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• P e r t r a d i c i n į ka lėdin i 
Vilniaus mero labdaros vaka
rą, kuris vyks gruodžio 27 die
ną Vilniaus Rotušėje, ir šiais 
metais labiausiai miestui nu
sipelniusiems žmonėms bus 
įteikiamos Šv. Kristoforo sta
tulėlės. Apdovanojimai bus 
teikiami už nuopeinds verslo. 
labdaros, kultūros ir meno. 
švietimo, mokslo, sporto, tei
sėsaugos, sveikatos apsaugos, 
paslaugų, miesto gražinimo 
srityse. Mero Artūro Zuoko 
potvarkiu į apdovanojimo ko
mitetą į t raukti šie asmenys — 
olimpinis čempionas Virgilijus 
Alekna, „Verslo žinių"' vyriau
siasis redaktorius Rolandas 
Barysas, rašytojas Ričardas 
Gavelis, „Lietuvos ryto" priedo 
„Sostinė" vyriausias redakto
rius Kęstutis Jaunišk i s , Lietu
vos Respublikos Seimo nare 
Dalia Kutraitė-Giedraitiene. 
Vilniaus dailės akademijos 
rektorius Arvydas Šaltenis, 
mikrochirurgas profesorius 
Kęstutis Vitkus. 

• A l y t a u s r a j o n o viešojoje 
bibliotekoje bus oficialiai ati
daromas Alytaus apskrities 
Europos informacijos centras, 
kurį steigia Europos komite
tas , s iekdamas geriau infor
muoti Lietuvos visuomenę 
apie šalies integraciją į Euro
pos Sąjungą. Šiuo metu oficia
liai j au veikia 5 informacijos 
centrai: Kaune, Klaipėdoje, 
Šiauliuose, Tauragėje bei Pa
nevėžyje. (BNS i 

• R a d i k a l i o s i o s laisvės ly
gos iLLL) vadas Antanas Ter
leckas paneigė pranešimus 
apie savo atsistatydinimą iš 
partijos vadovo posto ir tvirti
no, kad Šiauliuose jokio LLL 
tarybos posėdžio, apie kurį 
lapkričio 30 dieną teigė LLL 
Panevėžio skyriaus vadovas 
Jus t inas Makūnas, nebuvo. 

(BNS) 
• Kla ipėdoje , ties Taikos ir 

Baltijos prospektų sankryža, 
buvo rastas mirtinai subady
tas Jūrų uosto policijos komi
sariato ekonominių nusikalti
mų tyrimo skyriaus jaunesny
sis inspektorius Žydrūnas 
Streckis. Kartu su juo buvo 
sužaloti dar du žmonės. (Elta) 

• K a l ė d ų sene l i s jau lau
kia Lietuvos vaikučių laiškų, 
kuriuos visomis kalbomis gali
ma siųsti be adreso - užrašant 
ant voko ..Kalėdų seneliui" ar
ba nurodant adresą - „Pa
mėnkalnio g. 34". Kalėdų se
nelis yra pažadėjęs atsakyti į 
visus laiškus, ir, jei metai jam 
buvo dosnūs, įdėti po mažą do
vanelę. Koks tasai lietuviškas 
Kalėdų senelis yra iš tikrųjų, 
vaikai galės pamatyti kitą šeš
tadienį Vilniaus Vingio parke, 
kur senelis atskris malūns
parniu. Į Vingio parką susirin
kę vaikai savo laiškus galės 
įteikti betarpiškai - visus juos 
senelis nusives į savo trobelę, 
su savo pačia - Kalėdiene mie
lai perskaitys ir visiems atša
lt vs. (Elta) 

Suspindės kalėdinės šviesos 
Vilnius , gruodžio 1 d. (El

ta) — Šiandien Vilniuje ren
giamos kalėdinių šviesų įžie
bimo iškilmės. 

Nusileidus sutemoms, Rotu
šės ir Katedros .aikštėse bus 
įžiebtos didžiosios kalėdinės 
eglutės. Tuo pat metu šventi
niais žiburėliais sušvis ir Ro
tušės aikštės medžiai, bus už
degtos Gedimino prospekto 
girliandos. 

Atėjusiam pasveikinti mies
telėnų Vilniaus merui Artūrui 
Zuokui įžiebti Rotušės aikštė? 
eglutę padės dvylika Zodiako 
ženklų ir Saulė — režisierės 
Vegos Vaičiūnaitės vadovauja
mos „Miraklio" t rupės mažojo 
muzikinio spektaklio herojai. 

Akimirksniu sušvis visos eglę 
puošiančios girliandos, supin
tos iš 80.000 lempučių. Jos 
apšvies per 200 sidabrinių bei 
mėlynų eglę išdabinusių bur
bulų. Dangaus skliautą išrai
žys įvairiaspalvės ugnies sal
vės. 

Po iškilmių prie Rotušės 
miestelėnų patrauks į 
Katedros aikštę. Čia, įžiebiant 
sidabro ir aukso varpeliais iš
dabintą Katedros kalėdinę eg
lę, skambės Piotr Čaikovski 
muzika. 

Kalėdinės šviesos vilniečius 
ir sostinės svečius džiugins iki 
kitų metų sausio 7 dienos, kai 
švenčiamos stačiatikiu Kalė
dos. 

Į JAV LB Krašto valdybos posėdžius, kurie vyks šeštadienį ir sekmadienį Lemonte, atvyko Krašto valdybos na
riai. Jie perims pareigas iš ankstesnės Krašto valdybos. Iš kairės: dr. Romualdas Kriaučiūnas, JAV LB Krašto 
valdybos vicepirmininkas; Algimantas Gečys, pirmininkas: Danutė Bindokienė, „Draugo" vyriausioji redaktorė; 
Teresė Gečienė, sekretorė ir atstove organizaciniams reikalams; Juozas Ardys, vicepirmininkas. 

Jono Kuprio nuotr. 

Lenkijos prezidentas atskrido į 
Druskininkus 

Vilnius , gruodžio 1 d. (BNS) 
— J Druskininkus atskrido 
Lenkijos prezidentas Alek-
sandr Kwasniewski su žmona 
Jolanta. Su jais taip pat atvy
ko prezidentą lydinti delega
cija bei 8 Lenkijos žurnalistai. 

Lenkijos prezidentą pasitiko 
Lietuvos vadovas Valdas 
Adamkus su žmona Alma. 

Iš Druskininkų Lietuvos ir 
Lenkijos vadovai išvyko į neto
liese, už 9 kilometrų, esančią 
Liškiavą, kur tęsė pokalbius 
buvusio vienuolyno pastate. 

Antrai kadencijai išrinktas 
Lenkijos prezidentas Alek-
sandr Kwasniewski užtikrino, 
kad ir per kitus penkerius pre
zidentavimo metus jis sieks 
plėtoti politinį ir ekonominį 
bendradarbiavimų su Lietu
va. 

„Aš užtikrinau Lietuvos pre
zidentą, kad strateginė šalių 
partnerystė bus vienas svar
biausių dalykų", sakė A. 
Kwasniewski spaudos konfe
rencijoje, surengtoje po penk
tadienį vykusio dvišalio susiti
kimo su Lietuvos vadovu Val
du Adamkumi. 

Spalio 8 dieną prezidentu iš
rinktas A. Kwasniewski pir
majam savo vizitui į kaimy
nines šalis pasirinko Lietuvą. 
Tai, V. Adamkaus nuomone, 
rodo. kad šalių bendradarbia
vimas yra ne tik žodinis bei 
demonstruoja visam pasauliui 
Lietuvos ir Lenkijos pasiryži
mą bendradarbiauti tarptauti
niuose reikaluose. 

J a m pritaręs A. Kwasniews-
ki pažymėjo, kad geri Lietuvos 
ir Lenkijos santykiai gali būti 
dar geresni. 

Dvišaliame sus. tikime V. 
Adamkus ir A. Kvvasnievvski 
taip pat aptarė šalių integra
ciją į Europos Sąjungą, Lietu
vos pasirengimą narystei 
NATO. bendrus ekonominius 
projektus. Kalbėdami apie 
gruodžio 7-8 dienomis Nicoje 
vyksiantį Europos Sąjungos 
viršūnių susitikimą, preziden
tai sake, kad iš Jo tikisi refor
mų, padėsiančių Europos Są
jungai pasirengti naujų narių 
priėmimui. „Manau, mes tik
rai būsime Europos Sąjungoje, 
galbūt vieni anksčiau, kiti — 
vėliau", kalbėjo V. Adamkus. 

Savo ruožtu A. Kvvasnievvski 
pakartojo, kad Lenkija remia 
Lietuvos tarptautinius sie
kius, įskaitant ir narystę 
NATO. J is pasiūlė plėsti bend
rą Lietuvos ir Lenkijos bata
liono LITPOLBAT panaudo
jimą, ir galbūt kitais metais 
lietuvių ir lenkų kariai išvyks 
į bendrą taikdarišką misiją 
Kosove. Šią iniciatyvą dabar 
nagrinėja speciali Krašto ap
saugos ministerijos sudaryta 
darbo grupė. Susitikime prezi
dentas daug dėmesio skyrė 
jau penktus metus Lietuvos ir 
Lenkijos vykdomo energetinio 
tilto į Vakarus statybos pro
jektui. 

A. Kwasniewski pridūrė, 
kad išsamiau tolesnio šio pro
jekto vykdymas bus aptar tas 

per Lietuvos premjero Rolan
do Pakso vizitą Varšuvoje 
gruodžio 5 dieną. 

Tuo tarpu J . Kwasniewska ir 
A. Adamkienė Druskininkuo
se aplankė sanatoriją „Lietu
va", apžiūrėjo jos sveikatingu
mo kompleksą, vėliau vaikų 
piešinių galeriją. 

Liškiavoje, apie 50 metrų 
nuo buvusio vienuolyno, atvy
kusį Lenkijos prezidentą Alek-
sandr Kvvasnievvski pasitiko 
būrelis piketuojančių moterų. 

Devynios Druskininkų fizio
terapijos gydyklos darbuotojos 
žurnalistams sakė. kad šiuo 
piketu tikisi atkreipti Lietu
vos valstybės vadovų dėmesį į 
sunkią Lietuvos kurortų, o 
ypač Druskininkų, padėtį. Jos 
laikė plakatus su užrašais 
„Druskininkų žmonės irgi nori 
gyventi". „Stabdykite Druski
ninkų kurorto naikinimą", 
„Prezidente, ar Jums negėda 
kviestis aukštus svečius į su
naikintą kurortą?" 

Liškiava yra apie 9 kilomet
rus nuo Druskininkų. Dzūki
jos nacionalinio parko teritori
joje. Druskininkų fizioterapi
jos gydykla nedirba nuo šių 
metų spalio 1 dienos, jai yra 
paskelbtas bankrotas, pike
tuojančios moterys yra išėju
sios priverstinių atostogų. 
Darbuotojos sakė nuo rugsėjo 
mėnesio negaunančios atlygi
nimų. 

Moterys teigė surengę pike
tą savo iniciatyva ir tikisi, kad 
tai padės išgelbėti Druskinin
kus. 

Po pietų prezidentams ir jų 
žmonoms surengta ekskursija. 
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Gedimino Žilinsko Kita v;otr 

• V y r i a u s y b i n ė Europos 
integracijos komisija patvirti
no tris derybų su Europos Są
junga pozicijų projektus, ku
riuos pristatė vyriausias dery
bininkas dėl Lietuvos narystės 
Europos Sąjungoje. Šie derybų 
projektai parengti deryboms 
pagal Bendradarbiavimo tei
singumo ir vidaus reikalų sri
tyse. Energetikos ir Finansų 
kontroles skyrius. (BNS) 

• P o pertraukos Vilniaus 
apygardos teismas toliau nag
rinėjo buvusios prokurorės 
Daivos Guobienės ir trijų jos 
bendrininkų baudžiamąją by
la D. Guobienė kaltinama 
sukčiavusi, klastojusi doku
mentus ir vidurinio mokslo 
baipimo atestatus, ji kaltina
ma ir tuo, kad sukčiaudama 
viliojo pinigus iš b\lose kaltin
tų asmenų. Visus inkriminuo
jamus nusikaltimus D. Guo
biene padare, kai dirbo Vii 
niaus apylinkes prokuratūros 
prokurore Šiuo metu ji yra 
praktikuojanti advokate F.l'.1 

• Lietuvos general inio 
konsu la to Karaliaučiuje 
konsulas Ričardas Šlepavičius 
tikisi, kad šią savaitę įsteigtas 
Karaliaučiaus srities lietuvių 
verslo klubas padės apginti 
lietuvių verslininkų interesus. 
Pasak konsulo, Karaliaučiaus 
srityje užregistruota maždaug 
400 lietuviško kapitalo įmo
nių, tačiau realiai veikia tik 
maždaug 200. Didžiausia už
sienio įmonių investicija Kara
liaučiuje - bendrovės „Klaipė
dos maistas" antrinė įmone 
„Kaliningrado delikatesas". 

(BNS' 
• L i e t u v o s prez identas 

Valdas Adamkus priėmė Egip
to Arabų Respublikos amba
sadorę Lietuvai Samira Ibra-
him N*. Ekdawy skiriamuosius 
raš tus . V. Adamkus išreiškė 
viltį, kad artimiausiu metu 
Lietuva ir Egiptas pasirašys 
dvišales sut irtis, kurios dar 
labiau suaktyvins abiejų vals
tybių ryšius ••konnmikos, pre-
kvbos ir įnves'iciju sritvse. 

(Elta) 

• K a u n o m i e s t o mera s 
Gediminas Budnikas išvyko i 
10 dienų kelionę į Kinijos 
Liaudies Respubliką ir Hon
kongą, kur Kinijos verslinin
kus ketina informuoti apie 
Kauno laisvosios ekonominės 
zonos kūrimą. Keliones metu 
planuojama pasirašyti Kauno 
ir Siameno miestų susigimi-
niavimo sutartį. 'BNS) 

• Į s t e ig ta Kauno rajono 
plėtros agentūra, kuri vykdys 
nacionalinę socialinę-ekono
minę regionų plėtros politiką 
ir bus juridinis asmuo, kuris 
galės dalyvauti regioniniuose 
ar tarptautiniuose projektuose 
bei gauti paramą iš Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų. 
Pradinis agentūros kapitalas 
- 100,000 litų. (Elta 

KALENDORIUS 
Gruodžio 2 d.: Liucijus. Skirmantas. 

Skirmante. Gerutis 
Gruodžio 3 d.: Pranciškus .ngra, 

Girutis. I,apunr. 
Gruodžio 1 d. Jonas. Barbora. 

Žvaipždikis. Vainotas 

L^jTėvynėje pasižvalgius 
• L i e t u v o s C a r i t a s vėl p ra 

deda tradicinę kalėdinę vargs 
tančiųjų paramos akciją „Ge
rumas visus vienija". P a s a k 
Caritas generalinio d i rekto
riaus kunigo Roberto Grigo, ši 
iabdaros organizacija p a p r a š ė 
vyskupų ordinarų pirmojo Ad
vento sekmadienio rinkliavą 
bažnyčiose skirti p a r a m a i 
vargstantiems. Per visą Ad
ventą iki Šv. Kalėdų parapi jų 
Caritas skyriuose budės šios 
organizacijos bendradarbia i 
bei savanoriai talkininkai , pa
sirengę priimti gyventojų au 
kas socialiai remtinoms šei
moms, benamiams, vieni
šiems. Visos dovanos bus už
registruojamos. (Elta) 

• Valdovų rūmu pa ramos 
fondo valdybos pi rmininkas 
Edmundas Kulikauskas pra 
nešė, jog nutar ta įsteigti nuo
latinį ryšių su visuomene 
centrą, kuris kaups, ana l izuos 
ir skleis informacinę medžiagą 
apie Valdovų rūmus, jų a t k ū 
rimą. Laikina šio centro būs t i 
nė - „Atgimimo" savai t rašč io 
redakcijoje (T. Vrublevskio 6, 
Vilnius). E. Kul ikauskas pri
minė, kad vadovaujantis spa
lio 17 dieną priimtu į s ta tymu, 
Valdovų rūmų a tkūr imas bus 
finansuojamas iš vals tybės 
biudžeto ir iš paaukotų lėšų, 
kurias kaups Valdovų r ū m ų 
paramos fondas. Tikimasi pe r 
10 metų surinkti ne maž iau 
kaip 25 proc. Valdovų r ū m a m s 
atkurti reikalingų lėšų. (Elta) 

• Gruodžio mėnes į vyr iau
sybės priimamajame su gy
ventojais ketina susitikti pen
ki ministrai ir dvi minis t ro 
pirmininko patarėjos. (Elta) 

• K a i š i a d o r i ų r a j o n e su
laikyti broliai Remigijus ir 
Vaidotas Jakščiai, į tariami ne
teisėtų narkotikų realizavimu. 
Pas sulaikytuosius ras ta kiek 
daugiau negu 19 gramų heroi
no. Už neteisėtą narkot in ių 
medžiagų apyvartą j iems iš
kelta baudžiamoji byla. P a s a k 
Policijos depar tamento a t s to 
vo, šiemet Lietuvoje vis daž
niau sulaikomi asmenys, be
siverčiantys heroino prekyba. 
Policijoje per 10 mėnesių j a u 
užfiksuota daugiau kaip 120 
atvejų, kai iš apyvartos buvo 
išimtas heroinas. Per tą laiką 
jo konfiskuota j au 830 g r a m ų . 
Per visus 1999 metus šios na r 
kotinės medžiagos buvo apt ik
ta 34 kartus, o bendras konfis
kuoto heroino kiekis s u d a r ė 
750 gramų. Specialistų teigi
mu, heroinas yra vienas pavo
jingiausių narkotikų, nes la
bai greitai sukelia organizmo 
fizinę ir psichinę priklausomy
bę. (Elta) 

