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Premjeras: 100 vyriausybės 
dienų — „apšilimas”

Vilnius, spalio 19 d. (BNS) 
— „100 dienų vyriausybės 
veikloje yra trumpas laikotar
pis, nes per jas kažin ką nu
veikti yra visiškai neįma
noma. Gal būti tik apšilimo 
laikotarpis”, sakė penktadienį 

f surengtoje spaudos konferen
cijoje premjeras Algirdas Bra
zauskas. Savo kabineto 100 
dienų veiklą jis įvertino pen
ketu dešimties balų sistemoje.

Socialdemokratų partijos va
dovo A. Brazausko vadovauja
mos vyriausybės programai 
Seimas pritarė 2001 m. liepos 
12 d., po to, kai birželį žlugus 
Naujosios politikos koalicijai, 
socialdemokratai sudarė val
dančiąją daugumą su socialli
beralais. Naujosios politikos 
koaliciją sudarė dabar į Opozi
ciją pasitraukę liberalai, cen
tristai ir modernieji krikščio
nys demokratai bei valdžioje 
likę socialliberalai.

Priminęs, kad jo vadovauja
moje vyriausybėje kartu su 
premjeru yra tik keturi social
demokratų partijos, nariai ir 
vienas socialliberalas, o visi 
kiti — nepartiniai, A. Bra
zauskas sakė, kad „pagrin
dinis vyriausybės darbas 
yra nepolitikuoti, nesipainioti 
į politinius verpetus, dirbti 
savo darbą, nesižvalgant, kur 
nereikia”.

Iš viso kabinete yra 13 mi
nistrų ir premjeras.

Paprašytas įvertinti svar

Tėvynėje pasižvalgius
* Premjeras Algirtlas Bra

zauskas teigia, kad jam 
„truputį nepatinka” Seimo 
opozicijos skelbiamas nepasi
tikėjimas sveikatos apsaugos 
ministrui Romualdui Dobro
volskiui, kuris dirba „sąži
ningai ir atsakingai”. A. Bra
zauskas sakė, kad ministrų 
įgaliojimai yra gana riboti, to
dėl „negalima rengti interpe
liacijos ministrui tik todėl, 
kad šiai sričiai skiriama ma
žai lėšų”. „Logikos nėra, tada 
man, visai vyriausybei reikš
kite nepasitikėjimą. Kodėl rei
kia užgulti ant vieno ministro 
ir manyti, kad jis gali būti at
pirkimo ožys?”, stebėjosi 
premjeras. ibns>

* Kovo 11-osios Akto sig
natarui Emanueliui Zingeriui 
neliko vietos bendrai su kitu 
signataru, dabartiniu premje
ru Algirdu Brazausku gau
tame prestižiniame sklype Vil
niaus Valakampių rajone. E. 
Zingeriui priklauso pusė ben
dro 20 arų žemės sklypo. Bet 
nusprendęs statyti jame na
mą, signataras leidimo ne
gautų. Mat jau beveik visas 
leidžiamas plotas užstatytas. 
E. Zingerio statyboms liko tik 
apie 20-25 kvadratinių metrų 
plotas. Signatarai netilpo vie
name žemės sklype — A. Bra
zausko dukters namo statyba 
ėmė stumti E. Zingerį iš kai
mynystės. (LR,Elta)

* Pensijų sistemos re
formą žadama pradėti nuo 
2004 metų — nuo tada gyven
tojai privalės dalyvauti kau
piamuosiuose pensijų fon
duose. Tokiuose fonduose, ati
traukiant dalį dabar „Sodrai” 
sumokamų socialinio draudi
mo įmokų ir jas taip kaupiant 
iki senatvės, privalomai daly
vautų jauni žmonės, o vyresni 
galėtų pasirinkti. (LR,Elta)

biausius vyriausybės jau atlik
tus darbus, A. Brazauskas 
išskyrė energetikos ūkio per
tvarkos pradžią, pradėtą „Lie
tuvos dujų” privatizavimą, 
minimalių grūdų supirkimo 
kainų nustatymą.

Vertindamas vyriausybės ir 
premjero bendradarbiavimą 
su prezidentu Valdu Adamku
mi ir valdančiosios daugumos 
partneriais socialliberalais, A. 
Brazauskas teigė, kad „įdė
miai išklausome prezidento 
nuomones”. Kartu jis pažy
mėjo, kad reikėtų atskirti 
sąvokas „prezidentūra” ir 
„prezidentas”. „Valdžios insti
tucija yra prezidentas, Prezi
dentūros tarnautojai yra pre
zidento patarėjai, ir jei iškyla 
polemika tarp patarėjų ir mi
nistrų, tai negalima daryti 
jokių išvadų. Bendravimas su 
prezidentu yra dažnas, princi
pinių skirtumų nėra”, teigė 
premjeras.

Pastaruoju metu preziden
tas V. Adamkus per savo pa
tarėjus ne kartą kritikavo val
dančiosios daugumos kadrų 
politiką, atsargiai vertino vy
riausybės patvirtintą „Lietu
vos dujų” privatizavimo mo
delį, taip pat išsiskyrė prezi
dento ir premjero nuomonės 
dėl lėšų Prezidentūros rūmų 
remontui ir kadenciją baigusio 
valstybės vadovo namo staty
bos.

* Bendrovė „Klaipėdos 
nafta” paneigė spaudos pra
nešimus apie tai, kad „Mažei
kių nafta” ketina nutraukti 
sutartį su Klaipėdos naftos 
terminalą naudojančia įmone. 
„Williams Lietuva” atstovas 
spaudai Darius Šilas aiškino, 
kad*,,Mažeikių nafta” žodžiu 
paprašė vyriausybės pateikti 
pasiūlymus, kaip jai toliau 
bendradarbiauti su „Klaipė
dos nafta”, kuri teigia esanti 
nepatenkinta sutartimi. Pa
sak D. Šilo, gavusi pasiūlymą, 
„Mažeikių nafta” svarstys to
lesnį bendradarbiavimą, ibnsi

* Premjeras Algirdas Bra
zauskas kol kas nesiima 
spręsti Kūno kultūros ir spor
to departamento vadovo Vyto 
Nėniaus, kuris atėjo į spaudos 
konferenciją neblaivus, likimo 
ir laukia, kaip jis elgsis atei
tyje. Pasak dienraščio „Res
publika”, ketvirtadienį su 
premjeru susitikęs preziden
tas Valdas Adamkus netiesio
giai pareiškė, kad V. Nėnius 
turėtų, atsistatydinti. Spaudos 
konferencijoje, kurioje turėjo 
būti pristatyta Lietuvos sporto 
plėtros strategija, dalyvavusių 
žurnalistų teigimu, V, Nėnius 
buvo akivaizdžiai girtas. Jis 
departamentui jau yra vado
vavęs 1993-1996 m., kuomet 
Seime daugumą turėjo LDDP. 
Po rinkimų į valdžią atėjus 
konservatoriams, ‘ departa
mento vadovu buvo paskirtas 
Rimas Kurtinaitis. <bns)

* Vilniuje šildymo sezo
nas bus pradėtas pirmadie
nį, Kaune šildyti pradedama 
penktadienį. Spėjama, jog ar
timiausiomis paromis Lietu
voje vidutinė temperatūra bus 
apie 5-7 C (42-44 F) laipsnius 
šilumos. Šildomų patalpų tem
peratūra turi būti ne mažesnė 
kaip 15 C (59 F) laipsnių. ibnsi

Penktadienį Lietuvos karo akademijoje iškilmingai buvo atidaryta vienin
telė valstybės kariuomenėje koplyčia, kurią palaimino Šventosios Romos 
bažnyčios kardinolas, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Audrys Juozas 
Bačkis. Į apeigas atvyko krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius, 
kariuomenės vadas, generolas mąjoras Jonas Kronkaitis, Vilniaus, Kau
no, Panevėžio, Marijampolės, Alytaus bei kitų Lietuvos miestų įgulų ka
pelionai, kiti aukšti dvasininkai. Kęstučio Vanago (Eltai nuotr.

Opozicija nerimsta dėl premjero 
noro atstatyti Valdovu rūmus

Vilnius, spalio 18 d. (BNS) 
— Opozicijos atstovai ketvir
tadienį pareikalavo artimiau
siame Seimo posėdyje ap
svarstyti galimybę panaikinti 
įstatymą, kuriuo vyriausybė 
įpareigojama vykdyti Lietuvos 
didžiosios kunigaikštystės 
(LDK) Valdovų rūmų atstaty
mo projektą.

Tuo tarpu premjeras Algir
das Brazauskas ketvirtadienį 
Seime pareiškė, kaip pilietis, 
esąs „100 proc. įsitikinęs”, kad 
rūmus reikia atstatyti. „Mano 
personalinė pozicija, kaip Lie
tuvos piliečio, šiek tiek apsi- 
švietusio ir mylinčio savo 
kraštą, yra šimtaprocentinė, 
kad reikia statyti šiuos rū
mus. Nėra kito tokio objekto, 
kuris būtų toks brangus mūsų 
valstybei ir istorijai kaip Val
dovų rūmai. Jų negalima su 
niekuo palyginti”, teigė prem
jeras, atsakydamas į dešinio
sios opozicijos atstovo liberalo 
Eligijaus Masiulio klausimą 
vyriausybės valandos Seime 
metu.

Opozicija prieštarauja vy
riausybės siūlymui kitais me
tais rūmų atstatymui skirti 7 
mln. litų, maždaug 70 proc. 
visų kultūrai numatytų inves
ticijų sumos. Tam nepritaria 
ir prezidentas Valdas Adam
kus.

48 opozicinėms partijoms 
priklausantys parlamentarai 
ketvirtadienį pasirašė reikala
vimą, kad į artimiausio Seimo 
posėdžio dienotvarkę būtų 
įtraukti Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovų rū
mų atkūrimo ir paskirties 
įstatymo pripažinimo neteku
siu galios įstatymo bei Seimo 
nutarimo „Dėl Seimo nutari
mo „Dėl Vilniaus pilių valsty
binio kultūrinio rezervato stei
gimo pakeitimo” projektai.

Pagal Seimo Statutą, ne 
mažiau kaip 47 Seimo narių 
reikalavimu klausimas į Sei
mo sesijos darbų programą, 
savaitės ar kitos dienos darbo
tvarkę įrašomas privalomai.

Minėtais projektais, kuriuos 
užregistravo Seimo nariai 
centristas Virginijus Mar
tišauskas, liberalas Eligijus 
Masiulis ir modernusis krikš
čionis demokratas Algis Ka
šėta, siekiama panaikinti per
nai įstatymiškai įtvirtintą po
litinį sprendimą įgyvendinti 
Valdovų rūmų atstatymo pro
jektą bei pasirūpinti tuo, kad 
visi sprendimai, saugant Vil
niaus pilių teritorijoje esan
čias vertybes, būtų moksliškai 
pagrįsti.

Projektų teikėjų nuomone, 
valstybės prisiimtas stambus 
finansinis įsipareigojimas, įgy
vendinti kontroversiškai verti
namų Valdovų rūmų atstaty
mo projektą, nėra pateisina
mas socialine prasme ir netei
singas kitų, neatidėliotinio fi
nansavimo reikalaujančių, 
didžiulę archeologinę bei isto
rinę reikšmę turinčių, nekilno
jamųjų kultūros paminklų at
žvilgiu.

*,Šiemet užsienio valsty
bės jau išsiuntė ar į savo te
ritoriją neįsileido 3,289 Lietu
vos piliečių. Pernai per tą patį 
laikotarpį tokių asmenų buvo 
2,871. Pagrindinės priežastys, 
dėl kurių deportuojami lietu
viai, šiemet, kaip ir pernai, 
yra tos pačios — nelegalus bu
vimas ir darbas arba lėšų pra
gyvenimui neturėjimas. Dėl 
nelegalaus buvimo iš užsienio 
valstybių šiemet išsiųsti 1,153 
asmenys, dėl nelegalaus darbo 
— 736. Užsienyje nusikalto ir 
dėl to šiemet buvo išsiųsti 247 
lietuviai. (BNS)

* Visuomenės sveikatos
centro specialistai paskelbė, 
kad juodligės užkrato dienraš
tį „Respublika” ir JAV amba
sadą Vilniuje pasiekusiuose 
vokuose su įtartinais milte
liais nerasta. Prezidentūrą pa
siekusio vokb su milteliais ty
rimai dar nebaigti. Specialis
tai kol kas nenustatė, kokios 
kilmės yra atsiųstieji milteliai 
— juos tirs chemikai. Savaitės 
pradžioje nežinomų asmenų 
paštu atsiųsti vokai su baltos 
spalvos milteliais pasiekė 
„Respubliką”, Prezidentūrą ir 
JAV ambasadą. Vokuose, be 
miltelių, buvo ir languoto po
pieriaus lapeliai su užrašu 
ranka „Džihad”. cbnsi

* Įtartinas laiškas su 
neaiškios kilmės milteliais 
penktadienio rytą aptiktas Pa
kruojo rąjono Rozalimo mies
telyje. Voką rado paštininkė, 
kuri ryte iš miestelyje esan
čios pašto dėžutės išiminėjo 
laiškus. Laiškas niekam nebu
vo adresuotas, atgalinio adre
so taip pat nebuvo. Ant voko 
nupiešta kaukolė su kaulais. 
Įtarusi, kad tokiu būdu gali

.būti platinama juodligė, mote
ris apie pavojų informavo Ro
zalimo miestelio pašto sky
riaus vadovus bei tame pa
state dirbančius seniūnuos, 
banko skyriaus ir oibliotekos 
darbuotojus. Žmonės iš pasta
to nebuvo evakuoti. Pašto dar
buotojų teigimu, voke buvę 
milteliai primena kvietinius 
miltus. Moterys įtaria, kad 
taip nevykusiai papokštauti 
galėjo vaikai. (Elta)

* Vilniaus Šv. Jokūbo li
goninės akušerijos skyriaus 
gydytoja V. E. ketvirtadienio 
vakarą policijai pranešė, kad 
nepažįstamas vyriškis akuše
rijos skyriaus personalui at: 
nešė popierinį voką su neaiš
kios kilmės milteliais. Laiškas

. buvo adresuotas minėtajai gy
dytojai. Įvykis ligoninėje są
myšio nesukėlė, darbas nesu
triko, ligoniai ir medikai eva
kuoti nebuvo. Ligoninėje pa
prastai gydomi 120-150 li
gonių. Vėliau paaiškėjo, kad 
siųsdamos voką, nevykusiai 
papokštavo šios ligoninės rea- 
nimacįjos anesteziologijos sky
riaus gydytojos. Pasak polici
jos, jos pačios prisipažino, kad 
į voką įdėjo paprastus vo
nioms šveisti miltelius. Už- 
tokį poelgį jos gali būti atleis
tos iš darbo. „Humoras iki tol 
yra humoras, kol jis yra proto 
ir sveikatos ribose”, kalbėda
ma apie pavaldinių elgesį sa
kė ligoninės vadovė. (BNS)

* Partijos „Socialdemo
kratija 2000” organizuotame 
visuomenės atstovų susiti
kime vilniečiai griežtai nepri
tarė Vilniaus savivaldybės ke
tinimams 15 metų išnuomoti 
Vilniaus šilumos tinklus už
sienio bendrovei. Jie stebėjosi, 
kaip per 15 metų beveik 600 
mln. litų į Vilniaus šilumos 
tinklus investavusi bendrovė 
gali pasižadėti nė centu per tą 
laiką nebranginti šildymo pa
slaugų, o galbūt jas ir atpigin
ti. (LŽ,Elta)

* Mažeikių ligoninės vy
riausiasis gydytojas Vilhel
mas Džiugelis kreipėsi į polici
jos komisariato vadovą, prašy
damas apginti nuo medikus 
puolančių narkomanų. Dėl ko
ne kasdien atakuojančių agre
syvių vyrų, reikalaujančių ra
minamųjų vaistų arba švirkš
tų, priėmimo skyriaus darbuo
tojoms dirbti tapo nebesaugu. 
Neprašytų narkomanų vizitų 
padaugėja penktadienį ir sa
vaitgaliais. (LR,Elta)

Islamabadas. Talibano ambasadorius Pakistane Abdul Salam 
Zaeef pentadienį pranešė, kad Talibano vadovai parengė planą, 
kuriuo siekiama užbaigti bombardavimus Afganistane. A. S. Zaeef 
sakė susitikęs su Talibano vadovu, mula Mohammad Omar, su 
kuriuo aptarė „ugnies nutraukimo planą”. Jis pranešė, kad ugnies 
nutraukimo planas esąs „slaptas”, ir atsisakė atskleisti, su ku
riais Pakistano atstovais ketina susitikti. „Aš atvykau su ypatin
gais pasiūlymais iš Kandaharo, tačiau tai yra paslaptis”, sakė A. 
S. Zaeef. Pakistano Užsienio reikalų ministerijos atstovas pareiš
kė, kad išklausyti A. S. Zaeef „verta nebent’tuo atveju, jeigu jis at
sivežė pasiūlymą išduoti Osama bin Laden. Kitu atveju visa, ką 
jis bepasakytų, būtų nesvarbu, nes JAV jau atmetė visus ankstes
nius talibų pasiūlymus”.

Vašingtonas. „Kai nuspręsite pasiduoti, prisiartinkite prie 
Jungtinių Valstijų pajėgų pakeltomis rankomis. Ginklą pasikabin
kite už nugaros, vamzdžiu į žemę. Išimkite dėtuvę ir visus šovi
nius. Tai vienintelė jūsų galimybė likti gyviems”. Šiais ir pana
šiais pr&nešimais, sklindančiais iš dangaus į Afganistano kalnus 
ir slėnius, JAV atidarė naują kovos frontą, siekdamos nuversti 
Talibano režimą ir sunaikinti Osama bin Laden tinklą „ai Qaeda”. 
Pranešimuose afganų civiliams gyventojams patariama kaip elg
tis, kai atvyks sausumos pajėgos, kaip išvengti žalos per šiuo me
tu vykdomus borttbardavimus bei įspėjama nestovėti po maisto 
siuntomis, kurias JAV mėto iš oro, siekiant pamaitinti badmiriau- 
jančius Afganistano gyventojus. „Dėmesio, Talibane. Jūs pa
smerkti. Ar tai žinote? Tą akimirką, kai jūsų remiami teroristai 
pagrobė mūsų lėktuvus, jūs pasmerkėte save žūčiai”, rašoma pra
nešimuose.

Kabulas. Talibano pareigūnas penktadienį pranešė, kad talibai 
yra pasirengę JAV sausumos pajėgų dislokavimui Afganistano te
ritorijoje ir su džiaugsmu pasinaudos proga atkeršyti už porą sa
vaičių trunkančius bombardavimus. Talibano informacijos agen
tūros „Bakhter” vadovas sakė negalįs patvirtinti, kad JĄV specia
liosios pajėgos jau atvyko prie pietuose esančio Kandaharo,'tačiau 
pažymėjo, kad talibai jų laukia. Laikraštis „The Washington Post” 
citavo JAV gynybos pareigūnus, sakiusius, kad specialiųjų pajėgų 
kariai mažomis grupelėmis jau veikia pietų Afganistane ir vykdo 
Centrinės žvalgybos valdybos (CŽV) užduotis.

Islamabadas. Afganistaną valdantis Talibano judėjimas penk
tadienį paneigė bet kokias savo sąsajas su juodligės, kuria JAV 
jau užsikrėtė daugiau nei 40 žmonių, protrūkiu. Talibano ambasa
dorius Pakistane Abdul Salam Zaeef teigė, kad talibų režimas 
„nieko nežino” apie šią ligą ir jos galimą panaudojimą kaip biolo
ginį ginklą. „Mes netgi nežinome, kas tai yra", pareiškė jis, pa
prašytas pakomentuoti juodligės infekcijos protrūkį JAV, nusine
šusi vieno žmogaus gyvybę.

