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Krikščionys demokratai 
ginčijasi, kas „tikresnis”

Vilnius, spalio 26 d. (BNS) riant naują partiją. „Tie, kurie 
nenorėjo jungtis, lieka ir to
liau tęsia LKDP veiklą”, teigė

— Aršiais priešininkais pavir
tę buvę nebeegzistuojančios 
Lietuvos krikščionių demo
kratų partijos (LKDP) ben
dražygiai ginčijasi tarpusavyje 
dėl teisės vadintis LKDP tra
dicijų tęsėjais.

Kaip žinoma, gegužės mė
nesį LKDP susijungė su Kazio 
Bobelio vadovaujama krikš
čionių demokratų sąjunga 
(KDS) ir pasivadino partija 
„Lietuvos krikščionys demo
kratai” (LKD). Liepą Teisingu
mo ministerija šią partiją per
registravo nauju pavadinimu.

Dalis LKDP narių, vadovau
jami buvusio partijos pirmi
ninko, akademiko Zigmo Zin
kevičiaus, atsisako pripažinti 
jungimosi su Krikščionių de
mokratų sąjunga faktą ir rei
kalauja, kad Teisingumo mi
nisterija pakeistų savo spren
dimą dėl LKDP pavadinimo 
pakeitimo.

Z. Zinkevičius ir save LKDP 
valdybos pirmininku vadinąs 
buvęs parlamentaras Ignacas 
Uždavinys penktadienį Seime 
surengė spaudos konferenciją 
savo nuostatai paaiškinti. „Šie 
veiksmai yra neteisėti ir 
prieštaraujantys Politinių par
tijų ir policinių organizacijų 
įstatymui bei Civiliniam ko
deksui. Mes prašome, kad 
būtų pripažįstama LKDP 
veikla”, pareiškė I. Uždavinys. 
Z. Zinkevičiaus nuomone, įvy
ko ne partijų jungiamasis, o 
nuo LKDP atskilusios dalies 
susijungimas su KDS, įku-

Jis.
I. Uždavinio teigimu, šiuo 

metu yra apie 800-1,000 žmo
nių, norinčių tęsti LKDP 
veiklą.

Jeigu ministerija nepakeis 
savo sprendimo, LKDP tradi
cijos tesėjai ketina kreiptis į 
teismą.

LKDP veiklos tesėjai teigė 
neturį pretenzijų dėl naujos 
partijos įkūrimo, tačiau no
rėtų atgauti LKDP priklau
santį turtą ir patalpas.

Spaudos konferenciją stebė
jęs buvęs LKDP valdybos pir
mininkas, o dabar — LKD 
vicepirmininkas Algirdas Sau
dargas teigė, jog Z. Zinke
vičius ir I. Uždavinys negali 
tęsti LKDP veiklos, nes ji ne
buvo nutrūkus. „Partija pa
koregavo pavadinimą ir vis
kas. Šitie kolegos formaliai 
yra LKD nariai. Tai yra ta 
pati LKDP partija, tik pakei
tusi pavadinimą”, aiškino jis.

A. Saudargo teigimu, LKDP 
ir KDS skyrių jungimasis 
„vyksta sklandžiai”, tačiau iki 
šiol iš 59 skyrių tik 15 susi
jungė, o 15 yra Jungimosi pro
cese”.

Z. Zinkevičiaus ir A. Saudar
go šalininkų ginčas suartino 
ankstesnius aršius priešinin
kus — vadinamuosius krikš
čionis demokratus ortodok
sus — su moderniaisiais 
krikščionimis demokratais.

