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Seimo dauguma kritikuojama dėl 
vyriausybės programos taisymo 

Vilnius, lapkričio 17 d. 
(BNS) — Seimo kairioji opozi
cija abejoja, ar Rolando Pakso 
vadovaujama vyriausybe turi 
įgaliojimus veikti. 

Socialdemokratinės koalici
jos frakcija, palyginusi 2000-
2004 metų vyriausybes veiklos 
programą, už kurią balsavo 
Seimo nariai, bei vyriausybės 
programą, išspausdintą „Val
stybės žiniose", rado stilistinių 
pakoregavimų ir vieną iš
brauktą sakinį. 

Vyriausvbės programos Kai
mo politikos skyriuje buvo 
įrašyta „parengti mechaniz
mą, kaip kompensuoti žem
dirbiams išlaidas dyzeliniam 
kurui: išnagrinėti galimybes 
kompensuoti dyzelinio kuro 
akcizą ir parengti šiuo klausi
mu pasiūlymus". „Valstybės 
žiniose" paskelbtame tekste 
pirmasis sakinys patobulintas 
į formuluotę „nustatyti tvar
ką, kaip kompensuoti žem
dirbiams išlaidas dyzeliniam 
kurui", o antrojo visai neliko. 

Kaip „Lietuvos rytui" sakė 
LDDP narys Juozas Bernato
nis, Seimo Sta tute rašoma, 
kad taisyti ' vyriausybes pro
gramą po to. kai jai balsa
vime pritarė Seimo nariai, ne
galima. Anot J . Bernatonio. 
problemą galima išspręsti 
dviem būdais — „Valstybės 
žiniose" išspausdinti tikrąjį, 
neredaguotą tekstą arba nau
jąjį, redaguotą dokumentą 
antrą kartą teikti balsuoti Sei
mui. „Priešingu atveju iškils 
klausimas, ar vyriausybė iš 
viso turi įgaliojimus veikti", 
pabrėžė J . Bernatonis. 

Paklaustas, kaip vertina 
kairiosios opozicijos pretenzi
jas, vyriausybes kancleris Ro
bertas Dargis sake. kad 
„vyriausybė dirbs pagal tą 
programą, kurią patvirtino 
Seimas". Anot kanclerio jeigu 
yra klaidų „Valstybės žiniose". 
reikės iš naujo spausdinti visą 
leidinio tiražą. 

Seimo Kaimo reikalų komi
teto pirmininkas sociallibera

las Jeronimas Kraujelis prisi
pažino, kad jis pasiūlęs Seimo 
pirmininko pavaduotojui libe
ralui Gintarui Steponavičiui 
paredaguoti vyriausybės pro
gramą. Redaguoti buvo nu
spręsta, kai J . Kraujeliui pasi
rodė, kad pirmasis sakinys 
prieštarauja antra jam. Pa
klaustas , ar šiam siūlymui 
pri tarė ir kiti Kaimo reikalų 
komiteto nar ia i , pirmininkas 
a tsake neigiamai. 

Pasi teiravus, kodėl pažeidė 
įstatymą, J. Kraujelis atsakė: 
...Man, kaip naujokui, jū ra iki 
kelių". 

S e i m o v a d o v a s ragina 
neta i sy t i pr i imtų 

d o k u m e n t u 

Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas įspėjo parlamen
tarus ir Seimo tarnautojus ne
redaguoti priimtų teisės aktų. 

Penktadienį A. Paulauskas 
aptarė kilusią problemą su 
ministru pirmininku Rolandu 
Paksu ir užsienyje esančiu G. 
Steponavičiumi. 

Seimo pirmininko pavaduo
tojas Gin ta ras Steponavičius 
paaiškino apt ikęs tekste es
mės nekeičiant} nuostatos pa
kartojimą ir įvertinęs tai kaip 
„redakcinę pataisą". 

Anot Seimo spaudos tarny
bos. A. Pau lauskas pripažįsta, 
kad ši pataisa nuostatų turi
nio nepakeitė, tačiau tikisi, 
kad panašių veiksmų Seimo 
pirmininko pavaduotojas ne
pakartos . Seimo dokumentų 
skyriui nurodyta apie bet kokį 
norą redaguoti arba taisyti 
tekstus informuoti pirmininką 
iš karto. 

• Penktadienį vyriausybės 
spaudos t a rnyba išplatino 
pranešimą, kur iame teigiama, 
jog vyriausybės programa yra 
pri imta ir įgyvendinama, 
įs ta tymo nus ta ty ta tvarka 
programą pasirašė Seimo pir
mininkas A. Paulauskas, ji 
paskelbta „Valstybes žiniose" 
ir šiuo metu ji yra galiojanti ir 
vykdoma, teigia vyriausybė. 

Atsistatydina Krikščionių 
demokratų partijos vadovas 

Vilnius, lapkričio 17 d. 
(BNS) — Protestuodamas prieš 
galimą Lietuvos krikščionių 
demokratų partijos (LKDP* 
jungimąsi su kitomis šios pa
kraipos politinėmis jėgomis, iš 
LKDP pirmininko posto atsi
statydina akademikas Zigmas 
Zinkevičius. 

Tai jis pareiškė penktadieni 
spaudos konferencijoje Seime. 
Kartu su juo apie savo atsista
tydinimą pareiškė LKDP 
Mandatų ir etikos komisijos 
pirmininkas monsinjoras Al
fonsas Svarinskas. 

Abu jie teigė protestuoją 
prieš LKDP valdybos pirmi
ninko Algirdo Saudargo skel
biamus ketinimus jungti par
tiją su Kazio Bobelio vado
vaujama Krikščionių demo
kratų sąjunga (KDS). ,,K. Bo
belis mums, krikščionims de
mokratams, yra nepriimtina 
figūra", sake A. Svarinskas. 
•Jis apkaltino K. Bobelį per 
savivaldybių rinkimus „susi
dėjus su kolchozų pirminin
kais ir padėjus jiems laimėti 
rinkimus" 

Kaip žinoma, kovą per savi
valdybių tarybų rinkimus 
KDS buvo sudariusi koaliciją 
su Lietuvos valstiečių partija 
(LVP). Si koalicija buvo viena 
sėkmingiausiai rinkimuose 

Kaune, Dariaus ir Girėno oro uoste, lapkričio 17 dieno b'ivo atidengtas ir pasventuitas Lietavoe karu .v.;acijo$ pa
minklas. Iš žemes supiltus pylimus apjuosė didelio lėktuvo dvdžio betoniniai paminklo sparnai, priekinę jo dalį papuo
se Lietuvos lakūno ženklas ..Plieno sparnai", vidinėje dalyje — buvo prikaltos penkiolika atminimo lentų su lakūnų 
p.svardemis. 

Nuotr.: Paminklo atidarymo iškilmėse dalyvavo Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, padėjęs gelių ir prie savo 
tėvo, aviacijos kapitono Igno Adamkavičiaus atminimo lentos Eltos nuotr. 

Afrikoje sulaikyto Lietuvos laivo 
savininkai šaukiasi pagalbos 

pasirodžiusių politinių jėgų, 
tačiau LVP ir KDS vadovai 
nesugebėjo susi tar t i dėl ben
dro dalyvavimo Seimo rinki
muose. 

„Mes laikome tokį K. Bobe
lio, lietuvio ir kataliko, buvu
sio Vyriausiojo Lietuvos iš
laisvinimo komiteto (VLIK) 
pirmininko elgesį Tėvynės iš
davimu", teigė A. Svarinskas. 

Tačiau šiems atsistatydini
mams dar turė tų pritarti kitų 
metu pradžioje rengiama 
LKDP konferencija — aukš
čiausias partijos organas. 
Šioje konferencijoje taip pat 
turėtų būti priimti ir sprendi
mai dėl LKDP ir KDS partijų 
jungimosi. 

Praėjusiame LKDP Tarybos 
posėdyje partijai susijungti su 
KDS pasiūlė partijos valdybos 
pirmininkas , buvęs užsienio 
reikalų minis t ras A. Saudar
gas. Tarybos posėdžio išvaka
rėse K. Bobelis buvo sakes, jog 
iš principo jau yra nuspręsta 
del partijų jungimosi, o jam 
yra siūloma tapti suvienytos 
partijos pirmininku. Tačiau Z. 
Zinkevičius spaudos konferen
cijoje teigė, jog derybos dėl 
LKDP jungimosi su KDS 
vyksta slaptai , nes i tanan t su 
partijos pirmininku. 

„Bendražygių išdavystė, taip 

Vilnius, lapkričio 17 d. 
' B N S ' — Lietuvos laivo ,.Ry
tas" savininkė UAB „Balt-
lanta" paprašė prezidento Val
do Adamkaus pagalbos išlais
vinant Pusiaujo Gvinėjoje 
prieš savaitę sulaikytą laivą, 
kuriam iki šio! nėra pateikti 
jokie oficialūs kaltinimai. 

UAB „Baltlanta" direktorius 
Andrejus Sumcovas pagalbos 
prašymus penktadienį taip 
pat nusiuntė Seimo LTžsienio 
reikalų komitetui ir Užsienio 
reikalų ministerijai. 

Kaip rašoma kreipimesi į 
prezidentą, penktadienį Pu
siaujo Gvinėjoje yra valstybi
nė švente, ir šios valstybės va
dovas pažadėjo liaudžiai daug 
geros žuvies nemokamai. 
„Šiuo metu vietos valdžia in
tensyviai ruošiasi prievarta 
krauti šaldytos žuvies krovinį 
į krantą ir dalinti jį vietos gy
ventojams", rašo A. Sumcovas. 
Anot jo. .,Rytas" yra užgrobtas 
ir saugomas ginkluotų karei
vių. A. Sumcovas tvirtina, kad 
laivas gali būti atiduotas grob
stymui vietos gyventojams, to
dėl kyla pavojus įgulos narių 

pat pastarojo meto visiškas 
manęs nepaisymas paraly
žiavo bet kokį mano, kaip par
tijos pirmininko, darbą. Buvo 
didinama nervinė įtampa, ke
liami nuolatiniai stresai. Tai 
stipriai pakenkė mano sveika
tai. Gydytojų esu įspėtas, kad 
tokia padėtis toliau nebegali 
tęstis. Mano buvimas partijos 
pirmininku visais atžvilgiais 
tapo beprasmis", aiškino savo 
sprendimą atsistatydinti Z 
Zinkevičius. J is žadėjo nuo 
šiol visas jėgas skirti „ramiam 
ir vaisingam moksliniam dar
bui". 

Z. Zinkevičius kategoriškai 
nepaneigė galimybes ir toliau 
likti prie partijos vairo, jeigu 
taip nuspręstų partijos konfe
rencija. 

Toje pat spaudos konferenci
joje dalyvavęs LKDP tarybos 
narys Ignacas Uždavinys sa
ke, jog partijos pirmininko at
sistatydinimas turėtų būti 
„skambutis" su KDS norin
tiems susivienyti partijos na
riams nežengti tokio žingsnio. 

Valdybos pirmininkas Algir
das Saudargas po rinkimų 
taip pat buvo pareiškęs apie 
savo atsistatydinimą, tačiau 
jam nepritarė partijos taryba. 

gyvybėms ir laivui. 
A. Sumcovo turima infor

macija, veiksmingą įtaką Pu
siaujo Gvinėjoje turi tik JAV, 
todėl jis prašo Lietuvos prezi
dento kreiptis pagalbos į JAV7 

ambasadą Kamerūne, kaimy
ninėje Pusiauj i 'vinėjos vals
tybėje, nes JAV neturi amba
sados Pusiaujo Gvinėjoje. 

Penktadienį Lietuvos Už
sienio reikalų ministerija krei
pėsi į Pusiaujo Gvinėjos vy
riausybę, reikalaudama pa
leisti sulaikytą laivą. 

Pusiaujo Gvinėjos pareigū
nai trečiadienį iš laivo išsive
dė laivo kapitoną Valentin 
Malychin bei vyriausiąjį me
chaniką Aleksandr Alatyrcev, 
ketvirtadienio vakarą iš laivo 
buvo išsivežtas ir vyresnysis 
kapitono padėjėjas. Viename 
Malabo uosto viešbučių jiems 
turėjo būti pateikta išvada, 
kokia neteisėta veikla yra kai
t inamas ,,Rytas". 

Anksčiau skelbta apie įta
rimus, kad Lietuvos laivas be 

Buvę seimūnai 
neturės lengvatų 

ieškant naujo darbo 
Vilnius , lapkričio 17 d. 

'BNS) — Seimo komitetas pri
tarė prezidento Valdo Adam
kaus nuostatai nesuteikti bu
vusiems parlamentarams pri
vilegijų įsidarbinant valstybės 
tarnyboje. 

Seimo Valstybės valdymo 
ir savivaldybių komitetas 
W S K ) ketvirtadienį pritarė 
pluoštui Valstybės tarnybos 
įstatymo pataisų, taip pat ir 
prezidento V. Adamkaus tei
kiamos pataisos projektui. Šių 
pataisų esmė — panaikinti 
nuostatas, leidžiančias kaden
ciją baigusiam Seimo nariui 
be konkurso užimti bet kurio 
lygio bei katecorijos valstybes 
tarnautojo pareigas, jeigu jis 
atitinka šioms pareigoms ke
liamus reikalavimus. 

Minėtąsias Valstybės tarny
bos įstatymo nuostatas priėmė 
dar praėjusios kadencijos Sei
mas. 

Prezidentas įstatymo patai
sas sustabdė ir grąžino Seimui 
pakartotinai svarstyti. V. 
Adamkaus nuomone, tokia 
įstatymo išlyga pažeidžia ly
giateisiškumo ir sąžiningos 
konkurencijos principus. 

leidimo žvejojo teritoriniuose 
Pusiaujo Gvinėjos vandenyse 
arba nelegaliai supirkinėjo žu
vį iš smulkių vietos žvejų. Ta
čiau oficialūs kaitinimai iki 
šiol nepateikti. 

* Lietuvos TV laida „Pa
norama" ir bulvarinis laik
raštis „VL Vakaro žinios" pa
skelbė, jog neseniai Panevė
žyje nužudyto policijos parei
gūno Sergejaus Piskunovo pa
grindiniai priešai esą policijos 
generalinis komisaras Visval
das Račkauskas ir Policijos 
departamento Kriminalinių 
nusikaltimų tyrimo tarnybos 
vyresnysis komisaras Kęstutis ! 
Tubis, rašo ,.Respublika". Pa
gal „Panoramą", paslaptingoje 
garsajuosteje, kurioje S. Pis-
kunovas įvardija savo priešus 
ir tikisi sulaukti iš jų smūgio, 
minimi V. Račkauskas ir K. 
Tubis. „VL Vakaro žinių" tei
gimu, šių pareigūnų pavardes 
per apklausą prokurorams iš
tarė ir nužudytojo policininko 
tėvai. Vyresnysis komisaras, 
anksčiau su S. Piskunovu Pa
nevėžyje dirbęs K. Tubis, krei
pėsi į Generalinę prokuratūrą, 
prašydamas ištirti spaudos 
teiginius. OM 

* Vos metus g y v a v ę s 
„Rolando P a k s o fondas" 
šiuo metu uždaromas, baimi
nantis nepagrįstų interpreta
cijų. Pernai gruodį įsikūrusios 
viešosios įstaigos ,,R. Pakso 
fondas" stegėjos Rūta Vana
gaitė ir Dalia Kutraite Gied
raitiene tuomet žadėjo, kad tai 
bus „pažangos ir demokratijos 
proceso plėtros fondas". Fondo 
likimą nulėmė tai. kad ir var
do suteikėjas, ir dvi fondo stei
gėjos -ugrižo į aktyvia politi
ką: R Paksas tapo premjeru. 
D. Kutraitė Giedraitienė — 
Seimo nare, o R. Vanagaitė 
pradėjo dirbti naujojo premje
ro patarėja. 

* Speciali komisija nu
statė, kad P a n e v ė ž i o Muzi
kiniame teatre įvykusio nelai
mingo atsitikimo priežastis — 
nekokybiškai atlikti remonto 
darbai, kurie buvo atlikti be 
statybos inspekcijos leidimo. 
Lapkričio 4-osios vakarą, vai
dinant muzikinę komedijų, ne
išlaikė pakabinamųjų iubų 
konstrukcijos ir nukritusios 
devynios lubų plokštės nesun
kiai sužalojo penkis ž iū-o .us . 
Nustatyta, kad pakabinamų 
lubų tvirtinimas galėjo atlai
kyti tik 5 kartus lengvesnę 
konstrukciją. .BNSI 

naujienos 
RfmiinUi BNS. Reuter. DPA. AP intertax. 17AR-T.ASS. 

BeUPAN, RIA ir ELTA ŽJUU agentūrų prareJunaLs; 

Tal lahassee , Florida. Leon administracinės teismo apygardos 
teisėjas Terry Levvis atmetė demokratų kandidato į JAV preziden
tus Al Gore prašymą į galutines Floridos valstijos rinkimų suves
tines įtraukti pavėlavusių balsų perskaičiavimo rankomis rezulta
tus. Manoma, kad A. Gore rinkimų štabas dėl šio sprendimo pa
teiks apeliaciją Fiondos Aukščiausiajam teismui, tačiau jei teis
mas pritartų T. Levvis sprendimui, respublikonas George W. Bush 
greičiausiai taptų prezidentu. Texas gubernatorius G. W. Bush 
Floridoje koi kas pirmauja 302 baisais, ir respublikonai tiki, kad 
dauguma iš maždaug 3,000 nesuskaičiuotų balsų atiteks G. W. 
Bush. Nors tradiciškai demokratus palaikančiose Brovvard ir 
Palm Beach apygardose baisų perskaičiavimas rankomis tęsėsi. T 
Levis nusprendė, kad Floridos valstijos sekretores Katherine Har-
ris sprendimas į galutines valstijos rinkimų suvestines neįtraukti 
pavėlavusių balsų perskaičiavimo rankomis rezultatų buvo teisė
tas, ir ji neviršijo savo įgalojimų. Respublikones K. Harris sprendi
mu, laimėtojas Floridoje, kurios rinkimų rezultatai lems pergalę 
visuose rinkimuose, bus nustatytas pagal jau gautus ir paštu iki 
penktadienio vidurnakčio ateisiančius biuletenius. Floridos rezul
tatai turi būti pavirtinti šeštadienį. 

Hanoi. JAV prezidentas Bill Clinton penktadienį sake, kad jo 
istoriniu vizitu į Vietnamą abi valstybės pradėjo naują etapą ir 
įrodė, kad „skaudi praeitis gali būti transformuota į taikią ir kles
tinčią ateitį". B. Clinton kalbėjo Vietnamo televizijos tiesiogines 
transliacijos metu — tai reta privilegija, suteiktajam, kaip pirma
jam nuo Vietnamo karo pabaigos šioje valstybėje apsilankiusiam 
JAV prezidentui. B. Clinton atsargiai paragino Vietnamo komu
nistinę vadovybę labiau gerbti žmogaus teises, savo politinę siste
mą padarytį atvirą ir liberalizuoti ekonomiką. Pasak jo. karas, per 
kurį žuvo 58,000 JAV kareivių ir 3 mln. vietnamiečių, buvo trage
dija abiem valstybėms ir pareikalavo iš vietnamiečių „sukrečian
čios aukos". Tačiau esą laikas abiem valstybėms žengti į priekį. B. 
Clinton, kuris pats nepritarė Vietnamo karui ir vengė jame kovoti, 
dalyvavo iškilmingoje sutikimo ceremonijoje prezidento rūmuose, 
kuriai vadovavo Vietnamo vadas Tran Duc Luong. 