• M o r a l i n i a i ir d v a s i n i a i 
n u o s t o l i a i , legalizavus azar
t inių lošimų n a m u s , gali būti 
k u r kas didesni nei planuoja
mas pelnas, mano Lietuvos 
vyskupai . Lietuvos vyskupų 
konferencijos p i rmininkas ar
kivyskupas Sigi tas Tamkevi-
čius ir general inis sekretorius 
vyskupas Jonas Boruta raštu 
kreipėsi į Lietuvos Respubli
kos Seimo pirmininką Artūrą 
Pau lauską ir ministrą pirmi
ninką Rolandą Paksą, ragin
dami juos dar kar tą atidžiai 
apsvars tyt i ir įvertinti gali
mus neigiamus azar t in ių loši
mų namų legalizavimo pada
rinius. Vyskupai p r imena , ką 
da r 1993 meta is tuomet in iam 
Seimo pi rmininkui Česlovui 
J u r š ė n u i buvo rašęs velionis 
kard inolas Vincentas Sladke
vičius. Kardinolas , remdama
sis pasau l ine pa t i r t imi , savo 
laiške y ra pabrėžęs , kad azar
t iniai lošimai siejasi su amo
ral iais pasi l inksminimais , 
na rko t ikų prekyba, didina nu
s ika l s tamumą. Va ikams ir pa
aug l iams lošimai iš pinigų 
naudojant is au tomata i s ir 
kompiuter iais sukelia neuro-
t ines reakcijas, ska t ina polin
kį alkoholiui ir narkot ikams, 
veda į moralinį palaidumą. 
Vyskupai , ta ip te ig iama raš te , 
jokiu būdu nėra priešingi mė
g in imams sur inkt i daugiau pi
nigų į biudžetą, tačiau nori 
a tkre ip t i į s ta tymu leidėjų dė
mesį į tai , kad, legalizavus 
aza r t in ių lošimų namus , dva
s iškai palūžusių ir moraliai 
ž lugusių žmonių išlaikymas 
gali d a r didesne naš t a užgulti 
vals tybės ir v isuomenės pe
čius. (Elta) 

• M i n i n t ar tėjančią Tarp
tau t inę invalidų dieną, Vilniu
j e surengta konferencija 
„Jungt in ių Tau tų patvir t intų 
lygių galimybių neįgaliesiems 
bendrųjų taisyklių įgyvendini
mas Lietuvoje: teisė, realios 
galimybės". Konferencijoje da
lyvavęs Seimo narys . Lietuvos 
parolimpinio komiteto prezi
den t a s Vytautas Kvietkaus-
kas teigė, kad panašios konfe
rencijos rengiamos kasmet , ta
čiau „proginiai pasisakymai" 
neduoda rezul tatų, nes. pa
vyzdžiui, į Se ; mo salę. kurio
j e vyks ta konferencija, kaip ir 
į daugybę kitų salių. ..neįga
liųjų vežimėlius vis dar reikia 
įnešti". Kaip sakė Seimo so
cialinių reikalų ir darbo komi
te to p i rmin inkas Ar tū ra s Me-
l ianas , nėra vykdomos Specia
liojo ugdymo įs ta tymo nuosta
tos, numatanč ios lygias gali
mybes neįgaliesiems vaikams 
siekti išsilavinimo. (BNS) 

Pne Pusiaujo < Svinėjos ambasados Vašingtone buvo surengta protesto ak 
cija. Prie šio šalies diplomatines atstovybes protestuoti susirinkusi 20 
žmonig grope 'iikiiavo išlaisvinti Lietuvos laivą ..Rytas". Protesto daly
viai laikė Lieta* m trinjMhres bei plakatus anglų kalba "Free tbe Rytas" 
(„Išlaisvinkite Ryta" "), „Get you own fish!" („Gaudykit patys žuvį!"). 
Protestuotojai skandavo šūkius "One. two, three, let the Rytas free". Va
landą trukusį sankcionuotą protesto akciją stebėjo policija Eltos nuotr 

• 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest, EL 60045-2660 

ATEITININKŲ FEDERACIJOS XIII KONGRESO 
REZOLIUCIJA 

DĖL LIETUVOS UŽSIENIO 
POLITIKOS TĘSTINUMO 

Žvelgdamas į tautos istorinę 
patirtį bei dabartines aktuali
jas, žengiant j XXI amžių de
mokratinės visuomenės keliu, 
Ateitininku federacijos XIII 
kongresas remia: 

• Lietuvos užsienio politikos 
tęstinumą; 

• Lietuvos integraciją \ Eu
ropos sąjungą ir NATO bei ki
tas Europos politines, ekono
mines ir saugumo struktūras; 

• teisingumu ir geranoriš
kumu grįstus santykius su 
kaimyninėmis valstybėmis; 

• aktyvų dalyvavimą Lietu
vai svarbių pasaulinių ir re
gioninių organizacijų veikloje; 

• už laisvę kovojančias tau
tas ir aktyvesnį žmogaus bei 
tautų teisių gynimą. 

Vidas Abraitis 
Ateitininkų federacijos 

pirmininkas 

LIETUVOS ATEIT1NINKIJA 
ŽYGIUOJA 

Ateitininkų veiklą Lietuvoje 
teko atidžiai sekti nuo pat 
okupacijos laisvėjimo pradžios 
(1988 m.). Daugiau žinių atei
davo iš dr. Arvydo Žygo (dabar 
jau kunigas), kai jis, gavęs 
prestižinę Fullbright stipendi
ją, iš JAV išvyko studijoms j 
Lietuvą. Tai buvo Sąjūdžio pa
ti pradžia. Būdamas labai 
veiklus ateitininkas Ameriko
je, jis šalia savo studijų, be 
abejo, pradžioje slaptai įsijun
gė į ateitininkų veiklą Lietu
voje, kuri, nepaisant didelio 
persekiojimo, nebuvo visiškai 
užgesinta. Dr. Arvydas Žygas 
yra vienas iš Lietuvos ateiti
ninkų atkūrėjų. Jis yra skie-
pytojas kun. prof. Stasio Ylos 
ateitininkiškos veiklos metodo 
Lietuvoje, plačiai naudoto išei
vijoje. Tarp veiklos pradinin
kų, ypač minėtini: kun. Vaclo
vas Aliulis, Lietuvos medici
nos daktaras Vincas Rastenis, 
to meto Ateitininkų Fed. va
das Juozas Polikaitis ir kiti jų 
talkininkai. 

1989 m. ateitininkai Vil
niaus konferencijoje paskelbė 
ir pasirašė tokį aktą: 

„Lietuvos sostinėje Vilniuje 
1989 m. sausio 7 d. susirinkę 
ateitininkai sendraugiai bei 
kiti visuomenės atstovai po 
įvairiausių negandų ir išgyve
nimų iškilmingai skelbia at
kurtą Ateitininkų Federaciją 
Lietuvoje, iš naujo patvirtin
dami, kad 'Ateitininkų judė
jimas' ir savo kilme, ir savo 
uždaviniais yra lietuvių tau
tos antrasis, būtent, dvasinis 
atgimimas, kuris, viena ver
tus, remiasi tautiniu jos atgi
mimu, o kita vertus, suteikia 
jam aukštesnės, nepraranda
mos reikšmės. Todėl ateitinin
kas turi būti pasiryžęs, tar
naudamas kartu Dievui ir Tė
vynei, dėti visas pastangas 
svarbiausiajam savo tikslui 
pasiekti: Visa atnaujinti Kris
tuje!' 

Tvirtai pareiškiame, kad 
mūsų išeivija, politiniai trem
tiniai yra nedalomas lietuvių 
tautos kūnas, o užsienio ateiti
ninkai yra mūsų broliai ir se
sės. 

Ir tolimesnėje kovoje dėl sa
vo tautinės egzistencijos veik
sime įsitikinę, kad priklausy
mas Ateities judėjimui turi 
būti ateitininko suprantamas 
kaip sąmoningas, nenuilsta
mas rengimasis tapti tikru in
teligentu šviesuoliu, aktyviu 
veikėju visuomenininku ir ge
ru savo profesijos specialistu. 
Tolesnėje savo veikloje ateiti
ninkai vadovausis nuo 1911 
metų sukaupta ideologine ir 

organizacine mūsų didžiųjų 
ideologų ir tautos vyrų Stasio 
Šalkauskio, Prano Kuraičio, 
Prano Dovydaičio, Stasio Ylos 
ir kitų patirtimi. Tepadeda 
mums Dievas!" (Citata iš 
„Ateitininkų atsikūrimo Lietu
voje" 10 metų knygelės, iš
leistos 1999 m.). 

Tų pat metų (1989) lapkričio 
25 d. Vilniuje vyko atkuriama
sis suvažiavimas, kuriame 
Lietuvos Ateitininkų federaci
jos pirmininku buvo išrinktas 
dr. Arvydas Žygas. Nuo šio 
įvykio prasidėjo aktyvi Lietu
vos ateitininkų veikla. Dr. Ar
vydas Žygas sudarė stiprią 
Lietuvos Ateitininkų federaci
jos valdybą. Pradėta organi
zuoti moksleivių vasaros ir 
žiemos stovyklas, įsigyta nuo
sava stovyklavietė Berčiūnuo
se, Panevėžio apskrityje, ku
rioje kasmet stovyklauja arti 
800 moksleivių. 

Jaunimo stovyklos organi
zuojamos ne vien Berčiūnuo
se, jos vyksta įvairiose Lietu
vos vietovėse, jų keliolika kas
met. Taip pat kasmet ruošia
mi kursai, studijų savaitės, 
kursai jaunimo vadovams, 
ateitininkų globėjams; semi
narai, akademijos mokslei
viams ir studentams. Pagrin
dinė veikla vyksta sąjungose, 
savarankiškai veikiančiose, 
būtent: moksleivių'' studentų 
ir sendraugių. 

Jaunųjų ateitininkų sąjunga 
yra globojama Ateitininkų fe
deracijos valdybos. Šios sąjun
gos (JAS) valdyba ruošia vasa
ros stovyklą Berčiūnuose jos 
nariams, o taip pat ir kursus 
vadovams, lanko kuopas. 

Moksleivių ateitininkų są
jungos (MAS) renginiai sudė
tingesni, įvairesni. Būtent: 
Moksleivių žiemos (MAŽA) 
akademija, Kuopų dienos; 
Moksleivių ateitininkų aukš
tesnioji mokykla (MAMA); 
MAS vasaros stovyklos; „Pa-
žiūro'.ogija" — ideologijos kur
sai moksleiviams; kuopų ben
dri renginiai, susitikimai. 

Studentų Ateitininkų sąjun
gos (SAS) renginiai: Ideologi
jos kursai, „Ateities pėdsakai" 
— laikraštėlis, „5 žingsniai" — 
jaunimo vadovų kursai-paren 
giamieji; „X kursai" — jauni
mo vadovų kursai, studentų 
žiemos ^SAŽA) ir vasaros 
(SAVA) akademijos, dvasingu
mo stovykla, susitikimai. Šių 
metų spalio 21-22 d. vyko 
bendras Ateitininkų federaci
jos renginys — Ateitininkų sa
vaitgalis 
-Šiuo metu aktyviai veikia 87 
k u o p o s m o k s l e i v i ų , b ū t e n t 3 5 

Juozas Kojelis Ateitininkų kongrese šią vasarą su Kretingos moks
le ivėmis ateit ininkėmis Jolanda Kontrimaite (kairėje) ir Rima. 

JAS kuopos, 7 MAS kuopos ir 
45 kuopos mišrios (JAS ir 
MAS). Jaunųjų Ateitininkų 
sąjungoje arti 900 narių; mok
sleivių ateitininkų sąjungoje 
— 500 narių. Studentų ateiti
ninkų sąjunga (SAS) turi 12 
kuopų — arti 200 narių. 

1997 metais vyko XII ateiti
ninkų kongresas. Tai pirmas 
ateitininkų kongresas Lietu
voje po ateitininkų atkūrimo 
ir pirmas ateitininkų kongre
sas Vilniuje, Lietuvos sosti
nėje. Vilniuje turėjo vykti V 
ateitininkų kongresas 1940 m. 
birželio 22 dieną, deja, sovietų 
tankai įžygiavo į Lietuvą bir
želio 15 dieną, nešdami kraš
tui okupaciją ir genocidą. Šia
me Vilniaus kongrese vyriau
sioji Ateitininkuos vadovybė iš 
JAV grąžinta į Lietuvą, ir pa
keistas vyriausio ateitininkų 
pareigūno pavadinimas, vieto
je „Ateitininkų federacijos va
das" vartoti: „Ateitininkų fe
deracijos pirmininkas". 

1999 m. į Lietuvą perkelta ir 
„Ateities" žurnalo leidyba. Tų 
pat metų liepos 23-25 d. Lietu
voje vyko Ateitininkų atsikū
rimo Lietuvoje 10 metų mi
nėjimas-konferencija su šūkiu 
„Ateitis gimsta dabartyje". 

Šių metų (2000 m.) liepos 
21-23 d. vyko Ateitininkų XIII 
kongresas Kaune. Kongreso 
šūkis: „Liudykime Kristų 
Naujame amžiuje". Tai vėl bu
vo kuriamas naujas Ateiti
ninkų istorijos lapas. Dalyvių 
500-600, daugumoje jaunimas. 
Tai jauna ateitininkija, draus
mė, entuziazmas, didžiulė pa
žanga organizacijoje ir orga
nizavime. 

Man teko keletą kartų lan
kytis Berčiūnų stovykloje, vie
ną kartą teko aplankyti sto
vyklautojus ateitininkus kaž
kur rytų Lietuvoje, teko į juos 
prabilti ir stebėti jų užsiėmi
mus, stovyklos programą, jų 
tarpusavį bendravimą. Jie bu
vo linksmi, nesimatė tos nuo
latinės Lietuvos žmogaus de
presijos, tačiau jie buvo tylūs, 
drausmingi, kantrūs, ramiai 
išklausą paskaitą ar kalbą, 
trunkančią 1/2-1 vai. Pertrau
kos metu jie nelaipioja vienas 
kito nugaromis, žaidimai tvar
kingi, stovyklautojai rodo pa
garbą stovyklos svečiui. Kong
resų metu, vykstant progra
moms, moksleiviai taip pat ra
mūs, rimtis didelėje dalyviais 
pripildytoje salėje. 

Ateitininkų organizacija vi
suomet pasižymėjo dideliu kū
rybingumu nuo pat jos įsistei-
gimo 1911 metais, tiek moks
leiviuose, tiek ir sendrau
giuose, kuo buvo galima di
džiuotis. Tų pačių kūrybinių 
talentų nestinga nei dabarti
niai Lietuvos ateitininkai. Tą 
buvo galima stebėti ir tvirtin
ti, vykstant talentų vakarui 
šių mptų Ateitininkų kongreso 
metu. Šis vakaras truko arti 3 
vai. Pasirodymų daugybe ir jie 
visi buvo stebėtinai geri. Šio 
vakaro tiesiog negalima pa
miršti 

Lietuvos ateitininkai yra at
gavę savo namus Palangoje, 
tačiau jie yra nenaudojami, 
nes labai blogame stovyje 
Bandymas atgauti namus 
Kaune kol kas nesėkmingas 

Lietuvos ateitininkų orga
nizacija labai reikalinga eko
nominės paramos. Valstybės 
parama labai menka, nepasto
vi, nekasmetir.ė. Užsienio pa
rama būtina. Ateitininkų fon
das paremia kasmet bent 
15,000 dol. Tokios paramos 
per maža, nes Ateitininkų fe
deracija turi bent porą sam
domų administracijos darbuo
tojų (Berčiūnų stovyklos ad
ministratorius. Federacijos 
sekretorė). Federacija šiek 
tiek paramos kartais susilau
kia ir iš Vokietijos katalikiškų 
organizacijų, o išeivijoje atsi
randa vienas kitas asmuo, ku
ris privačiai kuria nors proga 
paremia vieną ar kitą kuopą. 

Kaip anksčiau minėta, atei
tininkų moksleivių bei stu
dentų priskaitoma arti 2,000. 
Tūlas pagalvos — galėtų būti 
daugiau. Po Pirmo pasaulinio 
karo, ateitininkų skaičiai buvo 
gerokai didesni. Mat, ano me
to dirva ateitininkams augti ir 
bręsti buvo kur kas didesnė ir 
palankesnė. Tuomet ateitinin
kai kilo iš kaimo, kuris buvo 
moralus, tikintis, lankantis 
bažnyčią. Kiek bažnyčią lanko 
Lietuvoje dabartiniu metu? 
Turbūt, 10-12 nuošimčių žmo
nių, tad ir ateitininkai ateina į 
organizaciją tik iš šitokio pro
cento šeimų. Ateitininkams 
augti dirvos žymiai mažiau 
dabartinėje Lietuvoje negu 
tarp 1911-1940 metų. 

Būtinai remkime ateitinin
kija, ji yra mūsų tautos atei
ties viltis. Ateitininkija žy
giuoja! 

Petras Kisielius 
Ateitininkų Šalpos fondo 

valdybos pirmininkas 

„ATEITIES" 
DOVANA 

Ruošiamės šventėms. Už 
mėnesio švęsime šv. Kalėdas, 
kurių proga minėdami Kris
taus atėjimą į šį pasaulį, šei
mos savųjų ir kitų artimųjų 
tarpe dalinsis dovanomis 
reikšdami meilę vienas kitam. 

Šiaurės Amerikos ateitinin
kai švęs Kūčias ir Kalėdas, 
irgi dalinsis dovanomis vienas 
su kitu. Gal ta proga ir būtų 
galima dovanoti prenumeratą 
„Ateities" žurnalą artimie
siems, kurie dar neprenume
ravę? Prenumerata metams 
(šešiems numeriams) dvide
šimt JAV dolerių (20 dol.) ar
ba trisdešimt Kanados dole
rių. Čekius rašyti Ateitis Re-
lief Fund, memorandumo ei
lutėje pažymint „Ateities" žur
nalui. Drauge su prenumera
tos čekiu išsiųsti raštu savo 
vardą, pavardę ir pilną adresą 
Šiaurės Amerikos administra
toriui „Ateičiai", Mečiui Šil-
kaičiui, 8889 Bayvvood Drive, 
Seminole, Florida 33777. Ka
nadiečiai gali siųsti atstovui 
Kanadoje, Vincui Kolyčiui, 86 
Glenholme Avenue, Toronto, 
Ontario M6H 3B1. 

ATEITININKŲ KŪČIOS 
ČIKAGOJE 

Lipniūno-Stulginskio moks
leivių ateitininkų kuopa nuo

širdžiai kviečia visus į tradici
nę Kūčių šventę, sekmadienį, 
gruodžio 17 d., 1 vai. p.p. vyk
siančią Jaunimo centro didžio
joje salėje. Po šv. Mišių šeimy
niškai dalinsimės kalėdaičiais 
ir vaišinsimės Kūčių vakarie
ne, kurią paruoš Ona Norvilie
nė ir jos pasišventusios talki
ninkės. Pasidžiaugsime giedo
dami kalėdines giesmes. Či
kagos moksleiviai ateitininkai 
kviečia kartu švęsti Kristaus 
Gimimo sukaktuves ir tęst šią 
gražią tradiciją. Registruotis 
prašoma tel. 630-792-0616, 
arba elektroniniu paštu mail 
to: liudas@mindspring.com 

Kviečiame ir priimsime vi
sus! 

REIKALINGI VADOVAI 
ŽIEMOS KURSAMS 

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

Asta M. Astrauskas, MTT 
Vaikų gydytoja 

Palos Pediatrics 
708-923-6300 

Chicago Pediatrics 
773-582-8500 

DAUA A. CEPELĖ, D.D.S~ 
DANTŲ GYDYTOJA 

7915 W. 171 S t 
Tintoy Park. IL 60477 

708-614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

900 Bavinia PI., Orland Park, IL 
Tel. 708-349-0887. 

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms 
Nuolaida naujai atvykusiems. 

