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Konservatorių stovykloje — 
maištas dėl indėlių grąžinimo 

Vilnius, lapkričio 24 d. 
(BNS) — Seimo Biudžeto ir fi
nansų komitetas (BFK), ku
riame vyrauja konservatoriai, 
trečiadieni žengė į tiesioginę 
konfrontaciją su konservato
rių partijos vadovybe. . 

Trečiadienį BFK posėdyje 
buvo pritarta Seimo pradė
tiems svarstyti Gyventojų san
taupų atkūrimo bei Valstybės 
ir savivaldybių turto privati
zavimo įstatymų pakeiti
mams, kuriais numatoma iki 
2 metų atidėti gyventojų nu
vertėjusių rublinių indėlių 
grąžinimą. 

Tačiau BFK priėmė ir pro
tokolinį nutarimą pasiūlyti 
Andriaus Kubiliaus ministrų 
kabinetui indėlių grąžinimą 
atidėti tik keliems mėne
siams. 

Pakeitus įstatymus, būtų 
sustabdytas indėlių atkūrimas 
trečiajai indėlininkų grupei, 
kuriai priklauso vyresni nei 
60 metų gyventojai ir kuriai 
pinigai turėjo būti pradėti grą
žinti kitų metų vasarį. Iš viso 
šiai grupei reikia išmokėti 
apie 500 mln. litų. 

BFK branduolį sudarantys 
buvusio premjero Gedimino 
Vagnoriaus ekonominių idėjų 
šalininkai siūlo trečiosios gru
pės indėlininkams, norintiems 

dalyvauti taupymo progra
moje, indėlius grąžinti iš kar
to, paliekant juos bankuose, o 
norintiems atsiimti indėlius 
grynaisiais — atidėti išmokėji
mą iki pavasario. Trūkstamų 
lėšų finansiniams srautams 
subalansuoti siūloma pasisko
linti užsienyje. Tai, pasak jų, 
„užtikrintų vyriausybių darbo 
tęstinumą bei gyventojų pasi
tikėjimą valstybe*. 

BFK priimtas proto
kolinis nutarimas nedelsiant 
sukėlė neigiamą konservato
rių partijos vadovybės reak
ciją ir buvo nutarta rekomen
duoti frakcijai atmesti BFK 
protokolinį nutarimą. 

R. Juknevičienė sakė, jog 
sudėtingoje ekonominėje situ
acijoje būtina ^atsižvelgti į 
Tarptautinio valiutos fondo 
rekomendacijas malinti me
tinį deficitą. TVF nepritaria 
vyriausybės planams grąžinti 
nuvertėjusius rublinius indė
lius. 

Kaip žinoma, BFK pirmi
ninkė Elvyra Kunevičienė dėl 
išsiskyrusių jos ir partijos va
dovybes požiūrių į finansų po
litiką pareiškė atsistatydinan
ti iš šių pareigų, tačiau nauja
sis pirmininkas dar nepaskir
tas. 

s Įf^SrmJįjįJį 

Lietuvos prezidentą* Valdas Adamkus ui paramą plėtojant Lietuvos ir Lenkijos verslo ryšius lapkričio 24 dieną 
buvo apdovanotas Lietuvos ir Lenkuos akio rūmų įsteigti statulėle. Abiejų valstybių ekonomine plėtra be
sirūpinantys akio rūmai veikia jau 5 metai, jų bustinas yra Suvalkuose ir Maryampolėje Ūkio rūmai šiemet 
Kaune buvo surengė didžiule Lenkijos pramonės gaminių parodą ir muge, kitąmet Poznanėje planuojama pri
statyti lietuviškus gaminius. 

Nuotr.: Ūkio romų prezidentas Augustinas Majauskas įteikė Lietuvos prezidentui Valdui Adamkui šako
ti- Dešinėje — ūkio romų viceprezidentas Jerzy Warwuk. .Eltai 

Prezidento vizitas į Maskvą 
didelio susirūpinimo nekelia 

Vilnius, lapkričio 24 <i 

Nesąžiningumu kaltintas 
ministras lieka savo pareigose 
Vilnius, lapkričio 24 d. 

(BNS) — Ministras Sigitas 
Kaktys gali toliau dirbti vy
riausybėje, pareiškė premje
ras Andrius Kubilius, komen
tuodamas mokesčių inspekci
jos išvadas dėl ministro pa
jamų deklaravimo. 

„Kol kas nematau kokių 
nors priežasčių, kodėl jis ne
galėtų dirbti, nes rastieji 
pažeidimai nekelia kokių nors 
politinių problemų", trečia
dienį sakė A. Kubilius. 

Premjeras komentavo išva
karėse paskelbtą Valstybinės 
mokesčių inspekcijos išvadą, 
kad S. Kakčio ir jo žmonos Vi
lijos išlaidos per praėjusius 
dvejus metus neviršijo gautų 
pajamų ir turėtų santaupų su
mos. Išvadose taip pat pa
žymėta, kad sutuoktiniai pa
žeidė turto deklaravimo tvar
ką, ir todėl yra baustini ad
ministracine tvarka. 

A. Kubilius žurnalistams 
reiškė įsitikinimą, kad valdy
mo reformų ir savivaldybių 
reikalų ministras ir jo žmona 
tuos pažeidimus „nedelsiant 
panaikins", o nustatytos bau
dos bus „neatidėliojant su
mokėtos". 

„Manau, tai pamoka visiems 
kitiems valstybės pareigū
nams, kad pildant tokias de
klaracijas, reikia žymiai dau
giau atidumo", sakė premje
ras. Jis taip pat vylėsi, kad 
mokesčių inspekcija „irgi pa
darys išvadas, ir kitą sykį bus 
daugiau ir aiškesnės informa
cijos, kaip tas deklaracijas rei
kia pildyti". 

Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus trečiadienio pa
vakare buvo susitikęs su val
dymo reformų ir savivaldybių 
reikalų ministru Sigitu Kak
čiu ir po šio pokalbio, pasak 
prezidento atstovės spaudai 
Violetos Gaižauskaitės, prezi
dentas priėjo nuomonę, kad 
„ministras S. Kaktys turi pats 
apsispręsti". 

„Tai yra ministro sprendi
mas vienaip ar kitaip pasielgti 

susidariusioje situacijoje", pa
žymėjo atstovė spaudai, pak
lausta, ar, prezidento many
mu, S. Kaktys turėtų atsista
tydinti, i 

Ministras paaiškino prezi
dentui, kokiomis aplinkybė
mis jis lengvatinėmis sąlygo
mis įsigijo sklypą Vilniuje ir 
kaip deklaravo savo pajamas, 
Eltos žiniomis, jis tvirtino ne-, 
nusižengęs tarnybinei etikai. 

Pokalbis prezidentūroje 
truko apie pusvalandi tačiau 
žurnalistai apie šį susitikimą 
iš anksto nebuvo informuoti. 
Po susitikimo ministras vengė 
žurnalistų ir pasirinko kitą 
nei įprasta išėjimą ii prezi
dentūros. 

(Elta) — Lietuvos diplomatuos 
vadovas netiesiogiai atmetė 
Seimo pirmininko nuogąsta
vimus dėl galimų neigiamų 
padarinių, kuriuos sukeltų 
prezidento vizitas į Maskvą. 

jSui vizitas buvo ii anksto, 
seniai planuotas. Tas konteks
tas, kokiame jis vyksta, tai 
toks kontekstas ir yra", žur
nalistams sakė užsienio rei
kalų ministras Algirdas Sau
dargas trečiadienį po susiti
kimo su prezidentu Valdu 
Adamkumi. 

Pirmadienį Seimo pirminin
kas Vytautas Landsbergis pa
reiškė tam tikras abejones dėl 
planuojamo prezidento vizito į 
Rusiją. Jis teigė esąs susitū
pęs dėl to, kad prezidentas 
nebūtų įveltas į kokią nors si
tuaciją, kurioje j o vizitas, jo 
pasisakymai kartu su Rusijos 
vadovais galėtų atrodyti kaip 
pritarimas" Rusuos veiks
mams prieš Čečėniją. 

Prezidentas V. Adamkus 

Maskvoje, Jnrosiavho ir Kara
liaučiaus srityse lankysis 
gruodžio 3-5 dienomis. Numa
tyta, kad vizito metu gali būti 
pasirašyta tik viena sutartis 
— dėl laisvės atėmimu nu
teistų asmenų perdavimo. Bet, 
kaip pažymi užsienio reikalų 
ministras, šiuo suveju yra 

svarbiausias ne sutarčių skai
čius, nes daug svarbių dvi
šalių dokumentų buvo pasi
rašyta per premjero vizitą 
Maskvoje birželio pabaigoje. 

A. Saudargas sakė, kad Lie
tuvos ir Rusios prezidentų su
sitikimas Maskvoje galėtų 
duoti naują impulsą vyriausy
bių komisuos darbui, konk
rečiau nurodytų jos siekius. 

JAV politikai sunerimę dėl 
padėties Baltarusijoje 

Pajūrio pasieniečiai 
nebeužtikrina sienos saugumo 
Klaipėda, lapkričio 24 d. 

(BNS) — Pakrančių apsaugos 
pasienio policijos rinktinė pa
reiškė dėt lėšų stygiaus nebe
galinti užtikrinti reikiamo 
sausumos ir jūros sienos sau
gumo. 

Pakrančių apsaugos pasie
nio policijos rinktinės 
(PAPPR) vadas Sigitas Čer-
neckis spaudos konferencijoje 
trečiadienį teigė, kad rinktinė 
per keturis pastaruosius mė
nesius negavo iš Finansų mi
nisterijos pusės milijono litų 
žadėto finansavimo. 

Pasieniečiams mokami tik 
atlyginimai ir skiriamos lėšos 
būtinosios tarnybos karių mai
tinimui. 

Už ryšio paslaugas, šildymą 
bei kitus komunalinius patar
navimus rinktinė yra įsiskoli
nusi apie 120,000 litų. „Lie
tuvos telekomas" grasina nu
traukti telefono ryšį. 

S. Černeckio teigimu, rink
tinės pareigūnai gruodžio mė
nesį gali nebegauti atlyginimų 
ir todėl gali padaugėti kyši
ninkavimo atvejų. 

PAPPR laivai, be kita ko, 
saugo ir prižiūri Būtingės naf
tos terminalo plūdurą, kai 

priėjo priplaukia tanklaiviai. 
Rinktinės laivų diviziono 

laikinasis vadas Stasys Len
kas sako, kad degalų laivams 
yra likę tik vienai parai. Su 
tokiomis kuro atsargomis lai
vai negalės dalyvauti net ypa
tingose gelbėjimo operaegose. 

Pasieniečiai neatmeta gali
mybės, kad prie plūduro Lat
vijos žalieji surengs dar ne 
vieną protesto renginį, ir sako 
nežiną, ar galės užtikrinti sie
nos bei plūduro saugumą. 

* Latvijos žaliųjų partijos 
suvažiavime Latvijos gamtos 
apsaugos fondo „Lačplėsis" at
stovas Andris Vilkas įteikė 
penkiems žaliųjų judėjimo ak
tyvistams, dalyvavusiems pro
testo prieš Būtingės naftos 
terminalą veiksmuose, Garbes 
ženklus už indėlį į gamto
saugą. „Neimkite į galvą, jeigu 
kas nors pavadins jūsų gerus 
darbus išdaigomis. Taip dirb
kite ir toliau", sakė A. Vilkas. 
Liepos 21 d. protestuodami 
prieš Būtingės naftos termina
lo darbo pradžią, keturi Latvi
jos aplinkosaugos aktyvistai 
prisirakino grandinėmis prie 
terminalo plūduro jūroje. 

Vašingtonas, lapkričio 24 
d. (BNS) — Lietuvių kilmės 
JAV senatorius demokratas 
Richard Durbin pateikė Sena
tui nutarimo projektą, ku
riame teigiama, kad Baltaru
sijoje pastaraisiais mėnesiais 
labai pablogėjo opozicijos pa
dėtis. 

Pasak dokumento, Lietuva, 
Lenkija ir Latvija yra labai 
susirūpinusios dėl krypties, 
kurią pasirinko dabartinis 
Baltarusijos režimas. 

Nutarimo projekte taip pat 
sakoma, kad pastaroji patirtis 
su Jugoslavijos prezidentu 
Slobodan Miloševič turėtų 
kiekvienam rūpėti dėl diktato
riškų kėslų, keliančių pavojų 
ramybei Europoje. Dokumente 
pažymima, kad kai kurie Bal
tarusijos opozicijos veikėjai 
dingo be žinios, o kiti laikomi 
suimti po opozicijos demon
stracijos Minske spalio 17 
dieną. 

Pasak „Laisvosios Europos 
radijo" naujienų tarnybos 
pranešimo, panašus nutarimo 
projektas, smerkiantis žmo
gaus teisių pažeidimus Balta
rusijoje, pateiktas ir JAV At
stovų rūmuose. 
. Dokumentas, kurį parengė 

Tarptautinių santykių komite
to narys, Kongreso narys de
mokratas Sam Gejdenson, ra
gina prezidentą Aleksandr 
Lukašenka gerbti visų Balta
rusijos piliečių žmogaus tei
ses, įskaitant ir tų, kurie yra 
suimti, pažeidžiant jų konsti
tucines laisves. 

Nutarimo projekte JAV ad
ministracija raginama skirti 
finansinę pagalbą nevyriausy
binėms Baltarusijos organi
zacijoms ir paremti informaci
jos skleidimą Baltarusijai. 

Lietuvoje yra kuriamas ne
vyriausybinis „Baltijos bangų" 
radijas, kurio vienas tikslų 
yra žinių transliacijos Balta

rusijai baltarusių kalba. 
Baltarusijos opozicijos vadas 

Semion Sareckįj dar vasarą 
rado prieglobstį Vilniuje, kur 
kartais posėdžiauja A Luka
šenka išvaikyto parlamento 
deputatai. 

Amerikoje nebeliko 
Lietuvos kultūros 

atase posto 
Vilnius, lapkričio 24 d. 

(BNS) — Lietuvos vyriausybė 
trečiadienio posėdyje nu
sprendė panaikinti Gedimino 
Vagnoriaus ministrų kabineto 
sprendimą steigti kultūros 
atašė postą JAV bei kultūros 
atašė pavaduotojo postą Pran
cūzijoje. 

Kultūros ministerija įparei
gota užtikrinti, kad atašė ir 
pavaduotojų išlaikymui skir
tos lėšos iš valstybės biudžeto 
nebotų panaudotos kitiems 
tikslams. 

Kaip teigia kultūros mi
nistras Arūnas Bėkšta, išna
grinėjus padėtį, įsitikinta, jog 
kultūros atašė darbus galėtų 
atlikti JAV gyvenantys lietu
viai, kuriems užtektų ap
mokėti tik ryšio paslaugas ir 
nereikėtų mokėti atlyginimo. 
Be to, ministro teigimu, ak
tyvūs kultūriniai mainai vy
ksta tarp Lietuvos ir Lenkuos, 
Karaliaučiaus bei Vokietijos, 
todėl tikslingiau būtų steigti 
kultūros atašė postą šiose val
stybėse. 

Kultūros atašė postą JAV 
buvo įkūręs tuometinis kultū
ros ministras Saulius Šal
tenis. Atašė išlaikymui vy
riausybė buvo paskyrusi pusę 
milįjono litų, o į Šias pareigas 
buvo paskirta S. Šaltenio duk
ros draugė Vida Pabarškai-
tė. Pasikeitus kultūros mini
strams, V. Pabarškaitė ne
trukus buvo atšaukta ir dabar 
dirba ministerijoje. 

* Tėvynės sąjungos (TS) 
ir Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis įspėjo kon
servatorius dėl pastangų silp
ninti valdančiąją partiją, o 
visuomenę paragino susitelk
ti. Prieš išvykdamas oficialaus 
vizito y Austrija, V. Landsber
gis pasirašė laišką savo vado
vaujamos partijos skyriams, 
kuriame kritikuoja politinę Li
beralų sąjungos ir buvusio 
premjero, buvusio TS valdybos 
pirmininko Rolando Pakso są
jungą ir „kažkokią būsimą 
naują partiją". V. Landsbergis 
primena, kad Lietuvos libera
lų sąjunga 1997 m. pabaigoje 
vykusiuose prezidento rinkim
uose rėmė Artūrą Paulauską, 
kuris šiuo metu vadovauja 
naujai įkurtai Naujajai sąjun
gai. Pasak V. Landsbergio, R. 
Paksas prisidėjo prie antiva-
karietiškų nuotaikų kursty
mo. 'Eltai 

* Buvusio premjero Ro
lando Pakso ir Lietuvos libe
ralų sąjungos kuriamas nau
jas politinis judėjimas pelnė 
nemažą Lietuvos gyventojų 
palankumą. { specialios ap
klausos klausimą, ar jie rin
kimuose balsuotų už naują R 
Pakso ir liberalų politinį dari
nį, teigiamai atsakė 11.2 proc. 
apklaustųjų Lietuvos didmies
čių gyventojų. Trečdalis ap
klaustųjų teigė, jog už šį judė
jimą nebalsuotų. Beveik 45 
proc. Užliptąją1 «askė neži
ną. 15.2 proc apklausoje daly
vavusių teigia, jog apskritai 
rinkimuose neketina balsuoti. 

(BNS) 
* Buvęs Tėvynės sąjun

gos valdybos pirmininkas, 
buvęs premjeras Gediminas 
Vagnorius ir jo salininkai ne
teko paskutinio posto partijos 
struktūrose. Pirmadienį posė
džiavusi frakcija nepritarė 
tam, kad vienas G. Vagno
riaus šalininkų Alfonsas Bart
kus būtų perrinktas frakcijos 
seniūno pavaduotoju. Pirmuo
ju seniūno pavaduotoju išrink
tas Rimantas Survila. Jis pa
keis Rasą Juknevičienę, kuri 
neseniai paskirta Seimo pir
mininko pavaduotoja. <Eita> 

* „Mažeikių naftos" vado
vai kreipėsi į Finansų ir 
Ūkio ministerijas, prašydami 
pristabdyti numatomą akcizų 
įkainio didinimą naftos pro
duktams. Įmonė tvirtina, 
kad akcizo didinimas neduoda 
planuotų pajamų, kadangi su
mažėja kuro suvartojimas vi
daus rinkoje. Esant sunkiai 
ekonominei būklei, vyriausy
bei siūloma atsisakyti numa
tomo akcizų įkainio didinimo, 
kaip tai padarė Latvija ir Esti
ja. Statistikos departamento 
duomenimis, šiemet per 10 
mėnesių vidaus rinkoje par
duoti naftos produktai pa
brango 76.9 proc. iBNS) 

* Vienas i i kandidatų į 
premjero Andriaus Kubiliaus 
atstovus spaudai yra „Res
publikos" žurnalistas Audrius 
Bačiulis. Vyriausybės spaudos 
tarnybos vadovas Vygantas 
Švoba patvirtino, kad A. Ba-
čiuliui pasiūlyta tapti premje
ro atstovu spaudai, tačiau jis 
sakė ir tai, kad premjeras lau
kia atsakymų ir iš kitų kandi
datų. Tapti atstovu spaudai 
buvo siūlyta ir Lietuvos televi
zijos „Spaudos klubo" vedėjui 
Audriui Siaurusevičiui, tačiau 
šis atsisakė. Premjeras jau 
dirba beveik mėnesį ir iki šiol 
neturi atstovo spaudai. Eita. 

