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Kaina 75 c.

Tėvynėje pasižvalgius. Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais)

* Premjeras Algirdas Bra*
zauskas Švedijoje pareiškė, 
kad dėl Ignalinos atominėj 
elektrinės (IAE) uždarymo 
Lietuva apsispręs iki planuo
jamos derybų dėl narystės Eu
ropos Sąjungoje pabaigos. Ta
čiau, šią problemą sprendžian
čiai Lietuvai labai svarbus yra 
ir ES ‘ valstybių apsisprendi
mas, kokią finansinę ir techni
nę pagalbą jos yra pasirengu
sios suteikti, pažymėjo jis su
sitikime su Švedijos premjeru 
Goran Persson Stokholme. 
Švedijos, kuri yra viena dos
niausių rėmėjų renkant lėšas 
IAE uždarymui, premjeras pa
reiškė sieksiantis ir kitų ES 
valstybių įsipareigojimo dalin
tis su Lietuva jėgainės užda
rymo našta. ibns>

* Seimo narys Stanislovas 
Buškevičius siūlo priimti 
Sektų užkardymo įstatymą, 
kuris draustų steigti organiza
cijas, verčiančias jų narius at
sisakyti Konstitucijoje numa
tytų laisvių ir naudojančias 
psichologinę įtaką. Pagal 
įstatymą, teismui būtų suteik
ta teisė panaikinti tokią orga
nizaciją, paimant jos lėšas 
valstybės reikmėms. Be to, 
įstatyme siūloma apriboti su 
sektomis susijusių asmenų 
galimybes dirbti valstybės tar
nyboje. „Tai yra skandalas, 
kad aš ir mano studentas 
praktikantas paruošėme šitą 
įstatymą. O kur Valstybės 
saugumo departamentas? Ky
la klausimas, ką veikia mi
nėtas VSD skyrius, kad mūsų 
piliečiams nebūtų plaunamos 
smegenys?”, piktinosi S. Buš
kevičius. Jis teigė manąs, kad 
į kovą prieš sektas turėtų 
įsijungti ir Katalikų Bažnyčia.

* Lietuvos socialdemok
ratų partijos pirmiignko pir
masis pavaduotojas, Seimo 
pirmininko pavaduotojas Čes
lovas Juršėnas dalyvaus Mas
kvoje vyksiančiame jungiama
jame Rusijos socialdemokratų 
partijos, kuriai vadovauja bu
vęs pirmas ir paskutinis So
vietų sąjungos prezidentas Mi- 
chail Gorbačiov, suvažiavime. 
Rusijos socialdemokratų parti
ja yra vienintelė, kurią Lietu
vos socialdemokratai įvardija 
kaip savo bendrininkę Rusi
joje. (BNS)

* Kauno miesto savival
dybėje rengiamoje konferen
cijoje buvo pristatytas projek
tas „Kaunas — besimokantis 
miestas”. Kaip sakė Kauno 
technologijos universiteto 
(KTU) Edukologijos instituto 
direktorė ir projekto vadovė 
Palmira Jucevičienė, Kaunas 
pirmasis Lietuvoje įsijungė į 
tarptautinį projektą, kuriame 
dalyvauja keliolika Europos 
miestų. „Projekto tikslas — 
įtraukti bet kokio amžiaus 
miesto žmones į nuolatinio 
mokymosi procesą ne tik mo
kyklose, bet ir darbo vietose, 
namuose”, aiškino P. Juce
vičienė. Labiausiai kauniečiai 
norėtų daugiau išmanyti apie 
žmogaus teises (70 proc.), o 
mažiausiai domina žinios apie 
feminizmą, Rytų valstybių 
kalbas, religines bendruome
nes. (BNS)

* „Mažeikių naftos” val
dyba leido administracijai 
derėtis su naftos produktų 
mažmeninės prekybos ben
drove „Uotas” dėl jos 85 proc. 
akcijų už skolas įsigįjimo.

(LRJElta)

* Seime rodomi mokslei
vių piešiniai apie Valdovų 
rūmų istoriją įtikino Seimo 
pirmininką pasisakyti už šių 
rūmų atstatymą. „Ilgai ne- 
reiškęs viešai savo nuomonės 
Valdovų rūmų klausimu, va
kar išvydęs šią parodą, supra
tau, kad daugiau negaliu tylė
ti. Žinau, žiniasklaida ims šai
pytis: Seimo pirmininkas, gir
di, praskydo, vaikų sujaudin
tas, o man visiškai negėda 
pasiduoti šitų vaikų įtakai”, 
teigė A. Paulauskas, kurio 
daugiausia klausėsi mokslei
viai, kurie dalyvavo piešinių 
konkurse „Valdovų rūmų isto
rija”. (BNS)

* Su verslininkų grupe 
Lietuvoje viešėjęs Izraelio 
valstybinės infrastruktūros 
ministras Avigdor Liberman 
per vizitą Lietuvoje paragino 
geriau išnaudoti Izraelio ir 
Baltijos valstybių ekonomi
nius ryšius. „Nonsensas yra 
tai, kad mūsų valstybėse, savo 
biudžetu pranokstančiose- Ru
siją, vos ne vienintelė Baltijos 
valstybių importo prekė yra 
‘Rygos šprotai’, nors jie ir turi 
didelę paklausą”, sakė A. Li
berman. Ministro nuomone, 
ypač daug ekonominių santy
kių vystymo srityje galima nu
veikti dar ir todėl, kad Izrae
lyje šiuo metu gyvena kelias
dešimt tūkstančių išeivių iš 
Baltijos valstybių, turinčių 
nemažą įtaką savo istorinės 
tėvynės ekonomikai. (BNS)

* Maisto ir gėrimų pra
monė gamybos apimčių ne
mažina, nes didėja eksporto 
apimtys į Baltijos valstybes, 
ES, Uzbekistaną bei Malai
ziją. Sparčiausiai plečiasi 
žuvų produktų ir fermentinio 
sūrio eksportas, o pabrangu- 
sios lietuviškos mėsos ant pre
kystalių kitose valstybėse liko 
labai nedaug. (VŽ,Elta)

* Klaipėdos miesto savi
valdybė susirūpino miesto 
centre esančiame sandėlyje 
praėjusią savaitę rastomis pa
vojingomis medžiagomis ir ke
tina pasirūpinti skubiu jų su
naikinimu. Savivaldybė siūlo 
patraukti baudžiamojon atsa
komybėn pavojingas medžia
gas sandėliavusius asmenis. 
Bendrovės „Klaipėdos laivų 
remontas” individualiai A. Jo
naičio firmai nuomojamame 
sandėlyje aptikta 30 tonų pa
vojingų medžiagų. <bnsi

* Šių metų pasaulio vi
cečempionas, „Auksinės ly
gos” serijos laimėtojas bei Ge
ros valios žaidynėse sidabro 
medalį iškovojęs Virgilijus 
Alekna pateko tarp 20-ies 
žemyno sportininkų, iš kurių 
bus išrinktas geriausias 2001 
metų Europos lengvaatletis.

* Kauno' medicinos uni
versiteto Psichiatruos klini
kos vadovas Benjaminas Bur
ba tapo JAV Psichiatrų aso
ciacijos nariu. Pirmuosius ry
šius su JAV psichiatrais jię 
užmezgė prieš 6 metus, kai 
stažavosi JAV Loyola univer
sitete. JAV Psichiatrų asocia- 
cįja 'įkurta 1844 m. ir viėnįjb 
garsiausius pasaulio psichiat
rus. Norint tapti nariu, reikia 
gauti tr\jų narių rekomendaci
jas. Iki šiol asociacįja beveik 
nepriimdavo psichiatrų iš bu
vusiųjų sovietinių valstybių. 
Psichiatrų asociacijos nariui 
suteikiama galimybė aktyviai 
dalyvauti asociacijos veikloje, 
gilinti profesines žinias. <bns)

departamento direktoriaus pavaduotojas Petras Anusas (dešinėje) ir JAV ambasadorius JohA Tefft.

JAV ambasados Konsulinis 
skyrius — naujame pastate

Vilnius, lapkričio 21 d. 
(BNS) — Trečiadienį Vilniuje 
buvo oficialiai atidarytas nau
jas JAV ambasados Lietuvoje 
Konsulinio skyriaus pastatas.

Ceremonijoje dalyvavęs JAV 
ambasadorius John Tefft sa
kė, jog naujo ir daug didesnio 
Konsulinio skyriaus pastato 
atidarymas liudija, jog Lietu
vos ir JAV santykiai tampa 
vis aktyvesni.

„Konsulinis skyrius yra var
tai į Jungtines Amerikos Val
stijas. Tikėkimės, kad nuo šiol 
turistai, studentai, verslinin
kai ir kiti šalies gyventojai ga
lės lengviau ir greičiau 'gauti 
JAV vizą”, teigė Lietuvos Už
sienio reikalų ministerijos 
Konsulinio departamento di
rektoriaus pavaduotojas Pet
ras Anusas.

JAV ambasados pirmasis

JAV rašytojo knygoje Lietuva — 
atsilikusi nusikaltėlių valstybė
Vašingtonas, lapkričio 21 

d. (BNS) — Lietuvos ambasa
dorius Vašingtone Vygaudas 
Ušackas pakvietė atvykti į 
Vilnių amerikietį rašytoją 
Jonathan Franzen, kurio nau
jausioje knygoje pateikiamas 
sukarikatūrintas Lietuvos 
vaizdas papiktino JAV lietu
vių bendruomenę.

J. Franzen romanas „The 
Corrections” („Pataisos”) praė
jusią savaitę laimėjo JAV 
Valstybinį knygos apdovano
jimą.

„Lietuvos aprašymas jūsų 
knygoje mane suglumino”, 
rašoma V. Ušacko laiške ra
šytojui, kurio romane Vilnius 
aprašytas kaip nuolat ken
čiantis maisto ir energijos sty
gių bei valdomas nusikalsta
mų grupuočių.

„Nors tai tik grožinis kū
rinys, skaitytojų akyse jis gali 
sukurti iškreiptą Lietuvos 
vaizdą”, rašo ambasadorius.

Viename iš knygos skyrių 
apie Vilnių rašoma, kad čia 
nuolat stinga anglies ir elekt
ros, šaudoma iš pravažiuo
jančių automobilių ir iš bado 
valgoma arkliena.

New Yorke leidžiamas inter- 
netinis laikraštis „Smarter- 
times.com” cituoja pasibai
sėjusią New Yorko Lietuvių 
bendruomenės vadovę Giedrę 
Kumpikas, kuri teigia ne
girdėjusi, kad kas nors Lietu
voje valgytų arklieną.

Tarptautinio valiutos fondo 
atstovas Lietuvoje Mark Hor
ton taip pat teigė, kad Lietu
vos aprašymas knygoje neati
tinka tikrovės. „Lietuvos raidą 
vadinčiau sėkminga. Romane 
aprašyta anarchijos ir gaujų 
vadeivų vyravimas neatitinka

sekretorius Michael Boyle sa
kė, kad steigiant ambasadą, 
nesitikėta, kad jos vaidmuo 
taip išaugs, todėl kuriami to
lesni atstovybės plėtros pla
nai.

JAV ambasados Konsulinis 
skyrius įsikūrė šalia dabarti
nio ambasados pastato sosti
nės Akmenų gatvėje. Jo staty
ba prasidėjo šių metų sausį ir 
kainavo apie 4 mln. litų. Di
džioji dalis panaudotų statybi
nių medžiagų yra pagamintos 
Lietuvoje.

Naujose 240 kv metrų pa
talpose sukurta daug patoges
nė ir erdves*.' 'darbo aplinka, 
besikreipiančius gyventojus 
aptarnaus 10 darbuotojų.

Išplėsti Konsulinio skyriaus 
patalpas nutarta po to, kai la
bai padaugėjo Lietuvos gyven
tojų prašymų JAV vizoms gau-

tikrovės”, „Smartertimes.com” 
sakė M. Horton.

Gausiai perkamą knygą 
išleidusios leidyklos „Farrar, 
Straus and Giroux” atstovas 
Peter Miller Intemet’o laik
raščiui sakė, kad autorius at
sitiktinai išsirinko vieną iš 
Rytų Europos valstybių, o Lie
tuvos įvaizdis knygoje tėra jo 
vaizduotės vaisius.

V. ' Ušackas laiške JAV 
rašytojui pasiūlė geriau susi
pažinti su Lietuva. „Norėčiau 
pakviesti jus aplankyti Lie
tuvą bei susipažinti su jos 
gamta, žmonėmis ir įsitikinti, 
jog mūsų tautos turi daug ką 
bendra”, rašo ambasadorius.

Pasak JAV žurnalo „The 
New York Review of Books”, 
amerikiečių šeimos istoriją ap
rašančiame romane pasakoja
ma, kaip vienas šios šeimos 
narys atvyko į Vilnių padėti 
pažįstamam buvusiam Lietu
vos viceministrui, kuris kny
goje pakrikštytas Gftanu Mi
sevičiumi, sukurti tinklalapį 
Xithuania.com”, skirtą vilioti 
pinigus iš patiklių amerikiečių 
investuotojų. Anot knygos, 
šiame tinklalapyje siūloma 
įsigyti vasarnamį Palangoje, 
privilegįją statyti automobilį 
Vilniaus senamiestyje bei tei
sę, kad be eilės būtų atlikta 
akies ragenos operacija Anta
kalnio ligoninėje.

Žurnalo teigimu, J. Fran
zen taip pat rašo, jog Lietu
voje vyrauja „pažengęs neo- 
technofeodalizmas", valstybės 
ekonomika yra nuolatinėje 
krizėje, nes amerikiečių inves
tuotojai dėl pasaulinės eko
nomikos griūties pasitraukė iš 
Lietuvos.

Kętučio Vanago (Elta)' nuotr

ti. 1999 m. JAV ambasada ga
vo šiek tiek daugiau kaip 
10,000 prašymų vizoms, o nuo 
2000-ųjų metų rugpjūčio iki 
2001 m. rugpjūčio — 34,232 
prašymus, iš jų vizos buvo 
išduotos 20,253 asmenims.

Šiuo metu per dieną priima
ma apie 140 asmenų pokalbiui 
dėl JAV vizos. Pokalbio tenka 
laukti apie 2-3 savaites.

* Užsienio reikalų mini
sterija patvirtino, kad pir
madienio naktį Čikagos prie
miestyje per avariją žuvo du 
Lietuvos piliečiai, tačiau tre
čiojo žuvusiojo asmenybė kol 
kas nenustatyta. Kaip sakė 
URM Informacijos ir kultūros 
departamento direktorius Pe
tras Zapolskas, avarijoje žuvo 
Lietuvos piliečiai kaunietis 24 
metų Tomas Kuprėnas ir 
klaipėdietis 38 metų Valerijus 
Parutis. Dar viena automobi
lio keleivė — 21 metų Lietu
vos pilietė Giedrė Danasaitė, 
anksčiau gyvenusi Joniškyje, 
buvo sunkiai sužeista ir dabar 
gydoma ligoninėje. Avarijoje 
žuvo dar vienas vyriškis. Iš 
pradžių buvo manoma, kad 
tai 30 metų šaulietis Saulius 
Pluščiauskis, nes pas žuvusįjį 
buvo rastas jo pasas. Tačiau 
S. Pluščiauskis dabar yra 
Šiauliuose gyvas ir sveikas, o 
tikroji žuvusiojo asmenybė kol 
kas nenustatyta. Spaudos 
duomenimis, S. Pluščiauskis 
per pastaruosius 5 metus du
kart prarado pasą. Avarijos 
metu nesmarkiai lijo. Spau
dos duomenimis, automobilis 
smarkiai viršijo leistiną greitį. 
Per pirminį patikrinimą žu
vusiųjų kraujyje alkoholio ir 
kvaišalų nerasta. (BNS)

• Vilniaus visuomenės 
sveikatos centras siekia nu
traukti vokų su milteliais tyri
mus, nes tai išvargino dar
buotojus ir baigia išeikvoti 
šios įstaigos biudžetą. „Mano 
darbo stažas ir patirtis leidžia 
daryti išvadą, kad juodligės 
sukėlėjų Lietuvoje nėra iš kur 
gauti. Žmonės juodlige užsi
krečia nuo gyvulių, bet jie šiuo 
metu šia liga neserga. Be to, 
jei mūsų šalyje platintojai 
siuntinėtų juodligės bakteri
jas, pirmiausia patys su
sirgtų”, taip motyvus, dėl 
kurių pasiūlyta nutraukti 
juodligės tyrimus, vardijo 33 
metus centre dirbantis Stanis
lovas Tarbūnas. Jis nurodė, 
kad juodligės užkrato reikėtų 
ieškoti tik iš užsienio valsty
bių gautuose įtartinuose siun
tiniuose. Centro mikrobiologi
jos laboratorįja nuo spalio 15 
d. iki lapkričio 20 d., ištyrė 
139 paketus su įvairir a i. li
teliais ir neaptiko juodligės 
sukėlėjų. Tokiems tyrimams 
jau išleista 70,000 litų. ibnsi

Taškentas. JAV gali dislokuoti papildomas sausumos pajėgas 
Afganistane, kuriame jau yra Amerikos specialiosios pajėgos, tre
čiadienį pareiškė JAV Centrinės vadovybės vadas generolas Tom- 
my Franks, trijų dienų viešnagės Uzbekistane metu apsilankęs 
buvusios Sovietų sąjungos kariuomenės bazėje, kurioje dabar yra 
įsikūrę maždaug 2,000 JAV kareivių. Antradienį Pentagonas pa
reiškė, kad maždaug 2,300 JAV jūrų pėstininkų laukia įsakymo 
vykti į Afganistaną paremti čia jau veikiančių JAV pajėgų.

Chanabadas. Afganistano Šiaurės sąjungos pajėgos Talibano 
kovotojams, vis dar tebesilaikantiems šiaurėje esančiame Kundū- 
zo mieste, nurodė pasiduoti iki ketvirtadienio ryto, trečiadienį sa
kė vienas sąjungos pajėgų vadas Nazir Mahmad. „Vėliau jiems 
teks prisiimti atsakomybę už pasekmes”, sakė generolas. Ultima
tumas pateiktas įstrigus deryboms dėl Kundūze —vieninteleje li
kusioje Talibano tvirtovėje Afganistano šiaurėje — esančių tūks
tančių talibų kovotojų'pasidavimo. Tuo tarpu JAV karo lėktuvai 
trečiadienį toliau bombardavo Kundūzo anklavą, kuriame Įstrigo 
apie 30,000 kovotojų. Vienas Talibano kovotojų vadas yra sakęs, 
kad kovotojai norėtų pasiduoti, bet tik prižiūrint Jungtinėms Tau
toms (JT). Tačiau JT, JAV ir britų pareigūnai yra sakę, kad daly
vauti negali.

Rijadas. Kad nepatektų į amerikiečių rankas, Osama bin La
den, kurio ieško specialiosios JAV pajėgos, savo padėjėjams nuro
dė jį nužudyti. Be to, Saudi Arabijoje gimęs islamistas į vaizda
juostę įrašė kalbą, kuria išreiškė savo paskutinę valią ir ragina 
tęsti atakas prieš Ameriką, rašo laikraštis „Al Watan”. „Bin La
den pasakė kai kuriems artimiems ir jam atsidavusiems žmo
nėms, kad gyvena paskutiniąsias savaites ar dienas”, rašo laikraš
tis, remiamasis „informuotais JAV ir Europos diplomatiniais šal
tiniais” Paryžiuje „Jis neketina leisti, kad amerikiečiai ar Afga
nistano Šiaurės sąjungos nariai jj nužudytų arba suimtų, nes tai 
jam būtų didelis pralaimėjimas”, teigiama straipsnyje.

Spin Boldak, Afganistanas. Talibano judėjimas prarado visus 
ryšius su Osama bin Laden ir nežino, kur jis yra, trečiadienį sakė 
talibų atstovas .spaudai Syed Tayyad Agha Pasak jo, Talibanas 
nežino, kur Afganistane yra ir O. bin Laden tinklo „al-Qaeda” na
riai ir at jie slepiasi talibų kontroliuojamose provincijose. Talibano 
ambasadorius Pakistane Abdul Salam Zaeef sekmadienį pažymė
jo, kad O. bin Laden yra talibų svečias. „Mes rūpinsimės juo iki 
paskutinės minutės. Nežinome, kur jis yra”, sakė jis.