Ryga. Penktadienį trys nacionalbolševikai Rygoje užsidarė vie
name iš aukščiausių senamiesčio pastatų, Šv. Petro bažnyčioje, ir 
ant jos bokšto iškabino vėliavas su savo simbolika bei reikalavo 
paleisti visus Latvijoje sulaikytus jų draugus, taip pat kad „Lat
vija išeitų iš NATO ir nutrauktų bendradarbiavimą su kitomis or
ganizacijomis". Neįvykdžius šių reikalavimų, jie pareiškė, kad su
sprogdins bažnyčios bokštą. Nusikaltėlių sulaikymo operacijoje 
dalyvavo specialusis dalinys „Omega" ir Rusijos ambasados atsto
vai, kurie apie valandą vedė derybas su nacionalbolševikais. Su
laikant garsintojai nesipriešino. Visi nacionalbolševikai, surengę 
išpuolį prieš Latvijos valstybę, yra Rusijos piliečiai. 

Maskva. Rusijos karinė žinyba mano, jog vargu ar pavyks su
rasti rugpjūčio 12 d. Barenco jūroje nuskendusio atominio povan
deninio laivo „Kursk" dokumentus. Generalinio štabo pareigūnas 
pareiškė, jog „visi laivo dokumentai, kurie galėjo padėti išaiškinti 
'Kursk' žūties priežastis, sunaikinti per galingą sprogimą". Narų 
vaizdo kameromis apžiūrint laivo vidaus patalpas „rasta, kad vi
siškai sugriauti jo pirmagalio skyriai, taip pat ir centrinė vadavie
tė, kur buvo vedami vado ir šturmano žurnalai", sakė pareigūnas. 
Jis mano, kad kitais metas „Kursk" iškėlimo operacija būtinai 
įvyks, nes kitaip specialistai negali visapusiškai ištirti laivo žūties 
priežasčių. „Iki šios operacijos pradžios laivą Kursk' nuolat sau
gos Siaurės laivyno laivai ir aviacija, nes netoli jo buvimo vietos 
nuolat yra NATO laivų", pažymėjo jis. Pareigūnas patikino, kad 
laive narų padarytos ertmės „ne tik netrukdys, bet net palengvins 
'Kursk' iškėlimo operaciją". 

Baikonūr, Kazachija. Kosminis laivas .,Progres-Ml" ketvirta
dienį pakilo iš Baikonūro kosmodromo, gabendamas atsargas ir 
reikmenis Tarptautinėje kosminėje-stotyje >TKS) gyvenančiai Ru
sijos ir JAV įgulai. Pritvirtintas ant galingos raketos nešėjos „So-
juz". laivas ..Progres" gabena 2,420 kg vandens, maisto ir kai ku
rių techninių reikmenų, kurių prašė kosmonautai. J stotį taip pat 
skraidinamas kuras, deguonis ir atsarginės dalys radijo bei televi
zijos siųstuvams, kurie padeda stočiai judėti kosmose Be to. rako 
ta gabena trijų žmonių įgulai paštą ir siuntinius. Pirmoji nuolati
nė TKS įgula — amerikietis stoties vadas William Shepherd ir ru
sai Jurįj Gidzenka bei Sergej Krikaliov pakilo į TKS spalio 31 d. 
Manoma, kad šis paleidimas pradėjo naują puslapi tarptautinių 
kosminių tyrimų istorijoje. Įgula, kmn vadinama Expedition One. 
stotyje gyvens 118 dienų. 

Berlynas. Kadaise Vokietijos kancleris Helmut Kohl žadėjo ne
parašyti nė vienos knygos, kai paliks kanclerio postą. Tačiau ne
trukus jis išleis net dvi. Anksčiau H. Kohl sake, kad rašydama.*-
atsiminimus, turėtų arba meluoti, arba susipykti su visais, apie 
kuriuos papasakotų. Tačiau dabar stokojantis lėšų H. Kohl pa
teiks savo pasakojimą apie korupcijos skandalą, kuns padarė di
delę žalą Krikščionių demokratų sąjungai KDS). 25 metus vado
vavęs šiai partijai, H. Kohl buvo priverstas atsistatydinti iš jos 
garbes pirmininko posto H Kohl prisipažino pažeidęs įstatymą, 
neteisėtai paėmęs 1 mln. dol. aukų partijos kampanijoms. Balandį 
jis sumokėjo KDS 300,000 dol. nuosavų pinigų, taip pat įkeitė sa
vo namus ir surengė 3 mln. dolerių rinkimo kampaniją, kad padė
tų padengti partijai skirtas bau
das „Aš padariau klaidą ir del 
to teisingai buvau žiaunai pri
muštas. Bet santykis tarp pada
rytos klaidos ir bausmes tapo 
nebekontroliuojamas", sake H. 

KALENDORIŲ 8 

Kohl Pasak jo, prasidėjo bandy
mai diskredituoti visus 16 me
tų, kai jis buvo Vokietijos kanc
leriu 

Lapkričio 18 d.: Ginvydas. 
Ginvvde. I>edruna. Lizdeika. Otonas. 
Romanas. Rože. Salomėja 

Lapkričio 19 d.: Sv Pranciška 
Ksavera Cabrini; Damotas. Matilda. 
Rimgaude. Sviesmilas, Tildą 

Lapkričio 20 d.: Feliksas. Jovy-
das. Vaidvile, Viskantas. 

« 
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I S ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuviene 
1340 Abington Cambs Deive 
Lake Forest. 1L 60045-2660 

LOS ANGELES ATEITININKŲ 
ŠEIMOS ŠVENTĖ IR 50 METŲ 

VE ĮKLOS SUKAKTIS 
Šių metų lapkričio mėnesį 

sueis 51-eri metai nuo ateiti
ninkų įsikūrimo Los Angeles 
mieste. Rugsėjo 23 d., metines 
ateitininkų šventės metu. sku
bėjome švęsti auksinę sukaktį. 

Los Angeles ateitininkai įsi
steigė kun. Liongino Jankaus 
pastangomis. Pirmą valdybą 
sudarė: a.a. Juozas 'Vitenas, 
pirm.. Feliksas Kudirka. Lie
tuvoje dabar gyvenantis Pra
nas Gasparonis ir Los Angeles 
gyvenantys Ele Truškauskai-
tė-Bandžiuliene ir , Vaclovas 
Prižgintas. Elės Bandžiulienes 
dukraite Liana šįmet davė 
jaunųjų ateitininkų įžodį. 
Ateitininkų jaunimas iš pra
džių veikė kartu su sendrau
giais, juos globojo Irena Truš-
kauskaitė-Regienė ir vėliau 
Aldona Audronienė. 

Nuo pirmųjų metų sendrau
gių pirmininkai yra buvę: a. a. 
Juozas Vitėnas. Elena Tumie-
nė, Jonas Butkus. Leonardas 
Valiukas. Juozas Andrius, Ju
lius Jodelė; už Kalifornijos ri
bų dabar gyvenantys Jonas 
Motiejūnas ir Almis Kuolas; 

Los Angeles bendruomenes vi
suomenininkai Ignas Medžiu
kas, Juozas Kojelis. Ignas 
Bandžiulis, Antanas Polikai-
tis. Raimonda Kontrimienė. 
Šiuo metu sendraugių ateiti
ninkų skyriaus pirmininke 
yra Dalilė Polikaitienė. 

Jaun imo ilgametis globėjas 
ir jų reikalų vedėjas buvo ne
pailstantis ir rūpestingas a.a. 
Jul ius Kaulinaitis. Trumpiau 
ar ilgiau MAS ir JAS kuopas 
globojo: dr. Feliksas Palubins
kas. Zina Kalvaitiene. Ona 
Motiejūnienė. Margis Matulio
nis. Ramunė Žemaitaitiene. 
Liucija Bačkauskai te . Dahle 
Polikaitienė. kun. Gintaras 
Grušas. Dalytė Lovett ir Dan
guole Kuoliene. Dabar t ines 
globėjos yra Marytė Sandana-
vičiūtė-Newsom. Aldona But
kienė ir Vita Vilkienė. 

1957 m. buvo suruošta pir
moji Los Angeles atei t ininkų 
šeimos šventė ir ta tradicija 
43 metus nenutrūko. Advento 
metu j au daugiau 26 metus vi
sos ateit ininkų kartos renka
mės j vaišingus dr. Zigmo 

Los Angeies a t e i t i n inkų še imos šven 
na Bandžiulytės ir L i n a s Polikai t is . 

Brinkio namus ir sodą susi
kaupimui ir prieškalėdiniam 
pabendravimui. 1962 m. dr. 
Felikso Palubinsko pastango
mis buvo suruošta pirmoji Ka
lifornijos ateitininkų stovykla. 
Dar iki šiol ateitininkų jauni
mas stovyklauja, nors nebe 
Kalifornijos kalnuose, tačiau 
gražioje stovykloje netoli Ra
miojo vandenyno krantų prie 
Santa Barbara miesto. 

Los Angeles lietuviams 
moksleiviai ateitininkai 1965-
1970 metais suruošė šešis sce
ninius pastatymus. Jaunimą 
vaidybos meno mokė tėveliai, 
a.a. Juozas Ąžuolaitis ir Juo
zas Kaributas, o lietuviškoji 
visuomene mielai lankydavosi 

V P o l i k a i č i . ; 
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teje p rogramą atl ieka Lina Polikaityte. 
Prie p ianino Dar ias Udrys. 

ir negailėdavo pagyrimų. Per 
paskutinius P metus ateitinin
kai sendraugiai Los Angeles 
lietuviams pristato įvairaus 
žanro lietuvių dailininkų kū
rybą. Šių metų lapkričio pra
džioje suruošeme fotomeninin
ko Algimanto Kezio ir kerami
ko Kęstučio Mikėno parodą. 

Los Angeles ateitininku at
mintyje niekad neišdils įspū
džiai iš garbingų svečių: prof. 
Juozo Ereto. Simo Sužiedėlio. 
Juozo Girniaus, Juozo Lauč-
kos, Juozo Polikaičio ir kt. ap
silankymų, minėjimų, litera
tūros vakaru, „vakaruškų"", 
vaikų kaukiu balių, vasaros 
užsiėmimų aikštelių, jaunimo 
garbingo įžodžio Šv. Kazimie
ro bažnyčioje, susirinkimų ir 
išvykų. Su pagarba prisime
name dvasiom vadus, ypač mū
sų mylimą a.a. prelatą Petrą 
Celiešių, kuris pamokančiais 
ir jautr ia is žodžiais dažnai į 
mus prabildavo. 

Š.m. rugsėjo mėn. 23 d. atei
tininkų šventėje apsilankė ir 
mums gražias mintis pabėrė 
Ateitininkų federacijos naujoji 
vicepirmininkė Laima Šalčiu
vienė, kuri taip pat atsivežė ir 
perskaitė Federacijos pirmi
ninko Vido Abraičio sveikini
mą iš Kauno. Sveikinimus at
siuntė Vygantas Malinauskas. 
ŠAA tarybos vardu dr. Romu
aldas Kriaučiūnas, dr. Zigmas 
Brinkis ir buvęs ilgametis pir
mininkas Jonas Motiejūnas. 
Žodžiu sveikino visų Los An
geles skautų vienetų vardu 
Ramiojo vandenyno rajono va
dė Birute Prasauskienė ir Vy
čiu Los Angeles kuopos pirmi
ninkė Maryte Šepikaitė. Šven
tines šv. Mišias tą dieną kon-
celebravo kun. Stanislovas 
Anužis ir visuomet lauki': 
kun. Gintaras Grušas, kuris 
pasakė pamokslą ir pr" 
įžodžius. 

Naujieji kun. Stasio Ylos 
kuopos MAS nariai yra K i š 
tukas Butkys. Janina Griciū
te. Darija Varnaitė. Andrius 
Mažeika. Birutė Pakuckaitė. 
JAS narės: Regina Žmuidzi-
naitė, Brianą ir Darija Šilkai-
tytės, Karina Jogaitė. Ringailė 
Barysaite. Liana Bandžiulyto. 
Juos visus pristatė kuopos 
globėjos, o Birutė Pakuckaitė 
paskaitė savo parašytą re
feratą. 

Los Angeles ateit ininkams 
ir kun. Gin*arui Grušui gimta
dienio proga sugiedojome „Va
lio' Val io" pjaustėme ir dali
nome sukaktuvinį tortą ir pa-
-įgrožejon.: jaunimo dainavi
mą. Linas Polikaitis, prita
riant -JAS --.arėms Linai Poli-
k a 11 y t«• i. Karinai J'tgaitei ir 
Lianai. Ki.'ai ir Dainai Ban-
flžiulytems prie pianino 
skambinai". Danui l.'dnui. su
giedojo B(- :iard" Brazdžionio 
žodžiams .')anaus Pohkauio 
parašytą ir skirtą Švento Tėvo 
Lietuvoje ipsilankvmo proga 
giesmę ,S\ įkas. Dievo piligri
me" Vita \ lkienc ir Linas Po-

Karina J o g a i t e . Lia;>a, R ū t a ir Da i -
N u o t r . A. P o l i k a i č i o . 

likaitis padainavo mokyto
jams ir auklėtojams skirtą 
dainą ..Geriausias draugas", 
sesutės Bandžiulytės padaina
vo trio ..O a ts imenu namelj"'. 
— (muzika Juozo Bertulio, žo
džiai Bernardo Brazdžionio; ir 
ant galo visi buvę vasaros sto
vyklos stovyklautojai sudarė 
darnų chorelį ir a t l iko Ritos 
Kliorienės parašytą ir labai 
pamėgtą stovyklinę dainą 
„Dainavos draugai", pritaiky
dami žodžius Kalifornijos sto
vyklai. Užbaigėme linksmą 
popietę bendru dainavimu, 
kurį pravedė Daina Žemai-
taityte ir Vita Vilkienė akor
deonu pr i tar iant Linui Poli-
kaičiui. 

Šeimos šventės proga buvo 
suruošta 50 metų laikotarpio 
nuotraukų, korespondencijų, 
stovyklų laikraštėlių, veiklos 
albumų, vėliavų ir k t . paro
dėlė. Scena ir sale buvo pasi
puošusi žalių ir baltų balionų 
..mišku", ant stalo raudoni 
gvazdikai an t auksinių stal
tiesėlių, scenos gilumoje atei
tininkų ženklas visų sąjungų 
spalvų fone. Tai didelis darbas 
Kristinos Bandžiulienes. Ma
rytės Newsom ir Dalios Jasiu-
konienės. 

Didele padėka visiems pri
sidėjusiems prie šventės su
ruošimo ir šventės dalyviams 
atvykusiems ka r tu švęsti auk
sinę Los Angeles ateitininkų 
sukaktį. Ilgiausių metų ' 

Da l i l ė P o l i k a i t i e n ė 

Asta M. Astrauskas, MD 
Vaikų gydytoja 

D a los Pediatrics 
7 0 6 - 9 2 3 - 6 3 0 0 

Chicagc Pediatrics 
773-582-8500 

DALIA A. CEPELĖ, D.D.S. 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

7 9 1 5 W . 171 S t 
Tinley Park, IL 60477 

708-614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
V a i k ų g y d y t o j a 

900 Ravinia P I . . O r l a n d Park, IL 
T e l . 7 0 8 - 3 4 9 - 0 8 8 7 . 

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuola ida nauja i a tvykus iems. 

DR. DALIA JODVVAUS 
DANTLI G Y D Y T O J A 
15543 W . 127i*Str . 

Suite 101 
Lemont, IL 

Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių l igos / Chirurgija 

9 8 3 0 S . R i d g e l a n d Ave. 
C h i c a g o R i d g e . I L 6 0 4 1 5 

Tel. 708-636-6622 
4 1 4 9 W 6 3 r d St 

Tel. 773-735-7709 

Dr. RUSSELL MILLER 
SE MOS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
perėmė dr P. Kisieliaus 

praktiką Vai . susitarus, arba 
ne: p»rmd. 11-7 , antrd 9-5, 

trecd. 10-6, punktd. 10-4, kas 
antrą seetd 10-2. 1 4 4 3 S. 5 0 

A v e , Cicero, I L 
Tel. 708-652-4158. 
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GEDAS M. GRIMS, MD 
INKSTU. PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 

Aurora Medical Center 
10400 75 SL Kenosha, Wl 53142 

( 2 6 2 ) 6 9 7 6 9 9 0 • 

Ramoną C. Marsh, MD SC 

Obste t r ics & Gynecology 
3825 Highland Avenue Suite4A 

Downers Grove, IL 605!5 
630-852-9400 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ELIGIJUS LEUS 
AKIU L IGOS IR CHIRURGIJA 

1192 VValter S t , Lemont IL 60439 
1301 Copperfiekj Ave., Suite 113 , 

Joliet, IL 60432 

Tel. 815-723-1854 

DR. RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
D A N T Ų GYDYTOJA 

9 3 5 6 S . Roberte Road 
Hickory Hite 

Te l . 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDICAL CLINIC 
10611 W. 143 St Oriand Park. IL 60467 

Priklauso Palos Community HospUal 
Silver Cross Hosprtal 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 708-460-2500 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6 1 3 2 S Kedzie Ave. 

Chicago, IL 60629 
Tel. 773-436-7700 

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

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

D R LINA POŠKUS 
DANTL] GYDYTOJA 

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

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLAS PRUNSKIS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
SCOTT GREENWALD, MD 

Illinois Pain Treatment Institute 
Nugaros sprando, galvos, sąnarių, 
vė fo , sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo spedaNstai 

C h i c a g o : 3 1 2 - 7 2 6 - 0 8 0 0 
E a s t D u n d e e : 8 4 7 - 5 5 1 - 1 2 1 2 

M c H e n r y : 8 1 5 - 3 6 3 - 9 5 9 5 
Eik G r o v e : 8 4 7 - 7 1 8 - 1 2 1 2 

ir Libertyville. 
www.i l l inoispain.com 

D R DANA M.SALIKLIS 
Dantų gydytoja 

8 2 5 S . Mannheim Rd. 
VVestcheater, IL 80154 

T e l 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą. 

DR. V.J. VASAIT1ENĖ 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

4 8 1 7 W . 8 3 St. , B u r b a n k . l L 
Tel. 708-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

D R . P E T R A S 2 L I O B A 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

Kab . t e l . 7 7 3 - 5 8 2 - 6 8 0 0 
N a m ų te l . 8 4 7 - 3 8 1 - 3 7 7 2 

MIDVVAY CLINIC. S.C. 
4 9 4 0 S. Cicero Ave. 
Chicago, IL 60638 
Valandos susitarus 

Dr. Rimas Novickis 
C H I R O P R A C T I C PHYSICIAN 

Manualine fizioterapija, akupunktūros. 
galvos skausmų (ir migrenos), 

sportinių traumų specialistas 
6645VV. Stanley A v e . , Benvyn, IL 

6 0 4 0 2 , t e l . 7 0 8 - 4 8 4 - 1 1 1 1 . 
Vaiandos kasdien, savaitgaliais susitarus 

Kalbame lietuviškai. 

