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Vyriausybė patvirtino 100 dienų 
darbo planą 

Vilnius, lapkričio 22 d. 
(BNS) — Vyriausybe trečia
dienį patvirtino darbų planą. 
kurį užsibrėžė atl ikti per 
10# artimiausių dienų. 

Kaip spaudos konferencijoje 
trečiadienį sakė premjeras Ro
landas Paksas. esmine vy
riausybės pirmojo šimtadienio 
nuostata — pagrindinių ob
jektų pertvarkymas ir privati
zavimas, verslo aplinkos "ge
rinimas bei socialinių klau
simų sprendimas. 

Vyriausybės plane numato
ma rengtis narystei Europos 
Sąjungoje, tam patvirt inti bū
t inas derybines pozicijas vi
suose likusiuose ES teisės 
skyriuose. 

Įsipareigodama gerinti ša
lies finansinę būkie. Rolando 
Pakso vyriausybe numato pa
tikslinti šių bei kitų metų 
biudžetus, pateikti planus, 
kaip mažinti valstybės įsisko
linimus. 

Taip pat numatoma mažinti 
mokesčių naštą — sumažinti 
pridėtines vertės mokestį sta
tyboms iki 5 p roc . o patalpų 
šildymo pridėtinės vertes mo
kestį — iki 9 proc. Šias prie
mones įgyvendinančias įsta
tymų pataisas vyriausybė 
žada Seimui teikti su kitų 
metų biudžeto projektu. 

Tačiau premjeras pabrėžė, 
jog vyriausybė žada įgyven
dinti prisiimtus tarptaut inius 
įsipareigojimus — krašto ap
saugai skirti 1,95 proc. ben
drojo vidaus produkto (BVP), 
kaip ir buvo žadėta. 

Subalansuoti akcizų už alko
holinius gėrimus tarifus, pa
rengti tvarką, kaip kompen
suoti žemdirbiams išlaidas dy
zeliniam kurui. 

Taip pat numatoma libera

lizuoti verslo sąlygas — lega
lizuoti azart inius lošimus, 
skatinti turizmą, supaprastin
ti statybos projektų derinimą, 
įgyvendinti „Saulėtekio" komi
sijos pasiūlymus, supaprastin
ti žemės įsigijimo tvarką juri
diniams asmenims. 

Vyriausybe per artimiausias 
100 dienų numato tęsti strate
ginių objektų privatizavimą. 
Ketinama pateikti pasiūlymus 
dėl „Lietuvos energijos", „Lie
tuvos dujų", „Lietuvos gele
žinkelių" pertvarkymo ir pri
vatizavimo. Taip pat numato
ma užbaigti Lietuvos taupo
mojo ir Lietuvos vystymo ban
ko privatizavimą. 

Plėtodama informacine vi
suomenę, vyriausybė įsipa
reigojo parengti ir patvirtinti 
elektroninio verslo sampratą, 
užtikrinti elektroninį asmens 
atpažinimą. 

Vyriausybe taip pat numatė, 
kad tobulinant valstybes val
dymą, bus supaprast inta val
stybės tarnautojų paskyrimo 
ir atleidimo tvarka, peržiūrėta 
nuobaudų skyrimo tvarka. 
Apskričių skaičių ruošiamasi 
sumažinti nuo 10 iki 5. taip 
pat pertvarkyti vyriausybės 
kanceliariją. 

Vyriausybė taip pat įsipa
reigojo pagerinti „Sodros" fi
nansinę būklę, pradėti pensi
ja reformos parengiamuosius 
darbus, sustiprinti kovą su 
narkomanija, sudaryti sąlygas 
efektyvesniam moksleivių ug
dymui bei spart inti žemės re
formą. 

„Vyriausybės šimtadienis 
kaip tik sutampa su kita val
stybine data — su vasario 
16-ąją. manau kad iki to laiko 
turėtume gerai padirbėti", 
sakė premjeras R. Paksas. 

V. Adamkus sveikino ALTo 
suvažiavimą 

Čikaga-Vi ln ius , lapkričio rašė prezidentas V. Adamkus 
22 d. (ELTA) — Čikagoje 
įvyko Amerikos lietuvių tary
bos (ALT) jubiliejinis 60-asis 
suvažiavimas. 

Lietuvos prezidento Valdo 
Adamkaus ir užsienio reikalų 
ministro Antano Valionio svei
kinimo laiškus ALTo pirmi
ninkui Sauliui Kupriui, vi
siems suvažiavimo dalyviams 
įteikė Lietuvos ambasados Va
šingtone ministras patarėjas 
Darius Degutis. 

„Jūsų organizacija, išnau
dodama patirtį, įgytą isto
rinėje Lietuvos Laisves byloje. 
ir šiandien yra Lietuvos ir lie
tuvių interesų atstove ir 
gynėja Jungtinėse Valstijose. 
Jūsų parama Lietuvos narys
tei NATO tapo kryptinga ir re
zultatyvia veikla, siekiant 
Amerikos prezidento pritari
mo šiam mūsų siekiui", — 

Lietuvos kanų dienos proga prezidentas Vaidas Adamkus m asmeninius n 
nojo ordinais, o tris - medaliais. 

Prez iden tas apdovanojo 
rezistencijos dalyvius ir kūrėjus 

Vilnius , lapkričio 22 d. 
'BNS) — Karių dienos išva
karėse prezidentas Vladas 
Adamkus įteikė valstybės ap
dovanojimus rezistencijos da
lyviams bei nepriklausomos 
Lietuvos kariuomenės kūrė
jams. 

Sveikinimo kalboje V. 
Adamkus sakė, kad Lietuvos 
karių diena telkia ir artina 
įvairių kartų kovotojus, įvai
rių požiūrių žmones ir dar 
kartą primena, kad „esame 
siejami laisvės — kaip il
gamečio priešinimosi prievar
tai ir okupacijai laimėjimo". 
„Šis laimėjimas apima ir 
žuvusiųjų kovoje atminimą, ir 
atsakomybę už šiandien ku
riamą valstybę. Penkios de
šimtys okupacijos metų — tai 
laikas, per kurį gimė. užaugo 
ir subrendo kelios mūsų pi
liečių kartos", kalbėjo prezi
dentas. 

Kartu jis pažymėjo, kad 
laisvės ilgesys visada vienijo 
tautą, tiesos lūkesčiai siejo ir 

šiandien sieja įvairaus am
žiaus, įvairios patirties žmo
nes — rezistentus, kurių ko
vos draugai ir broliai buvo 
išžudyti miškuose pokario me
tais, prieškario Lietuvos ka
riuomenės kūrėjus ir karius, 
savanorius, stojusius ginti 
prieš dešimtį metu atkurtos 
nepriklausomybės. 

Šalies vadovas padėkojo vi
siems, kurių pasirengimas 
tėvynės gynybai tęsia Lietu
vos kovos istoriją ir kartu pri
stato Lietuvą pasauliui kaip 
tvirtos dvasinės jėgos valsty
bę. , - . . 

Už asmeninius nuopelnus 
kovojant dėl Lietuvos laisvės 
ir nepriklausomybės V. Adam
kus Vyčio Kryžiaus ordinais 
apdovanojo aštuonis ginkluoto 
pasipriešinimo dalyvius — ka
rius savanorius, iš kurių trims 
ordinas skirtas po mirties. J ie 
buvo įteikti apdovanotųjų arti
miesiems. 

Už asmeninius nuopelnus 
kuriant ir stiprinant Lietuvos 

uopelnus vienuolika žmonių apdova-
Kęs tuč io Vanago (Elta) nuotr. 

krašto apsaugą Vyčio* Kry
žiaus 4-ojo laipsnio ordinu 
prezidentas apdovanojo Kraš
to apsaugos savanorių pajėgų 
vadą Arvydą Pocių, 5-ojo 
laipsnio ordinu — atsargos 
pulkininką, buvusį Didžiojo 
Lietuvos etmono Jonušo Rad
vilos mokomojo pulko vadą 
Stasį Levulį. 

Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Gedimino 5-ojo laips
nio ordinas skir tas Didžiosios 
Britanijos patarėjui Lietuvos 
kariuomenės mokymų ir dok
tr inų valdyboje pulkininkui 
lei tenantui Nigel Godfrey VVy-
nyard Lang. 

Dariaus ir Girėno medaliais 
apdovanoti Krašto apsaugos 
savanorių pajėgų (KASP) Juo
zo Kasperavičiaus aviacijos es
kadrilės vadas pulkininkas 
le i tenantas Aleksas Karalavi-
čius, buvęs KASP Dariaus ir 
Girėno aviacijos eskadrilės va
das majoras Eltonas Meleckis, 
Vilniaus Gedimino technikos 
universiteto Antano Gustaičio 
aviacijos inst i tuto direktorius, 
profesorius, habilituotas dak
t a r a s Jonas S tankūnas . 

Lietuvoje minima Karių diena 
per Lietuvos ambasadą per
duotame sveikinimo laiške. 

Prezidentas V. Adamkus ir 
užsienio reikalų ministras A. 
Valionis padėkojo ALTui už 
pagalbą, skat inant palankius 
Kongreso sprendimus dėl pa
ramos Lietuvos kariuomenei 
ir teisėsaugai. Sveikinimo 
laiške užsienio reikalų mini
stras A. Valionis naujos vy
riausybės vardu patvirtino 
Lietuvos užsienio politikos 
tęstinumą ir bendradarbiavi
mo su Amerikos lietuviais 
svarbą. „Galiu užtikrinti, kad 
Lietuvos santykiai su JAV ir 
toliau išliks prioritetiniai, o 
juos plėtojant JAV lietuvių 
bendruomenes vaidmuo buvo, 
yra ir bus labai svarbus". — 
pažymėjo ministras A. Valio
nis. 

V i ln ius , lapkričio 22 d. (El
ta) - Lapkričio 23 d. sukanka 
82 metai, kai pradėtos formuo
ti nepriklausomos Lietuvos 
ginkluotosios pajėgos. 1918 
metų lapkričio 23-iąją minist
ro pirmininko įsakymu buvo 
įkurta Apsaugos Taryba, pas
kirtas pirmasis pu*ko vadas ir 
jam įsakyta pradėti formuoti 
pulką. 

Šalies kariuomenės ir sava
norių daliniai Lietuvos karių 
dienai numatė įvairių rengi
nių. Karių dienos išvakarėse 
Vilniaus kongreso rūmuose 
vyko iškilmingas Lietuvos ka
rių dienos minėjimas. Šventi
nėje programoje dalyvavo 
Garbės sargybos orkestras, 
savanorių pajėgų pučiamasis 
orkestras, Garbės sargybos 
kuopos kariai, skambėjo Karo 
akademijos kariūnų choro bei 

Vilniaus įgulos karininkų ra
movės vyrų choro , „Aidas" at
liekamos dainos. 

Šventės proga Vilniaus arki
katedroje bazilikoje šiandien 
aukojamos Šv. Mišios už Lie
tuos kariuomenę. Vakare Vil
niaus įgulos karininkų ramo
vėje rengiamas karininkų šei
mų moterų - Birutiečių -
draugijos šventinis vakaras. 

Lietuvos nepriklausomybės 
signatarų namuose vyks šven
tė „Lietuvos kariuomenė: isto
rija ir dabartis". Apie Lietuvos 
kariuomenę bus pristatyta fo
tografijų paroda, parodyti fil
mai apie Lietuvos kariuome
nės istoriją, perskaityti prane
šimai apie Lietuvos kariuome
nės vaidmenį pirmosios ne
priklausomybes Lietuvoje me
tu ir šiandienos sąlygomis. 

Stebėjosi Estijos politikų 
nedraugiškumu 

Čikagoje vykusiame A i . I n ,uv t/iavinn- I- K.i;r>> AI T<- nirmihiiK'.:- Sau
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Ber lynas-Vi ln ius , lap
kričio 22 d. (BNS) — Lietuvos 
politikai pareiškė nusistebė
jimą dėl Estijos delegatų elge
sio NATO Parlamentinėje 
Asamblėjoje (NATO), kai buvo 
svarstoma sąjungos plėtrai ir 
Lietuvai reikšminga rezoliucija. 

Lapkričio 22 d. Berlyne 
posėdžiavusi NATO PA reko
mendavo ne vėliau kaip 2002 
metais į NATO pakviesti Rytų 
ir Vidurio Europos demokra
tines valstybes, kurios siekia 
narystes sąjungoje ir atitiks 

jos kriterijus. Tačiau priimtoje 
rezoliucijoje nėra įvardijamos 
šalys, kurios padarė didžiau
sią pažangą, siekdamos NATO 
narystės. Balsavimui pateik
tame rezoliucijos projekte JAV 
senatoriaus VVilliam Roth pa
siūlymu tokiomis šalimis buvo 
nurodytos Lietuva, Slovėnija 
ir Slovakija. 

Šių trijų valstybių įvar
dijimas iš rezoliucijos buvo 
išbrauktas kai kurių šalių de
legacijų, tarp jų — ir Estijos 
pastangomis. 

Sustabdyta 
Ignalinos jėgainė 
V i l n i u s , lapkričio 22 d. 

(BNS) — Lapkričio 22 d. po 
pietų visiškai sustojo Ignali
nos atominė elektrinė (IAE). 

IAE Informacijos centras 
pranešė , kad klaidingai su
veikus bloko technologinei ap
saugai buvo sustabdytas pir
masis IAE blokas. Antrasis 
blokas neveikia nuo spalio pa
baigos, kuomet buvo sustabdy
tas planiniam remontui. 

Dabar nustatinėjamos prie
žastys, dėl kurių klaidingai 
suveikė pirmojo bloko tech
nologinė apsauga. Blokas pra
dės dirbti , kai bus išaiškintos 
priežastys. 

Ignalinos jėgainė pagamina 
apie 73 proc. visos Lietuvos 
elektros energijos. Kaip infor
mavo bendroves „Lietuvos 
energija" vyriausiosios dispe
čerines viršininkas J a n a s Ba-
linskis. dėl Ignalinos AE su
stojimo padidinti galingumai 
keturiose Lietuvos elektri
nėse. 

Lietuvos elektrinėje Elek
t rėnuose iki šiol veikusio 
aštuntojo bloko galingumas 
j au padidintas nuo 180 iki 300 
megavatų. Iki trečiadienio va
karo ket inama paleisti dar 
tr is blokus — septintąjį su 300 
megavatų galingumu bei pir
mąjį ir antrąjį blokus, kurių 
gal ingumas bus po 150 m >ga-
vatų. Paprasta i Elektrėnuose 
dirba vienas blokas iš aštuo
nių. 

L^J Tėvynėje pasižvalgius 
• S imno specialiosios inter

natinės mokyklos direktorei 
Elenai Dainauskienei bus 
įteiktas 26,000 litų dovanoji
mo liudijimas. Už šią pinigų 
sumą planuojama įrengti kū
no kultūros kabinetą su spe
cialia moduline įranga. Akciją 
..Padekite vaikų norams tapti 
tikrove" jau an t rą kartą vykdo 
Almos Adamkienės labdaros ir 
paramos fondas kar tu su ben
drovės "Procter and Gamble" 
atstovybe Lietuvoje. Akcijos 
tikslas - sur inkt i pinigų vaikų 
globos namų bei internatinių 
mokyklų remontams, naujų 
baldų, sporto bei medicininio 
inventoriaus įsigijimui. (Elta) 

• Kalėd inę nuota iką Vil
niaus gyventojai pajus jau ki
tą šeštadienį, kai išvys kalėdi
nes egles Katedros ir Rotušės 
aikštėse, ta ip pat už privačių 
rėmėjų lėšas skvere prie Ope
ros ir baleto teatro pastatytą 
eglę ir šventinį miesto gatvių 
apšvietimą. (Elta) 

• Kauno Raudonojo Kry
ž iaus l i g o n i n ė s patalpose 
Kauno medicinos universiteto 
Psichiatrijos klinika atidarė 
pirmąją Lietuvoje Psichodina-
minės psichoterapijos skyrių. 
Atidaryme dalyvavęs prezi
dentas Valdas Adamkus ap
gailestavo, kad užsienio leidi
niuose Lietuva garsinama 
kaip savižudybių pirmūnė. V. 
Adamkaus nuomone, tokia 
tragiška padėtis susidarė ir 
dėl to, kad Lietuva neturi kva
lifikuotų psichoterapeutų. 
Atidarytame Psichodinaminės 
psichoterapijos sektoriuje bus 
ruošiami kvalifikuoti psicho
terapijos dėstytojai, kaupiama 
mokslinė l i te ra tūra . Psichodi-
naminė psichoterapija - tai 
žmogaus dvasios gydymas po
kalbiu, nenaudojant vaistų bei 
įrengimų. (Elta) 

• Vi ln iaus m e r a s Artūras 
Zuokas paprašė Vilniaus uni
versiteto rektoriaus panaikin
ti įėjimo mokestį turistų gru
pėms, norinčioms pamatyti 
universiteto ansamblį. Sosti
nės meras savo laiške rekto
riui teigia abejojąs, ar paja
mos, gaunamos iš šio mokes
čio, tokios reikšmingos, kad 
vertėtų jomis menkinti Vil
niaus universiteto prestižą. 
Vilniaus universiteto senojo 
architektūrinio ansamblio ap
žiūrėjimas šiuo metu kainuo
ja 4 litus. (BNS; 

• Se imo n a r y s , modernusis 
krikščionis demokratas Algis 
Kašėta t ikina, kad Lietuvoje 
žemes reforma ..beviltiškai 
stringa", ir ji tęsis dar šeše
rius metus. Spaudos konferen
cijoje jis teigė, kad žemės re
formai kitais metais numatyta 
biudžeto apimtis - 15 mln. 
litų - yra per maža. Jo many
mu, žemės reformos darbams 
kasmet reikėtų skirti 50 mln. 
litų, nes kitu atveju didelė da
lis gyventojų ir toliau patirs 
moralinę skriaudą, negalėda
mi atgauti žemės nuosavybės. 

• Kitų m e t ų Vilniaus biu
džete lėšos seniūnijoms bus 
skiriamos pagal sostinės se
niūnų parengtus numatomos 
veiklos planus. Vilniaus mies
to meras Ar tū ras Zuokas susi
tikime su 21 miesto seniūnijos 
vadovu informavo, kad iki šiol 
kiekvienos seniūnijos tvarky
mui atskirai skirtas lėšas ki
tais metais planuojama cent
ralizuotai skirstyti iš Energe
tikos ir ūkio departamento. 

(BNS) 

• R e i k š d a m a d ide l į su
s i r ū p i n i m ą dėl vėl paaštreju-
sio konflikto tarp izraeliečių ir 
palestiniečių, Lietuva prisi
jungė prie Europos Sąjungos 
pareiškimo dėl Artimųjų Rytų. 
kuriame abi konflikto pusės 
yra raginamos kuo greičiau 
grįžti prie Šarm ei Šeicho ir 
Gazos susitarimų įgyvendini
mo. Pareiškime pažymima, jog 
palestiniečių nusivylimo ir 
prievartos regione priežastis -
pažangos taikos procese nebu
vimas bei Izraelio gyvenviečių 
palestiniečių teritorijose pro
blema. Nuo rugsėjo 28 dienos, 
kai prasidėjo smurto protrūkis 
ta rp Izraelio ir palestiniečių, 
žuvusiųjų skaičius išaugo iki 
250. (BNS) 

• „Rusi ja m a n o , kad Balti
jos šalių prisijungimas prie 
NATO yra visiškai nepagrįs
tas ir veda prie bereikalingo 
santykių komplikavimo", Len
kijos dienraščiui teigė Rusijos 
užsienio reikalų ministras 
Igor Ivanov. Pasak I. Ivanov, 
„Rusija NATO plėtimąsi laiko 
klaida", nes sąjungos plėtra 
objektyviai veda prie skirtingo 
saugumo sferų Europoje kūri
mo ir griauna Europos saugu
mo bei stabilumo pamatus". 