* Lietuvoje nuo karo ne
gandų bus priglausti čečėnų 
našlaičiai, pranešė fondo Če
čėnijos vaikams remti pirmi
ninkas Algirdas Endriukaitis. 
Pasak jo, į šeimos vaikų glo
bos namus Marijampolės rajo
ne netrukus atvyks 20 vaikų 
iš karo niokojamos Čečėnijos. 
Našlaičių amžius — nuo 4 mė
nesių iki 15 metų. Pernai tie 
patys vaikai kurį laiką gyveno 
Mosėdyje. Pasak A. Endriu
kaičio, Čečėnijos sostinėje 
Grozne rūsiuose pusbadžiu gy
venusius vaikus žurnalistai 
padėjo išvežti į Ingušiją, iš ten 
— į Ukrainą. 

* Seimo narė Nijolė Ože
lytė pareiškė sustabdanti 
savo narystę konservatorių 
frakcijoje, nes jos seniūno pa
vaduotoju išrinktas kontrover
sijų sūkurin patekęs valdymo 
reformų ir savivaldybių minis
tras Sigitas Kaktys. N. Ožely
tė sustabdė narystę frakcijoje, 
kol nebus paskelbtos išvados 
dėl S. Kakčio turto ir pajamų 
deklaracijos. <BNS-

* Iki 2000-ųjų metų pava
sario rinkimų į savivaldybių 
tarybas Lietuvoje planuojama 
įsteigti penkias naujas savi
valdybes. Vyriausybė pritarė 
pakoreguotai Administracinių 
vienetų reformos antrojo rato 
— naujų savivaldybių steigi
mo — programai, kurioje nu
matyta iki ateinančių metų 
pavasario įkurti Elektrėnų. 
Kalvarijos, Kazlų Rudos, Pa
gėgių ir Rietavo savivaldybes. 
Apskaičiuota, kad šioms savi
valdybėms reikės 263 tarnau
tojų pareigybių. Dėl reformos 
tokių tarnautojų skaičius su
mažės 121, todėl naujiems ad
ministraciniams vienetams 
reikės papildomai įsteigti 142 
pareigybes. (Eita, 

* Ispanijos karalius Juan 
Carlos I antradienį priėmė 
naujojo Lietuvos ambasado
riaus Vytauto Antano Damb-
ravos skiriamuosius raštus. 
Po iškilmingos ceremonijos Is
panijos karalius pakvietė am
basadorių privačiam pokal
biui, kuriame buvo sutarta 
stiprinti dvišalius prekybos ir 
kultūros saitus bei kuo akty
viau bendradarbiauti ES ir 
NATO plėtros klausimais. 

* Įžūliu ir drąsiu laik
raščiu, kuriame nekyšos ko
kių nors tikslų „ausys", naują 
dienraštį „Vakaro žinios" va
dina jo vyriausiasis redakto
rius Ričardas Jarmalavičius. 
Naujojo spalvoto vakarinio 
laikraščio redakcijoje dirba 20 
žmonių, dauguma jų — su
stabdytų „Vakarinių naujie
nų' darbuotojai. Pasak vyriau
siojo redaktoriaus, laikraštį 
leidžia UAB „Naujasis aitva
ras", jis spausdinamos ..Res
publikos" spaustuvėje. Vyr. re
daktoriaus teigimu, valstybi
niu laikraščiu tapti norintis 
vienintelis vakarinis Lietuvos 
dienraštis nepaisys jokių auto
ritetų, išskyrus savo skaityto
jus. Eta 

KALENDORIUS 
Lapkričio 25 d.: Gedkantas. 

Gennilė. Kotryna. Santautas Padė
kos diena f JAV). 

Lapkričio 28 d.: Dobilas, Leonar
das. Silvestras. Vygante 

Lapkričio 27 d.: Girdute, Girvy-
dė, Maksimas. Virgilijus. Vylius. 

Lapkričio 28 d.: Advento I sek
madienis Jokūbas, Rimgaudas. Ry
tas, Steponas, Valerijonas. 

Lapkričio 29 d.: Budvydė. Dau
jotas, lluminata, Satuminas. Vėla. 
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~ITATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest. IL 60045-2660 

AR DAR TIKIME KILNIU 
GYVENIMU Ateities savaitgalio svečiai Ateitininkų namm ••• 

1) Manau, kad daugelis 
žmonių šiomis dienomis ven
gia skelbti idealus apskritai , 
bijodami būti apkaltinti elitiz-
mu arba nedemokratiškumu. 
Iš tiesų, jeigu idealai yra tik
ri, ir jeigu jie turi objektyvią 
reikšmę, tai kai kurie žmones 
galbūt bus pranašesni už ki
tus tuo, kad jų idealai art i
mesni gėriui negu kitų. Išva
da, manau, neišvengiama, 
kad žmogus, siekiantis kil
naus gyvenimo, pavyzdžiui. 

Kalba Darius L'drysi 

gyvena prasmingesnį gyveni
mą negu žmogus, siekiantis 
vien materinių patogumų. 
Taipogi, gali būti. jog kai ku
rie tuos pačius idealus įgy
vendins sėkmingiau už savo 
bendraminčius. Žodžiu, idea
lų artikuliavimas tarsi neat
siejamas nuo nelygybes. Ma
nau, kad dažnai abejingumas 
idealams kyla iš klaidingo ly
gybės ir tolerantiškumo su
pratimo — iš nereikalingo ju 
suabsoliutinimo. Šį demokra
tijos polinkį jau .^eniai pra
matė tokie demokratijos ap
žvalgininkai, kaip Alexis de 
Tocąuevilie. Manau, kad visi, 
kurie tiki kilnaus gyvenimo 
idealu, gali pasitarnauti šiek 
tiek pakoreguodami šį po
linkį. 

Galima pradėti atkreipiant 
žmonių dėmesį į tai, jog lais
vai visuomenei pagrįsti visiš
kai pakanka pripažinimo 
žmonių lygios laisvės, lygių 
teisių, lygybes įstatymo akyse. 
Nebūtina tvirtinti, jog visi 
mes viską lygiai sugebame ar
ba, kad visi idealai yra lygūs. 
Tai netgi gali būti nenaudin-

R E D A K T O R Ė S 
K E R T E L Ė 

Sėkminga toji paskaita, kuri 
klausytojus veda prie kokio 
veiksmo arba mąstymo. Ne 
vieną klausytoją prif- mąsty
mo vedė Dariaus Udrio .Atei
ties" savaitgali skaityta pas
kaita, J \ r dar tikime kilniu 
gyvenimu0'" Viaa paskaitą net
rukus bus galima skaityti 
Ateitininku tinklapiuose 
www.a te i t i s .o rg arba 
w w w . a t n a m a i . o r g . Čia no
rime pasidalinti Dariaus pas
kaitos baigiamomis mintimis, 
kuriomis jis pateikia aštuonis 
konkrečius pasiūlymus, ka ip 
ateitininkai galėtų pradėti at
kurti kilnaus gyvenimo idea-
U ' 

L.Š. 

ga, ne tik dorybes, bet ir ma-
terinės gerovės požiūriu. 

Taip pat reikia atkreipti 
žmonių dėmesį į tai , jog ly-
svbės ir tolerancijos suabso
liutinimas ir jų perkėlimas į 
reliatyvizmo kontekstą pačią 
lygybę ir tolerantiškumą, kaip 
racionalias sąvokas, netgi su
naikina. Tolerantiškumas iš 
tiesų turi prasmę tik nerea-
liatyvistiniame kontekste — 
jeigu ne visi idealai yra vieno
dai prasmingi, jeigu jie protui 
preinami ir jeigu laisvė gy
venti pagal idealą yra kilnaus 
žmogiško gyvenimo sąlyga, ta
da tolerantiškumas turi pras
mę. Jeigu visi idealai yra vie
nodai prasmingi ir nesulygi
nami, tada valia ir galutinai 
smurtas , paima viršų — pasi
daro nebeįmanoma išaiškinti 
priežasčių, dėl kurių prievar
ta ir smurtas mano idealo var
dan būtų nepriimtini. 

2) Siekdami atkurt i kilnaus 
gyvenimo idealą, tur ime nesi
liauti aiškinę, jog demokratiš
ka lygybė nereikalauja viduti
niškumo. Vidutiniškumas žu
do kilnųjį gyvenimą, išsišai-
pydamas iš kontempliacijos, 
kaip „nenaudingos", reikalau
damas, kad visas žinojimas 
būtų tik praktiškas ir lengvai 
prieinamas, kad žinovai būtų 
ne filosofiškai nusiteikę žmo
nės, o specialistai su „naudin
ga" patirtimi, visi vienodai 
nesuprantantys nieko, išsky
rus savo specialybę. 

dentija. 1927-ųjų metų Palan
gos konferencijos dalyviai tei
singai pastebėjo, cituoju, kad: 
„Inteligentija yra ta nesurišta 
nei su vienu luomu, nei su 
viena kuria profesija, nei su 
viena kuria partija, visuome
nės grupe, kuri dėl aukšto 
proto bei dorinio sudarančių 
ją asmenų vertingumo yra pa
šaukta teikti aukštąją vado
vybę visuomenei, valstybei ir 
tautai". Kilnusis, kontemp
liatyvus gyvenimas yra priei
namas ir amatininkams. Bet 
ateitininkus vienija ne atsi
davimas amatams, o atsidavi
mas kontempliatyviam, kil
niam gyvenimui. 

4) Siekdami atkurti kilnaus 
gyvenimo idealą, manau, tu
rėtumėme atsisakyti apsisė-
dimo praktišku darbštumu ir 
liautis menkinę laisvalaikio 
reikšmę. Svarstydami žmo
gaus tobulinimasi, turime ne
pamiršti, kad žmogų taurina 
ne tik prasmingas darbas, bet 
ir prasmingai leidžiamas lais
valaikis. Taipogi, jokiais bū
dais nesiūlau atsisakyti ir 
laisvalaikio, leidžiamo malo
niam, paprastam bendravime 
su draugais arba netgi pa
prasčiausiai poilsyje. Toks 
laisvalaikis irgi gali būti ke
lias į tobulėjimą — svarbu tik 
neapsiriboti vien tokiais užsi
ėmimais. 

5) Siekdami kilnaus gyveni
mo turime įsijungti į visuo
meninę veiklą toje visuome-

Asmeniškame pokalbyje Jonas Pabedinskas ir Juozas Kojelis. 
Nuotr. Jono Kuprio 

3) Turime pašvęsti daugiau 
jėgų retoriniam kontempliaty
vaus gyvenimo išaukštinimui. 
Ypač svarbu užtikrinti , kad 
švietimo sistema puoselėtų 
kontempliatyvaus gyvenimo 
idealą: svarbu raginti gabius 
mokinius siekti aukštesnių 
mokslų ne profesiniais sume
timais, bet kaip kilnaus gyve
nimo įgyvendinimą, ir jiems 
padėti. 

Šia linkme taip pat, manau, 
būtų naudinga nut raukt i pa
lyginus neseniai prasidėjusią 
madą ateitininkus vadinti 
.profesionalų" organizacija. 

neje. kurioje gyvename. Šią 
pastabą taikau ypač išeivijos 
ateitininkams. Laiks nuo lai
ko pašnekėti apie tai, kaip 
šiemet padėsime Lietuvai ir 
kaip baisu, kad Lietuvoje vis
kas eina „po velnių", nepri
lygsta savo poveikiu sielai ak
tyviam dalyvavimui gyvena
mos šalies visuomenės gyve
nime. Laikydamiesi perdėm 
atokiai nuo tos visuomenės, 
kurioje gyvename, atsisakome 
progos gyventi kilniai. 

6) Kadangi tikėjimas yra 
sudėtinė krikščionio kilnaus 
gyvenimo dalis, turime nebijo-

Ateitininkai nėra profesionalų ti jį išpažinti ir ginti. Čia siū 
organizacija. Ateitininkai yra 
inteligentų organizacija. Tai 
nereiškia, kad jai gali priklau-
svti tik akademikai arba stu-

lyčiau ypač priešintis popu
liariam polinkiui religiją lai
kyti iš esmės neracionaliu 
reiškiniu, atsiėjus ją nuo ra

cionalumo Tikėjimas nėra 
jausmas i? tikėjimas nėra ne
racionalus impulsas. Todėl 
vien „dva.-:ngumas". kaip at
virumas, bet kokiam neracio
naliam įkvėpimui, dar nereiš
kia tikėjimo. Tikėjimas yra 
proto sutikimas su tam tikrais 
teiginiais apie sunkiau ap
čiuopiamą tikrovę. Ši tikrovė 
nėra atskira nuo lengvai ap
čiuopiamos tikrovės. Taigi, 
„tikėjimo tiesų", kaip vienos 
tiesų rOžies, nėra. Tiesa yra 
viena ir nedaloma. 

Taipogi, kadangi tikėjimas 
žymi prato ryšį su objektyvia 
tikrove, nėra nesvarbu, kokią 
religiją žmogus praktikuoja. 
Religijos skiriasi ir kai kurios 
neišvengiamai bus arčiau tie- " 
sos už kitas. Tai nereiškia, 
kad žmogų galima prievarta 
atvesti į tiesą — būtent pagar
ba žmogui, kaip racionaliai 
būtybei, reikalauja nemėginti 
jo proto prievartauti kūno 
prievarta. Bet tas pats racio
nalumas kartu su krikščio
niška meile įkvepia mus kal
binti netikinčius, aiškintis su 
jais dėl sunkiau apčiuopiamų 
dalykų, siekti bendrų išvadų, 
sykiu nepraskiedžiant savo 
tikėjimo. Jeigu tikrai tikime, 
kad mūsų tikėjimas žymi ke
lią į amžį.a laimę, kaip gali
ma pateisinti evangelizacijos 
išsižadėjimą? 

7) Manau, taip pat svarbu 
neužmiršti, kad daugumą do
rybių išmokstame jas prakti
kuodami. Dorybė yra įprotis. 
Jas ištobulini savyje, būtent 
jas praktikuodamas. Antrasis 
Suvažiavimas Vatikane jautė 
reikalą pabrėžti vidinio nusi
teikimo svarbą šventumui — 
kad krikščioniui priklauso ne 
tik išsilupti iš lovos sekma
dienio ryto pamaldoms, bet, 
svarbiau, tikėti Dievu, Jį ir 
kitus mylėti bei viltis visa 
savo širdimi. Galimas daiktas, 
kad tuo metu tokios pastabos 
buvo ypatingai reikalingos. 

'Manau, jos reikalingos ir 
šiandien. Tačiau bijau, kad 
mums šiandien gresia atvirkš
čias pavojus: skubėdami skirti 
dėmesį vidiniam nusiteiki
mui, užmirštame išorinio pri
sitaikymo ir formų svarbą. 

Baronas von Huege! yra 
pasakęs, „aš bučiuoju savo sū
nų ne tik dėl to. kad aš jį my
liu, bet taip pat. kad aš jį 
mylėčiau". Žmogus yra sielos 
ir kūno junginys. Dievo ap
mąstyme ir bendravime su 
Juo sielai talkina ir kūno ju
desiai bei žmogų supanti 
aplinka. Čia nenoriu įžiebti 
diskusijų apie šventovių ar
chitektūrą ir liturginės muzi
kos stilius. Žinoma, kažkiek 
to yra iš tiesų skonio reikalas. 
Tačiau skubėdami įrodyti 

Nuotr. Jono Kuprio 

savo moderniškumą, nemen
kink ime ir tų tradicinių for
mų, tų tradicinių apeigų, ku
riose patiriame gyvą ryšį ne 
tik tarp šiandien maldoje su
sijungusiųjų, bet ir tarp visų 
šventųjų visame laike, kurie 
sudaro Kristaus mistišką kū
ną. Prisiminkime, kad bažny
čios buvo ir yra ne tik bendra
vimo namai, bet ir Šventovės, 
kad liturgija yra malda su 
pavidalu, kur is gali arba iš
blaškyti mintis, arba suteikti 
jas ties dieviškais dalykais. 
Atsižvelgdami į tai, atitin
kamai remkime savo pamal
das. Išsiblaškymo šiomis die
nomis mums lyg netrūksta. 

8) Paskutinė pastaba: ma
nau, svarbiausias veiksnys 
kilnaus gyvenimo idealo atkū
rime — tai bus mūsų pačių 
pavyzdys. Mes turime patys 
apsispręsti, a r vis dar tikime 
kilnaus gyvenimo idealu ir ar 
esame pasiruošę jam skirti 
pirmenybę savo gyvenimuose. 
Turime ieškoti kilnaus gyve
nimo reikšmės ir įrodyti jo 
vertę, būtent, kilniai gyvenda
mi. 

Visuotina laisvė ir nepa
prasta gerovė atskleidžia pla
tų horizontą kilniam gyveni
mui, įgalindama vis daugiau 
žmonių jo siekti. Jeigu tikime 
.kilnaus gyvenimo idealu, te
gul materinė gerovė mūsų gy
venimuose būna ne paskuti
nysis žingsnis, bet pirmasis 
pakeliui į kilnųjį gyvenimą ir 
jį lydinčią laimę. Tegul dar
bas mus taur ina ir laisvalai
kis mus pakelia. Regėdami 
aplink save daugybę puošnių 
namų, siekime, kad mūsų 
kraštą puoštų ne tik puošnūs 
namai, bet ir puošnios sielos. 

D a r i u s Udrys 

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

7915 W . 171 S t 
Tinley Park, IL 60477 

706-614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-7364477 

Raz. 706-246-0067 arba 708-2464681 
6449 S. PutaaM Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKSEVIČIUS 
JOKŠA 

6441 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 
Rez. 708-422-7807 
Kab. 773-562-0221 

Valandos susitarus 

DR. DALIA JODWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3800 Highland Ava., Ste 201 
skersai gstvss nuo Good Samamar tgorw«s) 

Downer« Grove, IL 60515 
Tai. 630-960-3113 

Valandos susitarus 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGI) SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS, 2AI2DAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie Ava.. Chteago 

7 7 3 - 7 7 8 6 9 6 6 arba 773489 -4441 

Kad paskaita .domi m it.>s: :S kl.n-vtoju vpirlg Muotr J o n o K u p r i o 

Dr. RUSSELL MILLER 
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR 

C H I R U R G A S 
perėmė dr. P Kisieliaus 

praktiką. Vai . auaitarua, arba 
na.prmtd. 11-7,antrd. 9-5, 

trecd. 10-6. panktd. 1 0 4 , kaa 
antrą aaMrJ. 10 -2 .1443 Š. 50 

Ava.. Cicero. I L 
Tai. 708-6624159. 