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

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

4 6 4 7 W . 1 0 3 S L , O a k . Lawn , IL 
T e l . 7 0 8 - 4 2 2 - 8 2 6 0 

DR JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTpJA 

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

T e l . ( 7 0 8 ) 5 9 8 - 8 1 0 1 

V a l a n d o s paga l susitarimą 

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

7 7 2 2 S Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

K a b . te l . 7 7 3 - 4 7 1 - 3 3 0 0 

D R L. PETREIKIS 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

9055 S. Roberte Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

T e l . ( 7 0 8 ) 5 9 8 - 4 0 5 5 
V a l a n d o s paga l susitarimą 

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

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. 2AIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

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

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
A K I U L I G O S - C H I R U R G I J A 

2 1 9 N . H a m m e s A v e n u e 
Joliet, IL 6 0 4 3 5 

T e l . 8 1 5 - 7 4 1 - 3 2 2 0 

D R E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-735-4477 

6449 S. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR PETRAS V.KISIELIUS 
INKSTŲ.PŪSLĖS. PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGUA 
Center for Health. 

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

DR. KENNETH J.YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

Dantų gydyto)* 
Panaininkama nuolaida 

4007 W 59 St. Chicago, IL 
Ta). 773-736-5556 

4707 S Gifcert, La Granga, IL 
Tai. 706-362-4487 

BIRUTĖ LPUMPUT1S, M.D. 
Feilow: American Academy of 

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

320 W. 61atAva. 
Hotoart. IN 46342 Fax B •47-5279 

947-6236 

DR. VILIJA KERELYTE 
Amber Health Center 

Stuburo. \ąnanų ir raumenų gydymas. 
chtropraktika manualinė terapija. 

akupunktūra 
7271 S. Harlem. Bridgeview, IL 

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

http://www.illinoispain.com


Mes ir pasaulis 
Paruošė Bronius Nainys 

KOMUNIZMO TEISMO ATGARSIAI 
Praėjusią vasarą Lietuvoje 

komunizmo aukos teisė savo 
kankintojus. Birželio mėnesį 
Vilniuje sušaukta tarptautinė 
konferencija įvardijo komuniz
mo nusikalt imus, o rugsėjo 
mėnesį, išnagrinėjusi juos įro
dančius dokumentus, tribuno
lu pavadinta teisėjų kolegija 
paskelbė išvadas. Jos labai 
aiškios: komunizmas pripa
žintas nusikaltėlišku ir pa
smerktas. Ar kas nors galėjo 
tikėtis kitokio sprendimo? Pa
saulis j au seniai tai žino, ir 
Vilniuje j am nieko naujo ne
buvo pasakyta. Taip pat ne
nauja, kad pasaulis, apie ko
munizmo nusikaltimus tylėjęs 
prieš teismą, tyli ir po teismo. 
Nors į Vilnių buvo susirinkę 
komunizmo kankiniai iš 22 
tautų, nors jų atsivežti kaltės 
įrodymai buvo tikri, pagrįsti-
autentiškais dokumentais, 
nors ' l iudininkai patikimi, au
toritetingi, patys buvę komu
nizmo kankiniai , tačiau pa
saulyje nė jokio atgarsio ne
sulaukė. Kodėl taip yrą? 

Atsakymas būtų daugialy
pis. Dalies jo reikėtų ieškoti ir 
pas pačius nepatyrusius kon
ferencijos bei teismo organiza
torius, bet daugiausia tylima 
del kitų, beje, visiems žinomų, 
bet nuo viešumos stropiai sau
gomų priežasčių. Pasauliui 
viešai apie tarptautines konfe
rencijos Vilniuje eigą užsimo
jęs pakalbėti, ją stebėjęs JAV 
gyvenantis lietuvis Vilius Bra
žėnas vietos rado tik The John 
Birch Society leidžiamame 
žurnale r The New American" 
rugpjūčio 14-tos laidoje. Joks 
kitas JAV laikraštis nei žur
nalas apie komunizmo nusi
kalt imus bei jo aukas kalbėti 
nenori. Tačiau jau 50 metų. 
kai jie vos ne kasdien rašo 
apie tokius pačius nacių nusi
kaltimus. Dėl to Vilius Bražė
nas taip sako: „Vakarų didieji 
nuo Antrojo pasaulinio karo 
pabaigos buvo ypač uolūs su
rasti, teisti ir bausti nusi
kaltėlius nacius, naudodamie
si net KGB gamybos jiems 
pakišta 'kaltinamąja' medžia
ga, tačiau nė mažos dalies to
kio stropumo jie neparodė nu
sikaltėlių komunistų atžvil
giu". Ir ne vieną pavyzdį nuro
do Bražėnas tam savo teigi
niui pagrįsti. Pasaulio didie
siems komunizmo nusikalti
mų kaip ir nebūta. Tai mums 
taip pat ne naujiena. Nes tie 
galiūnai ilgą laiką, net pačiu 
žiauriausiu komunizmo siau
tulio laikotarpiu, buvojo drau
gai. Tokiam nusiteikimui pa

saulyje pakeisti Vilniaus kon
ferencija ir buvo organizuota. 
Ir naujų būdų ieškota, kaip jos 
išvadas plačiau po pasaulį 
paskleisti. O kad vėl nesiseka, 
Bražėnas kaltina ir per mažą 
dėmesį jai rodžiusius Lietuvos 
vadovus, tarp jų ir prezidentą 
Adamkų, net į konferencijos 
atidarymą, neatvykusį. Konfe
rencijai tai buvęs viešas aki
brokštas, kai ką gal ir pasau
liui pasakantis. 

Aišku, gaila ir apmaudu, 
kad šiam Vilniaus įvykiui, ko
munizmo nusikaltimus įvardi
jusiai konferencijai ir Vilniaus 
tribunolo išvadoms, pasaulis 
vėl užsimerkė, tačiau pats įvy
kis istorijoje žymę paliks. Bet 
būtų gerai, kad tas užmojis 
taip nepasibaigtų. Turėtų būti 
koks nors jo palikimas. Ar po 
metų, kitą rudenį į Vilnių ne
galėtų suvažiuoti tų pačių 22 
tautų atstovai aptart i konfe
rencijos ir tribunolo atgarsių 
ir pasitarti, kaip prasmingiau 
jų ieškoti. Gal taip darant kas
met, ilgainiui ir geresni daly
kai įsisiūbuotų? 

• O j u o s įs iūbuoti visgi 
bus labai sunku, nes Vakarų 
pasaulis dabar, kaip ir karo 
prieš Vokietiją laikotarpiu, 
nebenori su komunistais pyk
tis, bet nori draugauti. Pra
ėjusį šeštadienį šioje skiltyje, 
rašydamas apie JAV mezga
mus ryšius su komunistine 
Šiaurės Korėja, užsiminiau ir 
apie Vašingtono naują požiūrį 
į Kiniją. Jį ilgoku straipsniu 
„Laisva ir demokratinė Kini
ja?" „Comentary" žurnale 
t'š.m. 11 mėn.) aptaria įžval
gus politikas-skiltininkas Ar-
thur Waldron. „Nors jau daug 
metų praėjo nuo komunizmo 
Kinijoje įsigalėjimo, tačiau nė
ra ženklų, kad jo būtų norima 
atsikratyti. Pamirštas ir Tia-
nanmen kraujas, — rašo 
Waldron. — Kiniečių vadai 
dabar labai laukiami svečiai 
Amerikoje ir kitur, ir kalba 
apie viską, tik ne apie siste
mos pakeitimą". Autorius pa
stebi, kad apie tai, net ir apie 
žmogaus teises, nebeužsimena 
nė Vašingtono didieji demok
ratijos puoselėtojai. Ir JAV 
Kongreso politika Kinijos at
žvilgiu jau darosi daugiau sa
vanaudiška. Ryškus tokio po
sūkio pavyzdys — prekybos 
varžtų panaikinimas, už kurį 
balsavo ir demokratai, ir res
publikonai. Taip padarę, JAV 
įstatymų leidėjai, pagal Wald-
ron, sakosi neremia komunis
tinės diktatūros, tačiau jaučią 
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Įrodysime ne kalbomis, 
bet darbais 

' Filatelistų draugijos „Lietuva" pašto ženklų ir numizmatikos parodos, įvykusios š.m. spalio 20-22 d. Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje, organizatoriai. Iš kaires: Juozas Liubinskas, Juozas Mačėnas, draugijos pirm. Jo
nas Variakojis. garbes konsulas rytinėje Floridoje Stanley Balzekas, Algirdas Putnus, Valentinai Marus, Ed
mundas Jasiūnas. Zigmo Degučio nuotrauka. 

vis mažesnę priespaudą, val
džios nekliudomą kasdienį Ki
nijos žmonių laisvėjimą, todėl 
ir ekonominiam spaudimui 
nebemato reikalo. Kinija pa
sukusi gera kryptimi, žmonių 
ekonominis gyvenimas jau ir 
dabar geresnis negu Rusijoje 
ir vis gėrėjas, todėl tokia poli
tika esanti geresnė. J i grei
čiau grąžinsianti Kiniją į t a rp
tautinę bendruomenę, kuri 
pamažu naikinsianti ir komu
nistinę diktatūrą. Tačiau 
straipsnio autorius labai abe
joja, ar šie numatymai gali 
būti tikroviški. Žinoma, ir j is , 
prisimindamas Sovietų Sąjun
gos žlugimą, mano, kad tokio 
pat likimo neišvengs nė Kini
ja. Klausimas tik. kiek ilgai 
pasikeitimo reikės laukti? Be 
to, nežinia, kas gali atsitikti ir 
to pasikeitimo laikotarpiu? 
Pirmiausia — gal chaosas, o 
po jo — vel kokia nors žiauri 
diktatūra. Todėl Waldron JAV 
politikams pataria būti a t sar 
gesniems. Jeigu jie tikisi pasi
keitimų Vašingtono norima 
kryptimi, geriau tegul nepa
miršta, kas jie patys yra, ko
kius principus puoselėja ir pa
gal juos at i t inkamai elgiasi. 

• Iš Rusijos su pas lapt i 
mis. „U.S. News and World 
Report" (2000.11.13) žiniomis, 
lapkričio 8-tą d., kar tu su 
žmona ir 6 metų sūnum į Lon
doną atskridęs, buvęs Rusijos 
žvalgybos karininkas pik. l tn. 
Aleksander Litvinenko pasi
prašė politinės globos ir po še
šių valandų, gavęs re ikiamus 
dokumentus, britų policijos 
buvo išvežtas nežinoma kryp
timi. Prieš dvejus metus Litvi
nenko buvo pašalintas iš Pu-
tin vadovaujamos Rusijos 
žvalgybos, nes viešai paskelbė 
gavęs valdžios parėdymą nu
žudyti pasaulyje garsų Rusijos 
milijardierių, politikoje į takin
gą oligarchą. Boris Berezovs-
ky. Bandytas teisti, beje, ne už 

šį, bet už kitą, sako — specia
liai išgalvotą, nusikalt imą, 
nuo bausmės išsisuko, bet bu
vo griežtai įspėtas neat idaryt i 
burnos apie Rusijos žvalgybą. 
Dabar visi jo buvę viršininkai 
sėdi pačiose aukščiausiose val
džios kedese, ir buvusiam 
žvalgybininkui darosi nesau
gu. Rusijos valdžia nenori, 
kad kas nors ją kri t ikuotų. O 
Litvinenko dirbo nusikal t imų 
tyrinėjimo skyriuje ir dažnai 
j u to darbo beprasmiškumą, 
nes jo sukaup t i įrodymai ves
davo į pačias aukščiausias mi
nisterijų pakopas ir ten ding
davo. Litvinenko daug žino 
apie valdžios vyrų kyšininka
vimą, nesąžiningumą, sukty
bes. Bet, pagal straipsnio au
torių Masha Gessen, didžiau
sia Litvinenko į Vakarus at
vežta bomba — daugiabučių 
namų susprogdinimai Mask
voje, per kuriuos žuvo 300 
žmonių ir dėl to buvo a tnau
j in t a s ka ra s Čečėnijoje. Su 
įvykiu susipažinę, pareigūnai 
teigia, kad šis kar in inkas turi 
dokumentus . įrodančius, jog 
sprogdinimai buvo organizuoti 
Rusijos žvalgybos, kuriai tada 
vadovavo dabar t in is Rusijos 
prezidentas Vladimir Putin. 

Kur. dabar Rusijos preziden
tą įsimylėję ir l iaupsinantys, 
Vakarų valstybių vadovai atsi
dur tų , jeigu t ie Litvinenko 
ta r iami teiginiai būtų įrodyti? 
O gal j ie tai seniai žino, bet 
vis tiek taip pat daro? Dėl to 
gal ir apie Litvinenko mes nie
ko daugiau nebeišgirsim. Bet, 
jeigu ir Lietuvoje žmonės dau
giausia pasitiki spauda, turė
tų mūsų nenuvilti ir vakarie
t iška. 

VYRIAUSYBES 
LAUKIA DAUG DARBU 

Lietuvos laisvosios 
r inkos inst i tuto (LLRL specia

listai parengė naujajai vyriau
sybei neatidėliotinų veiksmų 
planą, kuriame siūloma, ne
didinant biudžeto išlaidų, ma
žinti mokesčių naštą, tęsti jau 
pradėtas reformas. 

LLRI nuomone, būtina su
mažinti valstybės investicijas, 
garantijas paskoloms bei val
stybės skolinimąsi, pakeisti 
biudžeto bei Valstybes investi
cijų programos formavimo 
principus taip, kad būtų aiš
ku, kokiai priemonei įgyven
dinti skiriamos lėšos ir kokių 
tikslų siekiama. 

Privatizavimo lėšas siūloma 
skirti tik privatizavimui, pen
sijų reformai — perėjimui prie 
kaupiamųjų fondų — finan
suoti bei gyventojų indėliams 
grąžinti. Taip pat siūloma 
keisti įstatymo leidybos prin
cipus, siekiant, kad įstatymai 
užtikrintų visų subjektų lygy
bę prieš įstatymą, būtų pa
grįsti, neprieštaringi ir įgy
vendinami. 

Naujoji vyriausybė ragina
ma tęsti privatizavimą, vyk
dant jį skaidriai ir viešai per 
vertybinių popierių biržas, at
sisakant konkursų ir teisiogi-
nių derybų. 

Tarp pirmaeilių veiksmų R. 
Pakso ministrų kabinetui pa
siūlyta mažinti mokesčių naš
tą panaikinant pelno mokestį. 
sumažinti fizinių asmenų pa
jamų mokestį, panaikinti ke
lių mokestį ir kt. 

Specialistai pasisako už tai . 
kad būtų liberalizuoti darbo 
santykiai — panaikinti apri
bojimai darbo sutarčių suda
rymui, minimalus darbo lai
kas, sumažintas privalomas 
minimalus darbo užmokestis. 
Taip pat panaikinti privalomi 
važtaraščiai, darbo laiko aps
kaitos žiniaraščiai, supapras
t intas įmonių steigimosi bei 
veiklos reglamentavimas, pa
naikintas tabako reklamos 
draudimas ir kt. (Elta) 

Kiekvieno rudens pradžioje 
girdime priekaištą: per daug 
renginių, juk neįmanoma 
kiekvieną savaitgalį eiti ir eiti 
iš vienos salės į kitą. Tik kaip 
pasirinkti, kai visi gražiai pra
šo dalyvauti, viskas ruošiama 
geram tikslui. Pareigingas 
tautietis pradeda net jausti 
sąžinės priekaištus, jeigu ne
nueis į pokylį, kurio pelnas 
skiriamas patiems vargingiau
siems iš vargingiausių, jeigu 
neišklausys koncerto, už kurio 
atlikimą muzikantai ar solis
tai honorarą paskiria naujos 
klebonijos statybai kažkuria
me Lietuvos bažnytkaimyje... 

Tačiau dažniausiai tokiuose 
renginiuose vienintelis žiūro
vo atpildas ir yra t as „tikslas" 
— tad verta pasėdėti, manda
giai paploti arba valgyti pa
tiekalus, kurie gydytojui, be
sirūpinančiam sveika žmonių 
mityba, sukelia norą piktai 
pamokslauti. 

Neretai renginių lankytojai 
apsivilia ir svečiais — solis
tais, ansambliais, muzikan
tais — iš Lietuvos. Ne viskas, 
kas reklamuojama skambiais 
žodžiais, būtinai dvelkia tik
rove. Argi nesame pasimokę iš 
amerikietiškų reklamų, kurios 
iš visų pusių skverbiasi į mū
sų pasąmonę? Todėl atsitinka 
kaip tam godžiam berneliui, 
kuris, nusvilęs liežuvį nuo 
karštos kopūstienės, pučia net 
eidamas pro kopūstų daržą. 
Susirgusį „renginių pertek
liaus liga", mūsų tautietį ne
lengva pagydyti ir vėl į salę 
įprašyti. Vis tik tai pavojinga 
būsena — dėl tokio savo nusi
statymo galime prarast i nuos
tabius dvasinius lobius. Gal
būt pakaktų tik daryti at
ranką, kam verta, o kam ne
verta skirti savo laiką. 

Gal kas sakytų — bepigu to
kiems čikagiečiams (ar Čika
gos artimesnių apylinkių gy
ventojams1, kurie gali ir pasi
rinkti iš gausybės renginių, ir 
net juos visiškai ignoruoti. Ne 
visi lietuvių telkiniai turi 
tokią prabangą, nors dabar
tinės JAV LB Kultūros tary
bos pirmininkės M. Remienės 
dėka, Čikaga labai dosniai 
dalinasi svarbiaisias savo ren
giniais ir su tolimiausiomis 
vietovėmis. Tik prisiminkime 
visą sąrašą puikiu koncertų ar 
kitokių renginių, kurie išsi
plėtė beveik po visą Ameriką. 
Šalia to dar turime naują or
ganizaciją, kuri j au spėjo už
sirekomenduoti ypač vertingu 
renginiu — M. K. Čiurlionio 
125 m. gimimo sukakties pa

minėjimu. Norime tikėti, "kad 
Amerikos Lietuvių meno drau
gija, susibūrusi daugiausia iš 
jaunesnės kartos menininkų, 
tiek atvykusių iš Lietuvos, 
tiek gimusių šiame krašte, 
savo egzistencijos neužbaigs 
su Čiurlioniu, o padovanos 
mums dar daug tokių puikių 
koncertų. 

M.K. Čiurlionio sukakčiai 
skirtų renginių įspūdžiais dar 
ilgai gyvensime, bet štai atei
na kitas, nemažesnes vertes 
įvykis: Dešimtasis teatro fes
tivalis. Galbūt daugelis, ypač 
neseniai iš tėvynės atvykusių, 
nežino, ar mažai žino apie šių 
festivalių kilmę, t rukmę ir 
smagų šurmulį, kurį jei sukel
davo (daugiausia Čikagoje, 
nors vienas vyko Toronte, Ka
nadoje). Sakoma, kad visas gy
venimas yra scena, o kiekvie
nas žmogus turi „savo mo
mentą" joje pažibėti, išgirsti 
publikos pasigerėjimo arba 
nusivylimo šūkius. O vis tik 
mėgstame stebėti savo vaid
menis atliekančius aktorius — 
gyventi jų džiaugsmais, ken
tėti dėl jų nepasisekimų. 