Tėvynėje pasižvalgius
* Vyriausybė apsispren

dė pradėti mokesčių reformą. 
Ministrų kabineto strategi
niame posėdyje nutarta nuo 
kitų metų sausio mėnesio pel
no mokestį sumažinti nuo 24 
iki 15 proc., bet panaikinti nu
linį įkainį investuotam į ga
mybą pelnui. (LR,Elta)

* Lietuvos delegacijai 
vadovaujantis susisiekimo 
viceministras Valerijus Pono- 
mariovas negalėjo dalyvauti 
ketvirtadienį Maskvoje pra
sidėjusiose derybose dėl krovi
nių gabenimo geležinkeliu 
įkainių bei Klaipėdos ir Kara
liaučiau? valstybinių jūrų uos
tų bendradarbiavimo. Pra
sidėjus deryboms su Rusijos 
transporto ministerijos ats
tovais, netikėtai pablogėjo vice
ministro savijauta. (LR,R,LŽ,Elta)
* Lietuva gali tikėtis pasi

rašyti su Kinija muitinių 
bendradarbiavimo sutartį, o 
Klaipėda — pradėti dirbti su 
didžiausiais Kinijos uostais, 
tokias žinias iš Kinijos 
parvežė Ūkio ministerijos de
legacija, praėjusią savaitę ten 
viešėjus su oficialiu vizitu.

* Nors Kauno savivaldy
bės mero potvarkiu 2001- 
2002 metų šildymo sezoną re
komenduota pradėti nuo spa
lio 19 dienos, mokyklose šil
dymo sezoną žadama pradėti 
tik po moksleivių atostogų — 
nuo lapkričio 5-osios.
* Ketvirtadienį turėjo bū

ti parašais patvirtintas Lie
tuvos socialdemokratų parti
jos (LSDP) ir Naujosios są
jungos (NS, socialliberalų) 
bendro darbo reglamentas. 
Tačiau paskutiniu momentu 
socialliberalai atsisakė jį pasi
rašyti. (KD.Elta)

* Juodligės baimė pri
vertė Lietuvos veterinarus
susirūpinti juodligės kapa
viečių apsauga. Ketvirtadienį 
Jurbarko rajono Pelučių kai
mo gyventojos Kazimieros Du- 
binskienės pievoje veterina
ras, norėdamas apjuosti vietą, 
kur 1962 m. buvo užkasta nuo 
juodligės nugaišusi karvė, 
kalė betoninius stulpelius. Se
nieji šią vietą juosę mediniai 
kuoleliai jau buvo sutrūniję, ir 
kapavietėje netrukdomi galėjo 
ganytis gyvuliai ar žemę ka
sinėti vietos gyventojai. Lietu
voje yrą 358 kapavietės, kur 
užkasti nuo juodligės kritę gy
vuliai. Visos jos pažymėtos be
tono plokštėmis su užrašu 
„Juodligė”. Nuo 1920 m. dėl 
juodligės Lietuvoje sunaikinti 
ir užkasti 1,006 gyvuliai.

(BNS)
* Valstybinė ligonių kasa 

užsipuolė vaistų bendrovę, 
kuri gelbėjo merginos gyvybę. 
Gegužės mėnesį, gelbėdamas 
20-metės Sandros Amaus- 
kaitės gyvybę, Šveicarijos far
macijos bendrovės „Novartis 
Pharma” atstovybės Lietuvoje 
vadovas Aidas Kudarauskas 
atvežė iš Latvįjos kelias pa
kuotes ypač brangių vaistų. 
Valdininkai A. Kudarauskui 
priekaištauja, kad šie vaistai 
Lietuvoje neregistruoti.
* Bendrovė „Mažeikių naf

ta” rengiasi susigrąžinti seną 
savo turtą — degalines, kurių 
savininkė šiuo metu yra kita 
Mažeikių bendrovė „Uotas”.

* Lietuvos laisvosios rin
kos instituto žinovai pristatė 
sociologinį tyrimą „Gyventojų 
požiūris į korupciją”. Net 50 
proc. apklaustųjų patvirti
no, jog duotas kyšis padėjo 
išspręsti problemą. (LŽ,VŽ,Elta)
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t Dideliam būriui Lietuvos žurnalistų penktadienį ministrų kabineto posėdžių salėje įteiktos kūrybinio konkurso
..Žiniasklaida — prieš korupciją” premijos. Geriausią rašinių autorius apdovanojo Europos Sąjungos (ES) misi
jos ambasadorius Lietuvoje Michael Grehem ir Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) vadovas Valentinas Junokas. 
Žurnalistinį konkursą buvo paskelbusi ES PHARE programa, Lietuvoje įgyvendinanti projektą „Parama Lietu
vos Respublikos antikorupcinei programai”. Konkurse dalyvavo 35 žurnalistai, pateikę ne po vieną vertingą ti
riamosios žurnalistikos straipsnį korupcijos tema. Vertinimo komisija septynias pirmąsias premijas paskyrė Ed
mundui Jakilaičiui (LNK televizija), Leonardui Jokšui („Kauno diena”), Vytautui Matulevičiui (Baltijos televi
zija), Vaidotui Zaleckiui („Klaipėda”), Alvydui Ziabkui („Lietuvos rytas”), „Respublikos" žurnalistams Aldonai 
Kvedarienei ir Alfredui Zdramiui. Taip pat įteikta po trylika premijų regioninės ir vietinės žiniasklaidos 
Žurnalistams. ■ Gedimino Žilinsko (Eltai nuotr.