M. VILIJA KSJ&V7E 
Amber Health Genter 

Stuburo. tananų ir raumenų gydymas, 
chiropraktika manualine terapija. 

akupunktūra 
7271 S. Haricm, Rridtevtew, I L 

60495. T H . 706-5*4-0400. Kalbame 
lietuviškai. Valandos susitarus 
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GEDAS M. GRINIS, MD 
INKSTU. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Aurora Metikai Center 

10400 75 St, Kanoaha, Wl 53142 
(414)697 6990 

Ramoną C. Man/i, MD SC 
Obstetrlcs & Gyneco logy 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EUGUUS LEUS 
AKIŲ U G O S IR CHIRURGIJA 

1192 Wa*er S t . LemonL IL 60439 
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Tol. 815-723-1854 

DR. ARVYDAS J.DAIUDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 
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Valandos pagal auajtartmą 

DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 Weet Ava. 
OrtandPark 

708-349-8100 
Valandos kasdien, išskyrus 

savaitgalius 

DR RAMUNE MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9366 S. Robertą Road 
I l t n l r . l i i I * * " -
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Tai. 706-596-2131 

Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDICAL CUNIC 
15506-127 St , Lamom IL 60430 
Priklauso Palos Community Hospitai 

Silver Cross Hospital 
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Canšac Diagnoais, LTD 
6132 S. Kadzie Ava. 
Chicago, IL 60629 
Tai. 773-436-7700 

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

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR.UNA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8434-A S. Kedzie, CHICAGO, IL 60652 
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JONAS V.PRUNSKIS, MD 
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GREGORY SUELZLE, MD 
IMnois Pain Treatrnent Institute 
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DR.DANAM.SAUKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannneim Rd. 
Weatcheater, IL60154 

Tai. 706-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - Š IRDIES L IGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

K a b . tel. 7 7 3 - 4 7 1 - 3 3 0 0 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hrtte. IL 
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, MD., SC. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Chicago. IL 60638 
Tai. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS ZUOBA. M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Suite 310 

Naperville. IL 60563 
Tai. (630) 527-0090 
3825 Highland Ave.. 
Tower 1. Suite 3 C 

Downers Grove. IL 60515 
Tai. (630) 4 3 6 0 1 2 0 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą. 

D R V J. VASAITIENĖ 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

4 8 1 7 W . 8 3 3 t . B u r t > 6 n k , I L 
Te l . 7 0 8 - 4 2 * 6 1 1 4 

Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 w 50 St , Chicago. IL 
Tai. 773-7364666 

4707 8 Ofcart, U Oranga, IL 
Tai 708-382-4487 

LINAS SIDRYS.M.D. 
Akių ligos / Chirurgi ja 

9 8 3 0 S .R idge land A v e . 
Chteago Ridge , IL 6 0 4 1 5 

Tel. 708-636-6622 
4 1 4 9 W . 63 rd . S t . 

Tel. 773-735-7709 

DR. PETRAS VKISIEUUS 
INKSTU. POSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
į— m » • * • , l n , LX&aJaW 

oernp ror riMnn, 
1200 S York, Ermhurst, IL 60126 

630-941-2609 

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

Family Practice 
Š E I M O S G Y D Y T O J A 

320 W flUt Ave 
Hobart. IN 44342 

(210) 947-5279 
Fa» (219) 947-6236 

NUOLĖ STANKEVIČIUJE, M.D. 
Board Certified. Intemal Mede ine 

Valandos jūsų patogumui 
nory v*foaa rroTeaawnaj ravaron 

3 fl. South 
Utiuertan Plaza Ct. at CaHomst Ava. 

Chicago. IL 80629 
Tai. 773-471-7879 

http://www.ateitis.org
http://www.atnamai.org
http://ltnlr.li
http://SL.Oak.Lawn.IL
http://www.illinoispain.com


Sveikinimai „Draugui" 
Gerbiami „Draugo" vadovai! 

Priimkite iš mūsų, Lietuvoje leidžiamo krikščioniškos min
ties, kultūros ir visuomenės laikraščio „XXI amžius" redakcijos 
darbuotojų ir bendradarbių, nuoširdžiausius sveikinimus Jūsų 
pasaulio" lietuviams leidžiamo dienraščio „Draugas" 90-mečio 
proga. 

Prieš 90 metų savo kelią pradėjęs laikraštis „Draugas" buvo 
vienas svarbiausių kultūrinių ir visuomeninių įvykių tarp 
Amerikoje apsigyvenusių lietuvių. Netrukus laikraštis tapo 
dienraščiu net kelioms viso pasaulio lietuvių išeivių kartoms. 
Per tuos 90 metų keitėsi „Draugo" reikšmė ir .svarba bei indėlis 
j lietuvių kultūrinį gyvenimą. Po Antrojo pasaulmio karo, kai 
Amerikos žemyne sau prieglobstį rado daugelis okupuotą Lie
tuvą turėjusių palikti kultūros ir visuomenės veikėjų, „Drau
gas" tapo nepamainomu ir garantuotu tautinės ir religinės at
sparos pagrindu. Bendradarbiavusieji JDrauge" gyveno minti
mis kartu su persekiojama tauta, siekė savo krašto išlais
vinimo iš okupacijos jungo. Pro „geležinę uždangą" prasisk
verbdavęs „Draugas" tėvynainiams Lietuvoje teikė laisvės viltį 
ir pasididžiavimą tautiečių darbu. Visiems mums suprantamas 
tas didžiulis darbas, kurį nuveikė „Draugo" bendradarbiai, bur
dami lietuvius išeivijoje — po pasaulį išblaškytus tėvynainius 
— į vieningą stiprų branduolį, siekiantį išlaikyti savo tautinį 
identitetą tremties sąlygomis. Šiam tautiniam ir krikš
čioniškam konsolidavimui daug pasitarnavo ir įvairiais būdais 
iš Lietuvos gaunama ir^Draugo" dienraštyje pateikiama tiksli 
ir neiškraipyta informacija apei padėtį okupuotoje Lietuvoje, 
pasipriešinimo okupacinei valdžiai faktai. Tai dar labiau didi
no dienraščio reikšmę pasaulio lietuvių bendruomenėms. Atkū
rus Lietuvos nepriklausomybę, „Draugas" išlieka svarbiu 
veiksniu tiek ieškant būdų kaip įvairioms lietuvių bendruo
menėms išlaikyti tautiškumą svetimų kultūrų apsuptyje, tiek 
įsijungiant į įvairias ir sudėtingas nepriklausomos Lietuvos 
problemas. 

Sveikiname garbingo lietuvių išeivijos dienraščio „Draugas" 
redakcijos darbuotojus, visus jo bendradarbius, linkime ne
palūžti sunkumuose, skleidžiant tautinę ir krikščionišką mintį 
tarp pasaulio lietuvių. Tegul visus Jūsų darbus lydi Dievo pa
laima ir tautiečių meilė! 

Krikščioniškos minties, kultūros i r visuomenės 
laikraščio „XXI amžius" redakcijos vardu 

redaktorius Edvardas Šiugžda 
Kaunas, Lietuva 

DRAUGUI" — REDAKCIJAI IR ADMINISTRACIJAI 

Nuoširdūs sveikinimai ir linkėjimai bendraamžiui „Draugui", 
sulaukusiam svarios pusantros kapos metų! Vaižgantas saky
davo; „Sulaukei 60, tai yra kapos metų, esi kopininkas, atseit, 
kandidatas į kapus". „Draugas" sulaukė pusantros kapos metų 
ir neįvirto į anų laikų pranašautą duobę, nepaisant laiko 
audrų ir bandymų. Aukščiausiajam norint ir padedant, kaip 
sakydavo naujam žygiui besiruošiantieji, jis sėkmingai užbaigs 
ir antrą kapą metų, vis toks pats tvirtas „ir drūts kaip tas 
ąžuols prie Nemunėlio". Sukurtas ant tvirto ir idealistinio pa
mato, jis ir dabar ant jo laikosi, nugalėjęs laiko bandymus ir 
grėsmes. Su derama savigarba ir nusiteikimu jis draugiškai 
žvelgia į savo kolegas Tėvynėj Lietuvoj, kur jau ne vienas ima 
gaudyti vėjus. Ne tie laisvi ir palaidi vėjai, bet tik spaudos dis
ciplina ir idealizmas skaitytoją išves į šviesesnį ir tiesesnį kelią. 
Tuo keliu eidamas, jis lengviau atrems tėvynės priešų grėsmes 
ir kėslus, tiek iš vidaus, tiek iš oro. 

Ilgiausių metų! 
Alfonsas Tyruolis 

Nuoširdžiausiai sveikiname su devynis dešimtmečius 
trukusia gražia dienraščio veikla, linkime ir toliau 
sėkmingai darbuotis lietuvybės labui. 

Lietuvių kalbos instituto darbuotojų vardu 
Kazys Morkūnas, Algirdas Sabaliauskas, 

•*» ' Irena Andriukaitienė 

„Draugas", nors sulaukęs 90 metų, vis jaunas, 
žvalus, kūrybingas. 

Daug metų „Draugas" skelbė romanų konkursus, 
tuo skatindamas išeivijos rašytojų kūrybą. Ir dabar 
„tfraugp" puslapiuose klesti Lietuvos bei užsienio lietu
vių rašytojų poezijos ir beletristikos žodis. 

Devyniasdešimtmečio proga „Draugą" sveikina ir 
už kūrybos žodžio branginimą dėkoja — 

Lietuvių rašytojų draugija 
Stasė Petersonienė 

pirmininkė 

Nuoširdūs sveikinimai „Draugo" redakcijai ir per
sonalui, dienraščiui sulaukus 90-mečio jubliejaus. Lin
kime dar daug metų mus, Kanados lietuvius, lankyti ir 
šviesti. Tai vienintelis dienraštis, lietuviškai teikiąs 
mums žinias ir informacijas. Galime didžiuotis, kad tai 
ir vienintelis likęs krikščioniškos krypties lietuvių dien
raštis. 

Stasys Prakapas 
Kanados Lietuvių žurnalistų sąjungos 

pirmininkas 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba sveikina „Draugą" 
90-ties metų sukakties proga! 

Lietuvių Charta — pasaulio lietuvių darbo gairės — 
įpareigoja mus visus išlaikyti, kurti ir ugdyti savo tautinę gy
vybę, kalbą ir tautines bei valstybines tradicijas. 

Užsienio lietuvių dienraštis „Draugas", mus per daugelį 
metų lankydamas, atliko didelį informacijos ir tautinių verty
bių sklaidos darbą. 

Kiekvienas laikotarpis į gyvenimą atveda savo žmones. 
Mums skirta ši amžinybės akimirka. Kad ji būtų išliekančios 
vertės, tenka įsisąmoninti Lietuvos aukurą ženklinančius 
žodžius: 
Redde ąuod debbes — atiduok, ką privalai, amžinasis lietuvi! 

Su padėka už 90 metų prasmingą spaudos darbą ir 
nuoširdžiais ištvermės linkėjimais, 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba: 
Vytautas Kamantas — pirmininkas, Rimas Baliulis — 
PLJS pirm., Tomas Bartusevičius, Danutė Čornij, Regi
na Kučienė, Milda Lenkauskienė, kun. Edis Putrimas, 
Algis Rugienius, Audrius Šileika, prof. dr. Vytis 
Viliūnas, Gabrielius Žemkalnis, Horstas Žibąs 

Pasaulio lietuvių 
centro kultūrinių rengi
nių komitetas sveikina 
dienraštį „Draugą", šven
čiantį 90-ies metų gyvavimo 
sukaktį. 

Linkime leidėjams, redak
torėms ištvermės, sklei
džiant lietuvišką žodį, puo
selėjant lietuvišką kultūrą. 
Tik pasišventusių žmonių 
darbu buvo galima sulaukti 
tokios brandžios sukakties. 

Bronė Nainienė 
PLC kultūrinių renginių 

komiteto pirmininkė 

Bostono Senųjų La
pinų skautų vyčių bū
relis, švęsdamas savo 48 
metų veiklos sukaktį, siun
čia „Draugui" sveikini
mus, 90 metų jubiliejų 
švenčiant! 

v.s. Česlovas Kiliulis 

Sveikinu mielą „Drau
gą" ir linkiu nesustoti nie
kada! 

Dr. Janina 
Jakševičienė 

Lietuvos Šaulių sąjungos išeivijoje vardu, sveiki
nu „Draugo" dienraščio pasišventusią vyriausią redak
torę Danutę Bindokienę ir visus dienraščio redakcijos 
darbuotojus, švenčiant tą didžią 90 metų jubiliejaus 
šventę.Pagarba Jums už ryžtą tautai ir lietuvybės 
išlaikymui išeivijoje. 

Linkime stiprybės ir ištvermės ateityje. 
Valio! Gyvuokite! 

Mykolas Abarius 
L.Š.S. išeivijoje Vadas 

JAV LB Vidurio Vakarų apygardos valdyba svei
kina dienraštį „Draugą", jo redakciją ir administraciją, 
švenčiant brandaus 90 metų amžiaus sukaktį. 
Džiaugiamės, kad per 90 metų „Draugas"lankė lietu
vius, juos suburdamas, informuodamas 'ir palaikyda
mas lietuvybę užsienyje. 

Geriausi linkėjimai dar ilgai klestėti ir palaikyti 
tėvynės meilę, kalbą bei tradicijas, taip mielas lietuvio 
širdžiai! 

Birutė A. Vindašienė — pirmininkė; valdybos na
riai: Nijolė Grigaliūnienė, Stasė Korres, Paulius Guo-
bužis, Aldona Pavilionienė, Irena M. Kirkuvienė, Kur
tas Vėlius, Žibutė Žiupsnienė 

Gerb. redaktore Danute Bindokienę, 
Sveikiname Jus ir visą kolektyvą Jūsų leidžiamo laikraščio 

„Draugas" gražaus 90-mečio proga. 
Kuo geriausios kūrybinės sėkmės, aiškios ir skaidrios laik

raščio pozicijos bei ištvermės, skleidžiant lietuvybę, stiprinant 
tautinę savimonę 

šaulių žurnalo „Trimitas" redaktorė Marija Lužytė 
ir redakcijos kolektyvas 

* Didžiausia teologijos 
biblioteka Lietuvoje, kurio
je sukaupta per 60,000 knygų, 
įsikūrė Kauno Senamiestyje. 
Nuo šiol ja galės naudotis ne 
tik dėstytojai bei studentai, 
seminarijos auklėtiniai, bet ir 
visi besidomintys teologija. 
Kaip informavo Kauno arki
vyskupijos spaudos tarnyba, 
naujoji biblioteka sujungė Vy
tauto Didžiojo universiteto 
Katalikų teologijos fakulteto 
bei Kauno kunigų seminarijos 
bibliotekas. Pagal pasirašytą 
sutartį, Kauno arkivyskupijos 
kurija panaudos teise 5 me
tams perdavė universitetui 
patalpas, kuriose įsikūrusi 
Kauno kunigų seminarijos 
biblioteka ir skaitykla. (Eitai 

* Anglijoje, Cambridge 
įsikūręs Tarptautinis biog
rafijos centras Lietuvoje gyve
nančią profesorę, habilituotą 
socialinių mokslų (edukologi
jos) daktarę Eleną Šapokienę 
paskelbė Tarptautine 1999-
2000 metų moterimi. Prof. E. 
Šapokienė daug metų yra tyri
nėjusi retus augalus. Dabar ji 
gyvena Utenos rajone, Antal-
gėje. Ji yra Lietuvos botanikų 
draugijos tarybos narė, floris-
tų klubo „Medumėlė" bei Ute
nos rajono tarpmokyklinio ap
linkotyros klubo ,.Vida" įkūrė
ja. Cambridge centras ir pata
riamosios tarybos nariai kiek
vienais metais peržiūri dešim
ties tūkstančių žmonių biogra
fijas, kad galėtų nusipelniu
sius asmenis apdovanoti šiuo 
unikaliu vardu už didelius 
mokslo laimėjimus ir visuome
ninę veiklą. 

Danutė Bindokienę 

Kasdien turėtume švęsti 
Padėkos dieną 

Viena prasmingiausių šven
čių šiame krašte yra Padėkos 
diena. Ji susieta ir su tra
dicija (kurių Amerika,' kaip 
valstybė gyvavusi palyginti 
neilgai, dar nėra per daug su
kaupusi), ir su pačiu svarbiau
siu žmogaus uždaviniu: su
prasti, kad ne viskas gyve
nime nuo jo priklauso, kad yra 
aukštesnis Gėris, Meilė, Glo
bėjas, kuris jo žingsnius ir 
darbus lydi. 

Nors, kaip ir kitas plačiai 
švenčiamas šventes, komercija 
stengiasi Padėkos dieną pa
versti „kalakutienos ir moliū
gų puota", vis tik jos gilesnė 
prasmė yra išlikusi, galbūt 
net labiau, negu Kalėdų ar Ve
lykų, kurios kasmet vis dau
giau apverčiamos blizgučiais, 
nieko bendra neturinčiais su 
krikščioniškuoju simbolizmu. 

Šiemetine Padėkos diena — 
paskutine šį šimtmetį, šį 
tūkstantmetį. Kiek daug pro
gų ji suteikia stabtelėti ir su
simąstyti! 

Juk tai buvo bene pats ne
ramiausias, labiausiai krau
juose pasriuvęs, aimanomis 
aidėjęs šimtmetis žmonijos is
torijoje. Tačiau tarp tu kančių 
ir blogybių jis atnešė tiek 
daug gėrio, džiaugsmo, pa-
.žangos, kad šiandien teisingu
mo svarstyklių lėkštės galbūt 
nedaug svyra į vieną ar į kitą 
pusę. Dvidešimtame šimtme
tyje, nepaisant „pastangų su
sinaikinti ir sunaikinti visą 
planetą", žmonijos sugebė
jimai pasiekė neregėtas aukš
tumas — ir tikrąja to žodžio 
prasme, kai pirmą kartą as
tronauto koja atsistojo kitoje 
planetoje, ir perkeltine, kai 
atrasti, išrasti technikos, me
dicinos bei kiti laimėjimai iš 
pagrindų pakeitė mūsų gyve
nimą. 

Galbūt visų tų žmogaus pro
to, vaizduotės ir išradingumo 
polėkių simboliu galėtume 
pavadinti kompiuterį, kuris, 
kaip ir daugelis kitų išradimų. 
yra kartu palaima, kartu ir 
nelaimė. Sunku net įsivaiz
duoti laikus, kai buvo apsiei
nama be kompiuterių, kurie 
dabar vartojami kone visiems 
gyvenimo bei veiklos tikslams: 
tiek privatiems, tiek visuo-
menininiams, moksliniams, fi
nansų, medicinos, įvairių ty
rimų, paslaugų, susižinojimo 
ir t.t. Tačiau su gerosiomis 
ypatybėmis kompiuteriai at
sinešė ir „tamsiąją pusę" (tie
sa, ją sukūrė pačių žmonių 
trumpažiūriškumas). Tai va
dinamoji „Y2K problema", ku
rią paskubomis, iki Naujų me
tų, stengiasi pašalinti „gud

riausios galvos", jau išleidu
sios dešimtis milijardu* dole
rių, bet vis dar negalinčios at
sakyti į klausimą: kas bus, kai 
pasikeis tūkstantmečio data? 