(BNS) 
• J o n o Basanav ič iaus 

premiją vyriausybė paskyrė 
kraštotyrininkui Antanui 
Stravinskui. Daugiau kaip 
31,000 litų dydžio premija A. 
Stravinskui buvo paskirta už 
nuopelnus formuojant krašto
tyros, etnines kultūros tyrinė
jimo pagrindus, visuomeninę 
veiklą. (BNS) 

• Margas vaikų žurnalas 
„ G e n y s " mini įkūrimo 60-
metį. 1940 metų'spalį įkurtas 
literatūrinis žurnalas, nekant
riai laukiamas jaunesniojo 
mokyklinio amžiaus vaikų, ža
da ir toliau išlaikyti literatū
rinę šio žurnalo kryptį bei ska
tinti vaikus nauja ir žaismin
ga forma domėtis menu, kul
tūra , mokslu, išmokyti stebėti 
ir pažinti pasaulį. Taigi išra
dingi dailininkai, pedagogai. 

. s tudentai ir visi, suprantantys 
vaikų „kalbą", kviečiami dirb
ti kartu su „Geniu". (Elta) 

• Se imo n a r y s J u l i u s Ve
s e l k a vakar pareiškė ketinąs 
Seimui pateikti įstatymą dėl 
Lietuvos neutraliteto. Nors ir 
sakydamas netikįs, jog šios 
kadencijos Seimas gali priimti 
tokį įstatymą, jis mano. kad 
tai bus gera proga iškelti neu
traliteto klausimą. Spaudos 
konferencijoje Seimo narys pa
reiškė, jog Lietuva turi suma
žinti išlaidas krašto apsaugai 
iki 1 proc. bendrojo vidaus 
produkto, atsisakyti siekio 
stoti į NATO, o vietoje to reng
tis ekonominei konkurencijai. 

(BNS) 

KALENDORIUS " 
Lapkričio 22 d.: Sv Cecilija; Či

le, Darginte. Laimutis, Rustenis, 
Steikintas. 

Lapkričio 23 d.: Adele. Doviltas. 
Klemensas. Kolumbanas. Lakstute. 
Liubarte Lietuvos kariuomenės die
na Padėkos diena (JAV). 

Lapkričio 24 d.: Šv Andrius. 
Dung Lac ir draugai; Gerardas. Kri-
zogonas. Mantvinas. Rumbaudas. Zy
barte 

Lapkričio 25 d.: Gedkantas. 
Germile. Kotryna. Santautas 

Lapkričio 26 d.: Dobilas, Leonar
das, Silvestras, Vygante. 

mailto:DRAUGAS@EARTHLINK.NET
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest, IL 60045-2660 

DVI BRANDŽIAS SUKAKTIS 
ŠVENČIANT 

Visų Šiaurės Amerikos Ateitininkų vardu, sveikiname prelatą 
Igną Urboną, jo 90 metų amžiaus ir 65 metų kunigystes progo
mis. 

Dėkojame jam už nenuilstamą rūpestį, suteiktą jau trečiajai 
mūsų kartai, diegiant tikėjimo meilę ir ištikimybe penkiems 
principams. 

Šiaurės Amerikos Ateitininkų taryba 

ATEITININKŲ FEDERACIJOS XIII KONGRESO 
REZOLIUCIJA 

DĖL BAŽNYČIOS IR 
ATEITININKUOS 

BENDRADARBIAVIMO 
Ateitininkija yra Dievo tau

tos dalis, Katalikų Bažnyčios 
narys, siekiantis visa atnau
jinti Kristuje. Vatikano II Su
sirinkimo Dekretas dėl pasau
liečių apaštalavimo „Apostoli-
cam actuositatem" ragina: 
„Laikinoji tikrovė atnaujinti-
na taip, kad, visiškai išlaikant 
savitus jos dėsnius, ji būtų su
derinta su galutiniais krikš
čioniškojo gyvenimo principais 
ir pritaikyta įvairioms vietos, 
laiko bei tautų sąlygoms (7)". 

Tikras gyvenimo dvasinis 
atnaujinimas neįmanomas be 
vienybės su Kristumi ir su Jo 
įsteigtąja Bažnyčia. Sklisdami 
į visus mūsų šalies kraštus, 
ateitininkai kartais pasijunta 
vieniši ir nereikalingi. Be vie
nybės ir bendradarbiavimo su 

parapija dvasiniais vadovais 
sunku suburti vaikus ir jau
nimą. Manydami, kad ateiti
ninkuos tikslai yra aktualūs 
visoms Lietuvos vietovėms, 
mes, Ateitininkų federacijos 
XIII kongreso dalyviai, kvie
čiame: 

• visų parapijų dvasinius 
vadovus bendradarbiauti, sie
kiant tikro dvasinio Lietuvos 
atgimimo, vienijantis su Kris
tumi ir vieniems su kitais. 

• kunigų seminarijų vado
vus atkreipti dėmesį į būsimų
jų kunigų parengimą būti jau
nimo organizacijų dvasios tė
vais. 

Vidas Abraitis 
Ateitininkų federacijos 

pirmininkas 

TREČIASIS ŠIAURĖS AMERIKOS 
ATEITININKŲ TARYBOS POSĖDIS 

Šių metų spalio 28 ir 29 d. 
pasižymėjo ateitininkų rengi
nių gausa. Vyko tradicinis 
„Ateities" savaitgalis, Ateiti
ninkų Šalpos fondo vakarienė 
ir trečiasis Šiaurės Amerikos 
Ateitininkų tarybos posėdis. 
Ateitininkų namai Lemonte 
šiltai priglaudė visus. 

Tarybos posėdis tęsėsi per 
dvi sesijas: viena šeštadienio 
popietės, o antra — sekmadie
nio metu. Pirmoje sesijoje da
lyvavo Tarybos pirmininkė Ni
jolė Balčiūnienė, Tarybos na
riai Ona Daugirdienė, Petras 
V. Kisielius, Romualdas 
Kriaučiūnas, Vėjas Liulevi-
čius, Vytautas Narutis, Mary
tė Nevvsom, Aloyzas Pakalniš
kis, Darius Polikaitis, Lidija 
Ringienė, Vytas Žemaitaitis. 
Dalyvavo ir buvęs Ateitininkų 
federacijos vadas Juozas Poli
kaitis, buvęs Sendraugių val
dybos pirmininkas Algis Nor
vilas ir Ateitininkų federacijos 
vicepirmininkė Laima Šalčiu
vienė. 

Truputį po trečios valandos, 
Nijolė Balčiūnienė posėdį pra
dėjo malda. Posėdžio darbo
tvarke buvo priimta be pakei
timų ir antrojo posėdžio proto
kolas buvo priimtas be patai
symų. Išklausyti pranešimai: 
Finansų komisijos, įstatų ko
misijos, Nominacijų komisijos 
ir Programos komisijos. 

Finansų komisijos pirminin
kas Aloyzas Pakalniškis pra
nešė, kad Taryba turi savo 
banko suskaitą Į kūną jau įdė
jo pirmąją auką, tai buvo iŠ 
Kalifornijos gautas dr. Zigmo 
Brinkio Šimtas dolerių. Aptarė 
remtinus projektus ir siūle pa
ruošti kitus reikalingus pro
jektus, kuriems būtų galima 
ieškoti dotacijų lietuviškuose 
fonduose, kaip: Ateitininkų 
Šalpos fondą ir Lietuvių fon
dą. 

Įstatų komisijos pirminin
kas Vytautas Narutis pranešė, 
kad, adv. Rimo Domanskio pa
tarimu, Taryba kviečiama pri
imti įstatus, kurie su pakeiti
mais buvo išsiųsti Tarybos na
rams prieš posėdį. Buvo priim
ti keli smulkesni papildymai 
įstatuose. Į posėdį trumpam 
buvo atvykęs Rimas Domans-
kis paaiškinti kai kuriuos 
įstatų punktus ir duoti kon
krečius pasiūlymus Tarybos 
bendrai veiklai. 

Nominacijų komiteto pirmi
ninkas Vytautas Žemaitaitis 
pranešė, kad Šiaurės Ameri
kos Ateitininkų sąrašas vis 
papildomas, jau pasiekęs 
1,572 narius. Sąraše šiuo me
tu yra 1,125 sendraugių var
dai ir adresai. Studentų — 
159; moksleivių — 135; jau
nųjų ateitininkų — 153. Sąra
šus galima dar papildyti savo 
vardus ir adresus siunčiant: 
sarašas@a teitis.org 

Programos komisijos pirmi
ninkas Petras Kisielius sakė, 
kad komisija savo posėdžiuose 
svarstė būdus ateitininkams 
siūlomoje programoje ieškoti 
balanso tarp intelektualinės ir 
karitatyvinės veiklos. Komisi
ja nagrinėjo anksčiau Romual
do Kriaučiūno siūlytą „Ste-
phen" apaštalavimo progra
mą. Vėjas Liulevičius paste
bėjo, kad ateitininkya yra 
auklėjimo organizacija ir gy
vuoja jau šimtas metų. Svarbu 
nemenkinti kas pasiekta ir 
kas siekiama. Rūpi suartėji
mas su Lietuvos ateitininkais. 
Diskusijose apie programą ir 
jai iškeltas mintis aktyviai da
lyvavo visi. Programos komisi
jos pranešimas buvo nutrauk
tas, kad posėdžio dalyviai ga
lėtų dalyvauti Ateitininkų 
Šalpos fondo vakarienėje. 

Posėdis tęsėsi sekmadienį 
po pietų. Dalyvavo: Nijolė Bal-

Ateitininkiško jaunimo vadoves Živilė 
ria j a u n u č i ų stovyklos dienotvarkę. 

čiūnienė, Ona Daugirdienė, 
Romualdas Kriaučiūnas, Pet
ras V. Kisielius, Liudas 
Landsbergis (MAS valdybos 
atstovas), Vytautas Narutis, 
Marytė Nevvsom, Algis Norvi
las, Aloyzas Pakalniškis, Da
rius Polikaitis, Marius Poli
kaitis (SAS valdybos pirminin
kas), Lidija Ringienė, Laima 
Šalčiuvienė, Vytas Žemaitai
tis. 

Programos komisijos prane
šimo tąsa apėmė įvairius pa
siūlymus veiklai išjudinti. Bu
vo nutarta, kad Tarybos pro
gramos komisija gali tik siū
lyti, o įgyvendinti turi pats są
jūdis, pati organizacija. Buvo 
priimtas Tarybos siūlymas tu
rėti metinę temą, pirmiems 
metams vadinamą „Metai A" 
— atsinaujinti, atsiliepti, at
skleisti, atleisti, atsiprašyti ir 
t.t. 

Tolimesnė popietė buvo skįr-
ta sąjungų pranešimams. Ma
rius Polikaitis, SAS valdybos 
pirmininkas sakė, kad Daina
voje planuojamos studentams 
ateitininkams rekolekcijos 
lapkričio mėnesį ir sausio gale 
„Zupersavaitgalis". Sakė, kad 
būtina sudaryti naują studen
tų valdybą, kadangi jų valdy
ba jau keleri metai nebėra 
studentai. 

MAS valdybos vardu kalbėjo 
Liudas Landsbergis. Žiemos 
kursai jau planuojami — jais 
rūpinasi Birutė Bublienė ir 
Vėjas Liulevičius. Vasaros sto
vyklos datos nustatytos; pla
nuojama turėti dviejų savaičių 
stovyklą. Visos informacijos 
apie kursus ir stovyklas bus 
skelbiamos ateitininkų tinkla-
piuose www.ateitis.org 

Ona Daugirdienė pranešė, 
kad Šiaurės Amerikos ateiti
ninkai turi šešias savarankiš
kai veikiančias jaunųjų ateiti
ninkų kuopas. Jolita Narutie-
nė yra valdybos ryšininkė 
kuopų reikalams. Didžiausias 
JAS valdybos rūpestis yra va
saros stovykla. 

ASS buvęs pirmininkas Al
gis Norvilas pasidžiaugė kitų 
sąjungų veikla. Sakė, kad ASS 
valdybos kadencija pasibaigė 
su šios praėjusios vasaros sen
draugių stovykla, tačiau dar 
neatsirado asmenų sudaryti 
naują ASS valdybą. Laima 
Šalčiuvienė siūlė valdyboms 
tam pasiruošti iš anksto, kad 
vietovės turėtų rotacįjos būdu 
pasikeisti vadovavimu kiek
vienai naujai kadencijai, o dar 
labiau reikia asmeniško kon
takto tarp ASS centro valdy
bos ir vietovių vienetų. V. Na
rutis pastebėjo, kad jei žmo
nėms nesimato galo jų vadova
vimui, jie ir nenori prisidėti. 
Toliau Algis pranešė, kad kun. 
Stasio Ylos „Ateitininkų vado
vas" bus leidžiamas jau trečią 
kartą — tai projektas, kurį jo 
valdyba pradėjo ir jis nori iš
tesėti iki galo. Bus spausdina
ma su Juozo Baužio parašyta 

Vaitkienė ir Ona Daugirdiene apta-
N u o t r Kaz io R a z g a i č i o 

istorine apžvalga. Planuojama 
išleisti 2,500 egzempliorių. 

Posėdžio pabaigai Laima 
Šalčiuvienė buvo pakviesta 
apžvelgti ateitininkų veiklą 
Lietuvoje. Kalbėjo apie JAS, 
MAS ir SAS veiklą. Pranešė 
apie paskutiniuosius AF val
dybos ir tarybos posėdžius ir 
„Ateities" žurnalą, šiuo metu 
turintį 137 prenumeratorius 
JAV ir Kanadoje. Papasakojo 
apie reikalus susijusius su Pa
langos namais. Berčiūnų sto
vyklaviete ir siekius atgauti 
Ateitininkų namus Kaune. Fe
deracijos valdyba ir taryba nu
tarė parduoti Palangos na
mus. Berčiūnų stovyklavietei 
būtinas elektros pataisymas 
(iki reikalaujamų standartų) 
ir virtuvės pagerinimas atitin
kantis inspekcijos reikalavi
mus. Ateitininkų namų atga
vimas tebėra biurokratų spąs
tuose, tačiau yra vilties, kad 
su kantrybe ir laiku namai 
bus grąžinti. Šalčiuvienė daug 
ką aptarė, ypač pabrėžė Lietu
vos ir išeivijos ateitininkų 
bendravimą ir bendradarbia
vimą, kvietė rašyti „Ateičiai", 
pranešti apie SAS tarybos po
sėdžius, siųsti veiklos nuo
traukas. Paminėjo, kad SAA 
sendraugių valdyba skyrė du 
tūkstančius dolerių tam, kad 
kiekviena kuopa Lietuvoje ga
lėtų turėti savo prenumeratą 
„Ateičiai", o likusieji pinigai 
padengtų prenumeratas Lie
tuvos mokyklų bibliotekoms. 
Priminė, kad ateitininkų pus
lapis „Drauge" yra redaguoja
mas Irenos Regienės, laikraš
čio redakcinio kolektyvo narės 
ir siūlė, kad ateityje ASS val
dybos sekretorė, kaip dalį sa
vo pareigų, turėtų rūpintis 
šiam puslapiui telkti medžia
gą. Tai jau keleri metai daro 
Šalčiuvienė, būdama ASS val
dybos sekretorė. Trumpai api
būdino Ateitininkų Šalpos fon
do veiklą. 

Posėdžio abejose sesijose bu
vo iškeltos įvairios mintys. Jų 
tarpe: Vėjas Liulevičius siūlė 
turėti konkretų planą kaip 
išeivijos ir Lietuvos ateitinin
kai gali suartėti. Vytautas Na
rutis sakė, kad reikia išvystyti 
apsikeitimo programą. Įdomi 
buvo Vėjo Liulevičiaus pasta
ba, kad mums, išeivijos ateiti
ninkams, labiau reikalingas 
bendradarbiavimas su Lietu
va negu Lietuvai su mumis 
tam, kad mes išeivijoje išsilai
kytume. Didelį rūpestį vi
siems sukėlusi Kanados ateiti
ninkų veiklos stoka. Siūlyta 
asmeniškai tartis. Ona Dau
girdienė siūlė, kad kiekvienas 
ateitininkas, kaip dalį savo 
nario mokesčio turėtų užsimo
kėti ir už „Ateities" žurnalo 
prenumeratą. Vytautas Naru
tis siūlė, kad Taryba turėtų 
savo puslapį išeivijos tinkla-
piuose. 

Čia rašančiai Tarybos nuo
taika atrodė džiugi, energin-

MAS ŽIEMOS 
KURSAI 

Visi moksleiviai ateitininkai 
kviečiami dalyvauti šių metų 
MAS ideologiniuose kursuose 
Dainavoje vyksiančiuose š.m. 
gruodžio 26-30 d. Kursai pra
sidės antradienį, 26-tą, 2 v. 
p.p. ir baigsis šeštadienį, 30-
tą, 11 v.r. Mokestis 180 dol. 
(JAV) 

Moksleiviai, priklausantys 
MAS ir norintys dalyvauti, 
gali registruotis ei. paštu pas 
Šiaurės Amerikos Moksleivių 
ateitininkų valdybos pirminin
kę dr. Onilę Šeštokienę: 
plunksna@aol.com 

Turintieji galimybę apsilan
kyti „Ateitininkų svetainėje", 
rasite visas reikalingas anke
tas registracijai. Jas tik reikia 
užpildyti ir išsiųsti tinklapiuo-
se pažymėtu adresu. 

Birutė Bublienė ir Vėjas 
Liulevičius ruošia kursus. Jei 
būtų klausimų, galima kreip
tis į Birutę: 

BVBUBLYS@aol.com 
Kambarių skaičius riboja 

kursantų skaičių, tai norintie
ji dalyvauti prašomi nedel
siant registruotis. 

REIKALINGI VADOVAI 
ŽIEMOS KURSAMS 

Moksleivių ateitininkų ideo
loginiai Žiemos kursai Daina
voje vyks gruodžio 26-30 d. 
Studentai ateitininkai, norin
tieji būti vadovais šių kursų 
metu, kviečiami kreiptis į 
kursų ruošėjus: Birutę Bublie
nę (Bvbublys@aol.com) ar dr. 
V. Liulevičių (vejas@utk.edu). 

ga, daug žadanti. Jautėsi, kad 
ateitininkija jai svarbi. 

Posėdžiui baigiantis, buvo 
nutarta ateinantį posėdį turė
ti vasario ar kovo mėnesį. Pas
kui Nijolė Balčiūnienė, perda
vusi Tarybos pirmininkavimą 
Vytautui Naručiui, padėkojo 
Tarybai už nuoširdų bendra
darbiavimą jai vykdant pirmi
ninkės pareigas. Naujas Tary
bos pirmininkas, Vytautas 
Narutis trumpai pakalbėjo 
apie savo viziją Šiaurės Ame
rikos ateitihinkų veiklai: pa
stebėjo, kad nepamirštume 
mūsų ateitininkų tikslo. 

Posėdis baigėsi bendra mal
da. 

Laima Š. 
Pastaba: „Ateitis" šiuo me

tu turi 155 prenumeratorius 
JAV ir Kanadoje. 

Asta M. Astrauskas, MD 
Vaikų gydytoja 

Palos Pediatrics 
708-923-6300 

Chicago Pediatrics 
773^582-8500 

DALIA A. CEPELĖ, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 

7915 W. 171 St 
TJntoyPartc.IL 80477 

708-614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems. 

DR. DALIA JODVVAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 
15543 W. 127* Str. 

SuH»101 
Lemont, IL 

T * . 830-243-1010 
VMndM suirtam* 

LINASSIDRYS. MD. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tol. 708-636-6622 
4149 W. 63rd. St. 

Tol. 773-735-7709 

Dr. RUSSELL MILLER 
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
pereme dr P Kisieliaus 

praktika. Vai. auattarua, aiba 
na: pkrrnd. 11-7, a n M . 9-5. 

tračd. 104. penkM. 10-4. kas 
antrą iattd. 10-2.1443 S. 50 

Ava., Ctoaro, I L 
T«t. 706-662-4158. 
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DRAUGO prenumera ta yra mokama iš anksto. 
Metams 1/2 metų 

JAV $100.00 $60.00 
Kanadoje ir kitur (DJS5 $115.00 $65.00 
Tik š e š t ad i en io laida: 
JAV $60 00 $45.00 
Kanadoje ir ki tur (U.S.) $65.00 $50.00 
( J i sakan t į Lietuvą: 
Oro paštu $500.00 $250.00 
Reguliariu p a š t u " ^ ' ^ 1 $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laida oro paštu $160.00 $85.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu $55.00 

Vyriausia redaktorė - Danu tė Bindokienė 
Administratorius - Valent inas Krumplis 
Moderatorius - kun . Viktoras Rimšelis 

• 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. 

