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name 
mmeryje: 

Iš ateitininkų veiklos. 
2psl . 

Besiruošiant Vasario 
16-ajai. Etika i r 
spalvos. Lietuva, 
vertinga NATO narė. 
3psl . 

Mūsų šeimose. JAV LB 
Socialinių reikalų 
tarybos skiltis. 
4 psl. 

Šio šeštadienio priede: 
Pokalbis su prof. L. 
Donskiu. Poetės Lidijos 
Šimkutės laimėjimas 
Australijoje. Laiškas 
iš Terra incognita 
Australis. Lietuvių 
operos darbai . 
Mėlynžmogių teatras 
Čikagoje. Leidiniai. 

Flamenko popul iarus 
ne tik Ispanijoje. 
Valdovų rūmų fondo 
veikla 2004 metais . 
5 psl. 

Kaip balsavo „Draugo" 
skaitytojai dėl prez. 
V. Adamkaus kelionės 
Maskvon. Čikagos 
bankas švęs Vasario 
16-ąja-
8 psl. 

r Sportas 
» ^ ^ _ — ^ _ — 

* Rusi jos v y r ų k repš in io 
super lygos A p o g r u p i o Per
mės „Ura l -Grea t " komandos 
vyriausiuoju treneriu paskirtas 
Valdemaras Chomičius. Lietu
vis šioje pareigose pakeitė Ser-
gej Belov. 

* T reč i ad ien i Vokietijoje 
mirė 99 me tų l egend in i s ša
lies b o k s i n i n k a s Max Schme-
ling. Jis 1930 metais New York 
(JAV) iškovojo pasaulio čempio
no titulą, finale nugalėjęs lietu
vių kilmės amerikietį Joe Shar-
key (Joseph Paul Žukauskas). 
1936 m. M. Schmeling apgynė 
planetos čempiono titulą, no
kautavęs JAV7 boksininką Joe 
Louis. 

* D a u g i a u n e i 6 mln . 
k r e p š i n i o a i s t r u o l i ų r i n k o 
JAV NBA „Visų žvaigždžių" 
varžybų, kuriose susitiks Rytų 
bei Vakarų konferencijų rinkti
nės, starto penketus. Cleveland 
„Cavaliers" vidurio puolėjas 
Žydrūnas Ilgauskas savo pozi
cijoje Rytuose užėmė trečiąją 
vietą, surinkęs 306,581 balsą. 
Lietuvos krepšininką aplenkė 
Miarni ..Heat" „centras" Sha-
ąuille CNeal (2,488, 089), ta
pęs starto penketo žaidėju, bei 
Detroit „Pistons" vidurio puolė
jas Ben VVaiiace f 798, 454). 

Naujausios 
žinios 

* P l a n u o j a n t ES kovinių 
g r u p i ų p a n a u d o j i m ą , gal i 
būti pasitelkta Lietuvos patir
tis. 

* Vilniuje min imos gene
rolo P. P l e c h a v i č i a u s 115-
osios gimimo metinės. 

Valiutu santykis 
I USD— 2.661 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

A. Zuokas ir jo bičiuliai švenčia pergalę 

Vilniaus meras A. Zuokas (d) ir sostinės tarybos narys V. Drėma atvyksta 
į t e i s m ą . Valdo Kopūsto <ELTA> nuotr 

V i l n i u s , vasario 4 d. 
(ELTA) —Vilniaus mero rinki
mų byla pirmajame teisminio 
nagrinėjimo procese baigėsi sos
tinės mero Artūro Zuoko bei 

„Rubicon group" įmonių grupes 
atstovų pergale. Vilniaus mies
to 1-osios apylinkės teismas 
penktadienio popietę paskelbė 
išteisinamąjį nuosprendį vi

siems keturiems kaltinamie
siems, kuriems prokuratūra 
priskiria nusikalstamą poveikį 
sostinės tarybos nariui Vilman
tui Drėmai per 2003 m. vyku
sius mero rinkimus. 

Teismo požiūriu kaltina
mieji nepadarė nusikalstamų 
veikų, turinčių nusikaltimų po
žymių. 

Sis apylinkės teismo nuo
sprendis apeliacine tvarka gali 
būti skundžiamas Vilniaus apy
gardos teismui. 

Kadangi byla pripažinta 
ypač sudėtinga ir didele, teis
mas paskelbė tik įžanginę nuo
sprendžio dalį, o nuosprendžio 
priėmimo argumentus teisėjų 
kolegijos pirmininkas Olegas 
Zaicevas paaiškino žodžiu. Visą 
motyvuotą nuosprendį teisėjai 
surašys ir pasirašys vėliau. 

Kaip jau skelbta, valstybės 
kaltinimą palaikantis Generali
nės prokuratūros prokuroras 
Simas Slapšinskas ketvirtadie
nį teismo prašė visus kaltina

muos ius pr ipažint i ka l ta i s i r 
siūlė skirt i j iems gana griežtas 
bausmes . 

A. Zuokui bei įmonių grupės 
„Rubicon group" valdybos pir
mininkui Andriui Janukoniui , 
kur iuos laiko nusikaltimų orga
n iza to r i a i s , prokuroras s iūlė 
skir t i po dvejus metus nelais
vės , b a u s m ė s vykdymą dve
j iems m e t a m s atidedant. Šiems 
kal t inamies iems taip pat siūly
t a skir t i 100 minimalaus gyve
n imo lygių (MGL) t. y. 12,500 li
tų, baudas . 

A. Zuokui su A. J anukon iu 
buvo pareikšt i kaltinimai pagal 
tuos pačius šešis Baudžiamojo 
kodekso straipsnius: dėl bendri
n inkų grupės organizavimo, pa
sikėsinimo padaryti nusikalsta
mą veiką, papirkimo, t rukdymo 
pasinaudot i rinkimų teise, ne
teisėto laisvės atėmimo bei ne
teisėtos informacijos apie priva
tų asmens gyvenimą rinkimo. 

Bylos duomenimis, A. Zuo
kas N u k e l t a \ 7 ps l . 

A. Pocius žinojo, kad 
priklauso KGB rezervui 

V i l n i u s , vasario 4 d. 
(ELTA) — Valstybės saugumo 
departamento vadovas Arvydas 
Pocius negalėjo nežinoti apie jo 
įtraukimą į sovietų KGB rezer
vą. Apie tai dienraščiui „Kauno 
diena" paliudijo buvęs to meto 
KGB Sakių skyriaus viršinin
kas Česlovas Laukevičius ir A. 
Pocių verbavusio, dabar jau mi
rusio, KGB karininko brolis. 

Kaip penktadienį rašo 
„Kauno diena", A. Pocių į KGB 
rezervo karininkus užverbavęs 
M a d a s Naujokas yra miręs 
prieš dešimt metų. Tačiau jo 
brolis Ignas Naujokas tikina ne
abejojąs, kad A. Pocius buvo re
zerve savo noru, apie tai ne kar
tą jam pasakojęs brolis. 

Tai, jog dabartinis VSD va
dovas visada žinojo apie savo 
priklausymą rezer.ui, „Kauno 
dienai" patvirtino ir buvęs KGB 
Šakių skyriaus viršininkas Č. 
Laukevičius. 

„Žinote, kaip tais laikais 

buvo. Reikėjo paukščiuko, ir bū
davo kažkas daroma. Pagal bio
grafijos galimybes žmonės ir pa
tekdavo į tuos sąrašus. Dirbome 
viename pastate, bendravome 
su juo teisiniais klausimais", 
kalbėjo C. Laukevičius. 

A. Pocius pirmaisiais Lie
tuvos nepriklausomybės metais 
ir iki jos dirbo Šakių rajono vy
riausiuoju prokuroru. Teigiama, 
kad 1989 m. rugpjūčio mėnesį 
jis kreipėsi į KGB Šakių skyrių 
ir gruodžio 26 d. tapo rezervo 
karininku. 

„Įtraukimas į rezervą buvo 
derinamas su Komunistų parti
jos rajono komitetu ir su pačiu 
žmogumi. J is turėjo turėti ati
t inkamą išsilavinimą, duoti su
tikimą. Be žmogaus sutikimo 
taip negalėjo būti", „Kauno die
nai" sakė I. Naujokas. 

Jo teigimu, A. Pocius sutiko 
būti į t rauktas į KGB rezervą 
greičiausiai siekdamas geres
nės karjeros. 

Specialiosios tranybos aiškinsis 
į tar imus dėl Darbo partijos 

piktnaudžiavimų 
V i l n i u s , vasario 4 d. 

(ELTA) — Seimo antikorupcijos 
komisija penktadienį kreipėsi į 
Generalinę prokuratūrą bei į 
Specialiųjų tyrimų tarnybą 
(STT) prašydama išsiaiškinti ir 
pradėti ikiteisminį tyrimą dėl 
žiniasklaidoje paskelbtų žinių 
apie galimas Darbo partijos afe
ras skirs tant Europos Sąjungos 
(ES) paramos lėšas. 

„Mes nepaliksime šito rei
kalo", tikino Seimo antikorupci
jos komisijos pirmininkas Dar
bo partijos narys parlamenta
ras Petras Baguška. 

Pasak P. Baguškos, atsaky
mą į minėtą komisijos paklau
simą STT ir generalinė proku
ratūra turė tų pateikti ne vėliau 
kaip per mėnesį. Tačiau parla
mentaro manymu, teisėsaugos 
institucijų atsakymas greičiau

siai paaiškės kur kas anksčiau. 
Pasak P. Baguškos. nuo pa

teikto atsakymo priklausys ir 
tai, kokių veiksmų toliau imsis 
Seimo antikorupcijos komisija. 

Ketvirtadienį, atsižvelg
dama į žiniaskiaidos informaci
ją apie galimus Darbo partijos 
vadovo Ūkio ministro Viktoro 
Uspaskicho planus per Europos 
Sąjungos projektų rengimą fi
nansuoti Darbo partiją, Seimo 
opozicija kreipėsi į STT, pra
šydama įvertinti, ar dėl tokių 
veiksmų nėra pagrindo pradėti 
ikiteisminį tyrimą. 

V Uspaskichas paneigė, 
kad jis neva ragino Darbo parti
jos narius kurti konsultacines 
projektavimo firmas ES lėšoms 
gauti, tuo pačiu dalį laimėtų 
projektų sumos nukreipiant 
Darbo partijai. 

Po daugiau nei 200 metų i centrinius Vilniaus universiteto ramus grįžta filosofai — penktadienį po rekonstruk
cijos oficialiai atidarytas Filosofijos fakultetas. Antrąjį semestrą naujose patalpose pradės mokytis apie 980 dieni
nio skyriaus studentų. Iš viso Filosofijos fakultete mokosi apie 1,500 studentų. Nuotr.: Dekanas Kęstutis Dubni-
kas (d) ir Vilniaus universiteto rektorius Benediktas Juodka Filosofijos fakulteto atidarymo ceremonijoje. 

Tomo Černiševo (ELTAį nuotr 

Konservatoriai sieks naujos llustracljos 
Vi ln ius , vasario 4 d. (ELTA) 

— Liustracijos įstatymą reikia 
taikyti plačiau, o jo pataisų im
tis kuo greičiau. Tai spaudos 
konferencijoje penktadienį pa
reiškė konservatoriai Rasa Juk
nevičienė ir Rimantas Dagys. 

„Atėjo metas, kai turime į 
problemą pasižiūrėti iš esmės. 
Panašūs procesai vyksta Len
kijoje. Latvijoje. Čekijoje — vi
siškas archyvų atvėrimas. Be to 

neįmanomas problemos spren
dimas", sakė R. Juknevičienė. 

Pasak jos, po vėl iškilusios 
KGB problemos reikia pažvelgti 
l liustraciją plačiau, nes prie
šingu atveju problema egzistuos 
dar ilgai. R. Juknevičienė teigia. 
kad klausimą svarstyti būtų ga
lima pradėti jau neeilinės Sei
mo sesijos, vyksiančios vasario 
8 - 15 d. metu. Parlamentarė 
pabrėžė, kad norą spręsti šį 

klausimą turėtų parodyti Seimo 
valdyba. 

R. Juknevičienė siūlo pasi
remti kitų valstybių patirtimi, 
kai archyvai yra atveriami iš 
karto, kai tik asmuo užima tam 
t ikras pareigas - tai turė tų 
apimti ir žiniaskiaidos atstovus. 

„Tai irgi svarbus aspektas, 
nes žiniaskiaidos atstovai būna 
nuomonių formuotojai", sakė R. 
Juknevičienė. 

Premjeras: butų ramiau, jei ES 
fondų lėšų apskr i ta i negautume 

Lietuvos rašytojai suvažiavimus rengs kasmet 
V i l n i u s , vasario 4 d. 

(ELTA) — 380 narių Lietuvoje 
ir užsienyje vienijanti Lietuvos 
rašytojų sąjunga (LRS), pakei
tusi savo įstatus pagal įsigalio
jusius Asociacijų ir meno kū
rėjų organizacijų įs ta tymus, 
nuo šiol kasmet rengs savo su
važiavimus, o ketverių metų 
kadencijai renkama sąjungos 
vadovybė atsiskaitys už kiek
vienų metų veiklą. 

Penktadienį Vilniuje vyku
sio neeilinio LRS suvažiavimo 
dalyviai — apie 180 kūrėjų iš 
visos Lietuvos — tylos minute 
pagerbė per dvejus metus po 
pastarojo suvažiavimo mirusių 
LRS narių — garbės nario Čes-
lavo Milošo, rašytojų Jurgio 
Kunčino, Halmos Korsakienės. 
Vlado Šimkaus, Povilo Dirgė
los. Jokūbo Skliutausko, litera
tūrologo Vytauto Kubiliaus ir 
kitų kolegų atminimą. 

Kaip sakė LRS pirmininkas 
Jonas Liniauskas, pagrindinis 

K a u n a s , vasario 4 d. 
?ELTA) — Europos Sąjungos 
fES) fondų lėšų skirstymą ly
dinčios intrigos ministrą pirmi
ninką Algirdą Brazauską pri
ver tė pagalvoti, jog galbūt būtų 
geriau, jei ES fondai apskri tai 
neegz is tuo tų ir nef inansuotų 
šalių projektų. 

„ES fondų lėšų skirstymą 
lydi daug intrigų, įtampos. Va
žiuodamas čia pagalvojau, gal 
geriau, jei tų fondų ir nebūtų — 
bū tų ramiau , galvotume apie 
investicijas", sakė premjeras į 
Kauno technologijos universi
t e t e vykusios konferencijos 
„Lietuvos mokslas ir pramone: 
universitetų, valdžios instituci
jų , ūkio ir visuomenės partne
rystė" dalyviams. 

„Geriausia niekam neduoti 

— tada bus ramus ir geras gy
venimas", nebeišlaikė A. Bra
zauskas vėliau komentuodamas 
galimą korupciją skirstant ES 
lėšas. 

Premjeras nebuvo linkęs 
vertinti spaudoje pasirodžiusių 
publikacijų, esą Darbo partija 
svarstė galimybę steigti konsul
tacines firmas, galinčias padėti 
gauti ES paramą. 

„Kol kas šitai dar neįrody
ta. Viešai paskelbė laikraščiai? 
Žinoma, aš susilaikau nuo ko
mentarų, kurie yra žiniasklai
doje. Man reikia faktų ir tik fak
tų, tada aš galiu savo nuomonę 
pasakyti. Jei pasirodys, kad tai 
t ikn faktai, imsimės priemonių, 
kad tam tikros kompanijos ne
galėtų dalyvauti", teigė prem
jeras. 

Įvestas užsienyje Įgytos 
kvalif ikacijos įvert in imo mokestis 

Juozas Aputis (k) ir Valentinas Sventickas neeiliniame Lietuvos raSytojų 
s ą j u n g o s s u v a ž i a v i m e . Tomo ČprniSpvo (ELTA) nuotr 

suvažiavimo uždavinys — pa
rengti ir patvirtinti naują LRS 
įstatų redakciją pagal Asociaci
jų ir meno kūrėjų organizacijų 
įstatymus. 

LRS Kauno skyriaus pir
mininkas Petras Palilionis su

važiavimo dalyviams pateikė 
siūlymą, kad garbingiausia ša
lies menininkams skiriama Na
cionalinė kultūros ir meno pre
mija siektų 100.000 litų. o Vy
riausybės kulturos premija bū
tų ne mažesne negu 50,000 litų. 

V i l n i u s , vasar io 4 d. 
(ELTA) — Nuo 1993 m. nemo
kamai Studijų kokybės vertini
mo centre teikta užsienyje įgy
tos kvalifikacijos įvertinimo pa
slauga dabar kainuos nuo 70 iki 
490 litų. 

Kaip sakė Studijų kokybės 
ver t in imo centro informacijos 
skyr iaus vedėjas Darius Tamo
š iūnas , kvalifikacijos įvertinimo 
reikia t iems užsienio mokyklų 
absolventams, kurie nori tęsti 

studijas Lietuvoje, pretenduoja 
į valstybės tarnybą ar tam tik
ros kvalifikacijos reikalaujan
čius darbus. 

Kvalifikacijos įvertinimas 
padeda suprasti, ką užsienyje 
įgytas diplomas reiškia, taip pat 
jo metu nustatomas dokumento 
t ikrumas. 

Mokama paslauga įvesta 
sausio 28 diena Per pirmąją sa
vaitę ja pasinaudojo apie 20 
žmonių. 

Seimas gali ir 
nepanaikinti 

J. Ramono 
mandato 

Vilnius , vasario 4 d. 
(ELTA) — Net nustačius, kad 
Seimo narys Jonas Ramonas, 
kuris iki šiol neatsisakė Žemes 
ūkio ramų pirmininko pareigų, 
pažeidė Konstituciją, jo įgalioji
mai gali būti nepanaikinti. Taip 
teigė vienas Vyriausiosios rin
kimų komisijos (VRK) narys, 
prašęs neminėti jo pavardės. 

Pasak pašnekovo, teisinin
kai šiuo klausimu laikosi vie
nos nuomones — spręsti, ar pa
naikinti Valstiečių ir Naujosios 
demokratijos frakcijos nario 
mandatą, yra Seimo prievolė. 
Mat kiekvienas parlamentaras 
yra išrinktas Tautos, todėl tik 
Tautos išrinkta institucija gali 
spręsti šią problemą. VRK 
negalėtų automatiškai panai
kinti Konstituciją pažeidusio 
Seimo nario įgaliojimų. 

„Konstitucijoje pasakyta, 
kad jei Seimo narys prieš duo
damas priesaiką neatsisako lig
tolinio darbo, atitinkamą 
sprendimą dėl jo mandato pa
naikinimo priima Seimas", tei
gė VRK narys. 

Seimo Etikos ir procedūrų 
komisijos pirmininkas Algirdas 
Monkevičius yra įregistravęs 
nutarimo projektą, kuriuo siū
loma J. Ramono įgaliojimus 
pripažinti nutrūkusiais. Parla
mento valdyba, atsižvelgusi į 
teisininkų siūlymą, nutarė su
laukti Konstitucinio Teismo iš
aiškinimo, ar parlamentaras 
pažeidžia pagrindinį šalies įsta
tymą, savo kadencijos laikui 
išeidamas atostogų Darbo ko
dekse nustatyta tvarka. 

Anot pašnekovo, šiuo metu 
svarbiausia nustatyti, ar J. Ra
monas tikrai pažeidė Konstitu
ciją. „Galiu garantuoti, kad 
Konstitucinio Teismo išaiškini
mas bus neaiškus, nes jame ne
bus kalbama konkrečiai apie J 
Ramoną. Gavus Konstitucinio 
Teismo išaiškinimą, gali tekti 
dar kartą kreiptis į jį konkre
čiai del J. Ramono", pažymėjo 
VRK atstovas. 

Net nustačius pagrindinio 
šalies įstatymo pažeidimą Sei
mas gali nuspręsti, kad to ne
pakanka panaikinti „valstie
čių" atstovo mandatą. „Vieni 
gali pasiūlyti išbraukti J. Ra
moną iš Seimo narių ir dar 
kumščiu pamojuoti, kiti klaus, 
kodėl mes turime balsuoti 'už', 
jei žadėjo atsisakyti kitų parei
gų", sakė VRK narys. 
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lš Ateitininkų 
Gyvenimo 

• 

Medž iagą siųsti : 
Vidai Kupry te i c /o Draugas 

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

Kviečiame į Jubiliejinę 
Ateitininkų Stovyklą! 
Neeilinis įvykis laukia dalyvių iš 

visos Šiaurės Amerikos kampelių 
^ . ią vasarą, po ilgos 30 metų pertaukos, vėl įvyks vienas iš 
^ ^ pačių svarbiausių ateitininkijos renginių: Jubil iej inė stovyk-
k j la! Paskutini kartą ji įvyko 1975 meta is Dainavoje. \ ją 
suvažiavo plati ateitininkų šeima, ir kar tu praleido neužmirštamą 
savaitę. 

Šiais metais, jubiliejinė stovykla įvyks Dainavoje, nuo birželio 
29 iki liepos 4 dienos. Stovyklauti kviečiami MAS, SAS ir ASS 
nariai. Programa bus sustatyta įdomiai modeliu: dalis skirta 
atskirom sąjungom, dalis visai stovyklai bendrai . 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Jubiliejinės stovyk-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ los užduot i s daugialypė: 1. 

kritiškai pažvelgti į ateitininki
jos nueitą kelią ir dabartinę 
padėtį, 2. įvardint i šių laikų 
uždavinius, 3 . pri taikyti naujus 
veiklos model ius , 4. siekti 
dvasinio, tau t in io ir asmeninio 
atsinaujinimo. 5. džiaugtis 
atei t ininkijos nepasens tančia 
dvasia. 

Tačiau akademinis Jubiliejinės stovyklos elementas yra tik 
dalis šio renginio svarbos. Antrasis yra žmogiškasis. Si stovykla 
bus nepakartojama proga atei t ininkams susieiti kar tu , sutikti 
senus pažįstamus, atrast i naujų, sujungti išsibarsčiusius, pajusti 
skaičiaus jėgą. Stovykla suteiks ypatingai puikia.gal imybe stu
dentams ir jauniems akademikams, kurie ne tur i didesnių forumų 
suėjimams, susipažinti ir smagiai pastovyklauti . 