Vokietijos pareigūnai penktadienį pranešė išdavę leidimą su
imti 24 metų marokietį Zakariya Essabar, kuris, kaip įtariama, 
padėjo planuoti ir organizuoti rugsėjo 11-osios teroro išpuolius 
JAV. Tai jau trečias Vokietijos federalinio teismo išduotas leidi
mas suimti įtariamąjį, susijusį su teroristiniais išpuoliais Vašing
tone bei New Yorke.

Gazos Ruožas. Palestiniečių vadas Yasser Arafat asmeniškai 
paprašė arabų valstybių ir Europos diplomatų sustabdyti Izraelio 
Vykdomą atrankinio naikinimo politiką, kuri esanti nukreipta ir 
prieš jį asmeniškai. Y. Arafat teigė, kad Izraelis planuoja nužudy
ti ir jį patį. A. Sharon padėjėjas paneigė šį kaltinimą, tačiau tuo 
metu Vakarų Krante Izraelis toliau įgyvendino savo baudžiamąją 
politiką, atakuodamas raketa ir nužudydamas Y. Arafat judėjimo 
„Fatah” ginkluotojo sparno vadą.

Dušanbė. Tik skubiai teikiant humanitarinę pagalbą Afganis
tanui, bus mažiau pabėgėlių iš šios valstybės, pareiškė Rusijos ne
paprastųjų situacijų ministras Sergejus Šoigu. Jis pasiūlė nelaiky
ti Afganistanui valstybių-rėmėjų siunčiamų humanitarinių siuntų 
Tadžikistane, o jas gabenti tiesiai pagal paskirtį. Pasak jo, šiuo 
metu tam prireiks bent 300 sunkiasvorių automobilių. Įvairiais 
duomenimis, į šiaurines Afganistano provincijas jau suplūdo maž
daug 115,000 pabėgėlių, dar daugiau kaip 10,000 yra prie Afganis
tano ir Tadžikistano sienos.

Varšuva. Lenkijos prezidentas Aleksander Kwasniewski penk
tadienį patvirtino Kairiųjų demokratų sąjungos (KDS) vado Les- 
zek Miller vadovaujamą kairiųjų koalicinę vyriausybę. L. Miller 
buvusi komunistinė KDS ir jos bendrininkė Darbo sąjunga (DS) 
triuškinama pergale laimėjo rugsėjo 23 d. vykusius rinkimus, ta
čiau iki absoliučios daugumos kairiesiems pritrūko 15 balsų ir jie 
buvo priversti sudaryti vyriausybinę koaliciją su Lenkįjos valstie
čių sąjunga (LVS). A. Kwasniewski pabrėžė, kad nuo 1989 m. val
stybei, jos naujajam parlamentui ir kabinetui dar nebuvo iškilę 
tokių didelių iššūkių.

Islamabadas. Talibano ambasadorius Pakistane Abdul Salam 
Zaeef penktadienį paskelbė, kad per JAV bombardavimus Afga
nistane žuvo daugiau kaip 500 civilių gyventojų.Tačiau jis tvirti
no, kad Talibano vadas, mula Mohammad Omar bei kaltinamas 
teroristų vadas Osama bin Laden po paskutiniųjų antskrydžių 
abu tebėra gyvi ir sveiki. Amerikiečiai ir britai paskutinį kartą 
Kandaharą, kuriame namus turi M. Omar ir bin Laden, bombar
davo penktadienfryte. į

Mogiliovas. Baltarusijos tei
sėsauga iškėlė baudžiamąją by
lą vidurinės mokyklos mokyto
jai, atsiuntusiais paštu savo ko
legei voką su kalcinuotos sodos 
mileliais. Voko gavėja, bijoda
ma užsikrėsti, pranešė milicijai, 
kuri nustatė, kas atsiuntė laiš
ką. Siuntėjai gresia bauda arba 
laisvės atėmimas 6 mėnesiams.

KALENDORIUS
Spalio 20 d.: Šv. Paulius Kry

žiaus; Adelina (Adelė) Artemas, Ge
dainis, Gedas, Gelmina, Irena, Sau
lė. ‘

Spalio 21 d.: Gilanda, Hilarįjonas 
(Hiliaras), Raitvilas, Rikantas, Ur
šulė.

Spalio 22 d.: Aliodijus, Donatas, 
Mingelė, Severinas (Severas), Sudi- 
mantas, Viltaras.

DRAUGASOEARTHLINK.NET
http://WWW.DRAUGAS.ORG
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7š ATEITININKŲ
GYVENIMO
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest, IL 60045-2660

ATEITININKŲ ŠALPOS FONDO 
SUVAŽIAVIMAS

Ateitininkų Šalpos fondo 
valdyba kviečia visus dalyvau
ti Fondo suvažiavime spalio 
28 dieną, sekmadienį, vyk
siančiame Ateitininkų namuo
se, 12690 Archer Avenue, Le
monte.

Suvažiavimo
darbotvarkė

12 vail. — Registracija.
1:45 — Atidarymas — Atei

tininkų šalpos fondo pirminin
kas.

1:50 — Invokacija — prela
tas Ignas Urbonas.

1:55 — Prezidiumo sudary
mas.

2:05 — Mandatų ir nomina
cijų komisijų sudarymas.

2:15 — .Ateitininkų rėmi
mas” — dr. Petras Kisielius,

Ateitininkų šalpos fondo pir
mininkas.

2:30 — Atėitinirtkų šdlpos 
fondo valdybos pranėšimaLdr. 
Petras Kisielius pirmininkas, 
dr. Aldona Juozevičifenė, iždi
ninkė. ■' i

2:45 — Kontrolės komisijos 
pranešimas?
•t • ♦ i »i*; • 4
2:55 — Ateitininkų šalpos 

fondo įstatų pristatymas: dr. 
Kazys Ambrozaitis, vicepirmi
ninkas. ...

- • 'i. ■

3:10 — Ateitininkų,, šalpos 
fondo tarybos ir kontrolės ko
misijos rinkimai- .

3:25 — Diskusijos d0l pra
nešimų ir veiklos.

3:40 — Uždarymas.
Ateitininkų lymnas.: ■ j 
Ateitininkų šalpos forido 

j. valdyba

Š.m. Jaunučių vasaros stovyklos Dainavoje būrelių vadovai. Iš k.: Lina Šeštokaitė, Rasa Bradūnaitė, Daina Rin- 
gutė, Lukas Damauskas ir Gaja Sidrytė.

db '' i* L ‘ • i - J -

PRASMINGA ČIKAGOS MOKSLEIVIŲ 
KUOPOS VEIKLA
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ATEITIES SAVAITGALIS 2001 
Įvyks šeštadienį, 2001 m. spalio 27 d; ir sekmadienį,: 

spalio 28 d. Ateitininkų namuose, Lemont, IL ‘
| '.\f. v ji , „• ’. i t':

. » . . (S
Šeštadienis, spalio 27 d.

9:30 v.r. Simpoziumas: Dievas ir vaikas.
Religijos/tikybos žinių perdavimas vaikams: šeimoje, 
per katekizmo dėstymą, bažnyčios apeigų metu 
Dalyvauja Grasilda Reinytė-Petkienė, sesuo Laima 
Kabišaitytė ir Rima Sidrienė.
Pertrauka/kavutė '
10:45 v.r. Audrius Girnius. Jaunimo tikėjimo padėtis.
12 v.p.p. — 1 v.p.p. Pietūs - virtinukai.
1 v.p.p. Kun. Kazimieras Ambrasas, S.J. „Viešpaties 
malonė visada telydi mus..." Anksčiau sovietmečiu ir 
dabar: kelionės — tikėjimo stiprinimo ir evangelizapijųs 
priemonė. (Remiantis š.m. Vatikane išleistu dokumentu 
„Turizmo pastoracijos gairės!’.)
6 v.v. Ateitininkų šalpos fondo pabendravimas ir 
vakarienė.

’l

Sekmadienis, spalio 28 d.
11 v.r. Šv. Mišios Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
misijoje, Pasaulio lietuvių centre. Melskimės už mirusius 
ateitininkus. .
Po šv. Mišių — pabendravimas ir kavutė Ateitininkų 
namuose.
12:45 v.p.p. Prof. Juozo Ereto prisiminimas. Moderuoja 
Laima Šalčiuvienė. Pranešimą daro Juozas Baužys. 
Prisiminimais pasidalins Jonas Kavaliūnas, prof. dr. . 
Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis ir prelatas dr. Ignas 
Urbonas. Po Ateities savaitgalio — Ateitininkų šalpos 
fondo narių susirinkimas.

Čikagos ir apylinkių Lipniū
no — Stulginskio moksleivių 
ateitininkų kuopa ryžtingai 
pradėjo 2001-2002 veiklos me
tus. Turėjome jau du susirin
kimus. Pirmąjį susirinkimą 
skyrėme susipažinimui ir iš
keliaujančios vasaros malo
niam palydėjimui. Šia proga 
Čikagos moksleiviai susibūrė 
Audros Valiulytės namuose. 

<Fraleidomė laiką bendrauda
mi, 'Vkišihdhmiesi „kotletais” 
ir žaišdaihi „bocce” kamuolių 
žaidi mą.

Buvo sudaryta ir niauja kuo
pos valdyba. Audra Valiuly
tė ir Živilė Bielskutė pasisiū
lė būti pirmininkėmis ir šiais 
metais vadovauti moksleivių 
kuopos veiklai. Kęstutis Dau
girdas priėmė korespondento 
pareigas, o Vilija Pakalnišky
tė sutiko ‘būti šėkretore ir 
tvarkyti ' kuojos Teiklos Skel
bimo rėifealus. Rima Kupry- 
tė'ir Gaja Sidrytė bus fotogra
fės ir stengsis nuotraukose 
įamžinti kuopos veiklą. Da- 

)f i ūš Jutzi priėmė ' finansinės 
priežiūros pareigas. Matas 
Čyvaš, naujas kuopos narys, 
taip pat buvo pakviestas į 
valdybą.

Naujoji kuopos valdyba 
antrąjį susirinkimą nutarė 
pašvęsti mus vispusiškai pa
veikusiai rugsėjo 11-osios tra
gedijai. Šalia JAV spaudos 
perspektyvos, valdyba ir glo
bėjai hiatė būtinybę mokslei

viams pateikti platesnį po
žiūrį į šios nelaimės suprati
mą ir nuotaikas. Buvo pa
kviesti kęli svečiai suteikti in
formaciją, kuri padėtų mums 
giliau suprasti tų beviltiškų 
ir įniršusių arabų motyvus. 
Žurnalistė Liūda ir inž. Vy
tautas Germanai, Saudi Ara
bijoje gyvenę devynerius me
tus, apsakė arabų musulmo
nų gyvenimo būdą. Aiškino, 
kad arabų kultūra tokia skir
tinga nuo mūsų, kad neįma
noma stengtis ją vertinti va
karietišku mastu. Savo min
tis ' paįliustravo rodomomis 
skaidrėiųis. Bąįgdąmi išreiš
kė mintį, kad šių bombarda
vimų kaltė tenka ne vien 
arabų fanatikams, bet ir 
mums, amerikiečiams. Paskui 
Kovas Lapšys, turįs krimi
nalinės teisės mokslo laips
nį, aiškino terprizmo struktū
rą. Kalbėjo, kad teroristų 
įvykdytų šių žudynių tikslas 
buvo atkreipti visų dėmesį į 
jų padėtį ir pykčio priežastį. 
Tvirtino, kad juos labai sun
ku susekti, nes jų skaičius la
bai mažas. Šis vakaras labai 
paveikė kuopos narius ir pra
plėtė jų pasaulėžiūrą.

Valdyba yra numačiusi 
daug veiklos šiems — veiklos 
metams ir tikisi suteikti įdo
mią, įvairią ir įtakingą veiklą 
Čikagos moksleiviams ateiti
ninkams.

Kęstutis Daugirdas

ATEITININKŲ RENGINIAI

, Čikagoje

Spalio 26-28 d. — Ateities 
akademinis savaitgalis Ateiti
ninkų namuose, Lemonte.

Spalio 27 d. — Ateitininkų 
šalpos fondo metinė vakarienė 
Ateitininkų namuose, Lemon
te.

Spalio 28 d. — Ateitinin
kų šalpos fondo narių ir 
rėmėjų suvažiavimas 12 vai. 
p.p. Ateitininkų namuose, Le
monte.

Los Angeles

Spalio 28 d. — Dail. Rasos 
Arbaitės meno darbų paroda 
Šv. Kazimiero parapijos salė
je. Rengia Los Angeles ateiti
ninkai.

t DAGLU/iSni

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
www.centerforsurgeryandbreasthealth.comL

Savaitgalį rengia Ateities akademinio savaitgalio 
rengimo komitetas.

Informacija: Ramunė Kubiliūtė (r-kubilius@northwestern.ėdu) 
ir Jonas Pabedinskas Gonasamer@aol.com).

NAUJO „ATEITIS” ŽURNALO 
PRISTATYMAS

„KĘSTUČIO” KORPORACIJAI 75 METAI

Šių metų spalio 13 d. Kaune 
vyko korporacijos „Kęstutis” 
75-ųjų metinių paminėjimas. 
Džiugu, kad šioje šventėje da
lyvavo ne tik broliai kęstu- 
tiečiai, bet ir kiti ateitininkai. • 
Vyresnieji kęstutiečiai — Juo
zas Kojelis,’ Vytautas Dudė
nas, Feliksas Palubinskas pa
sidalino prisiminimais apie 
korporacijos atsikūrimą Vo
kietijoje ir Amerikoje. Jaunes
nieji kęstutiečiai — Dainius 
Šumskas, Vygantas Malinaus
kas prisiminė veiklos pradžią 
per paskutiniuosius penkerius 
metus. Nors šventėje dalyvavo 
nelabai didelis būrelis, tačiau 
smagu buvo susitikti ir pa
bendrauti su visais šventinėje 
aplinkoje. Džiugu, ne tik kar
tu dirbti, bet ir kartu švęsti.

Nors atsikūrusios korporaci
jos veikla yra palyginti trum
pa, broliai korporantai tikrai 
daug nuveikė. Galime pasi

džiaugti, kad' nuo ateitininki- 
jos atsikūrimo Lietuvoje ketu
ri iš eilės SAS pirmininkai” 
buvo kęstutiečiai. Praėjusios' 
kadencijos MAS pirmininkas 
ir AF pirmininkas taip • pat 
buvo kęstutiečiai. Korporacija 
į savo istorijos puslapius; įsi
rašė ir du aktyvius kęstųtie- 
čius, prisidėjusius prie valsty
bės valdymo vairo. Tai praėju
sios kadencijos' LR Seimo pir
mininko pavaduotojas Felik
sas Pa’lubinskas ir buvęs fi
nansų ministras — Vytautas 
Dudėnas.

Tikime, kad šie pavyzdžiai 
uždegs ir kitus būti aktyviais 
savo organizacijos ir valstybės 
nariais. Nebijokime eiti’Ten, 
kur labiausiai reikia Sąžinin
gų ir dorų žmonių. Tik-Savo 
rankomis sukursime šviesesnę 
ateitį.

Fortitėr, constanter! 
Kęstutis Bagdžius

Saulėta saulėta rugsėjo tris
dešimtosios popįetė... Kaune į 
^Perkūno namus” rinkosi žmo
nės. Kodėl? — neš čia — nau
jai atgimusio .Ateitis” žurnalo 
pristatymas.

Jaukioje salėje Smalsius be
sidairančius veidus maloniai 
pasveikino Emilija Pundziūtė 
— naujosios Ateitis” redak
torė: Būtent jos pastangomis 
buvo surinkta nauja žurnalo 
redakcija. Ė. Pundziūtė trum
pai nupasakojo, kokia gi ta 
naujoji Ateitis”, kas joje dirba 
ir’ko ji Sieks. , ,

Vienas esminių pakitimų 
tai, jog žurnalas bus skirtas 
nė vien ateitininkams; bet 
daug: platesniam skaitytojų 
ratui. Jis domėsis jaunimui 
aktualiomis temomis, stengsis 
atviru ir kritišku žvilgsniu 
žvelgti į aplinką ir ją vertinti 
iš krikščioniškos, ateitininkiš- 
kos pozicijos. Ne kartą teko 
išgirsti;1 kad naujoji Ateitis” 
bus žurnalas mąstančiam jau
nimui. Tai pakankamai inte
lektualus ir akademiškas žur
nalas, bet pakankamai pa
prastas jaunam skaitytojui.

Apie tai, kaip „verda” dar
bas žurnalo redakcijoje, labai 
gyvai pasakojo Irma Kuliavie- 
nė. Ji kartu pakvietė prie žur
nalo prisidėti visus norinčius 
ir galinčius. Prasmingais pri
siminimais ir palinkėjimais 
dalinosi kun. prof. Kęstutis 
Trimakas. Drąsino ir sveikino 
sės. Daiva Kuzmickaitė, žur
nalistas Vidmantas Valiušai- 
tis bei AF pirmininkas Vidas 
Abraitis. Pertraukėlės metu, 
po trumpo pristatymo bei svei
kinimo kalbų, dalyvių laukė 
vaišės. Antroje programos da
lyje pianinu skambino Vaiva 
Kamilė Eidukaitytė.

Dar ilgai po programos ren
ginio dalyviai šnekučiavosi 
prie arbatos puodelio, diskuta
vo, kaip galima žurnalą pada
ryti dar gražesnį, mielesnį ir 
įdomesnį. Ir niekas neišėjo 
tuščiomis: kas išsinešė naująjį 
žurnalo numerį, kas pilnas 
minčių ir pasiryžimo naujiems 
darbams, kas muzikos sušil
dyta širdimi, o kas — su džiu
giomis viltimis apie atgimu
sios Ateities” ateitį...

Raimonda Pundziūtė

Asta M. Astrauskas, MD 
Vaikų gydytoja 

Palos Pediatrics 
708-923-6300

Chicago Pediatrics 
773-582-8500

DR. RUSSELL MILER, MD
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
Perėmė dr. P. Kisieliaus praktiką

Oak Park Physicians Office
6626 W. Cermak Rd., 

Berwyn, IL 60402 
Tel. 708-484-1545.

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

7915 W. 171 St.
Tinley Park, IL 60477 

708-614-6871 
Valandos pagal susitarimą

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja

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

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems.

DR. DALIA JODVVALIS
DANTŲ GYDYTOJA 
15543VV. 127th Str. 

Suite 101 
Lemont, IL 

Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus

DR. AUŠRINĖ SGHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highvvay 
Hinsdale, IL

Tel. 630-323-2245
Valandos pagal susitarimą

GEDAS M. GRINIS, MD
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA

Aurora Medical Center
10400 75 St. Kenosha, Wl 53142 

(262) 697 6990

Ramona C. Marsh, MD SC■ 1 ■ . . . •
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, 1L 60515 

630-852-9400
Valandos pagal susitarimą

Dr. Rimas Novickis
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

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

6645W. Stanley Avė., Berwyn, IL 
60402, tel. 708 - 484-1111. 

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

AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 
1192 VValter St., Lemont, IL 60439 
1301 Copperfield Avė., Suite 113, 

Joliet, IL 60432
Tel. 815-723-1854

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

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

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

DR. RAMUNĖ MACUAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

Tel. 708-898-2131
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS 
DANTLĮ GYDYTOJA

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

Valandos pagal susitarimą
DR. VILIUS MIKAITIS

ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 
FAMILY MEDICAL CLINIC

10811 W. 143 St. Orland Park, IL 60467 
Priklauso Palos Communlty Hospital

Silver Cross Hospital
Valandos pagal susitarimą

Tel. 708-460-2500

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

7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652

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

Oak Lawn, IL 60453
Tel. 773-436-7700 

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

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

DR. LINA POŠKUS
DANTŲ GYDYTOJA

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

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

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

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

JONAS V.PRUNSKIS, M D 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
SCOTT GREENVVALD, MD 

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

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

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

ir Libertyville. 
www.illinoispain.com

DR. K. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
ISSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

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

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

DR. DANA M.SALIKLIS
Dantų gydytoja

825 S. Mannheim Rd. 
VVestchester, IL 60154

Tel. 708-344-1694
Valandos pagal susitarimą

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS

Kab. 773-735-4477
6449 S. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą.