3 men. 
$38.00 
$45.00 

$33.00 
$38.00 

GEDAS M. GRINIS, MD 
INKSTU. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Aurora Medical Center 

10400 75 St, Kenosha, Wl 53142 
(262) 697 6990 

Ramoną C. Marsh, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EUGIJUS LELIS 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 Walter St.. Lemont, IL 60439 
1301 Copperfiefd Ave., Suite 113, 

Jotiet, IL 60432 
Te». 815-723-1854 

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberte Road 
Hiekory HUts 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAITIS 
SBMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDICAL CLINIC 
10811 W. 143 St Orland Partc.IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Sitver Cross Hosprtal 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 706-460-2500 

Cardiac Dtagnosis, LTD. 
6132 S. Kedzie Ave. 

Chicago, IL 60629 
Tel. 773-436-7700 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. U NA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

4635 W. 63 St. 
Tel. 773-735-7730 
Valandos susitarus. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLAS PRUNSKIS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
SCOTT GREENWALD, MD 

Illinois Pain Treatment Institute 
Nugaros sprando, galvos, sąnarių, 
vežto, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai 

Chicago: 312-726-0800 
East Dundee: 847-551-1212 

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

ir Libertyville. 
www.illinoispain.com 

DR. DANA M.SAUKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
Westehester.IL 80154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą. 

DR. V.J. VASAITIENĖ 
DANTLJ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J.YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

Dantų gydytoj* 
PftHr*r*an» nuolaida 

4007 W. 59 St, Chicago, IL 
Tat. 773-736-5666 

4707 8. OJbert. La Grano*. IL 
Tel. 706-352-4487 

DR. PETRAS 2LIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kab. tel. 773-582-6800 
Namų tel. 847-381-3772 

MIDWAY CLINIC. S.C. 
4940 S Cicero Ave. 
Chicago, IL 60638 
Valandos susitarus 

Dr. Rimas Novickis 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

Manualine fizioterapija, akupunktūros. 
galvos skausmų (ir migrenos), 
sportinių traumų specialistas 

6645VV. Stanley Ave., Benvyn, IL 
60402, tel. 7 0 8 - 4 8 4 - 1 1 1 1 . 

Valandos kasdien, savaitgaliais susitarus 
Kalbame lietuviškai 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hiekory Hills, IL 
Tel. (708)598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
• = J 

DR L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hiekory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS vTŽINAS, MD., S.C. 
Specialybė - Vidaus Ilgų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago. IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS, 2AIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655 
773-233-0744 arba 773-489-4441 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Jotiet, IL 60435 

Tet. 815-741-3220 

DR E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-735-4477 

6449 S. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR PETRAS V.KISIELIUS 
INKSTU, POSLĖS. PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Center for Health, 

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

BIRUTE LPUMPUTIS, M.D. 
Fellow: American Academy of 

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

(219)047-5279 
Fax (219) 947-6238 

320 W. 61 et Ave. 
Hobert. IN 46342 

bR. \ZILUA KĖPiELYTl 
Amber Health Center 

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

akupunktūra. 
7271 S. Harlem, Rridgeviev., II. 

60455. Tel. 708-594-0400 Kalbame 
lietuviškai. Valandos susitarus 

http://teitis.org
http://www.ateitis.org
mailto:plunksna@aol.com
mailto:BVBUBLYS@aol.com
mailto:Bvbublys@aol.com
mailto:vejas@utk.edu
http://TJntoyPartc.IL
http://Partc.IL
http://www.illinoispain.com
http://Westehester.IL
file:///Zilua


Mes ir pasaulis 
Paruošė Bronius Mainys 

LIETUVIAI KANADOJE 
Tūkstantmečio baigimo pro

ga aprašydami palyginti nese
nos Kanados istoriją, šio kraš
to istorikai ryžosi paminėti 
kiek galima daugiau tautybių, 
praktiškai šią valstybę sukū
rusių. Tautybių veiklai palai
kyti bei jų darbams remti 
Kanadoje įkurta kultūros 
draugija išleido specialų lei
dinį tautinių grupių įnašui į 
Kanados gyvenimą pažymėti. 
Leidinio redaktorius, C. J. 
Humber, surinkęs medžiagą 
per tautinių grupių veikėjus, 
organizacijas, diplomatines 
tarnybas bei kitus šaltinius, 
sudarė 50 tautinių grupių al
bumą, kuriame kiekvienai 
tautybei skirdamas po 6 pus
lapius, trumpai parodo jų įna
šą į Kanados kultūrinį, visuo
meninį, politinį, ekonominį, 
sportinį bei profesinį gyveni
mą. 

Pagal C. J. Humber, pirmieji 
Kanadoje atsiradę lietuviai 
buvo britų kariuomenės ka
riai, dalyvavę 1812 metų kare. 
Vėliau iš Lietuvos pradėjo at
plaukti jauni vyrai, bėgę nuo 
caro kariuomenės. Juos pase
kė ir žmonos arba dar nete
kėjusios merginos, ir taip pra
dėjo kurtis šeimos. Atvykėliai 
dirbo daugiausia gamyklose 
arba kasyklose, kraustydamie-
si iš vienos vietos į kitą. Ta
čiau kūrėsi ir telkiniai: Sidney 
Minės, Nova Scotia. Toronte, 
Montrealyje. kur 1904 metais 
įsisteigė pirmoji lietuvių drau
gija, o 1907 metais buvo pas
tatyta katalikų bažnyčia. Gau
siau lietuviai į Kanadą pradė
jo atvykti po 1920 m., kai JAV 
jiems uždarė duris. 1930 me
tais Kanadoje gyveno apie 
8,000-9,000 lietuvių, ideologiš
kai pasiskirsčiusių į kairiuo
sius ir dešiniuosius. Vėliau 
daug jų į Kanadą atvyko kaip 
Antrojo pasaulinio karo politi
niai pabėgėliai. Jie organiza
vosi, kūrė kultūrines draugi
jas, politines grupes, steigė 
parapijas. Telkėsi daugiausia 
Montrealyje, Toronte, Hamil
tone, net ir tolimoje Albertoje. 
Tarp 1947-1953 m. jų čia susi
rinko apie 20,000. 1996 metų 
surašinėjimas Kanadoje rado 
35,835 lietuvius. 

Albumo autoriaus tikslas 
buvo išryškinti tautinių gru
pių naudą ne savai visuome
nei, bet Kanadai. Todėl bend
ram įnašui įvertinti jis rinkosi 
po vieną kurioje nors srityje 
pasižymėjusį žmogų, aprašė jo 
nuopelnus. įdėjo nuotrauką, iš 
kiekvienos tautinės grupės pa
sirinkdamas maždaug po 10 
asmenų. Lietuvių naudos Ka
nadai įvertinimą Humber pra
deda Simon Fraser universite

to archeologijos profesorės dr. 
Birutės Galdikaitės darbais 
tarp beždžionių Borneo 
džiunglėse, kur ji praleido 
apie 30 metų. Paskui pasi
džiaugia Lietuvos to laikotar
pio geriausiu šachmatininku 
Povilu Vaitoniu, tapusiu Ka
nados, vėliau tarptautiniu, 
meistru ir atstovavusiu Kana
dai keliose tarptautinėse var
žybose ir laimėjusiu premijas. 
Trumpai pamini ir sportinin
kus — Kanados stalo teniso 
čempionę Violetą Nešukaitytę 
ir NBA žaidėją krepšininką 
Leoną Rautinš. Pagal C. J. 
Humber. verti jo albumo, dėl 
to ir į jį patalpinti, Kanados 
mokslui ir menui nusipelnę 
asmenys: Kauno universitetą 
baigęs medikas Vytautas Pa-
vilanis, Lietuvos meno mokyk
los auklėtiniai dail. Telesfo
ras Valius ir taip pat Kauno 
universiteto absolventas inž. 
Juozas Danys, dirbęs prie gar
sios Šv. Lauryno užtvankos 
statybos ir pasižymėjęs, pro
jektuodamas uostų švyturius. 
Autoriaus dėmesį atkreipė ir 
operos solistė Lilija Šukytė, 
katalikų kunigas, Toronto lie
tuvių parapijos klebonas, prel. 
Petras Ažubalis, ir elektros 
inžinierius, buvęs kelių bend
rovių prezidentas Gedas Sa
kas. 

Džiaugtis galime mes tokiu 
šauniu, tikrai vykusiai auto
riaus parinktu, Kanados lietu
vių dešimtuku, garbingai at
stovaujančiu Lietuvai šioje 
mums draugiškoje valstybėje 
krikščioniškojo pasaulio antro
jo tūkstantmečio pabaigoje. 

• Bet mokam atstovauti 
ir kitaip. Taip pat ryškiai, tik 
jau nebe garbingai, tiesiog gė
dingai. Lietuvoje savo lygmenį 
peržengę ir lyg neberasdami 
pakankamai intriguojančios 
dirvos veiklai, Lietuvos bandi
tai darbuotis persikelia į Ispa
niją, Vokietiją, Prancūziją, 
Lenkiją, Didžiąją Britaniją, 
rašo „Kauno diena" (2000.11. 
18). Visokie Panevėžio „tulpi-
niai", „šmikiniai", „vyšniukai" 
Lietuvoje savo uždavinius 
vykdyti palieka jau antraei
liams, nes užsienyje, ypač Is
panijoje, šis „verlsas" pelnin
gesnis. Praėjusią savaitę Vi
duržemio jūros pakrantės pro
vincijoje Alicante buvo „su
semta" siautėjusi lietuvių nu
sikaltėlių grupė. Vietinės val
džios pareigūnai ją pakrikštijo 
„Panevėžio-gauja" ir pareiškė, 
kad ji buvusi pati agresyviau
sia iš visų, kurios pastarai
siais metais susikūrė tarp Is
panijoje sezoninius žemės 
ūkio darbus dirbančių ne-

Čikagos LFK „Lituanica" dabartines valdybos nariai (iš kaires): Gediminas Bielskus, Jonas Rudaitis, Edvardas 
Šulaitis, Bronius Mikėnas, Albertas Glavinskas, Leonas Juraitis. Klubo 50 metų sukaktuviniame pokylyje š.m. 
spalio 28 d. jiems buvo įteikti žymenys, kuriuos įteikė garbes konsulas Čikagoje Vaclovas Kleiza. B. Kronienės 
nuotrauka. 

SOLIDARUMO LAIŠKAS KATYNĖJE 
ŽUVUSIŲJŲ ATMINIMUI 

Lapkričio 19 d. Baltimorės 
centre atidengtas paminklas, 
skirtas įamžinti daugiau kaip 
20,000 lenkų kariškių ir kitų 
karo kalinių, Sovietų Sąjun
gos nužudj'tų 1940 m. Katy-
nėje, atminti. 

Paminklo atidengimo cere
monijoje dalyvavęs Lietuvos 
ambasados Vašingtone atsto
vas Rolandas Kačinskas pa
minklo Baltimorėje iniciato
riui. Nacionalinio Katynės 

teisėtų ateivių. Tie ateiviai 
esą iš išsilaisvinusios Rytų 
Europos kraštų. 

Lietuviai nusikaltėliai tarp 
jų ir darbuojasi. Jų yra tiek 
daug, kad kiekvienam bandi
tui „aptarnauti" lieka tik du 
darbininkai, kurie, uždirbda
mi po 5 dol. per dieną, pusę 
uždarbio turi atiduoti neva 
jam darbą parūpinusiam ir jo 
„teises saugojančiam globė
jui". Šie lietuviai nusikaltėliai 
dar verčiasi ir viešnamiams 
parūpindami merginas. Lietu
vos Užsienio reikalų ministe
rijos duomenimis, šiais metais 
iš Ispanijos buvo išvaryta 250 
lietuvaičių. Lietuvos teisėsau
gininkų spėliojimu, Ispanijoje 
gali slapstytis ir Panevėžio 
„Svainijos" įvykių dalyviai, 
Kiesaus grobikai, prokuroro 
Sereikos žudikai ir kiti lietu
viai kriminalistai. Tų reikalų 
aptarti prieš porą mėnesių į 
Ispaniją buvo nuvykęs Lietu
vos policijos gen. viršininkas 
Visvaldas Račkauskas. 

Taigi, Lietuva garsi jau ir 
šioje srityje. Ir tai labai ap
gailėtina. Kai vieni lietuviai 
išeiviai užsienyje Lietuvą į 
garbės pakopas kelia, kiti jos 
gerą vardą gėdingai žlugdo. 

Memorialinio komiteto pirmi
ninkui Arnol Wisniewski ir ce
remonijos dalyviams perdavė 
Lietuvos Krašto apsaugos 
ministro Lino Linkevičiaus 
laišką. 

„Kaip ir daugelis kitų Euro
pos' tautų, Lietuvos žmonės 
patyrė karo skausmą ir žudy
nių baisumus. Todėl mes labai 
gerai suprantame savo kaimy
nų lenkų ir kitų, nukentėjusių 
nuo šios tragedijos, jausmus", 
— rašė ministras L. Linke
vičius ceremonijos dalyviams 
atsiųstame laiške. Ministras 
pažymėjo, kad monumentas 
simbolizuoja ne tik pagarbą is
torinei atminčiai ir perspėjimą 
dabartinei ir. būsimoms kar
toms dėl nužmogėjimo, bet ir 
bendras vertybes išpažįstan
čių tautų pasiryžimą drauge ir 
atskirai siekti taikos ir tei
sybės. 

Paminklo atidengimo iškil
mėse dalyvavo aukšti JAV 
Kongreso ir vyriausybės pa
reigūnai, Baltimorės miesto 
meras, oficialūs atstovai iš 
Lenkijos, JAV lenkų organiza
cijų vadovai, diplomatinio kor
puso atstovai. 

Rolandas Kačinskas 

MIRĖ HOLOKAUSTO 
LIETUVOJE TYRĖJAS 

GUDELIS 

Po ilgos ir sunkios ligos ei
damas 76-uosius metus vie
noje Frankfurto prie Maino 
klinikų mirė iš Lietuvos gydy
tojas, holokausto tyrėjas Leo
nas Gudelis. 

L. Gudelis yra buvęs trem
tinys, Tauragės miesto garbės 
pilietis, apdovanotas Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Gedimi

no ordino pirmojo laipsnio me
daliu. 1941 metų birželio 14 
dieną Tauragės žydų Gudelių 
šeimą ištrėmė sovietai. Po 
17-os metų L. Gudelis grįžo į 
gimtąjį kraštą. Lietuvoje, o 
vėliau ir Vokietijoje jis dirbo 
gydytoju. Jis taip pat daug lai
ko skyrė Vokietijos archyvų 
tyrimams, rinko medžiagą 
apie Lietuvos žydų genocidą. 
Dažnai viešėdamas Lietuvoje, 
K. Gudelis dalyvaudavo isto
rikų konferencijose. Šiemet, 
pristatant Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyri
mo centro išleistą Valentino 
Brandišausko sudarytą doku
mentų rinkinį „1941 metų 
birželio sukilimas" L. Gudelį 
po jo kalbos ištiko širdies smū
gis, jis buvo nuvežtas į Santa-
riškių krinikas. 

L. Gudelis sukaupė turtingą 
archyvą, savo bičiulių padeda
mas yra paruošęs Lietuvos 
vadovybei 100 puslapių apim
ties „Memorandumą — kalti
namąjį aktą antisemitizmui 
Lietuvoje". Vos prasidėjus Lie
tuvos atgimimui, ypač bloka
dos dienomis, L. Gudelis, pasi
telkęs daugelį Vokietijos 
institucijų bei privačių as
menų, organizavo humanitari
nę paramą Lietuvai. BN'S 

* Lapkričio 1 d. Hano
veryje pasibaigė didžiausia 
iš visų iki šiol rengtų pasaulio 
parodų. Rugsėjo 2 d. Lietuvos 
paviljone buvo užregistruotas 
rekordinis lankytojų skaičius 
— 30.000 žmonių per dieną. 
Per visą parodos laiką Lietu
vos paviljoną aplankė per 2 
mln. žmonių. Daugiau negu 
2.000 paviljono lankytojų da
lyvavo kompiuteriniame žaidi
me ..Pažink Lietuvą" 28 vietų 
kino salėje ..Skrydį per Lietu
vą" kasdien žiūrėdavo maž
daug po 8.000 lankytojų. E'.ta> 

DRAUGAS, 2000 m. lapkričio 25 d., šeštadienis 

Danutė Bindokienė 

Su padėka į brandesni 

Viena prasmingiausių šven
čių šiame krašte yra Thanks-
giving — Padėkos diena. Kai 
Kalėdos, Velykos ar kita baž
nytinė šventė yra kilusi iš 
krikščioniškųjų šaknų, šios 
dienos tikslas — padėkoti Die
vui už visas gėrybes, kuriomis 
mus kasdien apipila. Tai žmo
gaus pastangos nusilenkti 
Aukščiausiam, bent vieną kar
tą metuose ilgėliau stabtelėti 
ir prisiminti, kam jis yra sko
lingas už visa tai, ką turi. 

Nepaisant, kad „teta ko
mercija" labai stengiasi Pa
dėkos šventę palenkti savo 
tikslams, užuot dėkingumo 
maldos, siūlydama keptus ka
lakutus, futbolo rungtynes ir 
įvairius kitus, progai pritaiky
tus, niekniekius, niekas nega
li paneigti pagrindinės tos die
nos paskirties ir su ja susi
jusių tradicijų. Kadangi Ame
rika iš esmės yra daugiatau
tė, jos gyventojai dažniau lin
kę palaikyti savo tautinės gru
pės papročius ir tradicijas, to
dėl tokių bendrų visai vals
tybei švenčių, kaip Padėkos 
diena, nedaug. Jdomu, kad 
net ateistai, pripratę protes
tuoti prieš bet kokias religines 
užuominas viešajame valsty
bės gyvenime, nedrįsta pa
neigti Padėkos dienos. Antra 
vertus, turbūt nedarbo diena 
jiems svarbesnė „už princi
pus"...' 

Kai kitos šventės (išskyrus 
Kalėdas, Naujus metus) šiame 
krašte „nusilenkia" gyventojų 
patogumui ir dažniausiai per
sikelia \ artimiausią savait
galį, jį prailgindamos, Padė
kos šventė iš savo nustatyto 
laiko nejuda — lieka pasku
tinį lapkričio mėnesio ketvir
tadieni — šiemet — 23 d. 
Todėl ir šis dienraščio nume
ris jau skaitytojus pasieks 
tarpšventyje. Tačiau dėl to 
šventės reikšmė nenublunka, 
tik pasistenkime ją kiek pra
tęsti kitais būdais. 

Be abejo, verta dėkoti Die
vui, bet nebūtų „pro šalį", jei
gu apsidairytume savo aplin
koje ir pasakytume ačiū žmo
nėms, kurie mums asmeniš
kai, ar mūsų tėvynei Lietuvai, 
ar mūsų lietuviškajai visuo
menei yra pasitarnavę. Mes 
labai greitai prisimename žo
džius „prašau", ..man reikia", 
„padėkit, duokit"... bet „ačiū" 
kažkaip nejučiomis užkliūva 
už liežuvio ir pro lūpas ne-
prasprūsta. Tiesa, tie, kurie 
dirba, aukojasi, dalijasi, padė
kos nelaukia, pagyrimo ne
ieško, tačiau šiltas žodis tikrai 
jiems bus malonus ir našta, 
kurią savarankiškai ant pečių 
užsideda, palengvės. 

darbą 
Kalbant apie šventes — 

praėjusias ar ateinančias — 
verta priminti, kad šj sekma
dienį visas katalikiškasis pa
saulis švenčia ir kitą. ypatin
gai svarbią — Kristaus Val
dovo šventę. Jėzus savo kan
čios išvakarėse prieš du tūks
tančius metų Jį norinčiam 
išprovokuoti Pilotui pareiškė, 
kad Jis nėra šio pasaulio val
dovas. Tad ir Jo karalyste ne 
tokia, kaip šio pasaulio vals
tybės ar karalystės. „Mano 
karalystė ne šio pasaulio": joje 
viešpatauja taika, meilė, atlai
dumas, viltis. 

