymiai dau
giau, Naujųjų metų dovana, 
statytojo vardu, yra tik ne
didelis įnašas į mūsų tautos 
istoriją, į jos tvirtesnę ateitį. 
Beminint Valdovų rūmų staty
tojus, yra pasitaikę ir klaidų, 
už ką atsiprašome. Jau anks
čiau dr. Vidas T. Noreika, 
Michigan City, IN, atsiuntė 500 
dolerių. Vytautas ir Ona 
Adomaičiai (730 dol.), J. D. 
Švipas, Angelos Januskiewich 
atminimui (400 dol.), Dana ir 
Jonas Kaunai (400 dol.), dr. 
Romualdas ir Nijolė Kašubai 
(380 dol.), Rasių šeima iš 
Bostono (2,000 dol.), dr. Juozas 
Vidžiūnas iš Tucson, AZ (350 

STINE JAV LITUAh 
3KYKLOS DĖKOIA M 

2004 metų vasarą, JAV ir 
Kanados šokių šventės metu, 
Čikagoje lankėsi Vida Bagdo
navičienė, Lietuvos Respublikos 
Tautinių mažumų ir išeivijos 
depar tamento generalinio di
rektoriaus pavaduotoja. Šalia 
k i tų savo įsipareigojimų, V. 
Bagdonavičienė susitiko su JAV 
LB Švietimo tarybos pirmi
ninke Dalile Polikaitiene, Lemont 
Maironio ir Čikagos lituanisti
nių mokyklų vedėjomis Audro
ne Elvikiene bei Jūra te Dovi-
liene ir su mokyklų mokytojomis. 

Grįžus V. Bagdonavičienei į 
Vilnių, Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamentas pasiun
tė JAV lituanistinėms mokyk
loms dovanų, kurios rugsėjo 

mėnesį Čikagoje esančios 
krautuvės „Lietuvėlė" savi
ninko Andriaus Bučo dėka 
pasiekė Čikagą ir buvo perduo
tos JAV LB Švietimo tarybai. 
Žemėlapiai ir plakatas „Vytis" 
buvo pasiųsti mokykloms Ka
lėdų švenčių proga. Čikagos 
apylinkėse esančių mokyklų 
vedėjai dovanas gavo asme
niškai. Kitos dovanos bus 
pasiųstos kartu su vadovėliais 
ateinančios vasaros gale. 

JAV lituanistinių mokyklų 
vardu Švietimo taryba nuo
širdžiai dėkoja LR Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mento generaliniam direktoriui 
Antanui Petrauskui ir Vidai 
Bagdonavičienei už malonią ir 

vertingą staigmeną mūsų mo
kykloms. Esame dėkingi už 
2004 metų vasarą sudarytą 
progą Veronikai Povilionienei 
atvykti į JAV dalyvauti Moky
tojų tobulinimosi kursuose 
Dainavoje ir pravesti „Lietuvos 
etnokultūra" kursų programą. 

Linkime direktoriui Anta
nui Petrauskui bei direktoriaus 
pavaduotojai Vidai Bagdona
vičienei geriausios sėkmės ir 
toliau rūpintis visame pasauly
je išblaškytais lietuviais ir jų 
atžalynu. 

JAV Lietuvių 
bendruomenės Šviet imo 

t a r y b a 

Šv. Kazimiero lit. mokyklos, Los Angeles, CA, mokiniai prie Lietuvos Tautinių mažumų ir išeivijos departamen
to padovanoto Lietuvos žemėlapio. Kalėdų proga visos JAV lit. mokyklos buvo apdovanotos plakatu ,Vytis", 
Lietuvos žemėlapiais ir kitomis dovanėlėmis. 

A. A. ŽOLYNAS, KOSTAS: $30: Bagdonas, Halina, IL. 
A. A ŽUKAS, JONAS: $100: Skobeikienė, Sofija. 
Visus, netekusius savo giminių ar artimųjų, 

užjaučiame. 
giliai 

TAI — JŪSŲ LAIKRAŠTIS' 

O R A U O A S 

Lietuvos valdovų rūmų maketas, kurį sudarė Rūta (iš kairės) ir Daina 
Bandžiulytės, Los Angeles Šv. Kazimiero lit. mokyklos 6-os klases mo
kinės. Vitos Vilkienės nuotr. 

dol.), Marija Kriščiūnienė iš 
Burlington, IA (1,000 dol) , 
Leonas Maskaliūnas is Palos 
Hts, IL (iš viso 3,000 dol.), 
Olimpia ir Mindaugas Baukus 
iš Cicero, IL (380 dol.), Ronald 
ir Susan Kilik iš Gurnee, IL 
(500 dol.), Aldona M. Kriš
tolaitis (350 dol.), dr. Vidman
tas ir M. Nijolė Raišiai iš 
Mercer Island, WA (400 dol.), 
Algis ir Anelė Raulinaičiai iš 

Burbank. C A (375 dol.), Laima 
ir Arvidas Jarašiai iš West-min-
ster, CO (350 dol) , Rimantas ir 
Stasė Rama-nauskai iš Lemont, 
IL (500 dol.). 

Valdovų rūmų paramos 
komitetas visiems nuoširdžiai 
dėkoja ir linki sėkmingų, lai
mingų 2005 metų. 

B r o n i u s J u o d e l i s 
iždininkas 

Ruoš ia : A l d o n a Š m u i k š t i e n ė 
2711 We$t 71 Street, 
C h i c a g o IL 6 0 6 2 9 
Tel. 7 7 3 ^ 7 ^ 2 6 5 5 ; f ax . 773-456-6906 

APIE PAPILDOMAS 
SOCIAL SECURITY" IŠMOKAS 

Jos vadinasi „Supplementa! 
Security Income" (SSI). Tai yra 
federalinė programa, kuri kas 
mėnesį papildomai išmoka 
pinigų asmenims, neturintiems 
daug pajamų ar turto. SSI yra 
mokama vyresnio amžiaus 
žmonėms, akliems ir neįgaliems 
(bet kurio amžiaus, įskaitant ir 
vaikus). 

Kad galėtumėte gauti SSI. 
turite būti 65 m. ar vyresni, 
arba iš dalies, ar visiškai aklas, 
arba jūsų sveikata jau neleidžia 
jums dirbti išt isus metus. 
Vaikams yra taikomos skirtin
gos taisyklės. Daugiau informa
cijos apie tai galite rasti 
lankstinuke „Benefits for 
Children with Disabilities" (Nr. 
05-10026). Apie išmokas ne
įgaliems vaikams bus rašoma 
kitame JAV LB Socialinių 
reikalų tarybos skyriuje 
„Drauge". 

Pagrindinės mėnesinės SSI 
išmokos yra tokios pat visose 
JAV: 564 dol. - vienam asme
niui ir 846 dol. porai. Bet ne visi 
gauna tą pačią sumą. Jūs galite 
gauti daugiau, jei gyvenate 
valstijoje, kuri prideda pinigų 
prie federalinių SSI išmokų 
Arba galite gauti mažiau, jei jus 
ar jūsų šeima, turi kitų pajamų. 

Norint pasitikrinti, ar yra 
galimybė gauti SSI, reikia 
žinoti, kas įskaičiuojama į jūsų 
pajamas: tai pinigai, kuriuos 
uždirbate, „Soc. Security" iš 
mokos, pensija iš kitų dar
boviečių ir viskas, ką gaunate iš 
kitų, pvz , maistas, drabužiai, 
pastogė. 

Nuo jūsų gyvenamosios 

vietos priklauso, kiek pajamų 
galite kas mėnesį turėti ir dar 
gauti SSI. Skirtingos valstijos 
turi skirtingas taisykles. 

Jūs galite gauti SSI, jei jūsų 
ištekliai yra ne didesni, negu 
2,000 dol. asmeniui ir 3,000 dol. 
porai. „Soc. Security" kai kurių 
jūsų išteklių/turto nepriskai
čiuoja, pvz., namo, automobilio. 
Bet prie jūsų išteklių priskai
čiuoja turimus grynais pinigus, 
banko sąskaitose laikomus pini
gus, akcijas ir obligacijas 
(stocks and bonds). 