Jubiliejinę Stovyklą globoja ŠAAT, o rengia organizacinis ko
mitetas į kurį įeina ŠAAT nariai ir daug darbščių ateitininkų. Ko
mitetas maloniai kviečia jus visus į talką ir į nepapras tą stovyklą! 

Si stovykla bus 
nepakartojama 
proga ateitininkams 
susieiti kartu 

Kuri. AK. Lipniunas 
1905 03.12—1945.03-28 

1975 m. jubil iej inėje ateitininkų stovykloje Dainavoje. Literatūrc 
Jubiliejinę stovyklą — tegul vėl palapinės plyšta. 

STUDENTŲ ATEITININKŲ 
SAVAITGALIS 

DAINAVOJE, BALANDŽIO 8, 9, 10 D. 

Savaitgalio tema: „Klajoju ar klausau" 

Paskaitininkai: Brolis Giedrius Petras Garka 
ir prof. iš U Mich dr. Brian Mailey 

Savaitgalio kaina: $45, po bal. 3 d. $55 
Registruotis parašant e-laišką adresu: 

sas cv@yahoo.com 

KVIEČIAMI VISI STUDENTAI! 

vakaro žiūrovai. Ir šia vasarą visi kviečiami j 
Nuotrauka jono Kuprio 

Ona Daugirdienė 

Jubiliejinės stovyklos org. komiteto pirmininkė 
Kreipkitės: jubiliejinė@ateitis.org 

Kun. Alfonso 
Lipniūno 
100 m. gimtadienis 
Kaip minėsime? 
Kaip minėsime šio švento kunigo gimimo 
sukaktį? Juk tai koncentracijos stovyklos 
kankinys, žymus Lietuvos jaunimo auklė
tojas, lietuvybės šauklys, didis humanistas . 

Tie kurie jį pažino, tiki, kad jį gaubia 
šventojo aureolė. Jo skelbtos idėjos spindi 

amžinomis vertybėmis. Kaip prikelsime jas t iems, kurie jų nežino9 

Stasė Petersonienė 

Gavėnios susitelkimas Ateitininkų namuose 
Ateitininkų namų valdyba ir Akademinis skautų sąjūdis 

kviečia visus dalyvauti gavėnios susikaupime šeštadienį, vasario 
12 d. Ateitininkų namuose Lemonte. Susikaupimą praves kun. 
Vytautas Gedvainis, Nekalto Prasidėjimo Seserų kapelionas Put-
name. Registracija prasidės 8:30 iš ryto. Bus klausoma išpažinčių 
Susikaupimas baigsis šv. Mišiomis 4 vai. p.p. Prašome iš anksto 
pranešti apie savo dalyvavimą Irenai Polikaitienei tel. 630-257-
2022 arba e-paštu: wrww.jpolikai t is@aol.com 

Konkursas! 
Konkursas! 

S k e l b i a m e konkursą 

s u k u r t i j ub i l i e j i nės 

s t o v y k l o s ženklą. 

B ū t i n i e lementai : 

• 2 0 0 5 meta i 

• a te i t i n i nkų ženklas 

• ž o d ž i a i „A te i t i n i nkų 

j ub i l i e j i nė s tovyk la" 

Viskas k i tas priklauso n u o 

jūsų vaizduotės 

P r o j e k t u s s iųst i : 

L i d i j a i R ing iene i 

4 6 L o n g Cove D r . 

L e m o n t , IL 6 0 4 3 9 

Konkurso terminas bus 
paskelbtas vėliau 

Savo va rdą , pavardę. E- paš
t o adresą i r te lefono n u m e r i 
p r i d ė k i t e atskir iame vokely
je 

IEŠKOM VADOVU 
Prašymus siųsti iki vasario 7S d. 

JAS vasaros stovyklai rei-
kalingia pavyzdingi vadovai! 

Jei norėtumėte būti vadovu 
Jaunučių ateitininkų stovyklo
je, kuri vyks nuo liepos 14 d. iki 
24 d., Dainavoje, prašome 
atsiųsti paš tu prašymą ir 
atsakyti r a š t u į klausimus: 
,,Kodėl aš noriu būti vadovu 
JAS stovykloje? ir ,,Kaip aš 
prisidėsiu prie stovyklos pro
gramos?" 

Prašymai bus priimami iki 
vasario 15 d. (pašto antspau
das). 

Savo prašymus siųskite: 

Laimai Aleksienei 
248 Olmsted Rd. 
Riverside, IL 60546 

Jei turite klausimų, galite 
kreiptis e-paštu: 

la leksa@ameri tech.net 

Civilinė valdžia reikalauja, kad 
vadovai būtų ne jaunesni kaip 16 
m. amžiaus. 

Čikagos jaunučiai švenčia užgavėnes 
Sausio 30 d. Ateitininkų namai Lemonte buvo užimti jaunu „ubagų" . Tai 
Čikagos Pr. Dielininkaičio/Partlzano Daumanto kuopos nariai, kurie žaidė 
žaid imus, būrė, dainomis kariavo ir iinksminosi prieš prasidedant 
Gavėniai. 

ieva Misiūnaitė ir Julytė Petkutė išbūrė jaunučiams laimingas ateitis 

Skarotos ir ūsuotos Lija Siliūnaitė, Audra Siliunaif e. Ai fna Pranckevičiutė 

Monika Satkauskaitė ir Marija Čy-
vaitė Čikagos jaunučių ateitininkų 
Užgavėnių baliuje. 

Dermato log i jos ligų ir odos vėžio Į 
spec ia lybė , kosmet inė chi rurgi ja , ! 

v iso ve ido a t j aun in imas 
RUTH J Ū R A T Ė BARSKY, MD 
120 Onte r Mali # 318 Oak Brook. IL 

60523 
Tel . G30-571-2630 

GAILĖ SABALIAUSKAS, M D 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES LIGOS 

Midwest Heart Specialists 
15900 W. 127* St Ste 200 

Lemont IL 60*39 
630-719-4799. 

p-ikjausc Gooc Samaritar.. Centrai 
DuPage. Edvvard ir Elmhurst ligoninėms. 

EDMUNDAS VT2NAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Vaiandos pagal susitarimą 

Dr .RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Te i . 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

15543 W. 127th Str. 
Suite 101, Lemont. IL 
Tei. 630-243-1010 
V a l a n d o s sus i ta rus 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AK)LĮ LK30S-CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 
SURENDER LAL, M.D. 

Specialybe - vidaus ligos 
7722 S. Kedzie Ave. 

Chicago. IL 60652 
Tel. 773-434-2123 

Vaiandos pagal susitarimą 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
inkstų, pOslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

1200 S. York, Elrrtiurst. IL 60126 
630-941-2609 

TERESĖ KAZLAUSKAS, MD. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravima PI., Orland Park, IL 

Tel. 708-349-0887 
P-k1a;;sc Palos ••• Chnst liaoninems 

Vaiva Laqunav!(iutf\ 
jaunučiu žaidimams 

įsniunaite ir Knste I apki D^tMJtf5 balionus 

VYTENIS GRYBAUSKAS, M D 
SUSAN T IYON. M D 

Ausų, SOMOS C^rVIos ligos 
rVnrurqiįa Kibusis aparatai 

/ i<>0 W Cn\\rqe Drtve, Suite ?0R 
Palos Heights IL M)4A $ 

Tel 708 W 9199 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY 
Published daily except Sundays and Mondays, legai Holidays, the Tuesdays 
following Monday observance of legal Holidays as well as Dec. 26th and Jan. 
2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629-5589. 
Periodical class postage paid a t Chicago, IL and additional mailing offices. 
Subscription Rates: $120.00. Foreign countries $135. 
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629-5589. 
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų u i prenumeratą nesiunčiame. Prie 
pavardės ir adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada prenumerata 
galioja. 

Draugo prenumerata yra mokama iš anksto. 

JAV 
Kanadoje ir kitur (USD) 
T ik šeš tad ien io l a ida : 
JAV 
Kanadoje ir kitur (USD) 
U ž s a k a n t į Lie tuvą: 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro 

Metams 
$120.00 
$135.00 

$70.00 
$80.00 

$600.00 
$120.00 

paštu 
$190.00 

Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 
$68.00 

1/2 metų 
$65.00 
$70.00 

$53.00 
$70.00 

$300.00 
$66.00 

$100.00 

3 mėn. 
$45.00 
$60.00 

$35.00 
$40.00 

Vyriausia redaktore - Danutė B i n d o k i e n e 
redakcija@draugas.org 

Administratorius - Valentinas Krumplis 
administracija@draugas.org 

Moderatorius - kun. Viktoras R imšel i s 
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 
El-paštas: r a s t i ne@draugas .o rg 

skelbimai@draugas.org 

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 
MMMMSsnMonugHyBntiMitarihjooRi 

Dr. VILIUS M I K A m S 
Šeimos daktaras ir chirurgas 

Family medical clinic 
10811 W. 143 St Orland Pąrk, IL 60467 

Priklauso Paios Community Hospital 
Silver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 708-460-2500 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

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

10 S. 640 S. Khgery hfcvy, Wtowbrook 
Tel. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSK1S, MD 
TERRI DALLAS PRUNSNS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Treatment Institute 

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

skausmo diagnozės ir 
gydymo specialistai 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry. 815-363-9595 
EkGrova 847-718-1212 
www.iHinoispain.com 

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

bet-vars sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Šusterima kabes ancįskai arba letuvgka. 
4647 W 103 St Oak Lawn, IL 
55 E VVashington, Ste 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 70*422-8260 

Dr. Vida I.Puodžiartenė 
Healthy Connecuon 
Chiopradfc & Ftehab 

CMc 

Manualinė ir fizinė terapija, sporto 
traumų specialistė, nugaros, kaklo ir 
sąnarių gydymas, gaivos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų 

patarimai. 
1000 S. State Street 

Šule 201/202, Lockport, IL 60441 
Tel. 815*34-9075/9076 

Kabame lietuviškai 

Dr. V J . VASAIT1ENĖ 
Dantų gydytoja 

4817 W. 83 St, Burbank, IL 
Tel. 70*423-6114 

Valandos pagal susitar imą 

Dr. ELIGUUS LEUS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VValter St, Lemont IL 
60439 

1051 Essington R d . #200 
Joliet, IL 60435 

Te l . 8 1 5 - 7 2 3 - 1 8 5 4 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACT1C PHYSICIAN 
MANUALINE IR FIZIOTERAPIJA. 

AKUPUNKTŪRA. 
nugvos. taMo, gotas ^oiuBrnų 

(w rr*Qrenos), portfeliu, traumų i 
6645 W. Stanley Ave 

Berwyn, IL 60402 
Tel. 708-484-1111 

Dirbame kasdien, savaitgaliais -
susitarus Kalbame lietuviškai 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ G Y D Y T O J A 
9055 S Roberts Road 

Htcko'-y Hills, IL 
r^ ia : vakarus nuo Hariem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St„ 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708423-5155. 

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

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

Tel. (708) 636-6622 
Holy Cross Hospital, #410S 

Tel. (773) 884-7960 
Cardiac Diagnosis, LTD. 

6417 W. 87 St. 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-233-5630 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. VILUA KERELYTĖ 
Amber Health Center 

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

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

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

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
Išskyrus sekmadienį 

GEDAS M. GRINIS, MD 
Inkstųpūslės ir prostatos 

gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

10400 75 St„ Kenosha, W! 
53142 

(262)948-6990 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 
venas. Kosmetinė chirurgija. 

3236 W. 111 St, Chicago, L 80655 
773-233-0744 arba 7734894441 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA E. CEPELE. DDS. 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 

Kalbame lietuviškai 
10 S. 640 Kingery Highway 

VVillovvbrooR. i L 60527 
Tel. 630-323-2245 

Valandos pagal susitarimą 

W)AS J. NEMICKAS, MJD. 
KARDIOLOGAS-SRDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

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

Dantų gydytoja 
38 Oak Creek Piaza 
Mundetein, IL 60060 
Tel. 847-949-7300 

Valandos pagal susitarimą 

mailto:draugas@ateitis.org
mailto:cv@yahoo.com
mailto:wrww.jpolikaitis@aol.com
mailto:laleksa@ameritech.net
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:administracija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
http://www.iHinoispain.com


ETIKA IR SPALVOS 
VYTAUTAS VOLERTAS 

Gyvenimas yra net už vai
vorykštę įvairesnis. Ši ne tur i 
juodos spalvos, o žemės takais 
krypuodami, su t inkame t iek 
tamsos, kad joje galima paklysti 
ir nuskęsti . Tad džiaugiamės, 
kai šviesu, i r kapstomės iš ten, 
kur gaubia ruka i . 

Gyvenimas Lietuvoje, jos 
Seimas ir Vyriausybė yra spal
vų įvairovė, t.y., vaivorykštė 
plius juoda. Bet kiek gerų žmo
nių, kiek dorų pastangų, kiek 
malonių pasekmių.. . Štai j a u 
konsekruota (2004.12.26) pa
minklinė Prisikėlimo bažnyčia 
Kaune, 25 me tus statyta, buvu
si Stalino pagrobta ir išniekin
ta, 1988 m. Atgimimo susigrą
žinta ir po 16 metų besitęsusių 
sunkių pas tangų pagaliau ta
pusi maldos namais . Ir Kauno 
arkivyskupas S. Tamkevičius, ir 
kleb. kun. A. Grigaravičius, ir 
Kauno miesto meras A. Gar-
baravičius, ir truputį Vilniaus 
vyriausybė, ir visa Lietuva gy
veno bažnyčios statymo rūpes
čiais. Tiesa, šis paminklas dar 
nėra visiškai baigtas, dar daug 
reikia jį puošti , tačiau džiugu, 
kad jau yra ką puošti. 

Tai vienas taškelis šviesiose 
Lietuvos vaivorykštės spalvose. 
Pasisukinėkime ir šešėliuotose 
vietose, sustodami ties keista 
d rama. Žymiausias Lietuvos 
e t ikas , Vyriausios ta rnybinės 
etikos komisijos p i rmin inkas 
Algirdas Meškauskas , metų 

_ pabaigoje sau paskyrė 5,000 litų 
premiją, ki t iems savo tarnauto
jams duodamas po 100, kai kam 
net po 200 litų. Čia būtų galima 
įžiūrėti Meškausko tragediją: už 
vienus savo bendradarbius jis 
dirba 25, už ki tus 50 kartų dau
giau ar geriau. Kaip ilgai šiose 
sąlygose j i s tesės? Užsiplaks 
žmogus. 

Iš tikrųjų šis įvykis rodytų 

nesibaigiančias grobstymo kon
vulsi jas Lietuvoje. Tačiau A. 
Meškauskas buvo ras tas teisiu 
ir 5,000 litų premija j am prik
lausė. Jvykis, atrodo, buvo be
reikalingai išpūstas, o A. Meš
kausko pavardė apterliota. Vis 
dėlto peršasi keli klausimai. Su 
kuo A. Meškauskas tarėsi , kai 
premijas skyrė? Pats su savimi? 
Su šeima? Su kokia nors komisi
ja? Pagaliau, kas yra tos įvairios 
priemokos, kas jas skirsto, ko
kiais principais remiasi? Ir ko
dėl jos reikalingos, kai žmogus 
reguliariai gauna atlyginimą? 
Je i moka algą, teatlygina tuojau 
pat ir už viršvalandžius, nepa
liekant metų gale neaiškioms 
„premijoms", skirstomoms vir
šininko nuožiūra. Iš kur premi
jos ateina? Iš mokesčių mokėto
jų? Tad mokesčių mokėtojams ir 
priklauso jų skirstymas. Žino
ma, pr ivataus darbdavio atveju, 
ši teisė darbdaviui ir priklauso. 

Prisiminkime kitą žymūną, 
iškilų futbolo teoretiką, Seimo 
futbolo komandos administra
torių Valerij Semionov. Šis spor
to vadovas nėra Lietuvos pilie
tis, bet j is moka bendraut i su 
Seimo pirm. A. Paulausku, Už
sienio reikalų ministru A. Vai-
lioniu, Krašto apsaugos minis
t ru G. Kirkilu. Žaidžia, ben
drauja, kalba, juokauja seimū-
nai, ministrai ir V. Semionov. O 
kas girdi, ką jie kalba? Tas, kam 
reikia, ir tas , kur iam nereikia. 

Žinoma, ta rp Lietuvos pilie
čių t inkamų šiai pozicijai gal 
nebuvo, todėl pasikvietė užsie
nietį, kaip, pvz., JAV po karo 
pr iglaudė vokiečius, raketų 
žinovus. Bet ar t ikra i Lietuvos 
piliečio šioms pareigoms nera
do? Sutikti s tudentai beveik visi 
sakėsi studijuoją vadybą. Ar 
administravimas, ypač futbolo 
komandų, šion mokslo sritin 
neįeina? Ar t iesa, kad jauni 
žmonės, baigę univers i te tus . 

sunkiai r a n d a darbus? J ie , 
matyt , t iek neišmano, kiek 
išmano V. Semionov. Supran
tama, kad jis tur i daug žinoti ir 
išmanyti. Yra buvęs parlamen
tarės K. Prunskienės (ji, rodosi, 
futbolą ir krepšinį žaidžia tik su 
moterimis), Valstiečių ir Nau
josios sąjungos partijos vadės, 
visuomeninis patarėjas. Taigi 
svarbus žmogus ir sumanus 
žmogus. Ir šitai rodo lietuvių 
neišprusimą: Lietuvos visuome
niniams klausimams eksperto 
reikėjo ieškoti ne lietuvių tarpe. 
Gal Seimo ir partijų vadai žino, 
ką jie daro. Gal ir oligarchas V. 
Uspaskichas, beveik Lietuvos 
atpirkėju pasiskelbęs, buvo tei
sus, kai tarė: „Lietuviai nemoka 
tvarkytis". 

Etikos žinovų, sugebančių 
Lietuvą paklupdyti ant kelių 
atgailai, yra pakankamai. Štai 
Valstybės tur to fondo genera
linio direktoriaus P. Milašaus-
ko atvejis. J i s naktimis atva
žiuodavo į mišką ir šaudydavo į 
prožektorių apstulbintus žvėre
lius. Bėk, stirnele, nuo apgau
lingos šviesos į krūmus, nesto
vėk ir nesistebėk, nes Milašaus-
kas jau taiko vamzdį į tave. 

Valdiškų miškų žvėreliai 
y ra valstybės nuosavybė. P. 
Milašauskas rūpinosi valstybės 
tur tu . Bet P. Milašauskas, ne
leis t inu laiku ir neleistinais 
būdais tą tur tą naikindamas, 
ieškojo sau asmeninės naudos. 
Fondo generalinis direktorius 
yra brakonierius. Šalin nesi
t r a u k i a klausimas: kas tokį 
brakonierių, darantį Lietuvai 
gėdą prieš pasaulį, kai visiems 
piliečiams tenka rausti, surado 
ir kas jį skyrė šiai institucijai 
vadovauti? 

Atsakymą rasti nėra lengva. 
Todėl tenka griebtis magijos. 
Dabar Lietuvoje prisiveisė di
delė gausybė raganų, regėtojų, 
žiniuonių, astrologų, kortų dės

tytojų, žvaigždžių ir planetų 
žinovų bei žinovių. Ar tik ne į 
šiuos specialistus kreipėsi mūsų 
vyriausybė, kad surastų tobulus 
etikus specialioms, išskirtinai 
aukštoms pozicijoms, iš kurių 
jie būtų geriau matomi, kai 
pradės iš etikos šaipytis? Protų 
mulkintojų, įvairių būrėjų bei 
ateities aiškintojų gausu Lie
tuvoje. Jie patarinėja ne tik uni
versi tetus baigusiems, bet ir 
Leningrado aukštųjų partijos 
mokyklų genijams. Tai post-
postmodernizmo ženklas 
Lietuvoje. 

Šalia etikų, generalinių di
rektorių, visuomenės patarėjų 
yra ir paprastesnių pozicijų 
nuolankių žmogelių, kuriems 
privalu ginti savo teises. Tai kai 
kurie seimūnai, negalį iš algos 
pragyventi ir priversti laužyti 
įstatymus. Žinoma, tuos įstaty
m u s prieš rinkimus jie gerai 
suprato, bet vis tiek kojomis, 
rankomis ir pečiais stūmėsi, 
k a d patektų į tą vargdienių 
prieglaudą, į Seimą. Jiems buvo 
aišku, kad šabą pareigų Seime 
negalima užsiimti jokiomis kito
mis gudrybėmis, tačiau kai 
kur ie „biedniokai" šiuos įstaty
m u s paniekina. 