Kai po II pas. karo į šį 
žemyną atvyko daug lietuvių, 
teatras pražydo naujais žie
dais. Kone kiekviename dides
niame mieste atsirado ir sce
nos mėgėjų būrelis — dažnai 
j am trūko patyrimo ir profe
sionalumo, bet niekuomet ne
stokojo entuziazmo ir meilės 
scenai. Netrūko ir publikos. Il
gainiui scenos mėgėjų gretos 
retėjo, o kai kur, pvz., Čika
goje, visiškai išnyko. Tik An
tras Kaimas ištikimai džiu
gino žiūrovus dar daug. metų 
arba sulaukdavome ]į3Pū .. 
iš laimingesnių vietovių. 

Tad reikia sveikinti dabarti
nę Kultūros tarybą, kurios ini
ciatyva Čikagoje susikūrė 
„Žaltvykslė", be to. sumegzta 
ir nutrūkusi teatro •fesfcivaHų 
grandinė. Taigi, š įmet ' jau 
džiaugsimės Dešimtuoju teat
ro festivaliu, su dėkingumu 
prisimindami rašytoją Anato
lijų Kairį, kuris pirmasis tuos 
festivalius išvedė į sceną 1968 
metais. Tiesa, šį kartą dalyvių 
skaičius nelabai gausus — tik 
keturi sambūriai, bet kaip tik 
dėl to publika turėtų nepa
gailėti jiems dėmesio. Tas pa
skatinimas, be abejo, į vienuo
liktąjį festivalį sukvies jau 
daugiau dramos sambūrių, 
kurių atsiradimą paskatins 
šis renginys. Neatiduok i me 
Padėkos dienos savaitgalio 
..kalakutams", o prasmingai 
lietuviškos kultūros apraiškai! 

O KALIFORNIJA, 
O TOLIMA... 

- , VALDEMARAS MICHALAUSKAS 
Nr.l 

Tik ši pirmoji eilutė išliko atmintyje iš kažkurio 4-
ojo dešimtmečio modernistinio poeto ketureilio, kurį, 
vienai mergužėlių skambinant gitara, pavakaroti iš 
gretimų gatvės namų suėję gimnazistai palydėdavo 
daugiau svajingu bežodžiu niūniavimu kaip daina. 
Prislopinta melodija alsavo skausmingu ilgesiu tam 
menkai Lietuvoje žinomam Amerikos kraštui, kurio 
krantą plauna Ramiojo vandenyno bangos, kur tvyro 
žydras dangus su gausesniais saulės spinduliais, plyti 
slėpiningos dykumos su aukštais kalnais pašonėje, ke
roja seniausi pasaulyje medžiai. Ir visų tų vaizduotę 
žadinančių tolių viršūnė — Hollywood, kurio studijų 
filmai pasiekdavo ir Biržuose buvusių dviejų kino 
teatrų ekranus. Naktį sapnavosi Hollyvvood aktoriai, o 
dieną pagal juos stengtasi ir šypsotis, ir kalbėti, ir 
vaikščioti. Už gimnazijos vadovybės mokiniams ne
leistą šių filmų žiūrėjimą ne vienam mažintas elgesio 
pažymys. 

Viskas per tuos 6 dešimtmečius neįtikimu greičiu 
pasikeitė. Labiau nei per kelis ankstesnius šimtme
čius, kai buvome dengiami tankių, neįžengiamų girių. 
Žmogus, įkėlęs koją į Mėnulį, rengiasi dar tolimes
nėms kelionėms. Didžiausi atstumai tarp valstybių ir 
žemynų matuojami tūkstančiais mylių/kilometrų, mo
dernios civilizacijos sąlygomis sutrumpėjo kelias
dešimt kartų. Ir Lietuvoj nuo Stelmužės iki Palangos, 

nuo Joniškio iki Druskininkų eikliu plieniniu žirgu 
nuskuosti kokių 13 valandų bereikia. Tokiu greičiu 
1939 m. kovo mėn.. atplėšiant Klaipėdos kraš tą nuo 
Lietuvos, jei ši priešintųsi „anšlusui". nežadėjo užimti 
visos šalies netgi „blietzkriego" generolai. 

Vaikystės draugo Vitalio Lemberto iškviestas aplan
kyti jį, gyvenantį kurortiniame S a n t a Monica mieste 
šalia Los Angeles, Kalifornijoje, panaš ių minčių lydi
mas, šių metų sausio 16 d. rytmetį a tvykau į Vilniaus 
oro uostą. Greitai sutvarkomas kelionės bilietas, ba
gažas. Kaip viskas daug paprasčiau negu tada , kai 
1991 m. iš Maskvos skridau į Kanadą. Nei prireikė 
lagamino atidaryti, nei kas įdėmiai nuo paso nuotrau
kos žvelgė į veidą, t ikrindamas, ar tavo dokumenta is 
ne kas nors ktias nori palikti šalelę. 

Gretimoje salėje suradau manęs, kauniečio, laukian
čius bendrakeleivius — vilniečius Vytautą Gaižiūną ir 
Albiną Vaičiūną. Visa „trijų briedžių" kompanija esa
me to paties geranorio Vitaliaus Lember to pakviesti 
mėnesį pabūti jo namuose, kad ne jaus tume lietuviškos 
žiemos darganų, pasidžiaugtume Kalifornijos ši luma. 
• Privežti prie lėktuvo, keliolika žingsnių einame 
žliugsinčiu sniegu. Šlapdriba. Prieš karą Lietuvoje to
kių žiemos pokštų sausio mėnesį nebūdavo. Skubėkim 
į ten, kur dangus ne toks apsiblausęs, nekąs ta šalnų 
žolė ir apelsinai karo ant medžių šakų. 

Dūzgiame „British Airways" bendrovės lėktuvu i 
vakarus. Skrendantieji į Londoną — daugiaus ia Bri
tanijoje ieškosiantys darbo. Kalbasi l ietuviškai, ar
timųjų kaimynų kalbomis. Niekuo nuo lietuviškų mer
gaičių nesiskiriančios, vien angliškai šnekančios, pa
tarnautojos kiekvienam paduoda padėklėlį su pusry

čiais plastmasiniuose indeliuose. Pilotas protarpiais 
informuoja, kokiu aukščiu skrendame, kur esame. Vis
kas , rodos, vyksta taip. kad kitaip ir negalėtų būti. 
Kažin kiek tų jaunų žmonių pagalvoja, kad skrendame 
viršum šalių anapus geležine? uždangos. į kurias ne 
kiekvienas panoręs galėjo atkeliauti. Ne naujokų 
skraidytojų judesiais atidarinėja neįprastus pusryčių 
indelius, nežvilgčioja į kaimyną, ką kaip valgyti. 
Siurbčioja kavą, per ausines girdi rytmečio muziką. 
Kad prieš dešimtmetį griuvo daug milijonų žm<:nių 
pusę amžiaus skyrusi siena — jau vakarykštė diena, 
istorija. Juo labiau — negalėjusių taikytis su tokia sis
tema žmonių pastangos, aukos, vardai. 

Štai ir Londonas. Gatvvick oro uostas. Atskristi iš 
Vilniaus prireikė dviejų valandų ir 15 minučių. Prieš 
karą daugelis kaimo žmonių arkleliu atidardėdavo į 
valsčių gal kiek greičiau. Stebina žalumos nepraradu
sios vejos. O Lietuvą palikome snieguotą. Akivaizdžiai 
matėme jūrinio klimato ir pietinį šalies pakraštį juo-
susios Golfo srovės įtaką. Pakeliui į Heathrow oro 
uostą iš autobuso langų daug kur buvo matyti pievose 
besiganančios avys, karvės, aptvaruose stovintys ark
liai. Vaizdingos giraitės, tvirti žemių savininkų namai, 
kuriuos nuo pašalinių akių dažnai slėpė aukštos tvo
ros. 

Gatwick ir Heathrow — milžiniško dydžio oro uos
tai , su atskrendančiais — išskrendančiais keleiviais iš 
viso pasaulio, su neleidžiančiomis paklysti informaci
jos tarnybomis. 

Tikras „aerobusas" tas Boeing, skraidinantis mus 
anapus Atlanto, į Ramiojo vandenyno pakrantę. Atski
ros salės, daugybe keleivių. įvairių tautybių ir rasių. 

siejamų to paties tikslo — saugiai pasiekti Angelų mi
estą. 

Televizorių ekranuose matomas lėktuvo skrydis. 
Būtu įdomu jame matyti, kokiu atstumu skrendame 
nuo 4-ojo dešimtmečio lietuvių transatlantinių lakū
nų, skridusių priešinga kryptimi, trajektorijos. Štai ir 
šiaurės rytų Kanados kampas — Labradoras. Perskri
dęs Kanadą, lėktuvėlis televizoriaus ekrane kerta 
skersai JAV. Tirpsta atstumo iki Los Angeles mylios. 
Bunda, krebžda krėsluose sočiai valgydinti, įvairiau
siais gėrimais galėję troškulį malšinti, keleiviai. Tryli
ka valandų išbuvę šioje skraidančioje oro tvirtovėje, 
nakties dar vis neužklupti, keleiviai rengėsi savo su-
permilžino leidimuisi Los Angeles tarptautiniame oro 
uoste. 

Štai ir jis. Toks pat milžinas, kaip ir matytieji. Il
giausi koridoriai. Žmonių skruzdėlynas. Ta pati did
miesčių dvasia. Pirmyn, nesnūdunuok' Nėra kada ge
riau įsižiūrėti į juosvo-juodo gymio žmones, kurių čia 
visur apstu, kiekvienoje tarnyboje, o Lietuvoje — rete
nybių retenybe. Perėję visus patikrinimus, atsiimtais 
lagaminais nešini, iš tolo tarp pasitinkančiųjų kelei
vius matome mūsų laukiantį Vitalį. Vyriško jaudulio 
kupini, kad vėl po dvejų ir puses metų tarpo mato
mės, sveikinamės. Tada. 1997 m. rugsėjo 18-ąją, Vita
lis, atvykęs su žmona Danute, Paežerėlių kapinaitėse 
perlaidojo savo tėvo, žinomo poeto ir visuomenes vei
kėjo, Prano Lemberto. mirusio Los Angeles palaikus. 
Džiaugsmas, kad esame sutikti, kiekvienas apdovano
tas raudona rože — laukimo ženklu. Danute, deja, 
neatvvko mūsų sutikti. 

(B.d.) 
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MUS U ŠEIMOSE 
LIETUVIŠKAS KRAUJAS NUVEDĖ Į 

LIETUVĄ 

Jaunavedžiai Amanda Ragauskaite ir Dennis Marsh. 

Į GYVENIMĄ KARTU 
Amandos ir Dennis kasdie

ninis gyvenimas prasideda 
anks tų rytą įprastine ruoša, 
po kurios jie abu išskuba į 
savo užsiėmimus. Amanda 
p i rmus metus dirba matema
tikos mokytoja Canyon Count-
ry High Schooi. Dennis pa
t r auk ia Woodland Hills pusėn, 
j NIC Technologie bendrovę, 
kurioje j is dirba kompiuterių 
programuotoju. J ie ką tik per
žengė savo naujojo namo 
slenkst i , ir čia jie pradės sava
rankišką šeimyninj gyvenimą. 
Greit dar dažais kvepiantys 
kambar ia i prisipildys šeimi
ninkų dvasia ir jaukumo šilu
ma. Kol kas jie numato įsigyti 
žiurkėną, nes jis — tylus ir 
mažai dėmesio reikalaujantis 
namišk is . Kiek vėliau, kai gy
ven imas nusistovės savo vėžė
se, j ie abu. nepamainomi gy
vulių mylėtojai, pagalvos apie 
šunį. O kai Amanda įsigys mo
kytojai reikalingus kreditus, 
planuoja susilaukti dviejų vai-
kų. 

Gyvenimas, tai marga juos
ta , kur ią audžiame patys. 
Nors Amandos ir Dennis vai
kystė prabėgo skirtinguose 
žemės pusrutul iuose, likimas 
lėmė žengti j iems į gyvenimą 
kar tu . 

Amanda gimė ir augo Kau
ne, Veronikos ir Amando Ra
gauskų šeimoje. Kartu su tė
vais ir broliu Andriumi šoko ir 
dainavo „Tutučio" ansamblyje. 
Čia ji išmoko groti kanklėmis. 
o norėdama įsigyti muzikinį 
išsilavinimą, kelis metus lan
kė Juozo Gruodžio muzikos 
mokyklą. 1990 metų paskuti
nę dieną visa šeima išvyko į 
Los Angeles nuolatiniam gyve
nimui. Čia Amanda uoliai lan
kė šeštadieninę mokyklą, o ją 
baigusi, pati tapo lietuvių kal
bos mokytoja. Ji mielai pa-
kankliuodavo įvairiuose rengi
niuose, šoko „Spindulio" an-
sambrjrje, buvo veikli ateiti-
n i r. k -. 

Dennis gimė Santa Monicos 
mieste, Kalifornijoje, Ellen ir 

Richard Marsh šeimoje. Vė
liau jo tėvai persikėlė į Simi 
Valley miestą. Jis nuo pat ma
žens labai mėgo kompiuterius 
ir muziką. Būdamas mokinys 
ir s tudentas, grojo trombonu 
ir uoliai dalyvavo orkestre. 

Bendra Amandos ir Dennis 
istorija prasidėjo 1995 metų 
rudenį, kai jie abu. „švieži" 
Cal State Northridge universi
teto studentai, atsirado toje 
pačioje anglų kalbos klasėje. 
Tada dar nenujausdami savo 
lemties, jie gavo užduotį pa
rašyti savo autobiografiją, o po 
to dėstytoja suporavo studen
tus bendrai analizei. Amanda 
ir Dennis savo darbus nagri
nėjo kartu. Dennis susidomėjo 
Lietuva, tą rudenį j i s kartu su 
savo draugu atvyko į tradicinį 
Lietuvių dienų savaitgalį Los 
Angeles Švento Kazimiero pa
rapijos kieme. Nuo tada pra
sidėjo Amandos ir Dennis ne
išskiriama draugystė, susitiki
mai tarp paskaitų, bendrai 
praleisti savaitgaliai ir sma
gios išvykos su palapine. 1996 
metų vasara jie abu nuvyko į 
Lietuvą. Amanda grįžo į savo 
vaikystės miestą ir prisimini
mus , pabendravo su draugais 
ir giminėmis. Dennis pažino 
Lietuvą, pamėgo žalią vasaros 
gamtą, išmoko keletą lietu
viškų posakių ir pirmą kartą 
paragavo grybų, kur ie Lietu
voje jam pasirodė labai ska
nūs. 

Amandos ir Dennis vestuvės 
įvyko šių metų liepos 22 die
ną. Jaunuosius į naują gyve
nimą palydėjo didelis giminių 
ir draugų būrys, linksmi šo
kiai, dainos ir daugelį kartų 
sudainuota „karti, karti". Mer
ginos Amandą atsisveikino 
tradicine „Sadute" ir baltų gė
lių žiedais, o visi lietuviai 
draugai jaunuosius sujungė 
„Rezginėle" neišardoma 
vienybės pyne. marga juosta, 
kuri ves jaunuosius į bendrą 
gyvenimą, bendrus rūpesčius 
ir džiaugsmus. 

A P;ikurkicnc> 

Gajos pavardė nelietuviška 
— VVorthington. tačiau jos 
mamos Svajos Vansauskai-
tes-Worthington sštyelis buvo 
garsusis Lietuvos valstybinin
kas, ministras Stasys Šilin
gas. 

J i pat i savo gyvenimo di
džiąją dalį praleido Aliaskoje, 
netoli Archorage. Dabar stu
dijuoja Austin mieste įsikū
rusiame University of Texas, 
kur iame mokosi meno istoriją 
ir anglų kalbą. 

Gaja turi dar dvi seseris ir 
ketur is brolius, taip pat užau
gusius šaltojoje Aliaskoje, 
kur tėvai persikėle prieš ket
virtį šimtmečio. Gyvenant to
li ..pasaulio gale", kur lietu
vių net su žiburiu sunku 
rasti , apie motinos gimtinę 
Lietuvą ji mažai žinojo. 

Savo mamos kraštu labiau 
susidomėjo po to. kada praėju
siais metais ten susirinko 
daugumas Šilingų šeimos na
rių į Stasio Šilingo, jo žmonos 
Emilijos vienos iš dukrų — 
Ramintos perlaidojimo iškil
mes. Ten nuvyko ir Gajos ma
ma bei brolis Aras. 

Kuomet praėjusį pavasarį 
Gaja internete pamatė žinu
tę apie Vilniaus universitete 
rengiamus Lituanistikos kur
sus, ji negalėjo atsispirti pa
gundai t en nuvažiuoti. 

Kaip sugalvojo, taip ir pada
rė. Iš š tai vasarą Gaja buvo 
viena iš keturiasdešimties tų 
kursų lankytojų. Į juos suva
žiavo žmones iš 17 pasaulio 
valstybių: Prancūzijos, Itali
jos. Ispanijos. Lenkijos. Japo
nijos. Australijos bei kitur. 
Gana daug — net 13, atvyko 
iš Amerikos, o aštuoni jų jau 
ne pirmą kartą. Jie visi buvo 
pasiryžę išmokti savo senelių 
kalbą, o taip pat norėjo kiek 

. galima daugiau sužinoti apie 
patį kraštą. 

Apie šių kursų lankytojus 
plačiau rašė Lietuvos televizi
jos savaitraštis „TV per savai
tę", o LRT „Labo ryto" laidos 
filmavimo grupė, vėliau nufil
muotą siužetą parodė savo 
programoje. 

Čia randame ir skyrelį, skir
tą Gajai. Štai, citata iš jo: 
..Daili tamsiaplaukė Gaja 
Vortington, gimusi ir užau
gusi Aliaskoje, lyg įkyrią mu
sę baidė "Labo ryto' kamerą, 
tačiau vis dėlto sutiko tapt i 
"TV žvaigžde'. Ir net sugebėjo 
lietuviškai pasakyti, kad stu
dijuoja Teksaso universitete, 
kad jos motina — iš Lietuvos 
ir kalba lietuviškai. Tačiau 
tarpusavyje mama ir dukra 
kalbasi angliškai". 

Gaja, kaip ir daugumas kitų 
kursų lankytojų, Lietuvoje 
prabuvo mėnesį laiko. Lietu
vių kalbos pamokos universi
tete vykdavo iki popiečio, o 
vėliau kursantų laukdavo kul
tūrinė programa. Kaip rašo
ma anksčiau minėtame laik
raštyje, studentai susižavėję 

Gaja NVortr.ington. 
klaidžiojo po Vilniaus sena
miestį, arkikat 'droš pože
mius, lankėsi Kleboniškio 
buities muziejuje, Burbiškiu 
dvare. Kryžių ka ne. 

Rašoma, kad po įtemptos 
dienos jie grįždr.vo į vadina
mąjį ..užsieniečiu" bendra
butį Saulėtekyje Kiti. kurie 
Vilniuje turėjo giminių ar 
draugų, su jais džiaugėsi gali
mybe pažinti lietuvių gyveni
mą. 

Čia dar norisi išskirtinai pa
rašyti ir apie kitą kursų lan
kytoją, jau šiek tiek vyresnio 
amžiaus vyrą iš Kalifornijos 
Ričardą Ligutį. kuris kursuo
se dalyvavo jau aštuntą kartą. 
Ričardas teigia, kad jo sene
liai Amerikoje apsigyveno 
prieš daugiau negu šimtą me
tų. O jis pats apie save sako: 
..Esu teisininkas, advokatas, 
ekonomistas, inžinierius, bu
halteris, o vakarais šoku tan
go viename Los Angeles klu
be". 