DR. DAUA JODWALIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
15643 W. 127* Str. 

Suito 101 
Lamont.IL 

Tai. 630-243-1010 
Vaiandoi susitarus 
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GEDAS M. GRIMS. MD 
INKSTU. POSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 

Aurora MadicaJ Center 
10400 75 St, Kenoeha, Wl 53142 

(262) 697 6990 

Ramoną C. Marsh, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EUGUUS LEUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 VVaJterSt., Lemont.IL 60439 
1301 Copperfietd Ava., Suite 113, 

JoHetJL 60432 
Tel. 815-723-1854 

DR RAMUNE MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberte Road 
HickoryHins 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Elena Bamiziulienė. viena iŠ 
1949 metais Los Angeles mieste 
įsisteigusių iteitininkų pirmosios 
valdybos nare šių metų rugsėjo 23 
diena Los Angeles ateitininkų 
Šeimos šventoje minint LA ateiti
ninkuos gyvnvimo 50 mečio jubi
liejų, pasakoj.! apie įsisteigimą ir 
veiklos pradžią 

Nuotr Antano Po l lka i c io 

UNAS SJDRYS. M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S RkJgeland Ave. 
Chicago Ridge. IL 6 0 4 1 5 

Tol. 706-636-6622 
4149 W. 63rd. St. 

Te l . 7 7 3 - 7 3 5 - 7 7 0 9 

DR. VIUUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMH.Y MEDtCAL CUNtC 
10811W. 143 St Orland Park, IL 80467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą 
TeL 706-480-2500 

Cantiac Dmgnosis, LTD. 
6132 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60629 
T a i 773-436-7700 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. U NA POŠKUS 
D A N T Ų GYDYTOJA 

4 6 3 5 W . 6 3 St. 
Te l . 773-735-7730 
Valandos susitarus. 

JONAS V.PRUNSKIS. MD 
TERR1DALLAS PRUNSK1S, MD 

GREOORY SUELZLE, MD 
SCOTT GREENVVALD, MD 

IHinote Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt 
vietų skausmo gydymo speaašstai 

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

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

ir Libertyville. 
www.illinoispain.com 

DR. DANA M.SAUKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannhean Rd. 
Waatcheatar.IL 60154 

Tai. 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. RUSSELL MILLER 
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
parama dr P. Kisieliaus 

praktiką. Vai. aueftanje. arba 
ne: pJrmd. 11-7, antrd. 9-5. 

traod. 10-6, panMd. 10-4. ka* 
afltrąMKd. 10 -2 .1443š . 50 

Ava.. Cicero. I L 
TeL 7 0 6 - 6 6 2 - 4 1 5 9 . 

DR. V.J. VASARIENĖ 
D A N T Ų GYDYTOJA 

4817 W . 8 3 S t , Burbank. IL 
Tai . 708-423-6114 

Valandos pagal tuaitanmą 

DR. PETRAS ZLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Dr. Rimas Novickis 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

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

6645VV. Stanley Ave., Bervvyn, IL 
60402, tel. 708 - 4 8 4 - 1 1 1 1 . 

Valandos kasdien, savaitgaliais susitarus 
Kalbame lietuviškai. 

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

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

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

DR. JOVITA KERELIS 
DANTU GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDtESUGOS 

7722 S. Kedzia Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 7 7 3 4 7 1 - 3 3 0 0 

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, M£>., SC. 
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. KENNETH J.YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

Danhj gydyto)* 
Pastininkams nuotakia 

4007 W. 88 8t . CNcago, K 
Ta). 773-736-8668 

4707 8. Gfbart. U Gkange, H. 
Tat. 708-362-4487 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS, 2AIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
3235 W. 111 St, OMcago. IL60655 
773-233-0744 arba 773-4694441 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 8 1 5 - 7 4 1 - 3 2 2 0 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-735-4477 

6449 S. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V.KISIEUUS 
INKSTU, POSLĖS. PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
CantarforHaattn, 

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

BIRUTĖ L.PUMPUTIS, M.D. 
Fellow: American Academy oi 

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320 W 81 si Ava. 
Hobart, IN 48342 

(219)947-5279 
Fax (219) 947-8236 

DR. VILUA KlteLYTE 
Amber Health Center 

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas. 
chirnprakTikl.mtnualinė terapija 

akupunktūra 
7271 S. Harlem. Bridgeview, I I . 

ft©455. Tel. 706-594-0400. Kalbam* 
lietuviukai. Valandos tutitarus 

• t 

mailto:liudas@mindspring.com
mailto:Bvbublys@aol.coBa
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http://Lamont.IL
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http://www.illinoispain.com
http://Waatcheatar.IL
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Mes ir pasaulis 
Paruošė Bronius Nainys 

AŠ LAIMĖJAU — O AŠ NEPASIDUOTO 
Tai kas dabar bus? 
Al Gore lapkričio 8-tą, apie 

antrą vai. ryto, patyręs, kad, 
žiniasklaidos duomenimis, 
paskutinę jo viltį, Floridos 25 
atstovus — taigi ir Baltuosius 
rūmus — „nusinešė" varžovas, 
kartu su savo palyda atvyko i 
Nashville centro aikštę, kur jo 
laukė keli tūkstančiai sulytų 
ir nusiminusių gerbėjų, jų ir 
televizijos šviesų akivaizdoje 
viešai pripažinti pralaimėjimą 
bei pasveikinti laimėtoją. Apie 
tai ką tik išrinktam JAV pre
zidentui George W. Bush jau 
br.vo pranešęs telefonu, o šioje 
aikštėje norėjo tą patį tekstą 
pakartoti visai tautai, paža
dėti su nauju prezidentu dirb
ti kartu ir padėkoti savo rė
mėjams. Vos tik automobilių 
vilkstinei sustojus, iš paskuti
nio autobusiuko Gore gavo 
žinią, kad, jiems į čia važiuo
jant, iš Floridos gauti paskiau
si duomenys teikė ir kitokių 
vilčių: dar daug balsų reikia 
suskaičiuoti, o skirtumas tarp 
jo ir Bush iš maždaug 50,000 
balsų sumažėjo iki 6,000. „Ne-
bepasiduodu", — griebęs tele
foną Al Gore pranešė varžo
vui, kuris kartu su savo rėmė
jais jau buvo pradėjęs švęsti 
pergalę. „Pone viceprezidente, 
nejaugi atšauki jau prisipa
žintą pralaimėjimą? — nuste
bęs klausė Bush. — Mano bro
lis, Floridos gubernatorius, 
prieš valandą mane užtikrino, 
kad Florida yra mano", — 
tvirtai į ragelį trenkė įsitiki
nęs laimėtojas. „Tavo brolis 
čia ne vyriausias" — baigė po
kalbį Gore. Nė jokios kalbos 
nepasakęs, grįžo į savo rinki
minę buveinę ir pareikalavo 
atidžiau patikrinti rinkimų 
Floridoje duomenis. O kai ir 
tikrinimai parodė Gore pralai
mėjimą, tiesa, — labai mažą, 
jis pareikalavo perskaičiuoti 
balsus. Ir politiniu požiūriu — 
labai gudriai: ne visoje Flori
dos valstijoje, bet tik trijose, 
jam palankiose, apskrityse. Ir 
reikalavo skaičiuoti jau nebe 
mašinomis, bet rankomis var
tyti kiekvieną lapelį ir ištyri
nėti, kas jame pradūrė skylu
tę, kas nepradūrė, kas ketino 
durti, kas neketino, kas pa
taikė, o kas durdamas demok
ratui, pradūrė respublikonui. 
Respublikonai, nenorėdami iš 
savo rankų paleisti iš šios 
valstijos 6 milijonų rinkėjų tik 
1,700 balsų persvara sugrieb
to Baltųjų rūmų laimikio, 
prieš Gore užmojį protestavo, 
teigdami, kad pastarojo ko
manda lengvai ras būdą bal
sus „perskaičiuoti" jo naudai. 

Ir prasidėjo pati nesąmonin-

giausia JAV prezidento rin
kimų simfonija. Po kelis kar
tus kasdien klausomės jos te
levizijoje, skaitome paklodes 
rašinių laikraščiuose, ištisai 
girdime radijo laidose. Ginči
jasi senatoriai, politikai, teisė
jai, advokatai, žurnalistai, ve
damųjų autoriai, skiltininkai, 
įstatymų bei Konstitucijos ži
novai, mala liežuviais aludžių 
lankytojai, kirpėjai, batų valy
tojai. Vienas už kitą gudresni, 
didesni žinovai. Ir visi pagal 
vieną, tvirtą, nepakeičiamą 
taisyklę: demokratams visada 
teisus Gore, respublikonams 
— Bush. Tai yra pati įdomiau
sia šios simfonijos dalis. Ne
paisant, koks įstatymas bebū
tų, kokia Konstitucijos dalis 
pagalbon būtų prisišaukta, 
koks į togą įvilktas teisėjas, ar 
ne visas teismas, autoritetin
gai už šventos teisybės stalo 
sėdėtų, demokratas „įrodys", 
įstatymą veikiant Gore nau
dai, respublikonas — Bush, 
nors abu kandidatai priešta
rauja vienas kitam 180 laips
nių išklotu kampu. 

Ir kai tam spektakliui baigti 
atėjo Floridos Aukščiausiojo 
teismo nustatyta valanda, 
valstijos sekretorė, pagal iki 
to laiko jai atsiųstus paskuti
nius duomenis ir įstatymų jai 
suteiktomis galiomis naudoda
masi, Bush laimėjimą patvirti
no oficialiai, Gore vėl nutarė 
nepasiduoti. Dabar jam atsira
do ne tik klaidingai suskai
čiuotų, bet net visiškai neskai
čiuotų balsų. Teisybės mes gal 
niekad nesužinosim, bet kaip 
atsakyti į klausimą, kodėl ma
šinomis suskaičiuoti balsai 
yra patikimi tūkstančiuose ki
tų Amerikos apskričių, bet ne
patikimi trijose Floridos apsk
rityse, ir juos jau rankomis 
reikia perskaičiuoti? Ir net ke
lis kartus, jeigu jie neduoda 
Gore siekiamų rezultatų. 

Paskiausiomis žiniomis, tai 
painiavai narplioti Floridos 
teismuose vartaliojasi 48 by
los. Bush skundą svarstys net 
JAV Aukščiausias teismas. O 
kas vėl bus, jei tų teismų 
išvados nepatenkins Gore, ir 
jis, trečią kartą pralaimėjęs, 
nepasiduos? O jeigu Gore lai
mės ir Bush nepasiduos? Pa
saka be pabaigos? 

Žino amerikiečiai, jų spauda 
rašo apie rinkimų "bėdas, nesk
landumus, net ir suktybes, 
kurių neišvengia nė vienas 
keliauninkas į Baltuosius rū
mus. Taip teigė ir Nixon savo 
atsiminimuose. Kennedy lai
mėjimą lėmė Illinois valstija, 
kurios rinkėjus jis „pasiglem
žė" tik 8,000 balsų persvara, 

dabartinio mero tėvo „surasta" 
tarp Afrikos amerikiečių. Ta
čiau Nixon pasidavė be per
skaičiavimų ir bylų. Respubli
konų kandidatas ir dabar ne
kelia triukšmo dėl mažais 
skirtumais pralaimėtų rinki
mų kitose valstijose. Gal dėl 
to, kad, pravėrus jr.u seniai 
dusinamos JAV rinkimų siste
mos Jangą", neatsidarytų pla
tesnės durys ir kas nors ko 
nors baisesnio nepamatytų. 
Bet dabar atrodo, kad Gore, 
pravertas langas jau ir sienas 
drebina. Pasigirsta balsai ir 
apie pačios sistemos pertvar
kymą. Jeigu taip įvyktų, tai 
bent šis tas gero iš tos mai
šaties liktų. Nes dabartinę 
makalnynę per daug iškilmin
ga net ir nesąmone vadinti. 
Tai visiškas idiotizmas. Laime 
tik, kad tai vyksta Amerikoje, 
kur valstybės piliečių gyveni
mas mažai nuo valdžios prik
lauso, todėl ir jiems nelabai 
svarbu, kuris dabartinių var
žovų Baltuosiuose rūmuose 
sėdės. Atrodo, kad jie visą šį 
cirką priima tik linksmai. Lyg 
kokią komediją nuo kasdie
ninės įtampos nervams atpa
laiduoti. 

• Tarp Lietuvos ir Euro
pos sąjungos. Ar Karaliau
čius kliūtis? Tokį klausimą ke
lia „The Economist" (2000.11. 
04). „Jie kalba rusiškai, bet 
kažkodėl nesijaučia namie. Jie 
dažniau važinėja į Varšuvą ir 
Vilnių, negu į St. Peterburgą 
ir visiškai nesidomi Maskva. 
Save jie vadina rusais euro
piečiais ir krašto ateitį sieja 
tik su modernia Europa, nors 
tokio gyvenimo patirties dar 
neįgiję", — rašo žurnalas. Ta
čiau tikrovė yra kitokia. Juk 
jie dar tik vargšai, ir, pagal 
„The Economist", dar daugiau 
nuskurs, jeigu Lietuva taps 
Europos Sąjungos narė. Mat 
dabar jie į Lietuvą ir į Lenkiją 
gali vykti be vizų ir prekiauti. 
Silpna sienų kontrolė ir pri
merktos muitininkų akys 
vaikščiojimą per sieną daro 
pelningą. Nors milijono gyven
tojų krašto vadovai nori bend
radarbiauti su Baltijos vals
tybėmis ir Vakarų Europa, 
būti tarp jų tiltu, bet Kara

liaučiaus sritis visgi yra Rusi
ja, priklausanti nuo Maskvos. 
Ir dar daugiau nuo jos pri
klausys, užsidarius sienoms. 
Kaip to išvengti? Vadovai išei
tį žino: tapti ketvirta Baltijos 
respublika. Užkulisyje tokia 
mintis gyva. tik kaip ją išnešti 
į gyvenimą? Bet... kas gali 
žinoti? Beje, o kur toks klausi
mas? Arčiau prie Europos 
slenksčio žengiant, kas dary
sis su Lietuvą kertančiais Ru
sijos kariniais traukiniais? Ar 
jie jau užmiršti? LDDP val
džios laikotarpiu konservato
riai apie juos beveik kasdien 
kalbėdavo. Ar dabar jų vaid
muo jau nebereikšmingas? 

• Gruodžio 1-ąją dešimtą 
kartą Lietuvoje minima pa
saulinė AIDS diena. Šių metų 
pasaulinės AIDS kampanijos 
tema - „AIDS: vaikinai, daug 
kas priklauso nuo jūsų". Ši 
kampanija skiriama vyrams, 
nes jie sveikatai skiria mažiau 
dėmesio, labiau rizikuoja už
sikrėsti ŽIV ir užkrėsti mote

ris, daugiau vartoja narkoti
kų, dažniau nusikalsta bei 
daugiau smurtauja. Įvairiuo
se Lietuvos miestuose vyks 
renginiai, skirti Pasaulinei 
AIDS dienai: konkursai, semi
narai, konferencijos, akcijos. 
Švietimo ir mokslo ministeri
ja, Lietuvos AIDS centras ir 
Lietuvos vaikų ir jaunimo cen
tras šiais metais organizavo 
moksleivių žinių konkursą 
„Moksleiviai prieš AIDS". 
Jungtinių tautų Vystymo pro
grama, Jungtinių tautų vaikų 
fondas, Vilniaus miesto savi
valdybė, Lietuvos žurnalistų 
sąjunga ir Lietuvos AIDS cen-

* Sparč ia i gamybą mo
dernizuojant i Kauno alaus 
darykla „Ragutis" pradėjo ga
minti visiškai naują Lietuvoje 
juodąjį alų. 

* P i rmajame Rolando 
Pakso vyriausybės posėdyje 
pritarta tam, kad Mokesčių 
administravimo įstatyme būtų 
įrašytas dar vienas — valsty
bės rinkliavos mokestis. <EIU> 

DRAUGAS, 2000 m. gruodžio 2 d., šeštadienis 

Danutė Bind-ik --: 

Kas mums praeitį 
grąžintų... 

Jaunieji Karaliaučiaus krašto etnokuitur:nc.» 
seneliais Kaune, 1998 m. birželio 29 d. 

• klos „Dainų daineles" dalyviai su savo tėvais, mokytojais ir 

Turbūt dauguma lietuvių, 
žino, kuo mums svarbi 1918 
m. vasario 16-oji. Bet kiek yra 
žinančių, kas įvyko tų pačių 
metų lapkričio 30 d.? O tai 
nemažiau reikšminga data. 
nes tą dieną pasirašytas doku
mentas, kuriuo Mažosios Lie
tuvos lietuviai — arba lietuv
ninkai — pareiškė pageidavi
mą prisijungti prie Didžiosios 
Lietuvos. Dokumentas šian
dien žinomas Tilžės akto var
du. Jame rašoma: .Atsižvelg
dami į tai, kad viskas, kas 
yra, turi teisę gyventi, ir j tai, 
kad mes lietuviai, čionai Prū
sų Lietuvoj gyvenantieji, su
darome šio krašto gyventojų 
dauguomenę, reikalaujame 
mes, remdamiesi ant Vilsono 
Tautų paties apsisprendimo 
teisės, priglaudimą Mažosios 
Lietuvos prie Didžiosios Lietu
vos. Visi, savo parašu šitą pa
reiškimą priimantieji, pasiža
da visas savo jėgas už įvyk
dymą minėtojo siekio pašvęs
ti". 

Po Aktu — dvidešimt trys 
parašai — Mažosios Lietuvos 
patriotų, anuomet tvirtai tikė
jusių, kad jų pareikštas noras 
yra teisėtas ir bus įvykdytas. 
Pasirašiusieji ir kiti Mažosios 
Lietuvos gyventojai — lietuv
ninkai, buvo pasiruošę už savo 
teises kovoti (tai vėliau patvir
tino ir Klaipėdos atvadavimo 
kovos), kaip reikėjo kovoti ir 
Didžiosios Lietuvos lietuviams 
po Vasarios 16-osios, Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbi
mo. 

Ar galėjo būti mūsų istori
joje drąsesnis apsisprendimas, 
logiškesnis noras, kaip su
jungti tas dvi — abipus Nemu
no esančias — Lietuvos dalis į 
vieną nepriklausomą valsty
bę? Galime suprasti, kas būtų 
įvykę, šį užmojį įgyvendinus. 
Bent jau tuos dvidešimt dve
jus metus, kai Lietuva džiau
gėsi nepriklausomybe, lietu
vių tauta būtų suaugusi į ne
dalomą, tvirtą valstybę. (O jei
gu dar būtų nuo jos kamieno 
neatplėštas Vilnius ir jo kraš
tas...) Tačiau šiandien apie tai 
tegalime svajoti, palydint tas 
svajones liūdnu atodūsiu. 