Sakoma, kad savas, net ne
giliai įsipjautas, pirštas, la
biau skauda, negu kito lūžusi 
ranka, tad kiekvienas į Pa
dėkos šventę žvelgia iš savo 
patirties perspektyvos. Ir ne 
visi atrandame, kad praėju
sieji metai, dešimtmetis (ar 
dešimtmečiai) buvo rožių žied
lapiais nuklotas — daugeliui 
jis buvo panašesnis į dygų erš
kėčių tankumyną... Tačiau, 
besibaigiant šimtmečiui, Pa
dėkos dienos proga stenkimės 
pažvelgti platesniu žvilgsniu 
ir akivaizdžiai pamatysime, 
kiek vis dėlto šią mūsų pla
netą, mūsų gyvenamąjį kraš
tą, mūsų tolimąją tėvynę, ku
rioje glūdi pačios giliausios lie
tuvių kilmės šaknys, savo glo
boje laike ir laimino Amži
nasis Gėris. O susimąstę ir 
paskaičiavę bent dalį tų su
teiktųjų gėrybių — <u padėka 
nulenkime galvas. Ne tik tą 
vieną, kalendoriuje pažymėtą, 
Padėkos dieną, bet pavadin
kime kasdieną savo asmenine 
Padėkos diena... 

„Draugas", šįmet švęsda
mas 90 metų leidybos sukaktį, 
yra ypač dėkingas savo stei
gėjams, tėvams marijonams, 
kurie atėjo jam į pagalbą, kai 
pačioje gyvavimo pradžioje 
grėsė jo pabaiga, dabarti
niams leidėjams, administra
cijai, įvairiems talkos komite
tams, o labiausiai tiems, kurie 
kasmet tiek daug dirba, kad 
suruoštų prasmingus rengin
ius ir palengvintų dienraščio 
leidybos finansinę naštą. 

Dėkojame visiems bendra
darbiams, kurie taip uoliai 
rašo, siunčia nuotraukas, vie
tinių laikraščių iškarpas bei 
žinutes, kad dienraštis galėtų 
surinkti ir skleisti kuo tiksles
nę, platesnę informaciją. 

Dėkojame visiems aukoto
jams, rėmėjams ir visiems ge
radariams, kurie remia dien
raštį tiesiogiai ar per Draugo 
iondą — (kurtą laiduoti jo at
eitį. Nuoširdžiai dėkui DF di
rektorių tarybai ir ypač jos 
pirmininkui Broniui Juode
liui, kurio sąžiningos, nuola
tinės pastangos jau baigiamos 
apvainikuoti milijonu dolerių. 

Dėkui visiems ištikimiems 
„Draugo" prenumeratoriams 
ir skaitytojams — kiekvieną 
branginame ir gerbiame! Jus 
visus su meile prisimename 
šią Padėkos diena! 

KELIONĖ LIETUVON 
BIRUTĖ JASAITIENĖ 

Nr.8 
Viena pusantrų, kita pustre-
črų metų. Tas mergaites at
ėmė iš motinos ,kuri yra alko
holikė, netvarkingai gyvena 
su sugyventiniu, tokiu pat, kaip 
ir ji. Gerai, kad atsiranda 
žmonių, kurie priima į savo 
šeimą nelaimingus ir nu
skriaustus vaikus. 

Susi t ikimas su „Lietuvos 
Vaiku vilties" vaikais 

„Lietuvos Vaikų vilties" ko
mitetas Lietuvoje vieną sek
madienio popietę sukvietė į 
Vilniaus Spaudos rūmų vieną 
salę vaikus, kurie gydėsi Ame
rikoje ir kurie tą sekmadienį 
galėjo atvažiuoti ir susitikti su 
mumis. Ne visi galėjo atva
žiuoti, bet daug atvažiavo. Pil
na salė vaikų, tėvų ir jų šei
mos narių. Kai kuriuos sunku 
pažinti, užaugę, pasikeitę. Ki
ti jau vedę ir turi savo vaikus. 
Vieni atvažiavo iš Kauno, kiti 

(Tęsinys) 
iš Alytaus ir iš kitų Lietuvos 
kampelių. Jie tokie savi, nes 
pas mus Amerikoje buvo iš
kentę daug operacijų ir sun
kaus gydymo. Kalbėjome, dali
nomės įspūdžiais ir vieni ki
tais džiaugėmės. 

Vakarais, kada mūsų ne
laukė kiti įsipareigojimai, sve-
čiuodavomės pas L W komite
to narius Vilniuje. Jie savi 
žmonės, mes jiems padėjome 
Amerikoje, gydėme jų vaikus, 
o jie dabar tą patį darbą dirba 
Lietuvoje, padeda kitiems. 

Aplankėme ligoninę, apžiū
rėjome operacines, matėme 
daromą didelį progresą. Ta
rėmės dėl tolimesnio darbo ir 
bendradarbiavimo. 

„Lietuvos Naftlaičių 
globos" komiteto darbai 

Lietuvoje turime daug pa
tikėtinių, kurių pinigus išda
lina vaikams. Ne su visais dėl 
laiko stokos teko susitikti 

Gražina Landsbergienė glo
boja 250 vaikų. Jos komhetas 
įsikūręs Landsbergio fondo 
raštinėje, Žvėryne. Posėdžia
vome, tarėmės dėl įvairių ne
sklandumų, dalinomės įspū
džiais, taisėme klaidas ir ne
susipratimus. Gražina parodė 
aptuštėjusį labdaros sandėlį. 
Tame sandėlyje esančiomis 
gėrybėmis šelpia vaikus, jų 
šeimas. Vieni ateina pas ją 
prašyti pagalbos, kitus aplan
ko, kada rengia labdaros ke
liones. Puošnias sukneles ir 
kitus vakarinius rūbus, ku
riuos kai kada jai nusiunčia-
me, dalina neturtingiems kon
servą torijos studentams. Pa
sirodant scenoje, reikia pado
riau apsirengti. Susitikome su 
Kaimo Vaikų fondo pirminin
ke Regina Švobiene — tarė
mės, aiškinomės. 

Tėvai jėzuitai globoja 23 vai
kus. Visą pinigų dalinimą ir 
rūpestį vaikais atlieka seselė 
Jūratė. Su ja susirašinėjame. 
Nuvykusi į Vilnių, norėjau su 
ja susitikti Viena sekmadienį 
po Mišių Šv. Mikalojaus baž

nyčioje, šventoriuje prieinu 
prie vienos seselės ir klausiu, 
ar ji nežino, kur galiu rasti 
seselę Jūratę. O ji sako — tai
gi aš esu seselė Jūratė. Mums 
besikalbant, prieina pagyve
nusi moteris su dviem berniu
kais. Seselė supažindina — tai 
mūsų šelpiami vaikai. Močiutė 
pasakoja, kad tai jos dukters 
vaikai. Duktė ir žentas labai 
geria, nedirba, nepanašūs į 
žmones. Vaikus miestas norė
jo atimti ir atiduoti į inter
natą. Bet ji viską darė, kad 
galėtų vaikus pasiimti ir juos 
auginti. Jai šiaip taip pasi
sekė. Ji gauna 240 litų pensi
jos ir to neužteaa vaikus au
ginti. Jei ne Amerikos pašal
pa, ji nežino, k;j turėtų daryti. 
Klausiu jos, ir kur duktė ir 
žentas gauna pinigų degtinei'' 
O ji sako, „kad žinočiau, iš kur 
jie gauna, tai man būtų leng
viau gyventi' Prieina kita 
moteris, tai viena mūsų re
miama mama su dviem vai
kais. Ją vyras paliko. Ją atlei
do iš darbo Negauna pašal
pos. Dėkoja '.iž paramą, kurią 

gauna iš Amerikos. Ir taip vie
na istorija liūdnesnė už kitą. 

Studentai 
„Lietuvos Našlaičių globos" 

komitetas šelpia 61 studentą, taud yra komiteto narė stu-
Tai daugiausia invalidai ir dentų reikalams. Ji važiavo į 
našlaičiai studentai, kurie mo- Kauną tuos studentus pama-
kosi Vytauto Didžiojo univer- tyti ir jiems stipendijas išda-
sitete Kaune. Gražina Liau- linti. (Bus daugiau) 

rumuosp Vilniuje -neįtikimas su 
(ir.i/m.i l...i it.iud .' hiriitr .J.i.-.ii;.i"n'' 
-p.nu Amenk Lietuvos Vaiku vilties" vaikais Viduryje — 

, 
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MŪSŲ ŠEIMOSE 

Elenutė Tijūnelyte ir Jeffrey Harris po sutuoktuvių. 

DVIEM YRA GERIAU NEGU 
VIENAM 

Jei vienas iš jų suklumpa, 
kitas padeda bičiuliui atsikelti 
(Koh 4:10). Tai Šv. Rašto žo
džiai parinkti jaunųjų Elenos 
Tijūnėlytės ir Jeffrey Harris 
jų vestuvių dienai, kuri prasi
dėjo šv. Mišiomis. 

Šiandien iškilmių istorijos 
šaknų pradžia slypi nedide
liame DeKalb miestelyje. Čia, 
prieš keletą metų, pradedant 
mokslo metus, Northern Illi
nois universitete susitinka 
Elenutė ir Jeff. Susitinka ir 
nebeišsiskiria... Todėl šią gra
žią rugpjūčio dieną svečiai 
renkasi į erdvią Holy Redee-
mer bažnyčią Evergreen Park, 
IL, dalyvauti ypatingoje Ele-
nutės ir Jeffrey jungtuvių 
šventėje. Vido Neverausko 
rankoms paklusę vargonai pri
pildo bažnyčią šventiška muzi
ka. Prie altoriaus ateina pa
mergės, Jeff sesutė Laura 
Harris, Elenutės jaunystės 
draugės Tania Mikaitytė. Ai
da Mikučiauskaitė, Krista Ši-
limaitytė ir vyriausia pamergė 
Elenutės sesutė Asta. Prie al
toriaus su jaunikiu išsirikiavę 
pabroliai Juan Galarza, Daryl 
Harris, Bryan Pokorny, Ma
rius Tijūnėlis ir vyriausias pa
brolys Jeff pusbrolis Mike Po
korny. 

Giesmės garsų apsupta, bal
tutėliu drobulės taku tėvelio ir 
mamos lydima, artinasi besi
šypsanti Elenutė. Trumpas at
sisveikinimas su tėveliais ir 
Elenutė su Jeff ranka į ranką 
žengia prie altoriaus. Suklau
pę jie klausosi skaitinių, ku
riuos lietuviškai ir angliškai 
skaito Emily Pokorny ir Kas
tytis Šoliūnas. Nesuprantan
tys lietuviškai skaitinius gali 
sekti šių Mišių leidinėlyje, ku
rio viršelį puošia žodžiai paim
ti iš šiandieninės evangelijos 
„With God everything is possi-
ble..." (Mt 19:26). išsakantys 
Jeff ir Elenos pasitikėjimą 
Viešpačiu. „Meilė tebūna be 
veidmainystes. Bodėkitės pik
to, laikykitės gero... Lenkty
niaukite tarpusavio pagarba". 
girdime antrame skaitiny 
Pauliau? žodžius romiečiams, 
kurie ir šiandien tinka ne tik 
jaunavedžiams, bet ir mums. 
liudininkams. 

Po evangelijos, kunigas Pat-
rick Marshall prieina prie klū
pančių Elenos ir Jeff. Visą dė
mėsi nukreipęs į jaunuosius, 
rodėsi, kad tik jiems dviems 
išsakė šiai dienai parinktas ir 
pritaikytas mintis. 

Priesaika Elenai ir Jeff yra 
ypatingas momentas, kadangi 
žodžius viens kitam sukūrė jie 
patys. Štai, stovėdami visų 
akivaizdoje vienas priešais ki
tą pirmą kartą išgirsta tuos 
savo širdies ir meilės pasiža
dėjimo žodžius. Žiedai, išorinis 
priesaikos ženklas, jau ant 
Elenos ir Jeff rankų, kurias 
kunigas apjuosia lietuviška 
juosta, šiai progai išausta Lie
tuvoje su jaunųjų vardais ir 

vestuvių data. Kita graži ves
tuvių tradicija, vienybes žva
kės uždegimas, buvo įdomiai 
išreikšta. Tėvelių uždegtas 
žvakes, jaunieji paima ir už
dega savo jungtuvių žvakę, 
neužgesindami tų dviejų 
atskirų žvakučių. Jos lieka 
degti, kaip simbolis, kad Ele
nutė ir Jeff vedybiniame gyve
nime turi išlikti du atskiri as
menys, gerbiantys ir skati
nantys viens kito individua
lumą. 

Vargonų ir fleitos muzikos 
garsai gražiai papuošė šios 
dienos iškilmes. Dirigentas 
Darius Polikaitis su giesmi
ninkais: Liudu Landsbergiu, 
Audrium, Marium ir Rima Po-
likaičiais bei Lidija Polikai-
tiene nuostabiai puikiai atliko 
jaunųjų pasirinktus kūrinius. 
Trys lietuviškos ir trys ang
liškos giesmes jauniesiems 
ypač reikšmingos. Tai: 
„Prayer of St. Frances", J n 
this Moment", „Lord of the 
Dance", „O, Dieve, meile", 
J^eonido Abario „Psalmė" ir 
„Viešpatie, tavo rankose". Pas
kutinioji, tai stovyklinė gies
mė, kurią Elenutė daug kartų 
girdėjo Dainavoje. Dainava 
Jeff irgi yra ypatinga žemės 
vietelė. Čia, kuriame nors Dai
navos kampelyje, jis pasipiršo 
Elenutei. 

Aukų nešimo metu prie alto
riaus nešami keli daiktai — 
simboliai išreiškiantys Ele
nutės ir Jeff padėką Viešpa
čiui. Elenutės vaikystėje nu
mylėtas meškiukas, tai padė
ka už jausmus, ir baimės, ir 
džiaugsmo, kurie brandina ir 
praturt ina. Krepšelis su žmo
nių atsakymo kortelėmis, tai 
padėka svečiams ir visiems 
žmonėms, lydėjusiems jaunų
jų gyvenimo žingsnius. Šokėjų 
statulėlė, tai padėka už meilę 
viens kitam ir už tai, kad su
jungė juodviejų gyvenimo ke
lius. Šv. Mišių aukas atneša 
jaunųjų krikšto tėvai. 

Ypatingu būdu Jeff ir Ele
nute dalyvauja pakylėjimo 
momente. Jiedu stovi šalia ku
nigo ir pirštų galais liečia ku
nigo rankomis iškeltą auką. 
Juodviejų į viršų ištiestos ran
kos ir nukreiptas žvilgsnis 
laisva valia ir su tikėjimu, ro
dos, kėlė prie Viešpaties ir au
kojo j am savo bendro gyveni
mo pradžią. Laimink, Viešpa
tie, jų gyvenimo ir pradžią, ir 
vidurį, ir galą, ir kiekvieną 
žingsnį... 

Vakarop visi renkasi puotai, 
kur prie įėjimo į salę ant sta
liuko padėta didžiulė „atviru
tė" norintiems parašyti kokį 
linkėjimą ar mintį. Vėliau ta 
atvirutė taps kelių vestuvinių 
nuotraukų rėmais ir kabos ant 
sienos Elenutės ir Jeff na
muose, primindama jų meilės 
priesaiką 'viens kitam... Sve
čiams susėdus, užgroja muzi
ka. Pristatomi į salę įeinantys 
tėvai Vida ir Augustinas Ti-

PAGERBTAS SPAUDOS 
DARBUOTOJAS 

. Š.m. lapkričio 7 dieną Cle-
velando Lietuvių namuose 
Ohio Lietuvių gydytojų drau
gija suruošė tradicinį 43-osios 
kultūrinės premijos įteikimą, 
pagerbiant ilgametį spaudos 
darbuotoją ir visuomenininką 
Vacį Rociūną, nuo 1949 metų 
be pertraukos bendradarbi
aujantį „Drauge". Šventės pro
gramą sveikinimo žodžiu 
pradėjo draugijos vicepirmi
ninkas dr. J. Šonta. Po jo dr. 
A. Skrinska perskaitė draugi
jos mirusių narių sąrašą. 
Draugijos pirmininkui dr. Dai
niui Degėsiui pristačius 
kultūrinės premijos laureatą 
Vacį Rociūną, dr. V. Gruzdys 
perskaitė oficialų aktą ir il
gametis draugijos iždininkas 
dr. V. Maurutis įteikė laurea
tui 1,000 dolerių premijos 
čekį. Vacys Rociūnas tarė 
trumpą ir labai jautrų 
padėkos žodį. Kun. Gediminui 
Kijauskui sukalbėjus maldą, 
dalyviai buvo vaišinami pietu
mis, o po pietų populiarusis 
keliautojas Jonas Dunduras 
rodė įdomias skaidres iš savo 
kelionės Bolivijoje. 

Žurnalistas Vacys Rociūnas 
gimė 1916 m. vasario 14 d. 

Žurn. Vacys Rociūnas 

Laukuvoje, Tauragės apskri
tyje. Nuo pat pirmų Telšių 
Vysk. Valančiaus gimnazijos 
dienų jis buvo veiklus ateiti
ninkas ir nuo ankstyviausios 
jaunystės Įvairių periodinių 
leidinių bendradarbis, vėliau 
daugelio neperiodinių leidinių 
autorius. Baigęs Prekybos in
stitutą Klaipėdoje, jis įsigijo 
prekybininko bakalaurą Šiau
liuose, kai institutas buvo per
keltas iš Klaipėdos. Karo 
pabėgėlių stovyklose Vokieti
joje, Vacys veikliai reiškėsi 
visuomeninėje veikloje ir 
spaudoje, Augsburge dirbo lie
tuvių tremtinių bendruo-

jūnėliai, Margaret ir Gregory 
Harris, ir vestuvinis pulkas. 
Pro naują, tautinių juostų 
tiltą įžingsniuoja džiaugsmu 
spinduliuojantys Elenutė ir 
Jeffrey Harris. 