Norint gauti SSI, turite būti 
nuolatinis JAV gyventojas, arba 
gyventi Northern Mariana 
Islands. Jei nesate JAV pilietis, 
bet esate nuolatinis gyventojas 
(su „žalia kortele"* irgi galite 
gauti SSI. 

Daugiau informacijos apie 
tai galima rasti lankstinuke 
„Supplemental Security Income 
(SSI) For Noncitizens" (No 
05-11051). 

Besislapstantys nusikaltė
liai negali gauti SSI bet kuriam 
mėnesiui, kada jie yra paieško
mi. 

Jei gautumėte SSI, galite 
prašyti ir kitokios paramos, 
pvz., maisto kortelių. Medicaid. 

SSI prašyti galite vie' 
„Soc. Security" įstaigoje. 

Daugiau informacijos galite 
rasti kompiuteryje www.social -
s e c u r i t y . g o v ar skambinant 
telefonu 1-800-772-1213, nepri-
girdintiems 1-800-325-0778 

Naudotasi medžiaga iš .Soc. 
Sec." lankstinuko jSupplen 
Security Income' (SSI) 

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

N a m u r e m o n t o ir statybinės paslaugos NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Drivers 
0WNERS 0PERATORS 

LOCAL 

*Home Nightly 
*100 Mile Radius of Chicago 
*Prime Rates 
*Plate Program Available 
*No Escrovv 
*No Oeductions 
*lnsurance Available 

Call Shane 
800-788-7378 

Option #1 

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. 
titras atlyginimas. 
pilnas darbo laikas. 
Tel. 847-980-0906. 

Siūlo išnuomoti 

Išnuomojamas apšildomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 
(67 & VVhippTe apyl.) 

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

TeL 773434-4543. 

Reikalinga vairuojanti 
moteris 4 vai. per dieną, 

5 dienas savaitėje paimti 
vaikus iš mokyklos 

pietinėje miesto pusėje. 
Tel. 773-238-1746. 

PARDUODA MEDU 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— S620-S650; 

2 mieg. — S710-S75O. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

LIETUVOS BITININKŲ MEDUS 
KELIAUJA | EUROPĄ. K. laukaMo 

Šviežias bičių medus keliauja j lietu
viškas krautuves Marquette Parke Ir 
Lemante. Taip pat gattma gauti ir 

PL centre po pamaldų Lemonte 
arba skambinti 630-323-5326. 

Ypatinga naujiena! 
jau galite įsigyti skaitmeninį video diską (DVD) 

su pilno metražo lietuvišku vaidybiniu fi lmu 

,Vienui vieni' VI 
/ / 

Užsisakyti filmą 
skambinkite Amerikos lietuvių televizijai 

Tel. 708-839-9022 arba 708-785-8080. 

DVD turinys: 
1. Filmas „Vienui vieni" (trukmė 1:30). Režisierius Jonas Vaitkus. 

2.S. Bartkaus dokumentinė laida „Požiūris" (legendinio partizano Juozo 
Lukšos-Daumanto istorija) (trukmė 0:23). 

3. Filmo prodiuserio Vytauto Vilimo tekstas (anglų kalba). 
Filmas lietuvių kalba su angliškais subtitrais. 

Garsas - DOLBY DIGITAL 

Šis filmas — puiki vaizdinė priemonė istorijos pamokoms apie lietuvių 
pasipriešinimą sovietų okupacijai, paremta tikrais istoriniais faktais ir 
Rūdininkų pasakojimais, ir puiki dovana kiekvienam, kuriam brangi ir 
įdomi Lietuva bei jos istorija. Istorija apie išdidžius ir narsius žmones, 
kurie pernelyg brangino savo tėvynę, kad galėtų nulenkti galvą prieš 

sovietų okupantus. 

Įta3EfB13g|B;g|Eį!gjgi 

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 s'rte: www.vytistours.com 

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 
Rita Penčylienė tei/fex 708-923-0280 

E-mail: pęncylar®comcast.net 

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

L'aagfB.'aaiaagBfaigia'giBrafBiaBiaigigja E 

**f 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6 2 1 6 W . Archer Ave., Chicago, IL 60638 

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

KAVINES 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N Clark. 
Chicago IL 60610 

312-644-7750 
pirm - cenkt 

nuo 
30 v r ,k. 5 30 v c t 

608 W Roosevelt, 
Chicago. IL 60607 

312-957-1994 
pirm penkt. nuo 

6 30 v r. iki 5:30 v.p.p. 
>ešt nuo 3 v r iki 2 v p.p 

AMBER CONSTRUCriON Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

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

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

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

STATYBOS, 
REMONTO 
DARBAI 

Contractor 

Žilvinas Vencius 
AbertSefevi 

tucrloN CONSTRUCT 

Work: 312-38&S088; 
815-272^193 

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

wwwjilconstaiction.com 

Šildymas 
Šaldymas 

6666 a Kadzie Chicago, L 60629 
Prekyba, instafeMmas, aptamsMmas 
— Licensed — Bonded— Insured 

775 778^4007 
773 551 1 8 3 3 

STASYS CONSTRŲCTION 

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

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

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

-V Keter VWUa.T* ^**lrv 

Jgffii " "•"—* 
Direct: 941-376-7555 
Office: 941-782-0202 
Email: vita@kw.com 

VTIAKAZLADSKAnE - MUKLEWKZ 
Broker Aaociate 

• Profesionalus ir sąžiningas 
patarnav imas įvairių nuosavybių 
p i rk ime ir pardav ime. 

•Sarasota /Bradenton ir ki tose 
Floridos apyl inkėse. 

{ei svajojate įsigyti gražią nuosavybe 
saulėtoje Hondoje, 

kreipkitės į Vitą ir |ŪSM svajonės išsipildys! 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 
FLORIDOJE 

ĮVAIRUS 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

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

$ VVANTED $ 
$ D E A D O R A L I \ E $ 

CARS, TRUCKS & VANS 
S250&UP. Free Fannie May! 

773-476-0419 

ERA Lambrecht & 
Associates, Ine 

800-823-2144 m. 
5527 

727-828-5527 

K O V A S 
P A L U B I N S K A S 

• St. Petersburg ir priemiesčiuose 
• Profesionalus, asmeninis ir 

sąžiningas patarnavimas 
• ERA parduos Jūsų namus ar 

nupirks! 

D r a u d i m o paslaugos 

Į 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 

I Prašvkite Rasos — kalba lietuviškai 
I 5710 VV. 95 St., O a k Lawn , IL 
I 708-423-5900 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMU, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th S t , 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

Always Wlth F lowers 
Naujovė — salonas Lemonte! 

• Gčlės visom progom, gėlės į Lietuvą 
• Egzotinės ir lukšto stiliaus aranžuotės 
• Vestuvinės ir proginės kompozicijos (konsultacijos — nemokamos) 
• Dovanu krepšeliai, suvenyrai, paveikslai. 
• Laidotuvių krepšeliai, vainikai vazoninės gėlės 
• Bažnyčių, pokyliu salių ir stalų dekoravimas gėlėmis ir 
balionais (nuolaida 20%) 

Lemont, l t 2 0 S. State St.; Tel. 610-257-0339 
Justice 8015 W . 79 St.į Tel. 708-594-6604 

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

www.alwayswithf lowers.com 

DSMESK)? DĖMESIO'. 
Neseniai attykote, ieškote darbo ar 

!wto,taaau$keB*islaHcrašryje 
, brangia kainuoja? Ne bėda. 
DRAUG AS jusų skelbimą JStpauyfett 
nemokamai Tereikia paskambinti 

td. 773-58S-9500 ar užsukti 
i DRAUGO aAnmistracija adresu 

454$ VČ 63 St, Chicago, 
IL 60629. 