Anuomet (kaip ir dabar) 
nedidelės valstybės priklausė 
nuo galingųjų malonės. Juo la
biau šalys, kurios tebežengė 
pirmuosius nepriklausomo gy
venimo žingsnius, apsuptos 
kaimynų, ieškančių progos 
bent „dalį jų teritorijos pasi
glemžti. Drąsūs Tilžės akto 
žodžiai tiems galingiesiems 
nedaug reiškė, todėl neilgai 
teko šioms dviem, istoriniais 
ryšiais neginčijamai susie
toms, Lietuvos dalims džiaug

tis bendru gyvenimu. 
Galbūt, jeigu istorijos slink

tis būtų pakrypusi kitokia 
kryptimi, šiandien Tifcžę tebe
vadintume tikruoju, lietuviš
ku vardu, užuot rusiškojo So-
vetsk, o visas Kaliningrado 
kraštas (ir miestas) tebebūtų 
pasauliui žinomas Karaliau
čiaus pavadinimu. Argi nežei
džia kiekvieno lietuvio tvirti
nimas, kad Kristijonas Done
laitis, mūsų literatūros pradi
ninkas, „Metų", kuriais taip 
didžiuojamės, autorius, gimė 
Čistije Prudi vietovėje,,bet ne 
Tolminkiemyje? Argi jo dulkės 
nerauda kape, kai „lietuvnin
kai griebiasi rusiško liežu
vio", kuris jam tiek pai būtų 
svetimas ir smerktinas, kaip 
anuomet vokiškasis? 

Neatpažįstami ir kiti mies
tų, kaimų, upių, ežerų vardai 
toje geografinėje srityje. Pa
minėkime tik kelis, labiau Di
džiosios Lietuvos gyventojams 
pažįstamus: Romintos upė — 
Krasnaja; Ragaine — Neman; 
Eitkūnai — Černyševskoje; Įs
rutis — Černiachovsk: Gum
binė — Gusev; Jurgaičiai — 
Kanas; Stalupėnai — Neste-
rov; Udrabaliai (koks vaizdin
gas lietuviškas vardas!) — De-
midovo. ir t.t. Net vokiečiai 
savo valdymo dešimtmečiais 
taip nesubjaurojo senųjų lietu
viškų vietovardžių, nors kai 
kurie buve likę be galūnių, bet 
vis tik atpažįstami. Tą patvir
tino ir mūsų tautiečiai, per 
Rytprūsius traukdamiesi iš 
Lietuvos Antrojo pasaulinio 
karo pabaigoje. *"-"' 

Karaliaučiaus srityje — tiek 
pačiame mieste, tiek Įsrutyje, 
Tilžėje bei kai kur kitur, te-
bežybsi lietuvybės kibirkštė
lės. Ir mūsų dienraštyje nere
tai spausdinamos nuotraukos 
bei reportaželiai iš tenykščių 
mažlietuvių gyvenimo parodo, 
kad net veikia lietuviškos mo
kyklos, yra chorų, tautinių 
šokių grupių, organizacijų. 
Okupantui nebuvo sunku že
mėlapyje pakeisti- vietovar
džius, bet kur kas sunkiau su 
Šaknimis išrauti žmonių tau
tybę. Lietuvis atsparus prie
vartai —: tą jis įrodė ilgų 
amžių būvyje. Argi kitaip lie
tuvių tauta būtų atlaikiusi 
rusų, lenkų, vokiečių ir kitų 
pastangas ją sunaikinti? Atro
do, kad vienintelis priešas, ku
riam mūsų tauta nepajėgi at
sispirti: tai patys lietuviai. 
Kai jie pradeda nebevertinti 
brangiausių tautos lobių — 
kalbos, tradicijų, kai atsisako 
savo tautinės tapatybės ir 
„puošiasi svetimomis plunks
nomis". 

ATSIMINIMAI 
1941-1962 M. 

DANUTĖ LINARTAITĖ-PETRAUSKIENĖ 
Nr.l 

Tą birželio rytą Kaune buvo šilta, švietė saulė. Išgir
dusi skambutį, atidariau duris. Pas mus atvažiavo 
teta Irma iš Paširvinčio dvaro. Mes vaikai ją labai 
mylėjome, todėl labai apsidžiaugiau, kai ji pasakė, kad 
mane su broliuku Vytu išveš vasarai į Pašrrvintį. 

O kaip mums ten buvo gera ir įdomu! Senelių namai 
stovėjo apsupti dviejų sodų. Šalia buvo didžiulis prū-

. das pilnas karosų. Mes vaikai turėjome savo luotą ir 
su bučium gaudėme karosus. 

Sodo apačioje tekėjo Širvinta, kurioje mes kasdien 
maudėmės. Priekyje namo buvo didžiulis kiemas, po 
kurį vaikščiojo šuo Princas, o kitas didelis šuo, Cimba-
las, turėjo savo būdą ir buvo pririštas. Dar buvo daug 
kačių, bet vienas labai didelis vardu Didukas, baltas, 
kaip puta. Jam jau buvo dešimt metų. Jis letena su-* 
gaudavo karosą ir lakė tik pieno putas. 

Kai pargindavo karve* iš ganyklos, melžėjos su kibi
rais skubėjo karvių melžti, o mes vaikai su puodukais 
bėgdavome atsigerti šviežio pieno Centre, apsuptas 
bidonų, sėdėjo dėdukas ir tvarkė pieną. 

Kartu su mumis vasarodavo pusseseres Rūta, Pajau
ta ir pusbrolis Gediminas. 

Mamytė, grįžus iš darbo, pasako, kad manės į Pa-
širvintį neleis, kadangi mane paskiepijo nuo raupų. 
Gali parausti. Pažadėjo ateinanti šeštadienį mane 
nuvežti. Bet, deja, kitas šeštadienis buvo birželio 14 d. 

Senelė iš Paširvinčio buvo labai gera. švelni, labai 
mylėjo vaikus ir apskritai visus žmones. Ji turėjo 
aštuonis vaikus ir dar aštuonis palaidojo. Kam reikėjo 
pagalbos, ji visiems padėjo. Senelis dar buvo labai 
energingas, rūkė didelę pypkę ir visada būdavo užim
tas ūkio darbais. Mes vaikai jo prisibijojome. 

Turėjau dar vieną senelį — mamos tėvelį. Jis buvo 
jau senas. Turėjo Balninkėlio kaime 4 ha žemės. Jam 
ją dirbdavo „ant pusės". Jis būdavo gerai apsirengęs, 
klausydavo ausinį radiją. Jis prieš revoliuciją su 
žmona gyveno Petrapily (Sankt Peterburg). Turėjo du 
vaikus. Mamos mamytė mirė, kai mamai buvo tik 8 
metai, o dėdei Stasiui 14 metų. Mama lankė katalikų 
gimnaziją ir gyveno (po mamos mirties) lenkų inter
nate (kadangi ten buvo dėstomas katalikų tikėjimas). 
Dėdė Stasys Pilka aukso medaliu baigė gimnaziją ir 
studijavo mediciną. Bet, kadangi dėdukas dirbo Ji\ek-
sandrijskam" teatre (dabar Puškino) vyriausiu rūbi
ninku, tai vaikai galėjo kasdien lankyti teatrą. Ir dėdė 
Stasys, būdamas medicinos studentas, mete mediciną 
ir pradėjo mokytis artistu. Ji dar prieš revoliuciją 
išsiuntė mokytis j Ameriką, o kai grįžo į Lietuvą, 
pradėjo vaidinti Kauno dramos teatre. Buvo didelis 
menininkas, garsus artistas ir režisierius 

Iš visų daugiausia mylėjau savo teveli Jis man buvo 

labai gražus, aukštas, juodbruvas, gražiai dainavo, la
bai mus mvlėjo ir apskritai buvo labai labai geras vi
siems žmonėms. Kas tik pas jį kreipdavosi kokiu rei
kalu, visiems padėjo. Man atrodo, kad gyvenime jis 
nėra nieko nuskriaudęs, visiems darė tik gera. Jis 
ypač mylėjo visus savo vaikus, o vaikai jį. Bet kadangi 
jis dirbo Finansų ministerijoje vyresniuoju referentu. 
dar buvo finansų ministerijos šaulių vadas ir turėjo 
medalį kovoje su bolševikais, tai buvo įtrauktas į są
rašą išvežimui į Sibirą. 

Atsibudusi ryte birželio 14 d. kalbėjausi su dėduku 
iš Balninkėlių. Jis pas mus viešėjo savaitę laiko. 

Mamytė su tėveliu jau buvo darbe, o Vytukas kaime 
pas dėdukus. 

Staiga atsirakinęs duris įėjo tėvelis. Atrodė labai su
sirūpinęs. Pasakė mums, kad rusai veža žmones iš 
Lietuvos. Jis pasakė, kad išėjo* iš darbo ir slapstosi, 
nes tikriausiai mus turi išvežti. Ir dar man pasakė, 
kad, jeigu ateis mus išvežti, tai aš turiu nieko ne
žinoti, nei kur tJėveliai dirba, nei kur yra Vytukas. 
Davė man šimtą rublių (pirmąkart gyvenime turėjau 
tokius pinigus) ir prašė, kad daug nupirkčiau maisto 
produktų, konservų, nes tuoj bus karas. Pas mus na
muose nebuvo maisto atsargų. Man tada buvo dvylika 
metų. 

Mums bešnekant valgomajame, suskambo skambu
tis. Tėvelis kažkur dingo, o aš nuėjau atidaryti durų. 
Apstulbau pamačiusi ginkluotus žmones. Visi tylėjo, 
matyt rusai, o vienas lietuvis mane klausinėjo. Aš ap

simečiau tokia durnele ir nieko nežinojau. 'Mokiausi 5 
metus Saulės privačioje pradinėje mokykloje, o, kai ją 
uždarė, perėjau į Jablonskio mokyklos 6-tą klasę ir ją 
pavasarį baigiau.). Jie ilgai su manimi kalbėjo, visko 
klausinėjo, o paskui pasakė, kad nėra ko čia vaiku 
tikėti, reikia patikrinti butą. 

O kaip aš išsigandau, juk palikau tėvelį. Bet, ap
žiūrėję butą. rado tik dėduką. Aš pasakiau, kad čia 
mūsų svečias. 

Apžiūrėję butą, jie sėdo į sunkvežimį ir išvažiavo, o 
vieną paliko mus saugoti. Tai buvo jaunas vyrukas ir 
aš pradėjau prašyti, kad mane išleistų nusipirkti pie
no. Jis pasakė, kad neturi teisės mane išleisti, bet pas
kui išleido ir liepė labai greit sugrįžti. 

Pirmiausia kieme apibėgau visas slėptuves, ieško
dama tėvelio, bet, jo neradusi, apibėgau parduotuves. 
N'upirkau nemažai konservų, „bombonkių" visą didelę 
metalinę dėžę ir atnešiau namo. 

Jis pagyrė, kad greit grįžau. Tada aš pradėjau pra
šyti, kad išleistų nupirkti dar produktų ir jis išleido. 
Tik uždariau paradines duris, žiūriu pas mus ateina 
pusbrolis Gediminas. Aš išsigandusi viską jam papa
sakojau, o jis pasakė, kad tėvelis pas juos. Pasirodo, 
kai tėvelis išgirdo skambutį, jis tuoj išėjo pro virtuvės 
duris. Kieme stovėjo sargas Mykolas. Jie labai gerai 
sugyveno. Jie tada pasikeitė kepurėmis. Sargas savo 
atidavė tėveliui, o tėvelis savo skrybėlę — sargui. Ir 
tėvelis sėkmingai praėjo pro gatvėje stovintį sunk
vežimį. Jis nuėjo pas tetą Liolę, savo seserį. (B.d.) 
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KAI PRAŽYSTA MEILĖ 
Saulėta buvo ši auksinio ru

dens diena. Nors sinoptikai 
pranašavo lietų ir sniegą, o iš 
tikrųjų iki vėlyvo vakaro dan
gaus mėlynėje plaukiojo leng
vo pūko debesėliai. Tai buvo 
šeštadienį, spalio 7 dieną. 
Švento Luko bažnyčioje, River 
Forest. Illinois, amžinos mei
lės priesaiką vienas kitam da
vė Elyte Zita Žukauskai te ir 
Darius Benediktas Maurukas. 
Jų priesaiką Mišių metu pa
laimino ir gražų pamokslą pa
sakė parapijos klebonas kun. 
K. Fischer. 

Aukšta puošni gotinio sti
liaus Šv. Luko bažnyčia buvo 
artipilnė vestuvių svečių, su
važiavusių iš arti ir toli daly
vauti Elytės ir Dar iaus meiles 
priesaikoje ir paprašyti Akš-
čiausiąjį. kad meilė žydėtų ir 
nevystų visą jų gyvenimą. 

Aidint Bonny Brovvn trom-
petės ir Marija Perevvozniko-
va — Žukauskienės smuiko 
garsams, palydint Carol Pren-
dergast vargonų muzikai, į 
bažnyčią žengė gėlių puokš
tėmis rankose nešinos viena 
po kitos, išsipuošusios pamer
gės, o jų priekyje, šauniai ir 
labai rimtai nusiteikę, vestu
vinius žiedus nešė jaunojo se
sutės Daivos Millerr vaiku
čiai Alexa ir Kyle. Pamergių 
pulką sudarė Audra Prial-
gauskaitė. Lisa von Braun, Ri
ma Žukauskaitė. Ju ly tė Pla-
čaitė ir Anne Schaeffer. Po pa
mergių į bažnyčią įžengė bal
ta ir graži, kaip lelijos žiedas, 
jaunoji — Elytė Zita. Ją prie 
altoriaus atvedė tėvelis Vla
das Žukauskas ir. jautr iai ap
kabinęs, perdavė į Dariaus 
Benedikto rankas. 

Pabrolių pulką sudarė vy
riausias pabrolys jaunojo bro
lis Rimas Maurukas . Adomas 
Didžbalis. Viktoras Garbon-
kus. Jonas Gražys, Tadas Gla-
vinskas ir Linas Paulius. 

Šv. Mišių skaitinius lietu
viškai skaitė jaunojo sesute 
Daiva Miller ir jaunosios bro
lis Povilas Žukauskas . Iškil
mingai Mišių metu skambėjo 
solistės Audronės Gaižiūnie-
nės giesmės: C. Gaunod ,,Tu. 
tik Tu. mano Dieve'" ir F, 
SGhubert ,.Ave Marija". 

Mišių apeigoms pasibaigus, 
vestuvių pulkui einant nuo 
altoriaus, aukšti bažnyčios 
skliautai vėl skambėjo nuo 
trompetes, smuiko garsų ir di
dingos vargonų muzikos bei 

žmonių aplodismentų praei
nantiems šauniesiems žiedų 
nešėjams Alexai ir Kyle. jau
nųjų porai — Elytei ir Danu; 
— Maurukams ir visam ves
tuviniam pulkui. 

Vakare vestuvių puota vyko 
Radisson viešbutyje. Lisle. Il
linois. Erdvi pokylių salė ūžė 
nuo ją užpildžiusių vestuvi
ninkų kalbų, juoko ir Įsisma
ginusių svečių klegesio. Salė
je buvo 320 svečių. Vestuvių 
puotą pradėjo jaunųjų drau
gas dr. Rimas Gilvydis. Prieš 
ateinant jauniesiems į salę, 
pamergės, pabroliai ir jaunų
jų draugai grandiečiai supynė 
tautinių juostų arką. pro 
kurią įžengė svočia Zita Mar
čiulioniene ir jaunavedžiai. 
Jauniesiems įėjus į salę, su 
duona, druska ir vynu juos 
pasitiko Elytės tėvai Julytė 
ir Vladas Žukauskai, ir Dari
aus — Jū ra ir Algis Mauru
kai. Apie sutiktuvių dovanų 
simboline reikš i ię. lietuviškai 
nekalbantiems svečiams ang
liškai paaiškino vakaro vado
vas dr. R. Gilvydis. 

Vestuvininkams susėdus 
prie vaišių stalo. į jaunuosius 
ir svečius prabilo jaunųjų tė
vai Madas Žukauskas ir Algis 
Maurukas. J ie pasidžiaugė 
gražia šeimos švente, dėkojo 
svečiams už atsilankymą, o 
jauniesiems linkėjo meilės, 
džiaugsmo, darnaus, gražaus 
ir ilgo gyvenimo. 

Po tėvų žodžio, jaunasis 
padėkojo Elytės tėvams už pa
tikėjimą jam savo dukters ir 
pakartojo bažnyčioje duotą 
pažadą ją mylėti amžinai, o 
savo tėvms padėkojo už meilę 
bei rūpestį jį auginant ir iš
mokslinant. 

Keletą broliškų prisiminimų 
bei linkėjimų išsakė vyresny
sis jaunojo brolis Rimas. Il
gesnį žodį su humoru tarė 
jaunosios senelis Klemensas 
Žukauskas, rimuota forma nu
sakęs šeimyninį gyvenimą, o 
taip pat jauniesiem.- perdavė 
savo ir žmonos Ar.eliukes jau
trius sveikinimus. 

Po vakarienės, vestuvinė pa
lyda su jaunavedžiais prie jų 
prisijungė draugai grandiečiai 
ir kartu pašoko vestuvinius 
šokius ..Sadutę'' ir „Rezginė-
lę". Po jų atliktų šokių, „Gran
dies" vadovė Violeta Fabiano-
vich pasveikino. įteikė jauna
vedžiams šokių ansamblio 
dovaną ir palinkėjo, prašyda-

Prelato VYTAUTO BALČIŪNO 90 m e t ų 
jubil iejaus šv. Mišios Šeštadienį, gruodžio 9 d., 11 vai. 

Nekalto Prasidėjimo seselių vienuolyno bažnyčioje, 
Putnam, CT. Pietūs po Mišių vienuolyno valgykloje. 
Visi kviečiami dalyvauti. Apie dalyvavimą prašome 

pranešti seselėms iki gruodžio 5 d. Tel. 860-928-7955. 

^ 

Še i m a . 
J> 

Sigita ir Vytautas Aušrotai, veiklūs visuomenininkai, ypač laodaros srityje, gyv. Toronte, Kanadoje, š.m. spalio 
21d. švente savo vedybų auksinį jubiliejų. Ta proga Lietuvos Kankinių parapijos bažnyčioje aukotos iškilmingos 
Mišios, o vėliau tos parapijos salėje buvo vaišės, kurių pradžioje invokaciją sukalbėjo „Tėviškės žiburių" vyr. re
daktorius prel. Pranas Gaida. Buvo daug sveikinimų ir linkėjimų. Dalyvavo daug svečių iš arti ir toli, taip pat iš 
Čikagos buvo atvykusi S. Aušrotienes teta žurn. Zuzana Juškevičiene. Nuotraukoje: sukaktuvininkai Sigita ir 
Vytautas Aušrotai su anūkais. 

ma, kad į ..Grandį" atsivestų 
daug „grandinukų". 