Grįžtant prie Gajos, reikia 
pasakyti, jog ji Lituanistikos 
kursais buvo labai patenkinta 
ir galbūt ateityje vėl į juos 
patrauks, nors vargiai su R. 
Ligučiu galės konkuruoti. 
Kuomet baigėsi kursai. Gaja 
iš Texas buvo nuskridusi pas 
savo tėvus Aliaskoje ir ten nu
sivežė parodyti dovanas iš 
Lietuvos — lino audinius, gin
taro gaminius. 

Sužinojusi, kad Padėkos 
šventės savaitgalyje jos ma
ma iš Aliaskos atvyks pas 
Lyons miestelyje prie Čika
gos gyvenančią senelę — Lai
mą Vansauskienę. ir Gaja nu
sprendė čia apsilankyti. Tada 
žadėjo daugiau papasakoti 
apie pirmąją pažintį su Lietu-

Ed. Šu l a i t i s 

PREKES TIK IS LIETUVOS 
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„Lietuvėlės" vardu pavadin
ta, turbūt vienintelė savo po
būdžiu krautuve Čikagoje bei 
jos apylinkėse, kurioje visos 
pardavinėjamos prekes yra 
gautos iš Lietuvos. 

J i įsikūrė visai neseniai — 
tik praėjusios vasaros pabai
goje, čikagiečiarr.s labai gerai 
žinomoje vietoje — Jaunimo 
centre, ir veikia tik savaitga
liais — nuo 10 vai. ryto iki 4 
vai. po pietų. Tačiau gruodžio 
mėnesį, norint patraukt i di
desnį pirkėjų būrj, ji bus ati
daryta ir penktadieniais nuo 2 
iki 7 vai. vakaro. 

Šios retos parduotuvės su
manytojas ir vedėjas yra pa
nevėžietis, dar tik 5 metus 
Čikagoje gyvenantis, jaunas 
bei energingas vyras Andrius 
Bučas. J am prekiauti padeda 
dar vienas tautietis su pana
šia pavarde Laurynas Bru-
čas. 

Kalbantis su šios parduotu
vės savininku, paaiškėjo, jog 
prieš Padėkos dienos šventę 
yra laukiama naujų siuntų su 
kalėdinėmis prekėmis. Jų tar
pe bus įvairių šventinių svei
kinimo kortelių staltiesių bei 
kitų dalykų. 

Čia jau anksčiau buvo at
siųsta ir vėl laukiama išeigi
nių. Lietuvoje gamintų rūbų. 
Yra ir tautinių rūbų vyrams 
bei moterims, kurių komplek
tas vyrams kainuoja 150 dol„ 
o moterims — 200 dol. Kadan
gi rūbai turi žmonėms gerai 
tikti, tai čia galima juos už
sisakyti pagal iydį ir tie už
sakymai išpildomi maždaug 
per mėnesį laiko. 

Daugumas rūoų ir kitų lino 
gaminių gaunsma iš Panevė
žyje veikiančios akcinės ben
drovės „Tulpe" bei Vilniaus 
madų salono. Stiklo dirbiniai 
— iš Vilniaus stiklo fabriko. 
Jvairius suvenyrus gamina 
Klaipėdos ir Kretingos mies
tai. 

Krautuvėje yra didžiulis lie
tuviškos muzikos — kasečių 
bei kompaktinių plokštelių 
pasirinkimas. Ir jų kaina paly
ginti žema — kasetės 6. i 
kompaktinės plokštelės nuo 9 
iki 12 dol. 

Taip pat yra didelis pasirin
kimas lietuvišku žurnalu bei 
knygų Ypač ia didele pa
klausą turi krv.gos jaunimui 
ir vaikams, (skaitant ir pa
tiems mažiaus:ems skaityto
jams Tad jaunos šeimos čia 
dažnai renkasi literatūrą savo 
prieaugliui 

A. Bučas teigia,, jog, pagal 
pageidavimą priima norimų 
knygų užsakymus, kadangi 
patalpa nėra didelė ir čia sun
ku laikyti įvairių knygų atsar
gas, ypač nežinant kokios 
turės paklausą. 

„Lietuvėlės" savininkas tei
gia, kad pirkėjų dėmesį trau
kia saldainiai, skanumynai iš 
Lietuvos, lietuviška arbata ir 
pan. 

Neseniai gauta ir konser
vuoto maisto iš Lietuvos: ko
pūstai, daržovių mišiniai, pa
dažai ir kt. Netrukus turėtų 
pasiekti grybai bei grybų salo
tos, o taip pat ir daugiau kon
servų, kurių dėžutės papuoš
tos gražiomis etiketėmis, sa
kančiomis, kad produktai pa
gaminti Lietuvoje. Iki šioliai 
dauguma šio krašto parduo
tuvių pardavinėdavo tik Len
kijos gaminius, o dabar — ga
lime įsigyti ir lietuviškus, 
kurie, savo kokybe, kaip atro
do, prašoka lenkiškuosius. 

Sunku yra sužymėti viską, 
ką galima rasti „Lietuvėlės" 
parduotuvėje. Jos savininko 
A. Bučo teigimu — čia yra 
tiek daug dovaninių prekių, 
kad jų tikrai užteks tiems, 
kurie ieško dovanų artimie
siems Kalėdų proga. Taip pat 
čia pirkėjai gaus ir šventinę 
nuolaidą. 

Tad mes patys, ar norintieji 
artimuosius pradžiuginti gra
žiais gaminias iš. Lietuvos, ap
lankykime „Lietuvėlės" par
duotuvę, ypač artėjant di
džiausioms šventėms metuose 
— Kalėdoms. Tikrai nustebsi
te prekių iš tėvynės dideliu 
pasirinkimu! 

Ed. Šu l a i t i s 

Gaja 'antroji iš kaires) su seseria Nora, broliu Aidu. tėvais — Svaja ir 
Bob prie Mt. McKinley kalnyno Aliaskoje. 

JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

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

Tel. (773) 476-2635: Fax (773) 436-6906 

KĄ IŠMESTI, KĄ LAIKYTI? 
Tęsinys 

5. Inves tav imų d u o m e 
nys. Bet kuris dokumentas, 
susietas su pirkimu ar parda
vimu vertybinių popierių, il
gainiui bus mokesčių mokė
jimo dokumentas, reikalingas, 
mokant federalinius mokes
čius. Tačiau mėnesinius pra
nešimus iš maklerio firmos, ar 
iš „mutual funds", arba ket
virčio metų pensijos plano 
pranešimus nėra būtina laiky
ti ilgą laiką. Dauguma inves
tavimo firmų metų pabaigoje 
siunčia pranešimus apie visą 
jūsų sąskaitą. Laikykite tuos 
tarpinius popierius iki metų 
pabaigos, kad pasitikrintu
mėte duomenis, ir tada 
išmeskite. 

6. Apdraudos dokumen
tai. Senos apdraudos yra ne
bereikalingos, kai ateina nau
jos. Jos yra storos ir užima 
daug vietos. Laikykite pasku
tinę atsiustą ir sunaikinkite 
senas. Bet jei kas jums kelia 
rūpesčio, tada pasiklauskite 
savo apdraudos agento, ar ver
ta laikyti senas apdraudas. 

7. Namu d u o m e n y s . Jei at
liekate namuose remontus-pa-
gerinimus, laikykite visus 
duomenis ryšium su tuo, kol 
parduosite namą, nes gali jų 
reikėti, pildant mokesčių for
mas. Bet, jei jau pardavėte 
namą, arba jei turite senas 
nuomos sutartis sudėję į by
las, tai neturi vertes ir nėra 
reikalo laikvti. 

.Liftu ve les" savininką 
nuoti .niki 

Lauryną? Bruf.is ir Andriu* Ru<\i-; K 

8. M e d i c i n i n i a i d u o m e 
nys . Tikrai didelės sąskaitos 
(ligoninės, dak ta ru i , tokios, 
kurios leistų j u m s nusi rašyt i 
medicinines išlaidas nuo mo
kesčių, tur i būti laikomos-. 
Bet, jei tu r i te daug visokių po
pierių iš eilinių a ts i lankymų 
pas daktarą , arba pranešimų, 
kur užrašyta ,.this is not a 
bill". visa tai t inka tik išmesti . 
Jei nori te tu rė t i savo ligos is
toriją patvi r t inančius doku
mentus, pasilaikykite popie
rius, kur smulkiai surašytos 
neeilinės procedūros ar atsi
lankymai pas dak t a rus — spe
cialistus. 

9. G a r a n t i j o s . Ja< saugo
kite tol, kol galioja, arba to 
daikto, kur iam buvo išduota 
garanti ja, j au nebetur i te , t ada 
nėra p rasmės laikyti tokią be
vertę garanti ją. 

10. K r a u t u v i ų kv i ta i . Je i 
jums nereikia grąžinti pirki
nio ar gaut i už jį nurašymą, 
pildant mokesčius, ta i išmes
kite. Laikykite kvitus, kur ie 
pakvituoja nuo mokesčių nu
rašomus da ik tus , arba prekę, 
kuriai išduota amžina garant i 
ja. Pridėkite kvitą prie tos ga
rantijos ir laikykite. Kitais a t 
vejais kvitai yra tik šiukšlės, 
kai jau pat ikr inote jų sumą su 
įrašyta kredi to kortelės pra
nešime suma. 

11. K o r e s p o n d e n c i j a . Je i ji 
yra apie mokesčius, jūsų kre
dito istoriją, sąskaitų užda
rymą arba tebesitęsiančius 
nesutar imus , laikykite ją visą 
laiką. Kitais atvejais verslo 
korespondencija gali būti su
naikinta po metų nuo joje 
įrašytos datos. 

Peržiūrėki te visus savo do
kumentus — popierius, kas 
nereikalinga nelaikykite — 
išmeskite, namuose bus dau
giau vietos, bus švariau ir 
lengviau gyventi. 

Naudotasi įvairia medžiaga. 

• K la ipėda . Spalio 15 d. Šv. 
Kazimiero parapija šventė 
prieš metus pastatytos naujos 
bažnyčios vienerių metų su
kaktį ir sykiu paminėjo vysk. 
A Vaičiaus kunigystės auksi
ni jubiliejų. Klaipėda j am bu
vo antroji parapija, kurioje j is 
f.ir-i.iv" kuri!!:'! 



MANO SERGANTI TĖVYNE 
DALIA JAZUKEVIČIŪTĖ 

Daugybe kartų savęs esu 
klaususi, kodėl man išties 
gera būna tik Marcinkonyse? 
Negyvenau ten. Negimiau. 
nėjau į mokyklą. Ten gyveno 
tik mano seneliai, o aš pas 
juos vasarodavau. Jeigu ma
nyje yra kas nors gero, 
šviesaus — tai tos vasaros. Ir 
man gera tik ten. Marcinko
nyse... Ne Paryžiuje, ne Am
sterdame, ne šiltųjų jūrų ku
rorte. 

Seniai nebeliko Marcinko
nyse nė vieno pažįstamo, pra
ėjo daugiau nei dvidešimt me
tų nuo to laiko, kai parduoti 
senelių namai. Numelioruotas 
upelis, tekėjęs per mūsų 
daržą, jau kitos tvoros, kloji
mas nugriautas . Bet saulėly
dis vis toks pat. Skaudžiai 
ryškus. Tos pačios piliarožes 
panamiais. Tas pats švelnus, 
veidą glamonėjantis vėjas. 

„Kodėl t au čia gera, kodėl?" 
— klausiu savęs sėdėdama 
ant kapinių tvoros ta rp me
dinės bažnyčios ir miško. Ir 
pati sau netyčia a tsakau: ..To
dėl, kad tai vienintele Žemėje 
vieta, kurioje aš jaučiuosi my
lima". 

Neprisimenu, kas parašė: 
.,Iš tiesų esi susijęs tik su ta 
žeme. kurioje ilsisi tau 
brangūs kaulai". Tik čia aš 
jaučiuosi nevieniša, ne svetim
kūnis, o visa ko dalis — miš
ko, dangaus. Baltojo kalno. 
Čia ne šiaip sau brūzgynai — 
tai mano vaikystes uogos — 
gervuogės. O tos truputį juo
kingos,, truputį" panašios į viš
tas senutės, tipenančios gels
vu taku bažnyčion. — ne šiaip 
sau senutės. Jos irgi aš. Mano 
dalis. 

Mano geras bičiulis jau prieš 
ketvertą mėnesių išvyko į 
Londoną mokytis anglų kal
bos. Pirmojo jo laiško eilutė 
buvo tokia: ..Kas naujo Su
binėj'.'" Toks arogantiškas, 
toks gaveliškas šūktelėjimas. 
O jau po poros mėnesių jo 
laiškuose nublėso karštligiš
kas džiugesys, kad Londone 
viskas „daug labiau, daug gra
žiau". Ir galiausiai paskuti
niame laiške jis graudulingai 
parašė: „Tik Lietuvoje viskas 
tikra: t ikras oras, tikri žmonės 
ir tikra duona". Regis, parašė 
visai netikėtai pačiam sau. 

Nuo to laiko, kai geležine 
uždanga ėmė ir subiro, pa
mačiau ne vieną didįjį Vakarų 
Europos. Skandinavijos mies
tą. Visada, jau sugrįžusi na
mo, galvodavau, kodėl man 
ten niekada nebuvo iš tikrųjų 
nei lengva, nei gera. Nei įspū
džiai, nei menai, nei vynas, 
nei draugai — niekas nepa
dėjo. Ieškojau priežasčių sa
vyje, maniau esanti nelaimin
ga homo sovietikus. sužalota, 
užguita, nebesugebanti nu
braukti nuo kaktos amžino 
rūpesčio debesies. Betgi ir tai 
galėdavau! Ir vis tiek — tokia 
svetima margaspalvėje šven
tėje... 

Vėliau supratau — tie mies
tai manęs neįsileido, neat
pažino — nemylėjo manęs. 
Nemylėjo manęs jų medžiai, 
akmuo, namai. Visa stūmė 
šalin. Ir aš išlikdavau abejin
ga jų stebuklams, jų grožy
bėms ir pagundoms. Tai buvo 
tik puikūs reginiai mano abe
jingoms akims ir tylinčiai 
širdžiai. Praslenkantys pro 
akis kaip netvarus sapnas. 
Sapnas, nelaukiantis mano at
sako, mano dalyvavimo, nie
kuo neįpareigojantis, nieko iš 
manęs nesitikintis 

Kiek metų man reikėjo, vos 
ne viso gyvenimo, kad su
prasčiau, kas yra tėvyne. Da
bar jau žinau. Tai vieta, kur 
tave myli. Kur tave pažįsta 
vejas ir debesys. Pažįsta ir 
prakalbina. Išbara arba pa
gaili. Bet tu — ju. " jie — 
tavo. Tai vieta, kur palaidoti 

tavo žmonės, kur nebus baisu 
būti palaidotai pačiai. Kur 
kiekviena kryžkelė susijusi su 
tavo atsiminimais, tavo kalba, 
tavo kentėjimu. Kur tebestovi 
pušis, po kuria pirmą kartą 
gyvenime bučiavaisi, o iš vir
šaus lijo auksinis lietus. 

„Palauk, — staiga nutraukia 
mano minties eigą septyniolik
metė dukra, pažvelgusi į po
pieriaus lapą man per petį. — 
apie ką čia tu taip įnikusi 
rašai? Apie tėvynės meilę? Gal 
tau stogas pavažiavo? Varyt iš 
čia reikia! Skubiai. Kol dar 
esame gyvi, kol dar mūsų ne-
nuga'.abijo tavo tėvynė. Aš čia 
nebegaliu daryti nieko. Aš 
nebenoriu. Tu tušą blakstie
noms seilėmis skiedi. Aš ma
čiau rytą. Nesigink. Tu dirbi, 
dirbi ir dirbi, kiek aš atsime
nu, o neturi pinigų netgi nuei
ti pas stomatologą — antras 
mėnuo kankiniesi! Tu nakti
mis nemiegi, kai gauni są
skaitą už komunalines paslau
gas. Tu nebesipuoši. Tu visą 
žiemą pravaikščiojai kiaurais 
batais, nors sergi plaučių liga. 
Manai, kad šią žiemą bus ki
taip? Tu negali pagulėti dieną 
kitą, kai turi karščio, nes bi
jai, kad tai nepatiks tavo 
darbdaviui. Aš nenoriu taip 
gyventi, kaip tu. Kodėl mes 
gimėme šitoje šaly? Kokia tau 
dar meilė tėvynei0'." 

Paskui ją užsitrenkė durys. 
Ji nelaukė mano atsakymo. 
Žinojo, kad ilgai neatrasiu. 
Nenorėjo matyti susigūžusios, 
sutrikusios motinos... 

Nepykstu ant jos. Man tru
putį gėda. Nesumokėta laiku 
už jos anglų kalbos pamokas, 
už teatro studiją. Gėda, kad 
būna tokių dienų, kai iš
eidama į darbą palieku jai 
šaldytuve vieną kiaušinį. 
Vieną kiaušinį. Vienintelį. O 
parėjusi jį randu, nes ir ji ne
valgė — nusprendė man palik
ti. Visa tai tiesa. 

Skurdas žemina sielą. Man 
dažnai sunku, be galo sunku 
prašyti net savo uždirbtų pi
nigų. Dar sunkiau — skolin
tis. Sunku ir gėda. Kartais 
meldžiuosi taip: „Dieve, pada
ryk, kad vieną mėnesį man 
nereiktų galvoti apie pinigus. 
Tik vieną mėnesį..." Daugiau 
prašyti nedrįstu. Ir mėnesį ne
galvoti apie pinigus — kokia 
butų laimė. Mano varganai 
poetiškai galvelei. Kiek atsi
laisvintų erdvės minčiai. 

Mano pirmoji kelionė užsie
nin. Tuomet. Atgimimo pra
džioje, daug rašiau apie lietu
viškus gulagus — vaikų psi-
choncurologijos internatus, 
kuriuose dusinasi „nurašyti" 
mūsų vaikai. Karščiavausi, 
kariavau. Reikalavau. Neli
kau neišgirsta. Gyvenimas in
ternatuose iš lėto, bet vis dėlto 
keitėsi. 

Staiga atsiliepė grupelė vo
kiečių. Atvežė daug. net la
bai daug labdaros. Pamenu, 
vaikščiojau kartu su jais ny
kiais Pabradės psichoneurolo-
gijos internato koridoriais ir 
dalinau vaikams, ką tik buvo 
įmanoma, tiesiai į rankas. Sal
dumynus, žaislus, drabužius. 
Kad neišvogtų... Vokiečiai vis 
filmavo. 

Paskui jie atvažiavo dar 
kartą, ir dar kartą. Vis vežė 
furgonus dovanų internatų 
vaikams. Susidraugavome. J ie 
kvietė mane paviešėti pas 
juos. 