Madridas. Talibų vyriausiasis vadas, mula Mohamad Omar 
„yra Kandaharo mieste, ir padėtis ten visiškai normali”, pranešė 
Afganistano talibų vyriausybes užsienio reikalų ministro pavaduo
tojas Najibulah Sherząi. Kaip pranešė Ispanijos laikraščio „EI 
Pais” korespondentas, kuris dalyvavo šiame pokalbyje, Talibano 
atstovas atmetė galimybę, jog talibai pasiduos į nelaisvę, ir pareiš
kė įsitikinimą, kad „artimiausiomis dienomis mes atkovosime 
prarastas valstybės teritorijas”. Pasak jo, mula Omar dabar vado
vauja daugiau kaip 50,000 žmonių, kurie kontroliuoja 8 iš 32 Af
ganistano provincijų.

Vašingtonas. JAV Valstybės departamentas antradienį visa
me pasaulyje atnaujino diplomatinio pašto pristatymą, kuris be
veik prieš mėnesį buvo nutrauktas dėl keliuose departamento 
pašto skyriuose aptiktų juodligės sukėlėjų. Departamento atsto
vas spaudai Richard Boucher sakė, kad į 30 ambasadų ir atstovy
bių užsienyje išsiųsti 37 per JAV pašto tarnybą gauti pašto maišai 
su laiškais ir siuntiniais,-kurie yra apšvitinti, kad būtų sunaikin
tos bakterijos.

Vašingtonas. JAV sveikatos apsaugos pareigūnai trečiadienį 
patvirtino, kad Connecticut valstijos gyventoja serga plaučių juod
lige. Kaip pranešė valstijos gubernatorius John Rowland, „mo
teriai 94 metai, šiuo metu jos būklė kritiška”. Nuo rugsėjo pabai
gos, kai JAV pasirodė laiškai su juodligės sukėlėjais, mirė plaučių 
juodlige susirgę 4 žmonės Yra patvirtinti dar šeši plaučių juodli
gės ir septyni mažiau pavojingos odos juodliges atvejai.

Maskva. Rusija siekia „balso teisės” NATO, ir tai „ilgainiui ga
lėtų pakeisti Rusijos ir NATO nuolatinę bendrąją tarybą, kuri da
bar yra mūsų dabartinis bendradarbiavimo pagrindas”, pareiškė 
Rusijos gynybos ministras Sergej Ivanov trečiadienį, prieš NATO 
generalinio sekretoriaus George Robertson atvykimą į Rusiją. Pa
sak S. Ivanov, 1997 m įsteigta Rusijos ir NATO nuolatinė bendro
ji taryba „neveikia. Visi yra tuo įsitikinę ir vienbalsiai tai pripa
žįsta”. Prieš G Robertson vizitą į Rusiją Londonas pasiūlė priimti 
Maskvą į naujai steigiamą konsultacinę tarybą, kurioje ji turėtų 
panašias teises kaip ir 19 dabartinių NATO narių. Britanijos 
premjeras Tony Blair pabrėžė, kad priklausydama konsultacinei 
tarybai, Rusija netaps tikrąja NATO nare, tačiau taip bus pripa 
žintas jos indėlis užtikrinant tarptautinį saugumą po rugsėjo lld 
įvykdytų teroro išpuolių JAV.

Kopenhaga. Danijos centro dešinės opozicija antradienį laimė
jo savo didžiausią pergalę per 80 metų, po pirmalaikių rinkimų 
kampanijos, kurioje daugiausia dėmesio buvo skirta imigracijo.-
problemoms, sugebėjusi didele 
persvara įveikti valdančiąją So
cialdemokratų partijos koali
ciją. Premjeras-veteranas Poul 
Nyrup Rasmussen, ilgiausiai 
poste išdirbęs Europoj Sąjun
gos valstybių premjeras, su aša
romis akyse pripažino pralai
mėjęs Andere Fogh Rasmussen 
Liberalų partijos vadovaujamai 
opozicijai. Naujasis premjeras 
paragino vyriausybę stengtis iš
laikyti mažiausią per 25 metus 
5 proc. nedarbą, didžiausią jo 
administracijos pasiekimų.

KALENDORIUS
Lapkričio 22 d.: Sv Cecilija; Či

lė, Darginte, Laimutis, Rustenis, 
Steikintas. Padėkos diena (.JAV).

Lapkričio 23 d.: Adelė, Doviltas, 
Klemensas, Kolumbanas, Lakštutė, 
Liubarte.

Lapkričio 24 d.: Šv. Andnus, 
Dung Lac ir draugai; Gerardas, Kri- 
zogonas, Mantvinas. Rumbaudas, Žy
barte.

Lapkričio 25 d.: Gedkantas, 
Germilė, Kotryna, Santautas

Lapkričio 28 d.: Dobilas, Leonar 
das, Silvestras, Vygante
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IŠGIRSK, DIEVE, MŪSŲ MALDĄ
Aš esu dėkinga už viską! 

Kad aš turiu tokią nuostabiai 
linksmą šeimą. Kad aš turiu 
tokius smagius,' išmintingus 
draugus. Kad aš turiu lietuvy
bę, katalikybę ir gyvybę. •

Gąja Sidrytė
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Suklupę prieš altorių mes 
meldžiame taikos.

Nulenkę galvas prašome vi
siems ramybės ir tiesos.

Pakeiki iš griuvėsių 
ir vesk šviesiu ateities keliu. 
Išgirsk, Dieve, mūsų maldą! 

Vasario 16 gimnazijos 
Vyskupo M. Valančiaus 
moksleivių ateitininkų 

kuopa 
(Vokietija)

Mielas Dievuli, ačiū, kad Tu 
sukūrei tokį gražų pasaulį. 
Sunku įsivaizduoti kaip Tu 
gavai visas tas idėjas sukurti 
tokį nuostabų pasaulį, kai vis
kas dar buvo juoda — visas 
tas gražias gėles, įdomius me
džius ir gardžiausius saldumy
nus. Ačiū, Dieve, ačiū labai.

Mykolas Daugirdas

Mielas Dievuli, aš šia malda 
noriu padėkoti už viską ką Tu 
mums davei. Greit ateis Pa
dėkos diena — laikas, kai visi 
dėkoja visiems, kurie padarė 
jų gyvenimą geresniu. Tu ma
no gyvenimą tikrai padarai 
geresniu. Baigdamas šią mal
dą prašau padėti man ateityje. 
Ačiū. Amen.

Šarūnas Daugirdas

Ačiū, Dieve, už mus visus
Ir už mūsų tėvelius.
Kad galime būti mokykloje,
Nors kartais mes nenorime.
Dėkojame už visus žaislus
Ir šiltus mūsų drabužius.
Ačiū, Dieve, už draugus,
Dėkojame ir už namelius.

Adomas Daugirdas

Dėkoju už šią progą švęsti 
kartu su šeima ir draugais. 
Dėkoju už visus ir viską.

Andrius Ragas

Ačiū, Dieve, už mano drau
gus

ir šiltus namus; 
mano šeimos narius 
ir už visus žaislus.

Algis Grybauskas, 7 sk.

Aš esu dėkinga už šeimą ir 
namą. Ne visi yra tokie lai
mingi. Aš irgi esu dėkinga už 
draugus, kad mes galim žaisti 
kartu.

Saulė Grybauskaitė, 6 sk.

Dieve, mūsų Tėve. Dėkoju 
už šią Padėkos dienos progą 
sueiti kartu su šeima ir drau
gais. Dėkoju už maistą ir 
draugus. Aš tave myliu!

Kristina Petkutė

Dėkoju už laisvą valią, inte
ligentiškumą, tėvus, brolius, 
seseris, pasaulį. Prašau padėti 
visiems tiems, kurie padeda 
„kovoje prieš terorizmą”.

Matas Čyvas

Dėkoju už visą pagalbą, ku
rią Tu žmonėms esi suteikęs 
Dėkoju už pagalbą nelaimin
giems žmonėms ir tiems, ku
riems daugiausia jos reikia.

Algis Bielskus

Dėkoju už gerą gyvenimą, 
šeimą ir draugus. Dėkoju už 
visa ką mes turime ir ką tu
rėsime. Svarbiausia, dėkoju 
Tau, kad esi su manim.

Lina Rauchaitė

Dėkoju už šiltą šeimą, kuri 
.suteikia man daug džiaugsmo 
ir meilės.

Kęstutis Daugirdas

Norėčiau Tau padėkoti už 
draugus, gerą gyvenimą ir šei
mą. Dėkoju, kad einu į gerą 
mokyklą, ir už visus savo ta
lentus, kuriuos aš darau „ad 
majorem Dei gloriam”.

Vytas Vaitkus, 
Clevelando kuopos 

moksleivis

Ačiū, Dievuli, už šiltą na
melį ir lovytę. Ačiū už mamytę 
ir tėvelį, už sesutes ir broliu
kus ir už gerus senelius. Ačiū 
už maistą ir draugus.

Siga Kisieliūtė

Dėkoju už gyvenimą ir už vi
sus žmones šiame pasaulyje. 
Dėkoju už valgius ir gėrimus. 
Mes visi Tave mylime. Ačiū!!!!

Darius Jutzi

Mes dėkojam, Tau, už tėvus, 
draugus ir ateitininkus. Atsi
prašome už visas nuodėmes ir 
prašome Tavęs mus visus pri
žiūrėti.

Antanas Petkus

Už vaikų džiaugsmą ir nuo
širdumą,

Už Dievo meilę, šeimų dar
numą,

Globėjų darbą, vadovų ryž
tą,

Skaisčią saulutę kasdien iš
vystą.

Ačiū, Tau, Dievuli.
JASCV

MAS ŽIEMOS 
KURSAI

2001-ųjų metų moksleivių 
ateitininkų žiemos kursai 
Dainavoje vyks gruodžio 26- 
30 d. Kursų pradžia trečia
dienį, gruodžio 26 d., 2 v. p.p., 
o pabaiga sekmadienį, gruo
džio 30 d., 11 v. r. Kursus ruo
šia dr. Vėjas Liulevičius, Biru
tė Bublienė ir MAS CV.

Norintys dalyvauti, prašomi 
registruotis ei. paštu:, plunks- 
na@aol.com parašydami pa
vardę ir vardą, adresą, amžių 
ir namų telefono numerį. Re
gistracijos informaciją ir rei
kalingas anketas (Camper 
registration and consent re- 
cord; camp health history 
record, ir drausmės sutartį) 
galima išspausdinti iš ateiti
ninkų tinklapių http7 
www.ateitis.org Užpilcžius 
anketas, jas drauge su kursų 
mokesčiu, 180 JAV dolerių če
kiu, išrašytu „Lithuanian Ca
tholic Federation, Ine., Ateitis, 
MAS”, siųsti Onilei Šeštokie
nei, 15 Christine Lane, Media, 
PA 19063.

Po gruodžio 12 dienos mo
kestis bus 190 JAV dolerių. '

Svarbi pastaba: dalyviai, 
atskrendantys į Detroito oro 
uostą, prašomi atvykti gruo
džio 26 dieną iš ryto, prieš 
pietus. Žiemos metu trauki
niai labai nepatikimi ir vė
luoja. Kursų vadovybė ne
priims moksleivių traukinio 
stotyje. Tėvai prašomi susior
ganizuoti ir moksleivius at
vežti automobiliais. Patartam 
moksleiviams patiems nevai
ruoti peržiemos orus ir snie
gus į Dainavą.

Čikagos moksleivių Ateitininkų Lipniūno-Stulginskio kuopa Moksleivių ateitininku s-gos suvažiavime, Daina
voje, 2001 metų vasarą. Čikagai atstovavo 3 moksleiviai. Nuotr. Vijos Sidrytės

MAS STOVYKLOS LAIKRAŠTĖLIS
Atvertus žalią MAS 2001 

vasaros stovyklos Dainavoje 
laikraštėlio viršelį, randame 
46 puslapius įvairiausios me
džiagos:

... pirmame puslapyje re
dakcijos nuotraukos, nors ne 
visų. Redakciją sudarė: Daina 
Maciūnaitė, Sigita Newsom, 
Janina Griciūtė, Gytis Stapu- 
šaitis, Vytas Vaitkus, Dainius 
Šileika, Vladas Vitkevičius ir 
vadovės Gintė Kasputytė bei 
Onilė Šeštokaitė.

... pora puslapių iliustruo
jančių kiekvienos stovyklos 
dienos temą — deja, piešiniai 
nepasirašyti, tai nežinia kas 
tas/ta talentingas iliustrato- 
rius/ė.

... pora puslapių abiturien
tų pasisakymų apie Daina
vos ateitininkų stovyklas.

... devyni puslapiai stovyk
lautojų nuotraukų ir jų pa
čių būrelių apibūdinimai.

... pora puslapių laisvai pa
sirinktų užsiėmimų aprašy
mų.

... 14 puslapių stovyklauto
jų vestų pasikalbėjimų su 
stovyklos vadovu.

... trys puslapiai nuotraukų, 
bet tik patys stovyklautojai 
gal galėtų pasakyti kas jose
— jokių parašų. Aišku, ir ne 
stovyklautojai gali rasti pa
žįstamų veidų.

... du puslapiai pranašysčių
— po kelių metų bus įdomu 
sužinoti, kurios išsipildė.

... puslapis atsiliepimams į 
klausimus, pateiktus stovyk
lautojams anketoje — pavyz
džiui: kas maloniausia/ias, 
draugiškiausia/ias, sportiš- 
kiausia/ias ir panašiai.

... puslapis įvairių galvosū
kių.

... stovyklautojų ir vadovų 
sąrašai.

... Lietuvos kuopų sąrašas
— gal kai kurie moksleiviai 
stovyklautojai užmegs ryšius 
su ateitininkais Lietuvoje.

Laimingi šių dienų stovyk
lautojai, kad laikraštėlius 
taip lengvai gali paruošti. Ko
kią lengvatą teikia kompiu
terio naudojimas. Koks pa
prastas pasidaro prisiminimų 
kaupimas. Abiturientai Artus 
Elvikis, Kęstutis Aukštuolis, 
Lina Šeštokaitė, Petras Kup
rys, Linas Šaulys, Simas La- 
niauskas ir Vįja Sidrytė ir ra
šė apie tuos prisiminimus. Iš 
jų rašinių dalinamės Kęstučio 
Aukštuolio, Simo Laniausko ir 
Linos Šeštokaitės prisimini
mais.

Kęstutis rašo:
„Dainava yra vieta, kurioje 

lyg šaltinyje gali atgaivinti 
savo sielą. Aš grįžęs bandau 
paaiškinti savo įspūdžius, pa
pasakoti kokia aplinka, bet 
žodžiais sunku išreikšti savo 
jausmus, kuriuos patyrė ma
no širdis, kai aš buvau Dai
navoje. Kai po metų grįžtu, 
įvažiavus pro vartus, atgyja 
jausmai, patirti prieš metua.

Kokie bus mano draugai? 
Ar jie labai pasikeitė? O gal

senosios stovyklos meilės bus 
dar išlikusios? Kasmet aš grįž
tu, draugai vis labiau subren- • 
dę, jausmai pasikeitę, bet iš
lieka vienas pastovus įspūdis 
— tai Dainavos vaizdai. Visi 
išsirikiavę vėliavų aikštėje 
gieda himnus, kol vėliava su
sipainioja virvėse. Mišios prie 
ąžuolo, kol Spyglys spindi 
savo grožyje ir kunigas bando 
sulaikyti Biblijos puslapius, 
kad vėjas nenupūstų.

Tai ir yra Dainava, man su
kelianti jausmus, kurių nega
lėčiau paaiškinti draugams 
šioje vietoje. Tai yra Dai
navos paslaptis, kurią mums 
reikės perduoti savo vaikams, 
kad ir jie galėtų išgyventi šią 
nuostabią vietovę ir jausmą, 
kurį mes vadiname Dainava”.

Simas rašo:
„Jau aštuoniolika metų 

stovyklauju Dainavoje. Kiek
vieną kartą,, kai čia atva
žiuoju, patiriu naujų įspūdžių 
ir būnu sužavėtas besikei
čiančios gamtos. Negaliu įsi
vaizduoti vasaros be Spyglio,

• barakų ir Dainavos grožio. Su 
šia vieta yra susiję tiek daug 
brangių prisiminimų. Čia aš 
turėjau galimybę susidrau
gauti su tiek daug įvairių 
žmonių. Tad, kitiems jaunes
niems moksleiviams sakau: 
„išnaudokite kiekvieną dieną 
šioje nuostabioje vietoje, vi
sados prisiminkite iš kur 
esate kilę”.

Lina rašo:
„Štai ir baigiasi beveik de

šimt metų jaunystės lietu
viškose stovyklose. Sunku ti
kėti, nes nuo devynerių metų, 
kiekvieną vasarą aš dvi sa
vaites praleisdavau lietuviš
koje aplinkoje, dainuodama, 
sportuodama, juokaudama, 
gyvendama. Net nereikėjo 
klausti manęs, kokie vasaros 
planai. Lietuviška stovykla 
visada buvo įtraukta į vasa
ros planus, visada buvo ver
ta.

Dainava yra ypatinga vieta, 
kurioje ne tik gražu, bet ir 
nuostabūs žmonės, įspūdingi 
patyrimai bei nepakartojamos 
pamokos. Dainava ir jos žmo
nės mane daug išmokė. Čia 
aš išmokau bendrauti ir drau
gauti su kitais, pažinti žmo
nes. Aš čia esu patyrusi 
daug įvairiausių emocijų. Ir 
nesvarbu, kas stovykloje atsi
tinka, kiekvienus metais grį
žusi iš Dainavos, aš jaučiuosi 
pilnesnė, didesnė, paaugusi ir 
subrendusi. Tai yra Dainavos 
stebuklas. To aš ir pasiilgsiu. 
Dainavoje susitinki su pana
šiais žmonėmis. Pasikalbi, 
pasikeiti mintimis. Nei mie
gi. Šypsaisi. Juokiesi. Šoki. 
Išmoksti. Gyveni, kaip niekur 
kitur. Dainavos dėka vasara 
tampa nenuobodi. Gailiuosi 
tų, kurie negali patirti Dai
navos stebuklo, nes žinau, 
koks jis man buvo, yra ir bus 
brangus”.

L.S.

Metams 1/2 metų 3 mėn.
JAV $\00.00 $60.00 $38.00
Kanadoje ir kitur (U.S.) $115.00 $65.00 $45.00
Tik šeštadienio laida:
JAV $60.00 $45.00 $33.00
Kanadoje ir kitur (U.S.) $65.00 $50.00 $38.00
Užsakant į Lietuvą:
Oro paštu $500.00 *250.00
Reguliariu paštu $100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida oro paštu $160.00 $85.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu $55.00

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
Administratorius - Valentinas 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 kopįją.

ATEITININKŲ KŪČIOS 
ČIKAGOJE

Čikagos ir apylinkių Lip- 
niūno-Stulginskio moksleivių 
ateitininkų kuopa maloniai 
kviečia visus šventiškai nusi
teikusius į tradicinę Kūčių 
šventę, sekmadienį, gruodžio 
16 d., 1 vai. p.p. švenčiamą 
Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje. Po iškilmingų šv. Mišių, 
šeimyniškai dalinsimės plot- 
kelėmis ir pasivaišinsime Kū
čių vakariene, kurią paruoš 
nuostabi valgių gamintoja 
Ona Norvilienė ir jos pasi- 
šventusios talkininkės. Pasi
linksminsime kalėdinių gies
mių giedojimu. Čikagos moks
leiviai ateitininkai kviečia vi
sus kartu švęsti Atpirkėjo gi
mimą, kaip bendra lietuviška 
šeima ir prašyti Kūdikėlio Jė
zaus džiaugsmo, sielos ramy
bės, geros sveikatos ir laimės. 
Tęskime šią gražią lietuvišką 
bei Čikagos visuomenės tradi
ciją. Registruotis pas Liudą 
Landsbergį (630) 792-0616 ar
ba elektroniniu paštu:

liudas@mindspring.com. 
Kūčių šventės dalyvavimo au
ka: 15 dol. suaugusiems, 10 
dol. jaunimui, o vaikučiams 
iki aštuonerių metų — nemo
kamai. Laukiame visų!!! 
ATEITININKŲ RENGINIAI 

Čikagoje
Gruodžio 16 d. — Čikagos 

Ateitininkų kūčios 1 vai.p.p. 
Jaunimo centro didž. salėje. 
Rengia Lipniūno-Stulginskio 
moksleivių ateitininkų kuopa. 

Clevelande
Gruodžio 1 d. — Advento 

Susikaupimo dieną Dievo Mo
tinos parapijos svetainėje atei
tininkams ir visuomenei ren
gia sendraugiai ateitininkai. 

Dainavoje
Gruodžio 26-30 d. — MAS

Žiemos kursai. Registracija iki 
gruodžio 12 d.

MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A 

Joliet. IL 60435 
Tel. 815-744-0330, 

lietuviškai 815-744-8230 
www.centeriorsurgeryandbreasthealth.com

DR RUSSELLMILER.MD
seim?h?ryudr'8^as,r 

Perėmė dr. P. Kisieliaus praktiką 
Oak Park Physicians Office 
6626 W. Cermak Rd., 

Benaryn, IL 60402 
Tel. 706-464-1545.

Asta M. Astrauskas, MC
Vaikų gydytoja 

Paloa Pedtotncs 
708-923-6300

Chicago Pi 
773-582

TERESĖKAZLAUSKAS, M.D.
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia PI., Orland Park, IL 
Tai. 706-349-0887. 

Priklauso Palos ir Christ

DR. DALIA JODINAU S 
DANTŲ GYDYTOJA 
15643 W. 127»8tr.

8ullo101 
Lamom, IL 

Tol. 630-243-1010

GEDAS M. GRINIS.MD
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA

Aurora Medical Center
10400 75 St. Kenosha, Wl 53142 

(262) 697 6990

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway 
Willowbrook.IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos pagal susitarimą

Ramone C. Marsh, MD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400
Valandos pagal susitarimą

Dr. Rimas Novickis
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

Manualinė fizioterapija, akupunktįjros, 
galvos skausmų (ir migrenos), 
sportinių traumų specialistas

6645W. Stanley Ava., Bervvyn, IL
60402, teh 708 - 484-1111. 

Valandos kasdien, savaitgaliais susitarus. 
Kalbame lietuviškai.DR. ELKSIJUS LELIS

AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA
1192 Walter St., Lemont, IL 60439

1051 Essington Rd. #200,
Joliet, IL 60435

Tel. 815-723-1854

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. RAMUNĖ MACIJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

9356 S. Robertą Road
Hickory Hills

Tel. 708-598-2131
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

DR. VIUUS MIKAITIS 
Šeimos daktaras ir chirurgas 

FAMILY MEDICAL CLINIC
10611 W. 143 SLOlUnd Park IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital
Sitver Cross Hospital

Valandos pagal susitarimą
Tsl. 708-460-2500

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

7722 S. Kedzie Avė. ,, 
Chicago, IL 60652

Kąb. tel. 773-471-3300Cardiac Diagnosis, LTD.
6417 W. 87 Str.

Oak Lawn, IL 60453
Tol

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

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

DR. LINA POŠKUS
DANTŲ GYDYTOJA

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

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

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Chicago. IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLAS PRUNSKIS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
SCOTT QREENWALD, MD 

Illinois Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
vėso? suiotdimų daroovietejebei 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. K. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS kojų venas

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

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

DR. DANA M.SALIKLIS
Dantų gydytoja

825 8. Mannhoim Rd. 
Westchester, IL 80154

Tsl. 708-344-1894
Valandos pagal susitarimą

DR. E. DĖCKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

NERVU IR EMOCINES LIGOS
Kab. 773-735-4477

6449 S. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

SURENDER LAL, M.ft.
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kedzle Avė. 
Chicago, IL 60652
Tel. 773-434-2123

Valandos pagal susitarimą.

DR. PETRAS V.KISIEUUS 
INKSTU, POSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center tor Health,

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2809

DR. V J. VASAITIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

4817 W. 83 8L, Burbank, IL 
Tat 708-423-6114 

Valandos pagal sueitarimą

BIRUTĖ LPUMPimS, M.D.
FaOow: American Academy of 

Family Practice

ŠEIMOS GYDYTOJA

LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos/Chirurgija

9830 S.RkJgeland Ava. 
Chicago Rldge, IL 60415

Tel. 700-636-6622
4149 W. 83rd. St.

Tel. 773-735-7708

Ambar Health Center
Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas, 

chiropraktika.manualinė terapija, 
akupunktūra.

7271 S. Harlem, BrMgeviesr, IL 
40455. Tel. 706-594-0400. Kalbame 

lietuviikal. Valandos susitarus
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LIETUVOS KARIUOMENES 

SUKAKTĮ MININT

IGNAS MEDŽIUKAS
Kilus Pirmąjam pasauli

niam karui, į Rusijos kariuo
menę buvo pašaukta 64,500 
lietuvių. 1917 m. Rusijos ka
riuomenėje liko tik apie 
30,000 lietuvių karių: dalis jų 
žuvo karo veiksmuose, kiti 
buvo sužeisti ar pateko į vo
kiečių nelaisvę. Veikiant revo
liucinėms nuotaikoms, Rusijos 
kariuomenėje pradėjo irti 
tvarka ir drausmė. Kariai ren
gė susirinkimus ir mitingus; 
steigė komitetus. Lietuviai ka
riai savo susirinkimuose bei 
suvažiavimuose ėmė reikalau
ti Lietuvos nepriklausomybės 
ir leisti patiems spręsti savo 
likimą. 1917 m. gruodžio 9 d. 
Smolenske sudaryta komisija 
lietuvių karių tautiniams dali
niams steigti. Planuota suor
ganizuoti lietuvių karių divi
ziją ir ją sutelkti arčiau Lietu
vos ribų: Smolenske, Vitebske, 
Jelnioje. Tačiau šis planas bu
vo tik iš dalies įvykdytas, nes 
jį sutrukdė bolševikų revoliu
cija. Bolševikai sutiko leisti 
lietuviams organizuoti divizi
ją, bet su sąlyga, jei jie su lat
vių divizija sudarys korpusą, 
pavaldų bolševikams. Lietu
viai kariai norėjo su ginklais 
grįžti į Lietuvą ir ten sudaryti 
kariuomenės bfanduolį. Kilus 
tokiam nesutarimui, teko de
mobilizuotis.

Tada lietuviai kariai įvai
riais keliais, pavieniai ir gru
pėmis, pradėjo grįžti į Lietu
vą. Jie, susirinkę Vilniuje, bu
vo Lietuvos kariuomenės kūri
mo iniciatoriai. 1918 m. spalio 
20 d. Vokietijos kancleris pra
nešė Lietuvos valstybės dele
gacijai, kad Vokietija pripa
žįsta tautų apsisprendimo tei
sę, o Valstybės tarybą, kaip 
atstovaujančią lietuvių tautai, 
ir leidžia jai sudaryti vyriau
sybę bei organizuoti kariuo
menę.

1918 m. lapkričio 2 d. Vals
tybės taryba priėmė Lietuvos 
Konstitucįją, o lapkričio 4 d. 
pavedė prof. A. Voldemarui 
sudaryti Lietuvos laikinąją vy
riausybę, kuri buvo patvirtin
ta lapkričio 11 d. Susitelkę 
Vilniuje, lietuviai karininkai 
nerimavo, reiškė nepasitenki
nimą, ragino Voldemaro vy
riausybę skubiai organizuoti 
kariuomenę. Buvo sušauktas 
karininkų susirinkimas, ku
riame dalyvavo apie 100 as
menų (karininkų ir karo valdi
ninkų), jie pareikalavo nedel
siant kurti armiją, miestuose 
steigti registracijos biurus sa
vanoriams priiminėti.

Laikinoji vyriausybė turėjo 
atsižvelgti į šiuos reikalavi
mus. 1918 m. lapkričio 23 d. 
išleistas pirmas įsakymas, pa

rengtas A. Voldemaro su kari
ninkais J. Kubilium, S. Nas
topka ir A. Juozapavičium, 
kuris buvo Voldemaro adju
tantas.

Šiuo istoriniu įsakymu buvo 
įsteigta Krašto apsaugos tar
nyba, į kurią įėjo: pik. S. Cha-w 
leckis, papulkininkas S. Nas
topka ir papulkininkas gyd. V. 
Nagevičius; pik. J. Kubilius 
paskirtas Apsaugos štabo vir
šininku. Pirmojo pėst. pulko 
vadu paskirtas pik. J. Galvy
dis Bykauskas, kuriam paves
ta pulką sudaryti Alytuje. Tai
gi 1918 m. lapkričio 23-ji yra 
oficiali Lietuvos kariuomenės 
įkūrimo diena.

Kasmet švenčiame Lietuvos 
kariuomenės įkūrimo dieną, 
nes susiorganizavusi kariuo
menė apgynė paskelbtą Vasa
rio 16 Nepriklausomybės ak
tą. Kariuomenės kūrimas vy
ko sunkiai. Ižde trūko pinigų, 
o čia pat Nepriklausomybės 
priešai veržėsi, norėdami 
trokštančią laisvės tautą pa
vergti. Dabar, po daugelio me
tų, stebimasi, kaip nedidelė, 
savanorišku principu organi
zuojama, dargi prastai apsi
ginklavusi, kariuomenė suge
bėjo apginti krašto nepriklau
somybę nuo daugelio priešų, 
kurie kėsinosi užgniaužti jos 
ryžtą laisvai gyventi.

Nepriklausomybės metais 
buvo sukurta moderni, gerai 
apginkluota Lietuvos kariuo
menė, parengta krašto gyny
bai. 1940 m. birželio 14 d. sovie
tinis ultimatumas buvo didelis 
netikėtumas, o jo besąlyginis 
priėmimas — visos tautos, 
ypač kariuomenės, tragedija. 
Jeigu visos trys Baltijos vals
tybės būtų tampriau susiri- 
šusios karine konvencija vieno 
vado karinėje vadovybėje, bū
tų galima buvę prie ginklo pa
šaukti atsargos karius, suda
rant 20-ties divizijų karinę jė
gą, tai, karinių ekspertų nuo
mone, labai abejotina, ar So
vietų Sąjunga būtų išdrįsusi 
tokiai avantiūrai. Deja, tokios 
vienybės trūko, o pavieniui 
bolševikai, pasiuntę ultimatu
mus ir išgąsdinę, lengvai su
sidorojo su Estija, Latvija ir 
Lietuva.

1939 m. Lietuvos kariuome
nėje tarnavo 27,000 kareivių 
ir karininkų kartu. Jie buvo 
suskirstyti į 9 pėstininkų, 4 
artilerijos ir 3 kavalerįjos pul
kus. Be to, Lietuva turėjo 
krantų apsaugą, susidedančią 
iš karo laivyno, aviacijos ir 
techninių dalinių.

1940 m. Sovietų Sąjunga 
Baltijos valstybes užėmė be jo
kio susirėmimo. Tikėtasi hu
maniško elgesio iš okupanto,

Lietuvos kariuomenė Katedros aikštėje Vilniuje.

DRAUGAS, 2001 m. lapkričio 24 d , šeštadieni.-, 3

Danutė Bindokienė

GYVENIMAS BE TĖVYNĖS
Iš vokiečių kareivio Heinricho Rossmano — 

lietuvių partizano „Povo” dienoraščio

HEINRICHAS ROSSMANAS
Nr.8
Mus labai domino, kas buvo kalbama kaime. Dažnai 

girdėdavome ir savo ausimis, nes pas šeimininkę atėję 
žmonės pasakodavo apie banditus ir jų veiklą. Tokių 
pokalbių mes klausėmės per orkaitę. Yra įvairių žmo
nių, yra ir visokių banditų. Mes buvome palyginti ra
mūs ir korektiški banditai. Kiti kai ką ir išdarinėdavo: 
juos išplūdusiai merginai nukirpo plaukus, kaimo 
šokiuose visus salėje nurengė nuogai ir privertė šokti, 
o paskui savo suplyšusius batus iškeitė į gerus ir išėjo. 
Kartą naktį mums reikėjo važiuoti į kaimą, bet ne
turėjome rogių. Užėjome į namą, ir Bitinas ėmė kalbė
tis su jaunu vyru, matyt, jo draugu, ir prašyti rogių. 
Tas iš pradžių nesutiko, bet Bitinas ėmė keiktis ir įsa
kė vežti. Privažiavome kaimo vidurį, paskui nuvažia
vome toliau. Bitinas padėkojo vyrui, ir mes išlipome iš 
rogių. Vyras labai nustebo, kad jam nereikės mūsų 
vežti atgal. Jis pasuko namų link, o mes paskutinį 
kartą užėjome pas ūkininką, kur laukė dvi gražios 
merginos ir padengtas stalas. Ten praleidome vakarą.

Atėjo pavasaris. Iškilo klausimas, kur ir kaip mes to
liau gyvensime. Ypač tuo rūpinosi Žvirblis ir Bitinas, 
nes visiems trims broliams būti miško bunkeryje ne

bet naivios viltys nepasiteisi
no. Pirmiausia nukentėjo vals
tybės vadovybėje esantys as
menys, taip pat daugelis ka
riškių, o vėliau atėjo eilė ir ei
liniams piliečiams. Iš pradžių 
Lietuvos kariuomenė buvo iš 
dalies nuginkluota ir išskirs
tyta bei izoliuota. Lietuvos ka
riuomenė buvo pavadinta 
„Lietuvos liaudies kariuome
ne”, vėliau įjungta į Raudono
sios armijos teritorinį šaulių 
korpusą, Pabaltijo karo apy
gardą.

Okupuojant Lietuva buvo 
gerai ginkluota, turėjo 120 ka
ro lėktuvų, minų tralerį „Pre
zidentas Smetona”, krantų ap
saugos katerį, 36 lengvuosius 
tankus, 10 šarvuočių, 150 au
tomatinių 200 mm priešlėk
tuvinių pabūklų pirktų iš 
Šveicarijos (Oerlikon Bueherle 
A.G.), 200 priešlėktuvinių C 2 
cm Flak 28 (pirktų iš Vokieti
jos), 80,000 mauzerio 24-to 
modelio šautuvų, pagamintų 
Čekoslovakijoj (Škodos fabri
kuose ir Belgijos Fabriąue Na- 
tionale), 10,644 karabinus, 894 
7,9 mm lengvųjų kulkosvai
džių, 384 sunkiuosius kulko
svaidžius, 36 minosvaidžius, 
801 raketsvaidį, 5,304 revol
verius, 108 prancūzų gamybos 
75 mm lauko patrankas, 36 
1934 modelio 105 mm Schnei- 
der Creusot haubicas, 9,154 
arklius, 1,300 vežimų, 165 
lauko virtuves, 300 motociklų, 
200 automobilių ir sunkve
žimių.

Karo ekspertų apskaičiavi
mu, Lietuva galėjo sumobili
zuoti 100,000 karių ir juos 
aprūpinti šaudmenimis 4-6 
savaitėms.

Visą šią ginkluotę pagrobė, 
okupavusi nepriklausomą Lie
tuvos valstybę, Sovietų Sąjun
ga. Sovietai taip pat pasisavi
no daugelį kariuomenei pri
klausančių pastatų, kareivi
nių, amunicijos ir ginklų įmo
nes (Kaune ir Linkaičiuose), 
mechanines dirbtuves, labora
torijas, meteorologijos stotis ir 
kitus įrengimus. Taip pat ka

riuomenei oro uostus Kaune, 
Vilniuje, Panevėžyje, Gaižiū
nuose, Palangoje. Priversta 
apleisti Lietuvą, sovietų armi
ja, paliko apnaikintus, ap
griautus pastatus, užterštą 
degalais ir tepalais žemę. Ap
skaičiuota, kad Sovietų Sąjun
ga pagrobė (1990 m. apskai
čiavimu) 400 milijonų dolerių 
vertės Lietuvos kariuomenei 
priklausančio turto, atsargų, 
ginklų, padarė daug žalos.

Atstačiusi Lietuva nepri
klausomybę 1990 m., rėmėsi 
savanoriais, vėliau suorgani
zuota „Geležinio vilko” briga
da ir kitos kariuomenės rūšys. 
Vėliausiomis žiniomis, Lietu
vos kariuomenėje šiuo metu 
yra 12,950 karių, iš kurių 
4,900 privalomos tarnybos. 
Kariuomenės vadas yra briga
dos majoras Jonas Kronkaitis, 
kurio pastangomis Lietuvos 
kariuomenės paruošimas pri
derintas prie NATO standar
tų.

* Danijos ginkluotosios
pajėgos Lietuvos kariuome
nei padovanojo beveik 100,000 
JAV dol. vertės kompiuterinės 
įrangos. Lietuva gavo 16 
naujų kompiuterių, programi
nės įrangos „Concorde”, kuri 
skirta tvarkyti logistikos duo
menis. Ši Danijos Karalystės 
dovana skirta pagal dvišalį 
Lietuvos ir Danijos bendra
darbiavimo planą, kuriame 
numatyta padėti Lietuvos 
krašto apsaugos sistemai 
įdiegti automatizuotą logisti
kos duomenų apskaitos siste
mą. (BNSi

* Valstybės sienos apsau
gos tarnybos (VSAT) Lazdijų 
rinktinės, saugančios Lietuvos 
sieną su Lenkįja, užkardų 
skaičius mažinamas nuo pen
kių iki keturių. Taip siekiama 
tobulinti VSAT organizacinę 
struktūrą, užtikrinti valstybės 
lėšų racionalų panaudojimą 
bei efektyvų valstybės sienos 
su Lenkija apsaugos organiza

vimą, rašoma pranešime. Pa
sienyje su Lenkija mažinant 
užkardų skaičių, mažėja ir čia 
dirbančių valdininkų, sutau
poma išlaidų transportui ir 
patalpoms išlaikyti, šiame 
ruože tarnaujantys privalomo
sios pradinės karo tarnybos 
kariai keičiami tiesioginę sie
nos apsaugą vykdančiais pa
reigūnais. (BNS)

* Seimo Žmogaus teisių
komitetas (ŽTK) paragino 
Žurnalistų ir leidėjų etikos 
komisiją (ŽLEK) pateikti sver
tus, leisiančius įvertinti, ar 
žurnalistikos, meno bei kul
tūros kūriniai yra pornografi
ja. Kai kurių pareigūnų bei 
politikų nuomone, reikėtų su
griežtinti bausmes už pornog
rafijos platinimą. Baudžiama
sis kodeksas numato, jog por
nografinių raštų, spausdintų 
leidinių, atvaizdų ar kitokių 
pornografinio pobūdžio daiktų 
gaminimas bei platinimas 
baudžiami laisvės atėmimu 
iki 2 metų arba bauda, o por
nografinių leidinių bei daiktų 
įgijimas ar laikymas baudžia
mas laisvės atėmimu iki 1 me
tų arba bauda. ibns>

* Jeigu Seimas priims 
valdančiosios daugumos,
pasiūlytas įstatymo pataisas, 
apribojančias sovietų okupaci
jos metais nacionalizuoto ne
kilnojamojo turto grąžinimą 
teisėtiems savininkams, Lie
tuva pasirodys kaip „neoko- 
munistinė valstybė”, teigė 
Tėvynės sąjungos-konserva- 
torių frakcijos narys Vytautas 
Landsbergis. Jis komentavo 
Piliečių nuosavybės teisių į 
išlikusį nekilnojamąjį turtą 
atkūrimo įstatymo pataisas. 
Pataisomis siūloma savinin
kams negrąžinti natūra pas
tatų, kuriuose gyvena nuomi
ninkai net ir tuo atveju, kai 
nuosavybės teisės jau yra at
kurtos. Vietoj to savininkams 
už pastatus siūloma atlyginti 
rinkos kaina, o nuomininkams 
leisti privatizuoti jų nuomo
jamus butus. (BNS)

Šven tės,
1621-2001? Nemažas laiko 

tarpsnis skiria šiuos metus — 
net šimtmečiai. Daug kas 
Amerikoje neatpažįstamai pa
sikeitė nuo pirmosios Padėkos 
šventės, kurią suruošė baltieji 
šio krašto kolonistai iš Euro
pos ir vietiniai raudonodžiai 
indėnai. Bet daug kas ir nepa
sikeitė. Amerika tebėra imi
grantų šalis, o naujieji atvy
kėliai tebesusiduria su ne
mažai sunkumų ir rūpesčių 
— kaip ir jų pirmtakai, vidu
ramžiais pasiekę Naujojo pa
saulio krantus.

Galbūt pagalvosime, kad 
visgi septyniolikto šimtmečio 
bėdos, apnikusios pirmuosius 
europiečius naujakurius Ame
rikoje, labai jau skiriasi nuo 
tų, su kuriomis reikia kovoti, 
sakykime, dabar atvykstan
tiems iš Lietuvos ar kitų 
kraštų. Iš dalies taip, bet, an
tra vertus, kiekvienam savas 
įdrėkstas pirštas yra daug 
skaudesnis už kito žmogaus 
sulaužytą ranką... Ir anie 17- 
to šimtmečio imigrantai tol 
kentėjo visokeriopus vargus 
bei nepriteklius, kol išmoko 
prisitaikyti prie esamų sąly
gų, pradėjo suprasti, kad 
Amerika — ne Europa, kad to, 
ką paliko anapus Atlanto, 
ieškoti Naujojoje žemėje yra 
bergždžias darbas. Čia reikia 
pradėti gyvenimą iš naujo, 
atsižvelgiant į turimus ištek
lius ir sąlygas. Kai sunkumai 
pasidaro nebepakeliami ir nu
sivylimas stumia į juodos ne
vilties glėbį, prasminga prisi
minti tai, dėl ko paliko savo 
tėvynę ir ryžosi keliauti į 
nežinomą kraštą, kuriame te- 
išliks tik sugebantys prisi
taikyti ir ištverti. Ta anuome
tinių naujakurių pamoka, be 
abejo, taikytina visiems lai
kams ir visiems imigrantams.