„Draugo" stkeS^mi skyrius 
Tel. 1-773-5S5-9500 

Paslaugos fotografams 

SIUNTINIUS, PINIGUS, AUTOMOBILIUS 
SIŲSKITE PER 

A TUNUC 
Y R A O A U M Y V i 

UGCSaSAKYTI K O N T l i l N i - R I M 

SIUNČIAME AIR CARG0 IR LAIVU 
UETUVA. LATVIJA, BSTUA. UKRAINA BALTARUSIJA 
I Š S I U N Č I A M I ^ KIHKVTJLiNA SAVAITE. 
PRLSTAI O M h Ci AVĖJUI TIKSIAII RANKAS. 

1400-775-SEND 
3S4ūsvf a t s t o v a i : 
Bravo Coffec and dėti 

2 3 * M a i n S t r . L E M O N T , WL,G>439, l t J L 6 J O - 2 5 7 - 3 3 0 0 
K A I Y N A c o r p . 

S S L & RoHhving Į ą g j I'ALATTNLI 0Qrx>7. "SJSSh23StI3SŠ 
27l<> W. 7 l s t S t r . C H C A G O , H.6O620. le l : IT^-AyA-l'iV) 
SSOI 78 T h Ave imiOOFVTFrvV, !t 60455 Tfcl:708-5«J9-96eO 

M A R Q U E T T E 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS rOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite 

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

laboratorijos darbus. 

Darbo vai.: 
v.r. iki 6 v.v 

kasdien nuo 8 
.; 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 

* Vidutinio amžiaus tvarkingi žmonės 
išsinuomotų vieną kambarį su vonia ir 
virtuve VVestmont Darien ar VVood
ridge rajonuose. Jeigu nuosavame 
name. tai padėtume tvarkyti aplinką. 
Tel. 630-863-2774. 

* 33 m. vyras ieško darbo žmonių 
priežiūroje, arba perka. Tel. 630-842-
2340. 

* Moteris ieško darbo su gyvenimu. 
Patirtis slaugoje. Tel. 708-430-9172. 

* 60 m. medikė, susikatoanti angliškai, 
turinti patyrimo, ieško darbo pagy
venusių žmonių priežiūroje. Tel773-
375-3010. 

* Vyras, vairuojantis automobilį, turintis 
rekomendacijas ir patirt), atlieka 
masažą prižiūrėt pagyvenusius žmo
nes nuo sausio 18 d. Te*. 708-233-
9764 arba 708422-0563. 

* Noriu išsinuomoti 2 mieg. butą 
Dovners Grove, Burr RkJge ar 
Lombard rajonuose. Tel 773-419-
9273. 

'Ieškau kompanionės nuomoja
mame 2 miegamųjų bute Lemonte 
arba ieško nuomotis 1 -kambarį su 
vonia ar studiją Lemonte.Tel 708-
699-8749 

Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
Vofce Mat 773*4-783) 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: 
d.i.mayer@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 ar priemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

GREIT PARDUODA 
-B- Landmark 
r r i ^ L properties 

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

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

GrMį. 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. 

, Audrius Mikulis 
I Tei.: 630-205-9262 
I Pager 773-260-3404 -*0™*"* 
1 E-mail: amikulis@usa.com 
J [vairus nekilnojamas turtas: 
i 
i 
s 
i 
i 
i 

Nemokamas įkainavimas 
Nemokama rinkos analizė 
Pirkimas r 
Pardavimas 
Surandame 
optimaliausią finansavimą 

PRENUMERUOKITE 
„DRAUGĄ" 

T « " ' 

Metams JAV — 120 doi. 
Metams t ik šeštadienio 

la ida 70 dol. 

PASINAUDOKITE „DRAUGO" SPAUSTUVĖS 
PATARNAVIMAIS 

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

tuvės visoje Amerikoje. ,,Drauge" spaustuve 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, kuriu 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" spaustuvės| 

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

Remkite ..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 darbu reikalais teiraukitės: 

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

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

—vvww. autotradeusa .com 

PADEDAML SURASTI. NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
Mimmmi inM IŠ BETKUKIOJAV ALKCIONO. 
P E R S I U N Č I A M E AUTOMOBH IUS IR DETALES. 

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ! 
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
http://comcast.net
http://wwwjilconstaiction.com
mailto:vita@kw.com
http://www.alwayswithflowers.com
mailto:d.i.mayer@worldnet.att.net
mailto:amikulis@usa.com


Pasaulio naujienos 
(Remtamis AFP, Reuters. AP. tntertax. ITAR-TASS, BNS 

Ztfišų agemorų pranešimais; 
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EUROPA 

BELFAST 
Siaurės Airijos bankas 

„Northern Bank", iš kurio plėši
ka i praėjusi mėnesį pagrobė 
26.5 mln. svarų, rengiasi pa
keisti visus iki šiol banko išleis
tus banknotus ir taip sužlugdyti 
plėšikų planus. „Northern 
Bank" yra vienas iš kelių Šiau
rės Airijos komercinių bankų, 
turinčių teisę leisti savo bank
notus, kurie retai kada yra nau
dojami už šios Jungtinės Kara
lystės provincijos ribų. Tuo tar
pu Siaurės Airijos vyriausiasis 
konsteblis Hugh Ordea pareiš
kė, kad už stambų banko apiplė
šimą Belfast yra atsakinga Airi
jos respublikonų armija (IRA). 

PARYŽIUS 
Irake trečiadienį dingo 

Prancūzijos žurnalistė Florence 
Aubenas, tačiau kol kas nežino
ma, ar ji buvo paimta įkaite. F. 
Obena dirbo dienraštyje „Libe
ration". Drauge su ja dingo ir jos 
vertėjas irakietis Hussein Ha-
noun Al Saaefi. Vienas prancūzų 
diplomatas ketvirtadienį sakė, 
kad F. Aubenas gali būti nužu
dyta, sužeista, pagrobta ar su-, 
imta. Policijos šaltiniai ketvir
tadienį teigė, kad F. Aubenas 
dingo kelyje iš Baghdad į Taji 
miestą, esantį į šiaurę nuo Ira
ko sostinės. 

LONDONAS 
Didžiosios Britanijos užsie

nio reikalų sekretorius Jack 
Straw, penktadienį kalbėdamas 
per televiziją iš Tailando, sakė, 
kad per cunamį Indijos vande
nyno regione žuvo ar dingo 440 
britų. J. Straw šį interviu, kuris 
Didžiojoje Britanijoje buvo 
transliuojamas tiesiogiai, davė 
lankydamasis Phuket saloje. Jis 
sakė, kad, patvirtintais duome
nimis, žuvo 49 britai, o dar 391 
dingo. 

PRAHA 
Čekijoje įvesta karinė prie

volė moterims. Mobilizacijos at
veju į armiją bus pašauktos pi
lietės nuo 18 iki 60 metų am
žiaus. Išimtis daroma nėščioms 
moterims ir vienišoms moti

noms; tai sakoma ketvirtadienį 
paskelbtame Nacionalinės gy
nybos įstatyme, kuris įsigaliojo 
sausio 1 d. Mobilizacija Čekijos 
Respublikoje vyks, jei iškils 
grėsmė šalies teritoriniam vien
tisumui arba valstybės demo
kratiniams pagrindams. Čekija 
tapo antrąja šalimi Europoje po 
Portugalijos, kur karine prie
volė įvesta moterims. Daugelį 
čekių pribloškė naujasis įstaty
mas, tuo labiau, kad nuo sausio 
1 d. panaikinta būtinoji tarnyba 
armijoje, kuri tapo visiškai pro
fesionali. 

ganistane, į kurį jis atvyko ieš
koti brolio, bet galiausiai atsi
dūrė Guantanamo ir išbuvo ten 
nuo 2002 metų pavasario iki 
2004 metų pabaigos, žodžius. 
„Mušti nemušė, bet tyčiojosi. 
Grasindami automatu vertė va
landų valandas klūpoti ant ke
lių, rankas užsidėjus už galvos. 
Dažnai vertė mus daryti kaip 
tik tai, ką draudžia islamas", 
papasakojo laikraščiui Abdul-
rachmon, kurio pavardė neskel
biama. 