1991 metai. Bavarijos žeme. 
Aš pirmą kartą Vakaruose. 
Aprodė man puikius, tviskan
čius ir prabangius miestus, jų 
užverstas parduotuves, resto
ranus su fontanais ir auk
sinėm žuvelėm, karališkus 
muziejus, apvežiojo Miunche
no turtingųjų kvartalais, bu
vau net Alpėse. Akys atbuko 
nuo blizgesio, švaros, tvarkos, 
nuo tikru ir pla-t ma-iniu ge-
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lių. Taip viskas išlaižyta, 
išdailinta, išpuošta, kad, ro
dos, visai nebėra ką ir tvarky
ti, ką veikti... 

Atsisveikinimo vakarėlis vy
ko nedidelio Bavarijos žemes 
miestuko burmistro viloje. Pu
siau stiklinis namas , židinys, 
kojos grimsta į baltą kilimą. 
Aš sėdžiu su taure žvilgančio 
gėrimo, žvelgiu pro atlapas 
duris į gėlėse skendintį sodą. 

Staiga vienas vokietis prisi
minė: „Reikia pažiūrėti, ką fil
mavome Lietuvoj! Pabradės 
internatą!" Aš, apsalusi nuo 
vakaro prabangos ir lepumo, 
abejingai ats isukau į televi
zoriaus ekraną. Ir matau. 
Einu aš kažin kokio konclage-
rio nesibaigiančiais juodais tu
neliais. Pati kažkokia suvar
gusi, susirūpinusi, juodai ap
sirengusi, vis lenkiuosi prie 
vaikų šašuotų galvų, sprau-
džiu kiekvienam kažką j lie
sas rankeles. 

Ir vaikai kažkokie pajuodę, 
baisūs, kaip ir aš. juodai ap
rengti. Net atpažįstu vieną 
kitą kančios iškreiptą veidelį. 
Štai tą, kuris prišliaužė ir ap
kabino mano kojas. Štai tą, 
kuris bučiavo apelsiną. Atsi
menu tuodu, kurie susipešė 
dėl kepuraitės ir draskė viens 
kitam veidus kažin kaip ypač 
žūtbūtinai. Vaizdai nesibaigia, 
kartojas... 

Staiga vertėjas palietė mano 
petį ir pasilenkęs sukuždėjo 
man į ausį: „Išeikit, geriau 
išeikit..." Gerai nesuprasdama 
kodėl, aš mechaniškai pakilau 
ir išėjau. 

Nušlitiniavau į vonios apar
tamentus, uždariau duris. Vei
drodyje pamačiau savo šlapią 
nuo ašarų veidą. Negražų, 
iškreiptą, su juodom sro
velėmis, nuvingiavusiomis net 
iki aukštos palaidinukės apy
kakles. Nepajutau, kad ver
kiu. Nežinau, kaip tai pra
sidėjo... 

Bet visai ne gėda sukilo 
širdyje. Aklas įniršis. Greičiau 
namo! Ką aš čia veikiu tarp 
šitų biurgerių? Kurių velnių 
aš čia sėdžiu? Visą savaitę! 
Kai ten, namuose. — šitaip! 
Ne savęs verkiau. Verkiau tų 
vaikų. Ir savo vaiko. Ir tė
vynės... 

Ir kai tą vakarą dar kartą 
manęs paklausė, o klausė 
dažnai ir su kažkokiu nesvei
ku pasimėgavimu, ar norėčiau 
pasilikti gyventi Vokietijoje, 
nebeišlaikiau. 

Paprašiau vertėjo būti tiks
laus ir neskubėti. Atsistojau ir 
pasakiau pačią gražiausią 
kalbą savo gyvenime. Aš — 
nemokanti kalbėti viešai. Be 
jokio lapelio, be pasiruošimo. 
Širdis degte degė. Mano tė
vynes dvasia padiktavo man 
tą kalbą. Bet nebegalėčiau jos 
pakartoti. Tik žinau, kad sa
kiau, jog už viso pasaulio tur
tus negalėčiau gyventi pas 
juos. nes čia nėra maisto ma
no mintims ir mano širdžiai. 

Nesvarbu, ką kalbėjau, svar
bu, kad tikrai juos įtikinau, 
jog yra Lietuvoje žmonių, ku 

rie visai nenori gyventi Vokie
tijoje. O šituo juos įtikinti už
vis sunkiausia. . . Per tą jų so
tumą, per tą jų įsivaizdavimą, 
kad mes visi slaptai ' a r atvi
rai) pavydime jiems to viso 
komforto, lyg pasaulyje už jį 
nebūtų nieko svarbiau. 

Vertėjas neišvertė tik vieno 
mano „pareiškimo": man į šitą 
puikiąją svetainę su keptais 
paršeliais ir odiniais foteliais 
norėtųsi įvažiuoti su tanku... 
Ir ačiū Dievui. Vis tiek jie 
nebūtų supratę, kad tai 
šlykštu. Ir kad aš labai noriu 
namo. 

Tokios štai mano meiles 
spalvos tėvynei. Skaudžios, ži
noma. Bet t ikras tėra skaus
mas. Bepigu mylėti viskuo 
apkrau tam, apdėtam, pūkuose 
užliūliuotam. Pabandyk my
lėti, kai turi tik vieną kiaušinį 
dviem... 

Mano tėvynė serga. Nesuge
ba pasirūpinti savo vaikais. 
Neseniai kalbėjausi su poetu 
Edmundu Kelmicku. Apie sa-

Nuotr. Algio Jakšto 

vižudybes. 
Kadangi jis — praktikuojan

tis katalikas, paklausiau, ar 
smerkia savižudžius. Edmun
das atsake: „Manau, kad devy
niasdešimt procentų savižudy
bių Lietuvoje yra žmogžudys
tės. Kaip galėtume smerkti? 
Valstybe žudo savo žmones. 
Niekam nereikalingi, apvilti, 
atstumti jie nužudomi jų pa
čių rankomis. Lietuvoje jau 
spėtas sukurti įvaizdis, kad 
laimė yra gerovė. Gražių ponų 
gražus gyvenimas. Apie tai 
čiauška spauda ir televizija — 
stilingi namai, baldai ir limu
zinai. Štai laime! Žmogelis, 
negaudamas ne tik viso to, bet 
net pragyvenimo minimumo, 
pasijaučia visišku nieku. Pa
meta protą, lenda į kilpą. Tai 
jį smerkti? Kokia čia savižu
dybė? Juk jis sunaikintas, nu
žudytas. Paliktas be vilties, be 
tikėjimo — išmestas". 

Sutinku su Edmundu. Kas 
žino, kiek iškentė kiekvienas 
prieš kapituliuodamas, ar iki 

Amerikos Lietuvių piliečių 
Suffolk apskrities klubas, 
esantis Long Island, lapkričiu 
4 d. sušaukė savo narių metinį 
susirinkimą. 

Šis klubas, įsteigtas 1922 m. 
sausio 18 d., už dvejų metų 
minės savo gyvavimo aštuo
niasdešimtmetį. J is ilgą laika 
buvo labai aktyvus Long Is
land lietuvių gyvenime. Jo na
rių skaičius vienu metu sieke 
per 250. Laikui bėgant, daug 
narių išmirė ar iškeliavo ki
tur. Po karo atvykusieji nau
jieji ateiviai, kaip į ki tas senų
jų ateivių organizacijas, nela
bai gausiai į organizaciją sto
jo. Tad dabart inis narių skai
čius yra gerokai sumažėjęs ir 
dėl to visa veikla gan su
siaurėjo, pas i tenkinant tik re
tais susirinkimais, dažniau
siai švenčių progomis. 

Šis susir inkimas, sušauktas 
East Northport mieste esan
čiose Steak Port restorano pa
talpose, buvo ypač darbingas 
dėl ateities veiklos ir aukų 
paskirstymo iš klubo iždo. Su

sirinkusieji nariai balsavimo 
keliu nu ta rė išdalinti net 
6.000 dolerių. Buvo paskirta: 
2,000 dol. Tautos fondui, po 
1.000 dol. — „Lietuvos Vaikų 
vilčiai" įLi thuanian Children's 
Hopei ir paramai Lietuvos li
goninėms i.Lithuanian Mercy 
Lift). po 500 dol. — Lietuvos 
vaikų globai (Lithuanian 
Children Relief, Lietuvos par
tizanų globai, Lietuvos kata
likų šalpai ir žurn. Salomėjos 
Narkėl iūnai tės žurnalistikos 
fondui. 

Klubui j au ilgus metus vado
vauja Algirdas Mačiulaitis. 
padedamas iždininkės Romos 
Vedeckienės ir sekretores Da
nutės Laukienės, kuri šiame 
susir inkime buvo išrinkta vie
ton Elenos Juškienės , pasi
t raukusios dėl ligos. Klubo ta
rybos nariais yra — Juozas 
Giedrait is . Edvardas Laukys 
ir Kęstut is K. Miklas. 

Nuta r ta kitą susirinki
mą sušaukt i po Naujųjų metų, 
pavasariop. 

Kęstut i s K. Miklas 

galo išsaugojo sveiką 
Dievas protingesnis už 
Jis atsirinko. 

protą? 
mus . 

Nežinau, koks konsil iumas 
diagnozuos mano sergančiai 
tėvynei ligą. Kokių vaistų pa
skirs. Gal tie, kurie laimės 
rinkimus, atspės jos negalią? 
Gal tie. kurie praloš? Ir lieka 
kliautis, vien savimi. Vėl tik 
savimi. Taip pat kaip soviet
mečiu. Tada irgi buvai bejėgis. 
Galėjai nebent išsaugoti savo 
sielą. Bet kartais ta ip knieti 
šūktelėti: „Tėvyne, a r aš t a u 
reikalinga? Ar tu myli mane? 
Ar aš tau rūpiu?" 

Ir todėl, kad nešūkaučiau, ir 
todėl, kad ruduo, aš nuva
žiuosiu \ Marcinkonis.. Basty-

siuos ten visą dieną. Sėdėsiu 
an t kapinių tvoros ir Baltojo 
kalno papėdėje. Mane atpa
žins vėjas. Pasit iks. Tas pats 
vėjas, kuris glamonėjo mano 
žilą senelį, einantį rugių lau
ku. Tas pats vėjas, kuris prieš 
penkiasdešimt metų plaikstė 
mano mamos pigią gėlėtą 
vestuvine suknelę prie Šv. 
Mykolo bažnyčios Vilniuje. 
Tas vėjas manęs laukia... Ūžt! 
Ir aš tapsiu laiminga. Ne
žiūrint to prakeikto vienišo 
kiaušinio šaldytuve. 

O iš Marcinkonių sugrįšiu 
vėl su viltimi. Todėl, kad iš 
ten visada tokia grįžtu. 

„Laiko balsas". 2000 m. 
rugsėjis. Mįį 10 
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LOT skrydžiai žymiai priartino Centrine ir Rytų Europa. — 
Naujas tvarkaraštis įgalina keliauti greičiau ir maloniau. 

Persėdimas - tarsi lengva mankšta kojoms, 
pačios žemiausios, taigi, skrisdami LOT. nanuskriausita savo piniginės. 

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

stiuardesėmis, svetingumu, kokybišku aptarnavimu ir nepralenkiama virtuve. Naujausi, moderniausi lėktuvai 
iš Niujorko, Niuarko, Čikagos*, Toronto nuskraidins jus tiesiai j Varšuvą. I-engvas, malonus persėdimas 

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

*lOT benaroujo su American Airlines, taigi, galite patogia) susisiekti su dar 14 JAV miestu 
Skambinkit* mums arba savo kelionių agentūrai, o taip pat aplankykit* mūsų i n t * r n * t i n * s v * t a m * : w w w lot com 

POLISH AIRLINES 

UJT Informacija ir rezervacijos: 
1-800-223-0593 TlCKETSONL INE • 

www.lot.com 

http://www.lot.com


DRAUGAS, 2000 m. lapkr ič io 18 d., š e š t a d i e n i s 

Jei nepavyko suliesėti, 
paskambinkite te!. 

917-374-1434, 
718-972-6347 

arba parašykite e-mail adresu 
vaiva@netzero.net 

J ū s ų n a m u o s e už minimalų 
atlyginimą nervų ligų daktaras 
Saulius Vaidelis padės atsikratyt; 
stuburo ir galvos skausmų, rankų 
ir kojų tirpimo, raumenų spazmų. 
Skambinti tel. 773-412-6472. 

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

Jos namas naujas, gražus. 
puikiai įrengtas. Susitarus. 

ASTA galės patiekti pietus. Į 
vakariene jums ir jūsų 

draugams. Parveš nuo stoties ir 
galės nuvežti kur tik 

pageidausite. 
ASTA G U D A I T I E N Ė 

Papa rč ių gatvė 6. J u r b a r k a s 
Tel. 011-370-48-53462. 

Plaukų salonas Riverside, II.. 
ieško rusiškai arba angliškai 

kalbančios plaukų šukuotojos. 
manikiūnstės ir pedikiūnsies. 

Tei raut i s telefonu 
708-442-0660. 

Reikalingi dažvtojai su patvrimu 
Amerikoje. Privalo turėti 

automobilį. Darbas šiauriniuose 
rajonuose Skambinti tel. 847-

808-V109 vakare nuo 8-10 val.,s 
dienu tel. 847-980-7887. į 

Susikalbėsite angliškai, rusiška;.' 

Gal iu prižiūrėti pagyvenusius 
žmones su negalia, atlikti namų 
ruošą, taip pat atlikti kontaktui; 
masažą biosrovėmis bei g> venti 
kartu. Tel. 773-436-6581. 

F i r m a . . L i t h u a n i a n P r e s s " 
užprenumeruoja įvairius laikraš
čius ir žurnalus. Prenumeruojama. 
visame pasaulvje. Tel. 708-345- į 
2309. Adresas:'1501 N. 17th A ve., i 
Melrose Park. IL 60160. L-maii: 
LithuanianPress@ hotmail.com. 

Nikos R e s t a u r a n t 
7o00 S. Harlem, Bridgeview, IL. 

Tel . 708-496-0300. 
Needs expe r i enced Engl i sh 

s p e a k i n g se rve r s . 
Apply in person. 

Moteris, kalbanti angliškai, ieško 
darbo. Gali prižiūrėti vaikus bei 

vyresnio amžiaus žmones ir gyventi 
kartu. Tun patirties prižiūrint ir 

slaugant vyresnius žmones. 
Tel. 630-816-7114. ,... 

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

Vvrų ir moterų 
Madinei kirpimai. 

dažvmai. cheminiai 

k;rpej3: 
šukavimai. 
sušukavimai. 

manikiūras, pedikiūras, soharumas.; 
Skambinti N 
tel. 773-284-

aidai. 
1011. 

R e i k a l i n g a m o t e r i s 
p r i ž i ū r ė t i s eną m o t e r į 

Flor idoje . N a m a s ant Atlanto 
v a n d e n y n o kranto. 

S k a m b i n t i 3 0 5 - 9 3 7 - 4 5 1 9 . 

T v a r k i n g a ir sąžininga 39 s 

metų moteris, turinti patirtį. ? 
gali p r i ž iū rė t i vaikus savo 

namuose. Te l . 708-485-7609. 

Salone „ M i r a ž a s " kirpėja 
SKIRMANTĖ tvarko plaukus I 
vyrams ir moterims. Susitarus, " 

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

namų tel. 708-612-9526. 

Re ika l i ng i m ū r i n i n k a i ir 
pagalbiniai darbininkai . 
Te i . 630-434-9744 a r b a 

630-816-7114 . 

S Ū D Y T O S SILKĖS iŠ K A N A D O S ! 

Užsisakykite šventėms jau dabar! 

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

Skambinkite: 7 0 8 - 6 8 7 - 5 6 2 7 . 
Pristatome UPS. 

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

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

A l s i p , I L . 

THANKSGIVING DAY 
GREETINGS 

to all of our customers from 
CRAVVFORD SAUSAGE CO.. Inc. 

2310 S. Pulaski, Chicago, IL 
773-277-3095 

..Everything fresh as a daisy" 

MID TOWN BANK 
OFFERS CAREER ADVANCEMENT, 
A GREAT WORK ENVIRONMENT AND MUCH MORE 

Our privately held bank. with four excellen.t near north locations. 
foeuses on customer delight and building strong relationships 

vvith its customers, employees and the community. 
AssL Tetter Mgr. 

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

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

Min. 1 yrs. supervisory exp. and 3 yrs. Teiier exp. 
TeHere(PT) 

Min. 3 yrs. cash handling exp. (I.e., bank teiier. retail sales) with cash 
dravver balancing responslbilitles 

Loan Operatjons Associate 
Responsibilities include balancing computer system totais to general 

ledger accounts. The Loan Ops. Associate should have a work ing 
knowledge of real estate and auteineurance. 

Minimum of 2 yrs. Loan Ops. exp. 
We offer incentives after ąualhTcattons. Please tax your resume to 

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

P a r d u o d a m a s ge ras 3 
k a m b a r i ų b u t a s Kaune, 

Šilainių raj. Tel . L ie tuvoje 
370-7-237212 a r b a J A V 

773-582-0352, kviesti Rasą. 

Nerūkanč iam vyrui 
i šnuomojamas vienas kambarys 

arti 63 ir Pulaski Str. 
Atskiras Įėjimas. $49 per savaitę. 

Skambin t i : 
773-767-1357. 

~j """akiu paslaugas parduodant 
i ar perkant namus, butus, 

žemes sklypą. Padedu 
'M i susirasti butą nuomavimui 

BŠ?' S arba išnuomoti Jūsų 
turimas patalpas, galiu 

tarpininkauti gaunant 
f inansinę paskolą. 

O'FLAHERTY REALTORS & 
BUILDERS, Inc. 

Gražina Jonavičienė 
7 0 8 - 4 3 0 - 1 0 0 0 
7 0 8 - 5 9 9 - 4 3 9 9 

jonavic iusOaol .com 

773-585-9500 

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

No o^e makes round-tnp travei to Lithuania easier and more convenient than SAS. 
From Chicago. we offer daily service to Vilnius with a hassle-free connection via 
Stockholm, When you're ready to return. you'll enjoy same-day travei back to 
Chicago through our Copenhager hutx Fmd out what a wond of difference SAS 
can make for your next tnp. Just cal; your Travei Agent or SAS 3t 1-800-221-2350 
or visit our website at www,scand>r>av'an.net. 
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M O V I N G 
I lgamet is profes iona lus 
k r aus tymas Č ikago je ir 

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

Moving! Profesionalus 
k raus tymas Čikagoje ir už 

jos ribų. Išvežame senus 
daiktus, šiukšles ir kt. 

Tel. 630-816-7114. 

Egidijus Construction 
N a m u vidaus ir išorės 
dažymo, aliuminio darbai, 
visų rūsių stogai, staliaus 
paslaugos. P igu , g r e i t a , 
patikima. 

Tel. 8 1 5 - 5 7 7 - 1 7 9 7 . 