Pirmieji europiečiai, pasi
ruošę pradėti naują gyvenimą 
Amerikoje, jos krantus „May- 
flower” laivu pasiekė 1620 
metais. Kadangi jie atvyko iš 
Anglijos, savo pirmąsias gy
venvietes pavadino Naujosios 
Anglijos (New England) var
du. Nors čia žemė atrodė der
linga ir galimybės prakusti 
nemažos, tačiau nedidelė gru
pelė imigrantų netrukus su
sidūrė su beveik neperžen
giamomis kliūtimis, kurias 
dar pasunkino vietiniai in
dėnai, nepalankiai sutikę įsi
brovėlius į savo teritoriją.

Ar tikrai tie pirmieji ameri
kiečiai 1621 m. rudenį buvo 
suruošę šventę, kurios pagrin
dinis tikslas — ne vaišės ir 
pabendravimas, bet padėka 
Dievui už suteiktas dovanas, 
šiandien istorikų nuomonės

šven tės
nesutinka Bet Amerikoje 
Thanksgivmg -vente$ tradici
ja remiasi m* puotos, o pa
dėkos paginu;.i. Ir kaip be
būtų keista,- net labai reiklus 
šio krašto ateistai niekuomet 
neprotestuodavo, kad štai val
stybė švenčia Padėkos šventę, 
prieštaraudama Konstitucijos 
nuostatoms atsiskirti nuo 
Bažnyčios... O šįmet niekam 
net į galvą neateitų tokia min
tis, nes pirmą kartą po galbūt 
daugelio metų vėl susitelkia
ma į aukštesnius tikslus, net 
valdžios pareigūnai (prade
dant prezidentu) kviečia žmo
nes nusikreipti nuo grynai 
materialinių dalykų, susi
grąžinant t šventes, kaip Pa
dėkos ar Kalėdų, tikrąją jų 
reikšmę: Dievą.

Lietuva Padėkos dienos 
tradicijos dar neturi. Sakome 
„dar”, nes jau ne viena už
sienietiška šventė įleido šak
nis į derlingą lietuviško imlu
mo dirvą. Tačiau lietuviai 
taip pat turi už ką Dievui 
dėkoti, nepaisant nuolat gir
dimų nusiskundimų, kad gy
venimas nėra toks. kokio 
žmonės norėtų. Besivaikant 
įvairias, “užsienietiško sukir
pimo” šventes, būtų ne pro 
šalį pagalvoti ir apie oficialią 
Padėkos dieną, nors beveik 
šiuo pačiu metu Lietuvoje yra 
žinomos dvi ypatingos šventes 
— viena grynai krikščioniška, 
kita — valstybinė.

Pirmoji — Kristaus Valdo
vo. Šiemet ji švenčiama šį sek
madienį, lapkričio 25 d. Kris
taus Valdovo šventes tradicija 
ateina iš pirmosios nepriklau
somybės laikų i r buvo ypač 
pabrėžiama įvairių katalikiš
kų bei jaunimo organizacijų 
tradicijose. Šventė buvo šven
čiama, gyvenant pabėgėlių 
stovyklose Vokietijoje, su lie
tuviais imigrantais atvyko ir į 
šį kraštą. O kiek prasmingų 
paskaitų Kristaus Valdovo 
tema skaityta, kiek sielą ke
liančių meninių programų at
likta! Ypač ateitininkų inicia
tyva. Tik kažkodėl ir ši graži 
tradicija jau vos vos rusena. 
Nejaugi Kristus, kurio vardu 
ateitininkai siekia visa atnau
jinti, jau praradęs svarbą?

Lietuvai įsimintina šio ru
dens laikotarpio data yra lap
kričio 23-oji, žinoma Kariuo
menės šventės vardu. Kadan
gi tauta jau nepriklausoma, o 
jos kariuomenė vra neatsieja
ma to nepriklausomo gyveni
mo dalis, švente labai reikš
minga. Tad Padėkos dienos 
proga prisiminkime padėkoti 
ir už gražiąsias lietuviškas 
tradicijas.
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galima — gali surasti. Buvo nutarta, kad Žvirblis ir 
Bitinas mus paliks kovo mėnesį ir iš pradžių persikels 
į ankstesnį bunkerį kitame miške, tad dabar neužsi- 
ims naujo bunkerio statyba. Prasidėjo nuobodus lai
kas. Kortomis nebelošėme, dainos nutilo ir bunkeryje 
pasidarė kaip niekada tylu. Trūko žibalo. Aš pradėjau 
mokytis spausdinti rašomąja mašinėle, nors šiek tiek 
spausdinau ir anksčiau. Ant laikraštinio popieriaus, 
kurį mums kažkas padovanojo, spausdinau, pradėda
mas nuo Vitebsko, savo pastarųjų metų išgyvenimus 
ir visus nutikimus. Netrukus vėl grįžo Bitinas ir 
Žvirblis, kad keletą dienų pabūtų pas mus ir šiame 
krašte kai ką nuveiktų. Šį kartą turėjome perplaukti 
upę. Pamiškėje Anupras atsiskyrė nuo mūsų (jis turi 
kitą užduotį), o mes trise įėjome į ūkininko kiemą, kur 
naihų šeimininkas jau rengėsi ir ėmė prie daržinės pa
dėtus irklus. Nuėjome apačion, prie upės. Šis ūkinin
kas padėdavo partizanams: perkeldavo mus per Mė- 
melį (Nemuną — red. pas t.). Perkėlęs mus, grįžo, o 
mes patraukėme į reikiamą vietą gauti popieriaus ir 
rašymo reikmenų, bet veltui. Viso šito nebuvo. Vietoj 
to pasiėmėm maišelį šviežių kiaušinių ir grįžome at
gal. Mus perkėlė Anupras. Perplaukę upę, užsukome 
pas ūkininką, kur prie lango Anupras ilgai kalbėjosi 
su mergina. Paskui gretimame name išgėrėme du bu
telius degtinės. Mergina taip pat buvo kartu.

Man ėmė skaudėti dantys. Bitinas žinojo merginą, 
kuri taisė dantis. Eidami tamsią naktį pasiklydome, 
neradome ne tik merginos namo, bet ir kaimo. Pasi- 
beldėme į pirmą pasitaikiusį ūkininko namą, ir Biti

nas šeimininko paklausė, kur yra X kaimas. Tas nu
pasakojo, kur jis yra, bet palydėti atsisakė, teisinda
masis senyvu amžiumi. Jis nurodė mums namą, ku
riame gyveno vaikinas, galintis mus nuvesti. Mums 
užėjus jis pravirko ir nenorėjo eiti. Bijodamas mūsų 
sutiko, bet kas dešimt metrų sustodavo ir norėdavo 
grįžti. Tuomet Bitinas tempė jį už parankės, privers
damas eiti. Likus dviem kilometrams, Bitinas paleido 
jį namo. Priėjome namą. Merginą radome namuose, 
bet instrumentus ji buvo palikusi mieste, be to, reikėjo 
dienos šviesos, nes čia nebuvo elektros. Mergina davė 
man vaistų, ir Bitinas turėjo užsirašyti, kada ji galės 
parsinešti reikalingus instrumentus. Būtų gerai, bet, 
deja, taip neišeis. Tai reikštų iš anksto pasirašyti sau 
mirties nuosprendį. Kad kelionė nebotų tuščia, ji davė 
mums ryšulį su produktais, ir mes nuėjome atgalias. 
Grįždami vėl pasiklydome. Laimei, ėmė brėkšti, ir mes 
radome reikiamą kelią. Parėjome į mūsų dirbtuvę. 
Šeimininkas nudžiugo, kad mes grįžome.

Abu mūsų svečiai išėjo, o mes vėl pasilikome dviese 
su Anupru. Pasikrovę staliaus instrumentus, jau tre
čią kartą nuėjome į miško bunkerį, nes norėjome per
sikraustyti į mišką, o ne visą laiką sėdėti po dirbtuve. 
Vėl bunkeryje išvalėme pelėsius, samanas, purvą, se
nus šiaudus. Visas šiukšles sutempėme į Mėmelį ir 
prie įėjimo bei aplink bunkerį pasodinome aštuonias 
naujas eglutes. Kad vasarą jos nenudžiūtų, laistėme. 
Grįžę iš miško, dirbtuvėje išgirdome kalbant ir kosint. 
Anupras prie durų subrazdėjo, išėjo šeimininkas. Pasi
rodo, grįžo peršalęs Bitinas, ir mes keletą dienų gyve

nome trise. Šeimininkas Bitiną išgydė karšta arbata.
Atsisveikindami su žiemos gyvenimu, įrengėme dirb
tuvėje vonią ir visi išsimaudėme. 1947 m. gegužės 8- 
ąją palikome „Ramybės” slėptuvę (taip mes vadinome 
žiemos būstinę) ir persikraustėme į mišką. Bitinas ir 
Anupras šį kartą kaime buvo vieni, o aš kroviau daik
tus. Kai apsikrovę sunkia manta atėjome į miško bun
kerį ir viską sudėjome, Bitinas atidarė maisto produk
tų spintą. Joje buvo 80 kiaušinių, lašinių ir kitų mais
to produktų.

Bunkeryje dar buvo labai šalta. Šalo rankos, kojos. 
Todėl mes nusprendėme viršuje surengti gegužinę. Pa
sikvietėm merginų. Sugebėjome gauti keletą butelių 
90 proc. spirito. Kitką turėjo atnešti mūsų damos. Išsi- 
prausę, nusiskutę ir švariai apsirengę, su pistoletais 
kišenėse nuėjome į sutartą susitikimo vietą miške. 
Mūsų svečiai jau buvo ten. Pasisveikinome su abejo
mis pažįstamomis, mūsų bunkeryje jau buvusiomis 
merginomis, be to, buvo ir Marytės brolis. Ji iš karto 
patiesė popieriaus lapą, iškraustė krepšį, ir miško lo
pinėlis virto pasakų šalimi. Ant mūsų stalo buvo ir 
saldaus, ir rūgštaus, sauso ir skysto, ir saulė danguje 
bei prieš mus. Viską suvalgėme, išgėrėme iki paskuti
nio lašo ir grįžome į savo būstą. Išėjo ir mūsų svečiai. 
Bitinas ir Žvirblis persikraustė į savuosius namus.

Pas mus ramu, tik kiekvienos dienos vidurdienį kaž
kas prieina prie mūsų įėjimo. Anupras pakyla į viršų 
ir sužino kaimo naujienas, o aš ištisas dienas sėdžiu 
bunkeryje vienas.
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MUSU ŠEIMOSE

KUNIGO VALDO AUŠROS 
ĮVEDIMAS

Šių metų rugsėjo 30 d., tą 
pačią dieną, kai „Draugas” 
ruošėsi iškilmingai švęsti savo 
„gimtadienį”, Ziono lietuvių 
liuteronų parapijiečiai bei kiti 
išeivijos liuteronai rinkosi 
iškilmingoms pamaldoms Zio
no evangelikų liuteronų baž
nyčioje. Trečią valandą po 
pietų bažnyčia buvo sausa
kimša — šių pamaldų metu 
antrojo parapijos kunigo pa
reigoms buvo įvedamas kun. 
Valdas Aušra. Tai neeilinis 
įvykis ne tik lietuviams liute
ronams, bet ir visai Čikagos 
lietuvių bendruomenei. Savo 
dvasinių vadovų tarpe turime 
jauną, energingą ir lietuvių 
kultūrinėje veikloje aktyvų 
kunigą.

Pamaldose giedojo Ziono pa
rapijos Moterų choras, kuriam 
vadovauja Helmut Stefan; 
vargonavo ilgametis parapijos 
vargonininkas Verneris Čės- 
na. Įvedimo pamaldų liturgiją 
pravedė parapijos klebonas 
Jonas Juozupaitis kartu su ki
tais apylinkėje dirbančiais 
liuteronų kunigais ameri
kiečiais. Pamokslą pasakė ir 
įvedimo apeigas atliko Liute
ronų Bažnyčios — Missouri si
nodo (Lutheran Church — 
Missouri Synod) Šiaurės Illi
nois apygardos (Northern Illi
nois District) prezidentas kun. 
dr. William Ameiss. Telieka 
tik apgailestauti, kad dėl ne
tikėtos ligos iškilmėse ne
galėjo dalyvauti Lietuvių 
evangelikų liuteronų bažny
čios išeivijoje vyskupas Han
sas Dumpys.

Po Įvedimo pamaldų visi 
svečiai, pasveikinę bažnyčios 
tarpduryje stovinčius kun. 
Valdą ir jo žmoną Norą, 
sugužėjo į parapijos salę, kur 
šeimininkavo parapijos „Rū
tos” moterų draugijos narės, 
vadovaujamos pirmininkės 
Liucijos Šikšnienės. Iškilmių 
dalyvių tarpe buvo ne tik pa
rapijiečiai, bet ir svečiai iš 
„Tėviškės” lietuvių liuteronų 
parapijos bei kun. Aušros 
šeimos draugai ir artimieji.

Kunigas Valdas Aušra gimė 
ir augo Klaipėdoje. Studijavo 
biologiją Vilniaus pedagogi
niame institute, kurį baigė 
1987 metais. Išlaikęs kandi
datinio minimumo egzaminus, 
1989 m. įstojo į Lietuvos 
Mokslų akademijos Ekologijos 
instituto aspirantūrą. 1991 m. 
pradėjo studijuoti teologiją 
JAV, gavęs Pasaulinės liute
ronų sąjungos stipendiją. Yra

Kun Valdo Audros įvedimo kunigo pareigoms Ziono lietuvių ev. liuteronų 
parapijoje, Oak Lawn, IL, apeigose dalyvavę kunigai. Ii k.: 1-eil. kun Wil- 
liam Ameiss, kun. Valdas Aušra, kun. Jonas Juozupaitis. 2-eil. apylinkės 
liuteronų parapijų kunigai.

dirbęs Klaipėdos Jūrų muzie
juje — Akvariume, Ekologijos 
institute, po teologijos studijų 
1995 m. sugrįžęs į Lietuvą — 
Klaipėdos universitete dėstė 
teologiją bei kunigavo Vil
niaus liuteronų parapijoje. 
1994 metais buvo įšventintas į 
kunigus, o 1995-2000 metais 
tarnavo Lietuvos evangelikų 
liuteronų bažnyčios konsistori
jos nariu. 1998 m. sugrįžo į 
Čikagą tęsti savo pradėtų dak
tarinių studijų Lutheran 
School of Theology at Chicago, 
kur gilinasi sistematinėje teo
logijoje. Šeimoje auga trys vai
kai: Gabrielė, Jokūbas ir No
jus.

Paminėtina, kad kurt. Aušra 
ir jo žmona, dailininkė Nora 
Aušrienė, yra jau nuo 1992 
metų pastebimi Čikagos lietu
vių bendruomenės gyvenime. 
Tada kun. Valdas atvyko į 
Čikagų studijuoti teologijos, 
pavaduodavo „Tėviškės” ir 
Ziono lietuvių liuteronų para
pijų kunigus jiems išvykus 
atostogų ar susirgus. Žmona 
Nora aktyviai įsijungė į Ame
rikos lietuvių dailininkų kul
tūrinį gyvenimu ruošdama 
savo bei kuruodama kitų daili
ninkų parodas. Po sugrįžimo į 
Čikagą kun. Aušra aktyviau 
įsijungė į Ziono evangelikų 
liuteronų parapijos (kuri buvo 
įkurta lietuvio knygnešio ku
nigo Martyno Keturakaičio 
pastangomis 1910 metais), 
gyvenimą, vesdamas pamal
das lietuvių ir anglų kalbomis. 
Jis buvo vienas iš 2000 ir 2001 
metais vykusių ir platų tei
giamą atgarsį lietuviškoje Či
kagos bendruomenėje įgavu
sių Ekumeninių pamaldų ren
gėjų. Praėjusį birželį kun. 
Aušra buvo išrinktas į Ma
žosios Lietuvos fondo valdybą. 
Aktyviai reiškiasi Mažosios 
Lietuvos lietuvių draugijos 
Čikagoje veikloje.

Kun. Aušros siekis, jo žo
džiais tariant: „‘tiesti tiltus’, 
kurie atvestų neseniai iš Lie
tuvos atvykusį evangelišką 
jaunimą ir vyresniuosius į 
Dievo namus, kur jie galėtų 
atrasti atgaivą, tenkinant sa
vo dvasinius poreikius, bei 
šiltą ir draugišką aktyvaus 
parapįjinio gyvenimo atmos
ferą”.

Palinkėkime kun. Valdui 
Aušrai Dievo palaimos šiuose 
sunkiuose, tačiau taip reika
linguose mūsų lietuviškoje 
išeivijos bendruomenėje, sie
kiuose. y.M.

Po Krikšto sakramento Pal. J. Matulaičio misijoje. Iš k.: Tėvai — Raimundas Kavaliauskas ir Rama Bublytė- 
Kavaliauskienė, naujoji krikščionė Aistė Eliją Daukante Kavaliauskaitė, klebonas kun. A Paliokas, SJ. krikšto 
mama Gaja Bublytė ir krikšto tėvas Robertas Rėželis.

Kun. Valdas Aušra su žmona dail. Nora rugsėjo 30 d. po jo įvedimo kuni
go pareigoms Ziono lietuvių ev. liuteronų parapijos bažnyčioje, Oak Lawn, 
Illinois.

„MAN LIŪDNA GIRDĖTI”
Kalbinu New Yorko LB apygardos pirmininkę dr. 

Giedrę Kumpikaitę
Už poros mėnesių jau bus 

metai, kai New Yorko LB apy
gardos vairą į savo rankas 
perėmė dr. Giedrė Kumpi
kaitė. Ji, nors ir mažai atlie
kamo laiko turėdama, sutiko 
atsakyti į keletą klausimų.

— Pirmiausia, būtų malo
nu Jus supažindinti su 
dienraščio „Draugo” skai
tytojais. Todėl leiskite pa
žvelgti į Jūsų vizitinę kor
telę.

— Šio pasaulio šviesą išvy
dau Kaune. Kartu su tėvais, 
pasitraukiant nuo raudonojo 
siaubo, 1944 m. atvykome į 
Vokietiją. Ten, praleidus apie 
penkerius metus, 1949 m. pa
siekėme Ameriką ir apsigyve
nome Brooklyn, NY. Pradžios 
mokyklą lankiau, ir ją pirmą
ja mokine baigiau, lietuviš
koje Apreiškimo parapijos mo
kykloje. Gimnaziją lankiau 
katalikiškoje Bishop McDon- 
nell High School. Mėgau 
prancūzų kalbą ir buvau įra
šyta į prancūzų kalbos vals
tybinę Pi Delta Phi draugi
ją. Po to — studijos Hunter 
kolegijoje, New Yorke. Ten 
studijavau prancūzų litera
tūrą. Kolegiją baigiau per tris 
metus. Pirmas darbas — L. 
R. K. R. šalpoje. Vėliau, trum
pai padirbus prancūzų banke, 
mokytojavau gimnazijoje, o 
vakarais studijavau. Daktaro 
laipsnis iš prancūzų literatū
ros man buvo suteiktas 1974 
m. Dar po poros metų įsigijau 
magistro laipsnį ir iš anglų 
literatūros. Dabar St. John 
universitete dėstau prancūzų 
literatūrą. Jaunystėje dalyva
vau skautų veikloje ir lietu
vių studentų Neo-Lithuania 
korporacijoje. O dabar, kaip
žinote, „vežu” NY LB apygar
dos vežimą.

— Esate garbingose, bet 
tuo pačiu nelengvose ir at
sakingose pareigose. Ku
rie, su tomis pareigomis 
surišti, rūpesčiai Jums 
kartais neleidžia ramiai 
užmigti?

— Rūpesčių netrūksta. Ne
mažą rūpestį kelia Kultūros 
židinys. Kaip jau žinoma, tė
vai pranciškonai ruošiasi jį 
parduoti. Kultūros židinio ta
rybai nepavykus su pranciš
konais susitarti, buvo jiems 
iškėlę bylą, bet ją pralaimė
jo, susilaukdami net dviejų 
nepalankių teisėjo sprendimų. 
Dabar byla yra apeliuojama. 
New Yorko lietuvių visuome
nei Židinys dar yra labai rei
kalingas. Jo netekus, norint 
suruošti kokį renginį, salės 
tenka ieškoti pas svetimuo
sius, o tai daug kainuoja, arba 
tenkintis maža, buvusios mo
kyklos pastato rūsyje esan
čia, saliuke.