Vakarop programą įdomiai 
ir sumaniai praveda Milda ir 
Lawrence De Voe, paaiškin
dami vyno, duonos ir druskos 
prasmę. Skaitomi sveikinimai 
ir „Ilgiausių metų" linkėjimas, 
smagiai išdainuotas svečių su 
paaiškinimu pirmą kartą gir-
dintiems. Bronius Motekaitis 
prieš valgį maldos žodžiais 
išreiškia padėką Viešpačiui ir 
toliau smagiai bendraujame 
su savo stalo svečiais. Daug 
laiko, rūpesčio ir meilės įdėta 
apgalvojant visas detales, kad 
šventė būtų visiems jauki. Be 
anglų ir lietuvių kalbų, jau
nųjų universiteto draugai Ror-
ri Burton ir Sue Gudenkauf 
vertėjavo gestų kalba sve
čiams, kurie negirdi. Svečiai 
nebyliai, tai Elenutės ir Jeff 
draugai iš universiteto. Ele
nutė, pasirinkdama „Deafhess 
Rehabilitation Counseling" 
specialybę, susitiko su kur
čiais ir nebyliais ir išmoko 
gestų kalbą. Jeff, gyvendamas 
bendrabutyje su nebyliu 
jaunuoliu, su juo susidraugavo 
ir išmoko gestų kalbą. Dabar 
mūsų jaunieji susikalba net 
trim kalbom, anglų, gestų ir 
beveik lietuvių. „Man patinka 
tavo voras" (gintarinė sagė)", 
kartą gražia tarsena nustebi
no mane Jeff. Pasirodo čia ste
buklo nėra, o yra daugelio va
landų darbo vaisius. Jeff 
kelerius metus lanko Maironio 
šeštadieninę mokyklą! 

Sugrįžkime į salę, kur maty

sime kitą daugelio repeticijų 
rezultatą, šiam vakarui Ri
mos Polikaitytės paruoštus 
tautinius šokius. Elenutei tau
tiniai šokiai pažįstami nuo 
šeštadienines mokyklos laikų, 
o Jeff pamėgo juos kartu su 
Elenute. Jeff ne tik pamėgo, 
bet įsijungė į „Grandies" tauti
nių šokių grupę, išmoko gerai 
šokti ir šoko Vilniuje 1998 
metų tautinių šokių šventėje! 
Šio vakaro pirmas šokis Sa
dutė. „Grandies" šokėjos, t a rp 
kurių ir trys lietuvaitės pa
mergės, šoka su Elenute, išly-
dėdamos savo draugę į naują 
gyvenimą. Kitas šokis „Rez-
ginėlė". Čia mergaitės šoka su 
Elenute, o jaunuoliai su Jeff 
kartais juos suvesdami, kar
tais išskirdami iki pagaliau 
ateina laikas ir jaunųjų ran
kos sujungiamos, apipinant 
tautinių juostų pyne. Mums, 
svečiams, buvo labai smagu 
stebėti, kaip jiems, šokėjams, 
smagu šokti! 

Vėl sužavėti stebime, kaip 
lengvai ir smagiai sukasi jau
nieji pirmo valso muzikos ban
gose. Vakaras, pilnas malonių 
momentų ir, šeštadieninėse 
mokyklose bei stovyklose iš
moktų, lietuviškų dainų artėja 
į pabaigą. Puotos pabaiga pa
lydi mūsų jaunuosius į jų 
bendrą ir kartu kiekvieno 
atskirus gyvenimus. Elenute 
toliau darbuosis su kurčiais ir 
nebyliais, siekdama magistro 
laipsnio socialines rūpybos sri
tyje Chicago's universitete. 
Jeff, baigęs kompiuterio moks
lą, toliau dirbs savo specia
lybėje. 

Aurelija Rudaitytė 

menėje ir „Žiburių" laikraščio 
administracijoje. 1949 metais 
emigravo į Ameriką, apsigyve
no Clevelande ir braižytoju — 
projektuotoju pradėjo dirbti 
Babcock-Wilcox bendrovėje. 
Įs i t raukė į atei t ininkų veiklų, 
buvo vienas iš „Ateities" klubo 
steigėjų, Lietuvių fronto bi
čiulių Clevelande centro net 
trijų valdybų ir „Tėvynes 
garsų" radijo valdybos narys. 
apdovanotas Garbes paž> -
mėjimu. 30 metų buvo 
„Dainavos" jaunimo komiteto 
narys ir keturis metus redaga
vo „Į laisvę" žurnalą. Jo veikla 
neliko nepastebėta tai 1977 
metais j am buvo paskirta 
Clevelando Lietuvių Amerikos 
Piliečių patikėtinių pirmoji 
kul tūrinė tūkstančio dolerių 
premija. JDrauge" j is be per
t raukos rašo nuo 1949 metų. 
Šalia žurnalizmo, j is sukūrė 
s tambesnės apimties raš tus , 
kaip Lietuvos nepriklauso
mybės 50 metų sukakties 
minėjimo leidinį „Tėvynės 
garsų", sporto klubo „Žaibas" 
istorijas ir da r daugelį kitų. Jo 
svarbiausias uždavinys yra 
baigti Clevelando ateit ininki-
jos istoriją, kurios 35 metų 
veiklos laikotarpis j au iš
spausdintas dviejų tomų for
mate , jam 15 metų r inkus 
medžiagą. Šalia rašymo, j is 
konkrečiai rėmė spaudos pro
pagavimą, 1952 metais Cleve
lando Šv. Jurgio parapijoje 
įsteigęs spaudos kioską, taip 
pat Clevelando miesto viešąją 
biblioteką aprūpinęs lietu
viškais leidiniais. Šalia to, jis 
buvo Vysk. Valančiaus litua
nistinės mokyklos tėvų komi
teto pirmininkas, dėstė aukš
tesniuose pedagoginiuose kur
suose ir dalyvavo visur, kur 
tik jo darbas ar žinojimas 
buvo reikalingi. Tai nepapras
to darbštumo ir energijos as
menybė, kurioje yra susikaupę 
patriotizmo, visuomeninės 
veiklos ir ideologinių įsipa
reigojimų tur ta i . Tenka Vacį 
Rociūną sveikinti premijos ga
vimo proga ir j a m palinkėti 
sėkmės tolimesniame darbe. 

Aurelija M. B a l a š a i t i e n ė 

KRISTINA 
ŽVINAKYTĖ, PH.D. 

Dr. Kristinai Žvinakytei šių 
metų rugpjūčio mėnesį Uni-
versity of Texas suteikė sąs
kaitybos daktaro laipsnį. 

Kristina visada buvo pavyz
dinga mokinė. Sėkmingai bai
gusi Mt. Assisi Academy gim
naziją Lemonte ir Lemonto 
Maironio l i tuanist inę mokyk
lą, toliau mokėsi University of 
Illinois, Champaign - Urbana. 
Įsigijusi bakalauro laipsnį 
1991 m. pavasarį, Krist ina iš
laikė ir Certified Professional 
Accountant (CPA) ir Cost Ma-
nagerial Accountant (CMA) 
valstybinius egzaminus. Po to, 
dvejus metus dirbo Ar thur An-
dersen firmos sąskaitybos sky-

,,Spindulio" pokylyje šių metų pradžioje 
dukra Alicija Viktoraite 

Raimundas Cicėnas su krikšto 

riuje, Čikagoje. 
Kristinai mokslo dar neuž

teko! 1993 m. rudenį ji buvo 
priimta į University of Texas, 
Austin mieste, siekti daktaro 
laipsnio sąskaityboje. Kristi
nai buvo didelė garbė būti 
tarpe tik penkių studentų, ku
riuos priėmė vienas geriausių 
Amerikos universitetų sąskai
tybos fakultetas. 

1998 m. vasarą Kristina dir
bo gerai žinomos Deloitte and 

Kristina Žvinakytė 

Touche -sąskaitybos bendrovės 
įstaigoje, Vilniuje, ir prisidėjo 
prie Lietuvos mokesčių siste
mos pertvarkymo darbų. 

Šiuo metu Kristina profeso
riauja Fischer College of Busi
ness, Ohio State University, 
Columbus mieste. 

Nors gyvena toliau nuo lie
tuviškų telkinių, Kristina vi
sada ieško progų bendrauti su 
lietuviais, praleisti savo lais
valaikį jų tarpe. Jaunystėje 
priklausiusi ateitininkų orga
nizacijai, yra vadovavusi Dai
navos stovykloje. Kristina dar 
ir dabar vadovauja mokslei
vių ateitininkų vasaros sto
vyklose ir žiemos kursuose 
Dainavoje. 

Visa giminė sveikina dr. 
Kristiną Žvinakytę, gabią lie
tuvaitę mokslininkę, profeso
rę! Džiaugiamės kartu su jos 
tėveliais Regina ir Allan Žvi-
nakiais, didžiuojamės jos 
aukštais pasiekimais. 

Pusseserė Rima 

* + 
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Prie visų kainų reikia pridėti mokesčius. 
Taip pat turime specialias kainas skrydžiams 

Į Vilnių iš kitų JAV miestų. 
* * * 

Dėl bilietų užsakymo ir kitos informacijos 
prašome kreiptis į mūsų raštinę. 

Maloniai Jums patarnausime. 

American Travel Service 
9439 S.Kedzie, Evergreen Park, IL 60805-2325 
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Fax 708-422-3163 
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KRAŠTIEČIO S. DŽIUGO 
FONDAS — DIDELIS TURTAS 

Jau ketveri metai,* kai Ra
seinių Viešoji biblioteka glau
džius ryšius palaiko su JAV 
gyvenančiu vaikų rašytoju, vi
suomenės veikėju Stasiu 
Džiugu. Jis kilimo nuo Girkal
nio valsčiaus, Juodkėnų kai
mo, gimė 1919 metais gruo
džio 6-ją. Taigi jam netrukus 
sukaks 80 metų. Jo kūrybos 
kraitis —' l ^ s knygos. 1953 
m. Čikagoje išleista eilėraščių 
knyga „Kiškučio vardinės", 
1955 m. Italijoje lietuviai sale
ziečiai išleido dukrelei Juditai 
dedikuotą apysakaitę Jteturi 
valdovai", 1958 m. — eiliuotą 
pasaką „Neklaužados". 1976 
m. išėjo 11-ta laida. Visas kny
gas iliustravo dailininkė V. 
Stančikaitė. Daug S. Džiugo 
eilėraščių išspausdinta prieš
kario Lietuvos laikraščiuose, 
kuriuose jis bendradarbiavo 
nuo 1938 m., vėliau — iš
eivijos spaudoje. 

Kraštiečio gyvenimo ir vi
suomeninės veiklos faktai, pa
teikti Bostone išleistos „Lietu
vių enciklopedijos" dviejuose 
tomuose. Jis vidurinį mokslą 
išėjo Kaune, 1946-1949 metais 
Vokietijoje, Frankfurte prie 
Maino studijavo literatūrą, po 
to Jungtinėse Amerikos Val
stijose, Čikagoje, Roosevelt 
universitete studijavo komer
ciją. Vokietijoje, lietuvių pa
bėgėlių stovykloje Hanau 
mieste leido vaikų laikraštėlį 
„Gimtinės žiburiai", 1948 m. 
redagavo tremtinių bendruo
menės komiteto informacinį 
biuletenį. Nuo S. Džiugo neat
siejama Lietuvių bendruo
menės (LB) Jungtinėse Ameri
kos Valstijose veikla. Jis jai 
priklauso nuo pat įsikūrimo. 

1967-1970 m. buvo LB 
krašto valdybos nariu, 1972 
m..rsn;Lietuvių fondo valdybos 
narai, 1973 m. išrinktas į Pa
saulio lietuvių bendruomenės 
valdybą. Penkerius metus ad
ministravo leidinį „Pasaulio 
lietuvis". 1979-1991 m. JAV 
Lietuvių bendruomenės tary
bos narys. 1984 m. išrinktas 
Lietuvių fronto bičiulių centro 
valdybos nariu. Nuo 1974 m. 
dirbo „Draugo" dienraščio ad
ministratoriumi ir spaustuvės 
reikalų vedėju. Priklauso „Ša
trijos" korporacijai ir Lietuvių 
žurnalistų sąjungai. 

Enciklopedijoje paprastai 
„vandens" nebūna — tik sausi 
faktai. Ir iš jų galima susida
ryti Si Džiugo gyvenimo ir vi
suomeninės veiklos išbaigtą 
vaizdą. Tai neramus, savyje 
neužsidaręs, lietuvybės idėjų 
puoselėjimui, skleidimui ati
duodantis jėgas ir sugebėji
mus, žmogus. Gera žinoti, kad 
kraštietis savo veikla išeivijoje 
pelnė pagarbą ir pasitikėjimą. 
Gera pajausti ir jo prierai
šumą Viešajai bibliotekai, ku
rios adresu reguliariai ateina 
knygų siuntos. Žinome, kaip 
apsidžiaugė S. Džiugas, gavęs 
pirmą bibliotekininkų laišką, 
kuriame jie parašė apie savo 
norą bičiuliautis. Rašytojas, il
gai nelaukęs, atsiuntė tris 
savo knygas. Dabar jos tarsi 
relikvijos saugomos bibliote
kos knygos muziejuje, yra 
šalia kitų iš Raseinių krašto 
kilusių, jį išgarsinusių savo 
darbais žmonių kūrinių. Kitos 
S. Džiugo dovanos — tautiečių 
prozininkų ir poetų, išeivijos 
literatūros, istorijos gyvenimo 
tyrinėtojų knygos. Jų per ket
verius metus atsiuntė beveik 
2,400. Joms skirtos lentynos 
abonemente ir skaitykloje. 
Bibliotekoje įsteigtas Stasio 
Džiugo fondas, jo knygos ant
spauduotos specialiu antspau
du, paženklinamos ekslibrisu. 

Reikia pažymėti, jog unika
lus S. Džiugo fondas. Jame 
yra palyginti nemažai išlie
kamąją vertę turinčių knygų, 
daugelyje jų — autorių auto
grafai. Raseiniškiai gali 
didžiuotis pirmo leidimo 

„Nauja Britų enciklopedija" 
(„The new encyclopedia bri-
tannica") — iš viso 30 tomų ir 
jos 16 tomų priedų — met
raščių. Lietuvoje tokią enci
klopediją turi tik M. Mažvydo 
Nacionalinė, Vilniaus valsty
binio universiteto ir ...Rasei
nių viešoji bibliotekos. Jai 
kraštietis parūpino iš savo as
meninės bibliotekos. Iš jos į 
Raseinius atkeliavo ir Bostone 
išleistos Lietuvių enciklopedi
jos visi 37 tomai, šios enci
klopedijos santraukų anglų 
kalba 6 tomai. Skaitytojai ga
li naudotis JAV populia
rios enciklopedijos „Standard 
Reference encyclopedia Year 
Book 1954-1977" metraščiais, 
kitais enciklopediniais žiny
nais, Lietuvių beletristikos 
antologija, Lietuvos metraš
čiu, P. Naujokaičio Lietuvių 
literatūros istorija, Literatū
ros metraščiu „Pradalgė", 
„Krikščionių gyvenimo" 2 to
mais. 

O štai 1939 metais Vokieti
joje, Leipcige išspausdintas 
Pasaulio žemėlapis („Der 
grosse vveltatlas") itin unika
lus. 1969 m. Lietuvos Mokslų 
akademijos centrinės bibliote
kos atlasų ir žemėlapių kata
loge jis nepaminėtas. Galima 
manyti: arba Lietuvoje tokio 
žemėlapio nėra arba jis tuo 
laiku buvo taip • vadinamame 
spec. fonde ir jo neįtraukė į 
katalogus, kad visuomenė ne
žinotų apie okupantų saugo
mą įtakos sferų pasidalijimo 
prieškario metais paslaptį. 
Viešosios bibliotekos knygos 
muziejus, kuriame yra ekspo
zicija, skirta iš mūsų krašto 
kilusiam didžiajam Lietuvių 
tautos dainiui Maironiui, pasi
pildė 1947 m. Vokietijoje, Ba
varijoje išleista Maironio lyri
kos rinktine „Pavasario bal
sai". Bibliotekininkai, skaity
tojai savo bičiuliui dėkingi už 
naują tarptautinių žodžių 
žodyną anglų kalba, ir daug 
kitų. 

Išeivijos rašytojų prozos ir 
. poezijos kūriniai — taip pat 
didelis bibliotekos turtas. Jos 
darbuotojai sako, jog nuo to 
laiko, kai pradėjo gauti 
kraštiečio dovanas, pajautė 
skaitytojų didelį susidomėjimą 
lietuvių, gyvenančių užsie
nyje, knygomis, kurių soviet
mečiu nebuvo įmanoma gauti. 
Taip pat ir išeivijos periodinės 
spaudos leidinių. Biblioteka 
savo bičiulio dėka turi įrištus 
„Pasaulio lietuvio" 1963-1995 
metų komplektus, „Aido* 
1948-1994 metų komplektus 
kietais viršeliais. Viršeliai 
kraštiečiui kainavo net 553 
JAV dolerius. S. Džiugas rašė, 
jog „Aidus" iš jo norėjo „iš
vilioti asmenys iš Lietuvos 
sostinės", bet jis pasakęs, kad 
siunčia savo fondui, kuris yra 
Raseinių viešojoje bibliotekoje. 
Nelabai buvo patenkinti, nes 
tai „esą provincija"... 

S. Džiugo fondo knygas, pe
riodinius leidinius tvarkantys 
bibliotekos darbuotojai sako, 
jog jiems malonu prisiliesti 
prie išeivijos vertybių, jas 
pasiūlyti šimtams skaitytojų, 
malomi girdėti jų pasakytus 
padėkos žodžius už knygas, 
davusias jiems dvasinio peno. 

Bibliotekininkai labai ap
sidžiaugė sužinoję, jog S. 
Džiugas, su šeima viešėdamas 
Lietuvoje, aplankys ir biblio
teką, kuriai padovanojo per 
daugelį metų sukauptą bran
gų dvasinį turtą. Susitikimui 
ruošėsi. 

Svečiai aplankė bibliotekos 
skyrius, knygos muziejų, dai
lės saloną, susipažino su 
knygų fondu, skaitytojų aptar
navimu abonemente ir perio
dinių spaudos leidinių skai
tykloje, pasirašė bibliotekos 
svečių knygoje. 

Bibliotekos darbuotojai škai-

Stasys ir Sofija Džiugai Raseinių viešosios bibliotekom Knygų muziejuje-
prie ekspozicijos, skirtos Maironiui 

tytojai, suėję į salę, gražiai pa
gerbė kraštietį. Direktorė 
Gražina Janonienė, nuošir
džiai pasveikinusi jį su gar
baus amžiaus sukaktimi, per
rišo tautodailininkės išausta 
tautine vardine juosta, įteikė 
adresatą. 

S. Džiugas pasakė, jog su
jaudintas nuoširdžiu sutikimu 
ir pagerbimu. Jam reikšminga 

tai, kad jis pagerbiamas bi
bliotekoje, kur: s aplinka jam 
primenanti vaikystes fanta
ziją, Jog kiek\ ienoje bibliote
koje visuomet Klaidžioja miru
siųjų knygų rašytojų dvasios, 
kurios tik po vidurnakčio 
sugrįžta į savo tikruosius ka
pus, savame karste užsi
daryti ir pailst:;". Toji fantazi
ja jo pasąmor.oje išlikusi iki 

šių dienų, nes „mėgdavo skai
tyti knygas apie didžiųjų žmo
nių gyvenimus, jų džiaugsmus 
ir vargus, kartu su jais pergy
vendavo iki ašarų", knygas 
visų laiką mylėjęs ir gerbęs. 