STASVS ŠAKINES 
Dažytojas iš vidaus ir iš lauko, 

popieriuoja kambarių sienas. 
Darbas garantuotas 

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

J vmoK mmva 
Veikio nuc 

8900 So; m A K t C R R c . o , W I U . < W STMNCS, hJUNOG T E L 708.839.1003 

Šešics pokylių, salės - tinka įvairioms progoms 
Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 

35 M 40 svečių 
'03 ik. "35 svečia 

BmSmlhtm 

4C-ik;63sveč"w 

i t l O N k 0 0 H 
63 i k i ' ZO svečia 

Ar mėgstate šoktii 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

125 i i i 175 svečių 

ItliUSiUIM 
225 iki 550 svečia. 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 VV. Archer Ave. , C h i c a g o , IL 60638 

Tel. 773-581-8500 
• Lietuviška d u o n a ir raguol ia i 
• Vestuviniai ir įvairus tortai 
• Lietuviškas ma i s t a s—"ca te red" 
• Siunčiame m ū s ų p r o d u k t u s UPS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BAKE 

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

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos p roduk ta i ir užkandžia i 

mies to cen t re 
Savaitgali uždaryta 

4738 W. 103 r d ST 
O A K LAWN, I L 60453 

708-422-7900 
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA 

W W W . M A Z E I K A . C O M 
4 ^ * * X x # : | ^ * * * J ^ * * * * * * * * * * * * * * * > l ^ * * * * * * * * * * * # * * * * * * * * * * * * 

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

4738 W . 103 rd ST., OAK L A W N , I L 60453 
708-422-3922 

DRAUDIMO AGENTAI 

to LITHUANIA 
from $0.21 perimta 

Grefit -ato» to iem re»t of trte wortd - airy d«y, any time. 
For ittfor+Tvi fur> ca It Long Distance Port: 

7-fifJfl-449-0445 
PADUODAME 3,;...:u 

• ' ' , , - 1 S "ARKAVIVC 
[NAS 

120 
110 V 

\PRITAIKVT. 

M ELEKTROS TINKLUI 

8~§8 6 :5 2 M 8 . 8 0 0 7 7"5 7363 

mocideuta 
For -_nique L i t . h u a n i a n 

Ar-.s and c r a f ' s , 
oLease visit 

«WM maridana.com 

M0M08UM 
PARDUODAMI IŠSIMOKEJIMUI. 

PADEDAME ĮSIGYTI VARŽYTINĖSE. 
9 TVARKOME FINANSAVIMĄ, DRAUDIME 

^autotrade 
™ Tci. «»?-f 15-2148, f3T-257-6822 

KV;EST; MJ»JAI;GĄ 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai. 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBUO. NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOL1S 
3208 1/2 VVest 95th Street 

Tel. C708) 424-8654 
(773) 581-8654 

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

"soffrts", "decks", "gutters", plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 

I S.Benetis, tel. 630-241-1912.x 

Care eivers nceded! 
Home Health Care International 

needs three experienced caregivers. 
Requirements include: expenence. 

good English. references. driver 
liccnse $85 to SI20 per day 
depending on aualifications 
Please call 262-763-2615. 

Work 12 days on and 2 days off. 

ROBBINS & LLOYD MortfjcKjr 
rorpor. i t ion 

• Nekilnojamo turto pirkimas ir perfirtansavimas 
• 100"n finansavimas (be pajamų patikrinimo) 
• Be ,,žalios kortos" — ne kliūtis! 
• Sutelkiamos sąlygos žmonėms su bloga 

kredito istorija arba be jos! 
• Finansuojame apartamentų ir daugiabučių 

namų pirkimą 
Kreiptis: tel. office 847-562-1600 
fax 847-562-0444 
tel home 630-963-3899 

t=> 
Vivirnv vienodo* pirkimo trt»ės 

Kviesti Mindaugą (Mike) 

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

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

Skambinti Sigitui, 
teL 773-767-1929. 

C.L.Quality Body Shop 
Remontuojame, patekusį į 

avariją atstatome, dažome ir 
poliruojame, taip pat 

parduodame automobilius. 
Reikalingas skardininkas. 

Skambinki te 815-723-7650. 

Išnuomojamas 
apšildomas 4 kamb. 

1 mieg. butas 67 & Whipple apyl. 
$375 j mėn. + „security" 
Tel. 773-434-4543 

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

Lietuvišku metodu d a ž a u 
antakius ir blakstienas, darau 
manikiūrą ir pedikiūrą, kerpu ir 
dažau plaukus ir atlieku kt. 
kirpyklines paslaugas; su vašku 
nuimu plaukus nuo veido ir kojų.-
Parduodu rusiškas telefoninių 
pokalbių korteles. Tel. namų 773-
476-0513, mobilus 773-317-6965. 

Kalame visų rūšių „s id ings" , 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. S k a m b i n t i f 

Romai tel. 630-774-1025. S 

Window VVashen. Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver's license and trans-
portation. Mušt be fluent in English 
L^A. McMahon Window VVashing. 
Tel. 800-820-6155. 

Vyrų ir mote rų k i rpė ja . 
15 metų patyrimas. Greitas, 

malonus patarnavimas. 
Skambin t i Vanda i , 

tel. 708-422-6558. 

Samdome (už paslaugą mokėti 
nereikia) įvairiems da rbams 
Downers Grove, IL — puiki 

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

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

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

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

Kalbame angliškai, lenkiškai, 
rusiškai, ispaniškai. 

Kreipkitės į Haliną arba Marek. 

Perka te automobi l i? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Ką tik atvykote j JAV? 
Ne problema! 

Žemos automobilių kainos! 
Žemiausi finansavimo %! 

Maži mėnesiniai mokesčiai! 
Nėra pradinio mokesčio! 

Galite sėsti už vairo šiandien! 
Tel. 630-841-6527. 

ATTENTIONIMMIGRANTS! 
Canada and Australia 

are accepting applicants for 
Permanen t Residence! 

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

GTS concentrating in immigration 
immigration-service.com 

GREIT PARDUODA 

«jjį, RL1VIAX 
^REALTORS 
0fFC.(773) SSS - S9S9 

MMK r7M) 42S • 71S0 
MOHL 177 J) 590-0205 

R I M A S L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 

• Nuosavybių Įkainavimas veltui 

• Perkame ir parduodame namus 

• Pensininkams nuolaida 

•SSiS* MIS 
Alexander J. Mockus, 

LTD 
Realtors 

, B U D " B A L Y S B U D R A I T I S 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus. 773-767-6655 Pg. 312-308-0307 

F u 773-767-9618 

GpAxy, 
21. 

Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn. Illinois 60453 
BUKOMS (706) 423-9111 
Voice Matl (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Re«. 708-423-0443 

ASTA T.MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvainų nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose 

2£b 
SALĄMANCA 

Voicemail 
773-6SO-6878 

Pager 
773-260-3404 

Cell. tel. 
630-660-5988 

A U D R I U S M I K U L I S 
Sprendimai! Sprendimai' 

SprendįniaH^ 
Ketinate pirkti, parduoti ar įkainoti 

nekilnojamą turtą? Turite sunkumų :>u 
pa_skola? Jums profesionaliai patars ir 

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

O m u o s — 
— = r - 7 ~ Z a . 

New Vision 
12932 S. LaGrange 
Palos Park, IL 60464 
Bus.: 708-361-0800 
Voira Mafl: 773-854-7820 
Pager: 708-892-2573 
Fax: 708-361-9618 

DANUTĖ MAYER 
Dirba naujoje įstaigoje. Jei nonte par

duoti ar pirkti namus mieste ar 
priemiesčiuose, kreipkitės i DANUTĘ 

MAYER. Ji profesionaliai, 
sąžiningai ir asmeniškai patarnaus. 

Nuosavybių įkainavimas veltui. 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

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

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms kom

panionėms ir namų ruošos 

darbininkėms. Galima gyventi ' 

kartu arba atvykti į darbą ir 

išvykt:. Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

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

mailto:vaiva@netzero.net
http://hotmail.com
http://mkJtownbank.com
http://jonaviciusOaol.com
http://WWW.MAZEIKA.COM
http://maridana.com
http://carlislestaffing.com
http://immigration-service.com


* Vilnius, palyginti su ki
tais pasaulio miestais, yra 
gana nebrangus — finansų 
dienraščio „Financial Times" 
paskelbtame 156 brangiausių 
miest*; sąraše Lietuvos sosti
nei atiteko 121-oji vieta. Bran
giausiais pasaulio miestais 
pripažinti Libijos sostinė Tri
polis bei Sirijos sostinė Da
maskas. Pigiausia pragyventi 
yra Zimbabvės sostinėje Ha
rarėje. Latvijos sostinei teko 
101-oji vieta, Estijos — 134-
oji. Lenkijos sostine Varšuva 
užėmė 148-ąją vietą, tuo tarpu 
pragyvenimas Rusijos did
miesčiuose yra brangus — 
Sankt Peterburgas yra 7-as, o 
Maskva — 36-as pagal bran
gumą pasaulio miestai. Mies
tų brangumas buvo vertintas 
pagal būtinas šeimos, turin
čios du mokyklinio amžiaus 
vaikus, išlaidas. (BNS) 

* Dauguma balso teisę tu
rinčių Lietuvos rinkėjų yra 
patenkinti spalį vykusių rin
kimų \ Seimą rezultatais. 
Apklausos duomenimis, trys iš 
penkių Lietuvos rinkėjų yra 
patenkinti rinkimų rezulta
tais. Tik vienas iš dešimties 
Lietuvos gyventojų yra labai 
nepatenkintas rinkimų rezul
tatais, o iš viso nepatenkinti 

KALĖDINE DOVANA 
„INDUSTRINĖS PARAMOS SĄJUNGA AMERIKOJE" 

IPSA INTERNATIONAL 
siūlo J ū s ų g im inėms ir draugams Lietuvoje 
rūkyto* kiaul ienos mėsos produktų rinkinį. 

1. Jautienos išpjova 
2. Kiaulienos kumpis 
3. Kiaulienos šoninė 
4. Kiaulienos išpjova 
5. Lašiniai „Naminiai"1 

6. Dešros: Šalto rūkymo 
7. Dešrelės: Karšto rūkymo 

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

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

$110.00 
12A-12 kg 

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

no 2 kg 
12 kg 

26.4 Ibs 

$97.00 
lOA-lOkg 

2kg 
l k g 
l k g 
l k g 
l k g 
2 kg 
2 kg 
10 kg 
22 Ibs 

$80.00 
8A-8kg 

l k g 
lkg 
l k g 
— 

l k g 
2 kg 
2 kg 
8 kg 

17.6 Ibs 

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

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

Seimo rinkimų rezultatais 
trečdalis rinkėjų. Rinkimų re
zultatais labai patenkinti 9 
proc. rinkėjų, greičiau paten
kinti — 50 proc. Rinkimų re
zultatai greičiau netenkina 22 

proc. rinkėjų, o labai netenki
na — 10 proc. Apklausą spalio 
18-24 d. atliko bendra Lietu
vos ir Didžiosios Britanijos rin
kos ir viešosios nuomonės tyri
mų kompanija „Baltijos tyrimai". 

Brangus praeivi, eik greičiau, užmiršk tu mano kapų 
Ir ten ieškok tu mano meiles raudančių, dienų — 
Kaip aveles jas susišauk, kaip ramunes, po lapą 
Surink širdin — tegul nevysjos niekad nuo šalnų. 

B. Brazdžionis 

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. f A. 

STASYS BRIEDIS 
Minint mūsų mylimo Vyro, Tėvelio, Uošvio. Dieduko, 
kurio netekome 1998 m. lapkričio 20 d. mirties sukaktį, 
šv. Mišios už velionį bus aukojamos š.m. lapkričio 20 
d., 8 vai. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčioje, Lemom, IL. 
Prašome gimines, draugus ir pažįstamus tą dieną 
prisiminti velionį Stasį savo maldose. 

Nuliūdusi šeima. 

A. f A. 
VLADEI LAPENIENEI 

mirus, jos vyrui GEDIMINUI, dukrai LINAI 
MICKEVIČIENEI, sūnui EDVARDUI bei jų šeimoms 
reiškiame gilią užuojautą. 

Tadas Mickus, Stasys Mickus, Andrius Mickus, 
Gražina Ward ir V\tas Mickus su šeimomis 

DRAUGAS. 2000 m. lapkričio 18 d., šeštadienis 

Siųskite pinigus per VVestern Union®* 
ir gausite piniginę nemokamai ir taip pat galite. 

_ 

Su kiekvienu pinigų persiuntimu 
esate įtraukti į „Laimingos 
Piniginės" loteriją ir turite 
galimybę laimėti iki $10,000. 

M/alIet 6 
Fortune 

! 
EEPSTAKE 

Reikiant daugiau informacijos, kreipkitės 

l -800-325-6000 
Informacija perduota anglų kalba. 

www.westemunion.com 

VVESTERN MONEY 
U N I O N TRANSFER 

The fastest way to send money worldwide SM 
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A. t A. 
JUOZAS ŠILIMAITIS 

Mirė 2000 m. lapkričio 15 d., sulaukęs 53 metų. 
Gyveno Brighton Park, IL. Gimė Vokietijoje. 
Nuliūdę liko: duktf1 Krista, jo mama Liuda bei jos vyras 

Kazys Velūnas, jo buvusi žmona Dana Endrijonaite su vyru 
Russell Pape. 

Priklausė JAV Veteranams, UFW Post #5216. 
Velionis pašarvotas sekmadienį, lapkričio 19 d. nuo 3 

iki 9 v.v. Palos Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. South-
west Hwy, Palos Hills, IL. Laidotuves įvyks pirmadienį, 
lapkričio 20 d. po 11 vai. ryto religinių apeigų, kurias atliks 
kun. J. Kuzinskas. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji. 
Laidotuvių direkt. Palos Gaidas Funeral Home. 

Tei. 708-974-4410. 

„DRAUGAS" lietuvybės švyturys ir sargas! 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ' 
„DRAUGĄ" atminkime savo testamente. 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

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

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

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

5200 W. 95 St. 
Oak Lawn, IL 

9900 W. 143 St. 
Orland Park, IL 

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

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

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK. 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-476-2345 

NATIONWIDE TOLL FREE nemokamas) Tel. 1-800-994-7600 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICACO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

ALL PHONES 
1 708-652 5245 

PALOS - GAIDAS 
FUNERAI. HOME 

• Patogioje vietoje 
tarp Čikagos ir Lemonto 

• 10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. Southwest Hwy. 
P a l o s Hills , IL 
708 974 4410 

http://www.westemunion.com
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GOJĘ INKESE 

Kur.. Jaur.rus Kelpšas '.dešinėje), dabar besidarbuojantis Šve. M. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapijoje, „Drauge" viešėjo su Seimo nariu Petra 
Gražuliu, kuris šį savaitgali dalyvaus ALTo suvažiavime Čikagoje 

N'uotr. Jono Kuprio 

J a u n i m o c e n t r o t a r y b a ir 
valdyba maloniai kviečia lie
tuvių visuomenę sekmadienį, 
gruodžio 3 d., dalyvauti me
tinėje vakarienėje . Šv. Mišios 
tėvų jėzuitų koplyčioje — 3 
vai. p.p. P rograma ir vakarie
nė — 4 vai. J C didžiojoje sa
lėje. Programą atliks solistė 
Nijolė Penikai tė ir akompa-
niatorius M'anigirdas Motekai-
tis. Laimėjimai bus nuo 100 
iki 500 dolerių. Savo dalyvavi
mu padėsite -JC toliau klestėti. 
Bilietai užsisakomi tel.: 773-
778-7500. 

A k t o r i a u s Petro Venslovo 
poezijos ' rečitalis kartu ir 
kanklininkes Genovaite? Ra-
zumienės vakaronė įvyks lap
kričio 22 d., trečiadienį 7:30 
v.v. Jaun imo centro kavinėje. 
Tai bus Teatro festivalio pra
džia. Spektakliai vyks lapkri
čio 24 d., penktadienį, lapkri
čio 25 d., šeštadienį, du spek
takliai ir lapkričio 26 d., sek
madienį, paskutinis spektak
lis ir po jo užbaigtuvių vaka
rienė. Į visus spektaklius ir 
vakar ienę bilietai gaunami 
„Seklvčioįe". 

Vyresn ių jų l ie tuvių cent 
r e „Sek lyč io je" lapkričio 22 
d. trečiadienio popietes prog
ramos nebus (nes tai - pasi
ruošimas Padėkos dienai). Vėl 
pasimatysime lapkričio 29 d., 
trečiadienį. 2 va!.p.p. dainų 
popietėje su muz. Faustu Stro-
lia. Iki malonaus pasimatymo! 

L a p k r i č i o 26 d., sekmadie
nį, 6 val.v. Jaunimo centre 
bus suruošta iškilminga fes
tivalio užbaigimo vakarienė, į 
kurią bilietus ir vietas jau ga
lite užsisakyti „Seklyčioje"' 
ttel. 773-476-2655). 

P a s k a i t a s u a u g u s i e m s 
..Naršant po Internetą" vyks 
lapkričio 27 d. 10 vai.r. 
Wrightwood-Ashburn bibliote
koje, 8530 S. Kedzie Ave. Ten 
pat lapkričio 22 ir 29 d. 10 
vai.r. vyks kita paskaita -
..Kaip naudotis elektronine 
Čikagos viešosios bibliotekos 
kortele?7'. Informacija tel. 312-
747-2696. 

Maskvos b e r n i u k ų cho
ras dainuos lapkričio 25 d., 
šeštadienį, 8 val.v. Dominican 
universitete. Lund Audito
rium (7900 W. Division St., 
River Forest). Trisdešimties 
berniukų choras atliks įvai
riausių Rusijos. Europos, Pie
tų ir Šiaurės Amerikos kom
pozitorių muziką bei populia
rias kalėdines giesmes, o taip 
pat L. Bernstein ..Gloria" ir 
„Kyrie". Informacija tel. 708-
524-6942. 

Š a k i e č i ų m e t i n i s s u s i r i n 
k i m a s vyk.- lapkričio 30 d., 
ketvirtadienį, 1 v.ti.p.p. Šaulių 
namuose, 2417 VY. 43rd Str. 
Valdyba kviečiam.* dalyvauti . 

L i e t u v i ų rašy to jų d r a u g i 
j o s 1999 metų li teratūrinei 
premijai, kurią kasmet paski
ria Lietuvių fondas, išeivijos 
lietuviai rašytoja: savo išleis
tas šiais metais knygas prašo
mi siųsti iki gruodžio 25 d. Vi
siškai nesvarbu, kur knyga iš
leista. Vėliau knygos bus per
duotos Lietuvių rašytojų drau
gijos archyvui, kurį tvarko ra
šytojas Stasys Džiugas. Kny
gas siųskite šiuo adresu: Stase 
Petersonienė (Lietuvių rašyto
jų draugija), 2534 W. 40 St.. 
Chicago, IL 60632. 

L i t e r a t ū r o s v a k a r a s „ P a 
v a s a r i s ž iemą" įvyks gruo
džio 8 d., penktadienį, 7 val.v. 
J aun imo centro kavinėje. Pro
gramos atlikėjai - daugiausia 
jaunieji kūrėjai. Visi kviečia
mi. Vakarą rengia Lietuvių 
rašytojų draugija. 

S u v a l k i e č i ų d r a u g i j o s su
s i r i n k i m a s vyks lapkričio 21 
d., antradienį, 1 vai.p.p. Šau
lių salėje. 

P a s a u l i o l i e tuv ių c e n t r o 
k a l ė d i n ė m u g ė įvyks gruo
džio 2-3 dienom:: centro di
džiojoje salėje. Paskambinkite 
Aldonai Palekienei tel. 708-
448-7436 ir užsisakykite vie
tas . 

LB Lemooto apylinkes pietų metu. Sėdi iš kaires': Nijole Nausėdiene, Romas Kronas. Alicija Mikucauskienė, 
Gediminas Kazėnas. Stovi: Eugenijus Stasiulis, Alfredo Mikučauskas. Leonardas Juraitis. 