Daug spalvų yra Lietuvoje 
ir visos gražios, nors kai kurios 
tamsokos. Gražios todėl, kad 
yra savos. Tik gaila tautos są
žinės, kurią lyg nemalonų grioz
dą, lyg pūvantį gremėzdą, supa 
šios spalvos. Mūsų vadovams, 
universitetus ir partijos mokyk
las baigusiems, etikams ir 
korupcijos stažus atlikusiems, 
visiems dėl šios tautos nelaimės 
daugiau kenčiantiems i r mažiau 
dėl jos besijaudinantiems yra 
šventa prievolė griozdiškumą 
tautos sąžinėje pakeisti tvar
kingumu ir švara. Bent patys 
aukščiausieji tebūna šviesaus 
atspindžio. Telieka Lietuvos 
vaivorykštė be juodos spalvos. 
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LIETUVA — VERTINGA NATO SĄJUNGININKĖ 
Dalyvaudamas JAV Nacio

nalinių maldos pusryčių ren
ginių programoje, Vašingtone 
viešintis opozicijos vadas, Tė
vynės sąjungos pirmininkas ir 
buvęs Lietuvos ministras pir
mininkas Andrius Kubil ius 
2005 m. sausio 31 ir vasario 1 
dieną dalyvavo susit ikimuose 
su JAV politikais, adminis 
tracijos pareigūnais ir politolo
gais. J is kalbėjosi su senatoriu
mi demokratu Richard Durbin; 
su kongresmenais John Shim-
kus. Jim Kolbe, Mark Kirk; JAV 
Atstovų rūmų pirm. Dennis 
Has ter t , biuro vadovu Scott 
Palmer; JAV Nacionalinio sau
gumo tarybos vyresniuoju di
rektoriumi Europai ambasado
riumi Daniel Fried; valstybės 
departamento pasekretore glo
bal iniams re ikalams Paulą 
Dobriansky; valstybės sekreto
r iaus padėjėjo pavaduotoja 
Europos re ikalams Hea the r 
Conley; žymiu JAV politologu 
Zbigniew Brzezinski; buvusiu 
JAV ambasadoriumi Lietuvoje 
John Tefft, kuris šiuo metu yra 
valstybės sekretoriaus padėjėjo 
pavaduotojas Rytų Europos ša
lims; buvusiu JAV ambasado
riumi Lietuvoje Keith Smith, 
kuris dabar yra JAV nevyriau
sybinės politinių tyrimų organi
zacijos „Strateginių ir ta rp tau
tinių studijų centras" (Center 
for Strategic and International 
Studies, CSIS) Rusijos ir Eura
zijos programų mokslinis ben
dradarbis; Tarptautinio respub
likonų instituto (International 
Republican Institute, IRI) pre
zidentu Lorne Craner ir jo ben
dradarbiais. 

Andrius Kubilius užtikrino 
pašnekovus , kad esminia is 
užsienio politikos k laus imais 
Lietuvos valdančioji koalicija ir 
opozicija yra vieningos ir tvirtai 
laikosi visų pagrindinių poli
tiniu partijų prieš Seimo rin

kimus sudaryto Susitarimo dėl 
užsienio politikos principų. 

Visuose susitikimuose, ap
t a r i an t Ukra inos „oranžinės" 
revoliucijos pasekmes ir įtaką. 
Andrius Kubilius pabrėžė, kad 
parama Ukrainai tuo kritiniu 
laikotarpiu yra vienas gražiau
sių t ransat lant inio bendradar
biavimo pasiekimų, kad Ukrai
nos reformų proceso sėkmei 
užt ikrint i Vakarų institucijos 
— ES ir NATO — turi suteikti 
jai aiškią integracijos ir narys
tės perspektyvą. 

Seimo opozicijos vadas kal
bėjo apie blogėjančią demokra
tijos ir žmogaus teisių požiūriu 
padėtį Baltarusijoje, pažymė
damas i šski r t inę JAV ir ES 
veiksmų koordinavimo ir re
sursų skyrimo svarbą skatinant 
pilietinės visuomenės formavi
mąsi šioje kaimyninėje valsty
bėje. 

Andrius Kubil ius visuose 
susitikimuose iškėlė Lietuvos 
siekį būti į t rauktai į JAV vizų 
a ts isakymo programą (Visa 
Waiver Program, VWP), kad 
Lietuvos pil iečiams nereiktų 
vizų t rumpa la ikėms turist i
nėms kel ionėms ir komandi
ruotėms į JAV. Toks žingsnis 
Lietuvos ir kitų JAV sąjungi
ninkų Europoje, naujų ES narių 
atžvilgiu sus t ipr in tų t ransat
lant in ius san tyk ius . Pašne
kovai pripažino šio klausimo 
aktualumą, išreiškė pasiruo
šimą dirbti kar tu su Lietuva jos 
į t raukimo į programą tikslu, 
kartu pabrėždami, kad dalyva
vimas programoje pareikalaus 
rimto pasiruošimo pagal kon
krečius JAV Kongreso nustaty
tus kr i ter i jus , kad tai bus 
sudėtingas teisinis ir techninis 
procesas ir kad galiausiai 
sprendimą tu rės priimti JAV 
įstatymdaviai. Tėvynes sąjun
gos p i rmin inkas reiškė viltį, 
kad europiečiai išgirs teigiama 

naujieną ta tema JAV preziden
to George W. Bush kelionės į 
Europą metu vasario mėnesį. 

Visi Andriaus Kubiliaus 
pašnekovai labai aukštai įverti
no Lietuvos prezidento Valdo 
Adamkaus vaidmenį, suregu
liuojant rinkimų krizę Ukrai
noje. J ie taip pat sveikino žinią 
apie Lietuvos apsisprendimą 
imtis vadovaujamo vaidmens 
kuriant vieną iš NATO pajėgų 
ISAF, Provincijų atkūrimo 
grupių (Provincial Reconstruc-
tion Team. PRT) Afganistano 

Badghis provincijoje. Pasak 
JAV pareigūnų, tai yra Lietuvos 
ka ip valstybės ir NATO są
jungininkės brandos požymis ir 
galingas signalas bei pavyzdys 
kitiems NATO sąjungininkams. 

Vasario 3 d., Lietuvos atsto
vai — TS pirmininkas Andrius 
Kubilius, prezidento patarėjas 
Vytautas Umbrasas ir ver
slininkas Petras Masiulis daly
vavo Nacionaliniuose maldos 
pusryčiuose. 

Tėvynės sąjungos 
Spaudos t a rnyba 

LIETUVOS AMBASADOJE JAV 
PRISTATYTA LIETUVA 

Š. m. sausio 27 d. Lietuvos 
Respublikos ambasadoje Va
šingtone JAV sostinėje dirban
tiems jaunesniems specialis
tams (Young Professional Cul-
tural Society) pristatyta Lietu
va, jos tradicijos ir kultūra. 

Lietuvos ambasadorius JAV 
Vygaudas Ušackas svečiams 
pristatė „Lietuvos sėkmės is
torija" per 15 nepriklauso
mybės metų įvykusius poky
čius, politines ir ekonomines 
reformas, Lietuvos kelią Euro
pos Sąjungos ir NATO pilna
teisės narys tės link, aktyvų 
šalies vaidmenį regione. 

„Teigiami pokyčiai Lietu
voje po Nepriklausomybės at
gavimo 1990 m., šalies energija 
ir dinamizmas, architektūros 
šedevrai, turtinga šalies istori
ja, įvairiaspalvis, aktyvus kul
tūr inis gyvenimas, draugiški 
žmones, puikus alus ir žavinga 
gamta sukuria tai, ką mes 
įpratę vadinti 'turizmo roju
mi', — sakė V. Ušackas, ragin
damas jaunuosius specialistus 
aplankyti Lietuvą - naująją ES 
ir NATO nare 

Renginio metu ambasadoje 

koncertavo Vašingtono lietuvių 
jaunimo folklorinis ansamblis 
„Jorė". Skambant kanklėms, 
skudučiams, smuikui ir dūd
maišiui, ansambliečiai supa
žindino jaunuosius amerikie
čius su lietuviškomis etno
grafinėmis tradicijomis. 

Svečiams buvo pademons
truotas Lietuvos kultūrinę 
gyvenimo pusę pristatantis fil
mas „Kultūra kertanti sienas" 
bei pažintiniai filmai apie 
Lietuvą - kaip turizmui pa
trauklią šalį. 

Svečiai ragavo tradicinių 
lietuviškos virtuvės patiekalų, 
vaišinosi net keturiomis lietu
viško alaus rūšimis. 

„Jaunųjų specialistų ben
druomenė", vienijanti įvairiose 
profesinėse srityse JAV sostinė
je dirbantį jaunimą, jungia apie 
75,000 aktyvių narių. Ši organi
zacija kartu su Vašingtone 
įsikūrusiomis JAV instituci
jomis ir užsienio ambasadomis 
savo nariams rengia pažin
tinius, švietėjiškus ir kultū
rinius renginius. 

LR ambasados JAV info. 

DANUTE BiNDOKIENE 

Besiruošiant Vasario 16-ajai 

JAV LB Krašto valdyba paruošė Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo dieną pla
nuojančių švęsti lietuvių telkinių sąrašą 

(spausdinome šios savaitės penktadienį). Ilgas 
tas sąrašas — nuo Aliaskos iki Havajų, ir kone 
visų kitų valstijų! Kaip plačiai išsisklaidę mūsų 
tautiečiai, ir ka ip vis dėlto artimi! Bent 
Lietuvos Nepriklausomybės šventės proga... 

Tikime, kad nėra nei vieno užsienyje gyve
nančio lietuvio, kuris nežinotų, kas įvyko 1990 
metų kovo 11-ąją, bet daugeliui „tikroji" 
Nepriklausomybės šventė vis dar yra Vasario 
16-oji. Galbūt šis įsitikinimas logiškas, nes 
1918 m. Lietuva, praėjusį ilgą, skaudų ir di
dingą istorijos kelią, pirmą kartą tapo moder
nia nepriklausoma valstybe. Sakome: Lietuva 
1918 m. vasario 16-ąją paskelbė nepriklau
somybę. Ne atkūrė, ne „atstatė", bet paskelbė! 

Nepriklausomybę atkurti mėginta 1941 m., 
tuoj po Antrojo pasaulinio karo pradžios. Deja, 
tas atkūrimo aktas teliko lietuvių patriotų 
atmintyje ir paskelbtas radijo bangomis. Kaip 
galėjo Lietuva tikėtis nepriklausomo, laisvo 
gyvenimo, kai jos teritorijoje jau šeimininkavo 
Vokietijos kariuomenė? Kaip galėjo lietuviai 
manyti, kad okupantas užimtame krašte elgsis 
kaip svečias, ne kaip visagalintis šeimininkas? 
Tad nereikėtų stebėtis, kad šiandien ne t kai 
kurie Lietuvos istorikai nenori pripažinti 1941 
m. vasarą įvykusio nepriklausomybės atkūrimo 
fakto... 

Antra vertus, trečiasis bandymas sugrąžin
ti Lietuvą į nepriklausomų tautų šeimą įvyko 
taip pat okupacijos metu — bolševikų okupaci
jos. Šį kartą ne t ik pati Lietuva, bet ir laisvasis 
pasaulis tą žinią išgirdo. Tačiau ir 1990 m. kovo 
11-ąją buvo pakankamai skeptikų tiek savoje 
šalyje, tiek užsienyje. Kas galėjo tikėti, kad šį 
kartą Lietuvai pavyks? O visgi, tų pranašiškai 
manančių ir pamišėliškai narsių mūsų tau
tiečių dėka, Lietuvos valstybė išliko laisva ir 
net rukus švęs 15 metų nepriklausomybės 

sukaktį. Tai nedaug mažiau, negu pirmosios 
nepriklausomybės laikotarpis, apėmęs tik 22 
metus. 

Ar be 1918 m. vasario 16-osios Lietuva 
tikrai botų mėginusi išsilaisvinti iš okupantų 
1941-aisiais, a r būtų įvykęs 1990 m. kovo 11-
osios stebuklas? Bet ne vien dėl to JAV lietu
viai iškilmingai švenčia Vasario 16-ąją. Tai ne
sulaužoma tradicija, puoselėta dešimtmečiais, 
gyvenant toli nuo savo tėvynės. Tai patriotišku
mo, nostalgijos, tėvynės meilės apraiška, per
duota iš kartos į kartą. Beje, kaip ir daugelis 
tradicijų, Vasario 16-osios šventė šiandien 
nedaug pakitusi nuo anų laikų, kai lietuviai tik 
kūrėsi šiapus Atlanto, o tėvynė buvo okupuota. 

Šventės formos išlikimą liudija ir JAV LB 
paskelbtasis paminėjimų sąrašas. Tik retas 
lietuvių telkinys „nukrypsta į lengvesnį stilių" 
— su pasilinksminimu, pokyliu. Daugelis nesi
ryžta atsitolinti nuo rimties ir susikaupimo. 
nors tėvynė laisva, nors turime kuo džiaugtis 

Nepriklausomybės šventė yra savos valsty
bės gimtadienis. Argi gimtadienių nešvenčia
me džiaugsmingai, linksmai? Bet seni įpročiai 
sunkiai pakeičiami, ir vis, užuot šventę, Ne
priklausomybės šventę „minime". Dalis proble
mos gal ta i , kad kai kuriose vietovėse kiek
viena organizacija, kiekviena LB apylinkė ruo
šia „savo" šventę. Tuo būdu publika pasidalina. 
šventė netenka iškilmingumo. Pagarba lietuvių 
telkiniams, kurie išeina iš to „uždaro parapi-
jietiškumo" bent Vasario 16-osios ar Kovo 11-
osios metu ir vieningai jungiasi į bendrą patrio
tiškumo manifestą. 

JAV LB Krašto valdyba sveikintina už pas
tangas surinkti ir paskelbti Amerikoje esančių 
lietuvių telkinių švenčių datas. Be abejo, są
rašas dar nėra tikslus, į jį dar neįtrauktos kai 
kurios vietovės, bet ir toks dalinis kelia pagar
bą mūsų tautiečiams, nepamirštantiems savo 
tėvynės, besididžiuojantiems savo lietuviška 
kilme. 
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ir dar valandėlė 
Sudarė NŽjote Brąžfoaitė-Pąfonetto 

Raštai iš konsulato ateina tiesiai į namus ir 
kelyje užtrunka 7-8 dienas apdraustu paštu. Ma
nau, kad pradžioje gegužės j au skrisiu į Maskvą. 
Šiame rašte mini, kad bilietas kainuos 400 rublių. 

Na, jau signalai yra, tai bus ir kelionė, kurios 
jūs ir aš taip labai laukiame. Mano sveikata 
stiprėja, tikiu, kad kelyje sunkumų nebus. Tuo 
tarpu jus visus tr is bučiuoju. Mamutė 

Kaunas, 1966 gegužės 1 
Brangioji Niliute! 
Šiandien gegužės pirmoji diena. Deja, į Baž

nyčią nuvažiuoti nebuvo galimybės, nes per Alek
soto tiltą dėl parado iškilmių nebuvo pravažiavi
mo. Šiandien buvo pamaldos už mirusias moti
nas, rytoj bus už gyvas. 

Mano laiškas jau nuėjo pas konsulatą, nes jau 
grįžo pakvitavimo lapelis su jų parašu. Kiekvieną 
dieną laukiu pranešimo, kada skristi į Maskvą. 
Kai tik gausiu, tuojau tau pasiųsiu telegramą. Iš 
Maskvos taip pat pasiųsiu. Tikiu, kad Viešpaties 
Dievo Apvaizda globos. Yra žmonių, kurie savo 
maldomis nuklojo mano kelią ir ašaromis nulais
tė, kad tik man palengvintų pasiekti jus . 

Prieš kelias dienas aplankiau „Cipkutę" 
(kunigą Stankevičių, Vidos ir Nijolės tikybos 
mokytoją „Aušros" mergaičių gimnazijoje, kurį jos 
taip pravardžiuodavo) Jūs negalite įsivaizdoti, 
kaip jis buvo patenkintas, kai perdaviau judviejų 
sveikinimus. Įdavė jums sveikinimus ir dovanų: 
didelį gabalą gintaro ir dar smulkiu gabaliukų, 
dvi tautines juostas ir daug kaklaraiščių. Ne
žinau, ar viską praleis? Jis, vargšas, daug ken
tėjęs. Jus visas, tos klasės drauges, labai gražiai 
prisiminė. 

Na, apie viską plačiau, kai susitiksime. Dar 
valandėlė, dar valandėlė ir pasimatysime! Rodos, 
taip jau viskas arti... Savo sielos akimis matau 
jus visus... Bučiuoju visus tris. 

Iki pasimatymo' Mamutė 

Tai buvo paskutinis Mamos laiškas iš Lietu
vos. Tolimesnės žinios ėjo per Amerikos ambasa
dorių Maskvoje Foy D. Kohler. tarpininkaujant 
kongreso nariui Kerstenui ir Kongreso pirmi
ninkui John W McCormack Gegužės mėn. 20 d 
Mamai buvo išduota emigracijos viza } Ameriką. 
Po kelių dienų, 24 d . sutvarkius jos kelionę. Mama 
išskrido į Paryžių, kur ją pasitiko Vida. dėde ir p 
Edvardas Turauskas Voronežo laiku draugas 

Mama lydima Vidos, iš Paryžiaus i Niujorką 
atskrido 1966 m gegužes men 2>- d Renzo, Algi

mantas ir aš laukėme jų John F. Kennedy oro 
uoste. Lėktuvui nusileidus, Mamą išvežė neįga
liųjų vežimėlyje. Kai ją pamačiau, jos neatpaži
nau. Ji man atrodė, kaip susitraukusi senute. Ir 
dabar, jau praėjus 33 metams po Mamos mirties 
(1970 m. rugpjūčio 29 d.), be susijaudinimo nega
liu prisiminti to mūsų taip išsvajoto susitikimo. 
praėjus 22 metams po išsiskyrimo. Dievo Apvaiz
da išpildė jos didžiausią norą, dar pagyventi ke
turis metus ta rp mūsų ir pasidžiaugti savo anu 
kėmis Liucyte ir Laura. Tik Vidos vaikų Austra
lijoje Mamai neteko pamatyti. 

Kaip i i tikrųjų buvo su Mamos iš le idimu 
į Ameriką 

Visų mano išvardintų ir Mamos laiškuose mi
nėtų asmenų pastangos neprisidėjo prie jos išlei
dimo iš Lietuvos. Jau 1956 m., tik Mamai grįžus 
iš Sibiro, kongreso narys Charles J Kersten buvo 
pirmasis amerikietis, kuris pradėjo rūpintis 
mamos išgelbėjimu iš sovietinės santvarkos rep
lių. Per jį buvo įtrauktas ir tuometinis Amerikos 
viceprezidentas Richard Nixon. Jis, 1959 m. 
lankydamasis Maskvoje. Chruščiov įteikė sąrašą 
karo ir trėmimų į Sibirą išblaškytų lietuvių, nor
inčių gauti leidimus išvažiuoti į Ameriką, kad 
galėtų susijungti su savaisiais. Į tą sąrašą buvo 
įtrauktas ir mūsų mamos atvejis Be to, prisidėjo 
Valstybės Departamento Sekretoriaus padėjėjas 
Roderic O'Connor ir Protokolo šefas Wiley 
Buchanan Jr . , kuris 1959 m. spalio men., 
Chruščiov apsilankymo Vašingtone metu. per 
davė jam mano prašymą, kad išleistų Mama 
Taip pat daug pastangų padėjo Dr Samuei 
Gringauz, kurio sūnų Aleksandrą kartu su Sa-
rah (Kotrinele) Šilingovsky mama išgelbėjo nacių 
okupacijos metu. 

Vien tik Salomėja Narkeliūnaitė, žinoma 
Amerikos lietuvių spaudos žurnaliste, praskynė 
Mamos kelią į Ameriką, mano pinigais papirk-
dama Vilniuje esančią komisiją, kuri su Maskvos 
patvirtinimu sprendė, kam išduoti leidimą išva
žiuoti. Pasak jos komisija Mamos neišleido dė] 
to, kad aš esu partizano Juozo Lukšos-Daumanto 
našle Kai S Narkeliūnaitė komisijos narius už 
klausė, kod^! ji Mama; n^dur-da aidimo išvažiuo
ti, jai buvo atgauta _Ka jūs manot, argi mes gali
me išleisti to bandito žmonos m-tir..;-"" V *-.<--
liūnaitė jiems atsake..jog Mama r,"* r.- ?\r, -:• ; 
jos duktė buvo to .bandito" žm >na. .r ;,HK, -, 
kodėl Mama dėl turi kpnt 
1.000 dolerių kyši ir Mamos išvaz: 
mas „buvo išspręstas' Nijolė 

gale padėjo 
rimo klausi-

P a b a i g s 
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MŪSŲ ŠEIMOSE liti 
Juozo m BALTIJOS 

VESTUVĖS 

Kalifornija - švelnaus kli
mato k raš t a s . ~"Napa 
Valley - vynuogių kara

lija. Šalia aukštų palmių, ža
liuoja storų kamienų, smulkių 
lapų, išdidūs šimtamečiai ąžuo
lai. Horizonte auksiniai kalnai, 
vynuogėm apžėlę kalneliai, o 
pakelėse sausai pageltusi žolė, 
žalia tik ten, kur laistoma. Šalia 
daugybės rožių klest i baltų, 
rausvų ir raudonų oliandrų krū
mai. Nepamirštamo grožio 
saulėlydžio dangus! 

Tokioje Napa Valley gamtos 
grožio aplinkoje 2004 metų 
liepos 17 dieną, susituokė Bal-
tija-Teresė Udrytė su Joseph 
Patrick McGinty III. 

Baltija yra Arūno ir Rūtos 

Udrių dukra. Baigusi biologiją 
bei vokiečių kalbą Hillsdale 
kolegijoje, Michigan. Anksčiau 
dirbo Kolbe Academy Home 
School kaip įstaigos direktorė 
Napa, CA. Dabar dirba „Clinical 
Research Associate" darbą su 
oftalmorogija-Santen Optical 
Company. Yra pramokusi ja
ponų kalbą ir keliavusi po 
pasaulį. Buvo Napa vynuogynų 
smuikininkė. 

Juozas/Joseph yra sūnus a. 
a. Joseph Patrick McGinty II ir 
Elizabeth McGinty, iš Clebur-
ne, Texas, netoli Dalias. Juozas 
yra mikrobiologas Texas A & M 
University, priklausė Corps of 
Cadets/ ROTC ištisus, ketverius 
studijų metus. Groja trimitu. 

Baltija Teresė Udry ,e ir 'josepn sutuoktuvių diena. 

Mėgsta staliaus darbų su me
diena. Šiuo metu dirba kaip 
„Senior Clinical Research Asso
ciate" Medtronic Vascular ben
drovėje, Santa Rosa, C A 

Baltija trijų brolių sesuo, 
atpažino savąjį. Juozas esant 
trijų seserų brolius. Taip buvo 
Aukščiausiojo paskirta: susi
pažino darbovietės puotoje, 
draugavo, sumainė žiedus. 
Sukvietė savo brangius gimines 
ir draugas į labai jaukias ves
tuves, kurias ištisus metus 
abudu kruopščiai planavo, kad 
tik visiems brangiesiems būtų 
gražu ir smagu kar tu pasi
džiaugti. Juozas ir Baltija įpynė 
savo vokiečių, airių bei lietuvių 
kilmės papročius į apeigas ir 
puotą. 