DR. PETRAS V.KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health,

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

. DR. V.J. VASARIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Valandos pagal susitarimą

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

Family Practice
ŠEIMOS GYDYTOJA

320 W. 61 St Avė. (219) 947-5279
Hobart, IN 46342 Fax (219) 947-6236

LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija

9830 S.Ridgeland Avė. 
Chicago Ridge, IL 60415

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

Tel. 773-735-7709

DR. VILIJA KERELYTE
Amber Health Center

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

akupunktūra.
7271 S. Harlem, Bridgeview, IL 

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

http://www.centerforsurgeryandbreasthealth.com
mailto:Gonasamer%40aol.com
http://www.illinoispain.com
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Danutė Bindokienė

O Amerika vis tiek
Monsinjorą Kazimierą Vasi

liauską lankiau prieš dvejus 
metus. Tada jis buvo susižei
dęs koją ir kentėjo skausmą. 
Tačiau veide to skausmo — nė 
dulkelės. Švytėjo džiaugsmas 
naujam, gal ir mažai pažįsta
mam, svečiui. Į jo asmeniško-, 
mis santaupomis nusipirktą 
vieno kambario kuklų butelį 
mane atlydėjo mano vaikystės 
draugas, buvęs Lietuvos Sei
mo narys, dipl. inžinierius Jo
nas Antanaitis, kuris kartu su 
monsinjoru ir dar keliais 
bendradarbiais atnaujino- 
tarpkario nepriklausomybės 
laikotarpiu ėjusį modernų žur
nalą „Naujoji Romuva” ir ban
dė jį įpilietinti tarp šių laikų 
inteligentijos. Koks įdomus 
buvo pokalbis su kiekvienam 
klausimui teigiamai nusitei
kusiu, o taip pat ir vaišingu 
dvasiškiu.

Mons. Kazimieras'Vasiliauskas

X Nėdaug apie šio šiaurės Lie- 
/ tuvos sūnaus, biržiečio, gyve- 

/ nimą žinojau, tačiau vaizdui 
susidaryti tų žinių užteko. Iš 
jų — išvada tik viena, tiks
liausiai išsakyta „Lietuvos ry
to” spalio 18 vedamojo pir
muoju sakiniu: „Tūkstantinės 
minios žmonių į paskutinę ke
lionę vakar palydėjo iškilų ku
nigą, vieną šviesiausių Lietu
vos asmenybių monsinjorą 
Kazimierą Vasiliauską”. Ir, 
nieko daugiau prie šio teiginio 
negaliu pridėti, bet tik apgai
lestauti, kad tokia asmenybė 
iš mūsų amžinai išsiskyrė. O 
jos Lietuvai dar labai reikėjo, 
ypač šiuo aštriomis viršūnė
mis dvasiškai banguojančiu 
laiku.
•Jau kelios dienos, kai apie 

tai skaitau „Drauge” ir tarp
tautinių žinių tinkle skelbia
moje Lietuvos spaudoje. Joje 
— gyvenimo nuotrupos, ryš
kesni darbai, lemtingi laiko
tarpiai — pagrindiniai mon
sinjoro žemiškos kelionės

brūkšniai. Kai kurie žinomi, 
kai kurie nauji. „Kol turime 
monsinjorą, esame dar turtin
gi”, — prisiminė žmonės, kal
bėję pernai per kardinolo Vin
cento Sladkevičiaus laidotu
ves. „Ką Dievas norėjo apdo
vanoti, leido su tavim susitik
ti”, — skelbė užrašas prie įėji
mo į arkikatedrą, kurioje buvo 
pašarvotas monsinjoro kūnas. 
„Kas suskaičiuos,, kiek šioje 
žemėje yra jo paguostų, nura
mintų, išteisintų, sutvirtintų, 
pažadintų...” — prie kapo duo
bės kalbėjo poetas Justinas 
Marcinkevičius. „Ir tada, kai 
okupanto uždėtas ir jo paka
likų priveržtas apinasris jį 
tempė per kentėjimus, Intos, 
Vorkutos šachtas, ledine, 
tremtinių urvinėmis nusagsty
ta, Sibiro tundra...” Ir šioje 
vietoje sustoju..r Skaityti lyg ir 
nebėra ko. Viską žinau... Žino 
ir kiti. Ir jų labai daug. Tarp 
jų — ir monsinjoro Kazimiero 
Vasiliausko laidotuvėse daly
vavusių, gal dar ir kalbėjusių, 
į laikraščius rašiusių, per ra
diją, televiziją velionį liaupsi- 

| nusių. Ir, va, dar vieni — isto
rinio teisingumo ieškotojai. 
Apie juos irgi ką tik skaičiau.
Neseniai Vilniuje tarptautinė 
komisija posėdžiavo, pirminin
kas jos vertę visuomenėje tik
rino, apklausos duomenis 
skelbė, nes ji irgi nori tą tiesą 
žinoti. „Drįskim pažvelgti isto
rinei tiesai į akis”, — ne kartą 
girdėjom iš pačių Lietuvos vy
riausių. Taigi drįskim. Ir į 
monsinjoro Kazimiero Vasi
liausko tos „tiesos” 20 metų 
lageriuose ir dar kitus 30 
NKVD-KGB uodegos. Ar tie 
istorinio teisingumo ieškotojai 
buvo atėję į šios iškiliosios as
menybės, nors į jau užmerk
tas, akis pažvelgti? Ar šiuo at
veju jų akys buvo taip pat už
merktos, kaip ir mirusio? Ir 
čia jau merkiasi ir mano. Iš 
tikrųjų nežinau dėl ko? Dėl 
nesusivokimo, nežinojimo, dėl 
to, kad čia nieko daugiau ne- 
bematyčiau, o gal ir iš gėdos? 
Nes atviromis akimis taip ir 
nebedrįstu klausti, kur čia tas 
labai išgarsintas, Lietuvos vir
šūnių pasaulinės komisijos 
talka ieškomas, istorinis tei
singumas, kurio visgi neradęs, 
tiksliau — dėl savo sielos tau
rumo jo nė neieškojęs, užmer
kė akis vienas iškiliausių Lie
tuvos patriotų? Ir ne tik jis 
vienas, bet šimtai tūkstančių, 
tų pačių pragaro kančių katile 
Sibire šutintų lietuvių. Ką 
šiandien pasaulis, o pagaliau 
ir ta pati tarptautinė komisija, 
apie juos žino? Ir ar bent ban-

Spalio 2 d. Nepriklausomybės aikštėje Vilniuje įvyko iškilminga policijos pareigūnų eisena, profesinės jų 
šventės proga. Policininkus sveikino prez. Valdas Adamkus, pasidžiaugdamas, kad šįmet sukanka vienuolika 
metų nuo Lietuvos policijos atkūrimo ir 83 m. nuo policijos susikūrimo nepriklausomoje Lietuvoje. Policijos 
šventę šventė 13,400 policijos pareigūnų. ' Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr.

do sužinoti?
" Apie komisiją ir jos veiklą 
praėjusios savaitės pradžioje 
per JAV LB - Lietuvos Seimo 
komisijos posėdžius Lemonte 
kalbėjo Lietuvos Gyventojų 
genocido ir _ rezistencijos ty
rimų centro (LQGRTC), kuris 
istorinės tiesos kaip tik ta 
kryptimi ir turėtų ieškoti, di
rektorė Dalia Kuodytė bei 
JAV lietuvis advokatas Povi
las Žumbakis. Mažai tos tiesos 
tesuvokiau, tik kažkaip įstrigo 
atmintin Povilo Žumbakio ga
na patikimas teiginys, kad is
torinį teisingumą komisija ge
riau mato pro politinius, negu 
pro istorinius, akinius. O tarp
tautiniai politiniai akiniai lie
tuviams, Sibiro tremtiniams 
bei kankiniams, visada būda
vo ir migloti, ir rasoti. Per 
tuos posėdžius taip pat paty
riau, kad, pagal komisijos kai 
kurių narių reikalavimus, Lie
tuvos vidurinėse mokyklose 
pradedamos istorinio teisingu
mo pamokos apie holokaustą 
ir apie pilietiškumą, tačiau 
apie pamokas, apie tautos 
laisvės kovas, kančias Sibire, 
kalėjimuose, aplamai apie

Mons. K. Vasiliauskas gulage.

tautiškumą, nesigirdėjo nieko. 
/Ir vėl užsimerkiau. Tamsoje 

kažkaip geriau Sekasi suvokti 
paskiausius brutalius, sunkiai 
suvokiamo žiaurumo, teroro 

j išpuolius prieš Ameriką, į juos 
pasaulio atsiliepimą ir paly
ginti su anų laikų teroru prieš 
lietuvių tautą bei sugretinti 
tuometinį dėmesį jiems su da- 

; bartiniu. Bet ir vėl... Sako tai 
negalima, už tai baudžia, anų 
laikų vėliavos jau nevalia kel
ti. Kalėjot, kentėjot, žuvot, — 
na ir kas? Viskas juk seniai 
pasibaigė. Gal ir taip? Bet 
kam tada visos Lietuvos val
džios, taip pat ir tarptautinė 
komisija, kalba, kad tokiems 
nusikaltimams, kaip holo- 
kaust, senaties nėra. Tad gal
būt jos nėra ir lietuvių tautos 
kankintojams bei žudikams? 
Pagal tą principą, gal ir man 
nuodėmės bus atleistos, jeigu 
mandagiai paprašysiu nebijoti 
atviromis akimis pažvelgti ir į 
visą velionio monsinjoro Kazi
miero Vasiliausko ir tuo pačiu 
keliu nugrūstų šimtų tūkstan
čių kitų lietuvių istorinę tiesą. 
Kad atsimerkęs galėčiau pa
matyti kankintojų įvairiausių 
pakopų vadovybių, komitetų 
bei komisijų sąrašus, taip pat 
ir tų, kurie sudarė trėmimų 
bei kankinimų planus, tre
miamųjų bei kankinamųjų są
rašus, tardytojų, kaltintojų, 
teisėjų, ir įsakymų vykdytojų 
sąrašus ir bent paklausti, ko
kios atsakomybės iš jų reika
lauti? Beje, jau ir dabar noriu 
klausti, jeigu istorinės tiesos 
ieškodami, kitataučiai gali 
raustis net po nepriklausomos 
Lietuvos stalčius ir juose ieš
koti nusikaltėlių, kodėl ta pati 
istorinė tiesa nebegalioja, kai 
Lietuva paprašo išduoti to
kiais pat nusikaltimais įtaria
mus tų kitataučių valstybių 

. piliečius? Jeigu to istorinio tei

singumo negalima ieškoti pas 
juos, kodėl jie taip lengvai jo 
gali ieškoti pas mus?

Bet ir vėl turiu užsimerkti. 
Mes juk maži, silpni, tad isto
rinis teisingumas mums vie
noks, galingiesiems kitoks, ir 
atviromis akimis jo mes nega
lim matyti.

Ilsėkis, kilnusis lietuvi, Die
vą! prieglobstyje. Neabejotinas 
tik Jo teisingumas. Mūsų pa
saulis nuo jo dar toli. Labai 
(toli.

* Nors pasaulį drebina 
karas su terorizmu, spėja
ma, jog Lietuvos ūkio plėtra 
2002-aisiais bus sėkminga — 
kol kas visi ekonomikos rodik
liai nuteikia optimistiškai.

(VŽ, Elta)

* Lietuvoje daugėja Inter
net’o vartotojų — šių metų 
vasarą 8.9 proc. gyventojų 
nors kartą per mėnesį naudo
josi Internet’u, praėjusių metų 
trečiąjį ketvirtį (liepą-rugsėjį) 
— 7.2 proc. Lietuvos gyven
tojų. (KD, Elta)

* Neseniai pasirodžiusioje 
informacinėje Internet’o
svetainėje www. kontracepci
ja.lt didžiausias dėmesys bus 
skiriamas naujos kartos kont
racepcijos metodams — tink
lapyje pateikiama informacija 
apie įvairius kontracepcijos 
metodus, atsakymai į daž
niausiai iškylančius klausi
mus. Svetainės lankytojai 
elektroninio pašto pagalba tu
rės galimybę asmeniškai už
duoti rūpimą klausimą specia
listui — atsakymai į klausi
mus bus anonimiškai rodomi 
gydytojo skyrelyje. Taip pat 
bus rodomi specialistų straips
niai kontracepcijos tematika.

(BNS)

. vilioja
Daugelyje pasaulio Šalių 

labiausiai trokštamas daiktas 
yra nedidelis, pailgas, perma
toma plastmase padengtas, 
popieriaus gabalėlis — „žalio
ji kortelė”. Tai tarytum raktas 
Laimėti „žalią kortelę” yra 
kone tas pats, kaip lai^nėti 
milijoną dolerių loterijojeį. Ir 
žmonės ieško būdų, kaip už
tikrinti tą laimėjimą, net Jei
gu jaučia; kad galimybės; vi
siems vienodos, nepaisant, 
kas ką žada, kas siūlo savo 
paslaugas.

Neseniai žiniose iš Lietuvos 
buvo skelbiama, kad šiuo me
tu fotografams nestokoja! dar
bo, nes tiesiog tūkstančiai 
žmonių fotografuojasi ir užpil
do nustatytus dokumentĮus, o 
paskui juos siunčia į Ameįriką, 
tikėdamiesi, kad kompiuteris 
kaip tik parinks jų laišką ir 
praneš džiaugsmingą žįnią: 
laimėjai „žaliąją kortelę”!

Tad šiek tiek keista, kai iš 
anksčiau čia atvykusių tau
tiečių girdime neigiamus atsi
liepimus apie amerikiečius ir 
Ameriką apskritai. Priekaiš
taujama, kad šio krašto gy
ventojai labai paviršutiniški, 
nedraugiški, įsisukę tik į savo 
siaurą, mažą kasdienybės pa
sauliuką; kultūrinis gyvena
mas kone apmiręs, o jeigu irt 
pasireiškia, tai eiliniam darbi-\ 
ninkui tiesiog neįmanoma pa
tekti į gerą koncertą, teatrą, 
nes bilietai labai brangūs. Va, 
kas kita buvo Lietuvoje — ba
letas, opera, teatras — vi
siems prieinamas, o kultūros, 
nors kibirais semkis ir į al
kaną sielą siurbki...

Negana to, atvykusių į 
Ameriką niekas nepasitinka 
su darbo, buto ir kitų būti
nybių pasiūlomis. Reikia pra
dėti „nuo apačios”, griebtis 
darbų ne pagal savo profesiją 
ar pajėgumą. O pastaruoju 
metu prie kitų neigiamybių 
dar prisidėjo ir nuolatinio ne
rimo, nesaugumo jausmas. 
ĮCas žino, kada koks teroristas 
padės bombą tau ant kelio, 
atsiųs laiškelį su baisių ligų 
užkrėtomis ar kaip kitaip pa
darys žalos... Tiesa, Lietuvoje 
taip pat nelabai saugu — tai 
mafija, tai nusikalstamumas, 
tai ne ta partija valdžioje, o 
dabar vis dažniau pasitaiko, 
kad kažkoks .juokdarys” pri
barsto viešose vietose baltų 
miltelių, kurie gali būti ir 
juodligės virusai, ir maltas 
cukrus.

Visgi Amerika vilioja. Ir ne 
tik mūsų tautiečius. Apie le
galius ir nelegalius imigran
tus nuolat rašoma, kalbama,

vis negalint apsispręsti, ar jie 
daro kraštui teigiamą, ar nei
giamą įtaką. Prieš rugsėjo 11- 
ąją buvo galima tikėti, kad 
galbūt nelegaliųjų imigrantų 
klausimo sprendimas pakryps 
teigiama linkme ir jie bus 
bent iš dalies įteisinti, galės 
pasinaudoti įvairiomis valdiš
komis paslaugomis, lengvato
mis, dirbti ir ramiai gyventi, 
kaip lygiateisiai Amerikos gy
ventojai.

Dabar vėl visa burna kalba
ma, kad reikia nedelsiant 
„griebti nelegaliuosius atvy
kėlius”, nes jais negalima pa
sitikėti. Žinoma, kalba eina 
daugiausia apie įvairių arabų 
kraštų bei kitų, Amerikai 
priešiškai nusiteikusių šalių 
imigrantus. Bet kaip bus žiū
rima į afganistaniečius, kurių 
šimtai tūkstančių plūsta iš sa
vo tėvynės į Pakistaną bei ki
tas kaimynines valstybes? Juk 
ilgainiui pasauliui jais reikės 
pasirūpinti, o atsakomybė 
klius ir Amerikai, nes kaip tik 
dėl amerikiečių puolimų di
džioji jų dalis paliko savo gim
tinę.

Terorizmo pavojus šiandien 
labai aktualus, tai paneigti 
būtų naivu. Tačiau jo lauželį 
nuolat kursto ir žiniasklaida, 
vis grįždama prie tų pačių 
temų, nagrinėdama smulkiau
sias teroristinių pasikėsini
mų detales, minėdama būtas 
ar nebūtas galimybes, kur dar 
teroristai galėtų pasireikšti. 
Nors „anthrax” (juodligė) at
rodo pakankamai pavojinga, 
pastarosiomis dienomis jau 
plačiai kalbama apie raupus, 
marą. Tiesa, tvirtinama, kad 
raupai jau nepavojingi, bent 
prieš kelis dešimtmečius iš
naikinti pasauliniu mastu, ta
čiau, pasirodo, jų virusus te- 
besandėliuoja kelios labora
torijos (tarp jų Rusija). Argi 
būtina tai pabrėžti ir galbūt 
paskatinti teroristus pasinau
doti naujomis priemonėmis?

Antra vertus, imigrantų iš 
arabų šalių ir apskritai Ar
timųjų Rytų baimė gali būti 
naudinga europiečiams, nes 
pastarieji „ne tiek pavojingi”. 
Gal ir Lietuvai „žalių korte
lių” skaičius bus padidintas. 
Neabejojąnt, kad „žmonių nu
tekėjimas į svetimus kraštus” 
mūsų tautai yra žalingas, bet 
tuo pačiu ir naudingas. Emi
grantai visuomet padėdavo 
savo kilmės kraštui ir jame 
pasilikusiems artimiesiems 
tvirčiau ant kojų atsistoti. Be 
abejonės, padeda ir dabar, 
padės ir ateityje.

ŽVILGSNIAI
Nr.14 NIJOLE JANKUTE

Čia, valanda po va
landos, surašyti Čiurlioniu 
vaikų vardai ir jiems skirtas 
skambinimo laikas: Kastukas 
nuo 8 ryto iki 10 ryto; Jonas 
11-12, toliau — Valė, Juzė, 
Jadzė, Povilas, vis po valandą, 
o vakare — visų vaikų choras!