ARTIMIEJI RYTAI 

JAV 

WASHINGTON, DC 
JAV gynybos sekretor ius 

Donald Rumsfeld siunčia į Ira
ką atsargos generolą, kuris be 
jokio išankstinio nusis tatymo 
turės įvertinti JAV kariuomenės 
politiką Irake, įskaitant karių 
skaičių, bei skirti daug dėmesio 
problemai, kaip geriau parengti 
Irako karius ir policininkus, 
penktadienį skelbia „The New 
York Times". Pasak Pentagon 
pareigūnų, armijos atsargos ge
nerolui Gary E. Luck bus su
teiktos ypatingos galimybės 
įvertinti visus Irako operacijos 
aspektus, išryškinti t rūkumus 
ir po kelių savaičių pateikti 
slaptą vertinimą. Kai kur ių 
įstatymų leidėjų ir karinių ap
žvalgininkų teigimu, tai rodo, 
jog aukščiausi Pentagon parei
gūnai yra labai susirūpinę pa
dėtimi Irake. 

AZIJA 

DUŠANBE 
Dušanbėje leidžiamas laik

raštis „CRIME-info" išspausdi
no penktadienį interviu su Ta
džikistano piliečiu, kuris papa
sakojo apie kankinimus ameri
kiečių karinėje bazėje Guanta
namo Bay. JAV karinė vadovybė 
pranešė šią savaitę, kad pradė
tas tyrimas, kai Federal inės 
saugumo tarnybos agentai pra
nešė apie kankinimus Guanta
namo kalėjime Kuboje. Laikraš-

, tis cituoja 40 metų Abdulrach-
mon, amerikiečių sulaikyto Af-

JERUZALĖ 
Pakeliui į penktadienio pa

maldas Jeruzalės Ai Aksa meče
tėje buvo suimtas kandidatas į 
palestiniečių prezidentus Mus-
tafa Barghuti. Kaip rodo nuo
monių apklausos, nepriklauso
mu kandidatu sekmadienį ren
giamuose prezidento rinkimuo
se pasiskelbęs M. Barghuti yra 
pagrindinis Palestiniečių išsiva
davimo organizacijos pirminin
ko Mahmud Abbas varžovas. 
„Jam neleidžiama lankytis Al 
Aksa mečetėje ir jis tai žino. Al 
Aksa yra maldos, o ne propa
gandos vieta", teigė Izraelio po
licijos atstovas Shmulik Ben 
Ruby. M. Abbas taip pat svarstė 
galimybę dalyvauti pamaldose 
mečetėje, esančioje Rytų Jeru
zalėje, tačiau saugumo sumeti
mais jis pakeitė savo planus. 

BAGHDAD 
Buvęs kandidatas į JAV pre

zidentus John Kerry aplankė 
karius, tarnaujančius Irako Mo-
sul mieste, kur gruodį prieš vie
ną JAV bazę buvo surengtas 
daug aukų pareikalavęs savižu
džio sprogdintojo išpuolis. J. 
Kerry Camp Freedom, buvu
siuose Saddam Hussein rūmuo
se, ketvirtadienį kar tu su ka
riais pavakarieniavo ir susitiko 
su brigados generolu Carter 
Ham. vadovaujančiu kariams 
Siaurės Irake, bei provincijos 
gubernatoriumi Duraid Kash-
mula. „Ačiū už tai, ką darote, — 
kareiviams sakė Massachusetts 
senatorius. — Žmonės namie 
tikrai vertina jūsų drąsą ir pasi
aukojimą". 

Buvę KGB rezervistai valdžios postuose — gaivos skausmas... 
Atkelta iš 1 psl. 
tai žiūriu į juos skeptiškai — 
kaip į nepatikimus Lietuvos at
žvilgiu. Juk galėjo atsisakyti. 
pasitraukti. Net kai kurie profe
sionalūs saugumiečiai 1989 me
tais trenkė durimis ir pasitrau
kė iš KGB, o rezervistams tai 
padaryti ar apskritai atsisakyti 
bendradarbiavimo buvo kur kas 
lengviau", teigė socialdemokra
tas. 

B. Genzelis pabrėžė manąs, 
jog A. Valionis — kvalifikuo
čiausias iš visų buvusių Lietu
vos užsienio reikalų ministrų po 
nepriklausomybės atkūrimo 
1990-aisiais. Tačiau, jo nuo
mone, tai nekeičia praeities ap
linkybių vertinimo. 

„Nestatyčiau jo į vieną gre
tą su Seimo vicepirmininku Al
fredu Pekeliūnu —juk šis ir da
bar aiškina, kad sovietiniai lai
kai buvo geresni. Tačiau abiejų 
šių politikų biografija verčia ne
rimauti. Negraži istorija", ap
gailestavo B. Genzelis. 

Europos Parlamento nario. 
buvusio užsienio reikalų vicemi
nistro J. Paleckio požiūriu, KGB 
rezervistų problema yra dau
giau moralinė nei politine. Anot 
jo, svarstant ir sprendžiant šią 
problema, reikia vadovautis 
įstatymais ir valstybes intere
sais. 

„Žinoma, svarbu, kas kuo 
buvo, bet dar svarbiau — kas ką 
darė. Juk buvo ir tokių, kurie 
darė žalą, neįtraukti į jokias re
presines valdžios struktūras", 
pažymėjo europarlamentaras. 

Jo žodžiais, visuomenė turi 
teisę žinoti ir daryti išvadas, bet 

išvados nebūtinai palankios 
tiems, kurie reikalaudavo griež
tesnių vertinimų. 

Pats A. Valionis neslėpė 
prieš ketvirtį amžiaus sutikęs 
būti įtrauktas į KGB rezervą, 
tačiau tikino nebendradarbia
vęs su šia Sovietų Sąjungos sau
gumo struktūra. 

„Nesirengiau nei slėpti to 
fakto, nei juo girtis. Ta byla eg
zistavo, absoliučiai niekas ne
nuslėpta. Tačiau nemaniau, kad 
apie tai kalbėti ar pasiskelbti 
yra prasminga", komentuoda
mas paviešintą faktą apie jo pri
klausymą KGB rezerviniams 
karininkams, žurnalistams sa
kė ministras. 

A. Valionis tikino apie pri
klausymą KGB rezervui prisi
pažinęs net prezidentui Valdui 
Adamkui. 

„Visa tai buvo žinoma nuo 
1994 metų, ir atitinkamos insti
tucijos — tiek Valstybės saugu
mo departamentas, tiek Užsie
nio reikalų ministerija, tiek ir 
šalies vadovai viską žinojo", tei
gė A. Valionis. 

A.Valionis sakė konsultavę-
sis dėl šio fakto ir prieš užim
damas UR ministro postą 2000 
metais. 

„Esu davęs priesaiką Lie
tuvai ir jos skrupulingai laikau
si", sakė A. Valionis, pabrėžęs, 
kad dar prieš dešimtmetį yra 
gavęs kompetentingų žinybų ir 
šalies vadovybės minėto praei
ties fakto oficialų vertinimą. 

Būti įrašytam į KGB rezer
vą pagal Lietuvos įstatymus nė
ra traktuojama kaip „slaptas ir 
sąmoningas" bendradarbiavi

mas su Sovietų Sąjungos slapto
siomis tarnybomis. 

A. Valionio nuomone, ben-
dradrabiavimo su KGB šešėliai 
..gali būti politinio žaidimo dalis 
susilpninti mūsų derybines po
zicijas su Rusija". Anot jo, ..to
kie žaidimai, grįžimai prie tų te
mų, nieko gero neduoda". 

Jis nekomentavo, kas galė
tų būti tokio ..žaidimo" užsako
vai, ir ar kalba apie kokias nors 
konkrečias derybas su Rusija. 

Tuo tarpu Seimo pirminin
kas Artūras Paulauskas pareiš
kė, kad užsienio reikalų minis
tras A. Valionis ir Valstybes sau
gumo departamento generalinis 
direktorius A. Pocius savo dar
bais įrodė ištikimybę Lietuvai. 