Iš toliau atvykę svečiai įsi
taisė patogiuose Silverado Trail 
viešbučio nameliuose, atsigai
vino golfo aišktėse bei baseinu
ose ir net „day-spa". Buvo įdo
mu. 

Sutuoktuvių išvakarėse, 
nuostabiame Kalifornijos saulė
lydyje, svečiai buvo pavaišinti 
Mumm Cuvee Napa vyninėje. 
Nuotaika buvo pakili ir aplin
ka romantiška. Grįžus į Silve
rado, Baltijos brolis Darius su 
gimnazijos draugu, vargo
nininku, seminaristu Gordon. 
Reigie akordeonais pravedė 
tolimesnį vakarą. Pritarė gitara 
ir brolis Almis. Tik brolis Vytis 
buvo atokesnis, neseniai iš Rio 
de Janeiro parvykęs į Amerikos 
aplinką bei kultūrą. Ameri
kiečiams svečiams patiko vis 
klausinėti , ar lietuviai tur i 
dainą apie...? Pasirodo, kad net 
ir apie grybus lietuviai gali 
padainuoti , nekalbant apie 
kitas bendruomenines ir šei
myniškas apeigas / valgius / 
nuotaikas / gėrimus... net ir 
apie pypkės dūmus! 

Rytojaus dieną, šeštadienį, 
svečiai rinkosi į Šventos He
lenos bažnyčią. St. Helena 
miestelyje, kur vietos klebonas 
kunigas Thomas Brinkie šv. 
Mišių metu paliudijo jau
navedžių vedybinius įžadus. 
Tarp svečių dalyvavo Baltijos 
močiutė iš New York Elena 
Ruzgienė, teta Astra su dėde 
Kęstučiu Bileriai, teta Judita 
Žiliūtė /Clow iš Vermont, ir 
krikšto tėvai Gintaras Ruzgas 
bei Janina Udrienė, dėdė Nari
mantas Udrys su sūnumis Linu 
bei Gyčiu, Juozo trys seserys: 
Carol su vyru dr. Bruce McDo
nald, sūneliu Alan ir dukryte 
EUie iš Šveicarijos, Kathleen 

Miller su dukrytėmis Laura ir 
Katy iš Waco, Texas, bei moky
toja Heather MaGinty iš Aus-
tin, Texas, kartu su Juozo teta 
Maureen Phelan ir pusbroliu 
Tom iš Philadelphijos, dėdė 
Mike ir teta Judy Wagner iš 
Baltimore, Maryland. Ogi svar
biausia - Juozo - mamytė Betty 
taip pat dalyvavo savo jauniau
siojo, vienintelio sūnaus, vedy
bų iškilmėse. 

Vyriausioji pamergė buvo 
Almio žmona Claudia, kuri 
buvo ir „lietučio" pobūvį anks
čiau Baltijai surengusi rožių 
sodelyje Tre Vigne restorane. 
Vyriausias pabrolys - Juozo 
vaikystės ir jaunystės draugas 
Chris Miedico, kuris visą va
karą dėvėjo lietuvišką juostą 
per petį. Jaunuosius lydėjo 
Juozo trys seserys ir Juozo pus
brolis Tom, Baltijos jaunesni 
broliai Almis bei Vytis. Vyriau
sias brolis Darius Gordon var
gonams grojant, pritarė smui
ku. Dariaus žmona Zita ypatin
gai pradžiugino visus ir nuste
bino patenkintas mergytes, 
pasiūdama tautinius liaudies 
kostiumėlius - sukneles, vokie
čių, airių ir lietuvių raštais bei 
spalvomis. Skaitinius lietu
viškai ir angliškai dailiuoju 
žodžiu, jautriai ir aiškiai per
skaitė Almis Udrys. Žiedus nešė 
Juozo trys dukterėčios, su 
vainikėliais ir gėlių krepšia-
liais, kaip išdidžios pasakų kar
alaitės. 

Vaišės vyko Auberge du 
Soleil pokylių svetainėje. Napa 
Valley kalnų peizaže. Svečiai 
jaunuosius sutiko įeinančius į 
salę, pro daktaro Zigmo Kale
sinsko Liaudies meno mokyklo
je (Vilkija. Lietuva) išaustų lie
tuviškų tautinių juostų varte
lius. Baltija meniškai nutapė 
vestuvinius pakvietimus ir 
parinko daugybę spalvotų gėlių 
salės papuošimui, net ir tortas 
su gėlėmis! Baltijos numylėtas 
tėvelis Arūnas visus pasveiki
no, o pagrindinį tostą tarė Chris 
Miedico, prisimindamas išdy
kusių draugų vykusias ir ne 
visai payvkusias jaunystės 
išdaigas. Vytis prajuokino sve
čius savo humoru. Svečiai gro
žėjosi, vaišinosi, dainavo, šoko, 
bendravo, suskridę pagerbti 
Juozą ir Baltiją McGinty iš 
įvairių Amerikos vietovių. Lin
kėjo jaunavedžiams Baltijai ir 
Juozui Patrikui McGinty Dievo 
palaimos bei šviesios ateities. 

E A . B . 

Pagerbtas buv. LR garbės gen. konsulas Kanadai H. Lapas 

Gražina ir Haris Lapai. 

Praeitais metais LR garbes 
generalinis konsulas Kanadai 
Haris Lapas, gyvenentis, To
ronte (Don Mills priemiestyje) 
pakartotinai antrą kartą pa
prašė jį „atleisti į pensiją". 

„Tėviškės žiburiuose" 
-2005.01.11) buvo aprašytas jo 
iškilmingas pagerbimas Ka
nados Lietuvių bendruomenės 
«KLB) Krašto valdybos (KV) 
pastangomis buvo suruoštas 
iškilmingas Lietuvos garbes 
t'f-noralinio konsulo Kanadai 
Hario Lapo ir jo žmonos Gra
žinos pagerbimo pobūvis. 

2004 m. gruodžio 16 d. va
karą Prisikėlimo parapijos sa

lėje H. ir G. Lapus sutiko gau
sus KLB vadovų bei visuome
nininkų atstovų būrys. KLB KV" 
pirm. Rūta Žilinskienė ir ry
šiams su apylinkėmis komiteto 
pirm. kun. Vytautas Staške
vičius pasitiko garbės svečius 
H. ir G. Lapus ir pasveikinęs 
prisegė jiems gėles. 

Programai vadovavo KLB 
KV vicpirm Vida Stanevičienė, 
sukvietusi visus į salę ir pa
prašiusi prel. Edį Putrimą 
sukalbėti invokaciją. Po šaunios 
vakarienės prasidėjo kalbos. 
Pirmasis kalbėjo KLB KV Kul 
tūros komiteto pirm. bei ilga
metis Bendruomenės vadovas 

Algirdas Vaičiūnas, kuris 
šmaikščiai su humoru apibūdi
no buvusio gen. konsulo H. 
Lapo darbus ir Krašto valdy
bos bei visų bendruomenininkų 
vardu jį pasveikino dėkodamas 
už nuolatinį nuoširdų bendra
darbiavimą, R. Žilinskienė, pa
sveikinusi H. Lapą. įteikė jam 
padėkos lentelę, o Gražinai — 
rožių puokštę. Visų ten daly
vavusiųjų vardu V. Stanevi
čienė padovanojo įspūdingą, 
įrėmintą Kazimiero Manglico 
paveikslą su įrašu: „Gerbia
mam Hariui Lapui — už Jūsų 
paaukotą darbą Lietuvos iš
laisvinimui ir jos gėrybei. Dė
kinga Kanados Lietuvių ben
druomenė''. 

Visuomeninio komiteto 
pirm. Elona Punkrienė įteikė 
adresą—knygelę su visų daly
vaujančių sveikinimais. Atsi
statydinusį gen. kons. H. Lapą 
sveikino naujai garbės gene
ralinio konsulo pareigas perė
męs Liudas Matukas, pažadė
damas sekti jo takais. Taip 
pat sveikino Lietuvos Kankinių 
parapijos fondo tarybos pirm. 
Arūnas Pabedinskas. Kanados 
Lietuvių jaunimo sąj. pirm. 
Saulius Simonavičius, KLB 
Toronto apylinkės pirm. Danutė 
Garbaliauskienė, Prisikėlimo 
parapijos klebonas kun. Augus
tinas Simanavičius, OFM, To
ronto Lietuvių namų ir „Lab
daros" slaugos namų valdybos 
pirm. dr. Raimundas Zabie-

liauskas, Toronto šaulių vardu 
Vytautas Pečiulis, vilniečių 
vardu Bronius Saplys. 

Buvęs KLB KV pirm. Algis 
Pacevičius plačiai ir įžvalgiai 
nušvietė H. Lapo pastangas bei 
veiklos darbus atgaunant 
Lietuvai nepriklausomybę, o ją 
atgavus — pozityvų darbą ir di
džiulę pagalbą. H. Lapas visuo
met matydavo Lietuvą šviesiai 
ir piešdavo ją labai optimis
tiškai. A. Pacevičius su pasigė
rėjimu pabrėžė Gražinos La
pienės nenuilstamą pagalbą bei 
pasiaukojančią paskatą. 

Pabaigoje H. Lapas jaut
riai dėkojo KLB Krašto valdy
bai už įspūdingą pagerbimą, 
dovanas ir sveikinimus. Jis 
dėkojo visiems talkininkms, 
pabrėždamas savo žmonos 
Gražinos, kuri buvo, anot jo, jo 
visas „štabas", pasišventimą! 
Susirinkusiems paaiškino, jog 
nutarė atsistatydinti, kol „dar 
gali stovėti gan stipriom kojom" 

Pagaliau visi dalyviai su
dainavo „Ilgiausių metų"' Tuo 
ir atsisveikino su inž. H. Lapu 
ir jo „nepakeičiama" pagal-
binike Gražina. Jiedu abu kas
met nuo 1990 m. vykdavo į 
laisvą Lietuvą vasaroti. H. 
Lapas buvo pamilęs ir prisirišęs 
prie Kauno, kur gyveno su 
tėvais prieš II pasaulinį karą. 
Jis mylėjo Kauną kaip savo 
gimtinę, nors pasaulį išvydo 
Klaipėdos krašte 

S.E.S. 

Kai apsilankome Pasaulio lietuvių centre Lemonte, dažnai matome Alberto, taisanti šį bei ta, o 
kiekvieną trečiadieni Laima ir Alberto Glavinskai savanoriškai talkina „Bingo" žaidimuose, ir tai daro 
nuo pat pirmųjų dienų. Alberto — futbolo entuziastas, ,,Lithuanica" kuibo pirmininkas. Glavinskai 
užaugino tris sūnus, kurių vyriausias Tomas, vedęs Aieną Bobelytę, gyvena Floridoje, augina tris 
dukreles ir sūnų. Alena Glavinskienė St. Petersburg, FL, yra kelionių biuro vedėja. Jų vaikučiai kalba 
lietuviškai, lanko lit. mokyklą, dalyvauja mokyklos ruošiamose programose ir svarbiausia — dažnai 
aplanko senelius Laimą ir Alberto Glavinskus. 
Baniutės Kronienes nuotraukoje — Laima ir Alberto Glavinskai su šeimos atžalomis. 

JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių reikalų taryba 

Ruošia: Aldona Štnutkštienė 
2711 West 71 Street, 
C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9 
Tel. 7 7 5 - 4 7 6 - 2 6 5 5 ; fax . 7 7 3 - 4 3 6 - 6 9 0 6 

REIKALINGI DOKUMENTAI 
Tie dokumentai yra „Living 

will" ir „Medical Power of 
Attorney". Ištikus rimtai ligai, 
a r sužeidimui ir pačiam ne
galint pare ikš t i savo pagei
davimų, tie dokumantai kalba 
ŪŽ jus. Yra svarbu žinoti, ko 
norite i r pare ikš t i ta i tuose 
dokumentuose, kad nelaimei 
ištikus ir jums pačiam negalint 
pasisakyt i , artimieji galėtų 
vykdyti jūsų valią. 

Federaliniai įstatymai rei
kalauja iš daugumos sveikatos 
priežiūros įstaigų, kurios tur i 
reikalo su Medicare, paprašyti 
iš jūsų išankstinių nurodymų, 
liečiančių jūsų sveikatą. Du 
dažniausiai prašomi dokumen
tai yra „Living vvill" ir „Medical 
Povver of Attorney". 

„Living will" dar vadinamas 
„natūralios mirties deklaracija", 
pasako, kokios medicinines pa
galbos norėtumėte ar nenorėtu
mėte, ypač paskutinėmis gyve
nimo valandomis . Iki kokios 
ribos jūsų „Living will" gali būti 
vykdomas, priklauso nuo valsti
jos, kurioje gyvenate įstatymų. 
Dauguma valstijų turi įstaty
mus pagal kuriuos interpretuo
ja jūsų valią. Prieš surašydami 
„Living wi i r , susipažinkite su 

savo valstijos įstatymais. Čia 
jums gali padėti jūsų advo
katas. 

„Medical Power of Attorney" 
(kartais vadinamas Durable 
Povver of Attorney for Health 
care) yra įgaliojimas, duodąs 
teisę asmeniui, kurį pasirin
kote, daryti nuosprendžius 
liečiančius jūsų sveikatą, jei jūs 
pats negalėtumėte to padaryti. 
Tas asmuo, dar vadinamas 
„proxy", paprastai yra sutuokti
nis, šeimos narys ar geras drau
gas. J is / j i turėtų aiškiai žinoti 
jūsų pageidavimus, dėl jūsų 
medicininės priežiūros. Yra 
svarbu įgaliotiniui savo norus 
paaiškinti, nors iš anksto sunku 
nuspręsti, kokioje būklėje galė
tumėte ats idurt i . Bet bendri 
paaiškinimai galėtų apimti 
sekančius punktus: 

1. Nutraukimas ar sulaiky
mas (discontinuing or vvįthhold-
ing) gyvybę palaikančio gydy
mo. J ū s galite pageidauti su
stabdyti gydymą, jei ta gydymo 
procedūra tik prailgina mirties 
procesą. Tai gali būti gyvybę 
palaikančios aparatūros atjun
gimas, pvz., kvėpavimo (respi-
rator) ar dializės (dialysis). Tai 
gali būti ir nebenaudojimas kitų 

gydymo priemonių, pvz. anti
biotikų. Bet tai nereiškia, kad 
jums nebebus teikiama reika
linga pagalba. Kad geriau jaus
tumėtės, galite gauti ir toliau 
skausmą mažinančius vaistus 
ir pan. 

2. Dirbtinio maitinimo 
nu t rauk imas (artificial fee-
ding), pvz. per maitinimo vamz
delį (feeding tube), kuris įve
damas į skilvį, arba „Interve-
nous feeding" (parenteral nutri-
tion). 

Kai j a u nusprendėte, ko 
norėtumėte, kad būtų daroma 
jūsų gyvybės palaikymui ir ko 
nenorėtumėte, kad darytų, 
įteikite pasirašytą ir datuotą 
dokumento kopiją savo dak
tarui , kad pridėtų prie kitų 
jūsų davinių. Kitą kopiją duo
kite savo įgaliotiniui. 

Iš anksto padaryti nurody
mai gali būti pakeičiami bet 
kuriuo metu, juos galite net ir 
visai a t šaukt i , jei to norite. 
Jūsų žodis yra svarbiausias, 
kalbant apie sveikatą, kol pats 
galite pareikšti, ko norite. 

Kiekviena valstija tur i 
savas „Living wilT ar „Medical 
Povver of attorney" formas. 

„The National Hospice and 
Palliative Care Organization" 
(NHPCO) padės jums gauti tas 
formas ir informaciją. Tel.: 1-
800-658-8898; adresas: NHPCO 
Office. 1700 Diagonal Road, 
Suite 625, Alexandria, VA 
22314. 

(Naudotasi „Mayo Clinic 
Health Letter", vasario men. 2005). 

Dainos ir Sauliaus Čyvu seimą. .Saulius, gyvendamas Oleveland, OH, ir būdamas veiklus ateitininkas, 
susipažino su Daina, gyvenančia Čikagos priemiestyje, čia juodu susituokė. Dainos ir Sauliaus vaikai 
auklėjami lietuviškai. Vyriausias sūnus Matas šiemet baigs Benett Academy, priklauso „National 
Honor Soeiety", išrinktas ,.Illinois State Scholar", mokykloje žaidžia futbolą (soccer), yra komandos 
kapitonas. Regina, 16 m., lanko Benett Academy, priklauso „National Honor Soeiety", žaidžia mokyk
los tinklinio komandoje. Jonas, 13 m , lanko St. joseph mokyklą, žaidžia krepšinio komandoje. Tomas 
lanko St. Joseph mokyklą, groja mokyklos orkestre. Jauniausioji Marija taip pat lanko St. Joseph 
mokykla, priklauso bažnytiniam chorui „Vyturys". Visi vaikai lanko Maironio lit. mokyklą, yra atei
tininkai. Šoka „Spindulio" tautiniu sokiq grupėje, o berniukai dar priklauso .,Lituanicos" krepšinio 
klubui. Visi vaikai patarnauja kunigui MiSių meru, vyresnieji skaito šv. MiSių skaitinius. 

Baniutės Kronienes nuotrauka. 
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Valdovų rūmų Vilniuje ats
tatymui, finansuojamo Lietuvos 
Respublikos iždo, prieš ket
verius metus buvo įsteigtas 
Valdovų rūmų atstatymo fon
das, kurio valdybai vadovauja 
Edmundas Kulikauskas. Fondo 
tikslas yra rinkti lėšas rūmų 
atstatymo garsinimui, atstaty
mo projektams, atstatymo reik
menims iš visuomenės Lietuvoje 
ir lietuvių plačiame pasaulyje, 
kad visi lietuviai dalyvautų 
Lietuvos istorijai ir valstybingu
mui svarbių Valdovų rūmų 
atstatyme. 

Per 2004 metus Valdovų 
rūmų atstatymo fondas atliko 
visą eilę svarbių projektų, 
reikalingų rūmų atstatymui. 

Paviljonas 
Paviljonas „Valdovų rūmų 

vartai" šalia atstatomų rūmų 
buvo atidarytas 2001 m. liepos 
15 dieną. Per trejus paviljono 
veiklos metus jame apsilankė ir 
apie rūmų atstatymą sužinojo 
apie 215,000 vilniečių ir sos
tinės svečių ne tik iš Lietuvos, 
bet ir iš užsienio. Per 2004 
metus paviljone surinkta 17,000 
Lt aukų ir 23,200 Lt už su
venyrus,, leidinius ir kerami
kines rūmų radinių kopijas. Iš 
viso per trejus metus paviljone 
surinkta 112,000 Lt aukų ir 
63,700 Lt už gaminius. 

Radinių paroda 
2004 m. liepos 6 d. Tai

komosios dailės muziejuje buvo 
at idaryta 1,000 restauruotų 

Vilniaus Žemutinės pilies ra
dinių paroda. Parodą surengė 
trys organizacijos: Lietuvos 
dailės muziejus, Pilių tyrimo 
centras „Lietuvos pilys" ir Val
dovų rūmų paramos fondas, šios 
parodos įgyvendinimui skyręs 
30,000 Lt. Paroda bus atnauji
nama naujais res tauruotais 
radiniais kiekvienais metais per 
Mindaugo karūnavimo dieną iki 
kol bus perkel ta į a tkurtų 
Valdovų rūmų rūsius. 

Rėmėjų pagerbimo 
iškilmės 
Kiekvienais metais liepos 6 

dieną į Katedros aikštę prie 
paviljono „Valdovų rūmų vartai" 
fondas kviečia rėmėjus ir visus 
bičiulius. 2004 m. šią dieną 
buvo įteiktos penktasis Didžiojo 
Statytojo diplomas rūmų at
kūrimą 250,000 Lt suma parė
musiai AB „Lietuvos energija". 
Šią dieną trečius metus iš eilės 
buvo įteikti dr. Juozo Kazicko 
apdovanojimai aktyviausiems 
rėmėjams ir žurnalistams. 

Ekskursijos 
Valdovų rūmų paramos fon

das visus metus organizavo 
įvairioms žmonių grupėms 
ekskursijas atkuriamuose Val
dovų rūmuose. Fondas siekia, 
kad kuo daugiau žmonių daly
vautų ir įsitrauktų į šį istorinį 
projektą. Atidarius parodą 
Taikomosios dailės muziejuje. 
Fondas ekskursijas pratęsia 
pristatydamas unikalius ir 
įspūdingus rūmų gyvenimą 

liudijančius radinius. 

Moks le iv ia i 
2004 metais kar tu su 

Lietuvos Respublikos švietimo 
ir mokslo ministerija ir Lietuvos 
jaunimo turizmo centru Fondas 
organizavo dviejų etapų respub
likinį moksleivių piešinių 
konkursą „Aš gyvenu Valdovų 
rūmuose". Gegužės mėnesį 30 d. 
gražiausi darbai buvo pristatyti 
Lietuvos dailės muziejaus ka
rietų salėje, o darbų autoriai 
pakviesti į vasaros 5 dienų 
kūrybinę stovyklą Vilniuje. 
Penkias dienas, vadovaujami 
Lietuvos dailės muziejaus Menų 
pažinimo centro darbuotojų, 
stovyklos dalyviai iš 200 kar
toninių dėžių statė ir išpiešė 
Valdovų rūmus. Rūmų maketas 
stovyklos uždarymo proga 
visuomenei pristatytas 2004 m. 
liepos 9 dieną Katedros aikštėje. 

Meno vertybės 
2004 m. rugsėjį, rekomen

duojant Lietuvos dailės muzie
jaus LDK Valdovų rūmų inter
jerų ir ekspozicijos skyriui bei 
meno ekspertams, Valdovų rū
mams nupirkti du Prancūzijos 
dirbtuvėse nuausti XVII a. ir 
XVIII a. pr. gobelenai. Gerai iš
likusiems gobelenams bus rei
kalinga tik minimali restauracija. 