Šokiai buvo pradėti jaunųjų 
valsu, prie jų įsijungė tėvai, 
vestuvinis pulkas, o vėliau ir 
svečiai. 

Truputis žinių apie jauna
vedžius. Elytė užaugo River 
Forest. Illinois, kur ji baigė 
Švento Luko parapijinę mo
kyklą, o po to, mokės Švento 
Ignaco Loyolos gimnazijoje, 
Čikagoje. Studijavo Illinois 
Technologijos institute, čia jai 
buvo suteiktas chemijos in
žinierės laipsnis. Baigusi uni
versitetą pradėjo ir dabar 
dirba chemijos pramonėje, toje 
pačioje įmonėje kaip ir jos 
tėvelis. Elytė taip pat baigė 
pradinę Dariaus Girėno ir 
aukštesniąją lituanistinę mo
kyklą Jaunimo centre. Be to, ji 
ten priklauso Kernavės skau
čių tuntui . Skautaudama su
brendo, o dabar vadovauja 
jaunosioms, kemavietėms. 
Jau eilę metų Elytė šoka Vio

letos Fabianovich vadovauja
mame . .Grandies" tr.utinių šo
kių ansamblyje, o :aip pat ji 
moko ir jaunesniuosius šokė
jus . Kai Elytė susidraugavo 
su Dariumi, jį paviliojo iš Le-
monto ..Spindulio" į Čikagos 
„ G r a n d į " . 

Darius mokslus pradėjo Ci
cero, o vėliau pradžios ir 
aukštesniąją mokyklas baigė 
Lemonte. Lemonte j is baigė ir 
l i tuanistines mokyklas. Me
chaninę inžineriją Darius bai
gė Illionois universitete Čika
goje. Tad abu jaunieji yra in
žinieriai. Darius priklauso jū
rų skautams, mėgsta buriuoti 
ir stovyklauti. Su Elyte susi
pažino prie Michigan ežero, 
slidinėjimo išvykoje. Naujųjų 
metų išvakarėse, 1999 metais, 
padovanojo jai ir žiedelį. 

Tai yra ideali lietuviška šei
ma, galinti čia daug pasireikš
ti savo darbais Dievui, Tėvy
nei ir Art imui. 

J u o z a s K o n č i u s 

LAIMUTES IR ALGIMANTO ANTANĖLIŲ 
ŠVENTĖ 

Omahos lietuvių bendruo
menėje š.m. spalio 29 d. įvyko 
nepaprastas renginys. Suti-

Elytė ir Darius Maurukai 

kime. jog ne į kiekvieną 
šeimą, gali atkeliauti 50-ties 
bendro gyvenimo metų šventė. 
Tačiau i Laimutės ir Algiman
to Antanėlių šeimą ši valanda 
atėjo. 

Šventė prasidėjo dar bažny
čioje, kai kunigas Carl Sadoro, 
kartu su svečiu iš Missouri 
Samuel Ruseli, aukojo Mišias 
lietuvių kalba. Irena Šarkaitė-
Matz ir Algimanto Totilo va
dovaujamas choras „Ramby-
nas", savo giesmėmis sukak
tuves švenčiantiems linkėjo 
ilgiausių metų. 

Darbštumą ir energiją iš tė
vu paveldėję Antanėlių dukra 
Danguolė ir sūnus Algirdas su 
šeimomis pakvietė visus į 
kun. Žarkausko salę, kur visų 
iaukė šventiška aplinka ir 
vaišės. 

Ir niekas tą dieną nekalbėjo 
apie šių žmonių atsidavimą 
Lietuvai. Apie tai. kiek jėgų ir 
energijos reikia turėti, kad 
kiekvieną sekmadienį po pa
maldų sugebėtum sukviesti 
omahiečius ir svečius paben
dravimui į lietuvišką svetainę 
'dažnai vadinamą Laimutės ir 
Gražinos svetaine), kur visada 
gali išgerti puodelį kavos, su
valgyti; sumuštinį, pyrago ga
balėlį, ar paragauti šiaip ko
kio nors naminio gaminio. Kas 
kitas, jei ne Laimutė, yra vie
na organizatorių ir dalyvių ne 
tik ruošiant siuntinius skur
stančioms Lietuvoje šeimoms, 
gabenant juos į Čikaga 11 
..cepelinu" pietūs, o... ir dar ir 
dar... 

Niekas tą dieną nekalbej< ir 
apie Algimanto nesibaigian
čius darbus, juk jis Amerikos 
lietuvių tarybos nar>>. vienas 
iš Pasaulio Lietu--u seimo da
lyvių Lietuvoje... 

Bet ne apie tai šiandien i 
norėčiau ir aš kalbėti, o apie 

šventę, kuri paliko nepa
mirš tamą įspūdį. Vaikų dova
na — video filmas, paruoštas 
naudojant nuotraukas . Tikros 
Laimutės ir Algimanto gyveni
mo akimirkos privertė ne 
vieną nusijuokti, ašarą nu
braukt i , nuotraukoje ir save 
atpažint i . Tai tarsi dovana ir 
kiekvienam dalyviui, priver
čianti sugrįžti į asmeninę 
vaikystę, jaunystę ir dabartį. 

O s k a m b a n t lietuviškai mu
zikai, kur ią atliko Artūras Be-
reiša, visų nuotaiką buvo dar 
geresnė. 

Šventės pabaigoje Algiman
tas Antanėl is padėkojo orga
nizator iams ir dalyviams. 

Leiskite J u m s dar kartą pa
linkėti geros sveikatos ir ener
gijos ateityje. Dar daug jums 
bendrų ir laimingų gyveninio 
metų! 

... nors ir labai rūpėjo pa
klausti La imutės ar teko gyve
nime panaudot i \očelą". bet 
palikau tai ki tam jų 50-cio ju
biliejui. 

Visokeriopos jun. - laime-.' 
B i r u t ė P r i š m a n t i e n ė 

DOVANA JAV LIETUVI l 
BENDRUOMENEI 

Algirdas Mickevičius mirė 
šiais metais, birželio 10 d., su
laukęs 85 metų. Jis buvo pa
laidotas savo šeimos sklype 
Lietuvių tautinėse kapinėse. 
Just ice IL.Visas savo knygas 
ir 6 proc. savo palikimo jis 
paskyrė JAV Lietuvių Ben
druomenei su nurodymu, kad 
daugumas šių pinigų būtų 
naudojama Waukegan Lake 
County apylinkės. Gaunami 
procentai iš šio palikimo, pa
gal jo testamentą, tur i būti 
naudojami, remiant Lietuvos 
istorijos, dainų ir muzikos 
mokymąsi, ir taip pat studija
vimui JAV konstitucijos,** jos 
pilietybės ir istorijos. Tikrai, 
kokia graži dovana! 

Algirdas Mickevičius gimė 
1914 m. lapkričio 29 d. Ameri
koje, lietuvių šeimoje. J i s ne
buvo vedęs. Jo paveldėtojai 
tik jo pusbrolis ir pusseserė. 
Algirdas buvo privatus, sa
varankiškas žmogus. J i s labai 
rūpinosi savo mamyte, kuri 
paliko šį pasaulį, dar prieš jo 
mirtį. Baigęs Lane Tech., Al
girdas dirbo kaip chemikas 
Procter and Gamble firmoje, ir 
išėjo į pensiją po 50 metų. 
kaip vyresnysis analistas. 
Čikagoje užaugęs, jis labai 
mėgo Čikagos Cubs beisbolo 
klubą. 

J is labai mėgo dainuoti. Dar 
j aunas būdamas, dainavo Lie-

Aigin'M- Mickevičius 1944 
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Šią vasarą Vilniuje susitiko buvę Kempteno gimnazijos Vokietijoje mok
slo draugai: Julija Aleksiūnaite-Dantienė ir Raimundas Mieželis. 

CIevelando ABC televizijos 5-jo kanalo pranešėjas Ted Henry sveikina In
ternational Service Center of Cleveland iškilmingoje vakarienėje pager
biamą Dievo Motinos parapijos kleboną kun. G. Kijauską. SJ. 

Nuotr. V. Pliodžinsko 

tuvių tautiniame chore, o vė
liau dainavo įvairiuose klubų 
choruose. Būdamas tikras lie
tuvis, jis mėgdavo lietuviškus 
patiekalus, ypač jam patikda
vo kugelis, kurį jam neretai 
pagamindavo jo pusseserė 
D'Arey von Schulz. Bet visų 
pirma jis visuomet didžiuoda
vosi esąs lietuvis. 

1990 m. Agirdas persikėlė 
gyventi į Libertyville, Lake 
County, H. priklausė VVauke-
gan Lake County Lietuvių 
Bendruomenės apylinkei. Kai 
pagaliau jo sveikata pašlijo, 
inkstai ir širdis smarkiai su
šlubavo, j is persikėlė į Liber
tyville slaugos namus, ku
riuose ir baigė savo gyvenimą. 
Jo dosnumą ir jo nuoširdumą 
visuomet prisimins daugelis, 
kurie bus pagelbėti jo dova
nomis Bendruomenei .">1 proc. 
šios dovanos bus naudojama 

VVaukegan Lake County apy
linkės, o 49 proc. perkel iama į 
JAV LB sąskaitą. Dovaną 
Bendruomenei, kuri — mes ti
kime — vis augs ir st iprės, 
bus naudojama atei t ies JAV 
lietuvių kartų. Linkime, kad 
dėl šios Algirdo Mickevičiaus 
dovanos, ir toliau š iame kraš
te skambės lietuviškos dai
nos, kai jis, būdamas mūsų 
dainuojančios tėvynės sūnus , 
to yra norėjęs. 

Reg ina N a r u š i e n ė 

• Se imo par lament in ių 
r y š i ų su JAV Kongresu gru
pei vadovaus Užsienio reikalų 
komiteto pirmininkas, libera
las Alvydas Medalinskas. Į 
parlamentinę ryšių grupę už
sirašė 33 Seimo nariai . Seime 
iš viso yra 141 par lamentaras . 

(BNS) 

Aieimantns ir Laimute Antanėliai 
JAV LR Krašto valdybos pirm Regina Naniš.cne su VS.uik.'gjm t.;ikp LB 
apylinkes pirm dr Skripk.Tisku 



KANADOS MOKSLININKO 
LIETUVIO GYVENIMO 

SUKAKTIS 
ALFREDAS ŽIUGŽDA 

2000 m. birželio 7 d. Kana
dos, Lietuvos ir kai kurių kitų 
šalių žmonės, ypač medicinos 
mokslininkai ir praktikai, mi
nės reikšmingą Kanados Ka
rališkosios mokslo akademijos 
nario Montrealio universiteto 
Garbes daktaro, išradingo 
mikrobiologo, turiningo žmo
gaus, „Fraternitas Lithuanica" 
korporacijos aktyvaus nario 
Vytauto Pavilanio aštuonias
dešimtmetį. Paminės ir pa
gerbs įžymią asmenybę jį 
žinantys, bendravę ir medici
nos pasaulio atstovai ne tik 
Lietuvoje, kur jis gimė, mo
kėsi, dirbo ir nuolatos lankėsi, 
ne tik Kanadoje, kur karo 
sąlygos privertė jį persikelti ir 
kur praėjo svarbiausi jo akty
vios veiklos metai, bet ir 
Prancūzijoje, JAV, kai kas net 
Haiti. Italijoje. Egipte. Libane. 
Meksikoje. Indijoje. Kinijoje, 
kur jis yrą skaitęs įdomias 
paskaitas arba dalyvavęs 
sprendžiant atskiras sveikatos 
apsaugos organizacines pro
blemas kaip Pasaulio sveika
tos organizacijos (VVHO) arba 
Pasaulio banko ekspertas. 

Vytautas Pavilanis gimė 
1920 m. birželio 7 d. elektros 
stoties tarnautojo šeimoje. 
1937 m. baigė Kauno .Aušros" 
berniukų gimnaziją, 1942 m. 
Kauno Vytauto Didžiojo uni
versiteto Medicinos fakultetą. 
1942-1944 m. dirbo Kauno Vy
tauto Didžiojo universiteto 
Medicinos fakulteto Patolo
ginės anatomijos katedroje 
asistentu. Grįžtant sovietų ar
mijai, įvertindamas tai. kad jo 
darbovietė buvo tuometinė vo
kiečių karo ligonines bazėje ir 
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Dr. Vytautas Pavilanis. 

ten dirbusiems buvo progno
zuojamos kraš tut iniškai ne
malonios represijos, pasi
traukė į Vakarus. 1944-1945 
m. dirbo Vokietijoje Sigburgo 
ligoninėje gydytoju rez identu . 
Karui pasibaigus, 1945 m. 
persikėle į Prancūziją ir įsi
darbino Paryžiuje s taž is tu 
Pastero institute virologijos 
skyriuje. Per dvejus me tus to
bulai įvaldęs prancūzų kalbą 
ir besispecializuodamas įgijęs 
mikrobiologijos, hematologijos 
ir imunologijos diplomus. 1947 
m. buvo išrinktas e ta t in iu 
asistentu, kaip atrodo, p i rma
sis tas pareigas užėmęs lietu
vis. Tada dėl vykdomos sovie
tinės Berlyno blokados buvo 
nutarta persikelti toliau. Nuo 
1948 m. lapkričio mėn. j i s j a u 
Kanadoje Montrealio universi
teto Medicinos fakulteto viro
logijos profesorius, ta ip pa t 
universiteto Mikrobiologijos ir 

higienos ins t i tu to Virologijos 
skyriaus vedėjas. Ir iki 1983 
m. t ipiško - komunikabilaus 
profesoriaus darbas — paskai
tos, mokslinė veikla, vadovavi
mas j aun i ems specialistams, 
bendradarbiavimas su kitais 
mokslininkais. Iki 1985 m. 
novatoriški žingsniai mikro
biologijoje — skiepų nuo slo
gos, gripo, poliomielito, tymų 
paieškos. 1970-1985 — mi
krobiologijos ir higienos insti
tuto vicedirektorius ir direk
torius. 1974 m. išr inktas Ka
nados Karališkosios mokslų 
akademijos nar iu , 1982 — Ka
nados Karališkosios gydytojų 
kolegijos nar iu , 1984 Quebec 
universi teto Garbės dak ta ru . 
Lygia greta buvo išr inktas Ka
nados' mikrobiologų draugijos 
Garbės nar iu , Kanados infek
cinių ligų draugijos Garbės 
nariu, Quebec mikrobiologų 
draugijos Garbės nar iu . 1975 
m. buvo pr ipažintas Kanados 
nusipelniusiu mikrobiologu, 
1985 m. Quebec provincijai 
daugiausia nuveikusiu moksli
ninku imigrantu . J au 1972 m. 
jo kūrybinė ir organizacinė 
veikla buvo tokia reikšminga, 
jog j is buvo apdovanotas kara
lienės Elžbietos II ordinu. Vi
sa tai formavo V. Pavilanio 
įvaizdį Kanadoje ir pasaulyje. 

Gyvenant Kanadoje, su juo 
palaikė a r t i m u s santykius to
kios iškilios asmenybės, kaip 
paryžietis P ier re Lepinę (pir
mieji poliomielito skiepai vadi
nosi Pavi lanis — Lepinę skie
pais), J o h n Enders (1954 m. 
Nobelio premijos laureatas) , 
Carlton Gajdusek (1976 m. 
Nobelio premijos laureatas) , 
net žymūs Sovietų Sąjungos 
mokslininkai profesoriai Ču-
makovas, Vorošilova, Smoro-
dincevas, 1954 m. perėmę Vy
tau to Pavilanio patyrimą po
liomielito skiepų gamyboje. 

Be kūrybinės , mokslinės ir 
organizacinės veiklos Mon-

trealyje, jis daug metų buvo 
kviečiamas ir skaitė paskai
tas , darė pranešimus Toronto, 
Quebec, New York, Port 
an Prince, Romos ir Vilniaus 
(1966, 1970, 1972, 1974, 1980 
m.) universitetuose. Pasauli
nės sveikatos organizacijos 
(WHO) ekspertu dirbo Cairo 
(Egiptas), Beirute (Libanas;, 
Meksikoje. Kaip Pasaulio ban
ko ekspertas — Punoje (Indi
ja), Meksikoje. Kaip Quebec 
provincijos ekspertas — Ma
dride (Ispanija), Romoje (Itali
ja) , Beidžinge (Kinijoje). 

Vytauto Pavilanio kūryba — 
150 mokslinių straipsnių; jo 
mokslinė ir visuomeninė infor
macinė veikla — 130 prane
šimų įvairiuose susirinki
muose, posėdžiuose, konferen
cijose, suvažiavimuose. 

Tai labai įžymus tarptauti
nio lygio medicinos mokslinin
kas, vienintelis lietuvis Ka
nados karališkosios akademi
jos narys, vienintelis lietuvis 
Kanados universiteto Garbės 
daktaras , vienintelis iš viso 
pasaulio Vilniaus universiteto 
400 metų jubiliejaus oficialiai 
kviestas, Sovietų Sąjungos te
ritoriją lankančio užsienio 
svečias. 

Ypač turiningas Vytauto Pa
vilanio asmeninis gyvenimas. 
J a u gimnazijoje j is buvo skau
t a s ir aktyviai dalyvavo turis
tiniuose, sportiniuose ir ki
tuose šios organizacijos rengi
niuose. Būdamas studentas, 
j au 1938 m. įstojo į progresy
vią, patriotišką, apolitinę kor
poraciją „Fraternitas Lithua
nica" ir buvo vienas iš veik
liausių jos narių. Tvirtai 
vykdė organizacijos priesakus 
kaip ir korporacijos priminin-
kas Kostas Labanauskas, 
įžymūs korporantai Salezijus 
Pavilonis, Vincas Širmenis, 
Kęstutis Aglinskas. Raimon
das Kastys, sudarė vieningą 
grupuotę. 

Labai mėgo vandens turiz
mą. Dalyvavo korporacijos 
arba grupes, jos narių organi
zuotose baidarių kelionėse — 
1939 m. į Naručio ežerą, 1940 
m. profesoriaus Stepo Kolu
pailos organizuotoje ekspedici
joje iš atgautojo Vilniaus j 
Kauną, 27 dienų kelionėje 
rytų Lietuvos upėmis ir eže
rais, 1941 m. Nevėžiu. 1942 
m. 24 dienų — Suvalkijos 
upėmis ir ežerais, 1943 m. Du
bysa. Irdavosi pasroviui ir 
prieš srovę, dieną ir naktį. 
Buvo vandens ir tėviškės že
mių mylėtojas. 