Tik po „Kristaus - Valdovo 
vėliava" visos tautos gali tai
kiai, ramiai gyventi. Kaip 
daugeliui žinomoje lietuviš
koje giesmėje giedama: „Su 
Tavim eina tautos gyventi, su 
Tavim eis visa Lietuva!" Kai 
Lietuva taip uoliai stengiasi 
vykdyti visus reikalavimus, 
kad būtų priimta \ NATO ar 
Europos Sąjungos tautų ben
druomenę, galbūt turėtų dau
giau pastangų skirti įsijun
gimui į Kristaus Valdovo ka
ralystę: narystė joje užtikrins 
tautos dvasinį atgimimą ir lai
duos sėkmingą mūsų tėvynės 
ateitį. 

Prie Kristaus karalystės 
kūrimo galime visi prisidėti. 
Pirmiausia savo aplinkoje, 
savo tautiečiu tarpe,-priimant 
kiekvieną su artimo meile, ly
ginant nesklandumus, ieš
kant, kas mus jungia, ne kas 
skiria. Svarbiausia: susilai
kant nuo per greitos kritikos 
ir žalingų gandų srkteidimo. 
Čia labiausiai turime mintyje 
ankstesniųjų ir dabar į šį 
kraštą atvykstančių lietuvių 
imigrantų santykius. 

Pažinimas ir pasitikėjimas 
(ypač jeigu jis jau pažeistas) 
ateina mažais žingsneliais. 
Bet to siekti būtina, jeigu 
mums svarbi lietuvybės atei
tis, gyvenant toli nuo savo-et
ninės šalies ribų. Bendrą 
darbą dirbti ir lietuviškąją 
veiklą suderinti galima, tik 
ieškant kompromisų: naujie
siems lietuviams imigrantams 
reikia bent stengtis prisitaiky
ti prie ankstesniųjų, o šiems 
— prie dabar atvykstančių. 
Nebūkime pikti kritikai, jeigu 
to darbo ar veiklos metodai ir 
skiriasi — svarbu tikslas ir 
pasekmės. Juk dar įdomiau, 
kai galime vieni iš kitų pasi
mokyti ir pakeliauti naujais 
keliais. 

Tad — Padėkos ir Kristaus 
Valdovo švenčių proga — svei
kiname visus lietuvius ir 
dėkojame, kad esame visi kar
tu! 

Nr.4 

O KALIFORNIJA, 
O TOLIMA... 

VALDEMARAS MICHALAUSKAS 
Buvęs visuose žemynuose, bet labiausiai vi

liojančios Polinezijos salos. Kai pakviečiau aplankyti 
Lietuvą, trumpai pamąstęs, išsitraukė pluoštelį nuo
traukų, atrinko vieną jų — jaunesnę už save, gražių 
veido bruožų tamsiaplaukę moterį. „Vengrė", — 
pridūrė ir paklausė, ar Lietuva toli nuo Vengrijos. Su
pratau, kad mano kvietimas pamatyti mūsų tėvynę 
neliko nesvarstytinai atmestas. 

Mes vakarieniaudami aptarinėjome bedarbio sąvo
kos kriterijus, mūsų akimis tikrą ir tariamą bedarbys
tę. Kuriai grupei, valdžios žmonės būdami, skirtume 
mano kalbintą socialinę pašalpą gaunantį vyrą — pu
siau darbo žmogų, pusiau keliautoją? Darbingą, ligų 
nekankinamą, nusiskundusį tik tuo, kad, kaip niekad 
anksčiau Kaliforniją kankina nesibaigianti sausra. 
Neteko, deja. patirti, kokios aplinkybės privertė tame 
pačiame parke trumpesniam ar ilgesniam laikui įsi
kurti jo bendrus. Jei priežastys panašios, Lietuvos či
gonai po metų kitų gali imti reikalauti, kad socialinės 
rūpybos įstatymai pripažintų teisiškai jų gyvenimo 
būdą. 

Kitą dieną vėl knietėjo paėjėti prie Vandenyno, pa
būti ten, pasidžiaugti. J jūrą besidriekiančiu ilgu įspū

dingu tiltu einama ne tik pėsčiomis, bet ir automobi
liais važiuojama. Prie tilto stovi milžiniškas ratas, ku
riam sukantis, sėdintieji jo gondolose, turi puikią pro
gą pažvelgti į nuo bangų pašiurpusį vandenyną iš 
aukštybių. Tiltas pilnas pirmyn atgal vaikščiojančių 
žmonių. Iš pakraščiuose stovinčių kioskų šį bei tą per
kasi atminimui. Palangiškis tiltas prieš šį — nykštu
kas. Bet mažiau technizuotas, labiau priklausantis 
nuo gamtos jėgų valios, neskatinantis pinigų apyvar
tos. Tikriausiai todėl toks mielas ir kiekviena proga 
prisimenamas. 

Per parką, kur vėl palmių pavėsyje gulinėjo pusiau 
išsirengęs vienas kitas, mūsų samprata, nelabai tipiš
kas bedarbis, patekome į daržovių ir vaisių turgų. Ne 
kažkiek atėjusių apsipirkti miestiečių moterų, ne itin 
gausu turistų. Slėpdamiesi nuo saulės spinduli \ po 
didžiuliais skėčiais, sėdėdami nedidukuose paviljo
nuose suvežę savo gėrybes jų augintojai kviečia prieiti 
arčiau pirkėjus, pasidomėti jų prekėmis. O jos pačios 
įvairiausios, išaugintos visų klimatų juostose. Ne visos 
vešlialapės daržovės lietuviškai šeimininkei būtų pa
žįstamos. Gausu čia ir pačių įvairiausių suvenyrų. Iš 
odos, molio, vytelių, metalo, medžio drožiniai, mažes
nio ar didesnio formato mėgėjiški paveikslai. Rinkis į 
sveikatą ir mokėk daug mažiau kaip dailės salonuose. 
Dauguma suvenyrų pardavinėtojų — meksikiečiai. 
Angliškai vienas daugiau moka. kitas tenkinasi vien 
turguje reikalingomis frazėmis. Žodžius taria kažkaip 
pratisai, dainingai, perkeldami gimtosios ispanu kalbos 

skambesį. Nors Meksika labai turtinga žemes turtais. 
turi puikias turizmo galimybes, tačiau žmonės labai 
skursta. Del gausių savo ekonominių-politinių bedu 
kaltina aukščiausiąją valdžią, kuri dabar jau kita. Dėl 
savo varganos padėties masiškai plūsta į Ameriką. 
ypač į gretimas valstijas — Kaliforniją, Texas. Ameri
kiečiai del šio antplūdžio sunerimę, iš kitų šalių atvy
kę į Ameriką užsidirbti nepatenkinti, kad daug pigiau 
dirbantys meksikiečiai muša jų darbo įkainius. Ne
utralūs šioms problemoms, nedrąsus, baimingi meksi
kiečiai savo neįkyrumu kažkaip palenkia į savo pusę. 
Laikraščiuose netrūksta nuomonių, pasisakančių 
prieš pernelyg humaniškus amerikiečių įstatymus, pa
gal kuriuos iš miesto, apskrities ir kitokių fondų 
šelpiami meksikiečiai, nepaisant, teisėtai ar neteisėtai 
jie čia gyvena. Šie. savo ruožtu, tvirtina, kad Kaliforni
ja, Arizona, Naujoji Meksika —jų istorines žemes. Bi
jomasi, kad meksikiečių antplūdžio nesustabdžius. po 
keliasdešimties metų gyventojų skaičius taip grėsmin
gai padidės, kad minėtosios valstijos atiteksiančios 
Meksikai paprasčiausiu referendumu. Nepaisant ko-
vingiau nusiteikusių politikų pastangų sužadinti ne
tikrumą, eiliniai amerikiečiai nejaučia pastebimo 
priešiškumo meksikiečiams, kurie yra neišrankūs dar
bininkai, nebrangininkai. religingi, muzikalūs ir tem
peramentingi šokėjai, garsėjantys jaukiomis taverno
mis ir gundančia lūpomis paliesti „Margarita". 

Sausio 22 dieną Vitalio mama, Monika Lembertiene, 
minėjo savo 98-jį gimtadieni. I ta proga surengtas vai

šes buvome pakviesti visi trys Vitalio svečiai. Gražus, 
reikšmingas jubiliejus. Dievo duota sulaukti visur pri
menamo „2000 Millennium". Padaryta daugybė gerų 
darbų, pažinta šimtai įdomių, žinomų žmonių, di
džiulių civilizacijos laimėjimų ir juos lydėjusių sociali
nių sukrėtimų, karų. Lietuvą ištikusios tragedijos liu
dininkė. Iš vietos ilgaamžių likusi priekyje tik poetė 
Danutė Mitkiene. Sukaktuvininkei įteikiau iš mūsų 
šeimos albumo dvi nuotraukas. Dar iš 4-ojo dešimt
mečio vidurio, kai notaro Prano Lemberto šeima ra
miai gyveno savo name Biržuose. Abiejose ji da r tokia 
jauna. Buvo pripažinta elegantiškiausia apskrities 
centro ponia, uoliai dalyvavo ligoniu, nepasiturinčių 
tėvų moksleivių šelpimo veikloje, žaidė tenisą rr pui
kiai čiuožė ant šalia savo namų tekančios Agluonos 
ledo. Ne nepagalvojo, kad po kelerių metų teks iš
gyventi didįjį kraustymąsi. būti su šeima nublokštai į 
Vokietiją, o išjos — į Ameriką. 

Nereikėjo atskirų pastangų, kad įsiterptume į atė
jusiųjų p. Moniką pagerbti giminių ir bičiulių būrelį. 
Visi jie, jei ne tiesiogiai menams atstovaujantys, tai 
prijaučiantys — literatūros, muzikos, medicinos pa
saulio žmones. Susirinko, kaip ir anksčiau, pratęsti 
menininkų susibūrimo Lembertų namuose tradicijas. 
Tik ratelis jau praretėjęs — be Myk. Vaitkaus. J. 
Švaisto. Br. Railos. Džiaugėmės proga, galėję susipa
žinti su B. Brazdžioniu, G. Gudauskiene. Ale Rūta. J. 
Kojelių. Pr. Visvydu, G. Sirutiene. 

(Bd.) 
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DP EROS KNYGNEŠĖ 
REMIGIJUS MISIŪNAS 

Kiekviena tauta savo istori- kiekio, 
joje turi terminų, kurie, ver
čiant į kitas kalbas, yra nesu
prantami be atskiro paaiškini
mo. Lietuviams vienas tokių 
yra „knygnešys"; atsiradęs 
spaudos draudimo metais, šis 
terminas iki šiol vis pavartoja
mas vietoj „knygų prekybinin
kas", tačiau pokario metais 
tarp išeivių V. Europoje buvo 
įsitvirtinęs kitas — „platinto
jas". 

Kaip ir visa lietuvių DP 
veikla, taip ir jų knygų preky
ba, atsirado tuščioje vietoje, 
daugiausia pavienių asmenų 
entuziazmo ir sugebėjimo pri
sitaikyti prie sąlygų dėka ir 
įtakojama pokarinio metų 
sunkmečio, ypač — V. Vokieti
jos padalijimo į okupacines zo
nas. Keliones iš vienos į kitą 
buvo susijusios su dideliais 
sunkumais: tam reikėdavo 
specialaus okupacinės karinės 
valdžios leidimo, o, numoju
sius į jį, gaudė policija. Tačiau 
jau 1945 m. rudenį skubiai su
remontuotais geležinkeliais 
pradėjus kursuoti prekiniams 
traukiniams, tarp kitų atvi
ruose vagonuose ant anglių 
kalnų keliavo ir spaudą gabe
nę jauni lietuviai, vėliau pa
grindine knygų skleidimo at
rama tapo darbą pradėjęs paš
tas, padėjęs leidėjams susi
siekti su po V. Vokietiją išsi
barsčiusiais spaudos platinto
jais. 

Šių skaičius nežinomas, bet 
— nemenkas ir jais vadinosi 
tiek pačios leidyklos, kurios be 
savųjų pardavinėjo ir kitų 
knygas, tiek LTB komitetai, 
mokyklos, visuomeninės orga
nizacijos ir stovyklų paštai, 
tiek kooperatyvai bei specia
liai knygų prekybai sukurtos 
institucijos, pavyzdžiui, Spau
dos platinimo atstovybė Wol-
terdingene, Spaudos platinimo 
skyriai Šeinfeldo stovyklose ir 
kitos, tačiau gausiausią būrį 
sudarė pavieniai asmenys. Ne 
vienas iš jų turėjo spaudos 
kioskelius ar net nedidelius 
knygynėlius savo aptarnauja
mose DP stovyklose, tačiau 
pasitaikydavo apsukruolių. 
kurie su knygomis aplėkdavo 
kelias, net ir tas, kurios turė
davo savo platintojus. 

Iš pradžių leidėjai ir platin
tojai vieni kitų ieškojo stichiš
kai — per spaudą ir asmeni
nius kontaktus, tad pasitaiky
davo, kad platintojams lyg iš 
dangaus nukrisdavo knygų 
siunta su griežtu prašymu — 
nurodymu išplatinti jas ir iki 
tam tikros datos grąžinti pini
gus; būdavo, kad leidėjas siųs
davo knygą visiems lietu
viams, kurių tik adresus jam 
pavykdavo gauti. Platinimo 
stichiškumas vertė galvoti 
apie vieningą platinimo siste
mą, tačiau tikrovėje kiekvie
nas leidėjas bendradarbiavo 
su keliais ar keliasdešimt tar
pusavyje nesusijusių, savaran
kiškai dirbusių platintojų. Ne
paisant įvairių problemų, abi 
pusės buvo patenkintos: už iš 
platintojų atgautus pinigus 
galėjo leisti naujas knygas, o 
šie už savo patarnavimus gau-

o ir vėliau reikalai 
prastėjo — net ir parduodant 
knygas žemiau jų savikainos, 
tebuvo išplatinama 15 proc. ti
ražo, bet nevalia to aiškinu 
tuo, kad iš globos organizacijų 
pašalpų daugiausia besivertu-
siems DP stigo pinigų net 
būtiniausiems pirkiniams. Bu
vo ir dirbančių DP. ir. matyt, 
neblogai uždirbančių, nes. vie
no amžininko liudijimu, prie 
stovyklos vartų įsitaisiusi kla
jojanti švabo karusele suge
bėdavo surinkti per 2,000 DM. 
nors tuo pat metu geografijos 
mokytojas visai gimnazijai te-
nupirko du A. Bendoriaus 
„Europos geogratijjos" vado
vėlius, kai. turint omenyje tė
vų uždarbius, gimnazija buvo 
pajėgi įsigyti bent pusšimtį. 

Reforma sugriovė kai ku
riuos mitus. Tarp jų — ir apie 
daugelio meilę knygai. Leidėjų 
nelaimei, tarp šių pirmose 
eilėse stovėjo ne vienas platin
tojas, kuris emė vengti atsi
skaityti už parduotas knygas. 
Blogiausia, šis reiškinys tapo 
masiniu ir virto rykšte leidė
jams — neatgaudami pinigų iš 
platintojų, jie negalėdavo at
siskaityti su spaustuvėmis ir 
kai kuriems del to teko trauk
tis iš leidybos. Negelbėjo nei 
leidėjų laiškai platintojams su 
maldavimais atsiskaityti, nei 
gėdinimai spaudoje, nei begalė 
laiškų LTB komitetams su 
prašymu paveikti jų stovyk
lose gyvenančius platintojus 
ar įvairūs būdai apsisaugoti 
nuo nesąžiningų platintojų, 
kaip ir įvairūs būdai pagyvinti 
prekybą. 

Tiesa, būtų nesąžininga vi-

On^ Miniatieiie savo vaikaičių, jų žmonų ir vyrų bei provaikaičių tarpe. Trūksta vaikaičio Markaus ir jo 
šeimynėlės. 

MŪSŲ ŠEIMOSE 
M. MACKIENĖ A P L E I D O C I C E R O 

Jau nedaug Cicero lietuvių 
telkinyje yra belikę tautiečių, 
kurie čia išgyveno daugiau ne
gu pusšimtį metų. Iki šiolei 
viena tokių buvo neseniai savo 
96-jį gimtadienį atšventusi 
Marcelė Mackiene. Tačiau ji 
spalio 31 d. paliko negausų Ci
cero lietuvių būrį ir išvyko į 
Putnam. CT. esančius Matu
laičio vardo slaugymo namus. 

M. Mackiene. nors ir sulau
kusi garbingo amžiaus, gyve
no viena kukliame bute. Kuo
met praėjusį pavasarį staiga 
mirė šeimininkas, ji vis neri
maudavo — kur turės dingti, 
kuomet naujasis turto pavel

dėtojas lieps jai išsikraustyti. 
Tačiau skirtingos priežastys 

pagreitino jos pajudėjimą iš 
Cicero. Trumpai prieš savo 96-
jį gimtadienį, spalio 17 d., ji, 
lipdama laiptais, krito ir dėl 
raktikaulio lūžimo turėjo sa
vaitę laiko praleisti ligoninėje. 
Ten apsisprendė, kad jau il
giau viena negalės gyventi. 

Todėl buvo įvykdyta jau 
prieš šią nelaimę pradėta 
svarstyti mintis — važiuoti į 
Putnamą, nes ten gyvena ir 
jos giminaitis kun. Juozas 
Grabys. o taip pat ir gerai pa
žįstama buvusi cicerietė — Al
dona Prapuolenytė, kuri pa-

davo tam tikrą procentą, kurio 
dėka knygų prekyba buvo lai-
kvta neblogu verslu. Nenuo
stabu, Kad atsirado ne vienas 
;r ne du. spekuliavę knygomis; 
K:'a-> k perpirktomis iš pačių 
platintoją. 

IK i 1948 m. valiutos refor
mos knygų prekybai buvo auk-
-ii dienos .mot P. Andnušio, 
iSpirkdavo viską, kas kvepėjo 
s p a u s t u v e - (!;t/;i!-. (, K.1(1 iiau-
tų - stovėdavo eilėse, tačiau 
ja. piaolufl kn\ga veikiai at
sidūrė perkamu daiktu sąrašo 
g.i.e ir ju pr"k;»ha tragiškai 
t r i u k o P:rrpT,.a>iais pnrefnr-
nv.niais mcnt-siai:- t e b u v . >-
piat;n.-i:r;a 1" proc ank-V-smo 

sus tepti vien juoda spalva — 
liko sąžiningai dirbusių pla
tintojų, kurie pergyveno dėl 
išeiviškos knygos, tačiau galu
tinai visas kortas sumaišė 
emigracija, tarsi voratinklį su
draskęs leidėjų — platintojų 
supintus ryšius, vis daugiau 
stovyklų likdavo be platintojų 
ir tiems, kas dar norėjo įsigyti 
naują knygą, tai tapdavo ne
menka problema, tad nenuo
stabu, kad pasigirdo balsų, jog 
jei lietuviai patys nebesugeba 
pardavinėti knygų, tai reikia 
pavesti vokiečiams. 