Trečius metus už fondo 
lėšas Lietuvos dailės muziejaus 
P. Gudyno restauravimo centre 
restauruojamas Briuselio dirb
tuvėse išaustas XVII a. gobele
nas „Saliamono turtai". 

Radinių restauravimo 
programa 
Fondo užsakymu Pilių tyri

mo centras „Lietuvos pilys", nuo 
1987 metų tyrinėjantis Vilniaus 
Žemutinės pilies teritoriją, 
paruošė radinių restauravimo 
programas ir konservavimo bei 
restauravimo sąmatas. Fondas 
ieško įmonių, organizacijų bei 
fizinių rėmėjų, norinčių paremti 
rūmų ats tatymą remiant 
konkrečios kolekcijos retauravi-
mą. Pirmąja odinių radinių 
restauravimą perėmusia ben
drove tapo vieni didžiausių 
Lietuvos batų importuotojų 
UAB „Armitana". 

Paramos vakaras 
Kiekvienais metais lap

kričio mėnesio pabaigoje arba 
gruodžio mėnesio pradžioje 
Fondas rengia Paramos vakarą 
į kurį kviečia rėmėjus ir bičiu
lius, pristato rūmų atstatymo ir 
Fondo veiklos naujienas, rengia 
loterijas. Paramos vakaro lėšos 
skiriamos radinių res taura
vimui. 

JAV komiteto veikla 
2004 metais 
Prieš porą metų prie JAV 

LB sudarytas Valdovų rūmų 
paramos komitetas, kuriam 
vadovauja advokatė Regina 
Narušienė, iki 2004 m. pabaigos 
surinko 938,271.96 dolerius. 
2003 metų gale buvo išsiun
tinėti 1,600 laiškų Amerikos 
lietuviams skelbiant „Naujųjų 

metų dovana Valdovų rūmams" 
vajų, kur i s tęs iamas ir 2005 
metais. 

2004 metų bėgyje buvo 
paskelbta daug straipsnių dėl 
JAV lietuvių paramos Valdovų 
rūmų a t s t a t y m u i „Draugo" 
dienraštyje, „Amerikos lietuvio" 
savaitraštyje ir lietuvių spaudo
je anglų kalba. Šios spaudos 
redaktoriams priklauso didelė 
komiteto padėka. Jų talka labai 
reikalinga ir ateityje. Jie dirba 
be atlyginimo, kurio reikalauja 
kai kurie kiti mūsų išeivijos 
laikraščiai. 

JAV komite to noras yra 
surinkti apie ketvirtį milijono iš 
Amerikos lietuvių ir jų vardu 
įrengti menę Valdovų rūmuose. 
Tuo būtų atžymėtas Amerikos 
lietuvių įnašas Lietuvos valsty
bingumo simbolio ats tatyme. 
Ketvirtis milijono JAV dolerių 
suma nebū tų didelis įnašas 
Valdovų rūmų atstatymui, šiam 
reikalui skir iant šimtą milijonų 
iš Lietuvos iždo. Todėl JAV 
komitetas kviečia visus JAV 
lietuvius tap t i Valdovų rūmų 
statytojais su 1,000 litų (apie 
380 dol.) įnašu, savo vardą 
į rašant r ū m ų garbės narių 
lentoje. 

Prašome čekius rašyti: Lith. 
Amer. Comm. Valdovų rūmai ir 
siųsti: Valdovų rūmai, 5600 So. 
Claremont Ave., Chicago, IL 
60636-1039. Aukos Valdovų 
rūmams yra pakvituojamos ir 
nurašomos nuo federalinių 
mokesčių. 

Bronius Juodel is 

ATSIVERTIMAS AŠTRIUOSE FLAMENKO GITAROS GARSUOSE 
Flamenko ritmas gali pri

versti užvirti net palengva sru
venantį, lyg gimtos žemės 
lygumų upės, lietuvio kraują. 
Kaip „Muzikos baruose" rašo 
Algirdas Klova. „Žodis 'flamen
kas ' Lietuvos publiką veikia 
tiesiog magiškai. Išgirdę jį, 
melomanai lekia, kaip musės 
prie medaus. Nesunku paaiš
kinti, kodėl — šaltoki lietuviai 
pasiilgę pietietiškų melodijų 
temperamento ir aistros". 

„Chicago Symphony Cen-
ter" vyks šv. Valentino dienai 
skir tas flamenko koncertas. 
Jame dalyvaus didžiausios šio, 
gilias tradicijas turinčio, muzi
kos stiliaus žvaigždės iš Ispani
jos — flamenko dainininkas 
Enriąue Morente bei gitaristas 
Fernandez Torres, Europos 
publikai žinomas malonybine 
Tomatito pravarde. 

Flamenką daugelis sieja su 
Ispanija, su specifinio ritmo 
temperamentingomis gitaros 
melodijomis, tačiau iš tiesų šis 
Andalūzijos maurų (arabų) bei 
čigonų sukurtas muzikos stilius 
prasidėjo nuo dainavimo, ku
riam dažniausiai būdavo pri
tariama plojimu ar energingai 
trypiant kojomis. Tik vėliau 
dainininkams pritarti imta gi
tara. Flamenko gitaros atsirado 
iš klasikinio viduramžių sty
ginio instrumento liutnios. Ma
noma, kad pirmosios specialiai 
flamenko muzikai groti skirtos 
gitaros pasirodė Ispanijoje XVI 
a. Jos būdavo gaminamos pačio
je Ispanijoje vietinių meistrų, 
dažniausiai čigonų, ir yra šiek 
tiek mažesnės bei lengvesnės už 
įprastinę klasikinę gitarą, be to, 
flamenko gitaromis išgaunamas 
garsas yra aštresnis ir skardes
nis. Dar vėliau nei flamenko 
dainavimui imta pritarti gita
romis, atsirado ir trečioji šio 
žanro dalis — šokis. 

Paties termino „flamenco" 
kilme iki šiol yra neaiški ir 
ginčijama. Vieni teigia, kad tai 
— ispanų kilmės žodis, reiškęs 
„flamandų, flamandiškas". Kiti 
flamenko žinovai tvirtina, kad 
.flamenco" kilmė yra arabiška. 
Nova, arabiškai „felag mengu" 
reiškė „bėglys valstietis" 

Flamenkas galėjo atsirasti 

dėl Ispanijos karaliaus kataliko 
Ferdinand V ir karalienės Isa-
bella išleisto įsako, kuriuo buvo 
reikalaujama visus Ispanijos 
gyventojus atversti į kataliky
bę. Jsakas buvo paremtas grasi
nimu įvairiausiomis bausmė
mis, taip pat ir nepaklusniųjų 
deginimu laužuose. Tuo metu 
Ispanijoje gyveno įvairiausių 
religijų atstovai, ypač didelės 
buvo musulmonų, žydų ir či
gonų bendruomenes. Spėjama, 
jog dėl šio įsako kitatikių ben
druomenės ėmė daugiau ben
drauti ir viena kitai padėti. 
Kultūrinis susiliejimas tapo 
naujų krypčių, žanrų, stilių 
priežastimi. 

1869—1910 m. laikomi fla
menko aukso amžiumi: tuo me
tu visuose didesniuose Andalū
zijos miestuose viena po kitos 
kūrėsi ir klestėjo „cafes can-
tantes" — kavinės, kuriose buvo 
dainuojamas, grojamas ir šoka
mas flamenko. Tuo metu fla
menko išpopuliarėjo tarp įvai
rių visuomenės sluoksnių, nes 
ilgą laiką jis buvo laikomas 
prasčiokų užsiėmimu, visų pir
ma dėlto, kad žymiausi atlikėjai 
buvo čigonų kilmės. XIX ir XX 
amžių sandūroje flamenko 
šokėjai, muzikantai bei daini
ninkai pirmą kartą tapo 
žvaigždėmis, nemažai jų išgar
sėjo toliau savo kaimo ar 
pamėgtos kavinės. Tuomet susi
formavo ir svarbiausi flamenko 
bruožai bei muzikinis kanonas, 
kuriame didžiausias vaidmuo 
teko ritmui. 

Čikagoje koncentruojantys 
atlikėjai yra vadinamojo „naujo
jo flamenko" atstovai. Būtent jų 
dėka, ypač dėl dainininko 
Enriąue Morente talento, pas
tangų bei įtakos, XX a. vėlyvojo
je antrojoje pusėje flamenkas 
atgimė ne tik Ispanijoje, bet ir 
tapo neatsiejama Ispanų kultū
ros dalimi ir reprezentuoja šią 
šalį visame pasaulyje. E. Mo
rente gimė Granadoje ir nuo 
vaikystės dainavo vietinės baž
nyčios chore. Pramokęs dainuo
ti flamenką, dar paauglystėje 
išvyko į Madridą ir mokėsi pas 
tokias klasikinio flamenko gar
senybes kaip Pepe ei de la 
Matrona boi Rernardo oi dos 

Flamenko šokėja. 
Iš knygos „The Spain I iove" 
(1962). 
Lobitos. Kaip ir daugelis fla
menko dainininkų, jis savo kar
jerą pradėjo Madrido kavinėse 
bei klubuose, kur pasirodydavo 
drauge su šokėjais bei gitaris
tais. Pirmoji jo solinė plokštelė 
pasirodė 1967 m. Nuo to laiko 
E. Morente tapo garsus kaip 
flamenko novatorius: klasikinį 
flamenką jis derino su džiazu, 
bliuzu, salsa, roku bei kitais 
šiuolaikinės muzikos stiliais. 

J a u tapęs flamenko žvaigž
de, E. Morente išgarsėjo ir 
drauge sukėlė skandalą fla
menko kūrėjų bei atlikėjų 
sluoksniuose, kai, derindamas 
flamenko ir grigališkąjį cho
ralą, sukūrė „flamenko mišias". 
Ir po to talentingasis atlikėjas 
ne kartą stebino ir tebestebina 
publiką drąsiais projektais, 
įgyvendintais drauge su klasi
kinės Indijos muzikos atlikė
ja is , roko grupe „Lagartija 
Niek" ir kt. Vis dėlto flamenko 
žinovo Augustin Gomez teigi
mu, A. Morente yra išskirtinis 
tuo, kad, nepaisant drąsių 
eksperimentų, jis „autentiškai 
atnaujina tradicinius flamenko 
elementus jų nesugriaudamas" 

Dainavęs didžiausiose pa
saulio koncertu salose _R> a!" 

teatre Madride, „Olimpia" 
teatre Paryžiuje, „Lincoln 
Center" New York, 1994 m. E. 
Morente buvo ypatingai pa
gerbtas savo tėvynėje: pirmą 
kartą šalies istorijoje flamenko 
atlikėjui buvo įteiktas garbin
giausias apdovanojimas, kurį 
gali gauti muzikas Ispanijoje — 
Nacionalinis prizas už pasie
kimus muzikos srityje. 

E. Morente partneris kon
certe „Chicago Symphony 
Center" — ne mažiau žymus ir 
pripažintas flamenko gitaris
tas, gimęs Fernandez Torres 
pavarde, tačiau labiau žinomas 
kaip Tomatito. Jis kilęs iš gar
sios Almeria čigonų šeimos: jo 
senelis Miguel „EI Tomate" bei 
tėvas Nino Miguel „EI Tomate" 
buvo garsūs flamenko gitaris
tai. Kaip pažymi daugelis fla
menko specialistų, norint būti 
tikrai geru atlikėju, reikia tu
rėti ypatingą ritmo pojūtį, kurį 
„galima gauti tik su motinos 
pienu". Neabejotina, kad Toma
tito tai gavo: jis labiausiai giria
mas už subtilų ntmo pajau
timą, nepaprasta sugebėjimą 
jausti savo kolegas atlikėjus — 
šokėjus bei dainininkus — ir 
nepralenkiamą enorgiją. Be to, 
Tomatito tituluojamas geriau
siu pasaulyje flamenko virtuo
zu: žinovai giria tobulą jo tech
nika, ypač stiprų bot lankstų jo 
dešines rankos nykštį. 

Kurį laiką grojęs su žy
miais savo giminaič ais, Toma

tito nusprendė siekti solinės 
karjeros ir išvyko į Malagą. 
Kaip ir E. Morente, jis grojo 
vietinėse flamenko kavinėse, 
dalyvaudavo įvairiausiuose 
konkursuose. Viename jų buvo 
pripažintas absoliučiu nugalė
toju ir nuo to laiko patraukė 
flamenko žinovų bei mėgėjų 
dėmesį. Būdamas dar labai jau
nas, Tomatito pradėjo koncer
tuoti su tokiomis flamenko 
žvaigždėmis kaip Su-si, Vicente 
Grove, Jose Menėse, 
Panseąuito ir, žinoma, vakaro 
Čikagoje dalyviu E. Morente. 

Išleidęs keliolika solinių 
plokštelių, šiuo metu Tomatito 
yra pripažintas ne tik gimtojoje 
Ispanijoje, bet ir daugelyje 
Europos šalių, JAV. Argentino
je, Kolumbijoje ir kt. Jis grojo 
tokiose žymiose pasaulio kon
certų sa lėse , kaip Carnegie 
Hali, Nevv York, ir yra laimėjęs 
du „Grammy" apdovanojimus. 

Žiniaskla ida flamenką iš 
Ispanijos perkėlė į pasaulio sce
ną, bet savo esme jis visada iš
liko vienu intymiausiu muzikos 
žanrų. Ispanai sako. kad jūs 
negirdėjote autentiško fla
menko, jei neturėjote galimy
bės su nedidele grupele draugų 
sėdėti po atviru dangumi Pietų 
Ispanijos glūdumoje. kur 
aplinkui nebūtų daugiau nieko, 
tik balsas, gi tara ir mėnesieno
je temperamentingai judantis 
šokėjo kūnas . 

Monika Bončku tė 

Ragina piliečius liautis niurzgėjus 
Italijos transporto minis

t ras atsisakė prisiimti kaltę 
dėl chaoso šalies keliuose, kuri 
sukėlė gausus sniegas, priver
tęs šimtus piliečiu praleisti 
kamščiuose daug valandų, ir 
pareiškė, kad jie turi liautis 
skųstis. 

Opozicija apkaltino minis
trą Pietro Lunardi tuo, kad ša
lies pietuose nepaprastai gau
siai sningant kai kurie automo
bilių, įstrigusių sniege, vairuo
tojai buvo privers\i sėdėti auto
mobiliuose koletą "parų, ir pa
ragino JJ atsistatydinti 

Tačiau P Lunardi atsisako 
pasitraukti iš vyriausybės, pa

re ikšdamas , kad italai turi 
liautis visą laiką skųstis ir kal
tinti dėl visko valstybę. ..Italai 
tur i išsigydyti nuo vaikiškos 
ligos — įpročio verkšlenti 
Valstybė negali padaryti taip, 
kad nesnigtų, nors Italija — 
saulėta šalis, o piliečiai mano 
turį teisę į tai , kad valdžia turi 
įsakyti sniegui ištirpti". — sake 
jis laikraščiui ..Liberto". Sausio 
gale Kalabrijos provincijos 
valdžiai pavyko baigti valyti 
kelius ir a tkur t i transporto 
eismą, kur i s buvo sustojęs 
keturias dienas. 

(Iš spaudos) 

T H E U.S. — B A L T I C F O U N J D A T I O N 
A BALTIC CELEBRATION 

15TH ANNIVERSARY GALĄ AWARDS DINNER & 
SILENT AUCTION SATURDAY, MARCH 5, 2005 AT THE 

RITZ-CARLTON HOTEL IN WASHINGTON, DC. 
FEATURING 

VYGAUDAS USACKAS, LITHUANIAN AMBASSADOR 
TO THE U.S. AMBASSADOR'S AWARD PRESENTED BY 

JOHN SHIMKUS, U.S. CONGRESSMAN & BALTIC 
CAUCUS CO-CHAIR 

LENNART MERI, PRESIDENT OF ESTONIA (1992-2002) 
BALTIC STATESMANSHIP AWARD & KEYNOTE 

SPEAKER 

INDREK'NEIVELT, CHAIRMAN OF THE BOARD OF 
HANSĄ BANK 

BALTIC CORPORATE CITIZENSHIP AWARD 

AND MORE 
HONORARY PATRONS 

VAIRĄ V1KE FREIBERGA, PRESIDENT OF LATVIA 
ARNOLD RUUTEL, PRESIDENT OF ESTONIA 

VALDAS ADAMKUS. PRESIDENT OF LITHUANTA 

CO-HOST 
ULRIK FEDERSPIEL, DANISH AMBASSADOR TO U.S. 

CO-CHAIRS 
KRISTA BUTVYDAS BARD 

ANDRIS BERZINS, FORMER PRIME MINTSTER OF 
LATVIA 

AUDREY GRUSS 
ARNIS LAGZDINS, PAREX BANK 

GENE ZOLOTAREV 
TICKETS $175 & $250 

CALL 202-393-3338 OR EMAIL GALA@USBALTIC.ORG 
BLACK TIE (OPTIONAL) 
WWW.USBALTIC.ORG 

USBF IS A 50KC) (3) NOT-FOR-PROFIT INSTITUTION, 
FEDERAL ID 52-1667906 

CONTRIBUTIONS ARE TAX-DEDUCTIBLE AS ALLOWED 
BYLAW 

733 15TH STREET NW, SUITE 1026, WASHINGTON, DC 
20005 

A BALTIC CELEBRATION WILL BE HELD IN 
CONJUNCTION WITH THE JOINT BALTIC AMERICAN 

NATIONAL COMMITTEE'S SIXTH BIENNIAL BALTIC 
CONFERENCE ON MARCH 3-5. 2005 

REGISTER BY FEBRUARY 11 AT WWW.JBANC.ORG 

Atrasta 
Leonardo da Vinci 

studija 
Florencijoje atrasta genia

laus menininko Leonardo Da 
Vinci studija, kurioje esama 500 
metų senumo freskų bei slaptas 
kūnų paruošimo kambarys. 

Studija buvo aptikta šv. 
Anunciatos moterų vienuolyne, 
kurio vyresniosios nuomodavo 
kambarius menininkams. Spė
jama, kad čia dirbo genialusis 
menininkas ir į šį vienuolyną 
melst is ateidavo Lisa Gerar-
dini, įkvėpusi meistrą nutapyti 
garsiąją „Moną Lizą\ „Šiek tiek 
absurdiška manyti, kad 2005 
m. mes atradome vieno didžiau
sių menininkų istorijoje studiją, 
tačiau būtent taip ir įvyko", -
sakė vienas iš trijų šį atradimą 
padariusių mokslininkų Ro
berto Manescalci. 

Studijoje rastos freskos, 
kur ias galėjo nutapyti pats da 
Vinci, neliestos išbuvo kelis 
šimtmečius, apie jų egzistavime 
nežinojo net mokslininkai. Vie
noje freskų nutapytas arkange-
lo Gabrieliaus siluetas, kuris 
labai panašus į da Vinci pa
veiksle Apreiškimas". Tačiau 
mokslininkai kol kas nežino, ar 
arkangelas buvo „iškirptas" iš 
freskos, ar ji tiesiog niekada 
nebuvo užbaigta. 

Mokslininkai mano, kad 
šioje studijoje L. da Vinci dirbo 
su savo padėjėjais, o slaptame 

kambarėlyje buvo paruošiami 
kūnai. Tačiau kiti mokslininkai 
abejoja, kad freskas nutapė 
pats da Vinci. Be to, skeptikai 
mano, kad dar anksti teigti, jog 
šioje studijoje iš tiesų dirbo di
dysis menininkas. Vienas iš L. 
da Vinci kūrybos ekspertų 
Martin Kemp abejoja Italijos 
mokslininkų teiginiais, jog 
atrastoje studijoje dirbo L. da 
Vinci ir jo mokiniai. Anot M. 
Kemp, nėra jokių įrodymų, lei
džiančių teigti, jog L. da Vinci 
rankos tapė freskas atrastoje 
studijoje. 

Oxford universiteto profeso
rius M. Kemp teigė asmeniškai 
nematęs freskų, tačiau, išstudi
javęs jų nuotraukas, priėjo išva
dos, jog jos buvo nutapytos XV 
a. pabaigoje, likus kelioms 
dešimtims metų iki 1500-1503 
m., kai, kaip manoma, švento
sios Anunciatos vienuolyne 
apsigyveno L. da Vinci. 

R. Manescalci taip pat 
teigia, kad šiame vienuolyne 
susitiko L. da Vinci ir stambaus 
Florencijos šilko pirklio žmona 
Lisa Geraldini. Mokslininkas 
teigia turįs tvirtų įrodymų, jog 
susitikimas įvyko 1501-1502 m. 
Greičiausia čia menininkui ir 
kilo mintis nutapyti „Mona 
Lizą" ar net nupiešti jos eskizą. 

(Iš spaudos) 

Japoniukas rado 
15 m l n . jenų 

Japonų berniukas, žaidęs 
beisbolą Hasud mieste, griovy
je telkšojusiame vandenyje rado 
apie 15 mln. jenų (beveik 
400,000 litų). Pinigus 13—mėtis 
paauglys aptiko, t reniruotės 
metu nubėgęs pasiimti iš 
aikštės išriedėjusio kamuolio 
Berniukas iškart apie radini 
pranešė treneriui, o šis, kaip 
į s ta tymus gerbiantis pilietis, 
iškvietė policiją Berniuko ir 
t rener io vardai nenurodomi 
Dauguma griovyje plaukiojusių 
pmigu buvo 10,000 jenų vertės 

banknotai. Treneris sako iš 
pradžių pamanęs, jog tai 
padirbti pinigai, sausį užplūdę 
įvairias Japonijos rinkas. Ta-
čias policija nustatė, kad pini
gai tikri. 

Jei per šešis mėnesius 
pinigų savininkas neatsiras, jie 
pagal įstatymą bus perduoti 
beisbolo komandos atstovui. 
Kokios 'dalies galėtų tikėtis 
akylas ir sąžiningas paauglv*. 
nepranešama. 