1947 m. susituokė su Irena 
Štencelyte, pulkininko Bruno
no Štencelio dukterimi.'Irenos 
tėvas buvo sovietų valdžios 
represuotas, išvežtas į Vor
kutą, kur ir mirė. Jos motina 
mirė Kauno kalėjime. Visa tai 
turėjo įtakos tam, kad jaunoji 
žmona nenorėjo laukti naujų 
sovietinių išdaigų Berlyno blo
kados laikotarpiu ir labai 
norėjo pasitraukti į Ameriką. 

Labai svarbus buvo jo atsi
tiktinis susitikimas Montrea-
lyje su buvusiu „Aušros" gim
nazijos mokiniu, tuo metu 
Lietuvos mokslų akademijos 
viceprezidentu Algirdu Žu
kausku. Atsinaujino jų pa
žintis. V. Pavilanis padėjo or
ganizuoti jo darbus Montrea
lio politechnikume, o akade
mikas A. Žukauskas, grįžęs į 
Lietuvą, iškvietė jį i Vilnių 
skaityti specialybinių pa
skaitų. Tai buvo ilgalaikio ke
lionių į Tėvynę, bendradarbia
vimo su Lietuvos mokslų 
akademija ir Vilniaus univer
sitetu pradžia. Akademijoje jis 
tiesiogiai bendravo su profe
soriais Marijonu Babensku ir 
Petru Zajančkausku. Vilniaus 
universitete su senuoju drau
gu profesoriumi Salezijum 
Pavilaniu ir docentu Albertu 
Svičiuliu, medicinos fakulteto 
dekanais. Tai nebuvo vienin-
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telė kanadiečio bendravimo 
forma. Montrealyje jo namas 
buvo tapęs lyg Lietuvos medi
cinos mokslininkų atstovybe. 
„Atsidūręs Kanadoje, visada 
galėjai apsistoti pas Vytautą 
Pavilanj. būdavai paglobotas, 
paremtas įvairiomis paslaugo
mis. Tai patyrė daugelis Lie
tuvos žmonių. Tvirta ir jo 
šeima. Žmona Irena apgynė 
daktaro disertaciją ir daug 
metų deste McGill universi
tete rusų literatūrą ir baž
nytinę rusų kalba. Šeimoje 
užaugo vienas sūnus Alenas, 
tapęs gydytoju ir daug padėjęs 
įdiegti Lietuvoje šeimos gydy
tojo specialybę, ir trys dukte
rys — Kristina, baigusi vete
rinarijos mokslus ir dirbanti 
farmacijoje. Marina, auginanti 
dukteris, ir Ingrida, dirbanti 
inžiniere. 

Tai iš tikrųjų gerai Lietu
vos mokslą reprezentuojantis 
žmogus, kūrybinga ir nuo lie
tuvybės neatitolusi šeima. 

Negaliu nutylėti, kad Vytau
tas Pavilanis yra mano gimna
zijos ir universiteto mokslo 
draugas. Iš viso labai artimas 
draugas, vienmintis „Frater
nitas Lithuanica" korporaci
joje, nuolatinis baidarės part
neris. Kiekvienas jo apsilan
kymas Lietuvoje — apsilanky
mas pas mane, bendravimas 
Kaune ir Vilniuje. Labai gerai 
jį pažindamas, galiu ramia 
sąžine pažymėti jo didelius 
nuopelnus mokslui. Lietuvai, 
draugams, korporacijai. 

Garbingos sukakties proga 
didžiuojamės Tavimi ir lin
kime stiprios sveikatos, ilgo 
bendravimo su jaunąja medi
cinos, mokslo žmonių karta. 

Ilgai gyvuok, Gerbiamas 
mikrobiologijos mokslo vir
tuoze, šviesus žmogau, Vytau
tai Pavilam! 

Prie šių sveikinimų ir lin

kėjimų jungiasi ir Kauno 
„Aušros" gimnazijos dešimto
sios laidos draugės. 

G A U S Ė J A SUSIRGIMAI 
T U B E R K U L I O Z E 

Japonijoje jau treti metai iš 
eilės stipriai pagausėjo susir
gimai tuberkulioze. Net ir im
peratoriškoji šeima konkrečiai 
susidūrė su šia problema, kai 
vienas iš jų tarnų susirgo 
džiova (patikrinus nustatyta, 
kad nei imperatoriaus sosto 
įpėdinis, nei jo žmona TB ne
buvo užsikrėtę). 

Japonijoje 100,000 gyven
tojų yra 38.1 susirgimų TB. 
Tai didžiausias skaičius visų 
didžiųjų pramonės kraštų tar
pe. Ieškant tokio susirgimų 
pagausėjimo priežasčių, ma
noma, kad tai pablogėjusios 
ekonomikos, gyventojų gausos 
ir — svarbiausia — švietimo 
programų, kaip šios ligos iš
vengti, s toka. Šalies medicinos 
įstaigos dabar deda pastan
gas, kad ligos plėtra būtų sus
tabdyta. (NYT) 

K A L T I N A P O L I C I J Ą 

Bradenton, Fla., jaunuolis 
padavė miesto policiją į teis
mą, kad... jo neareštavo. Kai 
pernai viename jaunimo 
pobūvyje, kuriame dalyvavo ir 
tas jaunuolis , pradėta per 
daug t r iukšmaut i ir kaimynai 
iškvietė policiją. Atvykę pa
reigūnai liepė visiems išsi
skirstyti, o j am — važiuoti na
mo. Jaunuol is girtas vairavo 
mašiną, pateko į avariją ir 
buvo sunkiai sužeistas, todėl 
dabar reikalauja 100,000 dol. 
kompensacijos, kad galėtų ap
mokėti susidariusias išlaidas. 
Miesto policijos atstovas šiuo 
metu ats isakė įvykį komen^-
tuoti. (Chi.Tr.) 
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Parduodu butą Vilniuje. Didžioji 
gatvė 6-2. Su baldais, antras 

aukštas, senovine laiptinė, langai į 
rotušes aikštę, trys kambariai, 

aukštos lubos, parketas Namas 
senovinis, istorinis. Šaiia — austrų, 

prancūzų, švedų ambasados. 
5120,000 Kreiptis: B. Ambrasas. 

tel. 60-82-60; fax. 60-82-60; 
e-mail: bac@takas. lt 

For Rent 
1 bedroom apartment in 

Archer Ave. $475 per month. 
Please call after 7 p.m. 

312-623-8603. 

Išnuomojamas dideiis 
kambarys nuosavame name 

šeimai arba dirbantiems 
vyrams. Teirautis 
tel. 708-385-1527 

rvtais arba vakarais. 

Brighton Parke vyresnio 
amžiaus žmonėms 

išnuomojami 2 atskiri 
kambanai su baldais. Vieno 

kambario kaina $170. Tel. 708-
288-7960 arba 773-927-6247. 

Atl iekame visus s ta l iaus ir 
smulkaus remonto darbus . 
Aukšta darbų kokybė, didelė 
praktika JAV. Tikrai žemos darbų 
kainos. Tel. 7 7 3 - 2 5 4 - 0 7 5 9 , 
mob. 847-525-9275, Žilvinas. 

CFM Harris is a well-estab-
Iished manufacturer experienc-
ing record grovvth. We are 
seeldng experienced, self-moti-
vated indi viduals for the follow-
tng positions: 

* PRODlCTION SLPV. 
You vvill supervise emploees 
working in layout and machine 
operations to fabricate sheet 
metai products. 

* PRODUCTION MGR. 
You wiil be responsible for di-
recting and coordinating manu-
facturing activities of the Pro-
duction Department 
At least 3-5 years previous 
manufacturing experience re-
quired for both positions. 
We offer a competitive compen-
sation plan. P l e a s e s e n d 
resume, INDICATING POSI-
TION DESIRED, or apply in 
person at: 

CFM Harris. 3501 W. 
Howard, Skokie, IL 60076; 
Fax: 847-933-1680; E-mail: 
recruiter@ofmharris.com EOE 

CFM Harris 

Kviečiame visus į Naujųjų metų 
sutikimą gruodžio 31 <f PLC, 

Lemonte. Lietuvių fondo salėje. 
Vakaro pradžia 8 vai. Vakarienė 9 

vai. Švente tęsis iki 3 vai. ryto. 
Jums dainuos ir gros broliai 

Virginijus ir Eimantas Svabai, taip 
pat programoje dalyvaus Audra 
Simanonyte ir Daiva Guzelvtė. 
Bus loterija. Biiieto kaina $75 

vienam asmeniui. I bilieto kainą 
įeina maistas ir gėrimai. 

Informacija 
tel. vakare 815-407-1077, 

dieną 708-267-1645. 

Dėl ligos ir senatvės negalinčius 
gyventi savarankiškai, kviečiu į 
savo namus gyventi prie šeimos. 

Labai geras maistas, atskiras 
kambarys ir nepriekaištinga 

priežiūra 24 vai. per parą. Kain3 
žema. Skambinti Apolonijai, 

tel. 708-387-2067. 

37 pietų moteris, 
vairuojanti automobilį, 

perka darbą. Skambinti 
tel. 708-952-0891. 

Reikalinga sekretorė , gerai 
kalbanti angliškai, dirbti 

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

Reikalinga 20-30 metų 
sąžininga, mokanti anglų kalbą. 
vairuojanti automobilį moteris 

prižiūrėti paeyvenusią moterį ir 
avventi kartuT'Tel. 708-957-5710 

arba 708-218-7521, Gitana. 

Parduodamas 8 mėn. vilkinis šuo 
(kalytė),juodos-rudos spalvos. Yra 
dokumentai ir visi skiepai. Labai 
sargi, labai gera kitiems naminiams 
gyvūnams. Kaina S225. Tel. 708-
233-9565, Aldona. Skambinti 
rytais 7-10 vai., vakarais po 9:30. 

HELP VVANTED 
Woman to do laundry and light 

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

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

Salone „Miražas" kirpėja 
SKIRMANTĖ tvarko plaukus I 
vyrams ir moterims. Susitarus, s 

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

namų tel. 708-612-9526. 

Moteris ieško darbo. Gali slaugyti 
ligonius, pakeisti savaitgaliais 

arba dirbu savo namuose. 
Vairuoja, kalba angliškai, turi 
rekomendacijas. Skambinti 

tel. 773-925-2364, Vida. 

Caregivers needed during the 
holiday season. Available work 
from 3 days to 30 days during De-
cember 2, 2000 ; including 
Cristmas and New Years eve. 
S100 minimum per day, bonus on 
Christmas and New Years eve. 
Mušt speak English. have expe-
rience. Will turn into full time 
placement if care giver does ex-
cellent job of care giving. Please 
call: Home Health Care Inter
national. Inc. Tel. 262-763-2615. 

Plaukų salonas Riverside. IL, 
ieško rusiškai arba angliškai 

kalbančios plaukų šukuotojos. 
manikiūristės ir pedikiūristės. 

Teirautis telefonu 
708-442-0660. 

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

able to speak, read and wnte 
English. Mušt drive and be able to 
lift. References and ,,green card" 

required. Tel. 708-784-1088. 

Firma . .Lithuanian Press" 
užprenumeruoja įvairius laikraš
čius ir žurnalus. Prenumeruojama-
visame pasaulyje. Tel. 708-345-g 
2309. Adresas: 1501 N. 17th Ave., S 
Melrose Park, IL 60160. E-mail: 
LithuanianPress@hotmail.com. 

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

Vyrų ir moterų kirpėja! 
Madingi kirpimai, šukavimai, 

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

Skambinti Valdai, 
teL 773-284-1011. 

For uniąue Lithuanian 
Arts and erafts, 

please visit 
www.maridana.com 

Need rwo care givers: 
Female care giver needed to care 
for auadriplegic in Milwaukee Wis-
consin. Also a malė care giver to 
care for auadriplegic in Green Bay 
Wisconsin. Qualifications: mušt 
speak good English, have driver li-
cense and able to drive van, be le-
gal. have experience. Pay $120-
$150 per day. Please call: Home 
Health Care International, Inc. 
Tel. 262-763-2615. 

Reikalingi mūrininkai ir 
pagalbiniai darbininkai. 
Tel. 630-434-9744 arba 

630-816-7114. 

5lls to LITHUANIA 
from $0.21 per/mln 

Gr«*t ratas to th« r*it of tne worid - «ny d«y, any time. 
For hnformation call Long LHsUmce Post 

1-800-449-04451 

lt makes a world of difference when you fiy SAS 
to Lithuania. 
No one makes round-trip travel to Lithuania easer antf'more convenient thar SAS. 
Ftom Thicago. we offer daiiy service to VHnius with a hasste-free cor.nect.ion va 
Stockholm When you're ready to return. yoo'l! enjoy same-day travel back to 
Chicago through ou' Copenhagen hub. Find out wha! a world of difference SAS 
can make for your rtetf trip. Just call your Travel Agent or SAS at 1-800-221-2350 
or visit our website at wwwscandmavian.net. 

SAS 
Sram*naw»r k**nr\ 
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M O V I N G 
Ilgametis profesionalus 
kraustv mas Čikagoje ir 

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

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

daiktus, šiukšles ir kt. 
Tel. 630-816-7114. 

Egidijus Construction 
N a m u vidaus ir išorės 
dažymo, aliuminio darbai, 
visu rusiu stogai, staliaus 
paslaugos. Pigu, g r e i t a , 
patikima. 

Tel. 815-577-1797. 

STASYS ŠAKINIS 
Dažytojas iš vidaus ir iš lauko. 

popieriuoja kambarių sienas. 
Darbas garantuotas. 

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

BAKE 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 VV. Archer Ave. , Chicago, IL 60638 

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

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

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgali uždaryta 

i$U\ 'mvoA 
$900 SOUT; Aacaat RCA;>, WIU.OV 7 r» r s . lu*;o:s Tn. 708.839.1000 

pokylių salės - tinka įvairioms progoms 
Puikus maistas, 

geriausi gėrimai, 
malonus 

aptarnavimas 
35 iki 40 svečių 

BonaweJmm 

40 8d 6C svečių 

r« r - v ^sP^ 

60 iki 1 Op svečių 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

100 N 135 svečių 

125 iki 175 svečių 

m mmm 
225 iki 550 svečių 

4738 W. 103 rd ST 
OAK LAVVN, IL 60453 

708-422-7900 
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA 

WWW.MAZEIKA.COM 

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

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

DRAUDIMO AGENTAI 

B & B 
Važiuojate Lietuvon? Sustosite 
Ju^barke', Pabūkite pas ASTĄ. 

Jos namas naujas, gražus, 
puikiai įrengtas. Susitarus, 

ASTA galės patiekti pietus, | 
vakanenę jums ir jūsų -

draugams Parveš nuo stoties ir 
galės nuvežti kur tik 

pageidausite. 
ASTA GUDAITIENĖ 

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

Tatai paslaugas parduodant 
ar perkant namus, butus, 
žemes sklypą. Padedu 

susirasti butą nuomavimui 
arba išnuomoti Jūsų 
turimas patalpas, galiu 

tarpininkauti gaunant 
finansinę paskolą. 

O'FLAHERTY REALTORS & 
BUILDERS, Ine. 

Gražina Jonavicienė 
708-430-1000 
7 0 8 - 5 9 9 - 4 3 9 9 

JonaviclusOaol.com 

KALĖDINE DOVANA 
„INDUSTRINĖS PARAMOS SĄJUNGA AMERIKOJE* 

IPSA INTERNATIONAL 
siūlo Jūsų giminėms ir draugams Lietuvoje 
rūkytos kiaulienos mėsos produkto rinkini. 

1. Jautienos išpjova 
2. Kiaulienos kumpis 
3. Kiaulienos šoninė 
4. Kiaulienos išpjova 
5. Lašiniai .Naminiai" 
6. Dešros: Žalto rūkymo 
7. Dešrelės Karšto rūkym 

$110.00 
12A-12 kg 

2 kg 
2 k g . 
Ikg 
Ikg 
Ikg 
3 kg 

o 2 kg 
12 kg 

26.4 Ibs 

$97.00 
10A-10 kg 

2kg 
Ikg 
Ikg 
Ikg 
Ikg 
2kg 
2 kg 
10 kg 
22 Ibs 

$80.00 
8A-8kg 

I k g 
Ikg 
I k g 
— 

I k g . 
2kg 
2kg 
8kg 

17.6 Ibs 
.VĖTRŲ AINIAI" - bendra Lietuvos - JAV mėsos perdirbimo įmonė 
Šiauliuose, naudoja vokiSkos gamybos maSinns. produktus gamina iŠ 
aukWiausw>s kokybės mėsos, patikrintos Veterinarijos tarnybos skyriaus 

Siuntinys bus pristatytas j namus laike dviejų savaičių nuo užsakymo datos. 
Čekius ralyti DS Engineenng, Inc. Užsakymai priimami 
telefonu.fakyu arba paStu 

DS ENGINEERING. INC. 
13421 ARCHER AVE., LEMONT, IL 60439 

Tel. 630-257-2034 
Fa*. 630-257-5852 

ELEKTROS 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
AUTOMOBUO. NAMŲ, SVEIKATOS. 

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapotis ir ON. Mgr Auksė 

S. Kane kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOUS 

3208 1/2 VVest 95th Street 
Tel. (706) 424-8654 

(773)581-8654 

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

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

dažymas. Turiu darbo draudimą. 

, S.Benetis. tel. 630-241-1912.* 

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

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

Skambinti Sigitui, 
teL 773-767-1929. 

G . L . Q u a l i t y B o d y S h o p 
Remontuojame, patekusį į 

avariją atstatome, dažome ir 
poliruojame, taip pat 

parduodame automobilius. 
Reikalingas skardininkas. 

Skambink i t e 815-723-7650 . 

I š n u o m o j a m a s 
apš i ldomas 4 k a m b . 

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

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

L ie tuv i ška m e t o d ą dažau 
antakius ir blakstienas, darau 
manikiūrą ir pedikiūrą, kerpu ir 
dažau plaukus ir atlieku kt. 
kirpyklines paslaugas; su vaiku 
nuimu plaukus nuo veido ir kojų. 
Parduodu rusiškas telefoninių 
pokalbių korteles. Tel. namų 773-
476-0513. mobilus 773-317-6965. 

W ,UowWasfaersNee<ka! 
40,000 per year. Wc need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driv»r's license and trans-
portation. Mušt be flur.nt in English. 
L.A. McMahon Window Wasmng. 
Tel. 800-820-6155. 

Kalame v isų rūšių „sidings", 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambint i 

Romai teL 630-774-1025. 

Vyrų h* m o t e r ų kirpėja. 
15 metų patyrimas. Greitas, 

malonus patarnavimas. 
Skambint i Vandai , 

tel. 708-422-6558 . 