Šį muziejų apžiūrėdama, vis 
galvojau apie tą genialų asme
nį, taip trumpam Lietuvai do
vanotą... Ypač apie jo paveiks-, 
lūs — tą mistinį vizijų pasau
lį, pasakišką, skambantį, trau
kiantį į visatos gelmes. Kokia 
baisi likimo ironija, kad šis 
genijus neturėjo lėšų net dro
bėms ir dažams, o tapė blun- 
kančia pastele ir tempera. Ne
paisant Lietuvos muziejininkų 
pastangų Čiurlionio paveiks
lus užkonservuoti, jie jau esą 
praradę pirmines spalvas. Jau 
1973 m. kai lankiausi M. K. 
Čiurlionio meno muziejuj 
Kaune, mano neišmanančiai

akiai jie atrodė blyškūs.
Už Druskininkų čia pat ir 

Grūtas. Jau kelinti metai tas 
vardas linksniuojamas nebe 
septyniais, bet, atrodo, ketu
riolika linksnių ir Lietuvoje, ir 
išeivijoje. Norėjau ir aš pama
tyti tą didelio garso susilauku
sią vietą. Na, čia žvilgsnis į

Grūto parką

Tik privažiavus tą atokią, 
pelkėtą vietą, į akis krinta 
garsiojo Viliumo Malinausko 
rūmai, o į nosį lenda labai 
skanus grybų kvapas. Atrodo, 
visas oras vos laikosi nepra
dėjęs lyti voveraitėmis ir ba
ravykais! Kaip gi ne —juk čia 
Dzūkijos grybų surinkimo ir 
konservavimo punktas. Tai 
gudriai, planingai ir pelningai 
suorganizuotas verslas, prasi
mušęs net? į eksportą. Man ro
dos, kad, kaip Malinauskas ir

jo parkas bebūtų linksniuoja
mas, apylinkės gyventojai juo 
labai patenkinti: grybų vers
las neša darbus ir uždarbius!

Automobiliams statyti aikš
tė pilna. Žmonių eilutė prie 
vartų, įėjimas 5 Lt. Tvora, at
skiriant Malinausko sklypą 
nuo parko, tirštai nukabinėta 
užsienio ir Lietuvos spaudos 
atsiliepimais apie šį parką- 
muziejų. Reikėtų visos dienos 
juos perskaityti. Straipsniai 
už, straipsniai prieš; nuotrau
kos, laiškai; barniai, pasipikti
nimai, aiškinimai; klausimai 
ir atsakymai. Turbūt net 
Spielbergo filmai nesusilaukė 
tokio pribloškiančio dėmesio. 
O čia tik mano žvilgsnelis.

Grūtas — mažas ežerėlis, o 
aplink — pelkės. Pelkėje ir 
įsteigtas tas komunizmo „he
rojų” muziejus. Vieta gūdi. Ap
susę pušelės, drumzlini pelkės 
vandenys. Einant lentomis iš
klotais takais, žvelgiant į 
spygliuotas vielas ir sargybi
nių bokštelius, kažkaip savai
me atmintyje išsirikiavo šios

Maironio baladės apie Čičins
ką eilutės:

„Bėgo metai. Daug užgydytų 
žaizdų.

Net didžiausio kaltininko
Žmonės neatmena

skriaudų...
Užsiliko vien bala,
Kyšo vidury sala,
Jos pakrantėm auga

krūmai...”
O tie didieji kaltininkai, 

kupsantys aplink šitą balą 
rūsčiais granito veidais, su
stingę grėsmingose pozose, at
rodo lyg karštinės kliedėjimų 
vaiduokliai. Prie kiekvieno 
yra lentelė su išsamia infor
macija trimis kalbomis apie tą 
asmenį ir jo padarytą žalą 
Lietuvai bei kitiems kraštams. 
Informacija plati, faktiška, pa
ruošta Lietuvos Genocido tyri
mo centro.

Tų „didvyrių” ir „vadų” čia 
daug. Nestebėtina, juk beveik 
kiekvienas Lietuvos miestelis 
turėjo pasistatydinti po jam 
skirtą komunistinį „patroną”. 
Užtat be kelių Leninų ir Sta

linų, čia kėpso Kapsukas ir 
Sniečkus, ir Paleckis, Angarie- 
tis, keturi grėsmingai žen
giantys Komunarai ir kiti „iš
vaduotojai” bei „svieto lyginto
jai”.

Netoli įėjimo stovi kavinė- 
užkandinė, nauja, tvarkinga, 
švarutėlė. Blizga kilniųjų gėri
mų buteliai, kvepia kava. O 
tualetai gali sužavėti ir reik
liausią Vakarų turistą! Už ka
vinės — žaidimų aikštelė vai
kams. Keliolika jų jau krykštė 
sūpynėse ir lipynėse.

Yra šiame parke ir „Raudo
nasis kampelis”, atgrasus ko
munizmą patyrusiems; ki
tiems gi — vertinga pažintis 
su žiauria beprotybe, valdžiu
sia ilgus metus didelę dalį pa
saulio.

„Raudonasis kampelis” tik
rai raudonas — nuo vėliavų ir 
vėliavėlių; grasus nuo plaka
tų, nuo šūkių: „Mano Tėvynė 
— TSRS!”, „Partijos planai — 
mūsų planai!” „Viršykim 
penkmečio planą!” Sienos nu
kabinėtos Lenino portretais.

Šiam kambary dar tebegyvuo
ja „šlovingoji partija”, trūksta 
tik garsiai skambančio šūkio 
„Visų šalių proletarai, vieny
kitės!” Bet jo vietoj, takais 
vaikščiojant, išgirsti sovieti
nių maršų dundesį ir pasijunti 
įžengęs į Orwell „1984” ar 
Kafkos „Proceso” puslapius, 
laimei, ne kaip veikėias, bet Bus daugiau

M.K. Čiurlionio muziejus* Druskininkuose

neįtikėtinos praeities stebėto
jas. '

Ar gali kas po šį parką 
vaikščiodamas ir į pelkę su
tupdytus teroro dievus bei die
vukus žiūrėdamas, ilgėtis 
„pergalingojo” komunizmo? 
Nebent buvusių „visagalių” 
vaikai.

kontracepcija.lt
kontracepcija.lt
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MUS TJ ŠEIMOSE
VYTAUTUI PARAŠO IR

PREZIDENTAI
Negailestingas Vytautui 

Rasčiui buvo likimas. Jis gimė 
su| įgimtu cerebraliniu para
lyžiumi ir visam gyvenimui 
tapo prikaustytas prie invali
do vežimėlio, nes nevaldo ko
jų,, kiek sunkiau valdo rankas, 
kiek sutrikusi kalbėsena. Sun- { 
ku įsivaizduoti, ką jautė jis 
vaikystėje, matydamas svei- 
kuš vaikus bėgiojančius, žai- 
džįąnčius krepšinį, beisbolą, 
futbolą, važinėjančius dvira
čiais... Matyt ne viena ašarėlė 
nuriedėdavo vaiko skruostais, 
kad negali žaisti su jais. Dėl 
vaiko negalios graudinosi ir jo 
tėveliai, vis vylėsi viltimi ir 
tikėjimu.

Nors ir kaip sunku buvo vi
diniame gyvenime, tačiau Vy
tautas nepalūžo, o dar dau
giau grūdinosi. Jis tikėjo, kad 
pasveiks ir kaip jis pats sakė, 
svąjojo patekti į Hollywood’ą 
ar tapti gero ansamblio gita
ristu. Kaip ir visi vaikai lankė 
ir baigė pradžios mokyklą, o 
vėliau ir Christopher High 
School, tėveliai — Anelė ir 
Vladas Rasčiai vežė jį pas ge
riausius specialistus gydytojus 
ir vis tikėjo, meldė Dievą, ta
čiau vilties žvaigždė pamažėl 
geso.

Vytautas, suprasdamas, kad 
jam nebus lemta tapti kino ar 
estrados žvaigžde, ėmėsi savo
tiško kolekcionavimo. Prieš 25 
metus, žiūrėdamas Carol Bar- 
nett televizijos programą, ku
rios tema buvo autografų rin
kimas, kas jį labai sudomino, 
nutarė parašyti žymesniems 
žmonėms ir paprašyti nuo
traukų. .autografais. „Aš tik 
ant juoko dešimt laiškų pa
rašiau”, — kalbėjo Vytautas 
apie kolekcionavimo pradžią.

Netrukus jis gavo pirmą 
nuotrauką su autografu. Pir
mosios sėkmės įkvėptas, Vy
tautas ėmė rašyti kitiems, o 
tai buvo sunkus darbas, nes 
reikėjo sužinoti adresus, para
šyti ilgus laiškus apie save ir 
paprašyti nuotrauką. Tai būtų 
sunkoka ir sveikam žmogui, o 
juk Vytautas sunkiai valdo 
rankas ir rašymas Jam sudaro 
ypatingų sunkumų.

Būta atvejų, kad į Vytauto 
laiškus buvo neatsakyta. Tuo
met jis pakartotinai rašydavo, 
skambindavo telefonu arba 
mėgindavo gauti nuotrauką 
su autografu per sekretorius, 
padėjėjus ir įžymybės aplinkos 
žmones. Savo atkaklumu ir 
ryžtu jis vis tiek laimėdavo — 
geidžiama nuotrauka atsidur
davo jo kolekcijoje.

Dabar ant jo kambarių sie
nų kabo per 300 prezidentų 
(yra ir dabartinio JAV prezi
dento G. W. Bush), gubernato
rių, merų, garsių politikų, 
kino, muzikos, sporto žvaigž
džių ir kitų asmenybių nuo
traukų su autografais ir nuo
širdžiais linkėjimais bei svei
kinimais jam. Mačiau ir kara
liškųjų šeimų princų — regen
tų herbinius raštus ir nuo
traukas. Kartais jis būdavo 
pakviečiamas ir apsilankyti 
pas vieną ar kitą asmenybę. 
Vytautas sakė, kad, kuomet 
įsijaučia į šį darbą, jis užmirš
ta savo negalią ir kitus rūpes
čius.

Dabar Vytautas laukia nuo
traukų su autografais iš Ang
lijos karalienės Elizabeth II, 
popiežiaus Jono Pauliaus II, 
Lietuvos prezidento V. Adam
kaus ir kt. Reikia tikėtis, kad 
jo rinkinys pasipildys naujo
mis nuotraukomis ir naujais 
linkėjimais.

Vytautas domisi ir muzika. 
Tarp kelių šimtų kompaktinių 
plokštelių pastebėjau George 
Harrison, Steve Wonder, Cat

Stevens, Steve Winwood ir 
daugelio kitų rock ir pop muzi
kos klasikų plokšteles. Jis sa
kė, kad labai dažnai klausosi 
muzikos ir tai praturtina jo vi
dinį pasaulį.

Jis kalbėjo, kad dabar jo gy
venimo tikslas yra bendrauti 
su likimo nuskriaustais žmo
nėmis — invalidais ir padėti 
jiems suprasti gyvenimo pras
mę, padėti jiems surasti savo 
pomėgį, nekristi į kraštutinu
mus ir nenuleisti rankų. Gy
venimas yra kova ir kiekvie
nas pagal išgales turi kovoti. 
Manau, kad Vytautas gali tap
ti pavyzdžiu kaip reikia kovo
ti. „Jeigu aš padėsiu nors vie
nam, tai aš džiaugsiuos, kad 
savo tikslą pasiekiau”, — sakė 
Vytautas. ’

Taip pat Vytautas norėtų 
surengti savo kolekcijos paro
dą, kad kiti matytų, jog ir ne
įgalieji moka džiaugtis gyveni
mu ir' turi savo mėgstamus 
užsiėmimus. Tikiu, kad jo sva
jonės išsipildys ir mes jam pa
dėsime.

Beje, Vytautas yra ir Vytau
to Didžiojo rinktinės Čikagoje 
šaulys ir su savo tėveliu Vladu 
Rasčiu (minėtos rinktinės va
do pirmuoju pavaduotoju) pa
gal galimybes dalyvauja šau-

POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II 
KULTŪRINIS CENTRAS WASHINGTON, 

D.C.
Šių metų kovo 22 d. prezi

dentas George W. Bush kartu 
su šešiais kardinolais atida
rė popiežiaus Jono Pauliaus 
II Kultūrinį centrą, Washing- 
ton, D.C. Vietoj muziejaus, po
piežius pabrėžia, kad yra 
Kultūrinis centras, kuriame 
žmonės skatinami pamąstyti 
apie pačių tikėjimą ir jo vaid
menį žmonijos gyvenime. Tai 
pasiekti padeda įdomūs daug 
ką reiškiantys užsiėmimai, 
įvairios parodėlės, bei kitokia 
programa. Šventasis Tėvąs 
reikalavo, kad šis Centras bū
tų pastatytas Washington D.
C., nes šis miestas yra „pa
saulio kryžkelė”. Ši vieta leis 
Centrui įtakoti daugelį čia

Onytė ir Rožytė Harris prie Šventojo Tėvo statulos prieš popiežiaus Jono 
Pauliaus II Kultūrinį centrą Washington, DC.

Sės. Margarita Bareikaitė (Putnam, CT), JAV LB Religinių reikalų tary
bos pirm., ir Dalilė Polikaitienė (Califomia) Švietimo tarybos pirmininkė, 
išsakė savo rūpesčius lietuviškojo jaunimo švietimu ir auklėjimu JAV LB 
XVI tarybos antrojoje sesijoje, vykusioje Čikagos priemiestyje spalio 12 d.

Nuotr. Romo EidukevičiausVytautas Rastis prie savo rinkinio žymių žmonių autografuotų nuotraukų:

liškuose renginiuose.
Tad Vytautas susirado savo

gyvenimo kelią ir padės jį su
rasti kitiems likimo drau
gams.

Sėkmės, Vytautai!
Stasys Ignatavičius

Norintys bendrauti su Vy
tautu Rasčiu, parašykite jam 
arba paskambinkite. Jo adre
sas: Vytautas Rastis, 7228 S. 
Mozart Avė., Chicago, IL 
60629. Tel.: 773-778-3025.

tro statybai ir įrengimui su
telkė aukotojai.

Mūsų šeima šį Centrą 
aplankė š. m. liepos mėnesį, 
Buvome sužavėti ne tik dide
liu erdviu pastatu, ypač me
nu ir grožiu jo viduje. Įėjimas 
suaugusiems 8 dol., vyresnės 
kartos (senior citizens), stu
dentams ir vaikams nuo 4- 
12 metų 6 dol. Visi gavome 
po mažą informacinį vadovėlį 
su plastikine kortele.

Naudodamiesi vadovėliu pir
miausia sustojome pirmame 
aukšte, susipažinimo su Cen
tru salėje, kurioje stebėjome 
8 minučių trukmės filmą 
apie Centrą ir išmokome 
naudotis kortelėmis. Filmui

prie mūsų esantį kompiuterį 
ir išsirinkome vieną iš septy
nių temų apie popiežiaus Jo
no Pauliaus II vadovavimą su 
kuriuo norėjome artimiau su
sipažinti. Septynios temos: 
Dievo garbė; žmogaus oru
mas; Bažnyčia — žmogaus tei
sių gynėja; žmonės bendruo
menėje; krikščionių vienybė, 
naujoji evangelizacija ir tre
čias tūkstantmetis.

Iš čia išėję atsidūrėme pen
kiose kompiuterizuotose ga
lerijose. Jų pavadinimai: Baž
nyčios ir popiežiaus istorija; 
Tikėjimas; Vaizduotė; Nuste
bimas ir Bendruomenė. Kor
telės reguliuoja veikimą ga
lerijoje. Prieš pradedant įvai
rius užsiėmimus pasirodo 
Šventojo Tėvo žodžiai mūsų 
išsirinktoje temoje.

Štai, pavyzdžiui., apie užsiė
mimų įvairumą. Kūrėme baž
nytinius vitražus ir elektro- 
nius kolažus, kurie pasirodė 
ant didelės sienos. Kartu 
skambinom varpais „Amazing 
Grace” giesmę. Išgirdom įvai
rių žmonių pareiškimus apie 
tikėjimą. Galima palikti savo 
pasisakymą įrekorduojant jį į 
kasetę ar vaizdajuostę, ar net 
kompiuteriu sukuriant pa
veikslą. Šiose galerijose laikas 
bėga labai greitai. Svarbu 
pataupyti laiką ir kitoms pa
rodėlėms.

Yra kambarys, kuriame iš
dėstyti Šventojo Tėvo baž
nytiniai drabužiai, kielikai ir 
dovanos iš įvairių pasaulio 
kraštų. Tarp jų yra ir Aušros 
Vartų Marijos paveikslėlis. 
Lentynose išdėstytos įvairio
mis kalbomis išleistos Šven
tojo Tėvo knygos. „Marijos 
galerijoje” rodoma kaip Ma
rija garbinama įvairiuose 
kraštuose. „Taikos rankos” 
parodėlę sudaro bronzinės pa
prastų katalikų rankos iš vi
so pasaulio ir jų pasisakymai 
apie tikėjimo reikšmę jų gy
venimui. Rankas įgalima pa
liesti. Viena yra su keturiais 
pirštais — tai dailidės iš Ai
rijos. Pirmoji — Šventojo Tėvo 
Jono Pauliaus II. Nustebome 
uždėję rankas ant jos. Tokia 
didinga asmenybė, o ranka 
mažesnė už mūsų.

Vaikai iki 7 metų gali daly
vauti įvairiuose užsiėmimuo
se specialiai jiems įrengtoje 
„Vaikų galerijoje”. Šiuo metu 
vyksta pirmoji ypatinga paro
da iš Vatikano muziejų. Tai: 
„Dievo Motina”; „Menas 
švenčia Mariją”. Sudaryta iš 
38 paveikslų ir skulptūrų 
nuo seniausių iki šių laikų. Ši 
paroda tęsis iki 2002 metų 
birželio mėnesio. Tai reta pro
ga pasigėrėti nepaprastu me
no grožiu, kuris viešai nero
domas. Taip pat galima arti
miau susipažinti su Švento 
Tėvo gyvenimu, stebint filmą, 
sukurtą pagal George Wei- 
gel 1999 m. išleistą popie

žiaus biografiją, ,,Witness to 
Hope”.

Vienoje vietoje yra koplyčia, 
kurioje kiekvienas gali pasi
melsti. Dovanų ir knygų 
krautuvėlės. Valgykla, kurio
je galima lengvai užkąsti. Prie 
jos kompiuteriai į kuriuos 
įdėjus savo kortelę netrukus 
gaunams gražus pažymėji
mas su vardu, pavarde, lanky
mo data. Tai gražus prisimi
nimas.

Daugelis vykstame į šio 
krašto sostinę pasigėrėti jos 
grožiu ir artimiau susipažinti 
su JAV istorija. Tai puiki pro
ga aplankyti popiežiaus Jono 
Pauliaus II Kultūrinį centrą. 
Tikrai neapsivilsite, nes arti
miau susipažinsite su kata
likų tikėjimu, kultūra, menu 
ir kitomis įžymybėmis. Visa 
tai gražiai pristatoma įvariais 
būdais. Jis įdomus visiems — 
suaugusiems, jauniems ir vai
kams. Centras yra patogioje 
ir lengvai pasiekiamoje vie
toje, netoli Basilica of the 
National Shrine of the Im- 
maculate Conception (kur yra 
Šiluvos Marijos koplyčia). 
Centro adresas: 3900 Hare- 
wood Rd. N. E. Yra aikštė pa
sistatyti automobiliams. Cen
tras atidarytas nuo antradie
nio iki šeštadienio, nuo 10 v. 
r. iki 5 v. p. p. Sekmadienį 
nuo 12 vai. iki vai. p.p. Užda
rytas pirmadienį, išskyrus 
šventes. Telefonas: (202) 635- 
5400. Fax: (202) 635-5411. In
ternete: www.jp2cc.org

Bernadeta 
Miliauskaitė -Harris

DOVANOS PAGAL 
SĄRAŠUS

Su nepasitikėjimu žiūrėję į 
vakarietišką tradiciją, Lietu
vos gyventojai po truputį pra
tinasi prie galimybės per sa
vas vedybas ar gimtadienius 
gauti dovanas, kurias išsiren
ka patys. '

DoVanų sąrašo paslauga 
Lietuvoje pradėta teikti prieš 
keletą metų. Besinaudojantys 
šia paslauga, jaunavedžiai ir 
sukaktuvininkai patys išsiren
ka dovanas ir parduotuvėje 
palieka jų sąrašą. Kviesti
niams svečiams belieka pasi
rinkti dovaną, kuri atitinka jų 
skonį ir piniginės storį.