'• Iš spa :ido«.i 
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Draudimo paslaugos 

i 

STATE F A R M INSURANCE • 
Automobilio, namų. ! 

g>v\bes ir sveikatos draudimai 
Select agente Barbara Murray . 

I Prašykite Kasos — k a l b a lietuviškai , 
I 5 7 1 0 W . 9 5 S t . , O a k L a v v n , H . , 

7 0 8 - 4 2 3 - 5 9 0 0 i 

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

A U T O M O B I L I O , 
N A M U . S V E I K A T O S I R 
G Y V Y B Ė S D R V U u L M A S 

-\gentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Auksė S. Kane. 
Vilma Jaruliene. 
Virginija Smuikaitienė 
k^lba lietuviškai. 

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

Evergreen P a r k , 1L 60X05 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

AMERICAN FAMItV 

•ceaaaEoaaai 
AUTO, NHMf l l , UERSIHS, 

SUEIKRTR, GVUVBE 
Aukšto lygio . T l x , A 

aptarnavimas, J I I ! \ U 
patikimas i « . i t ^ » 

Jraud.mas. G R I N K E V I Č I U S 
drauaiska 
atmolfera I N S U R A N C E A G E N C Y 

374} PRAIRIE AVE, BROOKFIEID, IL 6051} 

Ofisas: 708-485-7212 
Fax: 708-485-7273 
E-paštas: agr inkev€>amfam.com 
24 vai. pranešti apie nelaimes 
nemokamu tel: 800-374-1111 

N e w House L e m o n t 

ORAUOiVS 
0*i_D * ' O l DAil 

Bv Builder 4 bed. 
Qund level with ATT Gav. Big Kit. 
with cathedral ceiling & skylight. 

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

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

Open Sundays 1 to 4. 

•ĮVAIRUS 

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

M I G L I N A S T V 

G E / R C A A T S T O V Y B Ė 
2346 W . 69th S t r e e t 
T e l . 7 7 3 - 7 7 6 - 1 4 8 6 

$ VVANTED $ 
S D E A D O R A L I V E $ 

C A R S , T R U C K S & V A N S 
S 2 5 0 & U P . F ree F a n n i e M a v ! 

773-476-0419 

"ŽLsg l^ -^g^ ' aBIBBISIBaaBlBlBlBIB^ 

VILNIUS 2005 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

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

40-24 235th Street Douglaston, NY 11363 
Tei. 718-423-6161 1-800-77-VYTIS 

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

ATSTCA^BĖLČIKAGOJE 
Rita Penčylienė tei/fax 708-923-0280 

E-mail: pencylar®comcast.net 

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

tJl iBEa^^rs^^HlE^raiaBrg^iSi^^ 
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Www. autotradeusa .com 

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BEI KURIO JAV AUKCIONO. 
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETAUES 

AI LIEKAMU AUTOMOBILIU REMONTĄ ! 
Te l . 7 0 8 - 4 3 0 - 6 8 8 0 , 6 3 0 - 7 7 4 - 1 1 9 2 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer Ave., Ch icago. IL 60638 

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

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
Chicago, IL60610 

312-644-7750 
pirm. - penki. 

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

608 W Roosevelt. 
Chicago. IL 60607 

312-957-1994 
pirm - penkt. nuo 

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

N a m ų r e m o n t o ir statybinės paslaugos 

AMBER CONSTRUCTION Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

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

remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

STATYBOS, 

REMONTO 

DARBAI 

Contractor 

Žilvinas Vencius 
Albert Selevi 

T.L 
•"Ik 

CONSTRUCT l O N 
Work: 312-388*088; 

815-272-5193 
Cell/fax: 815-744-

5360; 773-581-5920 
www.zkonstruction.coni 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 & Kedae Crčsgo, L 60629 
Prekyba, instaiavirras, aptarnavimas 

— Licensed — Bonded— Insured 

773778-4007 
773531 1833 

STASYS CONSTRUCTION 

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

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

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

Siūlo išnuomot i 

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

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

Tel. 773-4344543. 

PARDUODA MEDŲ 

LIETUVOS BITININKŲ MEDUS 
KELIAUJA f EUROPĄ. K. Laukaičio 

šviežias bičių m e d u s keliauja | lietu
viškas k rau tuves Marque t t e Parke ir 

Lemonte. Taip p a t gal ima gauti ir 
PL cen t re p o pamaldų Lemonte 
arba skambin t i 630-323-5326. 

Prie Marquette Park 
išnuomojamas naujai dekoruotas 

2 kamb. butas su apšildymu, 
naujais virtuvės {rengimais ir oro 

kondicionieriumi. Kaina $430. 
Tel. 708-275-2070. 

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

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

Pigiausi 
aviabilietai metuose! 
NUO SAUSIO IKI PAT §V. VBEHDB 

f M m ą . aatBris 
tickė^s^dėtefis.corn 

-COlfl 

k Europą, aplankykite fy-^4 

Lietuvoje! %&&? 

A 

••s -800-514-9989 

VEitICOS ARTlJA 
Jau pats metas ruoštis šiai švente*. 

'Ve lyk in i : s i u n t a i šp l auks Vjiisarto 5 cL 

' / / S 1 L N I 1 N 1 L S S . I L N Č X \ M L I L I H 1 U V Ą . 

• ' C L A T V I J A . fcfSVUA IR B A U A R U S L I A 

(Si A 
SS0T S. TtTkAm, BRlDGE\TE%* IL m*5&,WKlW JTO MMį 
Dfetssrs*: Finsv-Pcnk 8 am.-fe.m. T»oč te 7 p m , Sri». ««*-» $ a.ist- 3 purt. 

27191?. 7! Stf. CRtCMK.I. IL4SflB^*afc77-MB*.7*W 
r>ir?2rn«: Pina Per*k 9 i m . :p.m.. SĖSI M 2 p JB. 

TEU1-800-77S-&ND 
IViūsu a£si*wai: 

i m ,\g$fita .\>4 T, SaTita M ą I t f l t t Įrff t ? t t TiĘJttSk-JjL-^7 i I 
Utx< C"^'k« 22t5 Maui SLr. LEMOKL 1L6W39. "Ičh63tF25T-53il0 

K.tw C,r;! 33SS. J*>«v^»)3tl.JB%L^r-t«i IL. i<-i:cv*7-"7f>-776& 

Programą atliks bardas Povilas Strolia 
šokiams gros KABAK orkestras 

Rezervacijos telefonu 708-396-0556 
Rengėjai: inforadijas STUDIJA R 

Pageidautina vakarinė apranga 

BILIETAI PRIE ĮĖJIMO NEBUS PLA TINAMI!!!! 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 
Keiier W(iliam$ R»alty 

Direct: 941-376-7555 
Office: 941-782-0202 
Email: vitei@kw.com 

VTTA KAZLAUSKArre - MUKLEW1CZ 

Broker Auociate 
•Profesionalus ir sąžiningas 
patarnavimas įvairių nuosavybių 
pirkime ir pardavime. 

•Sarasota/Bradenton i r kitose 
Floridos apylinkėse, 

lei svajojate įsigyti gražią nuosavybe 
saulėtoje Floridoje, 

kreipkitės į Vita ir lūsų svajonės išsipildys! 

Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
VoiteMai: 773^4-7820 
Fax : 708-361-9618 

K-mail : 
d.i.mayerC? worldneLatt .net 

D A N A Š Č K R B A I T Ė M A V E R 
Jei norite parduoti ar pirkti namus 

mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės į 
DANLTiį MAYER. Profesionalia: ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas \eltui. 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 
FLORIDOJE 

ERA Lambrecht & 
Associates, Ine 

800-823-2144 o* 
5527 

727-828-5527 

KOVAS 
PALUBINSKAS 

• St. Petersburs; ir priemiesčiuose 
• Profesionalus, asmenin i s ir 

sąžiningas pa ta rnav imas 
• ERA parduos Jūsų namus ar 

nupirks! 

G R E I T P A R D U O D A 
Landmark 

' * " * . properties is 

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

RIMAS STANKUS 
• Č ikago je ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavyb ių Įkainavimas veltui 
• Tarp in inkau jame gaunant 
paskolą 
• Pens in inkams nuolaida 

OnMfc 
23 

Accent 
Homef inders 

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

Voice Mail 708-233-3374 
F a x 708-423-9235 

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patar

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose. 

, A u d r i u s M iku l i s o * * -
7eL 630-205-9262 ^ ^ Z 
Pager 773-260-3404 -i9???-???0?-
E-mail: amikulis@usa.com 
Įvairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analize 
* Pirkimas 
* Pardavimas 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

Paslaugos fotografams 

Siūlo darbą 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 
kompanijonėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Galima 
gyventi kartu arba atvykti \ 

darbą ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900. 

Mokesčių skaičiuotojų 
paslaugos 

Pildau TAX 
(pajamų mokesčiu) formas. 

SUVEDU BUHALTERINĘ APSKAITA 
TVARKAU ĮVAIRIUS 

FINANSINIUS REIKALUS. 
Gediminas Pranskevičius 

3805 N.Seeley 
Chicago. II. 60618 
Tel. 773.935.0472 

• Į V A I R U S -

* 50 m. moteris ieško darbo seneii'-j 
pnežūroje su grįžimu namo Willow 
Springs arba aplinkiniuose rajonuose 
Geros rekomendacijos, angių kalba, 
automobilis. Tei. 773-983-3014. 

* Gal kas galėtų studentui padovanoti 
ar pigiai parduot naudotą automoMi 
Būčiau labai dėkingas. Tei. 773-220-
5670, Vladas. 

* Mergina ieško darbo prižiūrėti 
pagyvenusius žmones. Gali gyvent 
kartu, arba oakeisti. Nevairuoja. Tel. 
773220-5670. 

jgT V I R G I S 
T V A S K U S , CPA. 

užpi ldo pajamų 
mokesčių formas. 

T e l . 7 0 8 - 4 4 8 - 8 4 6 8 : 312-762-4653 

I N C O M Ę TAX SERVICE 
Dabartiniai pajamų mokesčių Įstatymai 
apsunkino ir ateityje apsunkms metinį 

mokesčių tormu užpildymą. f*ii<i i r i # — 
sąžiningam ir konfidencialiam patarnavimui 

kreipkitės: 

PRANAS G. MEILĖ, CPA 
5516 W. 95 St. 

O a k Lavvn, IL 6 0 4 5 3 
Tel . r a š t i n ė 708 -424 -4425 . 

Tvarkome prašy mus dėl pajamų mokesčio 
numeno 

M A R Q U E T T E 
P H O T O 
SUPPLY 

REIKMENYS R]llOGRAFA\B 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite 
mūsų patogiu „lay-away" 

planu. Atliekame visus foto 
laboratorijos darbus. 

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

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

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

3314 YV. 63 St. 
! d. 773-776-8998 

Paslaugos 

Norėtam* kuo dažniau padrt i 
urūmi*-**if»m> ir draugam* Lietuvoje, bet 

brangios parsiuntimo kainos to neleidžia? 
Naudokitės w^-w.Smrprizajji.coni 

paklausomis! M f* garantuojame platu 
lietuviškų prekių a^ortimt-ntą. p ipas 

ka inas , preitą i r saugų pristatymą gavėjo 
adresu visoje Lietuvoje! 

Now you can pay your 
Cook County property taxes 
at any Chicagoland BANKsONE 

Find the Bank One m your 
neighborhood or pay online at 
cookcountytręasurer com 

Maria Pappas 
Cook Countv Tr*»asurer į 312.443.5100 

Property tax payments are no longer accepted at LaSatle Bank 

file://-/gentas
mailto:vyttours@earth.iink.net
http://www.vytistours.com
http://comcast.net
mailto:mamabar3@aoi.com
http://www.zkonstruction.coni
mailto:vitei@kw.com
http://worldneLatt.net
file:///eltui
mailto:amikulis@usa.com


Pasaulio naujienos 
(Rsrmarais A F P , Reutsrs, AP, m*ertax, ITAR-TASS. BNS 

žtr.tų agerstOnj piane&imais) 

EUROPA 

VATIKANAS 
Popiežiaus Jono Pauliaus II 

sveikata gerėja ir j is tikisi, kad 
pajėgs sekmadienį , kaip j au 
įprasta, pasakyt i savaitinį krei
pimąsi. Gripu sergantis 84 me
tų popiežius Romos Gemelli li
goninėje guli j au trečią dieną. I 
ją jis buvo skubiai atvežtas an
tradienį vakare , sutr ikus jo kvė
pavimui. Vatikano atstovas Joa-
quin Navarro-Valls sakė, kad 
popiežiaus būklė pagerėjo ir kad 
jis normaliai valgo. Atstovas, 
per kurį pate ikiama visa infor
macija apie Jono Pauliaus II 
būklę, nesut iko atsakinėti į jo
kius ki tus klausimus. 

LONDONAS 
JAV vals tybės sekretorė 

Condoleezza Rice sakė, kad ka
rinis I rano puolimas į JAV dar
botvarkę neį t rauktas . I pirmą 
kelionę, kaip valstybės sekre
torė, išsiruošusi C. Rice siekia 
pataisyti t ransa t lant in ius san
tykius, pašlijusius dėl įsiverži
mo į Iraką, bei imtis naujos JAV 
iniciatyvos dėl taikos Artimuo
siuose Rytuose. Tačiau Irano 
klausimas gali sukelti nemažą 
įtampą. Trys įtakingos ES šalys 
mėgina derėt is su Iranu, jog jis 
n u t r a u k t ų mėginimus pasiga
minti branduolinį ginklą, tačiau 
Washington laikosi daug griež
tesnės nuostatos. 

KIJEVAS 
Ukrainos Aukščiausioji Ra-

da balsų dauguma sutiko, kad 
par lamento deputatė ir viena 
„oranžinės revoliucijos" vadovių 
Julija Tymošenko būtų paskirta 
naująją min i s t r e pirmininke. 
Už naujojo Ukrainos prezidento 
Viktoro Juščenko artimiausios 
bendražygės kandidatūrą balsa
vo 373 deputa ta i , kai t am būtini 
mažiausiai 226 balsai. V. Juš
čenko par lamento salėje pasira
šė įsaką paskir t i J. Tymošenko 
vyriausybės vadove. Visą vy
riausybės sudėtį ir regionų vals
tybinių organizacijų vadovus 
skiria prezidentas premjero tei
kimu. J . Tymošenko yra žadė
jusi, kad naujoje vyriausybėje 
nebus nė vieno buvusio minis
t rų kabineto a r ankstesnių re
gioninių administracijų nario. 

RYGA 
Latvijos prezidentė Vairą 

Vike-Freiberga mano, kad da
bar nereikėtų pervertinti bend
ros trijų Baltijos šalių pozicijos 
būtinybės, nes Latvija, Lietuva 
ir Estija yra trys nepriklauso
mos šalys, veikiančios NATO ir 
Europos Sąjungoje. Prezidentė 
taip pat pažymėjo, jog siūlyda
ma Estijai ir Lietuvai pasirašyti 
bendrą pareiškimą ES šalims, ji 
neturėjo vilčių, kad kaimynų ša
lys ji pasirašys. J i pabrėžė, kad 
„tarp šalių yra ir smulkių nesu
tarimų". 

JAV 

WASHINGTON, DC 
V e n a s JAV jūrų pėstininkų 

generolas, kuris sakė, kad „ma
lonu šaudyti kai kuriuos žmo
nes", turėjo atidžiau rinktis žo
džius, tačiau nubaustas nebus, 
p ranešė kariškių pareigūnai. 
Generolas leitenantas J a m e s 
Mat t is , kuris vadovavo pajė
goms Irake bei Afganistane ir 
kurį būsimajame Hollywood fil
me vaidins Harrison Ford, mi
nėtą frazę pasakė antradienį, 
per konferenciją San Diego, C A 
Jū rų pėstininkų korpuso vado 
generolo Michael Hagee pareiš
kime J. Mattis vadinamas „vie
nu drąsiausių ir labiausiai paty
rusių šios šalies karinių vado
vų". „Nors suprantu, kad kai 
kurie žmonės gali nesutikti su 
jo komentarais, taip pat žinau, 
kad jis ketino pavaizduoti nelai
mingą ir žiaurią karo tikrovę", 
sakė M. Hagee. 

Per pastarąsias dvi savaites 
JAV ir Irako saugumo pajėgos 
vos nesulaikė „ai Qaeda" vado
vo I rake Abu Musab al-Zarqawi 
ir susilpnino jo tinklą, pranešė 
Irako •vidaus reikalų ministras. 
„Mes sekame jo pėdomis, — sa
kė vidaus reikalų ministras Fa-
lah al-Naqib vaizdo konferenci
jos su Washington metu. — Ma
nau, kad du ar tris kartus mes 
jo vos nesučiupome, tačiau tiki
mės, kad kitą kartą sugebė-si-
me jį suimti". Ministras atsi-sa-
kė pateikti smulkesnės informa
cijos apie naujausias operacijas, 
tačiau pažymėjo, kad per tris 
savaites iki sekmadienio rinki

mų suėmus daugiau kaip 350 
teroristų, A. M. Zarqawi rėmė
jų tinklas susilpnėjo. 

Baltųjų rūmų teisininkas 
Alberto Gonzales ketvirtadienį 
Senate buvo patvirtintas nau
juoju šalies teisingumo minis
tru, nors prieš jo paskyrimą bal
savusių senatorių skaičius buvo 
antras pagal dydį per visą tei
singumo ministrų pareigas ėju
sių asmenų paskyrimų istoriją. 
Respublikonų vadovaujamas 
Senatas a tmetė demokratų 
skundus, kad A. Gonzales pa
dėjo kurti politiką, kuri vaidino 
tam tikrą vaidmenį kankinant 
sulaikytus užsieniečius, ir pa
tvirtino jo paskyrimą 60 balsų 
prieš 36. 49 metų A. Gonzales, 
buvęs Texas aukščiausiojo teis
mo teisėjas ir pagrindinis prezi
dento George W. Bush teisinin
kas, nedelsiant Baltuosiuose rū
muose buvo prisaikdintas. Tai 
pirmasis ispanakalbis JAV tei
singumo departamento vado
vas. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Baghdad penktadienį buvo 

pagrobta italų žurnalistė, gatvė
je ėmusi interviu, pranešė poli
cijos šaltiniai. Pasak jų, į pa
grobėjų rankas pateko Giuliana 
Sgrena, dirbanti laikraščiui „II 
Manifesto". Moteris su vienu 
žurnalistu irakiečiu lankėsi ne
toli Baghdad universiteto, kur 
ėmė iš žmonių interviu. Pagro
bėjai iš automobilio ją ištraukė 
jėga. 

L AZIJA 

KATHMANDU 
Pokhara mieste buvo su

žeistais studentų. Kaip prane
ša laikraštis „Hindustan Ti
mes", jaunimo demonstracijos 
dalyvius, protestavusius prieš 
karaliaus Gyanendra įvestą ne
paprastąją padėtį ir valdžios už
grobimą Nepale, apšaudė kara
liškųjų karinių oro pajėgų sraig
tasparniai. Pažymima, jog su
žeisti s tudentai nugabenti ne į 
ligonines, bet į kareivines. Apie 
jų tolesnį likimą nežinoma. 

„Rzeczpospolita": ilgas Jaltos šešėlis 

Vilnius , vasario 4 d. (ELTA) 
— Lenkijos dienraščio „Rzecz
pospolita" apžvalgininkas J a n 
Skorzynski penktadienio nume
ryje spausd inamus komentarus 
skiria Jaltoje įvykusio „Didžiojo 
t rejeto" sus i t ik imo 60-osioms 
metinėms. 

„Kai tri jų su Hitler kariau
jančių didžiųjų valstybių vado
vai 1945 m. vasarį susirinko ku
rorte prie Juodosios jūros. Rau
donoji a rmi ja j a u artėjo prie 
Oderio. Didžiąją Lenkijos vals
tybės teritorijos dalį kontroliavo 
sovietai. P radėdamas derybas 
dėl pokarinės Europos ir Lenki
jos likimo, Stal in galėjo jas vesti 
iš jėgos pozicijų", pažymi J. Sko
rzynski. 

Pasak apžvalgininko, sąjun
gininkai iš Vakarų neįstengė 
pateikti Kremliaus diktatoriui 

savo demokratinių argumentų. 
Užuot tai padarę, jie leidosi į 
imperines derybas dėl žemyno 
padalijimo į įtakos zonas 
(Churchill) ir nugrimzdo į ne
realias svajones apie Jungtinių 
Tautų globojamą bekonfliktį pa
saulį (Roosvelt). 

„Jei duosime Stalin tai , ko 
nori, ir nieko mainais neparei
ka laus ime, tai jis atsisakys 
aneksijos ir bendradarbiaus su 
manimi demokratijos ir taikos 
labui", naiviai manė JAV prezi
dentas . 

Žinoma, atsitiko kitaip. Su
teikdamos Stalin veiksmų lais
vę rytinėje Europos dalyje. Va
karų demokratijos sustiprino 
savo grėsmingiausią priešą, o 
lenkus, vengrus, čekus, slova
kus, bulgarus, rumunus ir Bal
tijos šalių tautas pasmerkė pu

sei amžiaus komunizmo, rašo 
dienraščio ..Rzeczpospolita" ap
žvalgininkas. 

Anot jo, šiandien, kai sun
kiai a tg imstame, įveikdami 
skaudžius padarinius, kurių tu
rėjo m u s nuo laisvės ir gerovės 
pasaulio atitverusių „pojalti-
nių" vyriausybių valdymas, tu
rime prisiminti tikrąsias dauge
lio dabartinių ekonominių ir so
cialinių sunkumų priežastis. 

Jeigu ne tuomet primesta 
„tamsuolių diktatūra", Lenkija. 
Lietuva, Latvija ir kitos Rytų 
Europos šalys dabar būtų visiš
kai kitoje vietoje tiek demokra
tinio stabilumo, tiek piliečių ge
rovės požiūriu. 