„Aš noriu pasakyti tik tiek, 
kad šitie žmonės ne kartą yra 
įrodę savo lojalumą Lietuvai, jie 
yra dirbę aukštuose postuose ir 
nepriklausomos valstybes kūri
mo laikotarpyje. Šie žmones sa
vo darbais yra įrodę, kad jie pa
tikimi valstybės tarnautojai, po
litikai ir tinkamai atlieka savo 
pareigas", interviu Lietuvos ra
dijui penktadienį sake A. Pau
lauskas. 

..Tie faktai, kad kažkam jie 
buvo atrinkti ir ruošiami, šian
dien visiškai nebeturi prasmes", 
sakė A. Paulauskas. 

Vėliau Seime po susitikimo 
su A. Valioniu jis žurnalistams 
dar kartą patvirtino neturįs .jo
kių abejonių" dėl A. Valionio ir 
A. Pociaus, o bandymus mesti 
jiems bendradarbiavimo su 
KGB šešėlį siejo su noru didinti 
„įtampą valdančiosios koalicijos 
viduje". 

A f A 
DANA VIRBYLA-EICINAS 

Mirė 2005 m. sausio 5 d. 
Nuliūdę liko: duktė Linda Nicademus; sūnūs Algis ir 

Romas Krasauskai, Kęstutis Eicinas; anūkai J ames Ni
cademus, Gyneth su Charles Sullivan, Rachelle su Steve 
Kennedy; 7 proanūkai; sesuo Irena ir Algis Kubilius, bro
lis Vytas Virbyla, svainis Stasys Anciulis. 

A.a. Dana buvo žmona a.a. Stasio Eicino ir a.a. Victor 
Krasausko, sesuo a.a. Teresės Anciulis. 

Velionė pašarvota sekmadienį, sausio 9 d. nuo 2 v. p.p. 
iki 9 v.v. Modeli laidojimo namuose, 5725 S. Pulaski Rd„ 
Chicago IL. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, sausio 10 d. 10 v.r.. Ve
lionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nul iūdę artimieji 

Laidot. direkt. Modeli F.H. Tel. 773-767-4730. 

A t A 
VIDAI MALIŠAUSKAITEI 

BIKNAITIENEI 
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame velionės 
vyrui JUOZUI BIKNAIČIUI, seserims RŪTAI 
TORNAU Vilniuje ir DONNA POWERS Flori
doje, broliui JURGIUI MALIŠAUSKUI Klai
pėdoje bei kitiems giminėms. 

Dagni Tornau Mieliulis 
Laimutė M. Tornau 

A f A 
JULIUI LINTAKUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame buvusią „Draugo" 
darbuotoją BIRUTĘ LINTAKIENĘ ir visą jos 
šeimą. 

„Draugo" darbuotojai 

Mylimai žmonai 

AfA 
ELENAI MILKOVAITIENEI 

mirus, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą liū
desyje likusiems vyrui KAROLIUI MILKOVAI-
ČIUI, šeimos nariams ir artimiesiems. 

Žurnalas „Pensininkas" ir 
JAV LB Socialinių, reikalų taryba 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A f A 

MARIJA VARŽYTĖ 
MOGENIENĖ 

1908 - 2004 
Maloniai prašome visus prisiminti velionę maldose. 

Liūdintys vaikai — 
Aldona, Algimantas i r j ų še imos 

PALOS — GAIDAS 

FUNERAL HOME 

• Patogioje vietoje tarp 
Čikagos i r Lemonto 

•10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. $outhwest Hwy. 
Palos HilU, I l l inois 

(708)974-4410 

A t A 
JULIUS LINTAKAS 

Mirė 2005 m. sausio 5 d. Christ ligoninėje, sulaukęs 
78 metų. 

Gyveno Oak Lawn, IL. 
Gimė Kapčiamiestyje, Lietuvoje. 
Nuliūdę liko: žmona Birutė, dukra Rasa ir jos vyras 

Jim Conklin, jų vaikai Aleksandras ir Declan, sūnus 
Aras, jo žmona Audra ir jų dukra Rima, sesuo Lietuvoje 
Ona su šeima, sesuo Aldona su šeima, brolis Antanas su 
šeima, svainis Kęstutis ir Onutė Paulikai, j ų vaikai To
mas Paulikas ir Rima Black su šeima. 

A.a. Julius priklausė Santarai Šviesai ir Don Varnas 
American Legion Post 986, buvo Korėjos karo veteranas. 

Velionis pašarvotas penktadienį, sausio 7 d. nuo 3 v. 
p.p. iki 9 v.v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. 
Southvvest Hwy (7700 W.) Palos Hills. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 8 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švc. Mergelės Marijos Gi
mimo bažnyčią, kurioje 10 v. r. bus aukojamos gedulingos 
šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių a.a. Julius bus pa
laidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

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

Nuliūdę ar t imiej i 

Laidot. direkt. David Gaidas. Tel 708-974-4410, 
www.palosgaidasfn.com 

Mūsų 

mirus, 
džioje 
kiame 
ARUI 
š i e m s . 

mielam draugui 

A t A 
JULIUI LINTAKUI 

nuoširdžiai užjaučiame BIRUTC skau-
netektyje ir kartu liūdime. Taip pat reiš-
gilią užuojautą dukrai RASAI ir sūnui 

su šeimomis, kitiems giminėms ir artimie-

• • 
Santara-Šviesa 

Metmenys 
A. Mackaus knygų leidimo fondas 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

NEW LOCATION 
3240 W. 79 St. MARQUETTE PARK 

ALL PHONES 1-708-430-5700 

PETKUS & S0N 
FUNERAL DIRECTORS 

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA 
SUMMIT. 7300 W. ARCHER A VE. 

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

EVERGREEN" PARK. 2929 W. 87 ST. 
T1NLEY PARK. 16600 S. OAK PARK AVE. 

ALL PHONES 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAIVIŲ DIREKTORIAI 

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

kiekvienam lengvai pasiekiami. 
Atliekame ir kūno sudeginimo icrematiom patarnavimus. 

CERALD F. DAIMID — 
nepr ik lausomas direktorius 

4330 So. California A ve, Chicago. IL 60632 

1-773-523-0440: 1-708-873-O5OH 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

T u r i la idotuv ių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse i r priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 va i . 

http://www.palosgaidasfn.com
http://Mnvw.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
„Dainava" koncertu pagerbs laisvės gynėjus 

ČIKAGOS LIETUVIŲ BRICHTON 
Park namų savininkų metinis 
susirinkamas įvyks sausio 16 d., 
sekmadienį, po l ietuviškų šv. 
Mišių, Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapi jos salėje, 
(2745 W. 44 ga tvė) . Ruošia 
Brighton P a r k LB apyl inkės 
valdyba. Visi na r i a i kviečiami 
gausiai dalyvauti. 

SAUSIO 16 D., SEKMADIENĮ, 
Cicero Šv. A n t a n o l ietuvių 
telkiny, tuoj po 9 v.r. šv. Mišių 
visi kviečiami į kavutės kam
barį pasivaišinti skaniu kuge
liu. Pietų pelnas bus skir tas 
paremti „Draugo" dienraštį . Vi
sus kviečia Cicero LB valdyba. 

PRISIMINKIME LIETUVIŲ TAU
TAI skaudžią datą - Sausio 13-
ąją. Ji bus minima išvakarėse, 
trečiadienį, sausio 12 d., 7 v.v., 
PLC, Lemonte, Lietuvių dailės 
muziejuje. Bus r imta , bet įdomi 
programa, ku r i ą a t l iks dai
nininkės Jo lan ta Banienė, Jū
ratė Grabliauskienė ir Lotera 
Karsokienė. Da lyvaus Tomas 
Umbrasas. Pedagoginio litua
nistinio inst i tuto s tudenta i ir 
III Jaunųjų atlikėjų festivalio 
pianistai. Minėjimą rengia ir 
visus kviečia JAV LB Kultūros 
taryba. Įėjimas nemokamas -
aukos nebus renkamos . (Minė
jimas vyks sausio 12 d., o ne 13 
d., kaip buvo skelbta anksčiau). 