Ypač Židinio salės pasigen
da sportuojantis jaunimas. Jie 
ten net kelis kartus savaitėje 
treniruodavosi ir žaisdavo.

NY Atletų klubas tėvams 
pranciškonams irgi yra užve
dęs bylą. O kaip būtų gražu, 
užuot bylinėjimosi, susėdus 
prie stalo tartis ir ieškoti abi 
puses patenkinančio sprendi
mo!

Rūpestį kelia ir nuo 1914 
m. lietuvių tikintiesiems tar
navusios Apreiškimo parapi
jos ateitis. Kun. V. Palubins
kui, prieš porą metų pasitrau
kus iš klebono pareigų, neli
kus ne tik klebono, bet ir pas
tovaus kunigo, parapiją admi
nistruoti vysk. Daily paskyrė 
gretimos parapijos kleboną. 
Dabar tikinčiųjų gretos labai 
išretėjo, o naujai atvykusieji 
į parapijinį gyvenimą vangiai 
įsijungia. Prisibijoma, kad 
Apreiškimas iš lietuvių rankų 
gali išslysti: Jau dabar baž
nyčia tenka dalintis su ispa
niškai kalbančiųjų bendruome
ne. Yra dedamos pastangos 
pritraukti kiek galima didesnį 
skaičių dalyvaujančių šv. Mi
šiose ir apskritai į parapijinę 
veiklą.

— Iš lietuvių rankų ty
liai „išslydo” Maspeth, NY, 
lietuvių klubo pastatas. 
Kas tuo reikalu daroma, 
ar yra galimybė, kad tas 
pastatas vėl grįžtų į lietuvių 
visuomenės rankas?

— Tą Lietuvių klubo pas
tatą buvo įsigiję senieji emig
rantai, iš Lietuvos atvykę į 
Ameriką, 20-to amžiaus pra
džioje. Laikui bėgant, klubo 
narių skaičiui sumažėjus, du 
lietuviai ir vienas airis tą 
nuosavybę neteisėtai parda
vė. Apie tai sužinojus, buvo 
užvesta byla. Teisėjo sprendi
mas dar nepadarytas.

— Kokia Jūsų apygardoje 
vystoma veikla, kad atei
nančiais metais Lietuva 
galėtų būti pakviesta į 
NATO?

— Toje srityje mūsų apygar
dos ir apylinkių valdybos 
smarkiai darbuojasi. Organi
zuoja ir patys rašo laiškus 
Kongreso bei Senato nariams,

Giedrė Kumpikaitė.

Šv. Kazimiero vienuolijos narė sės. Perpetua, neseniai šventusi savo 100- 
jį gimtadienį, tebesirūpina Čikagoje esančiu vienuolyno lietuvišku muzie
jumi. Seselė maloniai prisimena studijas Lietuvoje, pažintį su vienuolyno 
steigėja motina Marįja Kaupaite bei dėstymą Šv. Kazimiero akademijoje, 
Čikagoje, bei Maria aukš. mokykloje. Jos buvusios mokinės dėkingos už 
laiką, praleistą jos globoje, jos meilę Dievui ir tėvynei.

jiems skambina. Ypač veiklus 
Visuomeninių reikalų vedė
jas Raimundas Sližys, kuris 
rūpinasi ryšiais su Washing- 
ton, DC. Džiaugiuosi, savo 
tarpe turėdama dr. Paul M. 
Kazą. Jis yra mūsų politinis 
patarėjas, gerai pažįsta New 
Yorko politikierius, su jais 
palaiko artimus ryšius.

— Po 35 metų, New Yorke 
veikusios R. Kezio vado
vautos, lietuvių radijo 
„Laisvės žiburys” laidai 
sustojus, Jūs ir tą, netikė
tai iškilusią naštą užsikro
vėte ant pečių. Kaip su ta 
našta tenka galinėtis?

— Tai radijo laidai susto
jus, apygardos valdyba nuta
rė, kad New Yorkas neturi 
likti be lietuviškos radijo lai
dos. Radijo laida, tik kitu — 
„Lietuvių radijo” vardu, iš 
tos pačios WPAT stoties, 930 
AM banga ir vėl prabilo, o aš 
tapau tos laidos vedėja. Kol 
kas sekasi neblogai, nors dar
bas gan sudėtingas. Laidos 
paruošimui tenka paaukoti 
nemažai laiko. Kiek girdėti, 
klausytojai laida patenkinti ir 
ją remia. Mūsų laida, spė
čiau, bus bene viena pačių 
brangiausiai kainuojančių 
lietuviškų radijo laidų. Už 
30 minučių tenka pakloti 400 
dolerių!

— Kaip sekasi bendradar
biauti su, taip vadinamais, 
trečiosios bangos lietu
viais?

— Aišku — mūsų galvosena 
ir patirtis yra kitokia, todėl ir 
bendravimas su jais nėra 
toks, kokio norėtume. O dėl 
Lietuvos, problema yra mūsų 
idealizmas ir nemažas nusivy
limas, susidūrus su tikrove. 
Man labai liūdna girdėti, kai 
nekurie neseniai atvykusieji 
sako, kad jie nenori nieko 
bendra turėti su lietuviais ir 
apskritai su Lietuva. Taip 
galvojančių smerkti nereikė
tų. Aš tikiu, jog po tam tikro 
laiko jie pasiilgs ir grįš prie 
savųjų.

— Kas Jums padeda nuo 
tų rūpesčių atitrūkti ir ra
miai pailsėti?

— Geriausią poilsį man su
teikia — gamta, pajūris ir ge
ra knyga.

— Ačiū.
Kalbėjosi P. Palys

LR garbės konsule Ohio valstijoje Ingrida Bubliene džiaugiasi penkta 
anūke Aiste Eliją Daukante Kavaliauskaite.

Šį rudenį National University of Health Sciences, Lombard, Illinois, Vidai 
Vodopalaitei-Puodžiūnienei suteikė Doctor of Chiropractic diplomą. Šiuo 
Vidos mokslo baigimu džiaugiasi jos vyras Viktoras Puodžiūnas Ir sūnelis 
Jurgiukas. Kartu džiaugiasi ir Vidos tėvai - Jurgis ir Elvyra Vodopalai, ir 
Viktoro tėvai - Romas ir Donata Puodžiūnai
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PIRMASIS BALTIJOS ŠALIŲ 
FESTIVALIS URSINUS 

KOLEGIJOJE

DRAUGAS, 2001 aa. lapkričio 24 d., šeštadienis

ATIDARYTAS VILNIAUS 
ARKIVYSKUPIJOS AMATŲ CENTRAS

Atėjo pakvietimas i Baltijos 
šalių festivalį, ruošiamą spalio 
20 dieną (šeimos savaitgalio 
metu) Ursinus College, Col- 
legevįlle, PA, pavadintą „Bal
tic Festivąl — Lithuania, Lat- 
via, Estonią. When the Past 
Meets the Present”.

Pasirodo, visos trys valsty
bės turi po studentą atstovą 
šioje, Filadelfijos pašonėje 
esančioje, nedidelėje, bet pres
tižinėje kolegijoje. Ieva Vozbu- 
taitė iš Joniškio, ketvirto kur
so studentė, buvo šio festivalio 
sumanytoja, organizatorė ir 
vedėja.

Studentai, jų tėvai, svečiai ir 
dalis profesorių buvo sutikti 
merginos, pasipuošusios lietu
viškais tautiniais rūbais, ir 
įvesti į didelę salę, išdabintą 
lietuviškais, latviškais bei 
estiškais rankdarbiais, droži
niais, tautinėm lėlėm, pavai
šinti šių šalių tradiciniu mais
tu.

Programoje dideliame ekra
ne buvo rodoma vaizdajuostė, 
kurioje nušviesta visų trijų ša
lių geografija, istorija, dabar
tinė politinė bei ekonominė 
padėtis. Norint išryškinti šių 
šalių kalbų unikalumą, buvo 
paskaitytos ištraukos iš bū
dingų šioms tautoms litera
tūros kūrinių. Latvis studen
tas, pasirėdęs tautiniais rū
bais ir grodamas gitara, pa
dainavo kelias latviškas dai
nas, o, iš Vašingtono atvykusi, 
estų tautinių šokių grupė 
paįvairino programą, puikiai 
pašokdama kelis tautinius šo
kius, gale įtraukdama ir žiū
rovus.

Norint supažindinti skaity
tojus su šia gabia studente, 
Ieva Vozbutaite, uždaviau jai 
kelis^kl^usimus.

— Ievute, kas paskatino 
. suruošti šį Baltijos šalių 

festivalį ir kaip gavai šiai 
; idėjai finansinę kolegijos
,* paramą?

— Ursinus kolegijoje mo
kausi jau ketvirti metai, bet 
iki šiol tebuvau vienintelė stu- ’ 
dentė iš Pabaltijo, tad, kai 
šiais metais į mūsų mokyklą 
atvyko Heidi iš Estijos, ne
galėjau praleisti tokios progos. 
Heidi mielai pritarė idėjai su
rengti Baltijos šalių festivalį, 
ir mes ėmėmės planavimo. 
Kai savo mintimis pasidalinau 
su mokyklos vadovybe, man 
buvo pasiūlyta tokį renginį or
ganizuoti šeimos savaitgalio 
metu, kai mokyklą aplanko 
daug tėvų ir svečių. Gavus va
dovybės pritarimą, o vėliau ir 
biudžetą, mums beliko imtis 
darbo paverčiant savo planus 
realybe.

— Kaip patekai į Ursinus 
kolegiją ir kelinti studįjų 
metai Amerikoje?

— Į šią šalį atvažiavau prieš 
septynerius metus, laimėjusi 
Atviros Lietuvos fondo organi
zuojamą konkursą dvejiems 
metams mokytis privačioje vi
durinėje mokykloje Pennsyl- 
vanijoje. Tada buvau vos pen
kiolikos metų, ir tokia gali
mybė man atrodė, kaip nuo
stabus nuotykis. Kai mano 
programa baigėsi po dvejų me
tų, grįžus namolio, man būtų 
reikėję pakartoti dvejus me
tus, praleistus Amerikoje, o to 
daryti labai nesinorėjo. Per- 
kiomen mokykla man pasiūlė 
pratęsti stipendiją tretiems 
metams, kad galėčiau visai 
užbaigti gimnaziją, tad aš ir 
likau. Būdama dvyliktokė, 
kaip ir visi, pradėjau stojamų
jų į aukštąsias mokyklas pro
cesą ir ilgo kelio gale atsidū
riau Ursinus kolegijoje, kuo 
labai džiaugiuosi.

— Kokie buvo pirmi įspū
džiai ir pergyvenimai jau
nos mergaitės tfitip toli nuo 
namų?

— Kaip ir daugelis į šią šalį 
atvykstančių, taip ir aš turė
jau vaizduotėje susikūrusi

Baltijos tautų jaunuoliai suruošę pirmąjį jungtinį festivalį Ursinus kolegijoje. Iš kairės: latvis Adams Berzins, 
lietuvaitė Ieva Vozbutaite, estė Heidi Liivamagi ir estų šokėjai iš Washington, DC.

„Ameriką” iš filmų, pasakoji
mų, žinių nuotrupų ir t.t. Kaip 
ir visiems, taip ir man, realy
bė labai greitai išblaškė mano 
dar tokias vaikiškas iliuzįjas. 
Mano kelias nebuvo vien ro
žėm klotas — buvo ir ašarų, ir 
pykčio, ir nusivylimų — bet 
ilgo tunelio gale visada žyb
čiojo aiški švieselė. Šalia ma
nęs visada atsirasdavo gerų 
žmonių, kurie suprato, padėjo, 
ir paguodė, ir už tai aš jiems 
visada būsiu dėkinga. Negaliu 
pamiršti savo šeimos, kurią iš 
naujo išmokau mylėti ir ver
tinti. Apie išgyvenimus ir 
įspūdžius galėčiau labai daug 
ir ilgai kalbėti, bet manau, 
kad kiekvienas mūsų turim 
savo istoriją. Apibendrinant 
galiu pasakyti, kad iš vienos 
pusės labai greitai teko suaug
ti, daug ko išmokti ne tik apie 
mane supantį pasaulį, bet ir 
apie save. Bet, iš kitos pusės, 
manau visam laikui likau ta 
maža penkiolikmetė mergai

čiukė, kuri taip anksti paliko 
tėvų lizdą.

— Kokie ateities planai? 
Ar šį pavasarį, baigus stu
dijas, galvoji grįžti į Lietu
vą, ar bandysi savo laimės 
toliau ieškoti Amerikoje?

— Labai geras klausimas. 
Aš jį sau labai dažnai užduo
du, ypač dabar, kai esu pasku
tiniajame studijų kurse. Į Lie
tuvą aš ganėtinai dažnai grįž
tu (su tuo mano mamukas tik
rai nesutiktų, nes jai mano 
atostogos visada pasirodo per 
trumpos), ir Lietuva visada 
bus dalelė manęs, o Joniškis 
visada liks mano vaikystės pa
saka. Prisipažinsiu, kad ma
nęs nevilioja šiuometinė mūsų 
šalies netvarka, bet tuo pačiu 
metu jaučiu lyg įr atsakomy
bę, nes tik Lietuvos dėka aš 
gavau galimybę studijuoti ir 
tapti tuo, kuo šiandien esu. 
Dabar mano mintys ir planai 
skraido po plačias padanges. 
Esu pasiruošusi priimti ir ap

svarstyti visas galimybes ir 
pasiūlymus, tad tik laikas pa
rodys, kur būsiu kitais metais.

Ačiū už pokalbį, Ievute. 
Kalbėjosi Dalia Jakienė

* Lietuvos čiuožėjai Mar
garita Drobiazko ir Povilas 
Vanagas užėmė III vietą ĮSU 
„Grand Prix” serijos ketvirta
jame rate — Paryžiuje vyku
siose „Trophee Laliąue” var
žybose. (Elta)

* Legendiniame Kauno
restorane „Metropolis” bu
vo surengtas vakaras kviesti
niams svečiams. Sovietiniais 
laikais mieste veikė apie 
dešimt prabangių restoranų, 
tačiau po privatizacijos dauge
lis jų išnyko. Panašus likimas 
galėjo ištiki ir „Metropolį”. 
Tiesa, senojo „Metropolio” 
gerbėjai gali būti abstulbinti 
— visiškai pakeistas interje
ras, o senus laikus primena 
tik ant sienų kabančios nuo
traukos. (KD.Elta)

Rugsėjo 20 d. Vilniuje buvo 
atidarytas Vilniaus arkivysku
pijos amatų centras. Amatų 
centras įsikūrė buvusiame La- 
terano kanauninkų vienuoly
ne prie Šv. Petro ir Povilo baž
nyčios. Sovietmečiu šiame 
pastate buvo kareivinės, o 
1991 m., nuniokotas patalpas 
sugrąžinus Bažnyčiai, pir
miausia čia įkurta valgykla 
vargšams. Nuo 1992 m. buvu
sio vienuolyno patalpose cent
ras pamažu plėtėsi ir šiais 
metais buvo oficialiai patvir
tintas ir iškilmingai atidary
tas.

Amatų centro atidaryme da
lyvavęs kardinolas A. J. Bač- 
kis sakė, kad pagrindinis šio 
centro tikslas — padėti jau
nam žmogui išmokti amato. 
Pati centro idėja gimė kaip 
svajonė, kuri pildosi palyginti 
greitai. Kardinolas priminė, 
kad viena iš pirmųjų organiza
cijų, parėmusių šio centro kū
rimąsi, tai Amerikos organiza
cija BALFas, pokario metais 
rėmęs pabėgėlius iš Lietuvos. 
Kardinolas linkėjo, kad centro 
veikla skleistųsi krikščioniška 
dvasia, kad jame būtų brangi
nami ne tiek materialiniai, 
kiek dvasiniai dalykai. „Čia ne 
pelno įstaiga, bet, padedant 
Dievui ir čia dirbantiems ge
ros valios žmonėms, Amatų 
centro veikla skleisis ir augs”, 
— sakė kardinolas A. J. Bač- 
kis.

Lietuvos moterų vienuolijų 
aukštesniųjų vyresniųjų kon
ferencijos pirmininkė sės. Al
dona Dalgėdaitė, sveikindama 
naujakurius, linkėjo šeimyniš
kos bendruomeniškos dvasios, 
kad čia atėjęs mokytis ar dirb
ti jaunas žmogus jaustųsi kaip 
Betanijoje. Buvęs Vilniaus ku
nigų seminarijos rektorius

kun. Hans Friedrich Fischer 
akcentavo, kaip svarbu „turėti 
viziją, kuri vestų už mūsų ga
limybių ribų į ateitį”.

Amatų centrą sudaro keturi 
skyriai: viešojo maitinimo ir 
kulinarijos, statybos ir remon
to, dailiųjų amatų ir restaura
cijos. Amatų centro tikslai ati
darymo proga išleistame 
lankstinuke nusakyti taip: su
teikti jaunimui galimybę iš
mokti amato ir padėti susiras
ti darbą; amatų mokymą sieti 
su jaunimo ugdymu krikš
čioniška dvasia; padėti fiziškai 
neįgaliam jaunimui išmokti 
amato ir integruotis į visuo
menę; plėsti ir propaguoti 
amatų veiklą visuomenėje pri
sidedant prie socialinių prob
lemų sprendimo; ypatingą dė
mesį skirti bažnytinio meno, 
architektūros paminklų ir ver
tybių išsaugojimo, restauravi
mo bei priežiūros kvalifikuotų 
meistrų rengimui.

Atidarymo šventėje dalyva
vo ir pirmieji Vilniaus arki
vyskupijos amatų centro mo
kiniai: vaikai iš Naujosios Vil
nios internato, keletos vakari
nių ir vidurinių mokyklų 
moksleiviai, kiti besidomintys 
Amatų centro veikla jaunuo
liai. Amatų čia galima bus mo
kytis nemokamai, ir tai stipri 
parama tiems, kurie neišgali 
mokėti už mokslą ar profesini 
pasirengimą.

Amatų centro direktorė Ra
sa Vyšniauskienė, dėkodama 
įkūrėjams bei rėmėjams, pa
brėžė, kad centras dirbs Baž
nyčios ir Lietuvos jaunimo la
bui.

BŽ, 2001 m. Nr. 19

* Nuo kitų metų liepos 1 
d.. Lietuvoje pradės veikti 
Vedybų sutarčių registras, ku
riame norintys asmenys galės 
gauti informaciją apie sugy
ventinių sutartis dėl jų .hid
rai įgyto ir naudojamo turto 
padalijimo pasibaigus jų bend
ram gyvenimui bei apie su
tuoktinių turto padalijimą.

(BNS)
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LOŠIMĄ

Mes išdaliname 
giau kaip

PINIGINIAMS
LAIMĖJIMAMS!