„Dar ilgai eisime iš Jaltos 
šešėlio — bet svarbiausia, kad 
šis procesas prasidėjo", baigda
mas pažymi J . Skorzynski. 

A. Zuokas ir jo bičiuliai švenčia pergalę 

Atke l ta i š 1 psl . 
2003 m. balandžio-birželio mė
nesiais per A. Janukonį įvairiais 
būdais bandė paveikti ir darė 
spaudimą V. Drėmai, kad šis 
balsuotų už Liberalų ir centro 
sąjungos vadovą A. Zuoką, o ne 
už jo konkurentą, socialdemo
kratą Gediminą Paviržį. 

Pagal kaltinimą, A. Zuoko 
prašymu A. Janukonis 2003 m 
pavasarį buvo nurodęs perduoti 
V. Drėmai 20.000 litų kyšį, ta
čiau šis pinigų atsisakė Vėliau 
V Drėmai nuspręsta pasiūlyti 

tar iamą šimtatūkstantinį pro
jektavimo darbų kontraktą ir 
45,000 litų jam perduoti kaip 
avansas už neva užsakomą di
delės vertės projektą. 

Tam. kad kontraktu suvilio
tas V. Drėma nepabėgtų ir iš
tesėtų pažadą balsuoti už A. 
Zuoką per 2003 m. birželio 11 
dieną planuotus mero rinkimus, 
rinkimų išvakarėse jis neva bu
vo nugabentas į ligoninę, o vė
liau — į sodybą Molėtų rajone, 
kur V Drėma akylai stebėjo 
..Rubicon" atstovų pasiųsti 

„prižiūrėtojai". 
Nepaisant išteisinamojo 

nuosprendžio, miesto tarybos 
Liberaldemokratų frakcijos na
riai pradėjo parašų rinkimą dėl 
A. Zuoko atstatydinimo. 

Liberaldemokratų nuomo
ne, A. Zuokas, kaip susikompro
mitavęs pareigūnas, negali to
liau užimti savo posto ir turi bū
ti a ts ta tydintas Liberaldemo
kratų frakcijos pirmininkas 
Juozas Imbrasas teigia: „A. 
Zuoko tolesnis vadovavimas 
miesto tarybai ją žemina". 

Ateitininkų Šalpos fondui aukojusieji 
2004 m. sausio 1 d. — 2004 m. gruodžio 31 d. 

Aukojo $1-$10 Aistis Aldona, MD; Avižonis Liuda, CA; 
Babonis Alf. kun., MI; Balčiūnas Nijolė, OH; Baltakis Pra
nas, FL; Baltrus Joseph, FL; Bieliauskas Vytautas, OH; Bo
belis Danutė , NY; Čepaitis Valerija, IL; Čerškus Ona, MI; 
Čyvas Birutė, OH; Dambriūnas Elena, MD; Damijonaitis Al
gis ir Stasė, IL; Deveikis Michael ir Zita, IL; Eiva Stasys ir 
Irena, NY; Grajauskas Danutė, CT; Gylys Dana ir Linas, IL; 
Ješmantas Aldona, IL; Jokubka Petras, FL; Kairys Aldona, 
RI; Kamantas Vytautas, MI; Kaufmanas Genovaitė, VA; 
Kaufmann Lucina, VA; Kazlauskas Kaz ir Teresė, IL; Keb-
linskas Algirdas, IL; Laucius Henrikas, NJ; Laurinaitis, Ele
na ir Antanas , IL; Lintakas J, IL; kun. Memenąs, Vytautas, 
IL; Musonis Vytautas, IL; Narbutas Ona, NM; Neverauskas 
Benediktas ir Vita, MI; Norvilą Kostas ir Juze, NY; Pabe
dinskas J , IL; Pleirys Jonas ir Valerija, IL; Povilaitis Moni
ka, Canada; Prapuolenis Aldona, CT; Račkauskas Ramunė, 
IL; Razma Antanas ir Alė, IL; Rockus Gabriele, IL; Rugie
nius Vitas ir Jurina, MI; Sidrys Linas ir Rima, IL; Sidrys 
Rimvydas, IL; Spurgis Jonas ir Rūta, IL; Stasas Henrikas ir 
Stephanie, OH: Strolia Faustas ir Teresė, IL; Stropus Roma
nas ir Rasutė, IL; Surantas Stanley, IL; Vadeiša, Alina, IL; 
Valadka Vita, IL; Valaitis Agota, IL; Vilkas Vita, CA; Vodo-
palas Elvyra ir Jurgis, VA; Volodka Liudas, IL; Zailskas Teo
dora, IL. 

Aukojo $ l l -$24 Alšėnas Estera, OH; Balčiūnas Danutė, 
MD; Baužys Juozas ir Ona, IL; Bražėnas Nijole, NY; Bumbu
lis Antanas , Canada; Čepėnas Vytautas ir Aldona, IL; Cin
kus Regina ir Jonas, IL; Dzikas Alfonsas ir Dalia, CT; Gečys 
Algimantas ir Teresė, PA; Grušas Marytė ir Pranas,VA; Gu
daitis Agnės ir Frank, IL; Gutauskas Vytautas ir Ona, IN; 
Janaciene-Jannace Aldona, NY; Jankus Paulius ir Alma, MI; 
Jasait is Elena, FL; Kazlauskas Petras ir Irena, IL; Kazlaus
kas Vitas i r Regina, IL; Kisielius Petras ir Stefa, IL; Kleiza 
Asta ir Vaclovas, IL; Končius Giedrė ir JuozasJL; Kubilius 
Karolina,IL; Kuprys Marija,IL; Kvantas Laimutė, IL; Mar-
chertas Tomas, IL; Mickevičius Sofija, IN; Milaknis H, CA; 
Paliulis Irena, IL; Paulienė Romaną, MI; Polikaitis Bronius 
ir Aurelija, IL; Rauchas Aldona, IL; Rudys Stasys ir Živilė, 
MA; Šilas V. S., IL; Sinkus Raminta ir Vladas, IL; Sirutis 
Gražutė, CA; Sužiedėlis Antanas, D.C.; Taunys Regina, CT; 
Vaitkus Živilė, OH; Vardys Nijolė, IL; Vasiliauskas Maria ir 
Edmundas, IL; Vedeckas Algis ir Roma, NY; Vizgirdas Ma
rytė ir Juozas, CT; Zigaitis-Gelažius Maria, FL; Žilionis 
Egidijus ir Roma, MD; Zubinas Jonas, IL; Zubinas Valenti
na, IL. 

Aukojo $25-$49 kun. Čyvas Matas, FL; Damašius Sigita 
ir Gediminas, IL; Daugirdas Eugenija, IL; Gudinskas Kazi
mieras ir Erėna, Canada; Gylys Birutė ir Paulius, WA; Kas
peravičius Juozas ir Birutė, FL; Kazickas Alexandra ir Juo
zas, CT; Keblys Kęstutis ir Vitalija, LA; Kubilius Ramunė, 
IL; Kuprys Vida ir Marija, IL; Latoža Kastytis ir Gražina, 
IL; Mališka Izidorius, Canada; Matusevičius Jurgis, IL; No
reika Marija, CT; Pakalniškis Aloyzas ir Daiva, IL; Razaus-
kas Kazys ir Rože, IL; Razma Antanas ir Asta, IL Regis Algis 
ir Irena, IL; Ringus Julius ir Lydia, IL; Rociunas Vacys ir 
Ann, IL; Strimaitis Ona, CT; Sužiedėlis Elegijus ir Vida, 
MA; kun. Tamulis John, MI; Underys Aldona, IL; Urba V. ir 
A„ IN; Vai Regina ir Vito, IL; Žymantas Francesca ir Stan
ley. 

Aukojo $50-$75 Brizgys Petras, IL; Dailide Kęstutis, IL; 
Daugėla M, NJ; Daugirdas Jonas ir Ona, IL; Domanskis Ri
mas ir Pranutė, IL; Giedraitis Juozas ir Leonilda, NY; Gry
bauskas Vytenis ir Loreta, IL; Juozevičius Aldona, IL; Klio-
rys Jadvyga, OH: prel. Kučingas Jonas, CA; Laniauskas 
Vacys ir Alfonsą, IL; Lapšys Raimundas ir Raminta, IL; Mar-
chertas Algis ir Raminta, IL; Norvilas Algis ir Jūratė , IL; 
Nyerges Salomėja, CA; Quinn Thomas ir Dainė, IL; Šaulys 
Vacys ir Augusta, IL; Šmulkštys Aldona, IL; Sušinskas Ire
na, OH; Sutkus Ada, IN; Užupis J. ir R., IL; Valavičius Anta
nas, IL; Zaranka Pranas ir Julia, MI; Žebrauskas Juzė, NC. 

Aukojo $76-$99 Neverauskas Vidas ir Adria, IL; Šaulys 
Alfred ir Maria, CA. 

Aukojo $100-$149 Anonimas, IL: Baltrukenas Daiva. 
WI; Bauža Tadas ir Genovaitė, OH; Čepulis Roma, OH; Dau
gėla Mary Z., D.C.; Doveinis Juozas ir Danutė. MI; Gustai
nis Ona, Canada; Janušonis Palmyra, WI; Keiiuotis Alma, 
IL; Laniauskas Marius ir Eglė, OH; Liulevičius Arūnas ir 
Aušrelė, IL; Memenąs Viktoras ir Vita, IL; Mikrut Sigutė, 
IL; Naudžius Aldona, IL; Padleckas Regina, IL; Pikunas Jus
tinas ir Regina, IL; Plikaitis Barbara, IL; Polikaitis Juozas ir 
Irena, IL; Prapuolenis Marius, IL; Sarno, Ronaid ir Regina, 
IL; Šilgalis Eugenijus ir Regina, OH:; Šmulkštys Liudas ir 
Rūta, IL; prel. Urbonas Ignas, IL: Užgiris Šarūnas ir Aud
ronė, IL; Vaičaitis Vaidotas, Lietuva; Valukonis Aciona, CA. 

Aukojo $150-$199 Baleišis Irena, IL; Kontrimas Richard 
ir Raimonda, CA; Sadunas Jonas ir Glorija, CA. 

Aukojo $200-$299 Detroito Sendraugių At-kų skyrius, 
MI; Rimkų- Kazimieras, IL; Staniškis Džiugas. OH; Žum-
bakis Povilas, IL. 

Aukojo S300-S499 Kaufmanas Petras, VA; Kojelis Juo
zas ir Elena, Lietuva; Kriaučiūnas Romualdas. MI; Mickus 
Edvardas, CA; Polikaitis Antanas ir Dalile, CA: Prunskis Jo
nas, IL; Šaulys Vacys, GA. 

Aukojo S500-S999 Darnusis Jadvyga, Lietuva; Laniaus
kas Rimas, Lietuva; Tumasonis Vida. FL. 

Aukojo $l,000-$4,999 Ambrozaitis Marytė ir Kazys, IN; 
Kisielius Daiva ir Petras Vytenis, IL; Šalčius Jonas ir Lai
ma, IL; Skrupskelis Kęstutis ir Audronė, NC. 

P e r 2004-uosius me tus s u a u k o t a $18,373.00 AŠF-dui. 
Paruošta 2005 m. sausio mėn. 
AŠF 2004 m. valdybos narių Ramintos Lapšienės ir Lai

mos Šalčiuvienės. 
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A t A 
ALGIUI STANKUI 

mirus, žmonai ALDONAI reiškiame nuoširdžią 
užuojautą. 

Lietuvos Dukterų draugijos 
Melrose Park skyrius 

A t A 
ALGIUI STANKUI 

mirus, žmonai ALDONAI reiškiame nuoširdžią 
užuojautą. 

Melrose Park Lietuvių klubas 

Always With Flowers 
Naujovė — salonas Lemonte! 

* Gėlės visom progom, gėlės j Lietuvą 
* Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
* Vestuvinės ir progines kompozicijos (konsultacijos - nemokamos 
* Dovanu krepšeliai, suvenyrai, paveikslai. 
* Laidotuvių krepšeliai, vainikai vazoninės gėlės 
* Bažnyčių, pokyliu salių ir stalu dekoravimas gėlėmis ir 
balionais (nuolaida 20%) 

Lemont, 1120 S. State St.; Tel. 630-257-0339 
Justice 8015 W. 79 St.; Tel. 708-594-6604 

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

www.alwayswithflowers.com 

SERVINC LITHUANIAN COMMUNITIES 
SINCE 1916 

LACK & SONS 
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home's 
9236 S. ROBERTS RD 

HICKORY HILLS 
ALL PHONES 1 -708 -430 -5700 

OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CH1CAGO 
& ALL SUBURBS 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

EVERGREEN PARK. 2929 W. 87 ST. 
TIN'LEY PARK. 16600 S. OAK PARK AVE. 

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

Tel. 1-800 994-7600 
www.pe tkus funera lhomes .com 

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

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

kiekvienam lengvai pasiekiami. 
\tliekame ir kūno sudeginimo cremation* patarnavimus. 

CERALD F. DAIMID — 
nepr ik lausomas d i rek to r ius 

4330 So. California Ave, Ch icago . II 60632 

1-773-523-0440: 1-708-873-O5OU 

PALOS — GAIDAS 
FUNERAL HOME 

• Patogio je v ieto je t a r p 
Čikagos ir Lemon to 

•10 minuč ių nuo Sv Kazimie? 
l ie tuv iu kap in iu 

11028 S. Southwert Kwy. 
Palos Hllls, Illinois 

(708)974-4410 

iVAIRUSSKELBIMAI 

* Moteris ieško (perka) darbo žmonių 
priežiūroje arba aukle iietuvig šetmoie 
Tel. 608-697-6701 
* Moteris ieško darbo kas antrą 
šeštadieni ar oe' Velykas { 4 dienas) 
lietuvių senelių ar vaikų onež!urOĮe Te< 
708-359-9641 

* 33 m. vyras -ieško darbo žmonių 
pnežiūroie. arba perka Tel 630-842 
2340 
* Moten's eško da'bo su gyvenimu 
Seny žmonių C 6 7 .^'O'P °?.t"C 
'ekor-endaoios SiuV varus vfrar-
tus Tel 773-22' -37:38 

" Vyras, vairuojantis automobiiĮ. turintis 
•eKomendacijas - patirtį, legalus doku
mentai gali atlikti masažą ir prižiūrėti 
pagyvenusius žmones Tel 708-233-
9764 skambinti nuo 3 v.p.p. Iki 9 v v 
arba tel 708-822-6200 

* vykesnio amžiaus iv-itc-s 
-a-a 'c--'.."! oKomendabjas, ieško 
darbo prižiūrėti pagyvenusius žmones 
Ga* gyventi kartu Tel 708-253-7180 
' Dažytojas . patirtimi ieško darb 
;Savt darbo jrankiat) Tel 773-931 -9567 

http://www.alwayswithflowers.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
file:///tliekame
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
STULBINANTIS AKTYVUMAS / / DRAUGO" DARBO AGENTŪRAI - 1 METAI! 

„DAINAVOS" CHORAS, vado
vaujamas Dariaus Polikaičio, 
atliks meninę programą sekma
dienį, vasario 13 d., 2 v.p.p. 
pagrindiniame Vasario 16-osios 
minėjime Marijos gimnazijos 
salėje. Lietuvos šauliai ir ra-
movėnai, 10 v.r. Lietuvos Nepri
klausomybės proga iškilmingai 
pakels vėliavas Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos aikštėje, 
dalyvaus lietuviškose Mišiose ir 
minėjimo programoje. 10:30 v.r. 
pamaldos taip pat vyks Evan
gelikų liuteronų Tėviškės 
bažnyčioje ir 11 v.r. Ziono evan
gelikų liuteronų bažnyčioje. 
Visus kviečia ALTo Čikagos 
skyrius. 

VASARIO 8 D., ANTRADIENĮ, 
nuo 4 v.p.p. ik 8 v.v. Pasaulio 
lietuvių centre vyks „Užga
vėnių blynų" vakaronė. Skam
bės linksma Stasės Jagmi-
nienės muzika. Visi kviečiami 
dalyvauti. 

VASARIO 16 D. PROGA, First 
Personai bankas vaišins savo 
klientus ir svečius pyragaičiais, 
kava ir lietuviškomis ban
delėmis su lašinukais. Šeštadie
nį, vasario 12 d., nuo 9 v.r. iki 1 
v.p.p. visuose banko skyriuose. 
Orland Parko skyriaus adresas 
yra 14701 Ravinia Drive. Banko 
skyriaus Čikagoje adresas 6162 
South Archer Ave., netoli Ra
tine kepyklos. Šiame skyriuje 
taip pat vyksta Vinco Semaškos 
paruošta lietuviško liaudies 
meno parodėlė. Lemonto sky
riuje vyksta Baniutės Kronie-
nės ir Vandos Aleknienės lietu
viškų lėlių parodėlė. Lemonto 
skyrius yra Archer Ave. ir 123 
gatvės (kuri taip pat vadinama 
McCarthy Road) sankryžoje. 
Visi nuoširdžiai kviečiami apsi-
lankvti, pasivaišinti ir paben
drauti su banko tarnautojais. 
Dėl informacijos skambinkite 
Rūtai Staniulienei tel. 630-257-
1400. 

VASARIO 7 D., NUO 2:30 V.P.P. 
iki 3:30 v.p.p., University of 
Illinois at Chicago's Office of 
International Affairs. kalbės 
buvęs ambasadorius Lietuvoje 
John Tefft. Paskaitos tema: „A 
Discussion of U.S. Policy to-
wards Ukraine and Russia". 
Norintys atvykti į paskaitą, turi 
registruotis tel. 312-996-5455, 
arba faksu 312-413-7857. 

ČIKAGOS LIETUVIŲ MOTERŲ 
klubo narės skiria vasario mėn. 
susirinkimą Lietuvos Nepri
klausomybės sukakties pami
nėjimui, informuojant apie 
istorinius įvykius bei faktus 
Bus meninė programa Vasario 
17 d., ketvirtadienį, klubo 
narės, viešnios ir svečiai rinksis 
„Seklyčioje", Čikagoje, drau
giškoje nuotaikoje prisiminti 
Vasario 16-osios ir Kovo 11-
osios Įvykius. Programoje: vaiz
do juostos apie archeologe 
Mariją Gimbutiene, jos gyveni
mą ir mokslinius atsiekimus 
peržiūra. Pasisvečiavimas 11:30 
v.r., pietūs 12:30 v.p.p. Vietas 
rezervuoti pas Pranę Simano-
nienę tel. 708-422-5937. 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY 
BES minėjimas Brighton Parke 
įvyks vasario 20 d. 10 v.r. iškil
mingos šv. Mišios, po Mišių 
sporto salėje vyks akademinė 
dalis, meninė programa ir vai
šės, vaikams žaidimai. Džiaugs
mingai švęsime Lietuvos ne
priklausomybę. Aukos bus ren
kamos JAV LB Krašto valdybai, 
kurios užduotis yra lietuvybės 
išlaikymas išeivijoje. Rengėjai 
Brighton Parko apylinkės LB 
valdyba. 

VASARIO 10 D , KFTVIRTADiENĮ, 
12 •. p p vyks Vasario 16-osios 
pan in j i n išk :mes. Prie Ci
cero miesto rotušės, 50 Ave. ir 

25 Str., Jū rų šaulių kuopa 
iškels Lietuvos vėliavą. Rengė
jai, Cicero apylinkės LB valdy
ba ir ALTo Cicero skyrius, 
kviečia lietuvius gausiai daly
vauti. Iškilmėse dalyvaus LR 
generalinis konsulas Čikagoje 
Arvydas Daunoravičius, Cicero 
miesto taryba bei kiti miesto 
atstovai. Lietuvos vėliava plevė
suos prie miesto rotušės visą 
savaitę. 

VASARIO 13 D., SEKMADIENĮ, 
Šv. Antano bažnyčioje, 9 v.r. šv. 
Mišios, po Mišių parapijos salė
je bus akademinė programa. 
Paskaitininke - LR generalinio 
konsulo Čikagoje ekonomikos ir 
prekybos reikalų konsule Dan
girutė \Vest. Po paskaitos para
pijos choras, vadovė Vilma 
Meilutytė, atliks meninę pro
gramą. Maloniai kviečiami lie
tuviai ir iš tolimesnių apylinkių 
atvykti į šią džiugią ir labai 
garbingą mūsų tautos šventę. 

VASARIO 12 D., 6:30 V.V., 
Jaunimo centre Lietuvių opera 
organizuoja vakarą, skirtą mei
lei. Koncerte dalyvaus: Nida 
Grigalavičiūtė, Audrė Budrytė-
Nakienė, Genutė Bigenytė, 
Loreta Karsokienė, merginų 
ansamblis, vad. Jūra tės Grab-
liauskienės, Algirdas Petraitis 
ir kaimo kapela „Sodžius". Po 
vakarienės ir meninės pro
gramos jus linksmins ansamb
lis „Kaukas". Bilietus prašom 
įsigyti iš anksto Jaunimo centre 
arba „Lietuvėlėje". Visos su
rinktos lėšos skiriamos Lietuvių 
operai. Platesnė informacija tel. 
773-501-6573, arba 630-670-
0580. 

ŠEŠTADIENĮ, VASARIO 12 D , 6 
v.p.p. Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos choras, 
kartu su kun. Jauniumi Kelpša, 
ruošia šventę Šv. Valentino die
nos proga. Vyks loterija, žaidi
mai vaikams, įvairios varžybos. 
Gros A. Barniškio muzika, bus 
lietuviško maisto ir alaus. Visi 
kviečiami atvykti į Švč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapiją. 4420 S. Fairfield Ave. 

ATEITININKU NAMŲ VALDYBA 
ir Akademinis skautų sąjūdis 
kviečia visus atsipalaiduoti nuo 
kasdienybės ir atvykti į Gavė
nios susikaupimą šeštadienį, 
vasario 12 d. Susikaupimą pra
ves kun. Gedvainis. Švč. M. Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo sese
rų kapelionas Putname. Regis
tracija prasidės 8:30 v.r. Bus 
klausoma išpažinčių. Susikau
pimas baigsis šv. Mišiomis, 
kurios bus 4 v.p.p. Prašome iš 
anksto užsiregistruoti pas Irena 
Polikaitienę, tel. 630-257-2022 
arba e-paštu: jpolikaitis@aol.com. 