Svečias papasakojo, kaip 
1940 m. jį sukrėtė okupantų 
barbariškas jiems nepageidau
jamų lietuviškų knygų naiki
nimas. Nacių okupacijoje kilo 
mintis knygas rinkti ir slėpti. 
Iki 1944 metų vasaros du gy
venamojo namo kambariai 
buvo pilni knygų, surinktų jo 
lėšomis iš įvairių asmenų. 
Artėjant Rytų frontui, visos 
jos buvo pervežtos ir paslėptos 
žmonos tėvo namo rūsyje. 
Tačiau 1944 metų rudenį pri
siėjo su žmona pasitraukti į 
Vokietiją, tikint, kad greit 
sugrįš. Praėjus daugeliui me
tų, jau gyvenant JAV. Či
kagoje, iš žmonos tėvų atėjo 
laiškas su liūdna žinia. 

Gyvenant pabėgėlių stovyk
loje Vokietijoje, atgijo lietu
vių kultūrinė veikla, pradėjo 
atsirasti knygos ir periodiniai 
spaudos leidiniai, — kalbėjo S. 
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— « ^ — Džiugas. — Vel susirgau „kny

gų rimcimo manija"', turėjau 
tikslą surinktas parveržti į ne
priklausomą Lietuvą. Kad ji 
bus laisva, tikėjome. Tik 
nežinojome, kada. Šiandien 
Lietuva laisva, atsirado gali
mybė mano visoms surink
toms knygoms patekti į Lietu
vos bibliotekas. Savęs klau
siu: kuriai pasiūlyti? Dažnai 
pagalvodavau apie Raseinių 
biblioteką, nes ji man arti
mesne, gimiau ir augau Rasei
nių apskrityje. Raseiniuose 
teko gyventi ir baigti žemes 
ūkio mokyklą, nes dėl sunkios 
ligos ir kitų priežasčių, pra
rastų metų pradžios moky
kloje į gimnaziją negalėjau pa
tekti. 1995 m. vieną dieną ne
tikėtai gaunu iš Raseinių 
viešosios bibliotekos direk
torės Gražinos Janonienės 
malonų laiškutį su kraštiečio 
pasveikinimu. Ir nuo tada 
pradėjome artimiau susira
šinėti. Ji mielai padėjo iš
spręsti mano asmeninės bi
bliotekos didžiosios dalies 

knygų likimą. .Raseinių vie
šojoje bibliotekoje atsii kdo 
knygos su specialiu antspaudu 
„Stasio Džiugo fondas. USA". 
Esu patenkintas, kad jos rado 
tinkamą vietą. Raseinių 
Krašto žmonių mėgiamos ir 
skaitomos. Mano tikslas pa
siektas. 

S. Džiugas, atsisveikinda 
mas su bibliotekininkais, skai
tytojais, pažadėjo atsiųsti dar 
knygų, periodinių spaudos lei-

Raseiniškiai palinkėjo 
..a,.. . šeimai laimingos ke
li' nes Į JAV, tikėdamiesi, jog 
i; ateityje kraštietis lankysis 
tėvynėje, svečiuosis bibliote
koje, kurioje vra jo širdies da
lele. 

Taigi artėja nuoširdaus bi
bliotekos bičiulio aštuoniasde
šimtmetis. Bibliotekininkai, 
skaitytojai ir visi Raseinių ra
jono kultūros darbuotojai dar 
kartą kraštiečiui linki geros 
sveikatos, laimingų ir ilgų gy
venimo metų. 

Arvvdas Janonis 

Ha ve a nice trip 

Siųskite pinigus 
per VVestern Union 
ir laimėkit kelionę 

į Lietuvą dviem 
asmenims!* 

tt=« 

Kiekvienas, kuris siųs pinigus iš JAV Į Lietuvą ar kitus Rytų Europos kraštus iki 1999 m. 
gruodžio pabaigos, galės dalyvauti VVestern Union „VVelcome Home" loterijoje. 

Kiekvieną kartą siųsdami p in igus , turėsi te 
galimybe ne tik laimėti kelionę dviem, bet gausite 
taip vadinamą „scratch card" kortelę. Kiekviena 
kortelė Jums padės laimėti vieną iš tūkstančių 
dovanų, kaip pvz. kompiuterį, VCR, lagaminų 
komplektą, nuolaidą VVestern Union paslaugoms, 

telefono korteles. VVestern Union siūlo patikimą 
pinigų persiuntimą per kelias minutes į 75,000 
vietovių 176 kraštuose. Lietuvoje mes 
aptarnaujame 90 vietovių. 
Geriausia švenčių dovana — pinigai pasiųsti per 
VVestern Union! 

For more infomiation in English catt: 

1-800-325-6000 
Visit our website at. www.westernunion.com and win more Drizes 

VVESTER 
U N I O 

MONEY 
TRANSFER 

The fastest \vay to send money worldwide™ 
*No purchjse necesMry Open to individais residing in the United States Void r̂-ens pronib'ted See Cioai Puies. by whicn entrants are bomd a: nal'coatng Wes;ern omon agen: 
locjtiont. SwMpstak«s ends 12/31/99 For Ml tex: of Offioat ^uies send a sel'addressed. stamped envenoe to interAccess '*c &«5 'Aest E"d Ave . Suite 'A New vork Nv 10025 

http://www.westernunion.com
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K E P Y K L A IR D E L I K A T E S A I 
6 2 1 6 VV. A r c h e r A v e . , C h i c a g o , IL 60638 

T e l . 7 7 3 - 5 8 1 - 8 5 0 0 
• L i e t u v i š k a d u o n a ir r a g u o l i a i 
• V e s t u v i n i a i ir į v a i r ū s torta i 
• L i e t u v i š k a s m a i s t a s — " c a t e r e d " 
• S i u n č i a m e m ū s ų p r o d u k t u s U P S 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

B\KE 

K A V I N Ė 
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750 
K e p y k l o s p r o d u k t a i ir u ž k a n d ž i a i 

m i e s t o c e n t r e 
Savaitgaly uždaryta 

Vilnių* on V ;deo — pirmi ir geriausi videofilmai apie Lietuvą 
..Kukį bi prilygsta bet kuriai matomai televizijos kanale", 

„ D r a u g a s " dienraštis 
Mūsų firma pirmoji pradėjo kurti 

pilnametražius anglų kalba filmus apie 
Lietuvos istoriją ir kultūrą. 

„Vilnius — the Symbol of a N e w 
Europe" 

($25 — 4 7 min.) yra išsami pažintis su 
Vilniumi. Filmas sukurtas. 

bendradarbiaujant su 3 muziejais. 6 
vietos fotografais ir 15 muzikinių 

kolektyvų. Tūkstančiai videojuostų 
jau parduota, jas naudoja Lietuvos 

ambasados ir Vilniaus miesto taryba. ~ 
..VUnius Impressions" ($10 — 6 min.) yra smagi, trumpa videokelionė 

po Vilnių, skambant dinamiškai muzikai. Didžiausiame pasaulyje 
tunsunių filmų festivalyje „TourFilm '99" šis filmas pateko Į geriausiųjų 

dešimtuką Vaizdajuostes galite įsigyti „Draugo" krautuvėlėje arba 
pasiunčiant $25 (plius $1 .50 IL mokesti) 

A P T M A N A G E M E N T , INC 
7 3 6 N. \Vestern A v e #222 

L a k e Forest , IL 60045. 
* - -

^BROAD, INC. 

MAIN OFFICE 

5316N.MILWAUKEE AVE., 
CHICAGO, IL 60630. TEL. 773-467-0700. 

OUTOF STATE 
TEL. 1-800-342-5315 

-

TIKRAS KAIMIETIŠKAS 
SURIS PAGAMINTAS 
TRADICINIU BUDŲ! 
ANDRULIO šeima Michigar. valstijoje 
nuc 1940 m. senovišku tradiciniu būdu gamina sūrius. 
Tarime jų įvairiausių, paragaukite: sūriai be priedų, be druskos, 
sūriai su kmynais, su „chives". Pešto, su krapais, su česnaku ir 
svogūnais ir Feta sūriai. Šituos sūrius rasite 

^.maisto parduotuvėse, .,deiT" skyriuje. 
Galite užsisakyti ir telefonu: 
616-462-3301 
arba per \VOrld W l d e W e b : Michigan Farm Cheese Dairy.Inc 
www.andrulischeese.com 4295 Miiienon. Foimuun, MI 49410 

Vefcomc 
1921 m. 

8900 SoVTii ASCHK* ROA», WlU.O,T SttlNGS, lUJFRSS TEk 708.S3<'.1000 

ŠeSios pokylių salės - tinka įvairioms progoms 
Puikus maišias, 

geriausi gėrimai, 
malonus 

aptarnavimas 
mmm. 

35 iki 40 svečių 

ADMINISTRATORIUS NERINGOS STOVYKLAI 

: - • 

mm-aa^ši' 
Ieškomas asmuo su profesiniu pasiruošimu ir 

patirtimi, gerai vartojantis lietuvių ir anglų kalbas 
ir galintis dirbti ištisus metus. 

• 

Neringos stovykla yra Nek.Pr.Marijos Seserų globoje, 
Vermonto valstybėje; ja naudojasi jaunimas ir suaugę. 

Asmenys, kurie domisi šia pozicija prašome kreiptis dabar 
prisiunciant savo gyvenimo ir darbo aprašymą fCV)' . 
Neringos Taryba, 600 Liberty Hwy, Putnam, CT 06260 

ifcio* kooi* 
Į 6 0 d ė t 0 0 s v e č i u . 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

tOOfci 135 svečių 

; f 
j 25 iki 175 svečių 

225 iki 550 svočių 

BalticShop. com 
Dovanos Kalėdoms! 

Lietuviški kalendoriai, kalėdinės kortelės, knygos, 
papuošalai, vaizdajuostės... 

Gražiai suvyniosime.ir pasiųsime Jūsų draugams ir giminėms. 

Lankykite mus kompiuteriniame tmklalapyje 
www.balticsbop.com 

tel. 203-362-0510 

KALĖDINE DOVANA 
.INDUSTRINĖS PARAMOS SĄJUNGA AMERIKOJE" 

IPSA INTERNATIONAL 
s i ū l o J ū s ų g i m i n ė m s i r d r a u g a m s L i e t u v o j e 
r ū k y t o * k i a u l i e n o s m ė s o s p r o d u k t ų r i n k i n i . 

$98.00 
1 2 A - 1 2 k g 

$ 8 5 . 0 0 

10 A - 1 0 k g 

$ 7 0 . 0 0 

8 A - 8 k g 

U 

1. J a u t i e n o s i šp jova 

2. Kiau l i enos k u m p i s 

3. Kiau l i enos š o n i n ė 

4. Kiau l i enos i š p j o v a 

5. Lašiniai g a m i n i a i " 

6 Dešros Š a l t o r ū k y m o 

7. Dešre lės : K a r š t o r ū k y m o 

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

2kg 
' l k g 

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

12 k g 
2 6 . 4 l b s 

10 k g 
2 2 lbs 

l k g 

l k g 

l k g 

l k g 

2 k g 

2 k g 

8 k g 
1 7 . 6 l b s 

I 

^ Geriausia D ^ 
Naujas knygas, išleistas Lietuvoje, galite užsisakyti iš 
Baltk Bookshelf Turime virš 400 knyfų pavadinimų, 

mažiems ir dideliems. Dar turite laito užsrtakyti Kalėdoms!!! 
Mūsų knygų katalogą rasite internete rauso namų puslapyje. 

http://www.georftta.co8n/baMkbook 
Jei neturite interneto priėjimo, galime atsupti katalogą paštu. 

BaHfc BooksheH 
- P.O Box 3314 

Croflon, Maryland 21114 
Tel/Fax: (410) 721-3411 

e-mail: bahicbook@iml.com 

.VĖTRŲ AINIAI" - bendra Lietuvos - JAV mėsos perdirbimo įmonė 
Šiauliuose, naudoja vokiškos gamybos masinas, produktus gamina iš 
aukščiausios kokybės mėsos, patikrintos Veterinarijos tarnybos skyriaus. 

Siuntinys bus pristatytas į namus laike dviejų savai6ų nuo užsakymo datoe. 
Čekius rašyti: DS Engineering, Inc. Užsakymai priimami 
telefonu,faksu arba paStu. 

L 
DS E N G I N E E R I N G , I N C . 
12421 A R C H E R A V E . , L E M O N T , IL 6 0 4 3 9 

Tel . 630-257-2034 
F a x . 630-257-5852 

Šils to LITHUANIA 
$0.21 

Greatmtw^ttonra*oftr*!^-awday^tirne. 
ForittfbrmrtkmcaULongZhstoncePost 

t-«0fl-449-0445 

5058 S. ARCHER AVE., 
CHICAGO, IL 60632. 
TEL. 773-838-8888. 

17109 W ARCHER AVE 
CHICAGO, IL 60638 
TEL. 773-788-1000. 

NILES OFFICE 
9509 N.MILWAUKEE 

AVE.,NTLES,IL60714. 
TEL. 847-581-9800. 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdarru pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pa
togių „lay-avvay" planu. At
liekame visus foto laboratorijos 
darbus. 
Darbo vai.: kasdien 8 v.r.-6 v.v.; 
šeš'td, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd. 
uždaryta. Antrad. ir trečd. su
sikalbėsite lietuviškai. 

3314 VV. 63 Si 
Tel. 773-776-8998 

RIVERDAI f AUTOMOTIVt 
Transportuojame fer pejdedme p*i duoti 

naudotą auto. Pigiai parduodame itsimo 
kėjrmtn; remomuojame po avarijų; atsta-
tome auto geometnją. uj.sakome dalis ge
riausia kaina, keičiame agregatus. 

Skambinti Rimai M. 7eS-2*l •Ss*. 

Kokybiškai atliekame mažos ir 
didel ius namų v idaus d a r b u s : 
dedame gipso sieneles, dažome, 
klojame plyteles, įrengiame rūsius. 

Skambinti: 
Vladui, tol. 630-243-9385 

KOMPIUTERIJA 
Parduodami kompiuteriai. 

Kompiuteriniu sistemų surinkimas 
pagal kliento užsakymus. 

Interoetiniai arba industriniai 
serveriai. Taisomos kompiuterių 
sistemos. Programinė pagalba. 

Interneto pajungimas. Internetiniai 
puslapiai. Kreiptis: TeL 773-737-

6792; Fax. 815-461-8159; 
E-nuU Loto2000@Yaboo.com. 

45 metų lietuvis, turintis 
rekomendaciją, patirties, automobilį, 

teises, nori prižiūrėti senukus ir 
gyventi kartu. Galiu prižiūrėti tik 

dienomis ar naktimis. (Galiu pakeisti 
šeštadieniais, sekmadieniais). 

Tel. 708-924-1644. 

Vilniuje, „Žvėryne", i inuorao-
jamas nedidelis, pilnai apstatytas 
dviejų miegamųjų namas. Pirtis, 
uždaras kiemas, aikštelė mainui, arti 
centro Kreipus telefonu: 

(Ml-3702>75-2»-2S. 

Moteris virš 5 0 m e t ą Ie ško 
darbo. Gali slaugyti senus 

žmones, atlikti namų ruošą ir 
gyventi kartu. Tel . 7 7 3 - 8 0 4 -

1270 arha 7 7 3 - 2 5 5 - 8 5 4 2 . 

HBU 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

Mutual Federal Savings and Loan 
Assoctation of Chicago 

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

Casimir G. Oksas, President 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus 

S K E L B I M A I 
Nekilnojamo turto Įvairūs 

ELEKTROS 
tVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
AiJTOMOeajOvrV»MLLSVBKATr^; 

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapofe ir Otf. Mgr. Auksė 

S. Kana kalba lietuviškai 
FRANKZAPOUS 

3 2 0 6 1 / 2 mm 96(h Street 
Tel. (708) 424-8664 

(773)581-8654 

S l A S. V V CONS TRUC TION 
Staliaus darbai, rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plyteles; "sidings", 

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

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

AMBER CONSTRUCnON Co. 
Dengiami stogai, kalamas „siding". 
atliekami cemento, „plumbing" bei 

kiti namų remonto darbai. 
„Liccnscd, insured. bonded*' 

Skambinti Sigitui, 
t d . 773-767-1929. 

linuomojamas 
apealdomae 4 kamb. 

I mieg. butas 67 & Kedzie apyi. 
$355 1 mėn. + „security" 

TeL 773-778-1451 

SlOLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms kom-
panijinėms ir r.arcų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 
kartu arba atvykti j darbą k 
išvykti. Kreiptis; 

A L L C A R E 
Employmen t Agency 
T d . 773-736-7SIP0 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

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

G.L.Quality Body Shop 
Automobiliai" 

Ieškote - nupirksime 
Patekote i avariją ar 

sugedo auto. - suremontuosime 
Norite išsiųsti į Lietuvą 

- H a t v t e e . 

Skambinkite 815-723-7650. 

MOVING 
Ilgametis profesionalus 

kraustymas Čikagoje ir j kitas 
valstijas-. 

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

Per kraustome, išvežame 
senus daiktus, statybinių 

medžiagų atliekas 
ir šiukšles į sąvartyną. 

Tel. 630-964-5898. 

Ieškome patyrusio dažytojo 
su automobi l iu . Kreiptis 

nuo 8 v. v . iki 10 v.v., 
te l . 8 4 7 - 8 0 8 - 9 1 0 9 . Kalbėti 

angl i škai arba rusiškai. 

WINDOW WASHER 
100 people needed now full-time year md 
work Mon-Sat. Suburt? hour.es only 6am-
5pm. 2 or 3 man team. Mot ha*e owi car. 
I d*v tmrnng. tnake S250-$35<Vd»y pakl 
pa. Co. Knis Come loday, start tomorov; 
1W9 V r i m t t , Laat \im F, LtoU. IL 
te53i.Td.t3a-**3-*S«7 

Statybos darbams 
reikalingi vyrai su patirtimi 
ir transportu. Tel. 815-464-
0261 arba 708-370-3564 

A T T E N T I O N I M M I G R A N T S ! 
Canada is accepting applicąnts for 

P e r m a n e n t Resir ience! 
For free information call 

1-773-282-9500. 
GTS concentranng in immigtatifm to 

Canada 
w % w. redeu sa com 

Home Health L'are Intl. 
Agency 

ieško 3 moterų ir 2 vyrų prižiūrėti 
v/r. aml. žmones Reikalinga 
anglų k., kantrybė, atjautimas 
vairuotojo leidimas ir patirtis 

Skambinti Phil. 
tel. 414-763 2615. 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
• REALT0RS 

offc (773) 586-S9S9 
home (708) 425-7160 
oager (708) 886-4919 

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

/•» A , _ , KMIEOKftEALTORS 
\JawJqr^m 7922 SPuteski Rd. 

—*"**"-^1- 4365 SArcrter Ave. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danutę Mayer Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

Realmart fĮ - Į ^ 
Realty Group Inc. 