Kaip praneša ryšių su visuo
mene paslaugų bendrovė „Ko
munikacija ir konsultantai”, 
2000 metais Lietuvoje susi
tuokė 16,906 gyventojai, iš jų 
— beveik 40 porų gavo vedy
bines dovanas, kurias buvo 
išsirinkusios pačios. Šias pa
slaugas teikiančios bendrovės 
„Aldaka” pasiūlymu pasinau
dojo ir 38, savo gimtadienius 
švenčiantys Lietuvos gyvento
jai. Kai kurių dovanų sąrašo 
vertė siekė 25,000 litų.

Pasak bendrovės genera
linės direktorės Dalios Kalui-

Philadelphijos Maironio lituanistinės mokyklos vedėja Raimonda Ruk- 
šiene ir buvusi tos mokyklos vedėja Danutė Surdėnienė.

Tai tik trys žymiosios visuomenininkės, atvykusios į JAV LV XVI tarybos 
antrąją sesiją' Čikagoje bei jos apylinkėse. Iš kairės: LR garbės konsule 
Ohio valstijoje Ingrida Bublienė, Kultūros tarybos pirm. Marija Reinienė 
ir Krašto valdybos sekretorė Teresė Gečienė.

Mississauga, Oiitario, vykusiame Lietuvių tautodailės instituto narių su
važiavime. Iš k. — Nora Kulpavičienė, knygos „Lietuvių tautodailės ins
titutas” autorė ir Aldona Veselkienė, Instituto valdybos pirmininkė.

naitės, garsėjantys konserva
tyvumu bei turintys senus 
kultūros papročius lietuviai 
palengva priima naujas, atėju
sias iš kitų pasaulio kultūrų, 
vestuvines tradicijas. „Tačiau 
paslauga palengva puikiai pri

gyja mūsų šalies vedybų kul
tūroje. Lygiai taip pat su nuo
staba buvo žiūrima ir j gimta
dienio dovanų sąrašus, tačiau 
dabar toks sveikinimo būdas 
tampa vis populiaresnis”, — 
teigia D. Kaluinaitė. (BNS)

http://www.jp2cc.org
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Kalba moksleiviai

„Tėveliai mane čia atsiuntė 
ne tik mokytis, vidurinį 
mokslą galėjau išeiti ir Lietu
voje, bet norėdami, kad arčiau 
susipažinčiau su Vakarų pa
sauliu”, — užkalbinta pradėjo 
pasakoti, prieš ketverius me
tus į Vasario 16-tosios gimna
ziją įstojusi ir šį pavasarį ją 
baigusi, devyniolikmetė telšiš
kė Bernadeta Goštautaitė. Ji 
sakė gimusi komunistinėje 
Lietuvoje, užaugusi jau po
komunistinėje valstybėje, tad 
ir džiugiai priėmusi tėvelių 
siūlymą vykti čia, susipažinti 
su anksčiau jai negirdėta, 
paskiausiu laiku Lietuvoje 
dąžnai „linksniuojama”, de- 
mokratįja, jos paunksmėje 
baigti vidurinius mokslus, 
vėliau — aukštuosius, ir visą 
įgytą patyrimą parsivežti į 
Lietuvą. Pusę to kelio jau 
nuėjai, sustabdžiau greitai 
kalbančią šaunuolę, ir kiek to 
tikslo pasiekei? Mąstysena 
žymiai pasikeitė, ir į Telšių 
gimnazijos moksleivių laik
raštėlį neberašyčiau taip, kaip 
rašiau anksčiau. Mokiniai čia 
žymiai liberalesni, mokytojai 
paprastesni, artimesni, nors 
negaliu skųstis nė buvusiais 
mokytojais Lietuvoje, tęsė po
kalbį diplomatiškai nusiteiku-

Bemadeta Goštautaitė
Gimnazija jai atrodė ir nau

dinga, ir reikalinga, ypač čia 
vis gausėjančių ateivių iš Lie
tuvos vaikams. Ir jeigu mo
kykla galėtų išauklėti lietuvį 
jaunuolį liberalia ir kartu pa
triotiška dvasia, ir jis grįžtų į 
tėvynę, Lietuvai labai būtų 
naudinga. Tokiu keliu, bent 
dabar, suka ir Bernadeta. 
Geriausiais pažymiais tarp 
bęt kada anksčiau baigusių 
šią mokyklą ir abitūros eg
zaminus išlaikiusi pažymiu 
1.1 (stebėtinai geras pažymys 
užsienietei, ypač dėl vokiečių 
kalbos), dabar Heidelbergo 
universitete ji studijuoja vi
suomeninius mokslus ir juos 
bęigusi, žada grįžti į Lietuvą 
irt dirbti kur nors diplomatinį 
ar panašų darbą. Paklausta, 
kaip aplamai Lietuvos jauni
ntas vertina Lietuvos nepri
klausomybę, stebėjosi, kaip 
galima taip klausti, lyginant 
komunistinę svetimųjų okupa
ciją su nepriklausomos Lietu
vės demokratija. Bernadetai 
Lietuva turi būti tik laisva, 
nuo nieko nepriklausoma, de- 
iriokratiška valstybė. Būdinga 
—- devyniolikmetei jaunuolei 
nereikia aiškinti tautinės vi
suomenės ir pilietinės visuo
menės sąvokų panašumų ar 
skirtumų. Tautinė visuomenė 
jai — bendra prigimtis, kalba, 
kultūra, papročiai, aplamai 
lietuviškumas. Pilietinė visuo
menė — tik organizacija. Ne
žinojo ji, ar tokią sampratą su
siformavo čia, Vasario 16-tos 
gimnazijoje, ar Lietuvoje, bet 
ji buvo stebėtinai aiški. Atro
do, kad gal Lietuvos jaunimo 
ir nebus taip lengva nuvesti 
tautas naikinančio kosmopoli
tizmo keliu.

Bernadeta ne tik ypatingai

pažangi mokinė, bet aktyvi ir 
gimnazijos lietuviškoje kultū
rinėje veikloje: groja fleita, 
priklauso ateitininkams ir 
ypač dėkoja, ir labai vertai, 
savo tėveliams už jos iš
auklėjimą. Ji — Lietuvos jau
nimo pažiba, jo aukštumų 
viršūnė, puiki tėvų dovana lie
tuvių tautai ir Lietuvos val
stybei.

Aidas Šiugždinis, Vokietijoje 
gimęs ir visą laiką čia gyve
nęs, Vasario 16-tosios 11 
klasės mokinys šią mokyklą 
lanko dėl to, kad ji yra tame 
pačiame kaime ir nereikia au
tobusu važiuoti, kad čia gali
ma geriau išmokti lietuvių 
kalbą, kuri yra ir jų šeimos 
namų kalba, įsigyti brandos 
atestatą, o paskui ką nors stu
dijuoti. Jam patinka lietuviai 
draugai, tautinius šokius šok
ti, dainuoti chore ir kartu su 
grupe nuvažiuoti į jų šventes 
Lietuvoje, pavažinėti po Vo
kietijos miestus. Paklaustas, 
ar gimnazija jam padėjo iš- 
augoti geresniu lietuviu, net 
akis išpūtė: kaip toks klausi
mas gali ir kilti? Kažin koks 
lietuvis būčiau buvęs, jeigu 
būčiau vokiečių gimnaziją lan
kęs, kalbėjo gajus, linksmas 
vyrukas Aidas. Gimnazija 
mano lietuviškumui — antrie
ji namai. Čia daug geriau 
išmokau lietuvių kalbą, daug 
ką sužinojau apie Lietuvą, jos 
istoriją, kultūrą... Ką čia ir be
sakyti; nepaprastai daug pa
dėjo. Šalia to, čia išmokau ir 
anglų kalbą, o nuo ketvirtos 
klasės pradėjau mokytis pran
cūziškai, ir, gimnaziją baigęs, 
noriu būti keturkalbis. Tačiau 
visada liksiu lietuvis. Patinka 
bankai, todėl ir galvoju stoti į 
bankų akademiją, ramiai sam
protauja jaunuolis. Gyvensi 
Vokietijoje ar ir apie Lietuvą 
galvoji, paklausiau? Aidas su
simąsto. Greičiausiai gyvensiu 
čia, nes Lietuva juk taip neto
li. Bet kol kas negaliu žinoti. 
Lietuva visgi vilioja. Ar taip 
būtum galvojęs, jeigu Vasario 
16-os gimnazijos nebūtum lan
kęs? Klausiu toliau? Niekada. 
Juk kitur būtų buvusi tik 
vokiška aplinka, vokiečiai 
draugai, vokiška kultūra, 
mąstysena, lietuviai — jau tik 
mano svečiai arba aš — 
svečias pas juos. O iš Lietuvos 
atvykę lietuviai gal net ir 
nepažįstami būtų. Nors dabar 
tarp manęs ir jų skritumų yra, 
nes lietuvių požiūris į vo
kiečius kitoks negu, sakykim 
mano, bet po metų jie iš
silygina, užsiglosto. Požiū
rių skirtumui yra ir dar 
viena priežastis. Mat Vasario 
16-tosios gimnazija nėra vien 
tik švietimo, bet kartu ir lietu
vių kultūros įstaiga, todėl ir 
jos darbas šiek tiek kitoks, 
ieškantis daugiau lietuviškos 
dvasinės naudos sau ir per 
kultūrą parodymas jos vo
kiečiams. Lietuviui iš Lietu
vos gal tai sunkiau supranta
ma.

Aidui Šiugždiniui irgi ne
suprantama, kodėl Vasario 
16-tosios gimnazija Lietuvai

Aidas Šiugždinis.

Atsisveikinimas su Vasario 16 gimnazijos vaišinga vadovybe birželio 24 d. Iš kairės: Andrius Šmitas, Bronius 
Nainys, Marytė Šmitienė, Vingaudas Damįjonaitis.

gali būti nereikalinga. Tarp 
visų kitų naudingų dalykų, 
kurių čia išmokstama ir pati
riama, juokaudamas Aidas pa
taria Lietuvos jaunimui atvyk
ti čia pasimokyti lietuvių 
kalbos, — jeigu tenai šiemet 
net du tūkstančiai abiturientų 
lietuvių kalbos egzamino 
neišlaikė. Pagal jį, ši gimnazi
ja Lietuvos lietuviškas turtas 
Vakarų pasaulyje ir kaip tau
ta galėtų jį prarasti? Ne pasta
tus turiu galvoj, bet žmones, 
baigė pokalbį Aidas.

Labai panašiai kalbėjo ir 
dar keli, mano klausinėjami, 
moksleiviai bei moksleivės, 
mokytojai. Šiurpu per nugarą 
nueina apie užsidarymą nu
girstos kalbos ir Vilniaus 
ponų abejingumas, sukioja 
galvą Lietuvių kultūros insti
tuto direktorius dr. Vincas 
Bartusevičius. Be vokiečių gal 
būtų buvę geriau, samprotau
ja Vokietijos LB pirmininkas 
A. Šiugždinis, čia apie gim
naziją kalbėjusio moksleivio 
Aido tėvas, bet jau susitvar- 
kėm ir gyvuosim — tvirtai ir 
lietuviškai. Bendruomenės 
pirmininko žodžius dar labiau 
sutvirtina už pilies, sode, per 
suvažiavimą atidengtas skulp
toriaus Juliaus Radkės iš 
geležies virbų suvirintas Gedi
mino „Geležinis vilkas”. „Šis 
‘Geležinis vilkas’ ateityje pa
dės garsinti gimnaziją neblo
giau už savo protėvį iš Vil
niaus legendos”, atidengda
mas jį, tikino Vokietijos Lietu
vių Bendruomenės vadovas.

Tai būtų’ labai gerai, nes 
Vasario 16-tosios gimnazijai 
garsinimo labai stinga. Ypač 
Lietuvoje. Per JAV LB pen
kiasdešimtmečio minėjimą 
PLC, Lemonte, susipažinau ir 
apie švietimo reikalus Lietu
voje bei užsienyje kalbėjau su 
Lietuvos Švietimo ir mokslo 
ministru dr. Algirdu Monke
vičium. Būdinga — pirmas 
švietimo ministras, dirbęs 
šioje srityje ir vidurinėje, ir 
aukščiausioje pakopoje. Taigi
— profesionalas: jaunas, ener
gingas, pokalbiuose nuosai
kus, apgalvoto mąstymo. Pa
lietėm ir Vasario 16-tosios 
gimnazijos reikalus, su kuria 
jis jau yra susipažinęs. Jo po
žiūris teigiamas ir tikriausiai 
dar sustiprės po viešnagės pas 
Čikagos bei apylinkių lietu
vius, kuriuos jis pirmą kartą 
lankė. Ministrui reikia dau
giau žinių, tiesioginių, betar
piškų ryšių iš mūsų pusės. Jis
— patriotas žemaitis, bet ir 
nuoširdus lietuvis. Tik mūsų 
klaida ir apsileidimas, kad rei
kiamų pareigūnų Lietuvoje 
mes tinkamai neinformuojam. 
Ypač apie mūsų pačių lietu
viškos gyvybės šaltinius, net 
tokius, kaip Vasario 16-tosios 
gimnazija, Lietuvių kultūros 
židinys Europoje, šiais metais 
irgi atšventęs 50 metų veiklos 
sukaktį. Tad gal bent šioje sri
tyje sustiprinkim jėgas, o 
aplamai — suglauskim pečius 
ateinančiam penkiasdešimt
mečiui ir dabar — jau kartu 
su Lietuva.

Bronius Nainys

DŽIUNGLĖS ŠAUKIA
RITONĖ RUDAITIENĖ

Mūsų dešimtį dienų trukusi, 
nuotykiais sklidina, kelionė 
prasidėjo ir baigėsi Limoje. Tą 
vakarą teko atsisveikinti su 
labai įdomiais ir gerais drau
gais tapusiais šešiais bendra
keleiviais, kurie turėjo sugrįž
ti atgal į namus. Tolimesnių 
nuotykių ieškoti pasilikome 
tik septyniese. Iš čia pradėjom 
antrąją kelionės dalį į Amazo
nę.

Iąuitos judrus uostamiestis, 
kurį iš Limos pasiekėm lėktu
vu per pusantros valandos, 
yra žinomas, kaip vartai į 
Amazonę. Čia, iš Andų kalnų 
šiaurinėje Peru, prasideda 
Amazonė ir teka 2,300 mylių, 
kol pagaliau pasiekia Atlanto 
vandenyną. Krantinėje, kur 
sulipome į motorinį upės taksi 
50-ties mylių kelionei į 
džiunglėse įrengtą Explorama 
Lodge, upė yra tik dviejų my
lių platumo. Bet didžiausioje 
savo platybėje Amazonė siekia 
net 40-ties mylių plotį.

Mūsų naujasis vietinis paly
dovas Lucio paaiškino, kad 
Amazonę sudaro daugiau kaip 
1,100 intakų, kad ji nusausina 
2.5 milijonus kvadratinių my
lių plotį (t.y. daugiau kaip 2/3 
JAV) ir apimanti dalį Peru, 
Bolivijos, Brazilijos, Ekvadoro, 
kad gruodžio-gegužės mėne
siais, kai kalnuose tirpsta 
sniegas, Amazonės vandenys 
pakyla net 45 pėdas, užlieda
mi salas ir gyvenvietes, vienur 
išardydami krantus, kitur su
pildami naujas salas. Amazo
nės gylio vidurkis yra apie 150 
pėdų.

Greitai skriesdami vandens 
paviršiumi, buvom gerokai 
nustebinti laivo vairuotojo 
žvalumu ir drąsa, narstant 
tarp upėje plūduriuojančių iš
verstų medžių kamienų ir ša
kų bei mažose medinėse gel
delėse meškeriojančių vietinių 
gyventojų. Viename upės 
krante, išretintose džiunglėse, 
matėme gan primityviai įsi
rengtą gyvenvietę — lapines 
ir prie jų išdžiautus skalbi
nius. Vaikai maudėsi rudame, 
kakavos spalvos vandeny, mo
terys skalbė drabužius. Tikrą
jį 89 laipsnių F karštį ir 100 
proc. drėgmę pajutom tik tuo
met, kai reikėjo išlipti iš laivo, 
stačiais, tarytum kopėčiomis, 
laiptais kopti į 45 pėdų aukš
čio krantinę ir pėsčiomis eiti 
dar apie 20 minučių iki sto
vyklos. Ėjom pieva, pagal ga- 
pa gilų griovį, o iš tikro — be
veik visiškai išdžiūvusią upy
tę. Kitu laiku čia atvykusieji 
gali laiveliu atplaukti iki pat 
stovyklos svetainės durų. Pra
kaitas bėgo per akis ir nosį, 
marškiniai lipo prie nugaros. 
Teko prisiminti Ruben dar vė
siuose Andų kalnuose pada
rytą pastabą: .Amazonė gerai 
dviem dienom. Po jų — tai sa
votiškas pragaras”. Mes gi šio
je pirtyje turėsime išbūti net 
penketą dienų!

Gyvenimas džiunglėse pa
lengvėjo, kai susitaikėm su 
mintimi, kad visą laiką teks 
būti išvien Slapiems. Daug gė
rėme vandens, egzotiškų coco-

na ir cheremoya vaisių sulčių 
ir vaišinomės papūgom, bež
džionėm ir svečiam parūpin
tais bananais. Po pietų keletą 
valandų ilsėdavomės palmių 
laipais dengtose pavėsinėse 
pakabintuose hamakuose, 
maudėmės šaltuose, bet malo
niai atgaivinančiuose dušuose. 
Elektros ir šilto vandens ne
turėjom. Kasdien bent vieną 
kartą palijus stipriam lietui ir 
vėliau saulei nusileidus, oras 
šiek tiek atvėsdavo. Miego 
tinklu apgaubtose lovose ir 
palmių lapais dengtose, bet 
virš durų ir langų kiaurai at
virose kabinose buvo visai 
malonu. Paryčiais reikėdavo 
net užsikloti antklode. Bet de
vintą valandą ryto jau vėl pra- 
kaituodavom.

Pirmą dieną susipažinus 
mums su stovykla ir jos tvar
ka, vakarieniauti atėjo pa
traukli, aukšta ir liekna, gal 
45 metų moteris. „EI doctora” 
—- paaiškino kartu su mumis 
vakarieniaująs mūsų palydo
vas. Jau dešimt metikai ji — 
dr. Linnea Smith — čia gyve
ną, ir gydo vietinius indėnus. 
Baigusi Madison, Wisconsin, 
medicinos mokyklą ir turėjusi 
sėkmingą praktiką, atvyko čia 
kaip turistė ir užsiliko. Išmo
kusi vietinę kalbą, įsteigė kli
niką, apmokė savo pagalbinį 
personalą ir dabar be jokių 
apribojimų praktikuoja medi
ciną. Jos pacientai, gyvenan
tys net 50 mylių nuotolyje, at
plaukia Amazonės upe laivais 
ir laiveliais, daugiausia su 
įvairiomis žarnyno problemo
mis, nes dauguma dar vis ge
ria nevirintą upės vandenį. 
Tačiau jos praktika taipogi 
yra labai įvairi ir margaspal
vė. Ilgą laiką, sakė, dirbusi be 
jokio atlyginimo. Dabar iš tam 
tikrų fondų gauna nedidelę, 
800 dol., algą mėnesiui. Tai 
padės jai išsirūpinti senatvės 
pensiją.

Būdami šioje stovykloje, tu
rėjom progą aplankyti jos kli
niką, nedidelė vienos klasės 
mokyklėlę ir iš cukrinių nend
rių spaudžiamo gėrimo (pana
šaus į romą) dirbtuvę. Nega
lėjom tikėti, kad maži, 5-6 me
tų vaikai jau moka plaukti ir 
medinėse, negiliose valtelėse 
patys vieni atsiplukdo į pamo
kas. Laimė, kad Amazonė te
ka lėčiau už Nemuną — tik 3 
mylias per valandą.