Samdome (už pastangą mokėti 
nereikia) įvairiems darbams 
Downers Grove, IL — puiki 

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

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

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

fax: 630-920-0157; web page: 
wwwxaiiislestaffing.com 

Kalbame angliškai, lenkiškai, 
rusiškai, ispaniškai. 

Kreipkitės į Haliną arba Marek 

Perkate automobilj? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Ką tik atvykote į JAV? 
Ne problema! 

Žemos automobilių kainos! 
Žemiausi finansavimo %} 

Maži mėnesiniai mokesčiai! 
Nėra pradinio mokesčio! 

Galite sėsti u i vairo šiandien! 
TeL 630-841-6527 . 

773-585-9500 

ATTENTIONIMM1GRANTS! 
Canada and Australia 

are accepting applicants for 
Permanent ResJdence! 

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

GTS concerjtrating in immigratjon 
'Jnunigration-servkceom 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

iFTC.t773) SK - 595J 
; r/osi 42s - n«o 

. f7731 S*W)205 

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

•tftS* MIS 
Alexander J. Mockus, 

LTD 
Realturs 

,3UD" BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

BUDRAIČIUI 
Bus. 773-767^655 Pg. 312-308-0307 

F«x773-7<7-9618 

(jzrfajty. 21. 
Accent 

Homefinders 
9201 S. Cicero 
Oak Lawn, Illinois 60453 
BtahMi (708) 423-8111 
Vofce Mai (708) 233<3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Ros. 708-423-0443 

A S T A T . M I K U N A S 

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 
įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose 

New Vision 
12932 S. LaGrange 
Palos Park, DL 60*54 
Bus.: 708-361-0800 
Voks M A 773^4-7820 
Pager: 708-892-2573 
Fax:708-361-9618 

DANUTĖ MAYER 
EHrba naujoje įstaigoje. Jei norite par

duoti ar pirkti namus mieste ar 
priemiesčiuose, kreipkitės j DANUTĘ 

MAYER. Ji profesionaliai, 
sąžiningai ir asmeniškai patarnaus. 

Nuosavybių įkainavimas veltui. 

22% 
SALAMANCA 

Voicemail 
773-«50-«78 

Pager 
773-260-3404 

CriLtel. 
630-646-5988 

AUDRIUS MIKULIS 
Sprendimai! Sprendimai! 

Sprendimai! 
Ketinate pirkti, parduoti ar įkainoti 

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

sąžiningai patarnaus 
AUDRIUS MIKULIS 

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

ALLCARE 
Emplovment Agency 
Tel. 773-736-7900 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGUNAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

2346 W 69th Street 
T«i: 77S-77S-1486 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MEGtjAMS 

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pa
togių ,Jay-away" planu. At
liekame visus foto laboratorijos 
darbus. 
Darbo vai.: kasdien 8 v.r.-6 v.v.; 
Jeltd, 8 v.r.-4 v.p.p^ sekmd. 
uždaryta. Antrad. ir trečd. su
sikalbėsite lietuviikai. 

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

mailto:recruiter@ofmharris.com
mailto:LithuanianPress@hotmail.com
http://www.maridana.com
http://cor.nect.ion
http://wwwscandmavian.net
http://WWW.MAZEIKA.COM
http://JonaviclusOaol.com
http://wwwxaiiislestaffing.com


RESTAURATORIŲ DARBAI LIETUVOS 
NACIONALINIAME MUZIEJUJE 

*. 
Lietuvos nacionalinis muzie- jose, konsultuoja kitų muziejų 

jus kiekvieną rudenį rengia darbuotojus. Čia atliekami bū-
teminę Lietuvos muziejininkų 
konferenciją. Šiemet ji skirta 
restauratorių darbams ir pa
vadinta „Muziejinių vertybių 
restauravimas ir saugojimas. 
Problemos ir sprendimai". 

Susirinko daug dalyvių iš vi
sos Lietuvos, atvažiavo kole
gos estai bei latviai. Perskai
tyta dešimt pranešimų, ku
riuos parengė Lietuvos nacio
nalinio, M. K. Čiurlionio dai
lės muziejų, Lietuvos dailės 
muziejaus P. Gudyno restau
ravimo centro specialistai. 
Kalbėta apie saugyklų mikro
klimatą, žemėlapių, japonų' 
graviūrų, atvirukų, tekstilės, 
odos, metalo, medžio dirbinių 
konservavimo ir restauravimo 
būdus, reikalingas medžiagas 
irkt. 

Kaip papasakojo Lietuvos 
nacionalinio muziejaus direk
toriaus pavaduotoja, aukš
čiausios kategorijos restaura-
torė Gražina Gleiznienė, mu
ziejuje dirba. 22 kvalifikuoti 
restauratoriai, kurie dalyvau
ja tarptautinėse konferenci-

tiniausi cheminiai ir fiziniai 
tyrimai, pagal kuriuos paren
kami tinkamiausi vieno ar ki
to daikto restauravimo ir kon
servavimo būdai. Skyrius lei
džia tęstinį leidinį „Restaura 
vimo metodika". Gražina 
Gleiznienė ir Restauravimo 
skyriaus vedėja Regina Ulo-
zaitė pabrėžia, kad į muziejus 
patekę įvairūs daiktai jau 
tampa eksponatais ir tarnau
ja, kaip vertingas žinių apie 
laikmetį, žmonių buitį, tradici
jas šaltinis. Jeigu tų daiktu 
netvarkyti taip kaip pridera, 
laikas juos sunaikins ir apga
dins. Audinius niokoja kan
dys, vabzdžiai, pelėsiai, meta
las rūdyja, net akmuo laikui 
bėgant keičiasi. Taigi, norint 
daiktą išsaugoti, pirmiausia 
svarbu sustabdyti jo irimą. 
Lietuvos nacionaliniame mu
ziejuje kasmet atgimsta apie 
pusantro tūkstančio ekspona
tų, tarp kurių nemažai dova
nota užsienyje gyvenančių lie
tuvių. 

Minėtos konferencijos proga 

muziejus surengė restauruotų 
eksponatų parodą, liudijančią 
apie restauratorių darbo 
kruopštumą ir svarbą ateities 
kultūrai. Eksponuojami res
tauruoti tapybos, keramikos, 
tekstilės darbai, polichrominė 
skulptūra, etnografiniai ir is
toriniai baldai, metalo dirbi
niai, liturginė atributika, ar
cheologų radiniai ir kt. Šalia 
eksponatų pateikiami trumpi 
restauravimo būdų aprašai, 
restauratorių pavardės. 

Išleistas leidinys, sudarytas 
iš parodos katalogo bei moks
linės konferencijos pranešimų. 
Šį leidinį „Muziejinių vertybių 
restauravimas ir saugojimas" 
galima įsigyti Lietuvos nacio
nalinio muziejaus kasoje (Vil
nius. Arsenalo g. 1). Kaina — 
23 litai. Teirautis telefonu 62-
77-74. 

Jadvyga Godunavičienė 

* Gediminas Vagnorius 
prieš pat savo atsistatydi
nimą — pernai gegužės 3 d. 
— leido „Lietuvos geležinke
liams" be konkurso sudaryti 
50 mln. litų sutartį su Gerar
do Brazausko, prezidento Al
girdo Brazausko brolio, ir 
Andriaus Linkaus firma. 'Eitai 

KETURIOLIKOS, DVEJŲ IR 
DEVYNERIŲ METŲ MIRTIES 

SUKAKTYS 

A . t A . 
DONATAS 

PRAPUOLENIS 
1998JOI.4 

A. t A. 
RAMINTA 

PRAPUOHNIENĖ 
IZOKAITYTĖ 

1986JOI.1 

A. t A. 
ONA 

IZOKATTEENĖ 
1991.XII.12 

Su dideliu liūdesiu prisimename šiuos mums brangius 
asmenis. 
Šioms sukaktims paminėti, šv. Mišios už jų sielas 
atnašaujamos Lietuvoje ir Tėvų Marijonų koplyčioje. 
Prašoeme maldoje prisiminti a.a. Oną, a.a. Ramintą ir 
a.a. Donatą. 

Liūdinčios šeimos. 

DRAUGAS, 2000 m. gruodžio 2 d., šeštadienis 

A t A. 
GIEDRAI ŽEMAITIENEI 

BRAŽDYTEI 
mirus, jos vyrui ALGIUI, dukrai RIMAI, motinai 
LEOKADIJAI BRAŽDIENEI, seseriai KONS
TANCIJAI, broliams ANTANUI ir SAULIUI su 
šeimomis reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Birutė ir Juozas Briedžiai 

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

ALVVAYS W I T H F L O V V E R S ! 
* Skintos ir vazoninės gėlės 
* Vainikai, krepšeliai © i 
* Vestuvinės ir proginės puokštės ™ 
* Pristatome Čikagoje ir priemiesčiuose bei 

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

8015W.79St.,Justice,IL 
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Siųskite pinigus per VVestern Union®* 
ir gausite piniginę nemokamai ir taip pat galite. 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

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

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

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

5200 W. 95 St. 
Oak Lawn, IL 

9900 W. 143 St. 
Orland Park, IL 

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

M/alIet <3 
Fortune 
SM/EEPSTAKES 

Reikiant daugiau informacijos, kreipkitės 

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

www.westernunion.com 

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 

> h i k l l MM*. J m |» l į . 
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VVESTERN MONEY 

U N I O N TRANSFER 
The fastest way to send money worldwidem 
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VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

ALL PHONES 
1 708 652 5245 

PALOS - GAIDAS 
FUNERAL HOME 

Patogioje vietoje 
tarp Čikagos ir Lemonto 
10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. Southwest Hwy. 
Palos Hills, IL 
708-974-4410 

http://1991.XII.12
http://www.westernunion.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

ŠVČ. M. MARIJOS GIMIMO 
PARAPIJOS RŪPESČIAI 

Šių metų spalio 29 d. Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
susir inkime klebonas Michael 
Yakaitis , mokykos vedėja 
Mrs. Donna Chris t ian ir mo
kyklos religinės programos 
koordinatorė pateikė parapi
jos ir mokyklos metinę finan
sinę apyskaitą bei veiklos 

kiami Čikagos vyskupijai ir 
parapijiečiams. To reikalauja 
Bažnyčios Kanonas ir Čika
gos arkivyskupija. Parapijos 
Finansų taryba turėtų žinoti 
visus pajamų šaltinius, ste
bėti parapijos išlaidas ir jų 
teisėtumą, žinoti, kokiose in
stitucijose pinigai yra laiko-

ataskaitą. Susir inkimo metu m i . 
parapijiečiai užklausė , kada Pildydamas Bažnyčios Ka
bus pate iktas Finansų tarybos n o n o įr Čikagos arkivyskupi-
praneš imas . Parapijos Finan- j o s reikalavimą, Švč. M. Ma
su tarybos pi rmininkas , Ray 
Masiliūnas, a t sakė , kad ne
bus, nes F inansų ta ryba ne
buvo prašyta tai padaryti . Be 
to, Finansų taryba iki šio su
sirinkimo da r n ė r a mačiusi 
visų parapijos finansinių duo
menų, nors daug kar tų buvo 
jų prašiusi . Parapijiečių tarpe 
kilo neaiškumai , kas yra ta 
parapijos F inansų taryba, ko
kios jos pareigos ir atsako
mybė, ir kodėl tokia taryba 
išvis reikalinga? Iškilus to
kiems nea iškumams, parapi
jos Finansų taryba jaučia pa
reigą geriau painformuoti ne 
t iktai parapijiečius, bet kartu 
ir lietuvių visuomenę. 

Bažnyčios Kanono įstaty
mas 537 reikalauja, kad būtų 
sudaryta parapijos Finansų 

rijos Gimino parapijos kle
bonas Michael Yakaitis 1999 
m. spalio 2 1 d . sudarė parapi
jos Finansų tarybą. Pranešda
mas apie tai parapijiečiams, 
spalio 31 d., biuletenyje klebo
nas rašė, kad ,Atsakomybė už 
finansinius sprendimus para
pijoje gula an t klebono pečių. 
Tačiau, kadangi mes nesa
me biznio ir apskaitos spe
cialistai, yra būtina klebonui 
turėti šioje srityje pagalbą". 
Tokia pagalba yra reikalinga 
todėl, kad: 1. finansai nebūtų 
vieno žmogaus rankose; 2. su
teiktų progą patyrusiems ir 
sugebantiems asmenims prisi
dėti prie parapijos tobulini
mo, gerinimo bei administra
vimo; 3. suteiktų progą para
pijiečių atstovams peržiūrėti 

taryba, tur int i patariamąjį ir parapijos gautas pajamas bei 
konsultatyvinį vaidmenį para- susidariusias išlaidas, tokiu 
pijos klebonui. Čikagos arki- būdu užt ikrinant parapijie-
vyskupijos regul iamine yra cius, kad jų aukos yra naudo-
aiškiai apibūdintos parapijos jamos teisingai ir tvarkingai. 
Pastoral inės tarybos ir Finan- Klebonas pranešė, kad iki šiol 
sų tarybos pareigos bei at
sakomybės. Pakviesti tikintie
ji, šios Finansų tarybos nariai 
padeda klebonui administ
ruoti ir tvarkyti parapijos 
tur tą bei finansus. Bažnyčios 
Kanono įs ta tymas 532 teigia, 
kad parapijos klebonas yra 
a tsakingas parapijos asmuo, 
administruojant parapijos 
nuosavybę, tur tą bei finansus. 

Čikagos arkivyskupijos re-
guliaminas apibrėžia parapi
jos Finansų tarybos veiklos 
gaires. Jose r andame , kad: 1. 
parapijos Finansų taryba tu
ri būti sudaryta iš parapijos 
tikinčiųjų; 2. parapijos Finan
sų tarybos nar ia i yra klebo
no kviečiami ribotam laikui 
(vadovaujantis vyskupijos re
komendacijomis): 3. parapijos 
Finansų tarybos nariai yra 
parenkami pagal jų sugebėji
mus ir patirtį administracijos 
bei finansų srityje; 4. parapi
jos Finansų tarybą sudaro ne 
mažiau kaip trys asmenys; 5. 
parapijos klebonas privalo 
pasitarti su parapijos Finansų 
taryba šiais klausimais 'nors 
jis ir lieka jur idinis autorite
tas galutiniam sprendimui): 

a. išlaidoms, kurios viršija 
10,00 dol; 

b. parapijos finansų admi
nistravime; 

c. peržiūrėti parapijos meti
nio biudžeto bei metinės 
apyskaitos praneš imus prieš 
įteikiant Vyskupijos pastora
liniam centrui. Parapijos Fi
nansų taryba turi būti akty
vus dalyvis abiejų pranešimų 
paruošime, ypač biudžeto; 

d. parapijos F inansų taryba 
turėtų peržiūrėti ir dalyvauti 
parapijos pranešimo paruo
šime, prieš pate ikiant jį para
pijiečiams, taip. kaip reikalau
ja Bažnyčios Kanono įstaty
mas 1287. 

Tad, kaip matome, parapijos 
Finansų taryba yra daugiau 
negu patar iamasis vienetas 
klebonui. Ji neturi galutinio 
sprendimo teisės, bet turi įga
liojimą ir pareigą dalyvauti 
parapijos finansų administra
vime, biudžetų ir metinių 
apyskaitų paruošimuose bei 
konsultacinę pareiga peržiū
rėti pranešimu.- kurie p.ife;-

yra pakviesti keturi parapi
jiečiai į parapijos Finansų ta
rybą — Ray Masiūnas (pirm.), 
Dana ir Vincas Baziai bei An
tanas Paužuolis. 2000 metų 
sausio mėnesio pradžioje, pri-
detinai į parapijos Finansų ta
rybą buvo pakviesti Paulius 
Jurgut is ir Juozas Polikaitis. 

Pirmasis visos sudėties pa
rapijos Finansų tarybos posė
dis įvyko 2000 metų sausio 24 
dieną. Šalia einamųjų parapi
jos reikalų, posėdyje taip pat 
buvo nagrinėjami parapijos fi
nansai ir Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos finansinės 
veiklos reguliaminas. Posė
dyje dalyvaujanti C.P.A. (Cer-
tified Public Accountant) pro
fesionalė pastebėjo, kad para
pijos reguliaminas turėtų bū
ti pakeistas, nes neatitinka 
taisyklingos buhalterijes rei
kalavimams. Prašant, ji sakė, 
kad sutiktų padėti sutvarkyti 
buhalterijos ir finansines apy
vartos knygas. Ypač buvo iš
keltas reikalas surašyti para
pijos finansinės veiklos pro
cedūras ir suderinti su Čika
gos arkivyskupijos paskelbto
mis ,.Geriausiomis finansinės 
veiklos taisyklėmis" (Basic 
Business Policies — Best 
Practices). 

Vasario 21 dienos posėdyje 
klebonas pristatė 1998/1999 
metų finansinę apyskaitą, ku
ri buvo paruošta kovo 19 d. 
parapijiečių susirinkimui. Fi
nansinis pranešimas buvo 
bendras ir be detalių. Tame 
pačiame posėdyje pradėjome 
ruošti parapijos Finasų tary
bos .Veiklos reguliamina". 
Kovo 19 d. parapijiečių susi
rinkime klebonas pristatė 
1998/1999 metų metinę apy
skaitą. Po klebono pranešimo 
buvo klausimų, tačiau klebo
nas teigė, kad j is turi eiti lai
kyti 12:15 vai. šv. Mišių ir j 
parapijiečių klausimus netu
ri laiko atsakyt i . Norime pri
minti, kad šiuo metu parapi
jos Finansų taryba dar nebu
vo tiksliai veikianti, todėl ir 
finansinių duomenų neturė
jome. 

Kovo 20 dienos posėdyje, ku
rio tikslas buvo paruošti para
pijos Finansų f.ir\hos .Veik-

Gražioji Švč. M. Marijos Gimimo liet 
Parke (architekto J. Muloko projektas 

los reguliamina", klebonas 
įteikė savo taisykles, pava
dintas „Finansų komisijos tai
syklės ir veikla" (Finance Co-
mmittee Guidelines and Oper-
ations). Perskaičius šias taisyk
les, parapijos Finansų tary
ba pasijuto nereikšminga ir 
labai suvaržyta. Turinyje yra 
pasakymai: 1. klebonas turi 
dalyvauti visuose F inansų ta
rybos posėdžiuose; 2. „Fi
nansų taryba santykiauja su 
parapijiečiais t iktai per kle
boną; 3. visa, kas kalbama 
posėdžiuose , yra s lapta ir ne
galima dalintis ne t su žmona 
ar vyru": 4. „Klebono sprendi
mai, po pasi tar imo su Finan
sų taryba, tur i būti remiami 
visų Finansų tarybos narių"; 
5. Finansų taryba nesielgia 
kaip skundų komite tas ar 
taikdariai parapijiečiams" ir 
t.t. Taisyklėse yra daug kal
bama apie t inkamą Finansų 
tarybos elgesį, bet nieko nesa
ko, kaip tvarkyti parapijos fi
nansus . Klebonas t iktai nuro
do, kad tur ime vadovautis 
Čikagos arkivyskupijos „Ge
riausiomis finansinės veiklos 
taisyklėmis" (Best Practices). 