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja {vairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime. 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

BUDRAIČIUI 
Bus. T 7 3 - 5 8 $ - * i a t Pager M2-3«S-03»7 
Fax 7 7 * . f 85-3997 

Gzrfijiy, a Accent 
HcMTjefinders 

9201 3. Cicero 
Oak Lawn, tllrnots 60453 
Business (708) 423-9111 
Voice ttei (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager'312) 707-6120 
H«» 708-423^X43 

ASTA T. 
Profesionaliai ir sąžiningai patamauia 

įvairių nuosavybių pfrkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose 

Čtkjfos liaureje ir Siaom 
pnfcaM ar p a t a t a 

Greitas, 
profesionalus 
ir sąžiningas 
patarnavimas 

GOBTI* WW« 

AUDRA 
KUBILIUS 

ve. 
Evimton. 0.11201 
Business (847)864-2600 
Pax (847)475-^557 
Voice mail 
(847)465-4397 
K-muk 
akuNlius*»ol com 

9?& 
SALAMANCA 

Voiccnudl 
773-650-6878 

P«*er 
773-J«»-3404 

Fax 
773-650-6868 

AUDMUS MIKULIS 
Sprendimai' Sprendimai! 

Sprendimai! 
Ketinate pirkti, parduoti ar įkainoti 

nekilnojamą turtą? Turite sunkumų su 
paskola? Jums profesionaliai patars ir 

sąžiningai patarnaus 
AUDRIUS MDiULIS 

I e š k o m i darb in inka i v a l y m o 
darbams. Turi turėti savo transportą 
ir važinėti greitkeliais į vakarinius 
priemiesčius. Skambinti po 6 v.v., 
tel. 708-652-2110. 

STASYS SAKINIS 
Dažytojas iŠ vidaus ir ii lauko, 

popieriuoja kambarių sienas. 
Darbas garantuotas. 

4612 S. Paulina, C h k a g o , IL. 
Tel. 773-927-91f7. 

3UM. 

Perkate automobili? 
Tunte kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Ka 'ik atvykot į JAV? 

Ne problema! 
Ž.finw automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsitr «rst už vairo šiandien! 

(630) 207 2748 

a a mam 

file:///Vestern
file:///VOrld
http://www.andrulischeese.com
http://www.balticsbop.com
http://www.georftta.co8n/baMkbook
mailto:bahicbook@iml.com
mailto:Loto2000@Yaboo.com
http://hour.es


» 

J A V L B K r a š t o v a l d y b o s 

S o c i a l i n i ų " R e i k a i ų T a r y b a 

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

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

pramones turi PBGC garan
tija, bet tos garantijos dažnai 
neturi mažos darbovietės. Jei 
nesate tikras, ar jūsų pensija 
yra PBGC apdrausta, pasi
klauskite savo darbdavio. 

Kada padaryti pasirinkimą 
— atsiimti visą jums priklau
sančią pensiją iš karto? 

Je i jūsų darbdavio pensijos 
planas neturi PBGC apdrau-
dos ir nesate t ikras, a r ją 
galėtumėte gauti kas mėnesį 
ilgesnį laiką, tuo atveju gal 
geriausiai atsiimti visą pensi
jos sumą iš karto. Taip pat 
galite atsiimti visą pensiją iš 
karto, jei esate tikras, jog 
pajėgsite pinigus išmintingai 
investuoti, arba jei yra gali
mybė, dėl jūsų sveikatos sto
vio ar pan., kad jums tektų 
mirti anksčiau, negu Ameri
koje nustatytas žmogaus gyve
nimo ilgio vidurkis. Mėnesi
niai pensijos mokėjimai tinka 
tiems, kurie nenori ar nepasi
tiki savo investavimo suge
bėjimais, arba jei jų genuose 
yra ilgaamžis gyvenimas. 

Šios srities specialistų pata
riama sutuoktiniams nepasi
rinkti „lifetime benefit option" 
— t.y. pensiją, mokamą dides
niais mėnesiniais mokėjimais, 
kol gaunantysis yra gyvas, o 
pasirinkti Joint and survivor 
beneiits", nors jie bus ir 
mažesni kas mėnesį, bet iš
likęs gyvas (vyras ar žmona) 
galės gauti pensiją ir toliau. 
Pasirinkus „lifetime benefit 
option", žmona/vyras nieko 
nebegaus, mirus pensijos 
gavėjui. 

Taip pat galima pasirinkti 
pensijos mokėjimus ir nusta
tytam mėnesių skaičiui, pvz., 
60 ar 120 mėnesių. Tie mo
kėjimai bus tada didesni. 
Žmonės, kurie turi kitų įplau
kų, išėję į pensiją, dažnai tą 
daro. Pvz., anksti išėjusieji į 
pensiją, gali apskaičiuoti, ^.ad 
j ie ; sulaukę 65 metų amžiaus, 
gaus JSocial Security" pensiją 
ir todėl iki to laiko~ima dides
nę darbovietės pensiją, arba 
žmonės, kurie yra jau įdėję di
deles sumas pinigų į IRA ar 
40 K K), nes sulaukę 70 1/2 
metų turės pradėti juos iš tų 
sąskaitų išimti. 

Pensijos, jų mokėjimų būdai, 
taip, kaip ir viskas gyvenime, 
tur i būti labai gerai aps
kaičiuotos ir apgalvotos, kad 
paskui nereikėtų gailėtis. 

_ _ ^ _ _ ^ ^ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Naudotasi medžiaga iš „Chi-
Viešnagė pas prezidentienę Turniškėse Iš kairės: Alma Adamkiene, cago Tribūne" (1999.11.04) 
Gražina Liautaud ir B. Jasaitienė. 

PENSIJA IR J O S 
MOKĖJIMAI 

Žmogus netoli pensijos 
amžiaus. J i s planuoja išeiti į 
pensįją — į tas „palaimintas 
auksines atostogas". Labai 
lengva susitvarkyti su federa
linė — jSocial Security" pensi
ja : -tiek metų dirbai, t iek 
uždirbai — tau apskaičiuoja, 
kiek gausi kas mėnesį ir vis
kas. Kiek kitaip yra su pri
vačių darboviečių pensijomis. 
Tos darbovietės dažnai tur i 
įvairius pensijos mokėjimo 
būdus. Sakysim, j ums sueina 
65 metai ir jūsų darbovietė 
mokės pensiją, bet j u m s reikia 
pasirinkti pensijos mokėjimo 
būdą, o pasirinkimas nėra 
ta ip lengvas. Daug darbo
viečių leidžia pasirinkti pensi
jos mokėjimo būdą t ik vieną 
kartą, ir vėliau jau negali pa
keisti to, ką pasirinkai. 

Renkantis pensijos mokė
jimo būdą, dažnai žmogus turi 
apsispręsti, ar norėtų pensijos 
didesnių mėnesinių mokėji
mų, kol j is bus gyvas, a r gauti 
mėnesinius mokėjimus ma
žesnius, kad j am mirus, jo 
žmonai būtų mokama pensija 
iki ji bus gyva. Dažnai darbo
vietės siūlo dar ir papildomų 
pensijos mokėjimo būdų. Pvz.. 
galima visą žmogui priklau
sančią pensijos sumą atsiimti 

iš karto. Tarp įvairių pasirin
kimų žmonės dažnai pasiklys
ta, nes nesupranta doku
mentų techniškos kalbos ir 
pasirašo, nesuprasdami, ką jie 
iš tikrųjų pasirašė, tad viso to 
pasekmės gali būti negeros. 
Pvz., žmogus, susigundęs di
desniais mėnesiniais mokėji
mais, pasirašo, kad nori gauti 
pensiją, kol jis bus gyvas. O 
kai miršta, žmona gali likti be 
pragyvenimo šaltinio, arba jis 
gali būti labai apkarpytas. 

Visada kyla klausimas, kaip 
pasirinkti išmintingai? Pir
miausia reikia pagalvoti, ar 
norite imti pensiją tik iki mir
ties, ar pasirinksite tokį pensi
jos mokėjimo būdą, kad žmona 
gautų tą pensiją ir po jūsų 
mirties. O gal norite visą pen
siją pasiimti iš karto? Tai 
priklauso nuo jūsų gyvenimo 
aplinkybių, finansinės padė
ties ir sugebėjimo. Atsiėmus 
visą pensiją iš karto, ją galite 
sumaniai investuoti. Tai pri
klauso ir nuo pensijos plano 
stiprumo ir nuo to, ar jūsų 
pensijos planas tur i „The Pen-
sion Benefit Guaranty Corp.", 
sutrumpintai PBGC. PBGC 
užtikrina pensijas iki 3,051 
dol. mėnesiui žmonėms, kurių 
pensijos planai tari PBGC už
nugarį. Dauguma pensijos 
planų, duodamų iš privačios 

^į ST*o *'_-.-ANO. 

lt makes a vvorld of difference vvhen 
you fly SAS to Lithuania. 

No orte makes roOnd-
trip travel to Lithuania 
easterand more converHent 
than SAS. From Chicago. we 
offer daily service to Vilnius wrth 
just orte hassle-free connection 
through Stockholm. Our 4:30 p.m 
departure gives you a re^ed morn-
tag arnval for busiress or o'easure 
When you're ready to return. you'll 
enjoy same-dayiravel back to 
Chicago through our Cepenhagen 

hub. And whether 
•you fly Business Class 

a Economy Class, you can be 
sure our servce will be wortd-dass. 

and will allow you to arrive rested and 
refreshed - a!l for a reasonablo fare. 
Find out what a worid of difference 
SAS :st .note f̂ - ycur next trip. 
Just call your Travel Agent or SAS 
at 1-800-221-2350. For more infor-
mation and special offers, visit 
our website at www.flysas.com. 

W ^ t w 
SK946 
SK7M 
SKM3 
SK<M3 

From 
Chicago 
Stoctchotm 

Virtus 
Cooenhager 

T» 
StoCkhtfn 

MM 
CoorJ"^cje^ 
Chtcagc 

Departure Time 
4 30pn 
9:20 am *1 
1245 pri 
340O«TI 

AfTfval Tww 
740am*l 
KMOam-1 
215 pm 
5:40 pm 

A. t A. 
AGNĖS PETKUS DAINELYTĖ 

Gyveno Cannel Valley, CA, anksčiau Cicero, IL. Mirė 
1999 m. lapkričio 23 d., 7:30 vai. vakaro, sulaukusi 88 
metų. 

Gimė Gardner, MA 
Nuliūdę liko: sūnus dr. Gerald R. Petkus, anūkai: 

Donald M. Petkus, žmona Alvina, Jul ie Meehan, vyras 
Patnck, Laurie Petkus, Richard Petkus, žmona Kathy, 
John Petkus, Lisa Petkus, Maria Petkus; proanūkai: 
Daniel, Jessica ir Jackson Meehan, Hayley Ellen Petkus; 
svainė Blanche Daniels ir kiti giminės. 

Velionė Agnės buvo žmona a. a. Anthony Petkus, 
motina a. a. Donald A , Anthony, J r . ir sesuo a. a. John 
Daniels. 

Priklausė Šv. Teresės draugijai. 
A a. Agnės Petkus pašarvota sekmadienį, lapkričio 

28 d. nuo 3 iki 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 
12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.). 

Laidotuvės pirmadieni, lapkričio 29 d. Giminės ir 
draugai prašomi atvykti į Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčią Marųuette Parke 10:30 vai. ryto, kada bus 
atnašaujamos šv. Mišios už Velionės sielą. Po Mišių a. 
a. Agnės bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Velionės atminimui prašoma aukoti Lithuanian-Ameri-
can Radio ir dienraščiui „Draugas" 

N u o š i r d ž i a i kv ieč iame g i m i n e s , d r a u g u s i r 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

N u l i ū d ę : s ū n u s , anūkai, proanūkai i r Įriti 
g i m i n ė s . 

Informacija: tel. 800-994-7600. 

A. t A. 
ZIGMUI MOLIEJUI 

iškeliavus Amžinybėn, jo žmonai HALINAI, dukrai 
J U R G I T A I SABIENEI , a n ū k e i A U D R A I 
ZUSCHLAG, broliui ALFONSUI MOLIEJUI bei jų 
šeimoms ir kitiems giminėms reiškiame nuoširdžią 
užuojautą. 

Nijolė Martinaitytė-Nelson 

Dr. Jonas Kaminskas 

Magdalena Birutė Stankūnienė 

DRAUGAS. 1999 m lapkričio 27 d., šeštadienis 

"Valdiškose mokyklose 
galima dėstyt i Šventą 
Raštą, b e t iš l iteratūrinio, 
ne i i istorinio ta iko . Naujai 
paruoštam vadovėliui apie 
tokį Šv. Rašto dėstymą prita
ria įvairios grupės, kurios 
dažnai prieštarauja religijos 
dėstymui valdiškose mokyk
lose. Aukščiausias teismas yra 
parėmęs tokį Šv. Rašto prista
tymą. 

* Kaunas . Rugsėjo ir spalio 
mėn. Kauno arkivyskupijos 
Katechetikos centre tikybos 
mokytojams seminarą tema 
Meditaci ja — kelias į vidų" 
vedė s. Myrta Stoeckl, kuri 
kalbėjo apie katecheze ma
žiesiems. Anot seminaro ve
dėjos, prie krikščioniškųjų tie
sų prieinama per gyvenimo 
patirtį. 

Banking 
the vvay 

it should be! 

MIDLAND BANKE 
galite pasišnekėti su draugais, 

nes mes — JQsų apylinkės 
bankas! 

Midland savininkai ir 
tarnautojai yra vietiniai žmonės. 

Nauja b a n k o šaka at idaryta: 
Homer T o w n s h i p 
15736 S. Bel l R d . 

LŠJ mklkind Rsclaral 
• • ^ • ^ Savings and Loan Asscoation 

M29 8. Nartam Ave., Brtdosvievr 60455 • (708) 595-9400 
4040 8. Archer Ava., Chicago 60832 (773) 254-4470 

2557 W.68th8t,CMcago 60829 ;773) 925-7400 
15738 S. Bell Rd., Lockport, 80441; 708-845-2400 ^ ^ 

FDIC Insured 
LENOCR 

ŠEŠERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. f A. 
BOLESLOVAS ANIULIS 

Jo atminimui šv. Mišios bus atnašaujamos Tėvų 
Marijonų koplyčioje šeštadienį, lapkričio 27 d. 7 vai. 
ryto ir sekmadienį, lapkričio 28 d. 9 vai. ryto. 

Maloniai prašau gimines ir pažįstamus prisiminti a. a. 
Boleslovą savo maldoje. 

L iūd in t i žmona E l e n a 

Mielai Sesei, buv. Lietuvos Dukterų draugijos centro 
valdybos narei, 

A. t A. 
IRENAI GARUNKŠTIENEI 

išėjus į Amžinuosius Viešpaties Namus, nuoširdžiai 
užjaučiame dukras EUGENIJĄ ir KRISTINĄ, sūnų 
T O M Ą su šeimomis, vyrą B R O N I Ų ir k i tus 
artimuosius. 

Lietuvos Dukterų centro valdyba 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 2 4 vai. 

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

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

4330 So. Calrfomla 10727 S. Pulaski Rd. 
_, 5948 S. Archer Ave. 

Now ln Oak Lawn & Oriand Park 
ALL PHONES 

1-773-523-0440 
SERVICES AVAILABLE AT OTHER 

CHICAGO AtiD SUBURBAN LOCATtONS ~ 
PROVIDING BURIALSAND SHIPMENT TO LITHUANIA 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. 

A L L P H O N E S 

1-708-430-5700 

! 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST. 
CICERO 5940 W. 35 ST. 

LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (A DERBY RD.) 
EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST. 

TTNLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE. 
ALL PHONES 

CHICAGO 1-773-476-2345 
NATIONWn)E TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 1424 S. 50 AVENUE 
WESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1 708-652 5245 

PALOS - GAIDAS 
FUNERAL HOME 

Patogioje vietoje 
tarp Čikagos i r L e m o n t o 
10 minučių n u o Š v . K a z i m i e r o 
lietuvių kap in ių 

11028 S . S o u t h w e s t H w y . 
P a l o s H i l l s , I L 
708-974-4410 

http://www.flysas.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

Jūsų rankose -„Draugas", 
kurį šeštadienio data išleido
me vakar, trečiadienį. Nei ket
virtadienį, nei penktadienį 
mūsų laikraščio redakcija, ad
ministracija ir spaustuvė ne
dirbs. Te linksmai prabėga 
šios Padėkos dienos šventės, o 
sekmadienį jūsų laukiame 
mūsų didžiajame jubiliejinia
me koncerte, kuris bus vienas 
iš didžiausių šio rudens rengi
nių. 

2000-uosius sutikite Lietu
vių uperos pokylyje! Gruodžio 
31 d., penktadienį, rengiama 
iškilminga naujametinė šven
tė, kurioje jūsų laukia puiki 
vakarienė, nuotaikingas A. 
Barniškio orkestras ir šokiai, 
šokiai... Pokylis prasidės 7:30 
val.v. (pasisvečiavimas), 8:30 
val.v. - vakarienė, 9:30 val.v. 
šokiai, 12 vai. - Naujųjų metų 
sutikimas, 12:45 val.r. - šal
tas ir karštas užkandis, o pa
sistiprinus - vėl šokiai. Daly
vaudami šiame iškilmingame 
pokylyje, paremsite Lietuvių 
operą ir Lietuvių Jaunimo 
centrą. Bilietus užsisakykite, 
skambindami Vaclovui Mom-
kui tel. 773-925-6193. 

Kviečiame jus dalyvauti 
JAV LB Socialinių reikalų 
rengiamame dešimtame Lab
daros vakare „Seklyčioje". 
Labdaros vakaras įvyks š. m. 
gruodžio 11 d., šeštadienį, 
6:30 val.v. Šio vakaro metu 
pagerbsime vieną iš daug dir
bančių vyresnio amžiaus žmo
nių, įteikdami jam prel. dr. J. 
Prunskio premiją. Visus kvie
čiame ir visų laukiame! 

„Circuit Breaker" - vien
kartinė parama vyresniesiems 
JAV gyventojams (65 m. ar 
daugiau! Jeigu dar nepada-
vėte prašymo šiai vienkartinei 
paramai gauti, galite tai pada
ryti iki ^ m. gruodžio mėn. pa
baigos. Norint daugiau infor
macijos skambinkite tel. 773-
476-2655. 

Priminkite savo drau
gams ir visiems tiems, kurie 
dar neskaito „Draugo", kad šį 
vienintelį išeivijos dienraštį 
papiginta kaina dar galima 
užsiprenumeruoti iki Naujųjų 
metų. O galbūt nieko nelaukę, 
imkite ir užsakykite jį kaip 
kalėdinę dovaną? Papiginta 
„Draugo" prenumerata me
tams - tik 65 dol.! Nuolaida 
taikoma visiems JAV gyve
nantiems lietuviams, dienraš
tį užsisakantiems pirmą kar
tą. 

Janina Peleckienė, Vytau
to Didžiojo šaulių rinktinės 
Vasario 16-osios gimnazijos 
rėmimo būrelio pirmininkė, 
surinkusi 305 dol. paramos, 
nusiuntė ją Vasario 16-osios 
gimnazijai. 