Patys leidėjai vis daugiau 
vilčių dėjo į iš Vokietijos emig
ravusius tautiečius. Būta 
idėjų aprūpinti juos knygomis 
centralizuotai — Lietuvių 
Tremtinių Bendruomenės va
dovybėje galvota kaupti dides
nius kiekius svarbesnių litua
nistinių knygų ir* siuntinėti 
jas į naujas lietuvių kolonijas, 
o Kultūros fondas ragintas jo
se koordinuoti' knygų platini
mą arba sukurti vieną, komer
ciniais pagrindais veikiantį 
platinimo centrą su kuo dides
niu tinklu visame pasaulyje. 
Būta ir kitų siūlymų, tačiau 
kaip ir anksčiau viskas pri
klausė nuo pačių leidėjų ir 
platintojų, dabar gavusių nau
ją atstovų — vardą ir kurių 
leidėjai stengėsi susirasti kuo 
daugiau. Visa beda. kad dau
gėjant lietuvių kolonijų, leidė
jai nebepajėgdavo kiekvienoje 
iš jų turėti atstovus, o iš kitos 
puses, tekdavo įveikti ne vie
ną sunkumą su jais bendrauti, 
pradedant pačių knygų išsiun
timu. Vienu metu Vokietijoje 
galiojo draudimai jų siuntimui 
į užsienį arba tam buvo reika
lingi specialūs eksporto leidi
mai, o kai kuriose šalyse buvo 
reikalingi importo leidimai jy 
įvežimui, tekdavo arba rūpin
tis, kaip juos gauti, arba kaip 
apeiti šiuos suvaržymus I pa
vyzdžiui, knygas deklaruoda
vo kaip dovanas ir taip atsi
kratydavo muitines preten
zijų). Be to. trukdė ir apriboji
mą: siuntų svoriui, tačiau vie
nu (iidžiausiu galvos skausmu 
leidėjams buvo pinigų atgavi-

Marcelė Mackiene prieš pat išvykimą iš Cicero. E. Šulaičio nuotrauka. 

mas, nes tuo metu jų persiun
timams egzistavo daugybė 
apribojimų, o nuo to priklausė 
visas jų darbas. 

Tačiau baisiausiu prakeiks
mu darėsi vis mažėjantis kny
gų pirkimas. Jį buvo galima 
paaiškinti daugybe priežasčių, 
aišku, pirmiausia jau minėtu 
lietuviu išsibarstymu — jei 
anksčiau platintojas su knygų 
ryšulėliu galėjo visus savo pir
kėjus rasti viename DP sto
vyklos barake, tai dabar vieną 
klientą nuo kito skyrė nemen
ki atstumai, be to, lietuviams 
pramokstant tų šalių, kur jie 
kūrėsi, kalbas, lietuviška kny
ga įgydavo grėsmingą varžo
vą, su kuriuo jai buvo sunku 
varžytis, nes savo įvairove ne
galėjo patenkinti visų porei
kių, ypač — jaunųjų skaity
toju. Nepasiteisino viltys, kad 
praėjus pirmam įsikūrimo 
naujoje vietoje sunkmečiui 
išeiviai vėl atsimins knygą ir 
ras jai pinigų, atvirkščiai — 
teigta, kad paklausos mažėji
mas buvo lygiagretus lietuvių 
turtėjimui, ° lietuviai sparčiai 
tampa tikrais amerikiečiais, 
apie kuriuos sakoma, kad jie 
knygų neskaito. 

Nepasiteisino mėginimai 
gelbėtis prenumerata, jos 
įvaizdi sumenkino gan nevy

kusios dviejų didelių knygų — 
„Lietuvių kalbos vadovo" ir A. 
Šapokos redaguotos „Lietuvos 
istorijos" — prenumeratos 
kompanijos, tad teliko raginti 
lietuvius imti pavyzdį iš vo
kiečių ir per šventes vietoj gė
lių dovanoti knygas arba duoti 
skolon pažįstamiems, patys 
leidėjai susikaupusias knygas 
dovanodavo nedidelėms, ligo
ninėse, sanatorijose ir senelių 
namuose besisteigiančioms 
lietuviškoms bibliotekėlėms ar 
kitataučiams, o kai kurie, 
emigruodami, paliko jas liki
mo valiai ir dalis jų vėliau pa
teko VLIKui. kurias Lietu
vybės išlaikymo tarnyba pasi
rūpino paskleisti jas tarp lie
tuvių. 

Taip baigėsi maždaug DP 
eros dešimtmečio „knygnešys
tė". Atsiradusi kaip veržli upė 
(kai, pavyzdžiui, per dvejus 
metus — 1945-1947 — Meer-
becko stovykloje buvo išplatin
ta 3,000-4,000 lietuviškų kny
gų), ji gan greitai virto spar
čiai ankančia pelke ir be emig
racijos tapo lietuviškos knygos 
leidybos Vokietijoje sumenkė
jimo priežastimi, tačiau savo 
laiku platintojai buvo lygia
verčiai leidėjų platintojai, pa
laikę lietuvių DP knygos gy
vastį. 

įvairina Matulaičio slaugymo 
namuose gyvenančiųjų kasdie
nybę. 

Į gana tolimą kelionę Putna-
man M. Mackiene palydėjo bu
vusi Cicero lietuvių telkinio 
gyventoja, dabar įsikūrusi La 
Grange miestelyje, Ona Venc
lovienė. J i dar ir dabar nėra 
nutraukusi ryšių su savo se
nąja vieta — ji yra LB Cicero 
apylinkes valdybos narė, daly
vauja lietuviškose Mišiose Šv. 
Antano parapijos bažnyčioje. 
Pas ją M. Mackiene buvo 
trumpai prisiglaudusi prieš 
savo kelionę į Putnamą. 

Spalio 29 d. M. Mackiene 
jau paskutinį kartą dalyvavo 
Šv. Antano parapijos bažny
čioje vykusiose pamaldose ir 
po jų surengtame mūsų tau
tiečių susibūrime parapijos 
pastate. Ten buvo suruoštas 
atsisveikinimas su šia ilga
mete Cicero lietuvių telkinio 
gyventoja. 

M. Mackiene į Cicero atsi
kėlė iš Vokietijos 1949 m. va
sarą kartu su savo vyru Jonu 
ir sūnumi Algimantu. Ji iki 
pensijos dirbo siuvėja ameri
kiečių siuvykloje, nors iš pro
fesijos buvo pašto tarnautoja, 
šį darbą dirbusi Lietuvoje ir 
Vokietijoje. 

Tačiau jos čia gyvenimas ne
lepino — pradžioje netikėtai 
mirė jos vyras, o kiek vėliau ir 
jos sūnus Algimantas, kuris 
jau spėjo tapti žinomu poetu, 
„Margučio" radijo programos 
vedėju ir to paties vardo žur
nalo redaktoriumi. 

Ypač ji pergyveno savo sū
naus tragišką mirtį, nors pas
kutinėmis šių metų dienomis 
jau minėjome 36-sias metines 
nuo to lemtingo įvykio. Kuo
met paskutiniais metais daž
nokai tekdavo pas M. Mackie
ne lankytis, ji beveik kiek
vieną kartą prisimindavo savo 
sūnų Algimantą ir apsiverkda
vo. 

Beje, ji rūpindavosi, kad sū
naus vardas nebūtų pamirš
tas: yra aukojusi Algimanto 
Mackaus knygų leidimo fondo 
Lietuvoje leistos Algimanto 
raštų knygos bei kitiems rei
kalams. Ji buvo dosni įvai
rioms organizacijoms, nors pa
ti pinigų nedaug turėjo. Ji iki 
pat išvykimo į Putnamą buvo 
„Draugo" skaitytoja bei rėmė
ja, visada rūpinosi šio dien
raščio gyvavimo klausimais. 

Nors ir liūdna išsiskirti su 
šia, visiems tik gero linkėju
sia, mūsų tautiete, bet, reikia 
manyti, kad naujoje vietoje ji 
turės geresnes sąlygas ir galės 
ramiai leisti savo gyvenimo 
saulėlydžio dienas. Linkime 
jai daug smagių ir malonių 
akimirkų! 

Ed. Šulaitis 

95 METU MOČIUTĖ 

Ona Miniatienė-Mičiulytė 
lapkričio 6 d. šventė savo 95 
metų gimtadienį St. Peters-
burg. FL., apsupta savo vaikų, 
vaikaičių ir provaikaičių. 

Ona Mičiulytė gimė Ožka
balių km. Vilkaviškio apskr. 
13 vaikų šeimoj dvyliktoji. 
Užaugo septyni, bet senatvės 
sulaukė tik penki. Brolis Juo
zas Mičiulis šią vasarą šventė 
100 metų jubiliejų Vilniuje, 
visi kiti jau mirę. Ona gimna
ziją lankė Marijampolėje ir, 
vyresnių brolių padedama, 
Kaune „Saules" mokytojų 
seminariją. 

Jauna mokytoja buvo pa
skirta į Varlaukio pradžios 
mokyklą Tauragės apskrityje. 
Čia susipažino su Feliksu Mi-
niatu, dirbusiu Tauragės ap
skrities valdyboje ir ištekėjo 
už jo 1927 m. Pirkę ūkį prie 
Eržvilko, čia gyveno iki pa
sitraukimo į Vakarus su visa 
šeima. 

Ona visą laiką, beveik 20 
metų, mokytojavo Eržvilko 
pradžios mokykloje, kai kada 
pavaduodama progimnazijos 

mokytojas. Atvažiavo į Ame
riką 1949 m. ir Čikagoje dar 
kurį laiką mokė Lietuvių 
kalbos Dievo Apvaizdos para
pijos mokykloje. 

Ona ir Feliksas užaugino du 
sūnus Joną ir Juozą ir tris 
dukteris-Eleną, Birutę ir Onu
tę. Abu sūnūs inžinieriai, 
duktė Birutė chemijos dak-
tarė-profesorė. Vyrui mirus 
1954 m., našlė stengėsi padėti 
jaunesniems vaikams baigti 
mokslus. Dabar vyriausia 
duktė globoja mamytę Flori
doje. Ji dar nepasiduoda se
natvės naštai, skaito laik
raščius, rūpinasi giminėmis 
Lietuvoje ir domisi Lietuvos 
gyvenimu. 

Draugai ir šeima linkime jai 
geros sveikatėlės ir pabūti dar 
su mumis. E l . Jasaitienė 

• Klaipėda. Spalio 1 d. Šv. 
Juozapo Darbininko parapi
joje prasidėjo Gerumo savaitė. 
Prie akcijos prisidėjo Dvasi
nės pagalbos jaunimui centro 
„Gailestingumo darbų" pro
gramos savanoriai, P. Mašioto 
mokyklos mokiniai ir mokyto
jai. 
T 

Zigmo Brazio sodybą Čikagos priemiestyje puošia daug jo medinių 
skulptūrų. Nuotraukoje (iš kairės) prie vieno Z. Brazio kūrinio viešnios 
Aldona Juozevičienė ir Vida Tumasonienė. 

• Simnas. Rugsėjo 3 d. pa
minėtas Simno bažnyčios 480 
metinių jubiliejus. Ta proga 
šv. Mišias čia aukojo Vilka
viškio vysk. J. Žemaitis, MIC. 
Nemažam būriui jaunimo 
buvo suteiktas Sutvirtinimo 
sakramentas 

IMMIGRANT LAW CENTER 
Raymond J. Sanders & Associates 

2809 W. Devon Ave., Chicago, IL 60659 
Phonc 773- 761-0090 Fax 773-761-4842 

•Profesionalų ir studentų vizos 
•Santuoka su JAV piliečiu, sužadėtinio vizos 
•Daugkartinės vizos pratęsimas 
•2alios kortelės ir natūralizacija 

• • • • • • • • • • • 

Savarankiška imigracija į Kanadą 

•Garantuojame 100% prašymų pasisekimą 
•Nemokama medicininė priežiūra ir mokslas 

Kanadoje 
•Lengvas giminių susijungimas 
•Kanados pilietybė per 3 metus 

••••••••••• 
•Skyrybos 
•Kriminalinės bylos 
•Nekilnojamas turtas 

Amerikietis advokatas R. J. Sanders padeda 
visiems, kurie norėtų gyventi JAV ar Kanadoje 

IMMIGRANT LAVY CENTER gali įvertinti jūsų 
užsienio dokumentus, prilyginti jūsų lietuviškus 

atestatus bakalauro, magistro ar 
daktaro laipsniams JAV 
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IK KALNAS SU KALNU 
NESUSIEINA 

Žmones kaip upes suteka j 
tuos pačius vandenis, turėda
mi savąsias ištakas. Esu gry-
nakraujė aukštaity: supo ma
ne ir augino aukštait iškas bū
das ir nuostabus. Antano Ba-

- ranausko apdainuotas. Anykš
čių šilelis. Net triukšmingoje 
Amerikoje kartais išgirstu 
šilelio tylą, tokią gilią, tar tum 
maldą. O kokia nuostabi tyla 
mano tėviškėje — Anykščiuo-

' se — birželio vakarais ant 
Šventosios kranto, šalia mels
vo rūko skraiste apsisiautusio 

' šilo... Išlikau surišta su ja visą 
gyvenimą, įskiepijusia manyje 
meile jai ir tikėjimą žmogumi. 

• Jos padovanota nuojauta man 
visada padeda iš sutiktųjų at
sirinkti spinduliuojančius ge
rumu. 

Suvokiu, kad didžiausia 
žmogaus laimės dalis ir yra 
kitų žmonių atėjimas į tavąjį 
gyvenimą; tik jie ateidami 
pratur t ina mus. padaro gyve
nimą gražesnį ir prasmin
gesnį. Del to kiekvieną rytą 

• dėkoju Aukščiausiajam Kūrė
jui už saule, už duoną kasdie
ninę, už tai. kad aš — žmogus, 
už duotą meilę ir tikėjimą 
žmogum. 

Žmones, kaip paukščiai, 
skraido mintimis po plačią lai
ko erdve ir beldžias į vilties 
duris... Tad nepakirpkim 
jiems sparnų! Žmogui reikia 
skrydžio, ir ne vieno, žmogaus 
a r tumo lyg ramsčio atsiremt. 
Dabartinė technikos pažanga 
padeda žmogui didžiulį Žemės 
rutulį matuoti ne vien minčių 
skrydžiu. 

Del to dabar lietuvaičiai, 
kaip paukščiai išsisklaidė po 
visą pasaulį, blaškosi, kaip 
klajūnai, ieškodami laimės 
svetur, ir tai ne iš gerumo: gal 
nė į vieną "tėvynėje pažvelgė 
gilios skurdo akys. Tad dabar 
svečiose šalyse ir lopo mate
rialines skyles. Nesigilinant į 
atskirų atvykėlių dvasinį tė
vynės troškulį, atrodytų, kad 
tai lyg ir normalu. Bet argi? 
..Žmogus be tėvynės kaip 
paukštis be sparnų. — rašė 
Vydūnas. — Tik tėvynėje iš
siskleidžia žmogaus gyveni
mas ir pasiekia pilnatvę". Sve
tur — žmogus betėvynis. Dėl 
to. „lopydama" nepriteklių 
skyles, laukiu tos šventės, ka
da, kaip paukštė, atrišusi savo 
sparnus, pakilsiu į erdvę. ir. 
tėvynės ilgesio nešama, nus
krisiu į Lietuvą. Žinau, kad ji 
jau niekada nebebus atėjusi iš 
senelių pasakų ar dainų, bet 
visgi — lietuviška. 

Bet kol dar kojomis mindau 
Amerikos žemę tradicinės šio 
krašto šventės — Padėkos die
nos proga nusilenkiu ir nuo
širdžiai dėkoju jam. priėmu

siam savo demokratiškos lais
ves glėbin, leidžiančiam kiek
vieną dieną pasimaitinti lietu
višku žodžiu per pasaulio lie
tuvių dienraštį „Draugą", ra
dijo studijas — „R" ir „Mar
gutį II" per „Lietuvių balsą", 
„Pasaulio lietuvį", „Amerikos 
lietuvį", Lietuvos televiziją. 
Ačiū visiems — lietuviško žo
džio kūrėjams. 

O Amerika'.' Amerika kaip 
Amerika: čia visada skambėjo, 
skamba ir skambės doleris, ne 
vieną lietuvį atvedęs ir savo 
skambesiu stipriai pririšęs vi
sam gyvenimui. Nepamirški
me, ko atvykome ir mes. užau
gę sovietmečio lopšy, bolševi
kinės gerovės supami ant 
„klasikines lopšinės" gaidų, 
kad „...kito tokio krašto nesu
rasi, kur taip lengva žmogui ir 
jauku". Nuvirtus 50-metei „ge
ležinei uždangai", lekiame to
kio krašto ieškoti svetur. Ran
dame. Jis Vakaruose, už At
lanto. Tik ar būtų jau taip 
lengva, jei nebūtų ištiestos pa
galbos rankos čia gyvenančių 
tėvynainių. Taip ir liejasi pa
dėka tiems, daug nuoširdumo 
įdėjusiems kasdieniniuose at
vykusių sunkumuose. O ir 
dvasine parama daug žingsnių 
lydėjo! Ačiū Gražinai Mustei
kienei. Broniui ir jo žmonai 
Genovaitei Satkūnams. Romui 
Kovui. Aleksui Žakui, Nijolei 
Nausėdienei. Aldonai Iva
nauskaitei. Rūtai ir Romui 
Krivaičiams, Liliai Pivaronas., 
Daliai Sokienei, suvokusiems 
atvykėlio sunkumus ir daugelį 
kartų padėjusiems atsistoti 
ant tvirtesnio svečios žemės 
pagrindo. Ačiū jums. gerieji 
tėvynainiai. 

Jei nebūtų žmonių tarpusa
vio artumo, ištiestos pagalbos 
rankos vienas kitam, pasaulis 
pasidarytų pilkas, o širdyje 
apsigyventų vienišumas. Mes 
niekada nebūsime vieniši, kol 
nepaprastai turtinga žaluma 
apjuostos Dovvners Grove dr. 
Meilutės Biskienės sodybos 
durys bus visada svetingai at
vertos. J i pirmoji Amerikoje 
man atvėrė savo namų duris. 
Tos durys taip ir liko atvertos. 
Tai lyg antrieji namai Ameri
kos žemėje. Jos atvertos ne 
tiktai man. Nuo 1995-ųjų jas 
varstė ir dar tebevarsto 35 iš 
Lietuvos atvykusieji. Šie na
mai — lyg neišsenkantis geru
mo šaltinis. 

Taigi, tik „kalnas su kalnu 
nesusieina". O žmogus? Ir dar 
kaip! Supratau, kad tik jaut
rios širdies rankose skambe
siu prakalba smuikas. O kas 
nežino, kad jose gimsta ir gro
žis, ir gėris? Tai tokios gydyto
jo Leonido Rago rankos! 

Angelė N a š l i ū n i e n ė 

DRAUGAS. 2000 m. lapkričio 25 d„ .šeštadienis 

LITHPEX XXVIII parodos premijų įteikimo pokylyje š.m. spalio 21 d. Balzeko Lietuviu kultūros muziejuje. 
Čikagoje, iš kairės: filatelistų draugijos pirm. Jonas Variakojis, dr. Algirdas Kudirka, Eugenia Ruzgiene, Stan
ley Balzekas, Povilas Barbataviėius. Zigmo Degučio nuotrauka. 

LIETUVOS FILATELIJA 
Šį rudenį sukako dešimt me

tų, kai . a tkū rus Lietuvos ne
priklausomybę, iš leis tas pir
masis pašto ženklas „Atgimi
mo Angelas", kurį s u k ū r ė dai
lininkė Violeta Skabeikienė. 

Šį pašto ženklą, jo eskizus 
buvo galima pamaty t i Lietu
vos nacionalinio muziejaus su
rengtoje parodoje „Lietuvos 
Respublikos filatelija", skir
toje nepriklausomybės atkūri
mo dešimtmečiui. 

Ypatinga vieta parodoje 
skir ta pernai Čikagos filatelis
tų draugijos „Lietuva" dovano
tam didžiuliam rinkiniui , kurį 
į gimtinę atvežė J o n a s Varia
kojis. Lankytojai, daugiausia 
patys besidomintys filatelija, 
stebėjosi, ka ip išeivijoje gyve
nę tautiečiai sur inko tokią iš
samią kolekciją, dėkojo už tai, 
kad ji dabar dovanota Lietu
vos nacionaliniam muziejui — 
t.y. Lietuvai. Parodos vertini
mo komisija Čikagos filate
listų draugijos „Lietuva" dova
ną įvertino garbės diplomu ir 
medaliu. 