JAV Kongresas ketina paremti 
tolesnę NATO plėtrą

Vašingtonas, spalio 26 d. 
(BNS) — JAV Kongresas keti
na pareikšti paramą Amerikos 
prezidento George W. Bush 
NATO plėtros idėjai „nuo Bal
tijos iki Juodosios jūros”.

Kaip pranešė Lietuvos am
basada Vašingtone, tiečiadie- 
nį JAV Kongreso Atstovų 
rūmuose ir Senate pristatytas 
„Laisvės sutvirtinimo aktas 
2001” (Freedom Consolidation 
Act 2001).

šiame dokumento projekte 
JAV Kongresas išreiškia pa
ramą JAV prezidento G. W. 
Bush šiemet birželio 15 d. kal
boje Varšuvoje apibrėžtai 
NATO plėtros idėjai. Doku
mente Kongresas taip pat ra
gina kitas NATO nares dirbti 
kartu su JAV, kad ši idėja 
būtų įgyvendinta NATO vir
šūnių susitikime 2002 m. Pra
hoje.

12 Kongreso narių parengtą 
aktą Atstovų rūmuose pristatė 
Kongreso atstovas Doug Be- 
reuter. Senate aktą parėmė 19 
senatorių, jį pristatė įtakingas 
senatorius Jesse Helms.

„Laisvės sutvirtinimo aktas 
2001” bus išsamiau svarsto
mas Atstovų rūmų Tarptauti
nių ryšių komitete bei Senato 
Užsienio reikalų komitete spa
lio 31 dieną.

Bendrą demokratų ir respub
likonų idėją dėl šio akto

* Vyriausybė išbraukė iš 
privatizuojamų objektų są
rašo Svečių namus Latvių 
gatvėje ir planuoja juos sure
montuoti bei pritaikyti aukštų 
svečių priėmimui. „Privatus 
sektorius tinka ne visiems 
svečiams. Neminėsiu konkre
čių pavardžių, bet yra buvę 
tokių atvejų, kai aukščiausio 
lygio svečiai nenakvojo Lietu
voje vien todėl, kad jiems ne
buvo sudarytos tinkamos są
lygos ir garantuota apsauga”, 
sakė užsienio reikalų minis
tras Antanas Valionis. Pasak 
jo, namus prestižiniame Žvė
ryno rajone ketinama pritai
kyti saugiam užsienio svečių 
gyvenimui, o šalia planuojama 
pastatyti keliasdešimties vie
tų viešbutį kitiems delegacijų 
nariams. Planuojama, kad so
vietmečiu statyti Svečių na
mai bus suremontuoti už 
maždaug 12 mln. litų. (BNS)

pasveikino Lietuvos amba
sadorius JAV Vygaudas Ušac
kas. „NATO plėtra 2002 me
tais prisidės prie laisvos ir vie
ningos Europos sukūrimo. Ko
va prieš tarptautinį terorizmą 
dar kartą išryškino NATO 
plėtros svarbą”/įstžymėjo jis.