Tai lengva.
Kiekvieną kartą, kai tu siunti piniginę perlaidą JAV ar 

į kitas valstybes per Westem Union Money Transfer® 

arba padarai Quick Collect® ar Swift Pay® piniginę 

operaciją tu automatiškai esi įtraukiamas į lošimą ir

gali laimėti $25,000 vertės Didįjį Prizą!
-c

VVESTERN UNION „WIN YOUR DREAM— SVVEEPSTAKES OFFICIAL RULES NO PURCHASE 
NECESSARY TO ENTER OR WIN 1. HERE'S HOW TO ENTER AUTOMATICALLY Beginning on 
November 1, 2001 through etose of business on December 31, 2001, when you make a domeslie or 
International qualifying regular „vvill call' Western Union Money Transfer transaction (includes Dinero Ola 
Siguiente and Dinero a Domicilto Services to Mexico). Quick Collecl® transaction or Swifl pay® transaction 
(excluding Ouick Cash, Ouick Pay. Giro Telegrįfico, Internet originated transaction and Telephone Money 
Transfers) from any Agent tocation in the United States (.Oualifying Transaction'). you vvill be automatically 
entered into the svreepstakes. Entrant is deemed to be the person vvhose name appears as „Sender" on the 
„To Send Money" form and vvill be entered into the corresponding dravring sėt forth in Rule #4. If automatic 
Entrant has „opted out" of third parfy disclosures in accordance with the Westem Union Privacy Policy, his/her 
name vrill not be included in the dravving and vvill not be eligible to win. 2. NO PURCHASE NECESSARY 
TO ENTER OR WIN: To enter vvithouf making a qualifying transaction, hand print your complete name. 
address. zip code, and (optional) day and evening telephone numbers on a piece of 3" x 5" paper and mail 
to: VVestern Union „Win Your Dream' Svreepstakes, PO. Box 4895, Blair, NE 68009-4895 IMPORTANT: To 
indicate the dravring into which you vvill be entered (see Rule #4), on the lower left-hand corner of the 
envelope, hand print one of the follovving: Afrlca; Asla/Australia Pacific; Carlbbean; Central America; 
Eastem Europe; Mexico; Mlddle East; South America; South Asla; VVestern Europe; Oomestic United 
States, Ouick Collect®, or Swlft Pay®. Limit one entry per envelope. No typed, copied or mechanically 
reproduced entries permitted. Only handvvritten entries vrill be accepted Entries mušt bereceived by January 
8, 2002. 3. RANDOM ORAVVING Winners vrill be seleeted on or about January 9, 2002 from among all
eligible entries received by D. L. Blair, Ine, an independent judging organization vvhose decisions are finai. 
VVinners vvill be notified by mail. Limit one prize per person/household. Odds of vvinning vvill depend upon the 
totai number of eligible entries received. 4. PRIZES & APPROXIMATE RETAIL VALUES: Forty-One (41) 
Grand Prizes: $25,000 per prize lo be avrarded to randomly seleeted winners among automatic and no 
purchase entrants in the form of a check as foltovrs: 4 prizes for eligible entries to Africa: 2 prizes for eligible 
entries to Asia/Austraiia Pacific; 4 prizes for eligible entries to the Caribbean; 6 prizas for eligible entries to 
Central America; f prize for eligible entries to Eastem Europe; 4 prizes for eligible entries to Mexico; 2 prizes 
for’eligible entries to the Middle East; 6 prizes for eligible entries to South America; 2 prizes for eligible entries 
to South Ašie; 1 prize for eligible entries to Westem Europe; 4 prizes for eligible entries for domestic United 
States money transfers; 4 prizes for eligible entries for Ouick Collect® transactions and f prize for eligible 
entries for Swift Pay® transactions. Prizes contist of only that ilem specifically listed as the pnze All prizes 
vrill be avvarded. 5. GENERAL RULES: Open only to individuals residing in the 50 United States and 
VVashington, D.C., who as of November 1, 2001 are 18 years of age or older. Employees of VVestern Union, 
its affiliates, subsidiaries. adverfiting and promotion agencies and the immediate Family members and/or 
those living in the šame household of eacb are not eligible. Void where prohibited by law. All federal, statė 
and local taxes are Ihe sole responsibility of winners. VVinners will be required to complete an Affidavit of 
Eligibility/Release of Liability provided by D.L Blair, Ine. and if legally permissibte. a Publicity Release vvithin 
10 days of notiflcatton Noncompliance vnthm this time penod may result in disqualification and an alternate 
may be seleeted. Retum of any prize/prize notiflcatton as undeliverable vvill result in disqualificatton and an 
altemate vvill be seleeted. By participaling in this promotion, entrants agree to be bound by Ihe Official Rules 
and the decisions of the įudges Purchase or acceptance of a produet offer does not improve your 
chancat of wlnnlng. Any claim or disputo arising under these rules is subject to the lavvs of the State of New 
Yorit. Sponsor is not responsibto for printing or typographical errors in any svveepstakes related mateliais; for 
stolen, losi, lale, misdirected. demaged, incompleto. illegible or tote entries or entries not received in time for 
the random dravving. or for transactions that are processed late or incorrectly or that aip losi due lo Computer, 
tetecommunicattons or electronlc malfunction This promotion is sponsored by Westem Union Financial 
Services, Ine., 100 Summlt Avenue, Montvale, NJ 07645 6. For narnės of vvinners, send a separate,
stamped. self-addressed (#10) envelope to: VVestern Union .Win Your Dream' VVinners. PO Box 4638, Blair, 
NE 68009-4638, to be received by February 28, 2002.

Smulkesnė informacija

1 -800-325-6000
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UNION
02001 Jivesiern Union Holdingą. Ine All Righls Reserved The VVESTERN UNION name. togo and related 
trademarks and Service marka, ovvned by VVestern Union Holdings. Ine , are reglslered and/or used in the U S. 
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Ieško darbo įvairus

Moteris ieško darbo su 
gyvenimu. Gali prižiūrėti 
ligonius ar senus žmones. 

Tel. 708-372-6898, Jadvyga.

Padedame įsigyti JAV 
reikalingus dokumentus.

Tel. 773-330-3709; 
773-218-2914, vakare.

Alternative Home care looking
for responsible come-and-go, live 
in care givers and CNAs. Mušt be 

able to speak, read and ivrite 
English. Mušt drive and be able to 
lift. References and „green card” 

reųuired. Tel. 630-654-6580.

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBĖ

2346 W 69th Street 
Tel.: 773-776-1486

Parduoda

Parduodu
95 OLDSMOB1LE AURORA 

ir '94 CHRYSLERR LHS. 
Galima išsimokėjimui.

Tel. 773-436-9396.

PARDUODAMI
AUTOMOBILIAI.

Tel. 708-259-4758; 847-361- 
4620. International Auto Mart, 

Robertas, Raymondas.

ATTENTION IMM1GRANTS!
YOU CAN APPLY FOR 

PERMANENT STATUS IN CANADA 
Free assessment for applicants 

interested in applying for

PERMANENT 
RESIDENCIN CANADA 
Call GTS 1-773-775-2506

We Have 8 years of experience in 
immigration to Canada.

Visit GTS website vvith over 200,000 
hits a month.

http:www.immigration-service.com

Reikalingi darbuotojai
parduotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai. 

Atlyginimas nuo $1,500 iki 
$1,800. Tel. 615-554-3161.

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

S K E

Parduodu automobilį Mercury 
Coucar, 1992 metų, 6 cilindrų, 
93.000 mylių. Kaina $2,000. 
Tel. 773-581-2884 (namų); 

773-619-3471 (mob.), Vytas.

CDL- COMMERCIAL 
DRIVER UCENSE

Parduodamas automobilis
MAZDA MX6, 1991 metų. 
209,000 mylių. Kaina $1,300.
Tel. 773-592-3676, Raimonda.

PREST1GE DRIVING 
SCHOOL, 5442 S. Archer

Standartiniai kursai $1,800 
Turintiems patyrimą 

Lietuvoje — $760
Tel. 773-838-1770.

SIŪLOME DARBUSI
Gail. seserų padėjėjoms kom- 
panijonėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 
kartu arba atvykti į darbą ir 
išvykti. Kreiptis:

ALLCARE 
Employment Agency 
Tel. 773-736-7900

MARQUETTE
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.; 
šeštd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd. 
uždaryta. Antrad. ir trečd. su
sikalbėsite lietuviškai.

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

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Aukse 

S Kane kalba lietuviškai 
FRANK ZAPOLIS 

3208 1/2 West 95th Street 
T«l (708) 424-8654 

(773)581-8654

Kalame visų rūšių „sidings”, 
„soffits”, įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025.

STASYS' CONSTRUCTION
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; ‘sidings ,

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

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
SiBsnouSi

tel. 630-241-1912.■

773-585-9500
Paslaugos

Siūlomas darbas prižiūrėti 
paralyžiuotą moterį Mičigane.

Reikia turėti vairuotojo 
pažymėjimą, gerai mokėti anglų

kalbą, kartu gyventi. Darbą 
pradėti sausio mėn. Kalbėti su 

Tami, tel, 734-482-4847.

Moving! Profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir 

uz jos ribų
Išvežame senus daiktus, 

siuksles ir kt.
Tel 610 816 71 14.

Minia coNSTitucnoN co.
Dengiami stogai, kalamas „siding", 
atliekami cemento, „plumbing” bei

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

Skambinti Sigitui,
tel. 773-767-1929.

Nekilnojamasis turtas

GREIT PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS

WFC.(773t 229- 8781 
HOME (7SSJ42S-71N 

(7731!

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

[Audrius Mikulis
I Te/.. 630-205-9262 
l Pager: 773-260-3404 s***™™* 
1 E-mail: amlkulisOusa.com
J įvairus nekilnojamas turtas:
l * Nemokamas įkainavimas 
i ‘ Nemokama rinkos analizė 
i * Pirkimas
J * Pardavimas 
i * Surandame
i optimaliausią finansavimą

Alexander J. Mockus, 
LTD

Realtors

Accent
Homefinders

9201 S. Cicero 
Oak Lawn, Illinois 60453 
Bualneea (708) 4234111 
Votce Mai (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Ras. 708-4233443

„BUD” BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 
BUDRAIČIUI 

Bus. 773-767-6655 P(. 773-258-0496
fu 773-767-9618

ASTA T.MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose

SOM TIRAIMlNGl, GAtREEffl 
GENTEE

4728 Oakton, Stoki®, II6007®
t

Žiemos ir pavasario semestre 
Career Center Goal Training siūlo programas:

4*,/ Anglų kalba — antroji kalba
Programavimas, testai kompiuteriu, E-komercija

’ Kompiuterizuota sąskaityba 
* Medicininių ir draudimo sąskaitų apdorojimas 
’ Automobilio CAD

GOAL TRAINING parūpina F1 STUDENT VISA užsie
niečiams studentams — ne emigrantams. STUDENT

VISA F1 leidžia mokytis JAV neribotą laiką ir duoda gal
imybę ieškotis darbo su H1B darbo viza ir kitomis vizų

rūšimis.
Mokyklos adresas:

4728 Oakton, SkokJe. Tel. 847-568-1560.

Reikalingi mūrininkai ir 
pagalbiniai darbininkai. 

Tel. 630-816-7114.

įvairūs

V.A.L Auto Servisas. 
Atliekame visus variklio ir važiuoklės 

darbus. Variklio kompiuterinis 
patikrinimas. Nuolatiniams klientams 

nuolaidos. Parduodame naudotus 
automobilius. 3800 W. 79 St 

Tel. 773-582-0183; 773-582-0184. 
Kalbame lietuviškai.

Dedame medines grindis, 
darome „deck”, staliaus ir 
kitas smulkaus remonto 

darbus. Aukšta darbų kokybė, 
žemos kainos.Turiu draudimą. 

Tel. 773-254-0759; 
847-525-9275 (mob.), Žilvinas.

ralls to UTHUANIA
1-20.9 ę/min
ld - any day, any time^Great rates to the ręst of the world - any day, any

For Information call Long Distance Post:
/vii

WWW.LDPOST.COM 1-800-449-0445
KEPYKLA IR DELIKATESAI 

6216 W. Archer Avė., Chicago, IL 60638 
Tel. 773-581-8500

* Lietuviška duona ir raguoliai
* Vestuviniai ir įvairūs tortai
* Lietuvįškas maistas — „catered"
* Siunčiame mūsų produktus UPS

Atidaryta 7 dienas savaitėje

KAVINĖS

viii 350 N. Clark,
. Chicago, IL 60610 
A 312-644-7750 

pirm. - penkt. nuo 
6:30 v.r. iki 5:30 

v.p.p.

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994

Sirm. -. penkt. nuo 
) v.r. iki 5:30 v.p.p.

šeši nuo 8 v.r. iki 2 vpp.

Veikto nuo
1921 m.

8900 Souti t ARCHER ROao, Wih<7T SMtlNGS, 1u»O!5 Ta 708.839.1000

Šešios pokylių valės - tinka įvairiom! prašomo

35 iki 40 svečių

T
40 60 svečių

Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas

šYlOt toOM

60 iki 100 svečių

---------------- wo jkt13S svečių

Ar mėgstate šokti! Ot

ketvirtadieniais ir ’
sekmadieniais groja 125 iki 176 wčlų
10 Žmonių orkestras
(galite pasitobulinti 
Šokio mene - vyksta 

pamokos) 225 Ba SSO svečfų

/stomatologo padėjėjo^
KURSAI

• Išmok stomatologo padėjėjo 
specialybės tik per 2 mėn.
• Gauk apmokymą iš aukščiausią 
klasifikaciją turinčių dėstytojų
■ įsigyk labai populiarią profesiją 
pasaulinėje rinkoje 
•PATIKĖK SĖKME

Daugiau informacijos 
teL 847-279-0693.

V Susikalbėsite rusiškai.

' Dedame medines grindis, A
keramikos plyteles, marmurą. 
Dažome bei atliekame kitus 

namų remonto darbus.
Tel. 630-212-2110. yj

DOLERIS Co.
htlp.j7www-doloris com

PŲeajai bfaW Į LETUVĄ ta SAS, f^ėAIL LUFTHANSA, KLMJJCrT^
Tol. 617-472-0742 E-mal: tfckBteOdoleris.com

šv. Kalėdų ir Naujųjų metų nuolaidos

SŪDYTOS SILKĖS IŠ KANADOS!

Užsisakykite šventėms Jau dabar!

20 svarų statinaitė — $35!
8 svarų statinaitė — $21!

Skambinkite:
708-687-5627.

Pristatome UPS.

MOVING
Ilgametis profesionalus 

kraustymas Čikagoje ir į kitas 
valstijas. 

GEDIMINAS 
708-387-9144

Salone „Miražas” kirpėja 
SKIRMANTĖ tvarko plaukus | 
vyrams ir moterims. Susitarus, S 

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

namų tel. 708-612-9526.

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
VaceMai 7738547820 
Fax: 708-361-9618

DANUTĖ _______
MAYER

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

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui.

M1 ll Tekiu padaugės paduodant 
ar perkant namus, butus, 

žemės sklypą.Valtui 
Ikainoju nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunant finansine paskolą.

O’FLAHERTYREALTORS 
S BUILDER8, Ino.

GRAŽINA JONAVlClENĖ 
708-430-1000 
708-598-6501

mob. 708-203-5242 
JonavicIusOhomo.oom

Siūlo išnuomoti

KIRPĖJA,
turinti didelę darbo patirtį, keipa 
vyrus ir moteris, atlieka cheminį 

sušukavimą, dažo plaukus, 
antakius, blakstienas.

Pagal pageidavimą atvyksta į 
kliento namus.

Tel. 773-918-0851; 
773-844-3649, Regina.

Nuo gruodžio 1-os dienos 
priimu gyventi vyresnio amžiaus 

žmogų. Pagalba, priežiūra, 
maitinimas. Skambinti darbo 

dienomis 630-554-9578.

Išnuomojamas 
apšildomas 4 kamb.

1 mieg. butas 67 & Whipple apyl. 
$415 į mėn. + „security” 
Tel. 773-434-4543

812S 8. WMtam Ava.
. ,1-80662

MHRS.70AYS 
773-77»«aS0 (antfHM)

(TONY) ANATOLIJUS BACKO
773-617-6768 (lietuviškai ir rusiškai) 

FREE ESTIMATE 
Apšildymo ir šaldymo sistemų 

visapusiškas aptarnavimas 
ir instaliacija

‘SMeiegroup/ isterra

UETUYA Nt, VOKIETIJA N, K ANADA K, USA St 
IŠSAMESNE HFOflMACUA R UŽSAKYMAI

Tetl-aMIMKA, 1-706-599-9680 ĮMESTI ERKA 
RMCUOŪAME THEFONNES KORTELES

8801 S. 78 TH AVĖ.. BF»OGEVIEW. IL 50455

Chicago

How easy išlik) 
As easy as SAS.

From Chicago we offer daHy servfcc to Vilnius 
wlth a hassle free connection through our 
Copenhagen Airport And when returning, you 
can enjoy šame day travel via Copenhagen back 
to Chicago,

Flnd out Just how easy we can make your 
next trlp to Vilnius. And remetr.ber, when you 
travel wRh SAS, you can evn mileage credit 
with United’s MHeage Plūs* cr SAS* 
EuroBonus" freąuent flyer program.

For Information on specia! fares and 
schedules contact yeur Travel Agent or SAS at 
800-221-2350. Or visit us at
www3candlnavtan.net

It’s Scandinavian

Nekilnojamojo turto paskolos
DELTA MORTGAGE BANKERS

2743 N. Sheffield Avė., Chicago, IL 60614 
Illinois Residental Mortgage Licensee

« Gyvenamųjų ir komercinių pastatų pirkimas 
• Naujos statybos finansavimas
> Konsultacija, kaip nupirkti ir kaip naudingai perfinansuoti

Tel. 630-235-3521 
Fax. 708-422-5356

įvairus

KALĖDINĖ DOVANA
„INDUSTRINĖS PARAMOS SĄJUNGA AMERIKOJE”

IPSA INTERNATIONAL 
siūlo Jūsų giminėms ir draugams Lietuvoje 
rūkytos kiaulienos mėsos produktų rinkinį.

$110.00
12A-12kg

$97.00
lOA-lOkg

$80.00
8A-8kg

1. Jautienos išpjova 2 kg 2kg 1 kg
2. Kiaulienos kumpis 2 kg 1 kg lkg
3. Kiaulienos šoninė 1 kg lkg lkg

4. Kiaulienos išpjova lkg 1 kg —
5. Lašiniai .Naminiai” lkg lkg lkg
6. Dešros: Šalto rūkymo 3 kg 2 kg 2kg
7. Dešrelės: Karšto rūkymo 2 kg 2 kg 2 kg

12 kg 10 kg 8 kg
26.4 lbs 22 lbs 17.6 Ibi

.VĖTRŲ AINIAI" - bendra Lietuvos - JAV mėsos perdirbimo įmonė 
Šiauliuose, naudoja vokiškos gamybos mašinas, produktus gamina iš 
aukšeiauaioa kokybės mėsos, patikrintos Veterinaruos tarnybos skyriaus.

Siuntinys bus pristatytM į namus laike dviejų savaičių nuo užsakymo datos. 
Čekius rašyti: DS Engineering, Ine. Užsakymai priimami 

telefonu,faksu arba paštu.

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

Tel 630-287-2034 
Fax. 630-257-5852

4738 W. 103 rd ST 
OAK LA WN, IL 60453 

708-422-7900
KELIONIŲ IR AtOSTOGŲ AGENTŪRA 

WWW.MAZEIKA.COM
*****

IBH : iiNSOKAMae agency

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

4738 W. 103rdST., OAK LAWN, IL 60453 
708-422-3922 

DRAUDIMO AGENTAI

f i i

http://www.immigration-service.com
amlkulisOusa.com
http://WWW.LDPOST.COM
tfckBteOdoleris.com
www3candlnavtan.net
http://WWW.MAZEIKA.COM


JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba

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

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

SAUGŪS NAMAI
Dažnai žmonės, norėdami 

atlikti trumpus reikalus, pvz., 
išnešti 'šiukšles, pagrėbstyti 
lapus kieme, pasiskinti gėlių 
darže, surinkti užaugusius 
agurkus ar prinokusius po
midorus, neužrakina durų, 
nes mano, kad tuojau grįš ir 
nieko namams neatsitiks. Bet 
pasitaiko visokių dalykų, ku
rių mes visai nelaukiam ir ne
galvojame, kad gali atsitikti. 
Pagal įvairius nusikaltimų 
pranešimus daugiau kaip 40 
proc. gyvenamųjų namų api
plėšimų įvykdoma, vagims įei
nant pro neužrakintas duris 
ar neuždarytus langus. Todėl 
būkime atsargūs.

Paskutiniu laiku labai papli
to elektroninės namų apsau
gos įsivedimas. Kas anksčiau 
buvo tik turtingų ir didelių 
namų savininkų daroma — 
įsivedant elektroninę apsau
gą, dabar daugumas, jei jos 
dar neturi, planuoja įsivesti. 
Taip pat elektroninių apsau
gos priemonių įsivedimas da
bar labai atpigo. Kai kurių 
elektroninių apsaugos sistemų 
įvedimas dabar gali kainuoti 
nuo 99 iki 500 dolerių, tas 
priklauso nuo to, kokią sis
temą norite turėti. Elektro
ninės sistemos apsaugos įmo- 

, nės uždirba ne tik už apsau
gos įvedimą, bet ir už mėne
sinę priežiūrą, kurią turite 
mokėti. Taip pat apsaugos sis
temos įvedimas yra palengvė- 
jęs, ypač senesniuose rajo- 

TnuošėįvečTant bevielę apsau
gą, užuot elektros laidų.

Šiandien žmonės gali pasi
rinkti, kokią apsaugą nori 
turėti — su laidais ar bevielę. 