N'uotr. B a n i u t ė s K r o n i e n ė s 

IŠKILMINGI LEMONTO LB PIETUS 

• BALTIC MONUMENTS, 
1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pa t PL Centro. TeL 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi-
mir .as K a z ė n a i . Visų rū š ių 
paminklai, žemiausios kainos, 
ge r i aus iomis sąlygomis . Pa
ge idaujant a t v y k s t a m e į na
mus. 

• L a i m a ir A l g i m a n t a s 
A n t a n ė l i a i , Omaha. Nebraska, 
šventė 50 me tų vedybinę su
kaktį . Ta proga jų giminės ir 
draugai aukojo, o aukas ponai 
Antanėliai paskyrė nuskriaus
tiems Lietuvos vaikams. Auko
jo: Rimas ir Shirley Guzulai-
čiai, Juozas ir J a n e Rackevičiai, 
Bob ir Marge Ponec, Omahos 
choras , ,Rambynas". Frank ir 
Aldona Laguzza, Tony ir Betty 
Popek, Stefanija Mackevičiene, 
Alfredas Tarcilus ir 3 Antanėlių 
anūkai . Iš viso suaukota $350. 
Sveikiname sukaktuvininkus , 
dėkojame aukotojams! „Lie tu
v o s N a š l a i č i u g loba" . 2711 
W e s t 71 S t r . , C h i c a g o , IL 
60629. 

• J a u l a i k a s p a g a l v o t i 
apie ateinančias šventes. Puiki 
dovana — žavingų koncertų 
va izda juos tės . Už $25 auką 
, ,Saulutei", gal i te užsisakyti: 
. .Šypsenėlė I I " (da in in inkes 
N e r i n g a N e k r a Š i ū t ė , La ima 
Lapkauska i t ė , Dalios Gedvi
l i enės v a i k ų c h o r a s ) ; „ U ž 
aukštųjų kalnelių" (baritonas 
Vytautas Juozapai t is , pianistė 
Nijolė Ra ly tė ) ; , .Aukso gija" 
t eno ra s Virg i l i jus Nore ika , 

pianistas Povilas Ja raminas) : 
. .Lieka tik meilė" (akt. Virginija 
Kochansky tė , mecosop ranas 
Rita Preikšaitė, pianistė Meli-
t ina D i a m a n d i d i Kupr ienė ) . 
Gausi te puikią dovaną savie
siems ir šv. Kalėdų proga ištie
site ranką tragiškoje padėtyje 
Lietuvos vaikučiui Aukos nu
rašomos nuo mokesčių. Čekius 
rašyti ' „ S a u l u t ė " a r b a „ S u n -
iigt-.i • r n h a n Aid", 419 Weid-
n i r R . Huffalo G r o v e , IL 
»;00S<-:. '• .1 « 47-537-7949. T a x 
ID#36-300.1339. 

• P r i e š u ž s i s a k y d a m i 
p a m i n k l ą ap lankyki te S t . 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal 
jūsų pageidavimą, brėžinius. 
Prieš pastatant paminklą, ga
lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
jis pada ry ta s , ka ip jau buvo 
jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir 
Vi l imas Nelsonai . Tel. 773-
233-6335. 

• A.a . I g n o S i m o n a i č i o 
a t m i n i m u i jo sūnūs Algis ir 
G in tas Simonaičiai a ts iuntė 
Lietuvos vaikų globos būreliui 
„Saulutė" $360, kuriuos suau
kojo: S.B. Zabuliai, A.D. Dzikai, 
A.V. Gureckai, S. Gečiauskienė, 
L. R. Kapeckai, K. šerkšnaitė, 
V.J. Lendraičiai, J A . Jonynai. 
D. Brazdžionienė, V.K. Nenor
tai, P.J. Viiinskai, A.I. Jalins
kai, E.J. Radionovai, B. Dap
kus, S. Vitėnienė, A.Prapuo-
lenis, A.D. Virkučiai, I. Sima-
nauskienė, B. Monaco. „Sau
lutė"' nuoš i rdž ia i dėkoja už 
a u k a padėt i vargingai gyve
nant iems Lietuvos vaikams ir 
re išk ia užuojautą a.a. Igno 
Simonaičio artimiesiems. 

• A .a . S t a s ė s Mač iu la i -
t i e n ė s a t m i n i m ą pagerbdami, 
nuskr iaus t iems Lietuvos vai
k a m s aukoja: Antanas Lele-
vičius, Dearborn Heights, MI; 
John , Algis ir Janet Urbonai, 
Livonia , MI; Eugenia B u t a -
vič ius , Dearborn, MI: J o n a s 
B a r t k u s , Dearborn Heights , 
MI; Stasys Gogelis, Redford, 
MI; Mr. ir Mrs. T. Cacciola, 
Redford, MI; Birute Bacevičius, 
War ren , MI; T. Merkevičius, 
West land, MI; Česlovą N a u -
m a s . Livonia, MI; Vanda ir 
J o n a s Rau l i čk i s , Dearborn 
Heights. MI; Danutė Geldys, 
VVhitmore Lake, MJ. Iš viso 
$ 1 9 0 . Re i ška ime užuojautą 
velionės artimiesiems, o auko
tojams dėkojame' „L ie tuvos 
N a š l a i č i u g lobos" komi te tas 
, 2 7 1 1 West 71 Str . , Chicago, 
IL 60629. 
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-.L W A Y S W I T H FLOVVERS! 
Skipfcs ir vazoninės gėlės 
Vainikai, krepšeliai 
.••'estuvinės ir proginės puokštės 
Pristatome Čikagoje ir priemiesčiuose bei 
Lietuvoje 

Tel. 1-888-594-6604 (nemokamas) 
8015 W. 79 St., Justice, IL 

• P r i s i m i n d a m a s a.a. Sta
sę B a l d a u s k i e n ę , Cuyhoga 
Fa l l s , OH, kur ios gyvenimo 
tikslas buvo padėti nelaimėn 
patekusiems ir ištiesti ranką 
ne la iming ies i ems , Frank A. 
Baldauskas aukoja $100 Lietu
vos v a r g s t a n t i e m s va ikams . 
Reiškiame užuojautą ir dėko
jame! „ L i e t u v o s N a š l a i č i ų 
g loba" , 2711 West 71 S t r , 
Ch icago , IL 60629. 

• „Sau lu t ė " , Lietuvos vai
kų globos būrel is , dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, inva
l idams v a i k a m s , daugiavai 
kėms šeimoms bei studentams 
Lietuvoje. Aukojo: A n t a n a s 
Janusas $100; Aldona Ješman-
tienė $1,010, VJDWI $300; a.a. 
Elenos Mekienės atm. Danute 
ir Jonas Grigaliūnai $25 bei 
Indrė ir Donatas Tijūnėliai $25. 
Labai ačiū! „ S a u l u t ė " , 419 
Weidner Rd., Buffalo Grove , 
IL 60089. Tel. 847-537-7949. 
Tax ID#36-3003339. 

• N a m a m s p i rk t i pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės j 
M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 W e s t C e r m a k R o a d . 
Tel . (773) 847-7747. 

• A n t a n a s ir J u r g i s Au
g i a i , Darien, IL, globoja du 
vaikus Lietuvoje. Pratęsdami 
paramą kit iems metams, at
s iuntė $300. Teklė Bogušas, 
Sou th Boston, MA, globoja 
Lietuvoje 2 našlaičius. Pratęs-
dama globą kitiems metams, 
atsiuntė $300 ir dar pridėjo $50 
vaikų šv. Kalėdų dovanoms. 
Pratęsdami paramą Lietuvos 
vaikams kitiems metams, po 
$150 atsiuntė: ponia iš Čikagos, 
prašiusi neskelbti pavardės; 
Stasys Žilevičius. Palos Hills, 
IL; Clevelando Ateities klubas 
c/o M. Mikonis; Vitas ir Audra 
Dauliai, Evanston, IL; Aldona 
Shumvay, Worches ter , MA. 
Maksimas Karaška, NJ, atsiun
tė $170. Tai pratęsimas kitų 
metų globos ir dovana vaikui 
švenčių proga. $50 auką Lietu
vos va ikams aukoja p o n a s , 
kuris pmše neskelbti pavardes. 
$30 aukoja Vanda S imana-
vičienė iš Salt Lake City, UT. 
$25 aukoja Sophie Jesunas . 
Joliet, IL. $20 aukoja Lucille 
Ewer, Evansville, IN. Visiems 
geriesiems aukotojams Lietu
vos vaikų v a r d u dėkojame! 
„Lie tuvos Naš la ič ių g lobos" 
komitetas , 2711 West 71 Str.. 
Chicago, IL 60629-

• Au tomob i l i o , n a m ų ir 
l i g o s d r a u d i m a s a t v y k u 
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Lrjrait į , A. & 
L. Insurance Agercy, 9439 S. 
K e d z i e Ave., E v e r g r e e n Pk . , 
IL 60805-2325. Tel. 708-422-
3455. 

• ALMOS FONDAS 
A . a . d r . J u r g i o S t a r k a u s 
a t m i n i m ą page rbdama , $ 5 0 
aukoja Marija Abromait ienė. 
Almos ir Lietuvos vardu reiš
k iame užuojautą ir dėkojame! 
Aukos nurašomos nuo mokes
čių. Tax ID #56-4124191. Če
k i u s rašyt i „L i thuan ian Or-
p h a n Care" , pažymin t , k a d 
sk i r t a Almos fondui. S i u s t i : 
2711 West 71 St„ C h i c a g o , I L 
60629. 

»DĖMESI« i; VIDEO APA
R A T Ų SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokyoiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją 2>TSC ir atvirkščiai, 
k re ipk i tės į I N T E R - V I D E O 
3 5 3 3 S. A r c h e r A v e . , C h i 
c a g o , IL 60629. Tel. 773-927-
9091- Sav . P e t r a s B e r n o t a s . 

• 28 cen ta i :• k a m b i n a n t i 
Lie tuvą , 7.9 cm. JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dien?.s per savaitę, 
6 sekundžių intervalai. Jokių 
mėnesinių mokesčių. Tiks lus 
apskaičiavimas. Kokybiškiau
sias ryšys. Paslauga be apgau
lės. Kreipkitės \ aka ra i s lietu
viškai į Quest atstovą su 8 metų 
pa t i r t imi ta rp taut in iuose ry
š i u o s e . T e l . 7 0 8 - 3 8 6 - 0 5 5 6 . 
Q u e s t — tai j įsų r y š y s su 
Lietuva bei visu pasauliu! 

Kiekvienas metais ir beveik 
tuo pačiu metu Lemonto LB 
ruošia metinius pietus, reng
dama didįjį piniginių laimi
kių traukimą. Taip jie įvyko 
ir lapkričio 5 dieną PLC di
džiojoje salėje, Lemonte. Pa
prastai šio mūsų renginio iš
vakarėse vyksta LF pokylis, 
tad mums visados lieka iš 
vakaro gražiai išpuošta salė. 
Šįmet salė buvo ypač gražiai 
ir meniškai papuošta Ramo-
nos Žemaitienės ir Sigitos Bal-
zekienes rankomis. Džiugu, 
kad žmonių susirinko tiek 
daug. kad beveik visi stalai 
buvo užimti. Na, bet Lemon
to LB yra viena iš didžiausių 
Vidurio vakarų apygardoje. 
Pačioje vaidyboje yra drau
giška ir šilta atmosfera. Kei
tėsi pirmininkai, keitėsi ir 
valdybos nariai , bet ir vel į ją 
atėjo tokie patys nuoširdus ir 
draugiški žmonės. Ruošiant 
gegužines ar šiaip kokius ren
ginius visados susilaukiame 
talkos iš kitų LB narių. 

Suruošti kokį nors renginį 
nėra taip paprasta , tam rei
kia įdėti daug darbo. Didžiau
sias krūvis teko renginių va
dovams: Alicijai ir Alfredui 
Mikučauskams bei Eugenijui 
Stasiuiiui. Dirbo taip pat ir vi
si valdybos nariai , net antro
sios narių pusės visur talki
ninkavo. Baniutė Kronienė su 
Dalia L'rbutiene pardavinėjo 
bilietus. Eugenija Stasiulienė 
padėjo dengti stalus. ;r valdy
ba joms yra labai dėkinga. 

Pirmiausia, prieš pradedant 
pietus, pirmininkas Romas 
Kronas t rumpai papasakojo 
apie Lemonto LB veiklą, apie 
pagrindinius mūsų renginius. 
Šie pietūs buvo paskutinis 
šiais metais Lemonto LB val
dybos suruoštas renginys. Ki
tas renginys, vyksiantis ki
tais metais. — Vasario 
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šešioliktos minėjimas, po to — 
birželio skaudžių įvykių pami
nėjimas, gegužinė ir metiniai 
pietūs. Tai tokie mūsų svar
besnieji renginiai. Lemonte 
vyko JAV LB tarybos rinki
mai, ir per šiuos rinkimus 
dirbo visi Lemonto LB valdy
bos nariai. Didžiausią Lemon
to LB veiklą atlieka sociali
nis skyrius, kuriam vadovauja 
Gediminas Kazėnas. Kiek
vieną savaitę jis ruošia įdo
mias kultūrines popietes, 
būna rodomi Lietuvos vaiz
dų filmai, organizuojamos iš
vykos, lankomi teatrai.. Žada
ma įsigyti kompiuterius, ir 
bus organizuojami kursai. Kai 
daugelis medicininių centrų 
stokojo skiepų nuo gripo, G. 
Kazėnas išsirūpino, kad net 
88 žmones Lemonte būtų pa
skiepyti nuo gripo. I socialinį 
skyrių kreipiasi vis daugiau 
naujų lietuvaičių įvairiais rei
kalais, teikiamos įvairios pas
laugos ir draugiški patarimai. 
Lemonto LB finansiškai yra stip
ri, atsiskaito su aukštesnė
mis Bendruomenes instituci
jomis, aukomis remia lietuvių 
kultūrinę veiklą. 

Pietų invokacinę maldą su
kalbėti pirmininkas paprašė 
misijos kapeliono A. Palioko. 

Po skanių pietų, kuriuos pa
ruošė A. Šoliūnienė. turėjo 
būti trumpa meninė progra
ma, tačiau jos pagrindinis at
likėjas nesuspėjo jai pasi
ruošti, taigi teko ją atšaukti. 
Visa laimė, kad mes čia pat 
po ranka turime Stasę Jagmi-
nienę, kuri visados gelbsti, 
kai tik atsiranda reikalas. Jai 
į pagalbą atskubėjo solistė 
Praurimė Ragienė. Gražiomis 
ir populiariomis liaudies dai
nomis, ji išjudino visą salę. 
Niekas nesiskubino judėti na
mų link, tik pajudėjo tie, ku
rie skubėjo į Vilniaus styginių 

kvarteto koncertą. 
Po visų skambių dainų pir

mininkas Romas Kronas leido 
visiems atsikvėpti . Tuo metu 
buvo t raukiami laimingieji 
piniginių laimikių numer ia i . 
Laimingiausias iš visų buvo 
Lemonto LB iždininkas — Al
gis Urbutis, laimėjęs 500 dole
rių. Kitas s t ambesn i s laimė
jimas teko Vytau tu i Vaitkui 
— 300 dol.. dr. P. Kisielius 
jaunesnysis laimėjo 125 dol.. o 
Irena Keleriene — 75 dole
rius. 

Lemonto LB valdyba yra dė
kinga visiems dalyvavusiems 
šiuose mūsų pietuose ir savo 
dalyvavimu pa rėmus i ems mū
sų veiklą. Dėkojame šauniajai 
Aldonai Šoliūnienei už ska
nius pietus ir ta i . kad ji visa
dos savo darbu bei nuolaida 
mus nuolatos paremia . 

N i jo l ė N a u s ė d i e n ė 

Invokacinę maldą sukalbėjo misijos 
kapelionas kun. Algirdas Paliokas. 

0 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninką* 

4636 W. &: Street 
Chicago, IT 60629 

(Skersai gatves tuo .Draugo") 
TeL 77S-2* 4-0100. 

TeL 630-237-0200, Lemont, IL 

A d v o k a t a s 
J o n a s Gibait i s 

Civilinei ir 
kriminalines bylo* 

6247 8. Kedzie Avenūe 
Chicago, n , 90629 
Tel. 773-778-8700 

E-mail: Gibaitia9aol.com 
Toli free 24 hr 888-776-6742 

Darbo vai. nuo B v.r. iki I v.v. 
Še«tad. 9 v.r iki 1 v.p.p. 

>» DRAUGO FONDAS 
4 5 4 5 W E S T 63rd S T R E E T 

C H I C A G O , I L 6 0 6 2 9 

" T E L . : 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0 

MINTYS PADĖKOS DIENĄ 
Amerikos piligrimų ir in

dėnų draugystės tradicija vis 
mielai kartojama per du šimt
mečius Padėkos dieną. Jos 
prasme gal per daug nustelbia 
vaišės, kepti kalakutai ir kito
kios maisto gėrybės, ir mažai 
belieka vietos pačiai padėkai, 
kurią reikėtų išreikšti Visaga
liui ir daugeliui šios žemės 
bendrakeleivių, bendraminčių 
ir bendradarbių. Padėką rei
kia pareikšti ne vien už mate
rialines gerybes. Labiau reikia 
pareikšti padėką už dvasines 
gerybes, kurios ir sudaro 
žmogaus verto. Kiekvieno mū
sų padėka prasideda nuo lop

šio. Ji pirmiausiai priklauso 
tėvams, auklėtojams, mokyto
jams ir jaunystės organizacijų 
vadovams, padėjusiems išug
dyti ne tik sveiką kūną, bet ir 
sveiką dvasią. Padėjusiems 
suformuoti savo tautini, ben
druomeninį charakterį. 

Charakterio formavimas tę
siasi visą gyvenimą ir jame 
svarbiausią vaidmenį atlieka 
spauda. Ta gimtosios kalbos 
spauda. Ji reikalinga vaikui, 
jaunuoliui ir suaugusiam. Sa
vosios spaudos kūrėjai, lei
dėjai, rašytojai, redaktoriai ir 
bendradarbiai yra tie asme
nys, kuriems priklauso mūsų 

pagarba ir padėka Padėkos 
dieną. Pagarba ir padėka pri
klauso visiems lietuviškos 
spaudos išlaikytojams. J ie yra 
Draugo fondo garbės narių, 
narių ir rėmėjų eilėse. Je i ne 
jie, vienintelio m ū s ų išeivijos 
dienraščio „Draugo"' egzisten
cija šiandien ir rytoj būtų la
bai trapi. Be savojo dienraščio 
mūsų dienos būtų daug pil
kesnės, be t a rpusav io ryšio, be 
ryšio su sava bendruomene , be 
ryšio su Lietuva. 

Tad Padėkos dieną prisimin
kime visus l ietuviškos spau
dos mecenatus , v isus mūsų 
spaudos darbuotojus , visus 
skleidžiančius šviesų, kultū
ringą, lietuvišką žodį, tėvynėje 
ir išeivijoje. Pr is idekime prie 
lietuviškos spaudos tvirtesnio 
išlaikymo. S tokime nar ia is ar 
rėmėjais į Draugo fondą, 
dėkodami visiems, kurie šią 
pareigą jau at l iko arba pasi
ruošę rytoj a t l ikt i . 

B r . J . 
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