LEMONTO APYLINKĖS LIETUVIAI, 
vasario 13 d., kviečiami į Va
sario 16-osios ir Kovo 11-osios 
dienų minėjimą su pietumis 
Minėjimas prasidės 12 v.p.p. 
PLC didžiojoje salėje. Pagrindi
nę kalbą sakys JAV LB Krašto 
valdybos pirmininkė Vaiva Vėb-
raitė-Gus. Minėjime ir meninė
je dalyje galės dalyvauti visi 
norintys, o dėl stalų rezervaci
jos, prašau skambinti Genutei 
Stasiulienei, tel. 708-301-6679. 

VYRESNIŲJŲ LIETUVIŲ CENTRE 
..Seklyčioje", vasario 9 d., tre
čiadienio popietėje, Pelenų 
dienoje, kalbės kun. Rimvydas 
Adomavičius, paženklins kak
tas pelenais. Giedosime gies
mes, kurias praves muz. Faus
tas Strolia. Vaišinsimės pas
ninko valgiais. Visi kviečiami. 

Ar girdėjote mitą apie tai, 
kad lietuviai yra kuklūs, van
giai reiškiantys savo nuomonę? 
Čia, sako. kalta lietuviška 
prigimtis. Sako, toks tautinis 
mentalitetas... 

Tačiau mitai ir lieka mitais. 
O realybė štai kokia. „Draugas" 
spausdino anketą, pavadinimu 
„Jūsų požiūris". Pasirodo, lietu
viai turi savo nuomonę, gali ją 
išsakyti ir pagrįsti argumen
tais. Nežinia, ar klausimo aktu
alumas sukėlė tokį skaitytojų 
aktyvumą, ar skausmingas 
praeities prisiminimas. 

Skyre l io „ J ū s ų pož iū r i s " 
k l aus imas buvo toks : 

Ar Lietuvos Respublikos 
prezidentas Valdas Adamkus 
turėtų vykti gegužės mėnesį į 
Maskvą, ar ne? 

At sakymų r e z u l t a t a i 

Savo nuomones atsiuntė 
šimtai skaitytojų ne tik iš 
Amerikos, bet ir iš Kanados bei 
Ispanijos. 

Paskaičiavus rezultatus, 
aiškiai matyti, kad skaitytojai 
pasisako prieš ta i , kad LR 
prezidentas vyktų į Maskvą. 
Atsakymai pasiskirstė santykiu 
99 proc. - prieš ir 1 proc. - už. 

Štai k e l e t a s nuomonių: 
Ta ip . Prezidentas turė tų 

vykti į Maskvą ir tam gerai 
pasiruošti iš anksto. Tai auk
sinė proga pasauliui ir Kremliui' 
priminti istorijos raidą, karo 
pasekmes ir Lietuvos okupaciją 
nuo 1944 metų iki 1990 m. Ma
žų mažiausiai prez. V. Adam
kus turėtų dėvėti šviesų švarką 
ir užsirišti juodą raištį, kad 
žiniasklaida atkreiptų dėmesį. 
Latvijos ir Estijos prezidentai 
jau pasižadėjo ten būti. Reikėtų 
su jais derinti dalyvavimą. 

Ta ip . Jei Estijos preziden

tas važiuotų. 

N e . Keistai atrodytų, jei 
Lietuvos prezidentas V. Adam
kus važiuotų į Maskvą švęsti 
Rusijos pergalę prieš fašistinę 
Vokietiją, kadangi pati Rusija 
buvo žymiai žiauresnė. 1940 
metų Sovietų Rusija Lietuvą 
„išlaisvino" - okupavusi taikos 
metu, per vienus metus padarė 
daugiau žalos, negu vokiečiai 
per tris karo metus. O kiek 
Lietuva nukentėjo nuo Rusijos 
per 50 okupacijos metų! Skir
tinga nuomonė, jeigu minėjimas 
vyktų Amerikoje. 

Ne. Prezidentas turėtų pa
aiškinti pasauliui, kad Lietuvos 
žmonės dar neatsigavo nuo ko
munistų rusų žiaurumo, žudy
nių, kankinimų ir t rėmimų. 
Prezidentas neturėtų dalyvauti 
jų „šventėje", nes Lietuvai tai 
yra „gedulo diena". 

Ne. Lietuva buvo okupuota 
šalis, o dabartinė Rusija dar 
nėra pripažinusi Lietuvos oku
pacijos ir genocido. 

Ne . Žuvusių partizanų ir 
Sibiro tremtyje mirusių bei 
KGB nukankintų žmonių krau
jas neduoda teisės taip daryti... 

N e . Dėl Lietuvos garbės, 
prisimenant tuos l ietuvius, 
kurie buvo kankinti ir nužudyti 
rusų, V. Adamkus ne turė tų 
vykti į Maskvą! 

Ne. Mamos visa šeima buvo 
ištremta į Sibirą. Močiutė mirė 
ten baisiam varge. Kaip reikėtų 
gerbti prezidentą, kuris vyktų 
pagerbti žudikus ir iškilmingai 
minėti bei džiaugtis jų pergale? 

Gausybė laiškų atėjo ne tik 
lietuvių, bet ir anglų kalba. Visi 
skaitytojai atvirai pasirašė savo 
pavardes. Dalis nuomonių 
pasirašyta keletos ar net keles-
dešimties žmonių. 

„Draugo" 
informacija 

SKELBIMAI 
• Lithuanian Mercy Lift 

dėkoja už aukas, kurias pasky
rė moterims krūties vėžio anks
tyvai diagnostikai Lietuvoje. 
Aukojo: $100 — Raminta Ja-
cobs. IL. $50 — Christopher Ja-
cobs, IL. $25 — Liuda ir Vytau
tas Germanas, IL. Dėkojame už 
aukas! L i t h u a n i a n Mercy 
Lift, P .O . Box 88, P a l o s 
He igh t s , IL 60463. Tel. 708-
636-6140. T a x ID #36-
3810893. 
lithuanianmercylift@yahoo.com 

• A.a. Algio Arvydo 
atminimą pagerbdami, Vytau
tas ir Birutė Meskelė, aukojo 
$25. Ši auka padės Lithuanian 
Mercy Lift įgyvendinti medi
cininius projektus sergantiems 
ligoniams Lietuvoje. L i thua 
n ian Mercy Lift, P . O. Box 
88, Pa los Heigh ts , IL 60463. 
Tel. 708-636-6140. Tax ID 
#36-3810893. 
lithuanianmercylift@yahoo.com 

• L i t h u a n i a n Mercy Lift 
dėkoja Jadvygai Lendraitis, MA 
už $25 auką. kurią paskyrė pe-
rinatalinei kūdikių priežiūrai. 
L i t h u a n i a n Mercy Lift, P.O. 
Box 88, P a l o s Heights , IL 
60463. Tel. 708-636-6140. Tax 
ID #36-3810893. 
lithuanianmercylift@yahoo.com 

• L i t h u a n i a n Mercy Lift 
dėkoja už aukas, kurias pasky
rė šelpimui tuberkulioze (TB) 
sergantiems ligoniams Lietu
voje. Aukojo: $100 — Eugenia 
Bartkus. CT. $50 — Martin ir 
Marian Greb, CA; Albinas Lu
koševičius, NJ. $35 — Ruth 
Adomkus, CA. $25 — Algiman
tas ir Therese Gečys, PA. 
Dėkojame už aukas' L i thua
n i an Mercy Lift, P.O. Box 88, 
Pa los He igh t s , IL 60463. Tel . 
708-636-6140 Tax ID #36-
3810893. 
nthiinnianmorrvlsfK^Vahoo.com 

Lygiai prieš metus , „Drau
go" adminis t ra tor ius Valentinas 
Krumplis sugalvojo įsteigti 
įdarbinimo agentūrą . Kaip tarė , 
ta ip ir p a d a r ė . Pas ikvie tęs 
talkon suman ių ir energingų 
žmonių, ap ta ręs šio verslo stra
tegiją, pradėjo vystyti veiklą. 

Kaip sekės i tuos me tus 
dirbti , kokie a ts i l iepimai ir 
kokie ateities planai , papasako
jo agentūros darbuotoja Inga. 

- Pradžia buvo sunki. Ta
čiau tu r ime d a u g privalumų. 
Pavyzdžiui ta i , kad skelbiame 
apie savo pas laugas laikraštyje 
„Drauge", k u r į skai to daug 
potencialių darbdavių. Ne kar tą 
teko suras t i auk ly tę lietuvių 
kilmės šeimoms, kurios nori, 
kad auklė kalbėtų ir mokytų 
vaikus lietuvių kalbos. 

- Kokių darbų pasiūlote 
daugiausia? 

- Darbų y r a įvair iausių. 
Nuo kiemo sargo iki parduotu
vės vadybininko. Daugiausia , 

• Lithuanian Mercy Lift 
dėkoja Raymond ir Theresa 
Jakubauskas , MA už $100 
auką, kurią paskyrė įgyven
dinti vaikų dantų priežiūros 
programai Lietuvoje. Lithua
nian Mercy Lift, P . O. Box 
88, Palos Heights, IL 60463. 
Tel. 708-636-6140. T a x ID 
#36-3810893. 
Iithuanianmercylift@yahoo.com 

• Senatorius Richard J . 
Durbin ir Kenneth i r Mar-
garet Durbin aukojo $225, 
kuriuos paskyrė a.a. Onos Kut-
kaitės — Durbin fondui — Jur
barko ligoninės vaikų skyriui. 
Lithuanian Mercy Lift, P.O. 
Box 88, Palos Heights , IL 
60463. Tel. 708-636-6140. Tax 
ID #36-3810893. 
lithuanianmercylift@yahoo.com 

• Lithuanian Mercy Lift 
dėkoja už aukas, skirtas padėti 
LML įgyvendinti medicininius 
projektus sergantiems ligo
niams Lietuvoje. Aukojo: $200 
— Monument Homes (Norm 
Karasa) CO; Gediminas 
Balanda, MI; Gintaras Karaitis, 
MI. $100 — Dennis ir Rimvydą 
Dreher. WY; William Strater, 
NV; Egidijus ir Vida Radvenis, 
CA; Valerija Aukštikalnis, MA; 
Alex Gurauskas, IL; Arūnas ir 
Irena Draugelis, IL; Jurgis ir 
Dalia Anysas, IL; Kenneth 
Dennis, IL; Algirdas ir Amanda 
Muliolis, OH; Vida Kasuba, PA. 
$50 — Danutė Juras , IL; Al-
bert Bartkus, NV; W. ir O. 
Markūnas, FL: Paul ir Paulą 
Dauzickas, FL. $35 — Pauline 
Stilip, IL. $25 — Gražina Ken-
ter, CT; Al ir Arlen Žolynas, CA; 
Frank ir Georgette Scutch, VA; 
Gintas ir Reda Simonaitis, MA; 
John ir Frances Jaka-bauski, 
CT; Charles Leonas, CA; Joseph 
Mikulis, dr. Roza-lija Šomkaitė, 
NJ; Kęstutis ir Vitalija Keblys. 
LA: Richard ir Regina Šlepetys. 

vis dėlto, teko įdarbinti prie
žiūros darbams - senelių i r 
vaikučių. 

Malonu, kad mūsų darbo 
agentūra turi pasitikėjimą. Ne 
kartą kreipėsi skaitytojai, saky
dami, kad skaito katalikišką 
spaudą ir pasitiki „Draugu". 
Kartais ieškantieji kreipiasi į 
parapijų kunigus, kurie, savo 
ruožtu, pasiūlo mūsų agentūrą. 

- Ar paslaugos įdarbinimo 
agentūroje mokamos? 

- Taip, paslaugos mokamos. 
Tai juk darbas. Reikia surasti 
darbdavį, vėliau darbuotoją, 
kurį nuvežame į pokalbį su 
darbdaviu. Be to, atsiskaityti 
galima per mėnesį. Nereikalau
jame pinigų iš karto. 

- Kokios perspektyvos? 
- Žadame dirbti ir toliau. 

Paklausa yra ir vienos ir kitos 
pusės. Labai gerai, kad vis dau
giau atvažiavusių lietuvių nori 
dirbti intelektualesnį darbą, 
mokosi kompiuterių, verslo 

vadybos. Moka gerai ir anglų 
kalbą. Todėl mes stengiamės 
surasti darbų įv. įstaigose, vers
lo kompanijose. 

- Priminkite skaitytojams 
agentūros darbo laiką ir tele
fonus, kuriais gali skambinti 
tiek ieškantieji darbo, tiek no
rintieji jį pasiūlyti. 

- Dirbame kiekvieną dieną 
nuo 11 v.r. iki 1:30 v.p.p. 
Skambinti galima telefonais: 

773-585-9500; 
773-474-6012. 
Kiekvienas paskambinęs 

gali užsiregistruoti telefonu, ar
ba atvykti į „Draugą" ir užpil
dyti anketą. Po anketos užpildy
mo, kiekvienas ieškantis darbo 
įtraukiamas į duomenų bazę. 
Na, o po to, jam siūlomi darbai. 

Prašome kreiptis visus -
darbdavius ir tuos, kurie ieško 
darbo. Mūsų t ikslas - jums 
padėti. 

Kalbėjosi 
Vitalija Pulokienė 

SKELBIMAI 
Advokatas 

DARIUS R- DIRMANTAS 
Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. Rastines Čikagoje ir 

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

877-496-3527 

IMIGRACINES TEISES 
SPECIALISTAS 

HONG&ASSOCIATES 
Tel.773-588-6215 

3806 West Lawrence, Čikagoje 
Kalbame lietuviškai 

Advokatas n S 
J o n a s Gibaitis wBt 
Civilinės ir flpiii 
kriminalinės bylos ^ j | Į # 

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

Toli free 24 hr. 888-77&6742 
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 

Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630.257-0200, Lemont, IL 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Sa-
vings, 2212 West Cermak 
Road. Tel. (773) 847-7747 

• DĖMESIO! VIDEO 
APARATŲ SAVININKAI! 
Norėdami tikrai kokybiškai 
išversti video įrašus iš 
Lietuvoje naudojamos PAL 
s i s t emos į amer ik ie t i šką]ą 
N T S C ir atvirkščiai, k re ip
ki tės į INTER-VTDEO 3533 
S. A r c h e r Ave., Chicago, IL 
60609. TeL 773«27-9091. 

Sav. Petras Bernotas. 

A d v o k a t a s 
GINTARAS P . ČEPĖNAS 
6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 

60629 
Tel. 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
TeL 312-580-1217 

135SL£Safle#2300aiic^IL60&u3 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

„DRAUGO" SKELBIMŲ SKYRIUS TEL. 773585-9500 . 

NJ, Maria Šeduikis, IL. $20 — 
Feliksą Bar ran , C A Frank ir 
Brigit Tamulionis, FL; Vytas 
Dūkas, CA; Elaine ir Edmund 
Pulti-nas, OH. $15 — Leon 
Sturo-nas, IL; Rima ir Anthony 
Gu-daitis, FL; Albert Snyder, 
PA; Michael ir Jadwiga 
Narekie-wicz, MA; Aurel ia 
Balas, OH. $10 — Josephine 
Bruzgis, N J ; Jonas Prakapas , 
C A. Dėkojame už aukas ! 
L i t h u a n i a n Mercy Lift, P. O. 
Box 88, P a l o s Heights , BL 
60463. Te l . 708-636-6140. Tax 
H) #36-3810893. 
lithuanianmercylift@yahoo.com 

• P I G I A U S I A — N E 
PATIKIMIAUSIA! Kortelės daž
nai nesuve ik ia . Pasku t inės 
minutės nu t rupa . O kaip su 
bendrovėmis, kurių centrinės 
ne t ne JAV i r siūlo „ypatingus 
įka inius"? Dažniaus ia i ta i 
p r a s t a s internet inio tipo, o ne 
te lefoninis ryšys . Pro t ingas 
var to to jas renkas i amer i 
kiečių firmą <įst. 1993 m.) 
LITCOM. { Lietuvą iš namų 
a r mobilaus telefono TIK 11,9 
et., o JAV — 4,9 et. Jokių 
mėnes in ių mokesčių, jokių 
pap i ldomų kodų. Išklot inę 
g a u n a t e su savo v iet ine 
sąskai ta . Registruokitės lietu
viškai 708-386-0556. Tau
pykite Šiandien su LITCOM! 
Dėmesio! Įkainis galioja tik 
naujiems kl ientams! 

• P r a n a s G. Meilė , CPA 
sąžiningai užpildo Income Tax 
formas. Dabar t in ia i pajamų 
mokesčių įs ta tymai žymiai 
apsunkino ir ateityje apsunk
ins met inį mokesčių formų 
užpildy-mą. Skambinki te tel 
708-424-4425. Naujas adresas; 
5516 W. 95 St., Oak U w n , IL 
60453 . S e k m a d i e n i a i s n u o 
v a s a r i o 6 d., P a s a u l i o l ie tu
v i ų c e n t r e , Lemont , IL, n u o 
8 v.r. iki 2 v. p.p. Tvarkome 
prašymus dėl pajamų mokesčio 
numerio. 

• Lietuvos Naš la ič iu glo
b o s komitetas gavo šias aukas 
paremti našlaičius: $1,200 — 
John ir Rima Bacanskas, 
Hillsboro Beach, FL; Nemira 
Šumskis, Chicago, IL. $900 — 
Anoniminė auka. $750 — Dalia 
ir Raymond D. Ivaška, North 
Falmouth, MA. $500 — Antho
ny ir Barbara Pastore, Lower 
Gwynedo, PA. $300 — John ir 
Ruth Juodikis, Palos Hills, IL; 
Vytautas Šarka, Cashiers, NC; 
Marie D. ONeill, Philadelphia, 
PA; Anthony P. Audrius, Da-
rien, IL; Kenneth J. ir Zwitsa J . 
Kachinski, Peabody, PA. $200 
— Anthony ir Helen Yakaitis, 
Franklin Sąuare, NY. $150 — 
Danutė Krivickas, Clarks Sum-
mit , PA; Stepas Puodžiūnas, 
Pasadena, CA; Vytautas Kaz
lauskas , Niantic, CT; Rima 
Binder, Gary, IN; Anna ir 
Anthony Panchari, Selzer, PA; 
Palmira Janušonis, Dousman, 
WI; Juozas ir Danutė Doveinis, 
Clinton Township, MI ; Angelą 
ir Juozas Leščinskas, Chicago, 
IL; Augustinas ir Dalia Oren-
tas , Palos Heights, IL; Anelė 
Peckaitis, Chipley, FL; Bridget 
Lukas (Bible Study Women's 
Group: Wendy Bidard, Bonnie 
Egan, Donna Ferri, Malenie 
Goralski ir Mary Acueta), In-
tariaken, NJ; Birutė Prapuo
lenis, Oak Lawn, IL; Gina ir 
Donatas Skučas, San Antonio, 
TX; Joseph Kazlauskas, Chi
cago, IL; Aldona ir Algird Rulis, 
Orinda, CA; John ir Angelą 
Puodžiūnas, Philadelphia, PA; 
Jonas Montvilas, Indian Head 
Park, IL; Mildred Helt, Booth-
wyn, PA; Amelia Frisinger, 
Wellington, CO; Robert Šil
bajoris, Durham, NC; Teresė ir 
Algimantas Gečys, Huntington 
Valley, PA; William R. Snyder, 
Elmhurst, IL; Rima Silenas, 
Washington, DC; Apol Varne
lis, Dowagiac, MI; J. Skurdenis, 
Bronrville, NY; Kostas ir Ka
rolina Bružas, Homewood, IL; 
Genė Cyvas, S t Pete Beach. FL; 

Frances Laucka Domanskis, 
Western Springs, IL; Veronika 
ir Ralph Hagewood, Ashiville, 
NC. $100 — Anna Z. Morrissey, 
Jackson Heights, NY. $50 — 
Kathryn ir Andrew Sack, Jr . , 
Banning, CA; dvi anoniminės 
aukos. 

Specialios aukos per darbą 
(Matching funds): $400 — 
Justas A. Vilgalys (kuris šelpia 
našlaitę savo mamytės Irenos 
Vilgalienės atminimui), Woo-
dinville, WA, per Microsoft 
Giving Campaign 2004-2005, 
Princeton, NJ. $225 — Darius 
E. Jatulis, Camarillo, CA per 
Wallpoint Associate Giving 
Campaign, Princeton, NJ. 

A. a. J o h n Bacanskas 
(Lauderdale by the Sea, FL) 
atminimui a ts iuntė po $100: 
Chris Statler, Germantown, 
MD; Joana ir dr. Albert M. 
Drukteinis, Manchester, NH. 

A a . Vinco Bazio atmini
mui atsiuntė $25 Silvija Alek-
siūnas, Indian Head Park, IL. 

Visiems aukotojams už at
siųstas pinigines aukas naš
laičiams, nuoširdžiausias ačiū. 
Lietuvos N a š l a i č i u g lobos 
komitetas, 2711 West 71 st 
Street, Chicago, IL 60629. 
Tel. 773-476-2655. 

• „Saulutė", Lietuvos vai
kų globos būrel is dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, be
globiams ir invalidams vai
kams, daugiavaikėms Šeimoms 
bei s tudentams Lietuvoje. 
Aukojo: Kęstutis Keblys $240 
tęsiant berniuko metinę para
mą, Josephine Žebrauskienė 
$50, dr. Remigijus Gaška 
$9,900 studentų stipendijoms, 
a.a. Liudo Gutausko atminimą 
pagerbiant jo brolis Vytautas 
Gutauskas aukojo $100 Lie
tuvos našlaičiams. Labai ačiū, 
„Saulutė" („Sunlight 
Orphan Aid"), 414 Freehauf 
St., Lemont, IL 60439, tel. 
(630) 243-7275. TAX TO #36-
3003339. 
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