SEKMADIENI, SAUSIO 9 D., 12 
v.p.p. Šaulių namuose , 2417 W. 
43 gatvė, Vyt. Didžiojo Šaulių 
rinktinė ruošia žiemos gegužinę 
- Trijų karal ių šventę . Galima 
bus maloniai praleis t i popietę 
katalikiškos šven tės pami
nėjime. Atvyks t rys karal ia i , 
gros šokių muzika, bus skanus 
maistas, veiks b a r a s . Visi 
kviečiami. 

NORINTIEJI PAAUKOTI nuken
tėjusiems nuo cunamio katas
trofos, kreipki tės į American 
Red Cross In te rna t iona l Res-
ponse Fund. Adresas Čikagoje: 
American Red Cross of Greater 
Chicago, 2200 VVest Harrison, 
Chicago, IL 60612. E-paš tas : 
chiweb@usa.redcross.org, tel. 
312-729-6100, faksas 312-729-
6304, in t e rne t in i s puslapis : 
w w w . c h i c a g o r e d c r o s s . o r g . 

KVIEČIAME ! SUSITIKIMĄ su 
buvusiu Lietuvos kariuomenės 
vadu, atsargos generolu majoru 
Jonu Kronkaičiu. Generolas J. 
Kronkaitis - vienas iš pagrin
dinių žmonių, ku r ių dėka 
Lietuva pe rna i t apo NATO 
nare, jo pastangomis buvo iš 
esmės reformuota Lietuvos ka
riuomenė, Lie tuvos ka r i ams 
diegiamas vakar ie t i škas men
talitetas. Susit ikimo metu gen. 
mjr. J . Kronkai t i pr i s ta tys 
advokatas Povilas Žumbakis . 
Generolas J. Kronkait is kalbės 
apie politinę padėt į Lietuvoje po 
rinkimų, apie pas ike i t imus , 
vykstančius šalyje po įstojimo į 
euroatlantines s t ruk tū ras . Bus 
galima pa te ik t i k lausimų. 
Susitikimas vyks sausio 14 d., 
penktadienį, 7 v.v. Pasaulio 
lietuvių centre. Bočių menėje 
Visi kviečiami. Rengėjai: sa
vaitraštis „Amerikos lietuvis", 
dienraštis „Draugas" ir Ame
rikos lietuvių televizija. 

PLC BUTU CYVENTOJAI susi 
rupinę d a b a r t i n i u J a u n i m o 
rūmų s ta tymo planu ir nuo
širdžiai prašo p lanavimo ko
miteto s ta ty t i kitoje vietoje. 
Prašome pagalbos lietuvių -
atjauskite vyresnius lietuvius 
gyventojus5 S u d a r y t a s fondas 
apsiginti nuo numaty to statymo 
plano. Nuoši rdžia i p ' 
siųsti aukas: PLC Condo. Gy
ventojų apgynimo fondui, LWC 

ntial Cnndo. Association, 
14915 127 Stroet , Lcmont, IL 
60439 T u r i n t y s klausimų 

skambinkite tel. 630-917-7875. 

JAV LB SOCIALINIŲ REIKALŲ 
taryba ir Vyresniųjų lietuvių 
cent ras ruoš ia metinį „Lab
daros vakarą" 2005 m. sausio 22 
d., 6:30 v.v. „Seklyčioje". Visi 
yra kviečiami šiame „Labdaros 
vakare" dalyvaut i ir paremti 
JAV LB Socialinių reikalų tary
bą, kur i per ištisus metus tiesia 
r anką visiems pagalbos rei
kalingiems lietuviams. Dėl rez
ervacijų skambinki te Birutei 
Podienei į Socialinių reikalų 
tarybos ra š t inę tel . 773-476-
2655. 

LEMONTO SOC. REIKALŲ sky
rius praneša, kad sausio 12 d., 
2005 m. nuo 10 v.r. iki 1 v.p.p., 
Pasaulio lietuvių centre, Bočių 
menėje bus galimybė pasi
skiepyti (flu shots). Pensi
n inkams su Medicare kortelėm 
skiepai nemokami, kitiems - 20 
dol. 

SAUSIO 17 D., DALEY PUBLIC 
Library, 3400 S. Halsted, 
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. (pradedant ies iems) . 
Vakariniai kursai taip pat vyks 
antradienį ir trečiadienį nuo 5 
v.v. iki 8:30 v.v. (aukštesnio 
lygio). Regis t ruot is prašoma 
nuo sausio 10 d. Kursai vyks 16 
savaičių. Knygos ir kita moko
moji medžiaga - nemokama. 
Mokytojas S t an Smith, tel. 
773-376-7521, e-paštas: stan-
smith44@hotmail.com. 

ŠAUKIAMAS VASARIO 16-OSIOS 
gimnazijos buvusių mokinių 
suėjimas, kuris įvyks 2005 m., 
vasario 24 d., Lietuvių klube, 
L i thuan ian Hali , 4880 4 6 t h , 
Ave. North Saint Petersburg, 
PL 33714, tel. 727-525-5924. 
Planuojamas susipažinimo va
karas , iškilminga vakarienė ir 
šokiai. Dėl dalyvavimo prašome 
praneš t i Valei Majauskaitei 
Weinhoefer, 8421 29th Street 
East , Par 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 -paštas : 
vbireta@rogers. com. 

DĖMESIO! LIETUVIŲ FONDAS 
praneša, kad anketos paramai 
ir stipendijoms jau yra Lietuvių 
fondo t inklapyje: www.lith-
fund.org. J a s galima gauti ir LF 
raštinėje. Stipendijų prašymų 
anketos, pilnai užpildytos, su 
visa dokumentacija, turi būti 
išs iųstos į LF raš t inę iki 
2005.13.15. Paramos prašymo 
anketos paštu turi būti išsiųstos 
iki 2005.04.15. Je i tur i te 
klausimų, prašome kreiptis į LF 
rašt inę tel. 630-257-1616, faks. 
630 -257-1647 , e -paš tas : 
admin@Hthfund.org. 

" NUO CUNAMIO nukentėju
sioms šeimoms paremti LB 
valdyba ir talkininkai ruošia 
pietus šį sekmadienį, sausio 9 
d., Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos Mozerio 
salėje, 4420 S. Fairfield Ave , 
tuoj po 10 v.r. lietuviškų Mišių. 
Bus renkamos aukos, kurios 
bus siunčiamos per Katalikų 
labdaros organizaciją (Catholic 
Charities). Visuomenė kviečia
ma paremti savo atvykimu ir 
auka. 
SAUSIO 16 D., SEKMADIENĮ, 1 
v.p.p Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus kviečia į dailininko 
Roberto Kėželio vedamą Ori-
gami pamokėlę. Origami -
japonų popieriaus lankstymo 
menas . Dai l ininkas pamokys 
kaip lanks tant popierių galima 
sukurt i nuostabius gyvūnus ir 

„Amžinoji šviesa" - tai ne 
tik kompozitoriaus Morten Lau-
ridsen muzikinė meditacija, 
kurią atliks lietuvių meno an
samblis „Dainava", tai amži
nos atminties, rusenančios kiek
vieno lietuvio širdyje, simbolis. 

Apie koncertą kalbuosi su 
lietuvių meno ansamblio „Dai
nava" vadovu Dariumi Polikaičiu. 

- D a r i a u , a r Saus io 13-
os ios m i n ė j i m o k o n c e r t u s 
a t l i eka te t r a d i c i š k a i , a r ta i 
naujovė? 

- Šis koncertas jau tapęs 
tradiciniu. Panašaus pobūdžio 
koncertus ruošiame kas du 
metus. Tai darome dėl kelių 
priežasčių. Pirmiausia, jaučia
me, kad yra labai svarbu pri
siminti ir pagerbti tuos, kurie 
aukojosi dėl mūsų tėvynės 
Lietuvos, kurie Sausio 13-ąją, 
prieš keturiolika metų, paauko
jo gyvybes. Antra, pasibaigus 
kalėdinėms šventėms, šis kon
certas yra ramus susimąsty
mas, suteikiant is galimybę 
pagalvoti apie gyvenimo kelią -
dabartį, praeitį ir ateitį, ypatin
gai apgalvojant '„aukojimo" 
sąvoką. Ar mes gyvename tik 
sau, ar vis dėlto randame laiko 
tarnauti artimui, savo visuo
menei, savo tautai , pasauliui... 
Todėl šie koncertai yra medi
tacinio pobūdžio. Trečia, sveika 
visuomenei pamąstyti - ar mes 
įprasminame Sausio 13-osios 
auką savo visuomeniniu gyve
nimu, ar ne per daug skal-
domės, pamiršdami tų dienų 
vilties dvasią ir idealizmą? 
Žinoma, laikas gramzdina 
viską į užmarštį, tačiau pri
siminkime, kad ir šiomis die
nomis mums reikia vilties, opti
mizmo ir artimo meilės, labai 
reikia... 