* Klaipėdos meras Ri
mantas Taraškevičius krei
pėsi į miesto gyventojus, pra
šydamas padėti užkirsti kelią 
pastaruoju metu plintančiam 
neaiškios kilmės miltelių siun
tinėjimui. Klaipėdos specialio
sios tarnybos jau du kartus 
vyko į tą patį Baltijos prospek
to namą, kur pašto dėžutėse 
gyventojai rado 8 vokus su 
neaiškios kilmės milteliais. 
Miltelius vokuose siuntinė- 
jančių asmenų meras prašo 
„sustoti ir nedaryti neapgal
votų veiksmų”, nes kiekvienas 
toks „pajuokavimas” miestui 
kainuoja apie 10,000 litų. R. 
Taraškevičiaus manymu, šie 
pinigai galėtų būti skirti mies
to tvarkymui, mokykloms ar 
kitoms svarbioms reikmėms.

* New Yorke leidžiamas
finansų specialistams skirtas 
žurnalas „Global Finance” ge
riausiu komerciniu banku Lie
tuvoje šiais metais pripažino 
Vilniaus banką, o Latvijoje — 
„Unibanka”. (LR,Eite)

Pirmąjį šių metų pusmetį 
Vilniaus viešbučiuose ir sve
čių namuose buvo apsistoję 
88,100 svečių — 12.1 proc. 
daugiau nei tą patį 2000 m.

' laikotarpį. (VŽ,Elta)
* Bronislovas Lubys nuo

spalio 17 d. valdo 17.82 
proc. akcijų AB „Dolomitas”, 
kurios pagrindinė veikla — 
kelių tiesimas, skaldos gami
nimas. (VŽ,Elta)

* Po pėdos traumos atsi
gaunančio 26 metų 220 cm 
ūgio Žydrūno Ilgausko NBA 
sezonas prasidės geriausiu at
veju gruodžio mėnesį: Cleve- 
lando „Cavaliers” klubo vidu
rio puolėjas tikrai praleis spa
lio 30 d. prasidedančio sezono 
pradžią. 1996 m. savo karjerą 
NBA pradėjęs lietuvis dėl pė
dų traumų per keturis sezo
nus praleido 267 „Cavaliers” 
rungtynes. Ž. Ilgauskui tris 
kartus buvo lūžusi dešinioji 
pėda ir du kartus — kairioji. 
Dabar lietuvis po truputį tre
niruojasi su komanda. rSNSi

* JAV prezidentas Geor
ge W. Bush atsiuntė sveiki
nimo laišką Lietuvos premje
rui Algirdui Brazauskui vy
riausybės šimtadienio proga ir 
padėkojo už paramą kovoje su 
terorizmu. Laišką Lietuvos 
premjerui perdavė pas jį penk
tadienį pietauti atvykęs JAV 
ambasadorius Lietuvoje John 
F. Tefft. (BNS)

* Lietuva paprašė Ukrai
nos informacijos apie nele
galaus kapitalo judėjimą iš 
Ukrainos per Lietuvą, jei uk
rainiečiai- tokios informacijos 
turi. Anot pranešimų, spalio 
20 d. Ukrainos prezidentas 
Leonid Kučma susirinkime, 
skirtame pinigų „plovimo” 
problemai, pavedė atitinka
moms struktūroms kreiptis į 
Baltijos valstybių vyriausybes, 
raginant neleisti vykdyti ne
teisėtus finansinius sando
rius. Ukrainos prezidentas esą 
teigęs, kad per Baltijos valsty
bes „praeina daugiausia abe
jotinų sandorių” ir kad jos yra 
„koridorius” nelegalaus kapi
talo judėjimui. Jokių faktų 
apie tai Ukraina nepateikė.

* Karaliaučiaus srities 
statistikos šių metų I pus
mečio duomenimis, Lietuvą 
pagal tiesiogines investicijas 
lenkia tik Vokietija, kurios 
sąskaitoje jų yra 9.8 mln. JAV 
dol., Lietuvos — 9.1 mln. dol. 
Pagal investicijas Lietuva gali 
išsiveržti į pirmą vietą, nes 
Vakarų pramonės ir finansų 
korporacija planuoja kitąmet 
milijonines investicijas.