Medaliai ir diplomai įteikti 
konkursinės klasės dalyviams: 
Vygintui Bubniui . Henrikui 
Kebeikiui '„Filatelija apie pa
saulio t i l tus" ir „Pirmieji pa
saulio pašto ženklai") Edmun
dui Liesiui (..Pirmieji Lietuvos 
ženklai" ' . Jonui Načiūnui 
'„Olimpinis ieties skrydis"), 
Vyčiui Ramanausku i '„Žymi
niai ženklai Lietuvoje. Miestų 
laidos"/. Eugenijui Užpurui 
(„Pirmoji s t andar t in ių ženklų 
laida" ir „Paštas Lietuvos teri
torijoje vokiečių okupacijos 
metu. 1941-1944 m.") Violeta 
Skabeikienė ir Zbignevas Ste
ponavičius apdovanoti už kolek
ciją ..Lietuva — Atgimimas — 
Angelas". 

Pagrindinis Aukso medalis 
įteiktas ekonomistui Vygintui 
Bubniui už rinkinį „Lietuva". 
Ta proga papraš iau Vygintą 

Bubnį atsakyti į keletą klau
simų. 

— K a s s lyp i po t r u m p u 
p a v a d i n i m u „Lie tuva"? 

— Rinkinyje stengiausi pa
rodyti beveik 150 metų truk
mės Lietuvos pašto istoriją 
v nuo 1800 iki 1945 m.) Pirmo
joje kolekcijos dalyje — ikifi-
lateliniai priešženkliniai ant
spaudai, naudoti Lietuvos te
ritorijoje (carinėje Rusijoje. 
Lenkijos karalystėje, Prūsijos 
kunigaikštystėje). Toliau — tų 
pačių vietovių pašto ženklai 
su miestų, dabar esančių Lie
tuvos teritorijoje, antspaudais. 
Nemaža rinkinio dalis — Ne
priklausomos Lietuvos pašto 
ženklai, pradedant pirmuoju, 
baigiant 1940 metais. 

— K a s p a v a i z d u o t a pir
m a j a m e p a š t o ženkle? 

— Nevaizduojama nieko. 
Yra tik užrašas — Lietuvos 
paštas ir kaina — 10 skatikų. 

— A r d a u g pašto ženk lų 
iš N e p r i k l a u s o m o s Lietu

vos la ikų b u v o p a r o d o j e ? 
— Daugiau kaip 400. taip 

pat projektai, piešiniai, vokai. 
— J ū s ų kolekc i ja a t sp in

d i ne v ien p a š t o , be t ir vi
sos L ie tuvos i s tor i ją? 

— Rinkinyje yra ženklų, at
spindinčių Vilniaus. Klaipėdos 
krašto istoriją. Nemaža dalis 
— okupacijos metų pašto isto
rija. Yra taip vadinamieji bir
želiniai ženklai, kai prasidėjus 
karui, ant senų ženklų būdavo 
užrašoma „Laisvas Panevė
žys", „Laisvi Telšiai" ir 1.1. 

— K a d a sus idomėjo te fi
latel i ja? 

— Domiuosi nuo šešerių 
metų. O kryptingai rinkti paš
to istoriją pradėjau būdamas 
aštuoniolikos metų. 

— • K a s l ėmė šą su s ido 
m ė j i m ą ? 

— Tuomet Lietuvos istorija 
buvo labai domimasi, ypač 
tuo, ką sovietų okupacijos val
džia d raudė . Juk draudžiamas 
vaisius visada saldesnis. O 
pašto istorija daug ką pasa
ko... 

— A r d a u g k u r e k s p o n a 
vote s a v o kolekci ją? 

— Lietuvoje esu rodęs kolek
cijos dalį „Lietuvos oro paš
tas". 1990 metais parodoje 
Londone už „Vilniaus pašto" 
ciklą gavau paauksuota me
dalį. Tokiu pat medaliu 1993 
m. Poznanėje įvertinta ko
lekcijos dalis. Lietuvoje iki šiol 
filatelijos parodos būdavo lai
komos labai ilgai, o kaip žinia, 
spaudiniai , laikomi šviesoje, 
blanksta. Todėl nesistengda
vau jų eksponuoti. Dabar pa
rodų rengėjai atėjo į protą, su
trumpindami ekspozicijų truk
mę. Tai privilios daugiau ko
lekcininkų. 

— Ar d o m ė j o t ė s ekspoz i 
cijoje r o d o m u Č i k a g o s lie
tuv ių f i la te l i jos d r a u g i j o s 
„ L i e t u v a " d o v a n o t u r ink i 
n i u ? 

— Juo domėjausi ne tik pa
rodoje. Stebiuosi šios draugi
jos ilgamečiu darbu ir atsi

dėjimu tautos istorijai. Ši ko
lekcija labai vertinga dovana 
Lietuvai. Tr ,, 

Kalbėjosi 
J a d v y g a G o d u n a v i č i e n ė 
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Valstybės įmone ..Lietuvos paštas" 
sausio 23-iąja į apyvarta išleis 
pašto bioką. skirtą Mikalojaus 
Daukšos .Postiles" pasirodymo 
400-ostoms metinėms Pašto bloko 
autorius - dailininką? Bronius Leo
navičius. Nuotr. El tos 

* L i e tuvos t a u p o m a s i s 
b a n k a s p r a d ė j o t e i k t i naują 
paslaugą — pridėtinės vertes 
mokesčio (FVM) už pirkta-
užsienyje prekes grąžinimą. 
Naujos paslaugos esmė — 
žmogus, užsienyje (daugiau
siai — Europos valstybėse) įsi
gijęs prekių ..Tax free" lipdu
ku pažymėtoje parduotuvėje.ir 
pateikęs LTB ati t inkamus če
kius su reikiamomis muitines 
žymomis. atgauna dalį už pre
kes sumokėto PVM. 'Eita. 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF C H I C A G O 

ta 
B K I O M 

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747 

Stephen M. Oksas, Preindeni 

Patarnaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus. 
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Gimtinė artesnė 
Kelionė greitesnė 

Kišenė j. pi lnesnė 
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Čikaga ^ 

Niuarkas -< 
Niujorkas ( 

.{ Sankt-Peterburgas 
( Talinas 

Vtlnius .^Maskva 
CMilfscas 

{ Lvovas 
4. Kijevas 

Pasaulio Lietuvių jaunimo sąjungos valdyba ir VI PLJ kongreso org inizacinio komiteto atstovai Iš k . u n s Vyte
nis Vilkas. Audra Nelsaite-Narbutiene, Linas Polikaitis, Regina Stančikaito-Poliknitienė. Gintaras Grosas, 
Henrika? Antanaitis. Tadas Dabšvs. Danute Mažeikienė 

Kainos 

LOT skrydžiai žymiai pr iar t ino Centr ine ir Rytu Europa. 
Nau jas tvarkaraš t is įgalina kel iaut i greič iau ir maloniau. 

Persėdimas - tars i lengva mankšta kojoms 
pačios žemiausios, t a i g i , skrisdami LOT, nenusknausite savo piniginės 

Lenkijos Avialinija IXDT nuskraidins jus ten, kur reikia, be to. aptarnaus aukščiausiu lygiu. Neveltui jau 
eilę merų LOT pelno geriausios Centrinės ir Rytų Europos avialinijos vardą. Mes garsėjame mandagiomis 

stiuardesėmis, svetingumu, kokybišku aptarnavimu ir nepralenkiama virtuve. Naujausi, moderniausi lėktuvai 
iŠ Niujorko, Niuarko, Čikagos", Toronto nuskraidins jus tiesiai i VarSuva. lengvas, malonus persėdimas 

šiuolaikiniame Varšuvos aerouoste, ir... po lėktuvo sparnais jau matosi Vilniaus bokštai 
Su LOT - ir arčiau, ir pigiau. 

*IOT b*?r><1rou;o su Ameficon Ai ' ' "»-. 'alot, ąotil<» patogim susisiekti su 3ar I * JAV mieslg 
Skambinkit* mums *rb* » v o k*l>or.tj a<|«nturni o taip pat aplankyki t* mįįsu t n t * m * t i n « sv * t a>n* w w w t o t c o m 

POLISH AIRLINES 

Informacija ir rezervacijos: 
1-800-223-0593 TlCKE TSONL INE 

www. lot.com 

I 

http://lot.com
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HELP VVANTED 
Woman to do laundry and light 

cleaning in Napcrvillc salon/spa. 
1 or 2 evenings a week and 

Saturdays. Call Laurie, 630-420-
8700 or Kay 630-420-0031. 

R e i k a l i n g a s d a r b i n i n k a s 
namo vidaus remontui. 

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

Esu išsilavinusi, tvarkinga, 
pareiginga ir sąžininga, rimtų 
poelgių medicinos sesuo. Noriu 

bet kurioje valstijoje su gyvenimu 
prižiūrėti 1 ar 2 senus žmones. 
Turiu gerą rekomendaciją bei 

didelę patirtį ligonių slaugyme. 
Vairuoju automobilį. Kalbu 

lietuviškai, lenkiškai, rusiškai. 
angliškai. Tarpininkui gerai 

atsslvginsiu. Skambinti tel. 773-
476-1898 arba 773-392-8126. 

Išnuomojamas naujai 
rekonstruotas 2 mfegamųjų 

butas nuosavame name 
Riverside. IL. 

Tel. 708-447-6659. 

M O V I N G 
Ilgametis profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir 

į kitas valstijas. 
G E D I M I N A S 
7 7 3 - 9 2 5 - 4 3 3 1 . 

Moving! Profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir už 
jos ribų. Paruošiame namus 
pardavimui, išvežame senus 

daiktus, šiukšles ir kt. 
Tel.630-816r7114. 

Išsinuomosime arba nupirksime 
kelis 100-150 litrų nerūdijančio 

plieno indus, išsinuomosime 
apšildomą virš 20 kvadr. metrų 

patalpą, tinkančią 
maisto ruošimui. 

Tel. 773-315-1021, Juozas. 

Egidijus C o n s t r u c t i o n 
N a m u v i d a u s i r i š o r ė s 
d a ž y m o , a l i u m i n i o d a r b a i , 
visu rusiu s t o g a i , s ta l iaus 
p a s l a u g o s . P i g u , g r e i t a , 
p a t i k i m a . 

Te l . 8 1 5 5 7 7 - 1 7 9 7 . 

STASYS ŠAKINIS 
Dažytojas iš vidaus ir iš lauko. 

popieriuoja kambarių sienas. 
Darbas garantuotas. 

4612 S. Paulina, Chicago, IL. 
Tel. 773-927-9107. 

Reikal ingas vairuotojas, 
turintis CDL, darbui 

Čikagoje ir jos apylinkėse. 
Tel . 708-267-8545. 

Dėmesio! 
Noriu pirkti 1977 m Regency 

Oldsmobile, 4 durų. baltą su 
Cicero „sticker". Skambinti 

708-656-6599. V ilius. 

KALĖDINE DOVANA 
„INDUSTRINĖS PARAMOS SĄJUNGA AMERIKOJE" 

IPSA INTERNATIONAL 
siūlo Jūsų giminėms ir draugams Lietuvoje 

Plaukų salonas Riverside, IL, 
ieško rusiškai arba angliškai 

kalbančios plaukų šukuotojos. 
mamkiūristės ir pedikiūristės. _ 

Teirautis telefonu 
708-442-0660. 

Jei nepavyko suliesėti, 
paskambinkite tel. 

917-374-1434, 
718-972-6347 

arba parašykite e-mail adresu: 
vaiva @ netzero.net 

1. Jautienos išpjova 
2. Kiaulienos kumpis 
3. Kiaulienos šoninė 
4. Kiaulienos išpjova 
5. Lašiniai „Naminiai" 
6. Dešros: Šalto rūkymo 

ua m c a u j Vi 

$110.00 
12A-12 kg 

2 kg 
2 kg 
l k g 
l k g 
l k g 
3 kg 

7. Dešreles: Karšto rūkymo 2 kg 
12 kg 

26.4 lbs 

$97.00 
10A-10 kg 

2kg 
l k g 
l k g 
l k g 
l k g 
2 kg 
2 kg 
10 kg 
22 lbs 

" H ' 

$80.00 
8A-8kg 

l k g 
lkg 
l k g 
— 

l k g 
2 kg 
2 kg 
8 kg 

17.6 lbs 
.VĖTRŲ AINIAI" - bendra Lietuvos - JAV mėsos perdirbimo jmone 
Šiauliuose, naudoja vokiškos gamybos mašinas, produktus gamina iš 
aukščiausios kokybes mėsos, patikrintos Veterinarijos tarnybos skyriaus. 

Siuntinys bus pristatytas į namus laike dviejų savaičių nuo užsakymo datos. 
Čekius rašyti: DS Engineering, Inc. Užsakymai priimami 
telefonu.faksu arba paštu. 

DS ENGINEERING, INC. 
12421 ARCHER AVE., LEMONT, IL 60439 

Tel. 630-257-2034 
Fax. 630-257-5852 

Mickie's Hair Salon, 
5742 S. Archer Ave., Chicago. 

Vyrų ir moterų kirpėja! 
Madingi kirpimai, šukavimai, 

dažymai, cheminiai sušukavimai, 
manikiūras, pedikiūras. soliarumas.f 

Skambinti Valdai, J 
tel. 773-284-1011. 

Reikalingi dažytojai su patyrimu 
Amerikoje. Privalo turėti 

automobilį. Darbas šiauriniuose 
rajonuose. Skambinti tel. 847-

808-9109 vakare nuo 8-10 vai.,; 
dieną tel. 847-980-7887. 5 

Susikalbėsite angliškai, rusiškai." 

Esu išsilavinusi, subrendusi ir 
nuoširdi moteris, JAV gyvenu 15 

metų, turiu žalią kortelę ir vairuoju 
nuosavą automobili. Kalbu 

lenkiškai, rusiškai ir susikalbu 
angliškai. Norėčiau apsigyventi 

Jūsų name, prižiūrėti namą ir Jus. 
Skambinti tel. 708-532-3415, 

kviesti Reginą. 

I / 

MIDTOWNBANK 
OFFERS CAREER ADVANCEMENT, 
A GREAT WORK ENVIRONMENT A M ) MUCH MORE 

Our privatery held bank, with four excellent near north locations, 
foeuses on customer delight and building strong relationships 

with its customers, employees and the community. 
A M L Te ie r Mgr. 

Min. of 2 yrs. Asst. Supę. or Sr. Teller exp. 
Personai Banker 

Min. 2 yrs. banking exp. & 1 yr. personai banker exp. 
Sr. Tetors 

Min. 1 yrs. supervisory exp. and 3 yrs. Teller exp. 
TeflefB(PT) 

Min. 3 yrs. cash handling exp. (I.e., bank teller, retail sales) vvirh cash 
drawer balancing responsibilities 

Loan Openrtona Associate 
Responsibilities include balancing computer system totais to general 

ledger accounts. The Loan Ops. Associate should have a vvorking 
knowledge of real estate and autoineurance. 

Minimum of 2 yrs. Loan Ops. exp 
We offer incentrvM after qualfficattons. Please fax your resume to 

773-871-7322 or e-mail us at jobeOmldtownbank.com EOE m/f/d/v 

C o n d e s a d e l M a r 
V V a i t r e s s e s w a n t e d ! 

A p p l y in perspn: 
1 2 2 2 0 S . C i c e r o A v e . § 

A l s i p , I L . s 

Salone „Miražas" kirpėja 
SKIRMANTĖ tvarko plaukus 9 
vyrams ir moterims. Susitarus, ? 

atvyksta į kliento namus. Salono 
„Miražas" tel. 708-598-8802; 

namų tel. 708-612-9526. 

Kokybiški skambučiai i 
Lietuvą ir visą pasaulį už 
5 cnt. per minutę! Galite 

išbandyti kokybe nemokamai. 
Skambinkite 1-800-222-6000, 
spauskite 5, vėliau 410-715-

004# ir palikite žinutę. 
E-mail: 

VAIDLTE@NETZERO.NET 

Reikalinga sekretorė, gerai 
kalbanti angliškai, dirbti 

rytais arba pilną darbo dieną. 
Tel. 630-816-7114. 

lt makes a vvorld of d 
to Lithuania. 

fference vvhen you fly SAS 

No one rnakes round-tnp travei to Lithuania easier and more c.onvenient than SAS. 
Frorn Chicago. we offer daiiy servee to Vilnius with a hassie-'ree connection via 
Stockholm. Wben you're ready to return, you'll enjoy sameday travei back to 
Chicago through our Copenhagen hub. Fmd out what a wo-'ri o' dMoence SAS 
can rnake for your next tnp. Just call your Travef Agent or SAS a? 1-800-221-2350 
or visit our websrte at www.scandinavian.net. 

SK94b~ 
SK ->&A 
SKM3 
SK<M3 

from 
CiKcago 
Stoc^hoin 
Vinių* 
Coo*rif«ger 

* v » n * iub^ to cNinor «*•*»/ 

To 
Stockhotm 
Vtrmis 
Copw-hag^ 
Crucaqo 

- * « « • . 

Ocpartucv Ttont 
4 2 0 om 
9-20 !*r 
140 am 
3:30 per. 

AfTWJI TsjflS; 

735 am*! 

vrsoam 
2.20 pm 
540ry-> SAS 

- .tr<\<r . jvw *irVf^ 

BAKE 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 VV. Archer A v e v Chicago , IL 60638 

Tel. 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Lietuviškas maistas—"catered" 
• Siunčiame m ū s ų produktus UPS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

KAVINĖ 
35C N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgali uždaryta 

YmvomoK 
VeBtionuo 

1921 m. 

8900 SOUTH ARCKKR ROA:>, VkCOV 5r>Ris;as, ILUNOIS T E I 708.839.1000 

Šešios pokylių salės - tinka įvairioms progoms 
Puikus maišias, 

geriausi gėrimai, 
malonus 

aptarnavimas 35 iKi 40 svečių 

Bordčmtioom w 
40 M 63 svečių 

T * 
A 8 . 1 0 * to0 U 
60 iki *C0 svečių 

A r mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

sekmadieniais groja 
10 žmonių orkestras 
(galite pasitobulinti 
šokio mene - vyksta 

pamokos) 

100 iki 135 svečių 

M] 

125 iki 175 svečių 

WtttltitlJ« 
225 id 550 svečių 

4738 W. 103 rd ST 
OAK LAVVN, IL 60453 

708-422-7900 
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA 

WWW.MAZEIKA.COM 
*********** ******************************************** 

• 

4315 W . 63 rd St, CHICAGO, IL 60629 
773-735-3400 

4738 W. 103 rd ST., OAK LAWN, EL 60453 
708-422-3922 

DRAUDIMO AGENTAI 

B & B 
Važiuojate Lietuvon? Sustosite 
Jurbarke? Pabūkite pas ASTĄ. 

Jos namas naujas, gražus, 
puikiai įrengtas. Susitarus, 

ASTA galės patiekti pietus. I 
vakarienę jums ir jūsų i 

draugams. Parveš nuo stoties ir 
galės nuvežti kur tik 

pageidausite. 
ASTA GUDAITIENĖ 

Paparčių gatvė 6, Jurbarkas 
Tel. 011-370-48-53462. 

PAmiOOArie BULVIŲ 
/ ^ Z T \ TARKAVIMO 

/ f \ \ MAŠINAS 
\ \ $120 

no v \ ^ 
VIETINIAM ELEKTROS TINKLUI 

858 515-2148,800 775 7363 

Teidu pastajoas parduodant 
ar perkant namus, butus. 
žemės sklypą. Padedu 

susirasti butą nuomavimui 
arba išnuomoti Jūsų 

turimas patalpas, galiu 
tarpininkauti gaunant 
finansine, paskolą. 

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

G r a ž i n a J o n a v i č l e n ė 
7 0 8 - 4 3 0 - 1 0 0 0 
7 0 8 - 5 9 9 - 4 3 9 9 

j o n a v i c i u s O a o l . c o m 

MOMomiAt 
PARDUODAMI 1SSIM0KĖJTMUI, 

PADEDAME ĮSIGYTI VARŽYTINĖSE, 
SUTVARKOME FINANSAVIMĄ, DRAUDftU 

^autotrade 
^ Tel. 888-615-2148.630-257-6822 

KVIESTI MINDAUGĄ 

Firma , ,Lithuanian Press" 
užprenumeruoja įvairiu"; laikraš
čius ir .urnalus Prenumeruojama, 
visame pasaulyje Tel. 708-345-; 
2309. Adresas: 1501 N. 17th Ave.,? 
Melrov Park, IL 60160. E-mail: 
LithuanianPress@hotmail.com. 