Rašoma, kad Amazonėje yra 
tokia gausybė žuvų ir gyvūnų, 
kaip niekur kitur pasaulyje. 
Daug jų dar net nėra suklasi
fikuoti. Pavyzdžiu, vien žuvų 
yra per 2,000 rūšių. Tai žy
miai daugiau nei Atlanto van
denyne. Didžiausia Amazonės 
žuvis, paiche, gali sverti net 
110 kg. Taipogi apskaičiuoja
ma, kad čia gyvena apie 4,000 
įvairių rūšių paukščių, 120 
rūšių kalibrų, 60 rūšių ropuo- 
nių ir daug vietinių žinduolių, 
pvz., marmoset beždžionė, ta- 
pyras, capybara, skruzdžia- 
ėdis (anteater) ir rausvasis 
delfinas. Vietiniais laikomi 
caimanas ir anaconda, pasau
lyje didžiausia nenuodinga gy

vatė.
Mums teko matyti trijų rū

šių beždžiones, nemažai papū
gų, erelių, keletą trumpeter 
paukščių (galinčių trimis kirti
mais susidoroti su gyvate) 
rausvų delfinų, iguana, dvi- 
pirštį tinginį (sloth) ir daugy
bę termitų lizdų bei didelių 
skruzdėlynų. Tiesą pasakius, 
maždaug tą pačią florą ir fau
ną teko matyti Costa Ricoje, 
Monteverde draustinio parke. 
Kadangi Amazonėje stovyklos, 
kuriose apsistoja mokslinin
kai, tyrinėtojai, fotografai ir 
turistai, buvo įrengtos jau 
prieš 37 metus, laukiniai žvė
rys tikriausiai pasišalino ten, 
kur mažiau „civilizacijos” ir 
triukšmo. Be to, daug jų iššau
dė ir suvalgė vietiniai gyven
tojai. Bet Amazonė, su savo 
smaragdo žaluma, su vande
niu upėse, debesyse ir pačia
me ore, lieka Amazonė. Nie
kur kitur papūgos taip garsiai 
nesipeša, .niekur kitur varlės 
taip garsiai nekurkia, niekur 
kitur svirpliai taip garsiai ne
griežia. Džiunglės tikrai šau
kia! Tik čia medžiuose augan
tys augalai taip gausiai leidžia 
ir siunčia iš viršaus žemėn 
šaknis, tik čia auga karališ
kosios, pasaulyje didžiausios, 
Viktorijos vardu pavadintos, 
vandens lelijos.

Amazonės ekosistemą suda
ro ne tik begalės upių, bet 
daugybė ežerų ir pelkių. Ryto
jaus dieną, palikę savo pirmą
ją stovyklą, išplaukėm į Rio 
Napo ir galiausiai į Rio Sucu- 
sari. Atsidūrėm dar giliau 
džiunglėse, per 100 mylių nuo 
Iąuitos, Explomapo stovykloj. 
Čia, 250,000 akrų Amazonės 
draustinyje medžių aukštis 
siekia iki 220 pėdų ir tepra- 
leidžia 5 proc. saulės šviesos. 
Visą laiką po truputį krentan
tys, medžių lapai supūva per 
maždaug du mėnesius. Mūsų 
vadovas parodė gumos medį, 
didžiulį kedrą ir caba, iš kurio 
šaknų (jos yra virš žemės), yra 
išpjaunama fanera. Džiaugia
mės ryškiaspalvėmis gėlėmis: 
legumosa, rojaus paukščiais, 
fakiliniais imbierais. Po pietų 
aplankom netoliese esantį bo
tanikos sodą, kuriame augina
mos įvairios vaistažolės. Vieti
nis curandero — herbatologas 
mums parodo ir paaiškina, ko
kie vaistai tinka gydyti tam 
tikras ligas: Santa Maria žo
lelė — galvos skausmui, coco- 
na — kraujavimo sustabdy
mui, kintona — nagų grybe
liui, citrininė žolė — inkstams 
(ir nuo uodų), boton de oro — 
danties skausmui ir voro įkan
dimui ir t.t. Netrukus pas jį 
vėl lankysis iš JAV arti 100 
mokslininkų/vaistininkų, su 
kuriais curandero pasidalins 
savo žiniomis. Jis taipogi esąs 
žynys. Kai reikia, paėmęs tam 
tikrų „vaistų”, susapnuoja 
kažkur džiunglėse augančias 
vaistažoles ir ten nuvykęs jas 
suranda. Gaila, kad jo sūnus, 
nors yra paveldėjęs tas pačias 
žinias iš tėvo ir senelio, dabar 
mokosi Iąuitos mieste ir į 
džiungles sugrįžti nebenori.

Apie džiunglių gyventojų 
tuštėjimą mums papasakojo

Apleista gyvenvietė Amazonėje. Palaidojus mirusį, šeima išsikrausto, 
viską palikdama vėl gyventi sugrįžusiai vėlei. R. Rudaitienės nuotr. ,
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Lucio. Dar prieš 80 metų Peru 
Amazonėje gyveno apie 60 
įvairių indėnų genčių. Dabar 
jų tebeliko tik keturios: Ya- 
gua, Guibaro, Shipiho ir Eam- 
pa. Viena jų — Yagua — teko 
aplankyti jų gyvenvietėj. Žino
dami apie mūsų atvykimą, vi
si pasipuošė žolių sijonais, o 
vyrai dar ir sudėtinga, iš žolių 
susukta, galvos apdanga. Mū
sų vadovui paprašius, buvo 
pademonstruota, kaip nuodin
gomis strėlėmis ir bambuko il
gais „vamzdžiais” pūtimo bū
du medžiojamos beždžionės. 
Tačiau šį kartą buvo šaudoma 
į taikinius. Džiunglėse gyveni
mas nėra lengvas ir šių dienų 
jaunimas pasirenka lengvesnį 
gyvenimo būdą kur nors kitur.

Tą pavakarį, kiaurai permir
kę nuo staiga, kaip iš kibiro 
prapliupusio, lietaus, mėgi- 
nom savo laimę nedidelės upy
tės seklumoj, iš valties meš- 
keriojant piranijas (piranhąs).i 
Tai palyginti nedidelės, gal 4 
svarus svečiančios, pilkos, 
oranžiniais šonais žuvys, labai 
kaulėtos, bet gana skanios., 
Mūsų žūklė buvo sėkminga iv 
stovyklos virėjas mielai jas pa
gamino vakarienei. Tąį minia
tiūriniai rykliai, su trikanv 
piais, mažais, bet kaip pjūklas 
aštriais dantimis. Jų plėšru
mas sužeistam ar kraujuojan
čiam gyviui yra legendarinis.

Galbūt vienas įdomiausių 
pasivaikščiojimų džiunglęaę 
buvo tarp medžių viršūnių. 
Ankstų rytą, tuoj po pusryčių,, 
išsiruošėm vienos valandos, 
kelionei džiunglėse pramintu 
šlapiu ir dumblinu takeliu į 
Amazonės tyrinėjimo centrą 
(Amazon Center for Enviroų-, 
mentai Education and Re
search). Čia, medinių laiptų ir 
platformų pagalba, galima pa
sikelti į medžių viršūnėse nu
tiestą virvinį tiltą įr taip dau
giau nei pusę mylios vaikšjtir, 
nėti 120 pėdų (35 metrų aukš
tyje) stebint ar fotografuojant 
labai sudėtingą, sluoksniuotą 
džiunglių augmeniją. Daug 
nematytų ir neaprašytų auga-, 
lų, paukščių ir gyvūnų,, kurie 
gyvena tik aukštų medžių vir
šūnėse ir niekuomet nenusi
leidžia į apačią, buvo atrasta 
šio unikalaus įrengimo dėka. 
Šį kabantį tiltą suprojektavo 
vokietis inžinierius, bet patį 
statymo darbą atliko vietiniai 
žmonės. Saugumo sumetimais 
jį tenka pakeisti kas aštuoneri 
metai.

Būnant Amazonėj, nei ja
guaro, nei anacondoS (smaug
lio) neteko matyti. Bet girdė
jom legendą, labai artimą Jū
ratei ir Kastyčiui. Tik mūšų' 
dieviškoji Jūratė pusiau žuvis, 
o peruviškoji — pusiau 
smauglys. Deja, džiunglėse, 
taip pat neteko sutikti ir Tar
zano...

* Lietuvos universitetų 
rektorių konferencijos pre
zidentu dar kartą išrinktas' 
Lietuvos muzikos akademijos 
rektorius Juozas Antanavi-’ 
čius, iki šiol 5 metus vado
vavęs Rektorių konferencijai. 
Jis prezidentu bus dar 2 me
tus. (BNS)
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įvairus Ieško darbo

į FOTOGRAFUOJU
■L už prieinamą kainą:
į vestuves, metines, krikštynas,
■į gimtadienius ir kt. -
J Benas, tel. 708-728-1439 J

38 metų moteris ieško 
DARBO.

Tel. 630-795-0742.

Reikalingi darbuotojai 
parduotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai.
Atlyginimas nuo $1,500 iki 
$1,800. Tel. 615-554-3161.

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBĖ

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

S K E

Jei sunku susitvarkyti su 
namų buitimi, o i senelių 

namus nesinori, kviečiu gyventi 
į savo namus prie šeimos. 

Teirautis tel. 773-581-8982, 
po 2 v.p.p.

36 metų moteris, kalbanti 
angliškai, pirks darbą su 
gyvenimu. Galimi ir kiti

variantai. Tel. 630-816-7114.

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

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

Nekilnojamasis turtas

GREIT PARDUODA

fReikalinga lietuvių kalbos^ 
mokytoja, kuri padėtų ifmokti

kalbėti, skaityti ir rašyti 
lietuviškai. Ar galite man

padėti? Gyvenu 
Naperville/Aurora vietovėje.

^Tel. 815-592-2011, Steve.

55 m. moteris gali prižiūrėti
senus žmones ir gyventi kartu. 
Turi patirties, kalba angliškai. 

Tel. 630-455-4041, Dana. 
Skambinti po 6 vai. vakaro.

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.

Siuvu užuolaidas, 
lovatiese?, staltieses, 

pagalvėles (cushion) ir t.t. 
Turiu patirtį Amerikoje.

Tel. 708-974-2423,
708-201-4882 mob.

Perku darbą prižiūrėti 
senelius ir vaikus. Galiu 

gyventi kartu. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 708-912-3679.

Parduoda

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

ALL CARE 
Employment Agency 
Tel. 773-736-7900

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

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

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

AUTOMOBILIO. NAMU, SVEIKATOS.
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoiis ir Off. Mgr. Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 VVest 95th Street 

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

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

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025.

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

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

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S.Benetis,

i tel. 630-241-1912. ,

American Travel Service 
Balzakas Museum of Lithuanian 

Culture, 6500 S. Pulaski 2nd Fl., 
Chicago, IL 60629 

Tel. 773-581-1200; 800-422-3190. 
Faz 773-581-1873 ATSVLOatt.net

Parduodu automobilį 
Ford T-BIRD ’90 m.,

gerame stovyje. 120,000 
mylių. Kaina $1,300.
Tel. 630-774-6317.

ROOFERS
Need SHINGLERS to start 

immediately Chicagoland area. 
Tel. 815-405-8589.

ĘE/MAX 
REALTORS

Om.1773) 229 - 6761 
HOME (7081 425 - 7160 

MOBIL (773) 590-0205

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

Audrius Mikulis
Tel.: 630-205-9262 
Pager: 773-260-3404 samane. 
E-mail: amikulis@usa.com 
(vairus nekilnojamas turtas:
* Nemokamas įkainavimas
* Nemokama rinkos analizė ■
* Pirkimas
* Pardavimas
* Surandame

optimaliausią finansavimą

Teikiu paslaugas parduodant 
ar perkant namus, butus, 

žemės sklypą.Veltui 
įkainoju nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunantfinanslną paskolą.

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
VeireMai: 7738547820 
Eax: 708-361-9618 

DANUTĖ

'aus to LITHUANIA 
'from2O.9č/min

Great rates to the ręst of the world - any day, any time.
For information call Long Distance Post:

Jhšh&oM 1-800-449-0445

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

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

reųuired. Tel. 630-654-6580.

Moving! Profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir 

už jos ribų.
Išvežame senus daiktus, 

šiukšles ir kt.
Tel. 630 816 7114.

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

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

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929.

O'FLAHERTY REALTORS 
& BUILDERS, Ine. 

Kompanija pagal jūsų užsakymą 
stato naujus namus. 

GRAŽINA JONAVIČIENĖ 
708-430-1000 
708-598-6501 

mob. 708-203-5242 
JonavIcIusOhome.com

MAYER
Jei norite parduoti ar pirkti namus

mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui.

03. MIS

Reikalingi mūrininkai ir 
pagalbiniai darbininkai. 

Tel. 630-816-7114.

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

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

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

MOVING
Ilgametis orofesionalus 

kraustymas Čikagoje ir į kitas 
valstijas.

GEDIMINAS
708-387-9144

M
Alexander J. Mockus, 

LTD 
Realtors

REAL ESTATE agentūra 
Vilniuje teikia paslaugas perkant 

ar parduodant namus, butus ir 
žemės sklypus. Veltui įkainuoja 
nekilnojamą turtą, konsultuoja, 

pataria ir teisiškai sutvarko 
pirkimo-pardavimo dokumentus. 
Tel. Vilniuje: (370-2) 22-39-37. 

EI. paštas: info@estate.w3.lt 
Informacija Čikagoje: 

630-243-8000, nuo antr. iki šešt., 
nuo 10 v.r. iki 5 v.v..

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer Avė., Chicago, IL 60638 

Tel. 773-581-8500
* Lietuviška duona ir raguoliai
* Vestuviniai ir Įvairūs tortai
* Lietuviškas maistas — „catered”
* Siunčiame mūsų produktus UPS

Atidaryta 7 dienas savaitėje

Kepyklos produktai Ir užkandžiai mleoto centre
350 N. Clark, 

Chicago, IL 60610 
312-644-7750 

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

v.p.p.

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p. 
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.

- Jūs neskaitote „Draugo"?
- Tada mums nėra apie ką kalbėti...

Valome langus, lietaus nutekamuosius 
vamzdžius. Atliekame smulkius 

remonto darbus, 
taisome elektros prietaisus ir

, elektros instaliacijos gedimus. 
Darbus atliekame pigiai ir kokybiškai. 
Tel. 773-735-3142 iki 10 vai. ryto.

Salone„Miražas” kirpėja 
SKIRMANTĖ tvarko plaukus ! 
vyrams ir moterims. Susitarus, s 

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

namų tel. 708-612-9526.

„BUD” BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 
BUDRAIČIUI 

Bus. 773-767-6655 Pg. 773-258-0496 
Fax 773-767-9618

Siūlo išnuomoti

Išnuomojamas 
apšildomas 4 kamb.

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

OmtujK

r* i

ANDRIUS CONSTRUCTION 
Vidaus darbai: elektra, 

santechnika, laiptai, 
mediniai turėklai, arkos,

įvairios plytelės, parketai, 
dažymai ir t.t.

Tel. 773 436 1517.

21.
Accent

Homefinders
9201 S. Cicero 
Oak Lawn, Illinois 60453 
Business (708) 423-9111 
Voice Mail (706) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Res. 708-423-0443

Išnuomojamas 5 kambarių 
butas prestižinėje vietoje 

Vilniuje, Antakalnyje, Šilo 
gatvėje. Tel. Vilniuje 370-2-77- 
62-09, Čikagoje 847-525-1037.

Nori išsinuomoti

LIETUVA 2S(, VOKIETIJA 8«, KANADA W, USA 6«. 
IŠSAMESNĖ INFORMACIJA IR UŽSAKYMAI

Tel:148M1M148,1-708-599-9680 KVIESTI ERIKĄ 
PARDUODAME TELEFONINES KORTELES 

6801 S. 76 TH AVĖ., BRIDGEVIEW, IL 60455

TOBAVIELL

4738 W. 103 rd ST 
OAK LAWN, IL 60453 

708-422-7900
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA 

WWW.MAZEIKA.COM
♦♦♦♦i.*#************************************************

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

773-585-9500

STOMATOLOGO PADĘJO 
KURSAI

* Išmok stomatologo padėjėjo spe
cialybės tik per 2 mėn.
* Gauk apmokymą iš aukščiausią 
klasifikacįją turinčių dėstytojų
* Įsigyk labai populiarią profesiją 
pasaulinėje rinkoje
* PATIKĖK SĖKME
Daugiau informacįjos
tel. 847-279-0693.
Susikalbėsite rusiškai.

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

sušukavimą, dažo plaukus, 
antakius, blakstienas.

Pagal pageidavimą atvyksta į 
kliento namus. » 

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

ASTA T.MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose

Vyresnio amžiaus 
pensininkas ieško buto 
Čikagos pietvakariuose.

Tel. 773-472-1249.

Paslaugos

8128 3. Wo*tom Ava. 
Chicago, IL 60652 
24 HRS, 7 DAYS

773-778-6050
(TONY) ANATOLIJUS BACKO

773-617-6768 (mob.)
FREE ESTIMATE 

Apšildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas 

ir instaliacija

11 n Veikto nuo 
1921 m.

8900 South Archer ROao. Spriegs, 1u>jois Tel 708.839.1000

A STAR AU.IANOC MEMBCn

How easy is it to 
As easy as SAS.

Šešios pokylio. salta - tinto ji 'i' M g W H 8 progoms

35 iki 40 svečių

Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas

100 iki 135 svečių

40 iki 60 svečių

LkiOkKOOM 
60 iki 100 svečių

m

Ar mėgstate Šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos)

AAMPKllitOl

125 iki 175 svečių

NOSOfi
225 iki 550 svečių

From Chicago we offer daily Service to Vilnius 
wlth a hassle free eonneetion through our 
Copenhagen Airport And when returnlng, you 
can enjoy šame day travel via Copenhagen back 
to Chicago,

Find out Just how easy we can make your 
next trlp to Vilnius. And remember, when you 
travel wtth SAS, you can °am mlleage crealt 
wlth Untted’s Mlleage Plūs* or SAS’ 
EuroBonus™ freųuent flyer program.

For Information on specla! fares and 
schedules contact your Travel Agent or SAS at 
800-221-2350. Or visit us at
www.scandlnavlan.net

It’s Scandinavian
SIS

Sc.vKfiruvian AklHr.

GOAL TRAMINO,
Programos ir dėstytojai yra patvirtinti IL valstijos 

švietimo tarybos

4728 W. Oakton, Skokie, IL 60076 
Galimas nemokamas mokslas 

Tel. 847-568-1560 
Fax. 847-568-1563

Mokymo centras GOAL TRAINIlfa siūlo naują 
patvirtintą 

kursą!
MEDICININIU IR DRAUDIMO 
SĄSKAITŲ SPECIALISTAS

Tiems, kurie prarado darbą ar turi mažas pajamas — 
mokslas nemokamas. Mes padedame susirasti darbą. 

Raštinė dirba: 10 v.r. — 7 v.v. (I-V)
9 v.r. — 12 v.p.p. (VI ir VII) 4 
E-mail: www.yourgoal.com

B & DA
B & DA — vienintelė mokykla, 

kuri garantuoja pagalbą įsidarbinant

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

Šios mokyklos studentai gali lankyti 
nemokamas anglų kalbos pamokas.

Du mėnesiai — ir jūsų rankose puiki specialybė!