* Vilniaus apygardos 
teismas penktadienį paskelbė 
nuosprendį kruvinais darbais 
pagarsėjusiai Valerijaus Ja
nuškevičiaus samdomų žudi
kų gaujai. Du gaujos organiza
torius — Valerijų Januškevi
čių ir Vladimirą Rafejenkovą 
teismas įkalino iki gyvos gal
vos. Trečias gaujos organizato
rius Genadijus Čapanidzė nu
teistas 19 metų kalėjimo, nors 
prokuratūra prašė jį įkalinti 
iki gyvos galvos. Byloje nuo
sprendis iš viso buvo paskelb 
tas 21 asmeniui. Už įvairius 
nusikaltimus jia nuteisti ka
lėjimu iki gyvos galvos, taip 
pat laisvės atėmimo bausmė
mis nuo 2 iki 19 metų. Gaujos 
byloje iš viso yra 66 nusikalti
mų epizodai. Gauja žudė vers
lininkus ir nusikaltėlių pasau
lio autoritetus, sprogdino au
tomobilius, plėšė ir darė kitus 
nusikaltimus. ibnsi

Paša ulio na ujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, Interfax, ITAR-TASS, 

BNS žinių agentūrų pranešimais)

Vašingtonas. JAV gynybos sekretorius Donald Rumsfeld ne
abejoja, kad anksčiau ar vėliau Afganistaną valdantis Talibano ju
dėjimas žlugs. „Tai lengvesnis uždavinys nei sugauti vieną žmogų 
— Osama bin Laden”, sake jis interviu laikraščiui „USA Today”. 
Gynybos sekretorius pabrėžė, kad pasaulyje yra daug valstybių, 
kuriose gali pasislėpti tarptautinio terorizmo vadas bin Laden. 
„Jis turi daug pinigų, daug jį remiančių žmonių, ir aš tiesiog ne
žinau, ar mūsų pastangos bus sėkmingos”, sakė jis. Reikšdamas 
įsitikinimą, kad „potalibiškasis Afganistanas” bus sukurtas, D. 
Rumsfeld pabrėžė, kad šalies ateitį turi lemti patys afganistanie
čiai, o JAV tikslas — „sustabdyti terorizmą, teroristus, kad jie ne
terorizuotų JAV ir viso likusio pasaulio”. Gynybos sekretorius taip 
pat apkaltino talibus, jog šie kaip priedangą naudoja civilinius ob
jektus: įrengia vadavietes bei kareivines mečetėse, mokyklose ir 
ligoninėse,vildamiesi, kad vengiant taikių gyventojų,aukų šie ob
jektai nebus bombarduojami.

Kabulas. Vienam iš aukščiausių Afganistano opozicijos vadų 
tremtyje Abdul Haq, kurį Talibanas penktadienį paėmė į nelais
vę, netoli Kabulo buvo įvykdyta mirties bausmė, agentūrai AFP 
pranešė talibų atstovas spaudai. „Remiantis ulemų įsakymu, nu
rodančiu įvykdyti mirties bausmę kiekvienam Amerikos šnipui, jie 
buvo sušaudyti", pridūrė jis Kartu su garsiu vadu, 9-tame dešimt
metyje kariavusiu su Afganistaną okupavusia sovietų kariuome
ne, buvo sušaudyti dar du su juo sulaikyti asmenys. Abdul Haq 
buvo neseniai sugrįžęs iš užsienio, kad surengtų derybas dėl pota- 
libaninės vyriausybės sudarymo.

Islamabadas. Aukščiausiasis Talibano vadas, mula Moham
mad Omar penktadienį paragino visus musulmonus per artimiau
sias 72 vai. surengti protesto akcijas dėl JAV karo veiksmų Afga
nistane, pranešė Pakistane įsikūrusi naujienų agentūra „Afghan 
Islamic Press”. Pareiškime smerkiama spalio 7 d. pradėta JAV oro 
kampanija Afganistane ir teigiama, kad karo veiksmai tik akty- 
vės. „Amerika, Indija, Rusija ir Izraelis atsakingi dėl terorizmo. 
Visur žudomi musulmonai, prieš juos naudojami naujausi ginklai. 
Ar tai ne terorizmas? Ar musulmonai turėtų pasyviai stebėti šias 
žudynes?”, klausė mula. „Jeigu pasaulio musulmonai sutinka su 
mano požiūriu, per artimiausias 72 valandas jie turėtų surengti 
masines protesto demonstracijas”, sakė jis.