Care eivers needed! 
Home Health Care International 

needs three experienced caregivers. 
Requirements include: expenence. 

good English. references, driver 
license. Green Card or Work 
Permit. $85 to 5120 per day 
depending on ąualifications 
Please call 262-763-2615. 

Work 12 days on and 2 days off. 

ROBBINS & LLOYD Moi t ( j . i< )< 
( o i p o i ,it m 

• Nekilno]amo turto pirkimas ir perfinansavimas 
• 100% finansavimas (be pajamų patikrinimo) 
• Be „žalios kortos" — ne kliūtis! 
• Suteikiamos sąlygos žmonėms su bloga 

kredito istorija arba be jos! 
• Finansuojame apartamentų ir daugiabučių 

namų pirkimą ^^^^ 
Kreiptis: tel. office 847-562-1600 f s T 
fec 847-562-0444 L . I 

I
teL home 630-963^3899 v""<»* vt«**io. piriumo m** 

Kviesti Mindaugą (Mike) 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - P A T A I S Y M A I 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS P U M P U T I S 

ALfTOMOaUO. NAMU, SVSKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoks ir Off. Mgr. Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 West 9Sth Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773)581-8654 

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings", 

'soffits', *decks", •gutters", plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 

Į S.Benetis, tel. 630-241-1912^ 

AMBER CONSTRUCTION Co. 
Dengiami stogai, kalamas .^iding", 
atliekami cemento, „plumbing" bei 

kiti namų remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui. 
td. 773-767-1929. 

C.L.Quality Body Shop 
Remontuojame, patekusį į 

avariją atstatome, dažome ir 
poliruojame, taip pat 

parduodame automobilius. 
Reikalingas skardininkas. 

Skambinki te 815-723-7650. 

Išnuomojamas 
apšildomas 4 kamb. 

1 mieg. butas 67 & Whipple apyl. 
$375 į mėn. + .^eeurity" 
Tel. 773-434-4543 

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo trans
portą ir važinėti greitkeliais i 
vakarinius priemiesčius. Skam
binti po 6 v. v., tel. 708-652-2110. 

Lie tuviško m e t o d u dažau 
antakius ir blakstienas, darau 
manikiūrą ir pedikiūrą, kerpu ir 
dažau plaukus ir atlieku kt. 
kirpyklines paslaugas; su vašku 
nuimu plaukus nuo veido ir kojų. 
Parduodu rusiškas telefoninių 
pokalbių korteles. Tel. namų 773-
476-0513. mobilus 773-317-6965. 

WlDdow VVasbers Needčdl 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid dhver's license and trans-
portation. Mušt be fluent in English. 
L. A. McMabon Window VVashing. 
TeL 800-820-6155. 

Kalame visų rūšių ,^idings", 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui teL 630-774-1025. 

Vyrų ir moterų kirpėja. 
15 metų patyrimas. Greitas, 

malonus patarnavimas. 
S k a m b i n t i V a n d a i , 

tel . 708 -422 -6558 . 

Samdome (už paslaugą mokėti 
nereikia) (vairiems darbams 
Downers Grove, IL — puiki 

aplinka, 3 pamainos, daug 
viršvalandžių. Alga pradžiai $7-

7,50. Reikalingi: mašinų 
operatoriai, suvirintojai, virėjai 

profesionalai, kandidatai 
įvairiems įstaigos darbams. -
Būtini legalūs dokumentai. 1 
Skambinti: 630-920-0238; s 

fax: 630-920-0157; web page: 
www.carlislestaffing.coni 

Kalbame angliškai, lenkiškai, 
rusiškai, ispaniškai. 

Kreipkitės į Haliną arba Marek. 

Perkate automobflj? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Ką tik atvykote į JAV? 
Ne problema! 

Žemos automobilių kainos! 
Žemiausi finansavimo %! 

Maži mėnesiniai mokesčiai! 
Nėra pradinio mokesčio! 

Galite te i t i u i vairo Šiandien! 
TeL 630-841-6527. 

ATTENTIONIMMIGRANTS! 
Canada and Australu 

are accepting applicanu for 
Permanent Residence! 

For free informabon call: 
1-773-282-9500. 

GTS concentrating in immigrabon 
wwwimmigration-«ervkexom 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
^REALTORS 
oncrmi sas • SM> 
HOME f7Mt 42S - 71M 
HOHL (7731 M « l 

RIMAS L.STANKUS. 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

• * " ^ v 

iSS* mis 
Alexander J. Mockus, 

LTD 
Realtors 

, 3 U D " B A L Y S BUDRAITIS 
Brokcr Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

BUDRAIČIUI 
Bus. 773-7*7-««55 Pf. 312-30M3«7 

F«x 773-767-9618 

O/rtouy, 21. Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Uwn. lUinois 60453 
Bualnatt (708) 423-9111 
Voice Mai (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Ra* 708-423-0443 

A S T A T .MIKUNAS 

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

I įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose 

New Vision 
12932 S. LaGrange 
Pate Park, IL 60464 
Bus.: 708-3614800 
Voice Mai: 773^54-7820 
Pager: 708-892-2573 
Faz: 708-361-9618 

DANUTĖ MAYER 
Dirba naujoje įstaigoje. Jei norite par

duoti ar pirieti namus mieste ar 
priemiesčiuose, kreipkitės į DANUTĘ 

MAYER. Ji profesionaliai. 
sąžiningai ir asmeniškai patarnaus. 

Nuosavybių įkainavimas veltui. 

SALAMANCA 
VOKVBtfti! 

773-650*878 
Pager 

773-260-3464 
Ceū-teL 

838460.5988 
AUDRIUS MIKULIS 

Sprendimai! Sprendimai! 
Sprendimai! 

Ketinite pirkti, parduoti ar įkainoti 
nekilnojamą turtą? Turite sunkumų su 
paskola? Jums profesionaliai patars ir 

sąžiningai patarnaus 
A U D R I U S M I K U L I S 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų; padėjėjoms kom
panionėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 
kartu arba atvykti į darbą ir 
išvykti. Kreiptis: 

A L L C A R E 
Employtnenr Agencr 

TeL 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGUNASTV 
G E / R C A ATSTOVYBE 

2346 W 69th Straat 
T a t : 773-77S-1486 

iMARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pa
togių „lay-away" planu. At
liekame visus foto laboratorijos 
darbus. 
Darbo vai.: kasdien 8 v.r.-6 v.v.; 
ie i td , 8 v.r.-4 v.p.p.; tekmd. 
uždaryta. Antrad. ir h*e?d. su
sikalbėsite lietuviikai. 

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

mtĖtm 

http://netzero.net
http://jobeOmldtownbank.com
mailto:VAIDLTE@NETZERO.NET
http://www.scandinavian.net
http://WWW.MAZEIKA.COM
http://jonaviciusOaol.com
mailto:LithuanianPress@hotmail.com
http://www.carlislestaffing.coni
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JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona Šmulkštienė 
2711 VVest 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

Tel. (773) 476-2655: Fax (773) 436-6906. 

VYRESNIO AMŽIAUS VAIRUOTOJAMS 
ŽINOTINA 

Vyresnio ir garbaus 
amžiaus sulaukusių automobi-
kių vairuotojų skaičius didėja, 
nes žmonės ilgiau gyvena, o 
šiame krašte žmogaus be au
tomobilio, kaip „be kojų", ypač 

.jei tos kojos jau pavargusios ir 
toli nebenuveda. 

Pagal U. S. Department of 
Transportation pranešimus, 
.susirūpinimas vyresnio am
žiaus vairuotojų gerove yra la-
'bai didelis. Patikrinus, kiek 
-nelaimingų atsitikimų įvyks
ta, vairuojant vyresniesiems 
vairuotojams, pasirodo, kad 
iki 75 metų nėra ypatingų 
pakitimų, palyginus su jau
nesniais vairuotojais. Tačiau 
nelaimingų atsitikimų skai
čius didėja, asmenims peržen
gusiems 80-tuosius metus, ir 
tie nelaimingi atsitikimai yra 

'jau rimti. 2020 metais prisidės 

dar 20 milijonų vyresnio am
žiaus žmonių prie esamo gy
ventojų skaičiaus. Ir mirtį 
atnešančios automobilių ne
laimes gali pakilti 45 proc. 
tarp žmonių, kurie yra 75 
metų ar vyresni. 

„Improving Transportation 
for Matunng Society" pra
neša, kad mirčių procentai 
automobilių nelaimėse gali 
būti ir didesni, negu minėtieji 
45 proc, jeigu nebus imamasi 
apsisaugojimo priemonių, ku
rios suteiktų vairuotojų įgū
džių patobulinimą ar pageri
nimą automobilių bei kelių 
konstrukcijose. Kalbant apie 
vyresnio amžiaus vairuotojus, 
reikia balansuoti jų teises ir 
atsakomybes. Kaip ir visose 
kitose srityse, kiekvienas indi
vidas yra skirtingas ir į tai 
reikia atsižvelgti: vieni vyres

nieji gerai ir atsakingai vai
ruoja, kiti — galėtų pasitobu
linti, dar kiti, gal geriau nebe
vairuotų. 

Vairavimo įgūdžiai mažėja 
su amžiumi. Reakcijos laikas 
leteja. regėjimas ir klausa 
silpsta. Daugelio dėmesį iš
blaško ryškios lempų šviesos. 
Daugelis vyresniųjų ima vais
tus, kurie gali atsiliepti į 
greitą padėties supratimą vai
ruojant. Naujos ir netikėtos si
tuacijos gali būti sunkiai ir 
per lėtai sprendžiamos. Jude
sių greitumas gali būti su
lėtėjęs ir tai gali neigiamai at
siliepti į vairavimo tikslumą. 
Bet žmogui, vairavusiam auto
mobilį 50 metų ar ilgiau, yra 
be galo sunku vairavimo atsi
sakyti. The National Traffic 
Safety Administration yra pa
minėjusi atvejų, jog vyresnio 
amžiaus vairuotojui yra leng
viau pasakyti, kad jis turi 
vėžį, negu, kad jis neteko vai
ravimo teisių. Bet vyresnio 
amžiaus vairuotojai neturėtų 
nusiminti — jei gali pasitobu
linti vairavimo įgūdžiuose, im
dami šiuos vairuotojų pasito
bulinimo kursus: 

1. 55 Alive/Mature dri-
ving. Tai vairavimo kursai, 
kuriuos globoja AARP organi

zacija ir kurie skirti vairuoto
jams, sulaukusiems 50 metų 
ar vyresniems. Čia dėmesys 
skiriamas vairavimo įgūdžių 
pagerinimui. Taip pat moko
ma, kaip išvengti nelaimingų 
susidūrimų ir važiavo taisyk
lių pažeidimo. Šie kursai yra 
aštuonių valandų trukmes ir 
kainuoja 10 dolerių valandai. 
Šiuos kursus baigus, yra gali
mybių gauti apdraudos nuo
laidą. Skambinti 1-800-424-
3410. 

2. Coaching The Mature 
Driver. Šią programą pa
rengė National Safety Coun-
cil. Baigus programą, yra gali
mybių gauti apdraudos nuo
laidą. Kursų trukme ir kaina 
įvairi. Skambinti: 1-800-621-
7619. 

3. Seniors on the Go. Tai 2 
valandų trukmės Illinois val
stijos kelių taisyklių pakarto
jimas arba puse dienos trun
kanti programa, apimanti tai
syklių pakartojimą ir vaira
vimą. Šią programą parengė 
Secretary of State ir Blue 
Cross/Blue Shield. Čia taip 
pat yra patikrinamas regė
jimas. Baigus šiuos kursus, 
vairuotojas gali gauti „vision 
certificate" — regėjimo pažy
mėjimą, kurį gali parodyti, 

kada jam reikia atnaujinti 
vairavimo leidimą. Šie kursai 
yra nemokami, tik reikia iš 
anksto užsiregistruoti. Infor
macijai skambinti: 1-800-252-
2904. 

Vyresnio amžiaus vairuoto
jai gali išmokti prisitaikyti 
prie aplinkybių ir išmokti sau
gios vairavimo technikos. 
Pvz., jie gali vairuoti dienos 
metu, pažįstamoje apylinkėje. 
Vairuotojai turėtų surinkti vi
sas žinias apie imamus vais
tus, ar jie nekenkia vairuo
jant, atsiklausiant apie vaistų 
veikimą daktarų, gailestingų 
seselių ir vaistininkų. Ir jeigu 
ant vaistų buteliuko yra už
rašyta „Do not operate heavy 
machinery vvhile taking this 
medication" — „imant šiuos 
vaistus negalima vartoti sun
kios mašinerijos" — tai pa
prasčiausiai reiškia nevai
ruok automobi l io . 

Kursuose pabrėžiama, jei 
vyresnio amžiaus vairuotojas 
turi važiuoti į nežinomą vietą, 
kad su juo kartu važiuotų ir 
kitas asmuo, kuris pasitar
nautų kaip kita pora akių, ste
bint kelio ženklus ir padėtų 
vairuotojui geriau atkreipti 
dėmesį i kelio padėtį va
žiuojant. Illinois Secretary of 
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State įstaiga, atsižvelgdama į 
su amžiumi ateinančius žmo
nių pokyčius, turi atitinkamas 
vairavimo leidimų išdavimo 
taisykles. 

Vairuotojo leidimas — „li-
cence" — teises yra atnaujina
mos kas 4 metai iki 80 metų. 
Žmonės, kurie yra 81-85 metų 
turi vairavimo teises atnaujin
ti kas 2 metai ir taip pat dar 
turi išlaikyti kelio ir regėjimo 
egzaminą. O asmenys, kurie 
yrą 87 metų ar vyresni, yra 
tikrinami kasmet. Raštiškas 
egzaminas reikalaujamas tik 
tada, jei daktaras, šeimos na
rys ar policija nori. kad tai 
būtų padaryta. 

Apskritai „Traffic Safety As-
sociation" požiūris yra, kad 
žmonės galėtų važinėti tol kol 
yra pajėgūs tai daryti. Ir jei 
galima ką nors pataisyti ar 
pagerinti, reikia tai padaryti. 
Tai tokie dalykai, kaip pa
galvėlės, kad vairuotojas aukš
čiau sėdėtų ir geriau matytų 
kelią; papildomi veidrodėliai, 
jei tai padėtų vairuotojui, 
vaistų pakeitimas, dažnesnis 
automobilio patikrinimas. 
Priekinės automobilio šviesos 
turėtų būti dažniau nuvalo
mos ir langų valymo skystis 
dažniau papildomas. Pačiam 
vairuotojui patartinta mankš
ta, kad jo judesiai būtų geri. 
Akys turėtų būti patikrintos. 
Ir vairavimo atnaujinimo kur
sai, anksčiau minėti, turėtų 
būti lankomi. 

Ateityje galima tikėtis ir 
daugiau, geriau pritaikytų vy
resniesiems automobilių bei 
kelių. Pvz., ženklai keliuose 
galėtų būti didesnėmis rai

dėmis, keliai turėti platesnius 
posūkius ir pan. Automobiliai 
galėtų turėti geresnes prie
mones nakties ir miglos atve
ju regėjimą pagerinti, signa
lus, kurie neleistų vairuo
tojams užsnūsti, pagalbines 
priemones išlaikyti automobilį 
tinkamoje kelio linijoje ir prie
mones, kurios signalizuotų, 
kad per arti prie ko nors pri
važiuota. Bet visa tai tik atei
tyje! 

O dabar patys vairuotojai 
turi save tikrinti, būti atsar
gesni, pvz., sumažinti savo 
vairavimą ir važinėti tik tais 
keliais, kuriuos gerai žino — į 
bažnyčią, į krautuvę, pas vai
kus. Bet, jei atėjo laikas nebe
vairuoti, turi būti tas palaips
niui padaryta, išdiskutuota su 
artimaisiais, o ne staigiu 
nuosprendžiu, numatant kitas 
susisiekimo priemones. Perei
namame laikotarpyje reikia 
pasirūpinti, kad žmogus nebū
tų izoliuotas. Į vairavimo 
praradimą reikia žiūrėti rim
tai, su supratimu ir užuo
jauta. Bet kartu reikia žiūrėti, 
kad vairuotojas, ypač vyras, 
nenuvairuotų savęs į kapus. 

Tiek seni tėvai, tiek jų vaikai 
šią problemą — negalėjimą 
automobilio vairuoti, turi ge
rai išdiskutuoti ir priimti to
kius nutarimus, kurie būtų 
priimtini ir seniems tėvams, ir 
jų vaikams. Negalima iš tėvų 
atimti susisiekimo priemonės, 
negalima tėvų uždaryti na
muose, bet tuo pačiu reikia 
žiūrėti, kad tėvams neįvyktų 
nelaimės. 

Naudotasi įvairia spauda. 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS — DAIMID 
F U N E R A L D I R E C T O R S 

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 
GERALD F. DAIMID 

4330 So. California 10727 S. Pulaski Rd. 
5948 S. Archer Ave. 

5200 W. 95 St. 
Oak Lawn, IL 

9900 W. 143 St. 
Orland Park, IL 

12401 S. Archer Ave. 
(& Derby Rd.) 

A L L P H O N E S 
1-773-523-0440 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 
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PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA 
MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST. 

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

EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST 
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE. 

ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-476-2345 

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

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 5645 W. 35 Street 
VVESTCHESTER, 10501 VV. CERMAK 
CHICAGO, 5858 W. ROOSEVELT Rd. 

ALL PHONES 
1 708-652 5245 

^ M ^ 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Lapkričio 24-25-26 dieno
mis Čikagoje teatro festivalis 
vyksta tokia tvarka: lapkričio 
24 d. 7:30 val.v. - Čikagos 
„Žaltvykslės" spektaklis „Kai
mynai", lapkričio 25 d. 2 vai. 
p.p. bus rodomas Hamiltono 
teatro „Šiapus uždangos" vai
dinimas, o tą pačią dieną 7:30 
val.v. - Toronto ,.Audra gie
droje" spektaklis, lapkričio 26 
d. 2 val.p.p. Los Angeles teat
ro „Žvakidė". Visi spektakliai 
vyks Jaunimo centro didžiojo
je salėje. Po visų vaidinimų 
lapkričio 26 d., sekmadienį, 6 
val.v. Jaunimo centre ruošia
ma iškilminga vakarienė. Bi
lietus i spektaklius jau galite 
įsigyti „Seklyčioje". Vaikams 
iki 10 metų įėjimas - nemoka
mas. 

Vykite autobusu į Teatro 
festivalio vaidinimus Jaunimo 
centre, Čikagoje, iš Pašauto 
lietuvių centro Lemonte ir at
gal! Lapkričio 25 ir 26 dieno
mis į popietinius vaidinimus 
išvažiuojame 12:30 val.p.p. 
Bilietų užsakymas tel. 630-
243-0791 ir 708-346-0756. Ke
lionę rengia LB Lemonto apy
linkės socialinių reikalų sky
rius. 

Atšvęskite kartu su mu
mis 43-uosius Jaunimo centro 
veiklos metus gruodžio 3 d. 
Šv. Mišios — 3 vai. p.p. Prog
rama ir gardi vakarienė — 4 
vai. p.. Laimėjimai — nuo 100 
iki 500 dolerių. Jūsų dalyvavi
mas ir aukos padės toliau plė
toti JC veiklą. Bilietai užsisa
komi tel.: 773-778-7500. 

MADŲ ŠVENTĖ PASAULIO LIETUVIŲ 
CENTRE 

Andrius Mamontovas koncertuos 
lapkričio 25 d. 8 val.v. „Willow-
brook Balroom" salėje (8900 S. Ar
cher Rd., Willow Springs, IL) kartu 
su trimis muzikantais - Meinardu 
Brazaičiu, Romu Rainiu ir Seržu 
Grejumi. 

Izabelė Stončienė, buvusi 
Lietuvių Bendruomenės ir ki
tų organizacijų veikli narė, 
persikėlė gyventi į Lockport, 
IL (ne į Orland Park, kaip 
buvo paskelbta „Draugo" lap
kričio 22 d. laidoje). 