- Kodėl koncer tą nuspren
dėte surengti bažnyčioje? 

- Kadangi šis koncertas 
meditacinio pobūdžio, o taip 
pat dėl to, kad neįmanoma at
skirti pasiaukojimo sąvokos 
nuo paties Dievo. Juk kai žmo
gus aukojasi vardan kito, jis 
kuria mažą dalelytę dangaus 
čia pat žemėje. Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčioje 
labai gera akustika, ir tai lėmė 
pasirinkimą. 

- Dar iau , papasakoki te 
i š samiau apie dalyvausiant į 
o r k e s t r ą ir m u z i k i n ę me
ditaciją. 

- -Koncertas pavadintas 
„Tavo rankose", su antrašte 
„Jūs esate pasaulio šviesa". 
Tuo pavadinimu klausytojui 
pateikiame iššūkį, kad susi
mąstytų apie tas dvi sąvokas, ir 
apie jų sąryšį. Nenoriu visko 
atskleisti, juo labiau, kad mūsų 
klausytojai sugeba patys rasti 
ryšį ir mintį tose sąvokose. Tam 
tikslui, be lietuviškų giesmių, 
atliksime ir Morten Lauridsen 

kūrinį lotynų kalba „Lux 
Aeterna" (Amžinoji šviesa). 
Kūrinį atliks choras su 24 
narių orkestro palyda. Šis 
kūrinys kaip tik ir yra muziki
nės meditacijos elementas. Jis 
ypatingas tuo, kad visų penkių 
dalių -tekstai yra religinio 
pobūdžio ir pabrėžia šviesos 
sąvoką. Pirmoji ir penktoji 
dalys naudoja „Reąuiem" Mišių 
tekstą „Tegul amžinoji šviesa 
jiem šviečia". Antra dalis intro-
spektinio pobūdžio - „Tavimi, 
Viešpatie, pasitikėjome". Ket
virtąja dalimi - „Ateik, švento
ji dvasia" - išreiškiamas džiu
gesys, supratus, kad Dievas yra 
su mumis ir šiandien. O trečio
joje dalyje „O gimęs Šviesa iš 
Šviesos" susimąstome apie 
gimusį Kristų, j au ne kaip apie 
kūdikį, o kaip apie pasaulio 
Atpirkėją, kuris paaukojo savo 
gyvybę žmonijai. Ką tai reiškia 
mūsų gyvenimui, visuomenei, 
tautai? Štai čia klausytojams 

teks patiems pagalvoti. Nors 
programose bus atspausdintas 
lietuviškas vert imas, giedoji
mas lotynų kalba kaip tik 
suteiks progą giliau susimąs
tyti. 

- K a s d a r d a l y v a u s kon
ce r t e? 

- Pasikvietėme aktorę 
Audrę Budrytę-Nakienę . J i 
„pasuks" klausytojų mintis 
tam tikra kryptim - skaitys 
atrinktas lietuvių poetų eiles ir 
Šv. Rašto ištraukas. Koncertą 
pradės choras su muziko Ri
čardo Šoko palyda vargonais, 
at l iekant Vlado Jakubėno 
nuostabų kūrinį pagal Ber
nardo Brazdžionio eiles „De 
Profundis". Taip pat Ričardas 
Šokas atliks savo sukurtą kū
rinį vargonams ir sintezatoriui. 

Dar bus atliekama Vlado 
Jakubėno „Mylėsi Lietuvą iš 
tolo" (Brazdžionio eilės) ir Vac
lovo Augustino „Tėvyne mūsų" 
(Braziūno eilės). Kitas svarbus 

momentas - giesmė „Veski į 
dangų". Tai Daniel Gawthrop 
kūrinio „Sing Me to Heaven" 
vert imas, kur iame pabrėžta 
dainos ir giesmės svarba mūsų 
gyvenimuose - nuo pat vaikys
tės lopšinės iki paskutiniojo 
„reąuiem", kai iškeliaujama iš 
šio pasaulio. Tai ypatingai tin
ka šiai progai, kadangi kažkas 
praminė tas lemtingas 1991 m. 
sausio dienas „dainuojančia 
revoliucija". Daina skambėjo 
net tuomet, kai reikėjo ginti 
Parlamentą, televizijos bokštą 
ir kitas vietas nuo tankų... 

Nepakartojamas lietuvių 
meno ansamblio „Dainava" 
atliekamas koncertas pakylės 
jūsų dvasią, sužadins pagar
bius prisiminimus ir suteiks 
minčių pamąstymams. Koncer
tas vyks 2005 m. sausio 16 d., 3 
v.p.p. Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčioje. 

Kalbėjosi 
Vital i ja P u l o k i e n ė 

Lietuvių meno ansamblis „Dainava" Maria gimnazijos auditorijoje kovo 17 d. J o n o Kuprio nuotr. 

SKELBIMAI • 

: 
Advoka tas 
J o n a s G iba i t i s 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedz ie Avenue 
Chicago , IL 60629 
Tel . 773-776-8700 
Tel. 708-237-0488 

Toli free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 

Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

Advokatas 
Vytenis L ie tuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

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., Chicago, IL 

60629 
TeL 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 

IMIGRACINES TEISES 
SPECIALISTAS 

HONG&ASSOCIATES 
Tel.773-588-6215 

3806 VVest Lawrence, Čikagoje 
Kalbame lietuviškai 

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

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. Raštinės Čikagoje ir 

Vvoodridge. 
Tel . 8 7 7 - G y n e j a s a r b a 

877-496-3527 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel . 312-580-1217 

135 S LaSaDe #2300 Chkago IL 60G03 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

N a m a m s p i r k t i p a s k o l o s ' 
duodamos m a ž a i s mėnesi- | 
niais įmokėj imais ir prieina-į 
mais nuoš imčia i s . Kreipki-! 
tės į M u t u a l F e d e r a l Sa-
v i n g s , 2212 W e s t C e r m a k 
R o a d . T e l . (773) 847-7747 ! 

Tai - Jūsų laikraštis 
DRAUGAS 

TM* iiTHw*f**Att wo t te vnof ntn* 

paukščius. Registruotis tel. 
773-582-6500 

VYRESNIŲJŲ LIETUVIŲ CENTRE 
..Seklyčioje", sausio 12 d., 2 
v.p.p. trečiadienio popietės pro
gramoje paminėsime 1991 m 
sausio 13-ąją. Maloniai kviečia
me atvykti. 

• DĖMESIO! VIDEO 
APARATŲ SAVININKAI! 
Norėdami tikrai kokybiškai 
išversti video į rašus iš 
Lietuvoje naudojamos PAL 
sistemos į amerikietiškąją 
NTSC ir atvirkščiai, kreip
kitės į INTER-VTDEO 3533 
S. A r c h e r Ave., Chicago, DL 
60609. TeL 773-927-9091. 

Sav. Petras Bernotas. 