; Sistemos kaina taip pat pri- 
{ klauso nuo namo dydžio ir 
• kiek norite turėti įvairių da

lykų, pvz., kiek norite turėti 
kontrolės taškų, prie vienų 
durų ar prie kelių, kiek norite 
apsaugoti durų ir langų, ar 
jums reikia įvesti judesio pa- 
jutėjus, garsų ar tylų signalą 
ir kaip norite būti sujungti su 
įvedimo įmone, policija, ug
niagesiais. Sistemos ir visų 
kitų priedų pasirinkimas pri
klauso nuo žmonių gyvenimo 
poreikių ir namo galimybės 
būti apiplėštam. Įvedus pa
grindinę apsaugą, namo savi
ninkas gali vėliau įsivesti ir 
papildomų apsaugos dalių. 
Galima pridėti foto kameras, 
radijo siųstuvus, šviesos ir ug
nies signalus ir daug visokių 
kitokių dalykų. Pvz., jūs no
rite žinoti, kas skambina durų 
skambučiu 10 v.v.— tai gali 
atlikti foto kamera, arba vai
kai, grįžę iš mokyklos, gali 
pranešti signalu per jūsų 
„pager”, kuris paskambina į 
jūsų darbovietę ir praneša, 
kad jie jau namie. Elektroninė 
apsaugos sistema, kuria jūsų 
namas yra sujungtas su polici
jos stotimi ir ugniagesiais, 
gali sumažinti jūsų namo ap- 
draudą iki 15 proc., bet negal
vokite, kad, įsivedę apsaugos 
sistemą, pakelsite namo vertę.

Kai kurie namų pardavimo 
agentai domisi namais, ku
riuose yra įvesta elektroninė 
apsauga, bet jie taip pat žino, 
kad pirkėjai namo nepirks 
vien tik dėl apsaugos sistemos 
įvedimo. Kai kurie nauji na
mai, ypač brangūs, jau turi 
įvestas elektronines apsaugos 
sistemas prieš juos parduo
dant.

Keletas patarimų dėl namų 
apsaugos:

i
1. Ženklai — Ne visi sutin

ka, kad tai padeda, bet įde

dant ženklus į priekinį langą 
ir duris, pranešantį, kad jūsų 
namas turi tą ar kitą elektro
ninės apsaugos sistemą, gali 
nukreipti plėšikus kitur. Ta
čiau daugelis vagių žino, ku
riuos ženklus jie yra matę 
anksčiau ir kurių nematę.

2. Durys ir langai. Lau
kinės durys turi būti stiprios, 
su stipriais rėmais. Durys turi 
turėti gerą užraktą — „dead- 
bolt” ir būti sustiprintos su 3 
colių plieniniais varžtais, kad 
nebūtų lengva jų išspirti. Jei 
perkate kitą namą, arba pa
metate namo raktus, būtinai 
pakeiskite visus išlaukinius 
užraktus. Užraktus reikia pa
keisti, jei jie yra nusidėvėję, 
laisvi, ar jei kas nors yra ban
dęs prievarta juos atrakinti. 
Naudinga duryse turėti „vil
kelį” — „akį”, pro kurią maty
ti, kas stovi už durų, arba 
stiprias durų grandinėles, už
raktus ant slankiojančių durų, 
langų užraktus ir t.t. Bet vien 
tik sudėti įvairias apsaugos 
priemones neužtenka, reikia 
jas visada ir naudoti.

3. Aplinka. Krūmus ir 
medžius ame namą reikia 
prižiūrėti, kad nebūtų perau
gę, reikia juos karpyti ir 
genėti, kitaip tai gali padėti 
vagims pasislėpti.

4. Tinkamas apšvietimas. 
Tai gera apsauga nuo įsi
veržėlių — jie nenori būti ap
šviesti — matomi. Žiūrėkite, 
kad priekinės durys ir pra
ėjimas prie šoninių durų bei 
garažo durys būtų gerai ap-

KAIP IŠVENGTI ELEKTROS LAIDŲ 

SUKELIAMŲ GAISRŲ

Pagal statistiką, Amerikoje 
kasmet įvyksta daugiau negu 
40,000 elektros laidų sukeltų 
gaisrų, kurie padaro apie 2 bi
lijonus dolerių nuostolių.

House Master, namų inspek
cijos patarnavimus teikianti 
institucija, siūlo atkreipti dė
mesį į šiuos įspėjamuosius 
ženklus ir pataria, kaip iš
vengti elektros laidų suke
liamų gaisrų.

Atkreipkite dėmesį į blyk
čiojančią elektros lemputės 
šviesą ir patikrinkite, ar sie
noje esantys jungikliai nėra 
šilti.

Venkite ilgesnį laiką ar nuo
lat naudoti prailginimo laidus 
(extension cords.) Jie skirti tik 
laikinam naudojimui.

Į elektros jungiklį, turintį 2 
skylutes, negalima jungti 3-jų 
šakučių jungiklį turinčią elek
tros įrangą, nes nėra įžemini
mo — trečios skylutės. Pagal
vokite, ar nereikėtų jums pa
sikviesti elektriką, kad peržiū
rėtų jūsų jungiklius ir pa
keistų juos 3-jų skylučių jun
gikliais su įžeminimu, kad 
išvengtumėte su elektra su
sijusių problemų. Įdėkite 
„grnnnd fault circuit inter- 
rupters” (GFCIs) arti vandens, 
pvz., vonios kambaryje, vir
tuvėje ar lauke. CFCIs auto
matiškai nutraukia elektros 
srovę ir apsaugos jus nuo elek
tros krėtimo.

Ar jūsų name elektros laidai 
yra patikrinti, ar jie aluminiai 
(jie buvo naudojami 60-jų 
metų viduryje, apie 1962 m.), 
nes tokie laidai gali perkaisti 
ir sudaryti rimtą gaisro pa
vojų.

Jei į namus iš gatvės einan
tis elektros pagrindinis laidas 
nėra po žeme, o eina virš jos, 
reikia žiūrėti, kad aplink jį

šviestos.

5. Išvažiuojant. Jei išvyks
tate valandai, dienai ar ilgiau, 
nepalikite ženklų, kad jūsų 
nėra namie. Paprašykite, kad 
kaimynas ar kas kitas paimtų 
jūsų paštą, arba patys pašte 
sustabdykite pašto prista
tymą. Taip pat žiūrėkite, kad 
pristatomi produktai nestovė
tų prie durų palikti, pvz., pie
nas ar vanduo.

Niekada nepalikite bran
gaus naujo daikto įpakavimo 
prie šiukšlių dėžės, nes palikę 
visiems paskelbiate apie įsi
gytą brangų dalyką.

Vasarą žiūrėkite, kad, jums 
išvykus, būtų pjaunama žolė, 
rudenį — nugrėbiami lapai, o 
žiemą — nukastas sniegas.

6. Geros kokybės seifas.
Specialistai pataria laikyti 
svarbius dokumentus, sąrašą 
jūsų brangių daiktų su jų 
verte, kambaryje video ar nuo
traukas užrakintame seife. 
Galima tai daryti ir išsinuo- 
muojant seifo dėžutę banke.

7. Neighborhood watch 
groups. Yra patartina tokias, 
kaiminystę stebinčias, grupes 
suorganizuoti ir savo gyvena
moje apylinkėje. Kaip tai pa
daryti, pasiklauskite apylin
kės policijos. Apsaugos specia
listai sako, kad dabar apsau
gos įvairių sistemų įvedimas 
mažai kainuoja, bet tas, aišku, 
priklauso ir nuo to, kiek įvai
rių apsaugos priemonių jūs 
norite, ir kokio dydžio yra jūsų 
namas. Taip pat žinokite, kad 
vien tik apsaugos priemonių 
įvedimas nieko nereiškia, jei 
jų nenaudojate, kaip reikia. 
Todėl, ypač šiais laikais, kada 
daug nedorų žmonių nori kitų 
uždirbtu ir sutaupytu turtu 
pasinaudoti, būkite atsargūs, 
naudokite visas reikiamas ir 
turimas apsaugos priemones, 
kad nenukentėtumėte.

Naudotasi įvairia spauda.

medžių šakos būtų nugenėtos. 
O kai tas šakas genite, elkitės 
labai atsargiai — metalinės 
kopėčios ir žirklės turi būti to
liau nuo vielų, kitaip, netyčia 
palietus plikus elektros lai
dus, galite būti nutrenktas.

Pažiūrėkite į elektros pa
skirstymo lentą, kad žinotu
mėte, kiek amperų ji aptar
nauja. Jei nėra aiškiai pa
žymėta, suskaičiuokite „brea- 
kers” — mygtukus ir 
„switches”.

100 amperų lenta turi 20 
„breakers”, 150-30 „breakers” 
ir 200 amperų 40 „breakers”. 
Jei jūsų paskirstymo lenta yra 
tik 20 ar mažiau „breakers”, 
gal jūs norėtumėte pakeisti 
galingesne?

Atitinkamai pažymėkite 
kiekvieną „circuit” elektros 
lentoje ir žiūrėkite, kad joje 
būtų vienas pagrindinis elek
tros išjungėjas, kad, reikalui 
esant, juo galėtumėte išjungti 
elektros srovę visame name.

Jei savo name turite ką nors 
pataisyti su elektra susįjusioje 
sistemoje, imkite leidimą tu
rintį elektriką, kuris žino ką 
daro. Dauguma mirčių ir 
sužeidimų elektra' priskiriama 
mėgėjiškai atliktam darbui.

Naudotasi įvairia spauda.

* Solistas VirgilĮjus No
reika, fortepįjonų duetas Rū
ta ir Zbignevas Ibelhauptai, 
Dainiaus Pulausko džiazo 
sekstetas ir kamerinis choras 
„Brevis" tapo pirmaisiais 
„Auksinio disko” prizo laurea
tais. Šis prizas buvo įteiktas 
Nacionalinės filharmo
nijos salėje per Didįjį muzikų 
paradą, kurį Lietuvos muzikų 
sąjunga surengė jau penktą 
kartą. (LR.E1U)

A. t A.
MARCELĖ ŠUK1ENĖ- 
KVEDARAVIČIUTĖ

A. t A.
ZOFIJAI ALEKSIŪNIENEI

Mirė 2001 m. lapkričio 20 d., sulaukusi 85 metų. 
Gyveno Lemont, IL. Gimė Lietuvoje, Alytaus

apskrityje, Bundžių kaime. Amerikoje išgyveno 45 metus.
Nuliūdę liko: dukros Zina Slivinskas ir Verutė Šukys, 

a.a. sūnaus Adolfo žmona Regina, anūkai Nils ir RolLbei
kiti giminės ir artimieji.

A.a. Marcelė buvo mylima žmona a.a. Juozo.
Velionė bus pašarvota penktadienį, lapkričio 23 d. nuo

3 v.p.p. iki 9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 
S. Archer Avė. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės 
įvyks šeštadienį, lapkričio 24 d. Iš Petkus Lemont 
laidojimo namų 9:30 v.r. a.a. Marcelė bus atlydėta į 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misįjos bažnyčią, kurioje 
10 v.r. bus aukojamos gedulingos šv. Mišios už jos sielą. 
Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse, Chicago, IL.

Nuoširdžiausiai kviečiame gimines, draugus ir 
pažistamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Liūdi dukros, marti, anūkai

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 
arba www.petkusfuneralhomes.com

Gilią užuojautą reiškiame LINDAI ir RAIMUNDUI jų 
močiutei mirus ir taip pat sūnums ROBERTUI, ALGIUI 
ir dukrai JULIJAI bei giminėms.

Kartu liūdi

Stepas Lukauskas 

Brolis ir Sesuo

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. + A.

Adv. ALGIRDAS AGLINSKAS

• Gėlės visoms progoms
• Gėlės į Lietuvą (2-3 biznio dienos)
• Krepšeliai ir vainikai laidotuvėms
• Vestuvinės ir proginės puokštės
• Stalo ir interjero dekoravimas gėlėmis
• Pristatome JAV, Lietuvoje ir pasaulyje
• www.alwayswithflowers.com

ACways Witft Ftowers 1

79 St. Justice, IL 60458; Tel. 708-594-6604

B & DA
B & DA — vienintele mokykla, 

kuri garantuoja pagalbą įsidarbinant

Mokykla ruošia šiuos specialistus:
‘ Dantistų asistentus, turinčius 
kompiuterio ir medicininių sąskaitų žinių 
* Medicininės sąskaitos ir inkasavimas

šios mokyklos studentai gali lankyti 
nemokamas anglų kalbos pamokas.

Du mėnesiai—ir jūsų rankose puiki specialybė!

847-568-1560
4728 Oakton, Skokie

LIETUVA 2001
Pigiausios kainos skrydžiams į 

VILNIŲ

iš New Yorko, Chicago, Los Angeles, Detroito, 
Clevelando, Floridos ir kitų JAV miestų Finnair

ir kitomis oro linijomis.

* Mašinų rezervacijos Vilniuje
* Viešbučiai
* 9 ir 14 dienų kelionės po Lietuvą

VYTIS TRAVEL
40-24 — 235 St.

Douglaston, N Y 11363
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847
Fax 718-423-3979 

E-MAIL'
VYTTOURS@EARTHLINK.NET 

WEB SITE*
WWW.VYTISTOURS.COM

Padėkos savaitgalio dvasioje dėkojame visiems, 
dalyvavusiems mūsų mylimo a.a. Tėvelio atminimo 
apeigose.

Sūnus Petras Aglinskas 

Dukra Eglė Burke

„DRAUGA" atminkime savo testamente.

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose

Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS — DAIMID
FUNERAL DIRECTORS

Directors of Eudeikis Funeral Home (ĖST 1908)

GERALD F. DAIMID
4330 So. California 10727 S. Pulaski Rd.

5948 S. Archer Avė.

5200 W. 95 St. 9900 W. 143 St.
Oak Lawn, IL Orland Park, IL

12401 S. Archer Avė.
(& Derby Rd.)

ALL PHONES 
1-773-523-0440

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVĖ. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St.

ALL PHONES 

1-708-430-5700

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

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

CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHEĘ AVĖ. (& DERBY RD.) 

EVEROREEN PARK,'2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVĖ.

'ALL PHONES
_____ CHICAGO 1-773-476-2345

NATIONWTOE TOLL FREE (nemokama*) Tel. 1-800-994-7600 
www.petkuafUneralhomes.com

* Valstybinė Jono Basa
navičiaus premija šiais me
tais skiriama tautosakininkui 
Leonardui Saukai. Daugiau 
kaip 31,000 litų dydžio pre
miją etninės kultūros žinovų 
komisija rekomenduoja skirti
L. Saukai už reikšmingą 
mokslinę ir visuomeninę veik
lą etninės kultūros srityje. 250 
minimalių gyvenimo lygių dy
džio premija kasmet skiriama 
už reikšmingiausius pastarųjų

DRAUGAS, 2OQ1 m. lapkričio 24 d., šeštadienis 7

5 metų Lietuvoje ir užsienyje 
gyvenančių lietuvių darbus, 
susijusius su etninės kultūros 
plėtojimu, puoselėjimu ir ty
rinėjimu. J. Basanavičiaus 
premijos laureatai skelbiami 
patriarcho gimimo dieną, 
lapkričio 23-ąją, o premija 
įteikiama vasario 16 dien^ 
kartu su nacionalinėmis kul
tūros ir meno premijomis.

(BNS)

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

ALL PHONES 
1-708-652 5245

t

http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.alwayswithflowers.com
mailto:VYTTOURS%40EARTHLINK.NET
http://WWW.VYTISTOURS.COM
http://www.petkuafUneralhomes.com
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& ČIKAGOJE IR APYLINKĖSEn

Lietuvos kariuomenės 83- 
ujų įkūrimo metiniu proga
lapkričio 24 d., šeštadienį, 4 
val.p.p. Balzeko lietuvių kul
tūros muziejuje bus rodomos 
dvi filmajuostės: „Karvedys 
donas Variakojis” ir „Lietuvos 
karines oro pajėgos". Įžangini 
žodį tars Vyčio Kryžiaus ordi
no kavalierius Stasys Ignata
vičius Visus buvusius Lietu
vos kariuomenės karininkus ir 
karius, ramovėnus, šaulius, • 
birutįetes ir Čikagos lietuvių 
visuomenę apsilankyti kviečia 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejus ir Lietuvių karių vete
ranų sąjunga „Ramovė”.

Knygoje „Lietuvai ir lie
tuvybei”, kurios autorius yra 
Bronius Nainys, aprašoma už
sienio lietuvių jungties istorija 
bei aptariami tautos ir val
stybės santykiai įvairiais lai
kotarpiais. Šios istorinės kny
gos sutiktuvės vyks gruodžio 
1 d., šeštadienį, 7 vai. v. PLC, 
Lemonte, Lietuvių dailės mu
ziejuje. Ten bus galima įsigyti 
LB istorinę knygą tik už 5 dol. 
Visuomenė nuoširdžiai
kviečiama. Bus meninė pro
grama ir vaišės.

„Pasaulio turgus”, kurį 
rengia Chicago Department of 
C u lt u ra I Affairs, vyks gruo
džio 15 d., šeštadienį, nuo 10 
vai.r. iki 3 val.p.p. Chicago 
Cultural Center, Randolph ka
vinėje (78 E. VVashington 
Str.i. Čia bus ne tik vietinių 
meistrų dirbinių, juvelyrinių, 
siuvimo darbų, paveikslų ir 
kitų prekių, bet ir muzikantų, 
aktorių pasirodymų, šventinė 
vaikų programėlė, klasikinės 
ir Lotynų Amerikos muzikos 
koncertėlis. Ši „Pasaulio mu
gė" yra mėnesį besitęsiančio 
festivalio „December Celebra- 
tions” dalis. Daugiau informa
cijos apie kitus šio festivalio 
renginius tel. 312-744-6630 
arba internete
iv iv iv. c i tyofch icago. orglTourl 
Cultural Center

HUMORAS — GERIAUSIAS 
VAISTAS

Praeitą šeštadienį ir sekma
dienį Willowbrook Ballroom 
salėje koncertavo garsioji hu
moro grupė iš Lietuvos — 
„Dviračio žynios”. Į pirmąjį pa
sirodymą bilietai buvo išpirkti 
dar prieš kelias savaites, ant
rajame koncerte taip pat buvo 
pilna žiūrovų. Į klausimą, 
kaip „Dviračio šou” sugebėjo 
surinkti tiek žiūrovų, kaip nė 
vienas kitas lietuvių atlikėjas 
Čikagoje, kolektyvo nariai sa
kė: „Į tokius durnelius ir mes 
ateitumėm pasižiūrėti. O jeigu 
rimtai, per dvylika metų Čika
goje susirinko tie žmonės, ku
rie mus matė Lietuvoje, todėl 
jiems buvo labai įdomu mus 
dar išvysti”. Atėjusieji tikrai 
nesigailėjo, nes gyvenant čia, 
Amerikoje, nedažnai gali pasi
juokti. Bet apie viską iš pra
džių.

Pirmąkart į sceną dvirati
ninkai užlipo prieš 16 metų. 
Mokėsi visi viename teisės fa
kulteto kurse: „Susirinko žmo
gelių kompanija, kuri pradėjo 
juokauti. Tiksliau komjauni
mas mus privertė. Liepė pada
ryti programą. Padarėm. Taip 
ir prasidėjo”. Pradžioje buvom 
septyniese. Nuskilus mokslin
čiams, likom trise — Arūnas 
Valinskas, Gintaras Ruplėnas 
ir Haroldas Mackevičius. Vė
liau atsirado Vytautas Šerė
nas, nes netoliese mokėsi, po 
to — Darius Balčiūnas, Kristi
na Kazlauskaitė. Apie savo 
atėjimą į juokaujančių vyriš
kių kompaniją Kristina sako: 
„Na, rado mane. Ne miške ir 
ne kopūstuose. Rado. Valins
kas”. „Kaip durnių traukia

Programą apie lietuvius 
Čikagoje gruodžio 10 d„ pir
madienį, 7 val.v. ruošiasi ro
dyti WTTW Čikagos televizi
jos 11 kanalas. Ta proga lai
dos rengėjai kviečia lietuvių 
visuomenes atstovus savano
rius į televizijos studiją atsa
kinėti telefonus nuo 6:30 iki 
10:30 val.v. Norinčius daly
vauti ar gauti daugiau infor
macijos, prašome kreiptis į 
Annie Porter tel. 773-509- 
5559.

Joana Drukteinis, gyve
nanti Omaha, NE, Kalėdų 
švenčių proga „Draugą” remia 
100 dol. auka. Ačiū, ačiū, ačiū!

Tris dienas - lapkričio
23-25 d. - nemokamai galėsi
te lankyti Museum of Contem- 
porary Art (220 East Chicago 
Avenue). Kviečiamos šeimos 
su vaikais - išvysite dinozau
ro dydžio katino Felikso 
griaučius, galėsite pasižiūrėti 
animacinių filmų ir piešinių, 
susipažinti su šiuolaikinės 
Afrikos menu. Daugiau infor
macijos tel. 312-280-2660.