Vyresniųjų lietuvių cen
tre, „Seklyčioje", trečiadie
nį, lapkričio 29 d., 2 vai. p.p. 
bus dainų popietė su muz. 
Faustu Strolia. Vėl skambės 
dainos, mėginsime ką nors iš
traukti iš gausaus laimės šu
linio. Sutiksime draugus, pa
bendrausime ir pietausime. 
Iki malonaus pasimatymo 
„Seklyčioje"! 

DRAUGO FONDAS 
4545 W E S T 63rd STREET 

C H I C A G O , IL 60629 

TEL.: 773-585-9500 

KUR DINGO RUDENS DERLIUS? 
Gervės ir žąsys jau skrenda 

į pietus. Rudens gėrybės jau 
surinktos iš laukų, sodų ir 
daržų. Šaltas šiaurės vėjas 
jau nešioja snaigių sūkurius 
ir bando užgniaužti dar liku
sį paskutinį darželio žiedą. 
Ruduo, atidavęs savo gausų 
derlių, jau traukiasi į Floridą. 

Padėkos dieną skaičiuoja
me gautas rudens derliaus 
gėrybes, dėkodami visiems, 
kurie jas suteikė. Skaičiuoja
me ir gautą rudens vajaus 
derlių Draugo fonde. Jis ste
bėtinai mažas lyginant su bet 
kuriuo kitu praėjusiu rude
niu. Kas atsitiko? Kur dingo 
Draugo fondo šio rudens der
lius? 

Rudens vajaus pradžioje 
Draugo fondo narių suvažia
vimas vienbalsiai priėmė nu
tarimą telkti antrąjį milijoną 
Draugo fonde, nenorint, kad 
po mūsų būtų .,tvanas". Ti
kintis, kad antroji pusė 
..Draugo" skaitytojų, kurių 
dar nėra Draugo fondo sąra
šuose, įstos į fondą nariais bei 
rėmėjais. Antrojo milijono tel
kimui pritarė ir 54 nuošim
čiai raštu atsiliepusių DF na
rių. Dalis jų tuoj pat atsiuntė 
papildomus įnašus į Draugo 
fondą. Bet tik maža dalis. Iki 
šiol tik trečdalį tesurinkome, 
palyginus su praėjusių metų 
rudens vajumi. Atsiliepė tik 
keliolika garbės narių. J ru
dens vajaus laiškus atsiliepė 
nedidelis skaičius naujų DF 
narių ir rėmėju. Ar tie Drau
go fondo šio rudens vajaus 
laiškai ir vokeliai per klaidą 
nukeliavo į šiukšlių dėžę? Ar 
jie laukia Kalėdų Senelio, ku
rio ranka įdėtas čekis prieš 
šventes atkeliaus į Draugo 
fondą? Jo labai laukiame. 

Rudens vajus tęsiasi iki 
gruodžio 31 dienos. Laiko dar 

yra vokelio su čekiu pasiunti
mui į Draugo fondą. Suval
gius skanų kalakutą Padė
kos dieną, prisiminkime ir 
Draugo fondą rudens vajaus 
proga. 

Rudens vajaus įnašai 

Su 200 doleriu: 
Dr. V. Dubinskas, garbės 

narys, iš viso 9,250 dol., Chi-
cago,IL. 

Su 100 dolerių: 
Kostas Stankus, garbės na

rys, iš viso 1,500 dol., Le-
mont, IL. 

Nijolė ir Vidmantas Raišys, 
iš viso 400 dol., Mercer Is-
land, WA. 

Su 50 dolerių: 
Petras Molis, garbės na

rys, iš viso 1,050 dol., Shrevv-
sbury, MA. 

Vladas Staškus, iš viso 650 
dol., Redford, MI. 

Danutė Krivickas, iš viso 
380 dol., Clark Summit, PA. 

Vitalis ir Gražina Damijo
naičiai, iš viso 550 dol., VVil-
lowrook, IL. 

Virgis ir Ona Smilgiai, iš vi
so 200 dol., Countrv Club 
Hills, IL. 

Su 25-30 dolerių: 
Algimantas Uogintas, iš viso 

725 dol., Waterbury, CT. 
Darius ir Lidija Polikaičiai, 

iš viso 150 dol.. Downers 
Grove, IL. 

Robertas Vitas, iš viso 40 
dol., Aurora, IL. 

Su 10 dolerių: 
Antanas ir Apolonija Tuske-

niai, iš viso 125 dol., Bur-
bank, IL. 

Visiems nuoširdžiai dėkoja
me. 

Fondo iždininkas 

Ach, tos mados! Koks be jų 
būtų monotoniškas ir pilkas 
pasaulis! Be madų nebūtų 
spalvingumo ir įvairumo mies
tų gatvėse, teatro ar operų sa
lėse, visuomenės pokyliuose, 
festivaliuose, šventėse ir Pa
saulio lietuvių centre. 

Mados daugiausiai „perse
kioja" moteris. Retkarčiais 
čiumpa ir vyrus. Jei prieš pus
šimtį metų Amerikoje mėlynos 
ar juodos spalvos vyriški 
marškiniai buvo tik darbinin
kijos aprėdas, šiandien TV ko
mentatoriai bei aktoriai dėvi 
tik mėlynus, juodus, žalius ar 
raudonus marškinius. 

Anekdotas sako. kad moterų 
mados priklauso nuo gyvulių 
pasaulio: bateliai, pirštinės, 
kelnės ir švarkai — veršiuko, 
krokodilo ar gyvatės odos; pal
tai ir kepurės — lapės, au
dinės ar bebro kailio, ir už vis
ką sumoka asilas... 

Tradicinė, jau daug metų 
ruošta madų paroda Pasaulio 
lietuvių centre, pavadinta 
„Rudens simfonijos" vardu 
įvyko š.m. lapkričio 19 d. cent
ro didžiojoje salėje. Atvyko 
apie 230 žiūrovų, 25 modeliuo
tojos, tarp jų du vyriškos gi
minės atstovai, buvo de
monstruojama gal porą šimtų 
šį rudenį madingų drabužių. 

Šios madų parodos rengimo 
komitetą sudarė: Jovita Alek-
siūnienė, Danguolė Bielskie
nė, Violeta Karalienė, Otilija 
Kasparaitienė, Vida Kosmo-
nienė, Jolanda Mockaitienė, 
Bronė Nainienė, Asta Reitne-
rienė, Dalia Šlenienė ir Laima 
Trinkūnienė. 

Modeliuotojos buvo: Aurelija 
Abromavičiūtė, Audra Bfels-
Kutė, Angelė Burgess, Stasė 
Jagminienė, Eiena Janušienė, 
Laima Janutienė, Regina Jo-
nušaitė-Skubisz, Gintarė Joni-
kaitė, Violeta Karalienė, Otili
ja Kasparaitienė, Jūra Kre-
dienė, Irena Majauskaitė-Bag-
dady, Bronė Nainienė, Regina 
Petraitienė, Rima Polikaitytė, 
Vida Reinytė, Rima Sell, Irena 
Senkevičienė, Birutė Krukovs-
kienė, Elona Stankevičienė, 
Dalia Trakienė, Aldona Vai-

tienė ir Sigita Vasaitytė. Stu
dentišką aprangą modeliavo: 
Aras Jonikas ir Arūnas Kara-
lis. Modelių palydovais buvo: 
Algis Bakaitis, Vilius Mikaitis 
ir Ramojus Vaitys. 

Visos madų šventes dalyves 
ir keletas dalyvių sėdėjo prie 
papuoštų puotos stalų, abie
jose madų tako pusėse, ir vi
sus profesionaliai aptarnavo 
gėrimų padavėjai: Rimantas 
Griškelis, Vacys Garbonkus, 
Vilius Mikaitis, Gediminas 
Bielskus, Arūnas Draugelis ir 
Antanas Kušeliauskas. Baro 
tarnybą atliko: Zenonas Me-
reckis, Kęstutis Ječius ir Ro
mas Kronas. 

Madų koordinatorės buvo: 
Jovita Aleksiūnienė ir Vida 
Kosmonienė. Parodos komen
tatorė — Virginija Majaus-
kienė. Muzika — Liudo Stan
kaičio jaunesnio, šukuosenos 
— „Eugenija Hair Design". 
kosmetika — Virginijos Lips-
kienės, maistas — „Bravo Ltd. 
Catęring". Registracijas pri
ėmė — Žibutė Pranskevičienė 
ir Daina Siliūniene. Loteriją 
tvarkė: Regina Griškeliene, 
Violeta Mikaitienė ir Prauri-
mė Ragienė. atlikusios bilie
tėlių pardavimo pareigas. 

Madų šventės dalyvius ren
gėjų vardu pasveikino Laima 
Trinkūnienė, modeliavimą 
pradedant Bronei Nainienei. 
Pirmoje dalyje madų taku ke
liavo dailios, jaunos ir jau pa
gyvenusios ponios ir panelės, 
pasipuošusios įvairiausia dau
giaspalve rudens madų apran
ga. Blondinės ir brunetės, 
lieknos ir gerokai apvalios, 
tokia juk yra ir žiūrovų publi
ka ir visoms moterims reikia 
rudens madų aprangos. 

Madas pertraukė laimikių 
traukimas. Laimėjimuose bu
vo asmenų ar prekybininkų 
suaukoti laimikiai — paveiks
lai, vazos, rankinukai, gintaro 
karoliai, suvenyrai ir atosto
gos Union Pier. Loteriją vedė 
Regina Griškeliene. 

Po laimikių traukimo tęsėsi 
madų antroji dalis — vakari
niai rūbai moterims. Vakari
niai drabužiai žibėjo auksu, si
dabru, rubinais ir smaragdais, 
vienas už kitą gražesniais. Ge
rai, kad nebuvo jų kainoraščių 
ir „asilai" ramiai galėjo stebėti 
labai margą ir įdomią madų 
parodos eigą. Pabaigai buvo 
visų modeliuotojų didysis pa
radas, kai ant madų kelio vi
sos demonstruotojos išsirikia
vo prieš žiūrovus. Visiems ir 
visoms dėkodama už ruošą, 
paramą ir atsilankymą, Bronė 
Nainienė užbaigė šią šventę 
kvietimu: „Iki kitos madų pa
rodos naujajame šimtmetyje". 

Atrodo, kad madų paroda, 
profesionaliai suruošta, yra 
didžiausias metinis renginys 
Pasaulio lietuvių centre. Paro
dos ruoša, be abejo, pareika
lauja daugelio rankų ir dauge
lio talentų, kuriuos turi Pa
saulio lietuvių centras. Paro
dos rengėjų, modeliuotojų būrį 
iš plačios Čikagos priemiesčių 
padangės sudaro veikliosios 
mūsų bendruomenės ponios, 
panelės ir tuzinas vyrų. Madų 
paroda, labai turtinga savo 
apranga, gauta net iš septynių 
aprangos prekybų, daugiausia 
taikoma moterims. Tačiau ji 
yra įdomi ir vyrams, einan
tiems greta besikeičiančių mo
terų madų. Be abejo, šis ren
ginys labai naudingas ir Pa
saulio lietuvių centro iždui. 
Linkėtina, kad jis tęstųsi dar 
daugelį metų naujajame šimt
metyje. B r > j u o d e i i 8 

Pasaulio lietuvių centro 
kalėdinė mugė įvyks gruo
džio 2-3 dienomis centro di
džiojoje salėje. Paskambinkite 
Aldonai Palekienei tel. 708-
448-7436 ir užsisakykite vie
tas. Salėje stalų skaičius ribo
tas. 

Šakiečių metinis susirin
kimas vyks lapkričio 30 d., 
ketvirtadienį, 1 val.p.p. Šaulių 
namuose, 2417 W. 43rd St. Nariai 
ir valdyba kviečiami dalyvauti. 

NAUJOS LF 
STIPENDIJŲ PRAŠYMO 

FORMOS 
LF valdyba praneša, kad jau 

yra išspausdintos naujos LF 
paramos prašymo formos 
(Grant application) ir naujos 
prašymo formos dėl studentų 
stipendijų gavimo. 

Asmenys ar organizacijos, 
suinteresuotos paramos gavi
mo reikalu, turi kreiptis į LF 
raštinę, kad gautų naujas for
mas, o užpildžius jas turi grą
žinti per paštą arba įteikti as
meniškai iki 2001 m. kovo 15 
d. Studentai stipendijų gavi
mo reikalu taip pat turi nau
dotis naujomis prašymo for
momis ir užpildžius jas grą
žinti iki 2001 m. balandžio 15 
d. Bet kokie ankstesni prašy
mai, užpildyti senosiose for
mose, nebus svarstomi, prašy
mai turi būti perrašyti iš nau
jo. Prašymai, gauti po nusta
tytos datos taip pat nebus 
svarstomi. LF tel. 630-257-
1616. Adresas: Lithuanian 
Foundation, Inc., c/o Mrs. Alė 
Razmienė, reikalų vedėja 
14911 127th Street, Lemont, 
IL 60439. 

• ALMOS FONDAS 
Šiais metais lapkričio 20 d. 
sueina 2 metai, kaip mirė a.a. 
Briedis. Pagerbdama jo brangų 
atminimą, žmona Elena Brie
dienė, Burr Ridge, IL, aukoja 
$1,000. Jovita Strikas, Indian 
Head Park, IL, aukoja $50. 
Almos ir Lietuvos vaikų vardu 
dėkojame! Aukos nurašomos 
nuo mokesčių. Tax ID #36-
4124191. Čekius rašyti „Lithu
anian Orphan Care", pažymint, 
kad skirta Almos fondui. Siųs
ti: 2711 West 71 St., Chicago, 
IL 60629. 

• Aa. Stasės Mačiulaitie-
nės, Sunny Hills, FL, atminimą 
pagerbdami, artimieji ir drau
gai aukoja nuskr iaust iems 
Lietuvos vaikams: Juozas Ma-
čiulaitis, Danutė ir Alfonsas 
Vėlavičiai, Julija Janonienė, 
Laima ir Jurgis Savaitis, Olga 
ir Judita Mamaitis, Dorothy ir 
Algirdas Savickas, Elena ir 
Vincas Žebertavičius, Dana ir 
Alfonsas Ar lauskas , Marta 
Okienė, Mėta Naruševičienė — 
visi iš Sunny Hills, FL. Iš viso 
ta proga suaukota $290. Reiš
kiame užuojautą velionės arti
miesiems, o aukotojams dėko
jame! „Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetas, 2711 
West 71 Str., Chicago, IL 
60629. 

• Sigutė ir Juozas Užu
piai, Worth, IL, globoja du 
vaikus Lietuvoje. Pratęsdami 
globą kitiems metams, atsiuntė 
$300 ir dar tiems vaikams šv. 
Kalėdų dovaną $50. Vaikų 
vardu dėkojame!,.Lietuvos 
Našlaičių globa", 2711 West 
71 Str., Chicago, IL 60629. 

• Aa. Vinco Aukaus atmi
nimą pagerbdami, Lietuvos 
vaikams aukojo: Birutė Raz-
minienė, Nijolė Pupienė, Birutė 
Ankus, Regina ir Algis Ankai. 
Iš viso ta proga suaukota $85. 
Reiškiame užuojautą velionės 
artimiesiems, o aukotojams 
dėkojame! „Lietuvos Našlai
čių globa", 2711 West 71 Str., 
Chicago, IL 60629. 

• 28 centai skambinant į 
Lietuvą, 7.9 cnt. JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dienas per savaitę, 
6 sekundžių intervalai. Jokių 
mėnesinių mokesčių. Tikslus 
apskaičiavimas. Kokybiškiau
sias ryšys. Paslauga be apgau
lės. Kreipkitės vakarais lietu
viškai į Network Plūs atstovą 
su 8 metų patirtimi tarptauti
niuose ryšiuose. Tel. 708-386-
0556. Network Plūs — tai jūsų 
ryšys su Lietuva bei visu pasau
liu! 

Pasaulio lietuvių centro madų parodoje madas demonstruoja Regina Jo-
nušaite-Skubisz. Edi tos Malauskaitės nuotr. 

ALVVAYS W I T H FLOVVERS! 
* Skintos ir vazoninės gėlės 
* Vainikai, krepšeliai C&A 
* Vestuvinės ir proginės puokštės ^ N 
* Pristatome Čikagoje ir priemiesčiuose bei 

Lietuvoje 
Tel. 1-888-594-6604 (nemokamas) 

8015 W. 79 St., Justice, IL 

LITHUANIA 
$0.21 

ForinforrjuiHoneanUmfįiyistanctPoft 
7-ffO<H49-g«ff 

SŪDYTOS SILKĖS IŠ KANADOS! 

Užsisakykite šventėms jau dabar! 

20 svarų statinaitė - $34 
8 svarų statinaitė — $20 

Skambinkite: 708-687-5627. 
Pristatome UPS. 

• Daug Amerikos lietuvių 
padeda nuskriaustiems Lie
tuvos vaikams. Pratęsdami 
paramą kitiems metams, po 
$150 atsiuntė: Bronius ir Petre 
Andriukaičiai, Chicago, IL; 
Kristina Škirpa, Washington 
DC; Gražina Gayes, Chicago, 
IL; Ramojus ir Janina Mozo-
liauskai. Lietuvos vaikų vardu 
dėkojame dosniesiems Lietuvos 
vaikų globėjams. „Lietuvos 
Našlaičiu globos" komitetas, 
2711 West 71 Str., Chicago, 
IL 60629. 

• Amerikos lietuviai, at-
jausdami nuskriaustų Lietu
vos vaikų sunkų gyvenimą, 
aukoja: dr. Augustinas Laucis, 
Mt. Olive, IL savo žmonos 
Marijos atminimą pagerbda
mas, aukoja $100; $100 aukoja 
William Sullivan, Cheshire, CT; 
$50 aukoja Gil Girdauskas, 
Wautoma, WI; globojamam 
vaikui šv. Kalėdų dovaną $25 
atsiuntė Nijolė ir Leonas Mas-
kaliunai; $20 aukoja Barbara ir 
Andrew Poškus, North Wey-
mouth, MA; $10 aukoja Jean 
Byrne8, Richwood, NJ. Visiems 
aukotojams Lietuvos vaikų 
vardu dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globa", 2711 West 
71 Str., Chicago, IL 60629. 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Sav ings , 
2212 West Cermak Road. 
TeL (773) 847-7747. (ak.) 

• Automobilio, namų ir 
l igos draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas ALauraitį, A & 
L. Insurance Agency, 9439 S. 
Kedzie Ave., Evergreen Pk., 
IL 60805-2325. TeL 708-422-
3455. 

For unique Lithuanian 
Ar t s and e r a f t s , 

p lease v i s i t 
ridana.com 

• Amerikos Lietuvių ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847-4903, adresas: 4459 
S-Francisco, Chicago, IL 60632. 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPČNAS 
M36SJ^ila«kiRd,Chlca«o,IL606» 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatu 
Jonas Gibaitis 

Cmttnasir 
sjiminsliBss bylos 

«947 8.KedaleA 
CrJoasjn.IL 
TeL 773-776-8700 

E-maib GfbsrftisAHoLeom 
Ton free 84 hr. 888-7784743 

Darbo vai. nuo 9 f* iki 6 v.v. 
flattad 9vj-.ikilv.p.p 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4596W.63 9treat 
Cbieafo, IL 00639 

(Stonai gatras ano .Draugo") 
TaL 779-984-0100. 

TeL 990-957-0900, Laamont, IL 

• BALTIC MONUMENTS, 
1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. TeL 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į na
mus. 

• Prieš užsisakydami 
paminklą aplankykite St . 
Casimir Memorialą, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal 
jūsų pageidavimą, brėžinius. 
Prieš pastatant paminklą, ga
lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
jis padarytas, kaip jau buvo 
jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir 
Vilimas Nelsonai. Tel. 773-
233-6335. 

• „PENSININKO" žurna
lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
773-476-2655. Prenumerata 
metams: JAV-bėse, $15, kitur 
$25. Išeiną 8 kartus per metus. 
Tai vertinga dovana Įvairiomis 
progomis. 

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

•DĖMESIO! VTDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos P AL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 
3533 S. Archer Ave., Chi
cago, TL 60629. TeL 773-927-
9091. Sav. Petras Bernotas. 

Tai Jūsų laikraštis 
D R A U G A S 
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