Lijana Kopūstaitė-Paule-
tti giedos solo Pal. J. Matu
laičio choro kalėdinio koncerto 
metu. Koncertas vyks gruo
džio 12 d. 1:30 val.p.p. Pal. J. 
Matulaičio misijoje, PLC. Bi
lietus įsigykite prie misijos įė
jimo po šv. Mišių sekmadie
niais arba užsisakykite tel. 
815-836-1845 iki grucflžio 9 d. 

Dail. Ada Sutkuvienė, 
gyv. Beverly Shores, IN, Drau
go fondo antrojo laipsnio 
garbės narė, prie ankstyves
nių 3,050 dol. įnašų jubilieji
nio vajaus proga atsiuntė 500 
dolerių. Ji yra sukūrusi ir 
Draugo fondo emblemą. Už vi
sokeriopą paramą Draugo fon
dui nuoširdžiai dėkojame. 

{š Lemonto autobusu į 
.Dfaogo" sukaktuvinį koncer
tą nuveš LB Lemonto apylin
kes socialinių reikalų skyriaus 
parūpintas autobusas. Išvyks
tame 1 val.p.p. iš PLC Lemon-
te. Bilietus autobusui galima 
užsisakyti tel. 630-243-0791 
arba nusipirkti prieš ir po 11 
val.r. Mišių prie Pal. J. Matu
laičio misijos, PLC. 

Kritikai rašo, kad kompo
zitoriaus Jono Tamulionio, 
vieno ryškiausių lietuvių cho
rinės muzikos kūrėjų, kūri
niai Lietuvoje skamba rečiau 
negu įvairiuose konkursuose 
pasaulyje. Kartu J. Tamulionį 
galima vadinti ir bene dau
giausia tarptautinių laurų tu
rinčiu lietuvių kompozitoriu
mi - jis apdovanotas daugiau 
nei 40 įvairių prizų, pelnytų 
ne tik Lietuvoje, bet ir dauge
lyje Europos šalių. Naująjį J. 
Tamulionio kūrinį išgirsime 
jau šį sekmadienį ilgai lauk
tame „Draugo" jubiliejiniame 
koncerte. „Volungės", „Exul-
tate" ir „Dainavos" chorai, jų 
dirigentai Dalia Viskontienė, 
Rita Kliorienė ir Darius Poli-
kaitis, 14 muzikantų orkest
ras, vargonais grosiantis Jo
nas Govėdas ruošia dviejų da
lių koncertą, pavadintą „Gen
ties giesmės". Pirmą kartą 
išeivijos istorijoje Kanados ir 
JAV kraštų dainininkai susi
telks į bendrą ansamblį ir pra
bils vienu balsu. Koncerte jū
sų laukiame 2 val.p.p. Mother 
McAuley aukštesniojoje mo
kykloje (3737 W. 99th Str., 
Chicago). Bilietus dar galite 
įsigyti „Seklyčioje" penktadie
nį nuo 9 val.r. iki 2 val.p.p. 
ir prieš koncertą prie įėjimo. 

Jeigu kas turite šiaudi
nukų ar kitų kalėdinių pa
puošalų, medžio dirbinių, au
dinių, sidabro ar gintaro pa
puošalų ir norite parduoti, 
skambinkite Aldonai Palekie-
nei tel. 708-448-7436 ir užsi
sakykite stalą arba vietą Ka
lėdinėje mugėje, kuri vyks 
gruodžio 4-5 d. nuo 9 vai. r. iki 
3 vai. p.p. Pasaulio lietuvių 
centre. Kalėdinę mugę rengia 
PLC renginių komitetas. 

Daugiau kaip 40 metų 
išgyvenęs Jaunimo centras, 
pagražėjęs, vasarą atsinauji
nęs, savo ištikimuosius lanky
tojus ir rėmėjus kviečia į meti
nę vakarienę, kuri įvyks gruo
džio 5 dieną. 3 val.p.p. tėvų 
jėzuitų koplyčioje už gyvus ii 
mirusius JC rėmėjus bus au
kojamos šv. Mišios. Programa 
ir vakarienė didžiojoje salėje 
prasidės 4 val.p.p. Savo auko
mis ir atvykimu prisidėsite 
prie JC gyvavimo. Apie daly
vavimą praneškite jau dabar 
tel. 773-778-7500. 

Dėmesio JAV ir Kanados 
chorų vadovai! 2001 metais 
gegužės 22 d. yra planuojama 
suruošti Dainų šventę, kurios 
nebuvo nuo 1988 m. Maloniai 
prašome savo chorus regist
ruoti ne vėliau kaip iki gruo
džio 31 d. Neužsiregistravę 
chorai negalės dalyvauti Dai
nų šventėje. Registraciją orga
nizuoja Vaclovas Momkus — 
3222 W. 66th Place, Chicago, 
IL 60629. 

Sekmadieni į „Draugo" 
koncertą iš Brighton Parko ir 
iš Marąuette Parko vyks auto
busas. Brighton Parke autobu
sas sustos 12:30 v. p.p. prie 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčios (44 gatvė ir Califor-
nia Ave.), o Marąuette Parke 
— 12:45 vai. prie „Seklyčios". 
Kaina — 4 dol. Norintieji va
žiuoti prašomi pranešti tel. 
773-376-2934 arba 773-847-
4855. 

Švč. M. Marijos Gimimo 
parapija dalyvauja viešame 
pasisakyme prieš apleistus 
HUD pastatus. Visi kviečiami 
prisijungti ir rinktis Šv. Ritos 
aikštėje (62-ra ir Fairfield) šį 
Šeštadienį, lapkričio 27 d., 10 
vai. ryto. Iš ten procesija vyks 
iki tuščio HUD namo, įsikū
rusio prie 62-ros ir Talman 
gatvių. Toje vietoje rengiamos 
bendros maldos, religinės 
apeigos. Kartu su kitomis pa
rapijomis ir apylinkių vado
vais pasisakykime prieš tuš
čius, apleistus HUD pastatus. 

* DRAUGO FONDAS 
4545 VVEST 63rd STREET 

C H I C A G O , IL 6 0 6 2 9 
TEL.: 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0 

DF DIREKTORIŲ TARYBOS 
. PIRMININKO PRANEŠIMAS, 

skaitytas įeitajame metiniame DF narių suvažiavime, 
vykusiame 1999 m. lapkričio 13 d. Čikagoje 

vestavimų suma yra 815,000 
dol. Nerealizuotas investa
vimų uždarbis 1999.11.10 
buvo 270,600 dol. Visus inves
tavimo sprendimus atlieka DF 
direktorių taryba. 

Draugo fondas šiuo metu 
turi apie 1,280 narių ir apie 
700 rėmėjų. Narių tarpe yra 
262 garbės nariai. Visi nariai 
šiuo metu turi 4,190 balsų. 
Suvažiavimo kvorumui reika
lingi 10 proc. visų narių balsų. 
Balsuojant vienas narys gali 
turėti ne daugiau kaip 5 proc. 
visų balsų. 

Darbai Draugo fondo direk
torių taryboje ir DF raštinėje 
vyksta sklandžiai. Nuo 1998 
m. suvažiavimo iki dabar bu
vome surengę 4 direktorių ta
rybos posėdžius. Draugo fondo 
raštinė „Draugo" administra
cijos patalpose veikia 3-4 die
nas per savaitę. DF raštinės 
patalpas ir priemones nemo
kamai suteikia „Draugo" ad
ministracija. Už tai jai didelis 
Ačio! Didelė padėka priklauso 
„Draugo" vyr. redaktorei Da
nutei Bindokienei už 
šeštadieninę Draugo fondo 
skiltį ir visas kitas žinutes 
„Drauge", nuo kurių priklauso 
Draugo fondo pasisekimas. 
Labai dėkoju „Draugo" admi
nistratoriui Valentinui Krum
pliui, Jonui Kupriui, Silvijai 
Krumplienei ir visam „Drau
go" personalui už labai ma-

Draugo fondo garbės nariai metiniame DF suvažiavime. U kairės: Julius Pakalka, Antanas Valavičius, Pranė 
Masilionienė, Angelė Četkauskienė, Viktorija Valavieienė ir Kazys Majauskas. Jiems buvo įteikti garbės narių 
diplomai. 

Šeštajame metiniame Draugo fon
do narių suvažiavime DF direkto
rių tarybos pirmininko ir ildo pra
nešimą skaitė Bronius Juodelis. 

Nuotr. K. Ambrazaičio 

Malonu sveikinti visus 
Draugo fondo narius čia suva
žiavime dalyvaujančius tiesio
giai ar per įgaliojimus. Sveiki
nu ir svečius, čia atsilankiu
sius. Visus sveikina ir DF 
direktorių taryba, kurią suda
rau aš, kaip pirmininkas, Bi
rutė Jasaitienė, sekretorė, ir 
direktoriai: Kostas Dočkus, dr. 
Petras Kisielius, Andrius Kur-
kulis, Vytenis Lietuvninkas, 
Vaclovas Momkus, Marija Re
mienė ir kun. Viktoras Rim
šelis. Jų kadencija yra dveji 
metai. Šiandien kadenciją bai
gia: Kostas Dočkus, Vaclovas 
Momkus ir Marija Remienė. 
Dvejų metų kadenciją baigia 
ir kontrolės komsija: dr. Kazys 
Ambrazaitis, pirm., Vida Sa-
kevičiutė, sekretorė, ir narys 
Antanas Valavičius. Suvažia
vimas šiandien išrinks naujus 
direktorius ir naują kontrolės 
komisiją. Draugo fondo valdy
bos darbus atlieka Bronius 
Juodelis (iždininko, reikalų 
vedėjo, sekretoriaus etc). Ad
vokatas Rimas Domanskis yra 
DF teisinis patarėjas. Visi DF 
pareigūnai dirba be atlygini
mo. Draugo fondo investavi
mus tvarko Andrius Kurkulis, 
mūsų direktorius ir First Al-
bany investment korporacijos 
viceprezidentas. Jo praneši
mas pateiks DF investavimų 
dabartinę būkle. Bendra in-

lonų bendradarbiavimą. Dė
koju visiems laiškų siuntimo 
talkininkams, ypač Antanui 
Valavičiui, bei marijonams — 
kun. V. Rimšeliui už svetingą 
pastogę. Dėkoju visiems DF 
direktoriams, nariams ir rė
mėjams, kartu siekiant su
telkti milijoną dolerių Draugo 
fonde. 

Bronius Juodelis 
DF direktorių tarybos 

pirmininkas 

DRAUGO FONDO IŽDININKO .;•:. 
PRANEŠIMAS, 

skaitytas sėstajame metiniame DF narių suvažiavime, 
vykusiame 1999 m. lapkričio 13 d. Čikagoje 

Andrius Kurkulis skaitė praneši
mą apie Draugo fondo investavi
mui. Nuotr. K. Ambrossi&io 

Draugo fondo 1998-jų metų 
ir 1999-jų pirmojo pusmečio fi
nansinės iždo apyskaitos, pa
tikrintos DF kontrolės komi
sijos, buvo išsiuntinėtos vi
siems Draugo fondo nariams, 
kartu su kvietimu į 1999 m. 
metinį suvažiavimą. Todėl jų 
čia neskaitysiu. Jei yra kokių 
klausimų, — juos mielai atsa
kysiu. 

Draugo fondo kapitalą, su
dėtą DF narių, garbės narių ir 
rėmėjų Šiuo metu (1999.11.12) 
sudaro 884,395 doleriai. 1999 
m. pavasario vajaus metu 
buvo surinkta 35,743 doleriai. 
1999 m. jubiliejiniame rudens 
vajuje iki dabar surinkta 
39,715 dolerių. Kad išpildžius 
šių metų iždo pajamų sąmatą, 
iki šių metų galo, dar reikia 
surinkti 24,543 dolerius. Iš-

Draugo fondo nariai jaukioje Čiurlį 
toriai Andrius Kurkulis ir Vytenis 

rimo galerijos salėje klausėsi sveikinim 
Lietuvninkas 

ų ir pranešimų. Priekyje - DF direk-
Nuotr. Kazio Arabrozaičio 

laidų per 1999 metus iki da
bar susidarė 5,545 doleriai, 
arba 7 proc. nuo metinių pa
jamų. Per visą DF laikotarpį, 
per 6 metus (vakar buvo 
Draugo fondo oficialus lesta
sis gimtadienis), išlaidos suda
ro tik 3 proc. nuo suteiktų 
lėšų. Išlaidas daugiausia daro 
lėšų telkimo vajų laiškai ir 
paštas, metinio suvažiavimo 
išlaidos, CPA ir raštinės iš
laidos. 

Investavimams iki šiol iš 
viso išmokėta 815,000 dolerių. 
Dividendais gaunamas pel-
nas-prieauglis irgi yra inves
tuojamas. Dienraščio "„Drau
go" leidybos paramai iki šiol 
išmokėta 318,400 dolerių. Pi
nigai iš TCF banko čekių 
sąskaitos 1999.09.14. perkelti 
į Bank-One čekių sąskaitą ir 
ten Šiuo metu yra 8;897.1I do
lerių balansas. 

Šiais jubiliejiniais „Draugo" 
metais labai norėjosi užbaigti 
Draugo fondo milijoninio kapi
talo surinkimą. Trokšta dar 
apie 115,000 dolerių ir',! deja, 
nepajėgsime tai įvykdyti. Mili
joną turime užbaigti kitais 
2000 metais. Draugo fondo 
iždą kas metai tikrina kon
trolės komisija ir metų gale 
CPA Paskųs & Paskųs firma, 
kuri atlieka metinius raportus 
Intemal Revenue Service. 
Dedame pastangas, kad 3000 
metais Draugo fondo pirami
dė" būtų užbaigta. -

Bronius Juodelis 
DF iždininkas 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2812 West Cermak Road. 
TeL (773) 847-7747. m 

• Sveiki , s l idinėtojai! 
LAMA 30-oji žiemos konfe
rencija ir lietuvių slidinėtojų 
klubo išvyka 9000 m. kovo 18-
25 d., Telluride, Colorado. 
Skambinkite tel. 800-291-2588, 
Ski the Rockies, Shari. E-mail: 
skipro9skitherockies.com. 
Medikų konferencijos registra
cija: Vytas Saulis, 37SS N. 
Pine Grove, «1N, Chicago, 
IL 60617, tel. 773-296-0146. 
Iki pasimatymo kalnuose! amu 

• Prieš užsisakydami 
paminklą aplankykite 8t. 
Casimir Memorialą, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, brė
žinius. Prieš pastatant pamin
klą, galėsite apžiūrėti ir įsiti
kinti, kad jis padarytas, kaip 
jau buvo jūsų pageidauta. Sav. 
Lilija ir Vilimas Nelsonai. 
TeL 773-233-633* fckJ 

• BALTIC MONUMENTS, 
1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. TeL 
680-8434446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į na
mus, (sk.) 

• Akcijų, bonų bei kitu 
vertybių pirkime ir par
davime jums nuoširdžiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-879-7760 arba jo sūnus 
Andrius Kurkulis, tel. 312-
879-7751, dirbą su First Al-
bany Corp. Čikagoje. Iš JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel. 1-888-879-7730. (sk.) 

•„Sidabro varpelis", 
kalėdinis labdaros koncertas 
bus sekmadienį, gruodžio 5 d , 
12:30 vai. p.p. (po 11:00 vai. 
iv. Mišių) Lietuvių Dailės 
muziejuje, Lemont, IL Prog
ramoje muz. Ričardo Šoko vado
vaujamas moterų ansamblis ir 
pianistė Gintė Čepinskaitė. 
„Saulutė", Lietuvos vaikų glo
bos būrelis, visus nuoširdžiai 
kviečia į malonią muzikos va
landėle, kuri suteiks paramą 
vargingiems vaikučiams bei 
studentams. *ui» 

TĖVIŠKĖS EV. 
LIUTERONŲ BAŽNYČIA 

6641S Troy Sf. 
Chicago. IL 60629 

sekmadieniais 10:30 vai ryto 
lietuviškos pamaldos 

ir sekmadienine mokykla 
Vyskupas Hansas Dumpys 

Tel. 708-386-3269 

• Automobilio, namu ir 
ligos draudimas atvykusiems 
iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 9439 S. 
Kedzie Ave., Evergreen Pk., 
IL 60806-2326. TeL 708-422-
3465. 

• Tik 33 centai už minute 
skambinant į Lietuvą, 8 centai 
JAV, per I. E. COM. Šaunu! 
Pigiausi įkainiai skambinant 
bet kur pasaulyje. Lietuvius 
aptarnauja nuo 1986 m. Tei
raukitės lietuviškai 708-386-
0556. IMS* 

• DĖMESIO! VIDEO APA
RATU SAVININKAI! Norėda
mi tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 3633 
SArcher Ave., Chicago, IL 
60609. TeL 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. 

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

•Daug Amerikos lietuviu 
ištiesia pagalbos ranką skurs
tantiems Lietuvos žmonėms — 
vaikams. Pratęsdami paramą 
kitiems metams, Lietuvos vai
kams atsiuntė po $169: Geno
vaitė Kiudulienė, Chicago, IL, 
Daina Kapochus, Egg Harbor 
City, NJ, Ona Mikuckienė, Los 
Angeles, CA, Danutė Geldienė, 
Whitmore Lake, MI, Stasys 
Kiršinąs, East Chicago, IL, 
Linas Stonys, Troy, MI, o M. 
Karaška atsiuntė $170 — tai be 
nuolatinio paramos mokesčio, 
dar $20 švenčių dovana. Vaida 
Trimakienė. Westlake, OH, 
atsiuntė jos globojamai mer
gaitei šv. Kalėdų dovaną $40. 
Nijolė Užubalienė vienai naš
laitei iš Alytaus atsiuntė kalė
dine dovanėle $60. Visiems 
aukotojams — geriesiems Ame
rikos lietuviams dėdėms ir 
tetoms Lietuvos vaikų vardu 
dėkojame! „Lietuvos Naš
la ič iu globos" komitetas , 
2711 West 71 SU Chicago, IL 
60629. mm 

ADVOKATAI 
LJtanaJtLFeyman 

40 metų patirtis ir profesio
nalumai automobilių avarijų, 

aammūikų auteicbmų ir kt. bylose. 
SS19 SArebsr Are, ChfcagD, 
ILSOm. T«L S47.M1.7SM 

(kalbam lietuviškai). Mes josų 
paalauyiūa 7 diena* per aaraita. 

ADVOKATAS 
OKTANAS P. ČVfelAS 
6436SJutaUM.,0*aao,tt.«i» 

T«L 773-5624600 
Vaamloapaaali 

Ct?flmė.ir 
CS476JbdaU«A 

CMsago,IL6t9Ki 
TaL 779»7fMB9# 

Toli 6rw64 hr. 69*.fI94tfc 
Darko vai ano 9 v*, iki S *.•. 

Baltai 9 •.*. iki lv.p.«,-

ADVOKATA4 
Vytsassl 

45»W.6S 
CUeafo.IL 

TaL 
TO.SJMT 

M* M * 
773-588-9500 

http://skipro9skitherockies.com
http://CUeafo.IL