Tose Čikagos arkivyskupijos 
taisyklėse yra sakoma: 

• visos išlaidos tur i turėt i 
pateisinamuosius dokumen
tus: 

• yra gera adminis t ravimo 
taisyklė, kad Finansų taryba 
ne tiktai egzistuotų, bet tuo 
pačiu, kad ji būtų veikli; 

• Finansų taryba turėtų pa
t ikrinti biudžeto bei išlaidų ir 
pajamų mėnesines apyskai
tas: 

• finansinės apyskaitos turi 
būti paruoštos kas mėnesį; fi
nansines apyskaitos yra pa
teikiamos klebonui, Finansų 
tarybai bei parapijos Pastora
linei tarybai reguliariai ir ne 
rečiau, kaip kas t r is mėne
sius. Taip pat šiais duomeni
mis turima dalintis su parapi
jiečiais bent vieną kartą 
metuose. Tose taisyklėse yra 
nurodyta, kaip vesti doku
mentaciją, kaip reikia doku
mentuoti išlaidas ir kaip už
tikrinti , kad nebūtų nesklan
dumų ar klaidų. 

Tame pačiame kovo 20 d. 
posėdyje. Finansų komitetas 
kreipėsi į kleboną ir prašė fi
nansinių apyskaitų. Klebo
nas atsakė, kad šiuo metu ne
turi . Ta pačia proga pranešė, 
kad jis yra pasamdęs verslo 
administratorių, William O' 
Brien, kuris tokias apyskai
tas paruoš ir mums pris tatys. 
Nuo to laiko, per aš tuonis mė
nesius. Finansų taryba j au tu
rėjo šešis formalius posėdžius 
ir keletą neformalių, tačiau 
iki parapijiečių susir inkimo 
yra mačiusi tiktai vieną mė
nesinę apyskaitą, bet da r nė
ra mačiusi jokių pateisina
mųjų dokumentų. 

uvių parapijoj bažnyčia Marąuette 
:. Edvardo Šuiaičio nuotrauka 

Todėl, dė! šių priežasčių, 
visuot inio parapijiečių susi
rinkimo metu Finansų taryba 
nedavė pranešimo. O, be to, 
k lebonas susirinkimo metu 
teigė, k a d tai yra jo pareiga ir 
to reikalauja Bažnyčios Kano
nas . 

T a m e pačiame Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos susi
r ink ime iškilo lietviškai kal
bančio klebono klausimas. 
Diskusijų metu parapijiečiai 
išreiškė pageidavimą, kad kle
bono pareigoms būtų paskir
tas Švč. M. M. Marijos Gimi
mo parapijos vikaras kun. Ri
m a n t a s Gudelis. Šis Panevė
žio vyskupijos kunigas j au 
trejus metus eina vikaro pa
reigas mūsų parapijoje ir 
studijuoja Chicago Theologi-
cal universi te te . Parapijiečių 
p r a šymas buvo pagrįstas šiais 
teigimais: 1. kun . Michael Ya
kai t i s nekalba lietuviškai; 2. 
k u n . Michael Yakaitis, dėl 
didelio darbo krūvio (dviejų 
parapijų klebonas), neturi pa
kankamai laiko skirti mūsų 
parapijai; 3 . kun. Rimantas 
Gudel is jau trejus metus stu
dijuoja Čikagoje ir eina para
pijos vikaro pareigas: 4. ka
dangi kur.. R imantas Gudelis 
j a u baigia studijas, jis galėtų 
eiti klebono pareigas; 5. mūsų 
parapijoje y r a daug neseniai 
iš Lietuvos atvykusiųjų tau
tiečių, kuriuos kun. Rimantas 
Gudel is sup ran ta ir galės ge
r iau t a r n a u t i jų dvasiniams 
poreikiams. 

Klebonas Michael Yakaitis 
p a t a r ė , kad dėl kun. Riman
to Gudelio paskyrimo klebo
no pareigoms parapijiečiai tu
rė tų kreiptis į Čikagos arki
vyskupą kardinolą Francis 
George. 

Baigiant . Finansų taryba 
nori užt ikr in t i parapijiečius, 
kad švč . M. Marijos Gimimo 
t au t inė s parapijos išlaikymas 
ir gyvas t ingumas yra mūsų 
pagr indinis siekis. Yra labai 
svarbu , kad dabar atvykusieji 
iš Lietuvos užsiregistruotų 
parapijos raštinėje. Registra
cijos mokesčio nėra, o aukos 
pr i imamos pagal jūsų išga
les. Nebus ime abejingi savo 
parapi jai , dalyvaukime šv. 
Mišiose, renginiuose bei veik
loje. Būkime parapijos nariai, 
nes tiktai tokiu būdu galime 
užt ikr in t i ilgalaikį parapijos 
gyvenimą Tai yra mūsų visų 
pareiga. Mūsų svarbiausias 
rūpes t i s yra tautiečių dvasi
nis gyvenimas, tarnaujant vi
s iems parapijiečiams savo kal
ba, tradicijomis bei poreikiais. 
F inansų taryba ir toliau ben
d r a d a r b i a u s su visais, rūpin
sis parapijos reikalais ir 
s ieks , kad ši didinga ir graži 
šventove bei parapija augtų ir 
klestėtų. 

Š v č , M. M a r i j o s G i m i m o 
p a r a p i j o s F i n a n s ų t a r y b a 

KALĖDINĖ 
SKAITITNINKIU SUEIGA 

Čikagos skautininkių kalė
dinė sueiga įvyks gruodžio 5 d. 
11 vai.r. sesės Manjos Rocku-
vienės namuose, 2901 W. 71 
Street . Sueigoje dalyvauti yra 
kviečiamos narės ir kitos se
sės skautininkės, norinčios 
įsijungti į vieneto veiklą. 

Draugin inke 

V a i v o s Senkutės , Vilniaus 
Dailės akademijos magistran-
tės, ir Lietuvos Dailininkų są
jungos nario ritražininko 
Mindaugo Vitkausko paroda 
bus atidaryta gruodžio 8 d., 
penktadienį, 5 val.v. Lemonto 
Lietuvių dailės muziejuje. 

„ L a b d a r o s vaka ro" , kuris 
vyks gruodžio 9 d., šeštadienį, 
„Seklyčioje", metu bus įteikta 
kun. Juozo Prunskio premija 
vyresnio amžiaus žmogui, nu
sipelniusiam katalikiškame 
lietuviškame darbe. Vietas už
sisakykite tel. 773-476-2655. 

Vyresn ių jų l ie tuvių cent
r e „Seklyčioje" gruodžio 6 
d., trečiadienį, 2 val.p.p. bus 
rodoma vaizdajuostė „Dzūki
jos kraštas" II dalis. Tie, kurie 
turėjo progos prieš dvi savai
tes matyti pirmąją dalį, buvo 
sužavėti Dzūkijos gamta, apy
linkėmis, miestais ir istori
niais paminklais. Teko išgirsti 
gražių atsiliepimų. Visus ma
loniai kviečiame atvykti ir pa
sigėrėti antrosios dalies meni
ne programa. Bus ir bendri 
pietūs, kaip j au įprasta „Sek
lyčioje". Atvykite! 

Č i k a g o s Mokslo i r p r a 
m o n ė s muz ie j aus k a l ė d i n ė 
p r o g r a m a „ T r a d i c i n ė s l i e 
t u v i š k o s Kalėdos" įvyks šeš
tadienį , gruodžio 10 d. 3:15 
val .p.p. Mokslo ir p r a m o n ė s 
muziejuje, Lake Shore Drive i r 
55 St r . , Čikagoje. P r o g r a m ą 
a t l i k s t a u t i n i ų šokių g r u p ė 
Lietuvos Vyčiai ir Meno mo
kyklėlės mokiniai, da lyvaus 
studentų, jaunių ir vaikų šokių 
rateliai, o pats Vyčių steigėjas 
F r a n k Zapolis į šią Šventę 
atvyks jau 53 kartą. Studentų 
grupės mokytoja choreografė 
Ligija Tautkuvienė, jaunių — 
Lidija Ringienė, vaikų grupės 
p a d ė d ė j a Daiva K a m b e r o s . 
Programą papildys Meno mo
kyklėlės kanklininkės, Paul ius 
Strolia su dukrelėmis Angelą, 
Danielle ir Alexandra, Dal ia 
Gedvilienė ir Agnė Gedvilaitė, 
L ina Surv i l a i t ė , M a n t e Ba -
l iutavičiūtė bei Vaiva Lagū
na vičiūtė. Jūsų laukia sus i 
t ikimas ir su ilgamečiu Kalėdų 
seneliu John Radavich. Ta ip 
pat nuo lapkričio 17 d. iki 2001 
m. sausio 7 d. muziejuje veiks 
ir t a rp tau t in ių šalių eglučių 
paroda. Kviečiame visus k a r t u 
praleisti šventinę popietę. 

J a u t i k v i ena d i e n a beliko 
iki Jaunimo centro metinės 
lėšų telkimo vakarienės, kur i 
vyks gruodžio 3 d. Šv. Mišios 
už gyvus ir mirusius rėmėjus 
bus aukojamos 3 val.p.p. tėvų 
jėzuitų koplyčioje, programa ir 
vakarienė vyks 4 val.p.p. Bi
lietai užsakomi tel. 773-778-
7500. 

B iochemiko d r . Kaz io 
M a r t i n k a u s (1953-1984) sti
pendijų fondą jo atminimui 
įamžinti 1985 m. įsteigė tėvai, 
sesuo ir artimi draugai. Tūks
tančio dolerių stipendija kas
met skiriama lietuviams stu
dentams — magistro a r dakta
ro laipsnio — onkologijos, bio
chemijos, farmakalogijos ar 
pan. srityse. Šiemetinė stipen
dija jau paskirta Kaune gyve
nančiam Tomui Tamuliui, stu
dijuojančiam Vytauto Didžiojo 
universiteto Aplinkosaugos 
katedroje, t iriant oro ir van
dens taršos įtaką į vaikų vėžio 
ligas. Informacijų stipendijų 
reikalais ir prašymų blankų 
galima gauti, rašant : Kristina 
Martinkutė, Dr. Kazys Mar-
tinkus Memorial Scholarship 
Fund, 7120 S. Richmond, Chi
cago, IL 60629-3011, USA. 

D a r ž i ema n e p r a s i d ė j o , o 
kai kam j au spėjo nusibosti, 
tačiau galima ir „pavasarį žie
mą" rasti, gruodžio 8 d., 7 vai. 
vak„ atsilankius į Jaunimo 
centro kavinę, į Lietuvių ra
šytojų draugijos ruošiamą lite
ratūrinę vakaronę. Savo kū
rybą skaitys: Eg lė J u o d v a l 
k e , Di jana G i e d g a u d a i t ė , 
I r e n a Ge laž ienė , Korne l i 
j u s J a z b u t i s , D a i v a K a r u -
ž a i t ė , A u d r a K u b i l i ū t ė , Si
g u t ė L u k a u s k a i t ė , R i ča r 
d a s Sp i t rys , L a i m u t ė Tor-
n a u , Nijolė U ž u b a l i e n ė i r 
V i l y a V a k a r y t ė . Programos 
koordinatorė — A u d r ė Bu
d r y t ė . 

• J o a n o s Vaičiulai t ienės, 
Bethesda, MD, 80 metų jubi
l ie jaus proga dr. Saul ius ir 
Sigita Naujokaičiai, Potomac, 
M D , aukoja $100 Lietuvos 
našlaičiams. Sveikiname ponią 
Joaną gražios sukakties proga, 
o aukotojams dėkojame! „Lie
t u v o s Našla ič iu globa", 2711 
West 71 Str., Chicago, IL 60629. 

• A m e r i k o s l i e tuv ia i glo- -
b o j a va ikus -naš ia ič ius Lie
t u v o j e . Po $300 atsiuntė dr. 
D a n u t ė Bie l iauskienė , Cin-
cinnati, OH; Diana ir Arvydas 
Algminai, Riverside, BĮ; Vytas 
Bertašius, Mt. Laurel, NJ. Po 
$200 atsiuntė Angelė ir Juozas 
Leščinskai, Chicago, IL; John P. 
Jas in , Potomac, MD; Viktoras 
i r Leokadia Milukai, Plain-
view, NY; Oscaras i r Bronė 
Kremeriai, La Grange Park, IL. 
Po $ 1 7 5 a t s i un t ė Lietuvos 
Vyčių 26 kuopa per pirmininkę 
Vivian M. Rodgers, Worcester, 
MA. Po $150 a ts iuntė Algi
m a n t a s ir Virginia Gurec-
k a s , VVindsor, CT; Tomas ir 
Teresė Liutkai, North Royalton, 
OH; Julija Janonienė, Chipley, 
FL; J a n e Simanis, Washington 
DC; Monica Budelis, Alexan-
dria, VA; Walter ir Carol Klepo-
n i s , Broomall , PA; Valerija 
Ž a d e i k i e n ė , Oak L a w n , IL; 
R ima Sell, Orland Pa rk , IL; 
Antanas Ežerskis, Fair Oaks, 
CA; Apol Varnelis, Dowagiac, 
MI; Aldona Druktenis, S. Pasa-
dena, FL; Marija Bajorūnienė, 
Pompano Beach, FL; George 
Akerley, Oaklyn, NJ; Aldona 
Andr i jonas , Oak L a w n , IL; 
Lietuvių Romos Katalikių mo
t e r ų federaci ja per Sabiną 
Henson; Marija Kapačinskienė, 
Chicago, IL. Lietuvos vaikų 
vardu dėkojame visiems gerie
siems aukotojams! „Lietuvos 
Naš l a i č ių globos" komitetas , 
2711 West 71 Str., Chicago, IL 
60629. 

• Automobi l io , n a m ų i r 
l i g o s d r a u d i m a s a tvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A A 
L. Insurance Agency, 9439 S. 
Kedz i e A ve., Eve rg reen Pk., 
I L 60805-2325. Tel. 708-422-
3455. 

• N a m a m s p i r k t i p a s k o 
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir pr ie ina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
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 . 
Tek (773) 847-7747. 

• L i e t u v o s v a i k ų v a r d u 
d ė k o j a m e geriesiems auko
tojams už dosnumą. $100 a t 
s i u n t ė Remigijus ir D a n u t ė 
Belzinai, Richmond Heigts, OH; 
$20 Valdas Kybartas, Lockport, 
VL; $10 St. Helen Jude, Grand 
Rapids, MI. Dėkojame! „ L i e 
t u v o s Naš la ič iu globa", 2711 
West 71 Str., Chicago, IL 60629. 

• P o n i a I lg imienė g a v o 
$50 iš Juzefos ir Leo Venckų, 
Fennville, MI. Ji tuos pinigus 
a t iduoda Lietuvos v a i k a m s -
našlaičiams. Dėkojame poniai 
Ilgimienei ir ponams Venckams 
už auką! „Lietuvos N a š l a i č i u 
g l o b a " , 2711 West 71 St r . , 
Chicago, IL 60629. 

* 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 a p l a n k y k i t e S t . 
C a s i m i r Memoria ls , 3914 W. 
l l l t h S t . 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 
j is padary tas , kaip j a u buvo 
jūsų pageidauta. Sav. Lil i ja i r 
V i l i m a s Nelsonai . Te l . 773-
233-6335. 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPtNAS 
6136 S.PutakiRd.,Chiago,IL 60629 

TeL 77S-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Tai - Jūsų laikraštis 
DRAUGA§ 

ADVOKATAS 
Vytenis Lie tuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatves nuo .Draugo") 
T«L 77S-M4-0100. 

TeL 6JO-2S7-O3O0, Lemont, IL 

Advoka tas 
J o n a s Gibait is 

CmHntsir 
kriminalinas bylos 

0 4 7 8.K«dsieAi 
Chleago, IL 90C29 
TeL 778-776-8700 

K-malk GibaJtiaOaoLcom 
ToU rree 24 hr. 868-77*-6?«2 

Darbo vai. nuo 9 T T. iki 5 T.T. 
Šeitad 9v.r ikilv.p.p. 

• BALTIC MONUMENTS, 
1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. TeL 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi-
minas Kazėna i . V i s ų r ū š i ų 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant a tvyks tame į na
mus. 

•DĖMESIO! VTDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos P AL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į r N T E R - V I D E O 
3533 S. A r c h e r A v e . , C h i 
cago , IL 60629. TeL 773-927-
9091. Sav. P e t r a s B e r n o t a s . 

• A.a. V i k t o r i j o s K o ž u -
k a u s k a s atminimą pagerbiant, 
Liucija Tirvienė ats iuntė „Sau
lutei", Lietuvos va ikų globos 
būreliui, $420, kur iuos suau
kojo R. ir K. Tirva, R. ir N. 
Banys, K. ir A. Kriaučiūnas, S. 
ir A. Didžiuliai, E. Jablonskis, 
A. Ja sman tas ir R. Nasvytis . 
„Saulutė" dėkoja už auką pa
dėti vargingai gyvenant iems 
Lietuvos vaikučiams ir reiškia 
nuoširdžią užuojautą a.a. Vik
torijos Kožukauskas art imie
siems. 

• „Sau lu tė" , Lietuvos vai
kų globos būrel is , dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, inva
l idams va ikams , d a u g i a v a i 
kėms šeimoms bei s tudentams 
Lietuvoje. Aukojo: P ranas Ja
nu l i s $450 , t ę s i a n t m e t i n ę 
vaikų paramą; Nijolė Kersnaus-
k a i t ė $40; Gr. S t u r o n i e n ė s 
„Gelež in io vi lko" Ma i ron io 
lituanistinės mokyklos būrelis 
$9.60 (paaukojant ta i dienai 
atsineštus pinigėlius nusipirkti 
gėrimą); Indian River Memorial 
Hospital (Lisa Licitra) $100 a.a. 
Juozo Mauruko a t m . ; Vytas 
Vaičiulis $100 berniuko para
mai; Ona Rušėnienė $50; Aldo
na Rauckienė ir Vida Rimienė 
$ 1 0 0 p a g e r b i a n t savo t e t ą 
Angelę Venclovienę jos 90 gim
tadienio proga; anonime (S.) 
$240, tęsdama berniuko metinę 
p a r a m ą ir p r i d e d a $ 6 0 Šv. 
Kalėdų proga; Vida Maleiš-
kienė $50; Judy ir Toby Hill $50 
a.a. J . Mauruko a t m i n i m u i . 
Labai ačiū! „ S a u l u t ė " , 419 
W e i d n e r Rd. , Buffalo Grove , 
I L 60089. Tel . 847-537-7949. 
T a s ro«36-3003339. 
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