847-568-1560
4728 Oakton, Skokie• *

ATSVLOatt.net
mailto:amikulis%40usa.com
JonavIcIusOhome.com
mailto:info%40estate.w3.lt
http://WWW.MAZEIKA.COM
http://www.scandlnavlan.net
http://www.yourgoal.com


JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba

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

Tel. (773) 476-2655; Fax (773) 436-6906
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„SOCIAL SECURITY” MOKĖJIMAI 
INVALIDAMS

nesnis negu 18 metų ir gauna 
mokėjimus, kaip išlaikomas 
išėjusio pensįjon, mirusio ar 
invalido darbininko, kai jam 
sueina 18 metų, reikia susi
siekti su „Soc. Sec.” ištaiga, 
kad jam ir toliau būtų siun
čiami čekiai. Norint gauti dau
giau informacijos apie invali
dumo mokėjimus vaikams, pa
prašykite iš „Soc. Sec.” brošiū
ros „Benefits for Children 
With Disabilieties” — Publica- 
tion No 05-10026.Pastaba: The Supplemental 
Security Income (SSI) progra
ma irgi moka mokėjimus jų 
reikalingiems invalidams vai
kams, jaunesniems negu 18 
metų.Kiek reikia būti išdirbus, kad galima būtų gauti invalidumo mokėjimus?

Kad galėtumėte gauti „Soc. 
Sec.” invalidumo mokėjimus, 
reikia būti pakankamai ilgai 
išdirbusiems pagal „Soc. Sec.” 
reikalavimus.

Jūs galite uždirbti daugiau
sia 4 darbo kreditus į metus. 
Uždirbama suma, reikalinga 
gauti kreditui, auga kas me
tai, nes ir atlyginimai auga. 
Šeimos nariams, kurie galėtų 
gauti mokėjimus pagal jūsų 
uždirbtus darbo kreditus, ne
reikia patiems įsigyti darbo 
kreditų. Kiek jums reikia dar
bo kreditų, kad* galėtumėte 
gauti invalidumo mokėjimus, 
priklauso nuo jūsų amžiaus ir 
kada tapote invalidu. Papras-

Nei vienas nenorime galvoti 
apie galimybę tapti invalidu, 
bet tai gali kiekvienam atsi
tikti. Tyrimai yra parodę, kad 
iš 10 šiandieną 20 metų am
žiaus dirbančiųjų asmenų trys 
gali tapti invalidais, prieš 
jiems išeinant į pensiją. Dau
gumas žmonių nepagalvoja, 
kas atsitiktų ir koks būtų gy
venimas, jei atsitiks nelaimė 
ir taps invalidu. Ir čia į pa
galbą ateina „Soc Sec.”.

„Soc. Sec.” turi planą, kuris 
moka invalidams, jei jie ne
pajėgia metus ar ilgiau dirbti. 
Tie mokėjimai siunčiami žmo
gui, kol jis ir vėl pradės regu
liariai dirbti, ir taip pat „Soc. 
Sec.” suteikia nemažai galimy
bių, palengvinančių sugrįžimą 
į darbą.Kų reiškia invalidumas (disability)? Yra svarbu žino
ti, kaip „Soc. Sec.” aptaria in
validumą. Ir dėl to, kad yra 
kitų programų, kurios turi 
skirtingus invalidumo apibrė
žimus. Kai kurios programos 
moka už dalinį invalidumą ar 
trumpalaikį invalidumą. „Soc. 
Sec.” to nedaro. „Soc. Sec.” in
validumą (disability) aptaria 
taip: žmogus yra nepąjėgus 
dirbti. Jūs būsite laikomas in
validu, jei negalite atlikti dar
bo, kurį atlikdavote anksčiau, 
ir „Soč. Sec.” nusprendžia, kad 
negalite prisitaikyti prie kito 
darbo dėl jūsų sveikatos būk
lės. Jūsų invalidumas turi tęs
tis mažiausiai vienus metus ir 
gali baigtis mirtimi. Tai yra 
griežtas invalidumo apibrėži
mas. Programa prileidžia, jog 
dirbančios šeimos turi galimy
bes į kitus šaltinius, kad ga
lėtų išlaikyti asmenį trumpa
laikio invalidumo laikotarpy
je, pvz., kaip darbininko kom
pensacija (worker’s compensa-
tion), apdrauda, santaupos ir 
investicijos.Kas gali gauti „Soc. Sec.” invalidumo mokėjimus?
Jūs galite, jei esate invalidas, 
gauti „Soc. Sec.” invalidumo 
mokėjimus, kol jums sueina 
65 metai. Kai sueina 65 metai, 
jūsų invalidumo mokėjimai 
automatiškai pereina į pensi
jos mokėjimus, bet gaunama 
suma lieka ta pati.

Kai kurie jūsų šeimos nariai 
gali gauti mokėjimus pagal 
jūsų „Soc. Sec.” dokumentus- 
rekordus: tie nariai yra:

1. jūsų žmona, jei ji yra 62 
metų, ar vyresnė. Jūsų žmona 
bet kurio amžiaus, jei ji augi
na jūsų vaiką, kuris yra jau
nesnis negu 16 metų arba yra 
invalidas ir gauna mokėjimus;

2. jūsų invalidė našlė/našlys, 
50 metų ar vyresnis. Invalidu
mas turi būti prasidėjęs prieš 
jūsų mirtį ar laike 7 metų po 
jūsų mirties. Jei jūsų našlys/ 
našlė augina vaikus ir gauna 
„Soc. Sec.” čekius, jis/ji gali 
gauti, jei ji/jis tampa invalidu, 
prieš tiems mokėjimams pasi
baigiant, arba per 7 metus, po 
to kai jie baigiasi;

3. jūsų nevedęs sūnus/dukra, 
o taip pat ir įvaikintas vaikas, 
arba kai kuriais atvejais, po- 
sūnis/podukra, arba anūkas. 
Vaikas turi būti jaunesnis, ne
gu 18 ar 19 metų, jei lanko 
aukštesniąją mokyklą visą lai
ką;

4. jūsų nevedęs sūnus/duk
ra, 18 metų ar vyresnis, jei jis/ 
ji yra invalidas ir invalidumas 
prasidėjo prieš 22 metus. Vai
kai yra laikomi invalidais, jei 
jie atitinka invalidumo apta
rimą, taikomą suaugusiems. 
Jei invalidas vaikas yra jau

tai reikia 20 kreditų, uždirbtų 
per paskutinius 10 metų, bai
giantis tais metais, kada ta
pote invalidu. Bet jaunesni 
darbininkai, tapę invalidais, 
gali kvalifikuotis su mažiau 
kreditų.Taisyklės tam yra to
kios:

1. prieš jums sueinant 24 
metams ir tapus invalidu — 
galite kvalifikuotis, jei turite 6 
darbo kreditus, uždirbtus per 
3 metų laikotarpį, besibai
giantį, kai jūsų invalidumas 
prasidėjo;

2. nuo 24-31 metų. Jūs galė
tumėte gauti invalidumo mo
kėjimus, jei turite kreditų už 
pusę to laiko darbo tarp 21 
metų ir to laiko, kai tapote in
validu. Pvz., jei tapote invali
du 27 metų, jums reikėtų kre
dito už 3 metus darbo —- 12 
kreditų iš paskutinių 6 metų 
darbo laikotarpio — kai bu
vote 21-27 metų.

Jei jūs gimėte po 1929 m. ir 
tapote invalidu būdami 31-42 
m. — reikia 20 darbo kreditų, 
ir taip kas dveji metai am
žiaus prisideda po du kredi
tus. Kai tampat invalidu 62 
metų ar vyresniais jūs turite 
turėti 40 darbo kreditų. *

Kaip reikia paprašyti ne-? 
darbingumo pensijos?

Tapus invalidu, prašykite 
bet kurioje „Soc. Sec.” įstaigoje 
kaip galima greičiau. Galite 
prašyti — užsiregistruoti tele
fonu ar atsilankęs artimiau
sioje „Soc. Sec.” įstaigoje. Žino
kite, kad turite galimybę gauti 
mokėjimus ir už praeitį — nuo 
tos datos, kai tapote invalidu, 
bet tai yra apribota vienais 
metais — nuo to laiko, kai pa
prašote mokėjimų.

Kaip galima prašymą pa
greitinti?

Paprastai invalidumo prašy
mus „Soc. Sec.” įstaigai paten
kinti trunka ilgiau, negu bet 
kuriuos kitus „Soc. Sec.” prog- 
ramoš prašymus. Tai gali

Siųsdami per VVestern Union, jūs tarsi įteikiate 
pinigus tiesiai savo artimiesiems Į rankas.

Kai siunčiate pinigus per Westem Union, galite 
būti užtikrinti, kad jie pasieks reikiamą vietą 
saugiai ir greitai. Pasaulinių ryšių dėka pinigų 
pervedimas yra nesudėtingas ir teužtrunka kelias 
minutes. Jūs netgi galite siųsti pinigus telefono 
pagalba, naudodami kredito kortelę. Jūsų artimieji

galės saugiai atsiimti pinigus 180-tyje šalių ir 
82 tūkstančiuose vietų, tarp jų ir Lietuvoje. Kaip 
jūsų giminės ir draugai pasitiki jumis, jūs 
galite pasitikėti Westem Union. Taigi siųsdami 
pinigus savo artimiesiems, siųskite juos tik per 
VVestern Union - bendrovę, kuria pasitiki milijonai.

JAV ir Kanadoje, teiraukitės

1-800-325-6000
www.westernunion.com

VVESTERN
UNION

MONEY
TRANSFER

Greičiausias pinigų persiuntimas visame pasaulyje'''

trukti nuo 60 iki 90 dienų. Bet 
jūs pats galite padėti sutrum
pinti šį procesą, atsinešdami 
reikalingus dokumentus, kai 
pateikiate prašymą ir pade
dant „Soc. Sec.” įstaigai gauti 
reikalingus sveikatos medici
ninius įrodymus, parodančius, 
kad jūs esate tikrai invalidas. 
Reikalingi dokumentai yra:

1. „Soc. Sec.” numeris ir am
žiaus įrodymas kiekvienam 
asmeniui, kuriam yra prašo
ma invalidumo rAokėjimų — į 
tai įeina žmona ir vaikai.

2. Pavardės, adresai, telefo
no numeriai daktarų, ligoni
nių, klinikų ir institucijų, kur 
buvote gydomas ir gydymo da
tos. >•., >tr /

3. Vaistų, kurįups vartojote,
pavadinimai. .

4. Sveikatos — medicininiai 
duomenys iš j ūsų, daktarų, te- 
rapistų, ligoninių, klinikų.

5. Laboratorinių tyrimų re
zultatai. . ;

6. Santrauka, kur dirbote ir 
kokį darbą dirbote.

7. Kopija jūšų W-2 Form 
(Wage and Tax stątęment), ar
ba, jei dirbote pats sau, jūsų 
paskutinių metų federalinių 
mokesčių užpildymo forma.

8. datos ankstyvesnių vedy
bų, jei tokių buvb, ir jei jūsų 
žmona prašo. Nedelskite pra
šyti invalidume* mokėjimų, 
nors ir neturėtumėte visos rei
kalingos informacijos, „Soc. 
Sec.” įstaiga padės ją surasti.

Kas nusprendžia, ar esu 
invalidas? i;

Po to, kai baigsite užpildyti 
prašymą, „Soc; Sec.” įstaiga 
peržiūrės, ar jūs Atitinkate pa
grindiniams ręikalavimams 
dėl invalidume mokėjimų. 
„Soc. Sec.” įstaiga patikrins, 
ar pakankamai ilgai dirbote ir 
ar dirbote užtenkamai nese
niai, jūsų amžių, jei prašote 
mokėjimų šeimas narys jūsų 
giminystės ryšii^ su darbįnin- 
ku. Tada...„Soc."Sec.” įstaiga

nusiųs jūsų prašymą į „Disa
bility Determination Services 
(DDS)” įstaigą jūsų valstijoje. 
DDS nuspręs, ar jūs esate in
validas pagal „Soc. Sec.” reika
laujamus nurodymus.

DDS apsvarstys visus fak
tus, dėl jūsų invalidumo. Jie 
peržiūrės medicininius įrody
mus iš jūsų daktarų ir ligoni
nių, klinikų ar kitų institu
cijų, kur jūs buvote gydomas, 
peržiūrės ir visą kitą informa
ciją apie jus, kurią turės. 
Sveikatos medicininėse for
mose daktarai yra prašomi 
įvertinti jūsų sveikatos padėtį: 
kas jums yra, kada negalavi
mai prasidėjo, >kiek tai apribo
ja jūsų galimybę dirbti, ką 
parodė medicininiai tyrimai ir 
kaip buvote gydomas. Taip 
pat klausiama informacįja 
apie jūsų pąjėgumą — akty
vumą ryšium su darbu — ar 
galite vaikščioti, sėdėti, kelti 
ir nešioti daiktus ar atsime
nate jums duodamus nurody
mus. Nėra prašoma daktarų 
nuspręsti ar jūs esate invali
das.

DDS įstaigai gali prireikti 
daugiau medicininės informa
cijos, prieš padarant sprendi
mą apie jūsų atvejį. Jei to ne
gali matyti iš jūsų duotų me
dicininių dokumentų, gali pa
prašyti jūsų, kad būtumėte 
dar įr specialiai patikrintas — 
„čonsultative examination”. 
Jūsų daktaras ir vieta, kur 
buvote gydomas turi pirmeny
bę tokiam jūsų patikrinimui, 
bet tai gali atlikti ir kas nors 
kitas. „Soc. Sec.” įstaiga už
moka už tokį patikrinimą ir to 
patikrinimo kelionės išlaidas. 
„Soc. Sec.” taisyklės, nuspren
džiančios invalidumą, ■ yra 
skirtingos nuo taisyklių kitų 
valdžios įstaigų ir privačių 
programų.
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LIETUVA 2001
Pigiausios kainos skrydžiams į 

VILNIŲ

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

miestų Finnair ir kitomis oro linijomis.

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

VYTIS TRAVEL
40-24 —235 St. 

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

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

E-MAIL:
VYTTOURS@EARTHLINK.NET

WEB.SITE:
WWW.VYTISTOURS.COM

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

8015 W. 79 St. Justice, IL 60458; Tel. 708-594-6604

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGĄ

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto . 
apylinkėse ir priemiesčiuose

Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS — DAIMID
FUNERAL DIRECTORS

Directors of Eudeikis Funeral Home (ĖST 1908)

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

5948 S. Archer Avė.
5200 W. 95 St. 9900 W. 143 St.
Oak Lawn, IL Orland Park, IL

12401 S. Archer Avė.
(& Derby Rd.)

ALL PHONES
_______________ 1-773-523-0440______________

LACK & SONS J 
FUNERAL DIRECTORS

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

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St.

ALL PHONES 

1-708-430-5700

Bus daugiau

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS

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

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

EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. O^K PARK AVĖ.

ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-476-2345

NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600 
www.petkusfuneralhomes.com

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

http://www.westernunion.com
mailto:VYTTOURS%40EARTHLINK.NET
http://WWW.VYTISTOURS.COM
http://www.alwayswithflowers.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSEJ
Reformacijos šventė Či

kagoje bus švenčiama sekma
dienį, spalio 28 d. Iškilmingos 
pamaldos su Šv. Vakariene 
Tėviškės parapijos bažnyčioje 
bus 10:30 vai. ryto. Biblijos 
vertėjas dr. Algirdas Jurėnas 
žada būti ir sakyti pamokslą. 
Pamaldų metų giedos parapi
jos choras. Po pamaldų Tėviš
kės ir Ziono parapijiečiai rink
sis Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus „Gintaro” salėje, 
6500 S. Pulaski Rd., Čikagoje, 
užkandžiams ir programai — 
dr. Jurėno Biblijos vertimo 
pristatymui visuomenei. Ver
tėjas bus pagrindinis kalbė
tojas. Skirkite šią dieną mi
nimiems reikšmingiems įvy
kiams.

Dėmesio! Buvusių Lietu
vos vietinės rinktinės ka
rių suvažiavimas vyks spa
lio 27 d. Čikagoje, Šaulių na
muose, 2417 W. 43rd Str. In
formacija tel. 773-847-2614.

First Personai Banko įs
taiga Čikagoje Halloween 
proga vėl rengia spalvinimo 
konkursfelį vaikams iki 12 me
tų. Vaikai gali pasirinkti ir 
nuspalvinti vieną iš keturių 
paveikslėlių, kuriuos galima 
gauti banko įstaigoje. Žaislų 
pripildyti krepšeliai bus įteik
ti pirmųjų ir antrųjų vietų lai
mėtojams pagal amžiaus gru
pes: 0-3 metai, 4-6 metai, 7-9 
metai, 10-12vmetų. Konkursė
lis jau vyksta ir tęsis iki spa
lio 30 d. Laimėtojai bus at
rinkti spalio 31 d. 4 val.v. bur
tų keliu. First Personai Banko 
adresas - 6162 S. Archer Avė. 
Platesnė informacija skambi
nant tel. 773-767-5188.

DRAUGO FONDAS
4545 VVEST 63rd STREET 

CHICAGO, IL 60629 

TEL.: 773-585-9500

RUDENS VAJAUS PUSIAUKELĖ
Rugsėjo mėnesio pradžioje 

prasidėjęs Draugo fondo lėšų 
telkimo rudens vajus jau pa
siekė pusiaukelę besitęsian- 
čiame vajaus kelyje iki šių 
metų galo.

Į vajaus laiškus daugiausia 
atsiliepė senbuviai Draugo 
fondo nariai ir rėmėjai. Įstojo 
keletas ir naujų narių iš 
„Draugo” skaitytojų tarpo. 
„Draugo” neprenumeruojantys 
asmenys Draugo fondo laiškų 
negavo ir pastangos juos 
įjungti į Draugo fondo rėmėjus 
vaisių neatnešė.

Rudens vajaus įnašai labai 
sumažėjo po rugsėjo 11 d. te
roristų smūgių New Yorke ir 
Vašingtone. Tie smūgiai stip
riai palietė Amerikos ekono
miką, jos vertybių investavi
mo rinką — „Stock Market”. 
Tas palietė Draugo fondo 
didžiuosius aukotojus ir jų 
įnašai gerokai sumažėjo arba 
visai nepasirodė.

Teroristų grėsmė dar ilgai 
kabos virš Amerikos, kurioje 
ir mes gyvename. Dėl to ne
turi sustoti ar sumenkėti 
mūsų dalyvavimas ir parama 
išlaikant mūsų spaudą, mūsų 
lietuvybę išeivijoje. „Stock 
Market” jau pamažu atsigau
na. Reikia tikėtis, kad atsi
gaus ir lėšų telkimas DF ru
dens vąjaus antroje pusėje.

Labai laukiame atsiliepimo į 
rudens vajaus laiškus tų 
„Draugo” skaitytojų, kurie dar 
neįsijungė į Draugo fondą. Jo 
parama „Draugo” leidybai da
rosi vis labiau reikalinga. 
Sumažėjęs investavimų už
darbis reikalauja padidinti in
vestavimų kapitalą. Jį galime 
padidinti tik su Draugo fondo 
garbės narių, narių ir rėmėjų 
papildomais įnašais DF ru
dens vajaus antroje pusėje.

„Seklyčioje” spalio 24 d„ 
trečiadienį, 2 val.p.p. bus 
prisimenamas neseniai miręs 
žymus Lietuvos dvasininkas 
monsinjoras Kazimieras Vasi
liauskas. Bus demonstruoja
mas filmas apie kunigo vizitą 
Sibire, kuriame jam anksčiau 
teko kalėti ir dirbti anglių ka
syklose. Bus taip pat išstatyta 
knygų ir nuotraukų parodėlė, 
pasakojama apie kunigo gyve
nimą. Programą ves žurnalis
tas Edvardas Šulaitis. Po, 
kaip ir įprasta, - bendri pietūs 
ir pabendravimas. Maloniai 
kviečiame atvykti!

Ekskursija pėsčiomis pa
lei Čikagos upę rengiama 
spalio 24 d., trečiadienį, nuo 7 
iki 9 val.v. Pioneer Court, 401
N. Michigan Avė. Informacija 
tel. 312-939-0490.

„Vaiko vartų į mokslą” 
būrelis praneša, kad dėl susi
dėjusių aplinkybių atšaukiami 
„Laumių pietūs”, turėję vykti 
spalio 28 d., sekmadienį, Pa
saulio lietuvių centre.