•PIGIAUSIA — NE 
PATIKIMIAUSIA' Korteles daž- i 
nai nesuveikia. Paskutinės | 
minutės nutrupa. O kaip su j 
bendrovėmis, kurių centrinės 
net ne JAV ir siūlo „ypatingus 
įkainius"? Dažniausiai ta i 
prastas internetinio tipo, o ne 
telefoninis ryšys. Protingas 

' vartotojas renkasi ameri- i 
i kiečių firmą <įst. 1993 m.)! 
| LITCOM. I Lietuvą iš namų j 
i ar mobilaus telefono TIK 11,9 j 
;ct., o JAV — 4.9 et. Jokių; 
mėnesinių mokesčių, jokių'; 
papildomų kodų. Išklotinę Į 
gaunate su savo vietine 
sąskaita Registruokitės lietu
viškai 708-386-0556. Tau
pykite šiandien su LITCOM' 
Dėmesio! Jkainis galioja tik 
naujiems klientams' 

, Draugo" skelbimai skyrius 
t*l 1 773 585 9 5 0 0 

• „ S a u l u t ė " , Lietuvos 
vaikų globos būrelis dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, be
globiams ir invalidams vai
kams, daugiavaikėms šeimoms 
bei s tudentams Lietuvoje. 
Aukojo: Gražina ir dr. Romual
das Kriaučiūnai $125 (dovanos 
nuo sūnaus Aro Kriaučiūno 
$100 ir Robert Price $25;; 
Margo Mc Clelland $30 a.a. 
Teodoros Zailskienės atm.; 
Nijolė (Semėnaitė) ir David 
Etzwiler $40, kuriuos dovanojo 
Asta (Šepetytė) ir Al VVest 
sveikinant 40-ties metų vedybų 
sukakties proga; Hartfordo Šv. 
Trejybės parapijos choro nariai 
$40 (per Aldoną Saimininkienę) 
a.a. Eleonoros Dvarionaitės 
Miniukienės Tajmąjer atmin
imą pagerbiant; vaikučių me
tinei paramai — Linda ir Algis 
Jonynai $240, Anna Aviža 
$240. dr. Austė Vygantienė 
$240. Irena ir dr. Arūnas 
Draugeliai $240, Nijolė Gierš-
tikienė ir Marąuette School 
Room 236 $240, Algis Ignatonis 
$240. Dalia Ivaškienė $500. 
Dalia ir Antanas Laučiai $240. 
Danguolė ir Pijus Bielskai 
$240, Irene ir Chester Savickas 
$240. Vita Malinauskienė $240, 
Virginija ir Vytautas Kupci-
kevičiai $300, Regina ir Rimas 
Griškeliai $240 a.a. Bronės 
Macnorienės atminimui, Lilija 
ir Viktoras Kizlaičiai $240, 
Jonas Jurkūnas $240, Birutė 
Liseckas $240, Raminta Vaitė-
naitė Jacobs $150; užjaučiant 
vaikučius šv. Kalėdų proga dr. 
Jolanta ir dr. Šarūnas Peckai 
$200. Labai ačiū, „ S a u l u t ė " 
(„Sunlight O r p h a n Aid") 419 
Weidner Rd., Buffalo Grove, 
IL 60089, te l . (847) 537-7949, 
TAX ID #36-3003339. 

• L ie tuvos Našla ič iu glo
bos k o m i t e t a s gavo šias aukas 
paremti našlaičius: $1,500 — 
Bernardine M. Bolinsky, Frac-
kville, PA. $1,000 — St. 
Anthony Church (kun. Vytas 
Memenąs), Joliet, IL; The Oak 

Tree Philanthropic Foundation 
(dr. Algirdas K. Maciūnas, dr. 
Genevieve Maciūnas, dr. Dana 
Maciūnas Mockus), Chula 
Vista, CA. $800 — Vietoje kalė
dinių dovanų pasimainymo, 
Varnelių šeima padarė auką 
našlaičiams: Edmund ir Graži
na Varnelis, Apolinaras Var
nelis, Lora Varnelis, Maris ir 
Zita Kampe, Shawn ir Audra 
Murdock, Mentor, OH. $750 — 
Lithua-nian Tauras Club, 
Scranton, PA. $450 — Grace B. 
Austin, Short Hills, NJ; Edward 
D. Žemaitis, Woodhaven, NY. 
$300 — Ema Shobkys, Hickory 
Hills, IL.; Richard Mulhern ir 
Geoffrey Park (Debrry Beach, 
FL) aukoja našlaičiam vardu 
ponų Gruss (New York, NY) 
vietoje asmeniškos Kalėdų 
dovanos, I r ena Kairys, Oak 
Lawn, IL; Ronald W. Yoncha, 
Malvern, PA; Lola Januskis, 
South Pasadena, FL. $275 — 
Albert P. Mikutis, Capt. 
U.S.A.F. (Ret.), Philadelphia, 
PA. $250 — Dalia ir Rimantas 
Bitėnas, Bronxville, NY. $200 
— Laima E. Schonbeck (atmin
imui a+a mamos Elizabeth B. 
Slivinskas), Sterling, MA; John 
P. Jasin, Patomac, MD. $150 
Michael ir Dalia Paradie, 
Nashua, NH; Aldona Backaitis. 
Great Fal ls , VA; James ir 
Carmela Pike, Union, NJ; Greg 
ir Cathy Cierpial, Linden, NJ; 
Kathleen D. Daniels, Drexel 
Hill, PA; dr. Albertas ir Jura 
Drukteinis, Manchester, NH; 
dr. Neil ir Patricia B. Mark-
with, Bedford, NH; Vytautas I. 
Užgiris, VVorcester, MA; Vaida 
T. Tr imakas , VVestlake, OH; 
Vincas Skladaitis, VVaterbury, 
CT; Kavutės klubas, Holy Tri-
nity Church (Eugene J. Ziurys, 
Jr.), VVethersfield, CT. $100 — 
H. Marlene Zavada-Vorsteg, 
Medford Lakers , NJ; Dale 
Shavelson, Northfield, NJ; Rita 
J. Pugliese, Medford, NJ $90 — 
Mary Kay Ellis (Deerfield, IL) 
savo mielos draugės — Mrs. 
Teddv Barskis (Carol Strem, IL) 

— 90 metų gimtadienio proga 
sveikina. $50 — Gražina E. 
Erčius, Little Neck, NJ. $45 — 
Helena A. Vredenburg, Collins, 
CO. $40 — Betty A. Kwader, 
South Montrose, PA. 

AtA J a d v y g o s R u t k i e n ė s 
atminimą pagerbiant, Adelė 
Strupai t is siunčia "pmiS115* 
surinktus laidotuvių metu naš
laičiams — $800. 

A + A Anelės Ragazinskas 
prisiminimui aukojo: $100 — 
Rhonda Pfeiffer, Danbury, CT; 
Roma Kraujales, East Mori-
ches, NY; $70 — Kathleen 
Nazarenko, Brewster, NY; $50 
— Theresa Curione, Punta 
Gorda, FL; Alan ir Robin 
Jagoby VVeber, Armonk, NY; 
$20 Carol Ann Ossenfort, 
Yorktovvn, NY; Algimantas ir 
Loreta Šiugžda, Berlin, NJ. $5 
— Danutė, Milas, Fallston, 
MD. 

A t A J o s e p h A. S imon 
atminimui aukojo $50 Romas ir 
Rita Fabijonai, Palos Park, IL. 

A "J" A Joseph ir Winfred 
Tumas atminimui atsiuntė $30 
Victor Mattei, Cinnaminson, 
NJ. 

50 m e t u vedybų sukak
ties proga, Leokadijai ir Vy
tautu i Milukams (Plainvievv, 
NY), Regina Hartgivas (Ams-
terdam, NY) vietoje dovanų 
atsiuntė $50 auką našlaičiams. 

Almos fondui aukojo: $150 
— Vytas ir Marija Raudys, 
Homer Glen, IL. $50 — 
Chicago Lithuanian VVomen's 
Club (Ruth L. Hoffman, Cecilia 
Vvatul), Palos Hills, IL. 

Kalėdų dovanoms aukojo: 
$150 — Marie E. Kachinski 
vardu Kachinski šeimos, Pea-
body, MA; $100 — Georgie ir 
Jean Janos, Bartlett, IL. 

Nuoširdus ačiū visiems 
aukotojams už atsiųstas pinig
ines dovanas našlaičiams. 
L i e t u v o s Naš l a i č ių g lobos 
k o m i t e t a s , 2711 VVest 71 st 
S t r e e t , Ch i cago , IL 60629. 
Tel . 773-476-2655. 

mailto:chiweb@usa.redcross.org
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