Sutikime Naujuosius me
tus su Lietuvių opera pir
madienį, gruodžio 31 dieną, 
Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje! Pradžia - 7:30 val.v. At
vykstantiems svečiams vesti
biulyje bus paruošta įvairiau
sia atgaiva. Skambant mar
šui, 8:30 val.v. lankytojus pa
sitiks šviesose žėrinti salė, o 
prie išpuoštų stalų jų lauks 
ištaiginga vakarienė. Šokan
tiems gros padidėjęs Algi
manto Barniškio orkestras. 
Sutikus Naujuosius metus, 
svečiai ir toliau gardžiuosis 
šaltais ir šiltais užkandžiais, o 
norintiems šokti muzika gros 
ir gros. Bilietus užsisakykite 
skambindami Vaclovui Mom- 
kui tel. 773-925-6193.

Dr. Jonas Valaitis, gyve
nantis YVestern Springs, IL, 
atsilygindamas už kalėdines 
atvirutes, siunčia 50 dol. Ta
riame nuoširdų ačiū!

Erika Navickaitė - pastatyme 
„Tūkstantis ir viena naktis”.

Muzikos kritikai teigia,
jog Vienoje dirbanti operos so
listė Erika Navickaitė, būda- 
ma tokių didelių gabumų, gali 
greitai tapti „antroji Urmana- 
vičiūtė”! Erikos debiutinis 
koncertas Čikagoje vyks gruo
džio 16 d. Maria mokyklos 
koncertų salėje. Jos puikių 
įrašų galite klausytis darbo die
nomis, įsijungę radijo imtuvus 
4 val.p.p. 1080 AM banga.

Ar nenorėtumėte pasižiū
rėti, kaip krepšinį žaidžia De- 
Paul universiteto studentai? 
„Drauge” galite įsigyti nemo
kamų bilietų į vyrų ir moterų 
rungtynes. Vyrai žais lapkri
čio 25 d., gruodžio 11, 16, 18 
d., sausio 5 ir 29 d. Moterys 
pasirodys sausio 18, 27 d„ va
sario 3 ir 15 d. „Drauge” 
susižinosite tikslų rungtynių 
tvarkaraštį.

Jaunimo centro 44-ųjų 
veiklos metų sukaktį kartu 
kviečiame atšvęsti gruodžio 2 
d., sekmadienį. Šv. Mišios už 
gyvus ir mirusius rėmėjus Tė
vų jėzuitų koplyčioje vyks 3 
val.p.p. Giesmes giedos Mar
garita ir Vaclovas Momkai. 
Trumpa akademija, programa, 
vakarienė - 4 val.p.p. Progra
mą atliks Dalia Fanelli ir Ma- 
nigirdas Motekaitis. Bus ver
tingų piniginių laimėjimų. Dar 
galima užsisakyti vietas 
skambinant tel. 708-409-0216 
arba 708-636-6837.

’durdomas’ (red. ligoninė), taip 
ir mes visi ligoniai atsidūrėme 
vienoje palatoje”, — teigia 
Arūnas Valinskas.

Grįžkime į sceną. Koncerto 
vedėjas A. Valinskas žiūro
vams išduoda paslaptį: „Pirmą 
kartą mūsų trupė televizijos 
ekranuose pasirodė prieš dvy
lika metų. Lapkričio mėnesį 
mes švenčiame gimtadienį. Ir 
labai malonu, kad tai galime 
padaryti čia, Čikagoje”. Susi
pažinkime. „Dviračio žynių” 
komanda savo tikraisiais var
dais. Darius Balčiūnas — rek
lamos agentūros „Pramuštgal
vis” direktorius ir savininkas, 
Gintaras Ruplėnas — teisės 
mokslų magistras, Vytautas 
Šerėnas — ekonomikos moks
lų daktaras, Kristina Kazlaus
kaitė — Jaunimo teatro akto
rė, Arūnas Valinskas — teisės 
mokslų bakalauras bei grupės 
idėjinis vadas, Haroldas Mac
kevičius, kolegų mielai vadi
namas lenku. Pirmojoje kon
certo dalyje publika galėjo pri
siminti dviratininkus prieš 
daugiau nei dešimt metų, kuo
met jie dar scenoje koncertuo
davo ir kuomet įvairūs humo
ristiniai renginiai Lietuvoje 
buvo kažkas nauja ir nepakar
tojama. Praėjo dešimtmetis, 
humoro įsibėgėjimas išblėso. 
Kodėl? „Pasikeitė specifika. 
Dabar humoristai nebekoncer- 
tuoja scenoje, o daro televizi
jos laidas. Vien Lietuvos tele
vizijose tokių laidų gal aštuo- 
nios. Ir mums reikėjo persi-
orientuoti į sceninę progra
mą”. J klausimą, ar Amerikai ’ vizijos žurnalisto vaidmenį, 
kūrėt specialią programą, visi Pasirodymo metu dviratinin-

Povilas Vaičekauskas 
bus pagrindinis kalbėtojas 
Čikagos ramovėnų, birutiečių 
ir šaulių rengiamame Lietu
vos kariuomenės atkūrimo su
kakties paminėjime, vyksian
čiame lapkričio 25 d. šaulių 
namuose. Minėjimas prasidės 
pakeliant vėliavas prie Lais
vės kovų paminklo Jaunimo 
centro sodelyje. Iškilmingos 
pamaldos bus laikomos 10 
vai.r. Tėvų jėzuitų koplyčioje, 
Mišias aukos ir pamokslą sa
kys kun. K. Ambrasas, SJ, gie
dos Vilija Kerelytė, vargonuo
jant muz. Manigirdui Mote- 
kaičiui. Minėjimas Šaulių sa
lėje prasidės 12 vai. Minėjimo 
meninę dalį atliks Bronius 
Mūras. Kviečiame organizaci
jas atsinešti vėliavas, o visuo
menę gausiai minėjime daly
vauti ir prisiminti Lietuvos 
kariuomenės 83 metų sukaktį. 
Po minėjimo - užkandžiai ir 
kavutė.

Vyresniųjų lietuvių cent
re „Seklyčioje” lapkričio 28 
d„ trečiadienį, 2 val.p.p. bus 
dainų popietė su muziku 
Faustu Strolia. Veiks „laimės 
šulinys”, bus bendri pietūs. 
Maloniai kviečiame atsilanky
ti, padainuoti, pasimatyti su 
draugais, padraugauti ir 
linksmai praleisti laiką.

Leonardas Kutkus, gyve
nantis Mt. Pleasant, SC, 
„Draugo” paramai siunčia 50 
dol. auką. Esame labai dėkin
gi!

Šiemet Balzeko lietuvių 
kultūros muziejus vėl kvie
čia visus norinčius išmokti ga
minti šiaudinukus Kalėdų eg
lutei iš baltų plastmasinių 
šiaudelių. Žaisliukus mokys 
gaminti didelę patirtį turin
čios meistrės Albina Savickas 
ir Marija Škėmaitė. Pamokos 
vyks šeštadienį, gruodžio 8 d., 
nuo 10:30 val.r. iki 1 val.p.p. 
Mokiniams bus duota šiaude
lių, siūlo ir didelė adata, ta
čiau patiems reikia atsinešti 
žirkles, liniuotę ir pieštuką. 
Jei turite klausimų ar norite 
registruotis į pamokas, skam
binkite tel. 773-582-6500. Mu
ziejaus adresas: 6500 S. Pula
ski Rd., Chicago, IL.

iškart atsako: „Tai ne...” (tai 
vienas populiariausių grupės 
posakių, kuris turi savo istori
ją). Vidas Stasiūnas iš Šiaulių 
(D. Balčiūno herojus) prisipa
žino, kad „patiko lietuvių 
bendruomenė Čikagoje. Ant 
tiek faina, kad visiškai nėra 
pletkų. Gali klausti ko nori, 
niekas nieko nežino”. Po abie
jų pasirodymų grupės nariai 
prisipažino, kad Čikagos pub
lika jiems pasirodė labai šilta. 
Nustebino tai, kad jie reaguo
davo į tas vietas, kurias Lietu
vos publika praleidžia pro au
sis.

Pagrindinė „Dviračio žynių” 
tema — politika ir jos kūrėjai 
Lietuvoje. Atvažiavo ir į Čika
gą vienos partijos — socialde
mokratų atstovė Larisa And- 
riuchina-Žertva, kuri visus, 
išvažiavusius prieš dešimt 
metų, kvietė grįžti atgal: „Bra
zauskas vėl valdžioje. Taigi 
niekas nepasikeitė. Galit grįž
ti”. Kodėl laidos pagrindinis 
pajuokos šaltinis — Lietuvos 
politika, A. Valinskas tiesiai ir 
sako: „Mes darom žinias. Tik 
mūsų žinių veidrodis kreivo
kas. Mes iškreiptai į viską žiū
rim. Politikui nėra ko pykti 
ant laidos. Kaip sako, nėra ko 
pykti ant veidrodžio, jeigu 
snukis kreivas”. Kaip iŠbalan- 
suojat tą ribą, kad nei politiko 
neįžeistumėt, ir kad žiūrovui 
būtų juokinga? „Juo mažiau 
galvojam, kad politikas gali 
įsižeisti. Jo problema. Jeigu 
jis turėjo tiek drąsos nueiti į, 
politiką, tai dabar tegul turi 
drąsos gauti visą purvą į vei
dą”, — rėžia Gintaras Ruplė
nas, atliekantis Kėdainių tete

kai pakedeno plunksnas ir 
Lietuvos Respublikos garbės 
konsului Stanley Balzekui. 
Geriausia Adamkų šeimos 
draugė Dalia pasakojo, kaip 
Valdas Adamkus susitiko po
nią Almą (Graži istorija. Jie 
susipažino smetoniškam Kau
ne. Funikulieriuje Valdas pa
matė gražią mergaitę gelto
nom kasom, ir taip visam gy
venimui). Savo programoje hu
moristai paminėjo ir Lietuvos 
Respublikos ambasadorių JAV 
Vygaudą Ušacką, kuris į kon
certą atskubėjo iš Mercy Lift 
pokylio. „Humoras geriausias 
vaistas nuo visko: nuovargio, 
per didelio rimtumo. Manau, 
kad į gyvenimą reikia kuo 
daugiau su šypsena žiūrėti. 
Ne, aš tikrai neįsižeidžiu, kai 
apie mane juokauja. Dviratis* 
— fenomenas Lietuvoje. Lietu
viai per daug rimti ir susi
kaustę. Jie sugeba įnešti nau
ją srovę, kuri leidžia žmonėms 
pažvelgti į gyvenimą links
miau, savikritiškiau į save, ko 
mums ir reikia. Dviratininkai 
kai kada pataiko tikrai į de
šimtuką”, — sako V. Ušackas.

Vyriausias prezidentūros 
pabrolys Raimundas Rugelis 
(D. Balčiūnas) labai džiaugėsi, 
turėjęs progą kreiptis į tau
tiečius Amerikoje — „Hey 
guys”. O herojus iš Šiaulių 
scenoje jautėsi kaip savam 
kieme, „nes, sako, kad į Čika
gą pusė Šiaulių suvažiavo”. 
Dovanų tėvynainiams Vidas 
atvežė dieduką (Vytautą Še
rėną), kuris krūminę varo. Se
niai nebuvusiems Lietuvoje 
humoristai sukūrė specialų 
pažintinį dokumentinį filmu
ką apie tėvynę „Gintaro šalis”: 
„Anksčiau per vestuves piršlį

Lietuvos kariuomenės 
vado generolo Jono Kron- 
kaičio paskaitą „NATO En- 
largement: The Baltic Dimen- 
sion”, skaitytą ALTo surengta
me pristatyme Čikagos miesto 
centre, atskiru leidiniu išleido 
Amerikos Lietuvių Taryba. 
Šis leidinys faktais ir skaičiais 
pateikia svarius argumentus, 
palaikančius Lietuvos įstojimą 
į NATO sąjungą. Leidinys tin
ka paduoti amerikiečiams po
litikams bei spaudos atsto
vams ir bendrai supažindinti 
angliškai kalbančią visuome
nę su Lietuvos siekimu įstoti į 
NATO. Norintys gauti leidinu
kų, kreipkitės į ALTo būstinę. 
Būstinės adresas: Lithua
nian American Council, 6500
S. Pulaski Road, Chicago, IL 
60629; tel. 773-735-3946; fak
sas 773-735-3946, elektroninis 
paštas ALTcenter@aol.com

Visi tie, kurie lietuviško
je kalėdinėje mugėje norėtų 
parduoti savo meno darbus, 
medžio drožinius, juvelyrinius 
gaminius, kepinius ar kokias 
nors kitas prekes, kviečiami 
išsinuomoti vietą ar stalą, 
skambinant Aldonai Palekie- 
nei tel. 708-448-7436. Šventi
nė mugė vyks gruodžio 1-2 
dienomis nuo 9 val.r. iki 3 
val.p.p. Pasaulio lietuvių cen
tro didžiojoje salėje. Atvykite!

Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos lietu
vių komitetas visus maloniai 
kviečia į šios parapijos tradici
nį pokylį, kuris vyks gruodžio 
8 d., šeštadienį, mokyklos sa
lėje, 4420 S. Fairfield Avė. 
5:30 val.p.p. ruošiamas paben
dravimas, 6:30 val.v. - progra
ma, 7 val.v. - vakarienė ir 8 
val.v. - šokiai, kuriems gros 
Algimantas Barniškis. Bilie
tus galima įsigyti sekmadie
niais prieš ir po 10:30 val.r. 
šv. Mišias. Informacįja skam
binant Evelinai Oželienei tel. 
773-254-7333, Marytei Kinčie- 
nei tel. 773-927-4990 arba Sa
lomėjai Daulienei tel. 773-847- 
4855.

Jerry Švabas iš Lemont, IL, 
„Draugą” remia 50 dol. auka. 
Tariame didelį ačiū!

kardavo, dabar sprogdina su 
visu automobiliu. Anksčiau 
per Jonines ieškodavo papar
čio žiedo, dabar gi gėlės prista
tomos į namus”.

Žiūrovai dainavo ir net šoko 
kartu su grupe, o pabaigoje 
visa salė atsistojo ir kartu dai
navo naująjį Lietuvos „himną”
— „Du milijonai rinkėjų”. Dvi
račio” komanda jį perdarė iš 
Marijono Mikutavičiaus dai
nuojamų „Trijų milijonų”, ku
ris išgarsėjo visoje Lietuvoje ir 
ne tik po Lietuvos krepšinio 
rinktinės varžybų su pąjėgiau- 
sia pasaulyje krepšinio ko
manda (JAV), kuomet trūko 
dviejų taškų iki pergalės.

„Dviračio žynios" į eterį iš
leidžiamos kasdien, kaip ir 
normalios žinios. Jų kūrimo 
procesas: „8 vai. Pasiimam 
laikraščius. Apie pirmą būna 
paruoštas scenarijus, penktą 
vai. filmuojam, o aštuntą va
karo — eteris”. Ar neišsisemia 
temos, kasdien darant laidą? 
„Taip, susiduriam su šia prob
lema. Bet juo blogiau elgiasi 
politikai, tuo, suprantama, 
blogiau gyventi Lietuvos kai
miečiui, tačiau tuo geriau hu
moristui. Juo blogiau gyventi, 
tuo daugiau yra ii ko juoktis. 
Juo mažiau yra ii ko juoktis, 
tuo geriau gyventi. Mums ge
rai bet kuriuo atvęju”, — sako 
„Dviračio žynių” komanda.

Po trįjų dienų viešnagės Či
kagoje grupė išvyko į Las Va
gas (nes viešnagė Amerikoje
— tai kartu ir grupės atosto
gos), po to keliaus į Los An
geles, kur vietiniams lietu
viams surengs pasirodymą, 
bei užsuks į San Fancisco, i 
kur skris atgal Lietuvon.

Rusnė Vėjūnė

S!< clbiin,ii
•DĖMESIOI VIDEO APA

RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri- 
cietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 
3633 8. Archer Avė., Chi
cago, IL 60629. TeL 773-927- 
9091. Sav. Petras Bernotas.

• 27 centai skambinant į 
Lietuvą, 6.6 cnt JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dienas per savai
te, 6 sekundžių intervalai. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
ietuviškai į TRANSPOINT 

atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. TRANSPO INI 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliui

• 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.

• BALTIC MONUMENTS, 
1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. Tel. 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Pageidaujant 
atvykstame į namus.

• Prieš užsisakydami 
paminklą aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
lllth 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.

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJAI
aukos mirusiųjų atminimui

A.a. Onos Dobilienės atminimui:
$300 — Mr. ir Mrs. D. Galis zevvski.
A.a. P. Vėbros atminimui:
$10 — S. Vakselienė;
$25 — dr. J. Jakševičienė (per Romaną Karlove).
A.a. Bronės Jameikienės atminimui:
$26 — dr. J. Jakševičienė.
Klaidos atitaisymas iš aukotojų sąrašo nuo 4/17 iki 10/ 

15. Turi būti: Pranė Pakalka ir Elena Wasilevskienė.

Kviečiame paremti TAUTOS FONDĄ savo darbu ir aukomis. 
Remdami TAUTOS FONDĄ, remiate Lietuvos švietimą ir 

demokratijos įtvirtinimą Lietuvoje.

TAUTOS FONDAS
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC. 

Aukas siųsti: 351 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207-1910 
Tel/Fax 718-277-0682 

EI.paštas TAUTFD@aol.com 
Prisiminkite TAUTOS FONDĄ savo testamentuose.

DETROITO SKAUTAI 
KVIEČIAI KŪČIAS

Detroito „Gabįjos” ir „Balti
jos” tuntų skautės ir skautai 
ir šiemet, sekmadienį, gruo
džio 9 d., 4 vai. p.p. Dievo Ap
vaizdos parapįjos salėje ruošia 
Kūčias, kuriose dalyvauti 
kviečiami visi Detroito lietu
viai. Šventę pradėsime iškil
minga tuntų sueiga, todėl vi
siems skautams ir skautėms 
privaloma dėvėti išeiginę uni
formą. Po sueigos valgysime 
Kūčių vakarienę, giedosime 
kalėdines giesmes.

Visi šiame kalėdiniame pa
bendravime norintys daly
vauti prašomi nedelsiant apie 
tai pranešti Rasai Karalie
nei, tel. 248-380-1363. Kiek
vieną dalyvausiančią šeimą 
prašome prisidėti prie Kūčių 
vakarienės kokiu nors valgiu;

Pradėkime visi kartu švęsti 
Kalėdų šventes. Kviečiame ir 
lauksime visų. Jus kviečia — 
Detroito skautai ir skautės

• Automobilio, namų ir 
ligos draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, Balzeko 
muziejuje, 6600 S. Pulaski 
Rd., Chicago, IL 60629. II 
aukštas, tel. 773-681-4030.

• „Saulutė”, Lietuvos vai
kų globos būrelis, dėkoja už 
aukas padėti vargingai gy
venantiems vaikučiams bei 
studentams Lietuvoje. Aukojo: 
Pranas Janulis $450 — tęsiant 
vaikučių metinę paramą; Al
dona ir Rimantas Vaitkus $480 
— tęsia dviejų mergaičių me
tinę paramą. Labai ačiū! „Sau
lutė” („Sunlight Orphan 
Aid”), 419 Weidner Rd., Buf- 
falo Grove, IL 60089. TaxID# 
36-3003339.

ADVENTO
REKOLEKCIJOS
CLEVELANDE

Clevelando sendraugiai atei
tininkai kasmet Advento metu 
ruošia Susikaupimo dieną vi
sai Clevelando visuomenei.

Šįmet Susikaupimo diena- 
rekolekcijos vyks pirmąjį 
gruodžio šeštadienį, gruodžio 
1 d., Dievo Motinos parapįjos 
svetainėje. Rekolekcįjų vado
vas - Virgilijus Poškus, jau
nas kunigas iš Telšių vysku
pijos, šiuo metu tęsiantis stu
dijas Vašingtone. Registruotis 
galima kavinėje sekmadie
niais po Sumos arba kreipian
tis į bet kurį sendraugių val
dybos narį, telefonu - skambi
nant Daliai Staniškienei 330- 
468-5465, Stasei Kazlauskie
nei 440-546-0631, Marijai Mi- 
konienei 216-531-2190.

Ši Susikaupimo diena — 
puikus Advento pasiruošimas 
šv. Kalėdoms. Tad nuoširdžiai 
kviečiame visus — iš arti ir iš 
toli. Laukiame svečių iš viso 
Ohio bei Detroito apylinkių.

Garbė Kristui!
Dalia Staniškienė
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