“Sing-a-Long Sound of 
Music” - dainuokite kartu, 
žiūrėdami populiariąją juostą 
„Muzikos garsai” - toks filmo 
rodymas lapkričio 2-15 d. vėl 
rengiamas „Music box” kino 
teatre (3733 N. Southport 
Avė.; tel. 773-871-6604). Dar
bo dienomis filmas bus rodo
mas 7:30 val.v., o šeštadie
niais-sekmadieniais - 1:30
val.p.p. ir 7:30 val.v. Kiekvie
ną seansą vyks ir geriausio 
kostiumo konkursas. Bilietus 
galite įsigyti jau dabar tel. 
312-902-1500 arba internete 
tvivtv. ticketmaster.com

Nors ir nedidelis įnašas paro
do jūsų pritarimą ir paramą 
„Draugo” išlaikymui.

Rudens vąjaus įnašai
Su 200 dolerių:
Violeta ir Mindaugas Ged

gaudai, iš viso 600 dol., New- 
hall, CA.

Su 100 dolerių:
Dr. Adolfas ir Jadvyga 

Damušiai, iš viso 650 dol., Vil
nius, Lietuva.

Dr. Kazys ir Marįja Ambro- 
zaičiai, garbės nariai, iš viso 
2,600 dol. Chesterton, IN.

Aldona Stanton, garbės 
narė, iš viso 1,100 dol., Engle- 
wood, FL.

Ona Abromaitienė, iš viso 
200 dol. Lemont, IL.

Elena Maconceli, iš viso 200 
dol., Eastlake, OH.

JAV LB Elizabeth apylinkė, 
iš viso 100 dol., per Rimantą 
Bitėną, NY.

JAV LB Lake County apy
linkė, iš viso 350 dol. Wauke- 
gan, IL.

me.
Fondo iždininkas

Draugo fondo direktorių taryba S. m. rugsėjo 12 d. posėdyje (trūksta sekretorės Birutės Jasaitienės). Iš kairės 
sėdi: pirm. Bronius Juodelis, Marija Remienė ir kun. Viktoras Rimšelis. Stovi: Jonas Rugelis, Andrius Kurkulis, 
Vytenis Lietuvninkas, Vaclovas Momkus ir dr. Petras Kisielius.

Nida Grigalavičiūtė, pra
ėjusį pavasarį „Meilės eliksy
ro” operoje publiką žavėjusi 
solistė, vėl dainuos Lietuvių 
operos ruošiamame metinia
me pokylyje, kuris vyks lapk
ričio 10 d., šeštadienį, Jauni
mo centro didžiojoje salėje 
(5620 S. Claremont, Chicago). 
Meninę programą taip pat at
liks Lietuvių operos choras. 
Šventė prasidės 6:30 val.v. 
(pabendravimas), po to vyks 
dainininkų pasirodymas, 8 
val.v. - vakarienė, 9 val.v. - 
šokiai, kuriems gros Broniaus 
Mūro orkestras, 10:30 val.v. - 
laimingųjų bilietų traukimas. 
Po to - ir vėl šokiai. Bilietų 
užsakymas skambinant Jur
giui Vidžiūnui tel. 773-767- 
5609. Lietuvių opera laukia 
visų!

Pasaulio lietuvių centro 
didžioji salė lapkričio 11 d., 
sekmadienį, 12:30 val.p.p. pa
virs madų namais - čia vyks 
tradicinė madų paroda „Ru
dens simfonija”, kurią organi
zuoja PLC renginių komitetas. 
Atvykę į šventę, sužinosite, 
kokios spalvos ir medžiagos 
bus madingos šį rudenį ir žie
mą, kokie populiarūs bus kas
dieniniai ir išeiginiai rūbai. 
Stalus ar atskiras vietas užsi
sakykite skambindami Žibutei 
Pranskevičienei tel. 630-257- 
0153 arba Dainai Siliūnienei 
tel. 630-852-3204.

Baletas iš Kubos - „Ballet 
National de Cuba” pirmą kar
tą atvyksta į Čikagą ir lapkri
čio 2-4 d. šoks Auditorium 
Theatre (50 East Congress 
Parkway). Šokėjų, kuriems 
vadovauja meno vadovė Alicia 
Alonso, programoje - ir bale
tas „Coppelia”, pritariant or
kestrui. Bilietai tel. 312-902- 
1500.

Su 50 dolerių:
Helen Schanel, garbės 

narė, iš viso 2,200 dol., Wood 
Dale, IL.

Teresė ir Algimantas Lands
bergiai, iš viso 850 dol., Upper 
Marlboro, MD.

Salomėja Nyergięnė, iš viso 
700 dol., Santa Monica, C A.

Maria Jasiulevičienė, iš viso 
350 dol., Cicero, IL.

Dr. Zigmas Brinkis, iš viso 
500 dol., Los Angeles, CA.

Genovaitė ir Vincas Maciū
nas, iš viso 505 dol., Philadel- 
phia, PA.

Su 40-30 dolerių:
Algimantas ir Virginija Gu- 

reckai, iš viso 89 dol. German- 
town, MD.

Birutė Stmad, iš viso 40 
dol., Burbank, IL.

Kęstutis Keblys, iš viso 280 
dol., Baton Rouge, LA.

Kostas Stankus, garbės na
rys, iš viso 1,530 dol., Lemont, 
IL.

Petras Uginčius, iš viso 130 
dol., Fredericksburg, VA.

Natalįja ir Mečius Mažeikai, 
iš viso 280 dol., Sharewood, 
IL.

Elena Druskienė, iš viso 220 
dol., Palos Park, IL.

Su 25-20 dolerių:
Stasė Bublienė, iš viso 495 

dol., Birmingham, MI.
Eugenija Kalupailaitė, iš

Jaunimo centro moterų 
klubo narės po vasaros atos
togų vėl pradėjo rudens dar
bus. Spalio 28 d., sekmadienį, 
8 val.r. Jaunimo centro kavi
nėje jos keps skanius mieli
nius blynus su obuoline koše. 
Visus kviečiame!

Suvalkiečių draugija ruo
šia gegužinę š. m. spalio 28 
d. 12 vai. Šaulių namuose, 
2417 W. 43 St. Visus kviečia
me gausiai dalyvauti ir links
mai praleisti popietę. Gros K. 
Ramanauskas.

Šv. Kazimiero Lietuvių 
kapinių sklypų savininkų 
draugijos metinis susirinki
mas vyks spalio 28 d., sekma
dienį, 12 vai. Jąunimo centro 
patalpose. Kviečiame visus at
vykti į šį metinį susirinkimą 
ir pateiktį savo pageidavimus 
norimais klausimais. Taip pat 
bus renkami nauji valdybos 
nariai.

Ar iš tikrųjų garsioji 
Kleopatra buvo tokia graži 
ir patraukli, jog galėjo valdyti 
pačius įtakingiausius to meto 
vyrus - Julijų Cezarį ir Marką 
Antonijų? The Field Museum 
(1400 S. Lake Shore Drive) 
pradėjo rodyti Romos ir Lon
dono muziejų. koordinuojamą 
parodą „Cleopatra of Egypt: 
From History to Myth”, kurio
je demonstruojami istoriniai 
meno paminklai, rašytiniai is
torikų darbai, šiuolaikinė vi
deo medžiaga, bandanti atsk
leisti šią sudėtingą moters as
menybę. Muziejus veikia kas
dien nuo 9 val.r. iki 5 val.p.p. 
Įėjimas į šią specialią parodą
- mokamas, taip pat yra mo
kestis ir už įėjimą į muziejų, 
tačiau trečiadieniais muziejus
- nemokamas. Paroda veiks 
iki 2002 m. kovo 3 d. Informa
cija tel. 312-665-7400.

viso 625 dol., Chicago, IL.
Vytautas Bialtrušaitis, iš 

viso 110 dol., Grand Rapids, 
MI.

Vladas Gelažius, iš viso 225 
dol., St. Pete Beach, FL.

Marija Noreikienė, iš viso 
275 dol., Putnam, CT.

Alexandra Gylienė, iš viso 
240 dol., Olympia, WA.

Kun. Viktoras Skilandžiū- 
nas, iš viso 350 dol., Ottawa, 
Canada.

Zita Podbereckienė, iš viso 
20 dol., Homewood, IL. 
-Valerija Palčiauskienė, iš 

viso 80 dol., St. Pete Beach, 
FL.

Antanas Sereika, iš viso 220 
dol., Willow Springs, IL.

Ona Skardienė, iš viso 340 
dol., Euclid, OH.

Vygaudas Ušackas, iš viso 
20 dol., Washington, DC.

Edmundas Varnelis, iš viso 
15 dol., Mentor, OH.Su 10 dolerių:

Domicėlė Petrulytė, iš viso 
210 dol., Chicago, IL.

Dana Sved, iš viso 185 dol., 
St. Petersburg, FL.

Elena Galėnas, iš viso 230 
dol., Chicago, IL.

Rita Melinskaitė, iš viso 10 
dol., Vilią Park, IL.

Visiems nuoširdžiai dėkoj a-

Zarasiškių klubo narių 
metinis susirinkimas vyks 
š. m. spalio 25 d., ketvirtadie
nį, 1 val.p.p. Šaulių namuose, 
2417 W. 43rd Str. Visus na
rius kviečiame dalyvauti.

Lietuvių fondo dr. A. Raz
mos premijos įteikimas bus 
lapkričio 3 d., šeštadienį, fon
do metiniame vąjaus pokylyje, 
didžiojoje, naujai dekoruotoje 
salėje, Pasaulio lietuvių cent
re, 14911 127th Street, Le
mont. Gros brolių Švabų or
kestras. Už 100 dol. auką - 
vienas bilietas veltui. Prašome 
užsisakyti stalus ar vietas iki 
spalio 30 d. Skambinkite tel. 
630-257-1616.

Skelbimai ~

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

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

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

• Vilija ir Remigijus 
Sužiedeliai atsiuntė $300 
„Saulutei”, Lietuvos vaikų 
globos būreliui, kurie buvo 
draugų suaukoti kaip dovana 
švenčiant jų 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Vargingai 
gyvenantiems vaikučiams Lie
tuvoje aukojo: Sigita ir Ge
diminas Damašiai, Elena ir 
Edvardas Skališiai, Vilija ir 
Egidijus Malakauskai, Bronė ir 
Joseph Milas. „Saulutė” nuo
širdžiai dėkoja už aukas ir 
sveikina Viliją ir Remigijų 
Sužiedelius gražios šventės 
proga!
, • „Saulutė”, Lietuvos vai
kų globos būrelis, dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, vai
kams su negalia, daugiavai
kėms šeimoms ir studentams 
Lietuvoje. Aukojo:,Irena Rau- 
linaitienė $100 a.a. Albinos 
Dumbrienės atm.; Ada Sut
kuvienė $100 a.a. dail. Bronės 
Jameikienės atm.; Aldona Ješ- 
mantienė $250 studento para
mai; Jonas ir Laima Šalčiai 
$720 tęsiant 3 vaikučių metinę 
paramą; Irena Virkau $240 
tęsiant berniuko metinę para
mą; Gražina Gražienė $240 
tęsiant mergaitės metinę para
mą. Labai ačiū! „Saulutė” 
(„Sunlight Orphan Aid”), 
419 Weidner Rd., Buffalo 
Grove, IL 60089. Tel. 847-537- 
7949. E-mail: DONATAST@AOL.COM 
Tax ID# 36-3003339.

• „Lietuvos Našlaičių 
globos” komitetui, pratęsdami 
paramą kitiems metams, ap
leistiems’ Lietuvos vaikams po 
$150 atsiuntė Genovaitė Ma- 
silionienė, Cleveland, OH; Iza-

'•belė Žmuidzinienė, Rochester, 
NY; Julia Skurdenis, Bronx- 
ville, NY; Joseph Yuknas, Maj. 
Ret. Denver, CO; berniukas 
Kyle Motley iš už laikraščių 
pardavinėjimą surinktų pinigų 
kas mėnesį siunčia po $15 
globojamam Lietuves vaikui.

Julija Skurdenis ir Paul
. Lalli, Bronxville, NY, atsiuntė 

$125 — tai pinigai, skirti Lie
tuvos vaikams dovanoms šv. 
Kalėdų proga.

Verutė Ringutė Lietuvoje 
globojamam vaikui atsiuntė šv. 
Kalėdų dovaną $20. Auko
tojams dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos” komite
tas, 2711 W. 71 Street, 
Chicago, IL 60629.

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

• 27 centai skambinant į 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dienas per savai
tę, 6 sekundžių intervalai. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
lietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. TRANSPOINT 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu!

• Automobilio, namų ir 
ligos draudimas atvyku- 
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, Balzeko 
muziejuje, 6500 S. Pulaski 
Rd., Chicago, IL 60629. II 
aukštas, tel. 773-581-4030.

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

• A.a. Emilijos Valan- 
tinienės atminimą pagerb
dama, Linda Flores, Houston, 
TX, atsiuntė $50 „Seklyčios” 
paramai. Dėkojame! „Sekly
čia”, 2711 W. 71 Street, Chi
cago, IL 60629.

• Almos fondas
A.a. dr. Alinos Domans

kienės atminimą pagerbdami, 
aukoja Almos fondui I.H. Dau
girdas, Wilmette, IL, ir Do
manskių šeima iš viso $100.

Gerbdama neseniai mirusio 
vyro atminimą, siunčiu $50 
Almos fondui, rašo Ona Petru
lienė, Omaha, NE.

A-a. Stasės Paukštelienėš 
atminimą pagerbdami, siunčia 
Almos fondui $33 United States 
Dep. of Treasury Rober A. 
Warren, Milwaukee, WI ir $15 
Willian ir Joyce Gardiner, New 
Berlin, WI.

Almos ir Lietuvos vaikų 
vardu reiškiame užuojautą 
velionių artimiesiems, o au
kotojams dėkojame! Aukos 
nurašomos nuo mokesčių. Tax 
ID 36-4124191. Čekius rašyti 
„Lithuanian Orphan Care”, 
pažymint, kad skirta Almos 
fondui. Siųsti: 2711 West 71 
St., Chicago, IL 60629.

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS

AURELIUS BUTVILAS
Tel. 312-580-1217

135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603 
'■ Galimos konsultacijos šeštadieniais

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas j

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo”) 
TeL 773-284-0100.

TeL 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas 
Jonas Gibaitis

Civilinės ir 
kriminalinės bylos

6247 S. Kedsie Avenue 
Chicago, IL 60629 
TeL 773-776-8700 

E-mail: GibaitiB@aol.com 
Toli free 24 hr. 888-77041742 

Darbo vai. nuo 8 vjt. iki 5 v.v. 
Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p.

• A.a. dr. Alinos Domans
kienės, buvusios „Lietuvos 
Našlaičių globos” komiteto 
aktyvios narės atminimą pa
gerbdami, draugai, pažįstami ir 
artimieji aukojo Lietuvos vai
kams: Vytautas ir Dalia Ja- 
nuškiai, Irena Kairytė, dr. 
Antanas ir Aldona Lipskiai, 
Leonas ir Nijolė Maskaliūnai, 
dr. Francis ir Aldona Mažeikai, 
dr. Jonas Prunskis, dr. 
Kazimieras ir Marytė Am- 
brozaiČiai, Stasys ir Elena 
Barai, Gediminas ir Birutė 
Biskiai, Kęstutis ir Sigmund 
Dailidės, Dana Elsbergas, Ri
mantas ir Regina Griškeliai, dr. 
V. ir A. Janevičiai, dr. Leonidas 
ir Praurimė Ragai, Raimondas 
ir Genė Rimkai, dr. Edmundas 
Ringus, dr. Jonas ir Janina 
Šalnai, drs. Vacys ir Augusta 
Šauliai, Jonas ir Marytė Utz, 
Algirdas ir Laima Stepaičiai, 
dr. Kazys Šukys, Algis Liepo
ms, Mindaugas ir Aldona Kly- 
giai, dr. ir ponia V.Vaitkai, Rim
gailė Zotovienė, Janina Vie- 
nužienė, Aleksas ir dr. Danguo
lė Vaitkai, dr. Vytautas ir Al
dona Urbai, Stasys Jokubaus- 
kas, Medardas ir Audronė Ka
raliai, Zen ir Angelą Kavak, 
Paulius ir Grasilda Petkai, 
Linas ir Dana Gyliai, Kostas ir 
Donata Burbai, Petras ir Vir- 
ginia Jokubauskai, Ramunė 
Kubiliūtė, Aleksas ir Regina 
Lauraičiai, Jonas ir Irena Pa
bedinskai, Pranas ir Gintra 
Nariai, Arūnas ir Irena Drau
geliai, Ona Julia Gylys, Jonas 
ir Indrė Lukai, dr. Thomas ir 
Dainė Quinn, Petras ir Joan 
Bielskai, Vytautas ir Ona Gu
tauskai, J. ir Birutė Briedžiai, 
Ona Rušėnienė, Eilėn Vitkaus
kas, Petras ir M. Ruliai, Juozas 
ir Sigutė Užupiai, Algimantas 
ir Dalia Urbučiai, Aldona ir 
Vytautas Šoliūnai, Jonas Ma
žeika, Bronė ir Oskaras Kre- 
fneriai, Algis Janušas, Regina 
Gailiešiūtė, Giedroje šeima, 
Vytautas ir Aldona Čepėnai, 
Zota Mickevičienė, Gražina 
Sturonienė, Petras ir Birutė 
Bučai, Kazys ir Danutė Tallat- 
Kelpšai, Dana ir Vincas Baziai,
O. Budėjus, Balys ir Aldona 
Slonskiai, Rima Sėli, Vida 
Tumasonienė, Hewson family, 
Jurgis ir Viligailė Lendraičiai, 
dr. ir mrs. Gabriel Misevic, 
Aldona Šmulkštienė, Erika 
Kedzierski, Lloyd ir Randy 
Gussis, Palos Community 
Hospital Medical Staff 
President dr. Michael J. Lynch, 
Richard Gavin, Ronald Ben- 
doraitis, Palos Community 
Hospital Department of Sur- 
gery dr., Ijaz Qayyum, Teodoras 
ir Ritonė Rudaičiai, The Hucko 
family, dr. Algimantas Ke
lertas, Shaw, Gussis, Domans
kis, Fishman and Glantz LLC, 
Edens Opticians ir Domanskių 
šeima. Iš viso šia liūdna proga 
suaukota $4,215.00. Lietuvos 
vaikų ir „Lietuvos Našlaičių 
globos” komiteto vardu reiš
kiame užuojautą a.a. dr. Alinos 
vyrui Van Domanskiui, sūnums 
ir jų šeimoms. Dėkojame vi
siems aukotojams už aukas. 
„Lietuvos Našlaičių globos” 
komitetas liūdi netekęs darbš
čios narės! „Lietuvos Naš
laičių globos” komitetas, 
2711 W. 71 Street, Chicago, 
IL 60629.

• „Draugai ir artimieji, 
pagerbdami a.a. Gabrieliaus 
Vidmanto pirmųjų metų mir
ties atsiminimą, Lietuvos naš
laičių globai siunčiame $140 — 
A. Krygeris, Monika Vosylius, 
Irute ir Stasys Ilgūnai, Rūtelė 
ir Viktoras Manokos, I. Zmui- 
dzinienė, P. Kirsteinas, K. 
Bukiai, St. Bliudnikiene, A. 
Pauliukoniai, J. ir D. Pra- 
sauskai, A. Druseikis, N. Pier- 
ce, E. Blavesciuniene ir Valerįja 
Sodys”. Šį laišką persiuntė Ina 
Gvildienė, Staten Island, NY. 
Lietuvos vaikų vardu dėkojame 
aukotojams! „Lietuvos Naš
laičių globos” komitetas, 
2711 W. 71 Street, Chicago, 
IL 60629.

ticketmaster.com
mailto:DONATAST%40AOL.COM
mailto:GibaitiB%40aol.com