Vašingtenns Juodligės sporų rasta ir JAV Centrinės žvalgybos 
valdybos (ČIA) pastate netoli Vašingtono, penktadienį pranešė po 
rugsėjo 11-osios teroro atakų įsteigto Teritorinio saugumo įstaigos 
direktorius Tom Ridge. „Aš jums negaliu pasakyti,‘kiek juodligės 
užkrato ten yra, tačiau, pirminiais duomenimis, pastate rastas 
bakterijų kiekis yra nežymus”, sakė T. Ridge NBC televizijai. ČIA 
patalpose, kur rūšiuojamas valdybai adresuotas paštas, iki šiol ne
buvo rasta jokių įtartinų siuntinių ar laiškų. „Šiuo metu mes dar 
nepriėjome prie jokių išvadų, ar pašto sistemoje cirkuliuoja vienas 
ar daugiau laiškų su juodligės užkratu”, teigė T. Ridge.

Tokyo. Japonija penktadienį pranešė, kad sustabdys Pakista- 
nui ir Indijai paskelbtas sankcijas, taip atverdama galimybę vėl 
atnaujinti ekonominę pagalbą šioms valstybėms, remiančioms 
JAV vadovaujamą oro smūgių kampaniją Afganistane. „Vėliau 
apsvarstysime konkrečią pagalbą abiem šioms valstybėms, sakė 
Japonijos kabineto vyriausiasis sekretorius Yasuo Fukuda. Kai 
Indija 1998 m. gegužę įvykdė požeminius branduolinius sprogdini
mus, o Pakistanas savo ruožtu irgi atliko branduolinį sprogdini
mą, Japonija sustabdė visas naujas paskolas bei piniginę paramą 
šioms valstybėms, išskyrus humanitarinę pagalbą.

Vašingtonas. Rusija pradėjo tiekti į Afganistaną šarvuotąją 
techniką Šiaurės sąjungai, kuri kariauja su talibais. CNN teigia, 
kad 40 tankų „T-55” ir maždaug 100 įvairių šarvuotųjų mašinų 
siunčiami į Afganistano teritoriją, kurią kontroliuoja sąjunga. 
„The VVashington Post ’, remdamasis šaltiniais Amerikos žvalgy
boje, rašo, kad Šiaurės sąjunga gaus maždaug 80 pėstininkų kovos 
mašinų, keliasdešimt šarvuotųjų automobilių „BTR-60”. Visa ši 
technika buvo pagaminta buvusioje Sovietų sąjungoje ir yra gerai 
žinoma afganų kovotojams.

Londonas. Osama bin Laden ir „ai Qaeda” „įsigijo branduoli
nių medžiagų, kurias gali panaudoti teroristiniame kare su Vaka
rais”, penktadienį rašo Londono laikraštis „The Times”, remda
masis šaltiniais žvalgyboje Teroristai kol kas negali smogti bran
duolinio smūgio, bet esant pirmai galimybei, gali tai padaryti. 
Laikraštis pažymi, jog teroristai atitinkamų medžiagų gavo iš Pa
kistano. Būtent ši informacija gali paaiškinti, kodėl buvo nu
spręsta greitai veikti prieš O. bin Laden ir jo teroristų tinklą.

Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Taryba (ST) ketvirtadienį 
vienbalsiai paragino Izraelį išvesti pajėgas iš autonominių Palesti
nos savivaldos teritorijų, tačiau šiuo klausimu nepriėmė teisiškai 
įpareigojančio sprendimo. ST nariai išsakė „nuoširdųsusirūpini- 
mą dėl prievartos prasiveržimo ir apgailestavimą dėl abiejų vals
tybių aukų”. Tuo tarpu Izraelio vadinamasis saugumo kabinetas 
pareiškė, kad atitrauks pajėgas iš palestiniečių teritorijų tik tuo 
atveju, jeigu Palestinos savivalda įvykdys duotus pažadus dėl sau
gumo priemonių įgyvendinimo.

Talinas. Neseniai išrinktas Estijos prezidentu Arnold Ruutel 
pasiūlė Estijos salose įsteigti NATO bazę, įrengti oro ir laivų uos
tą. Laikraštis „Eesti Paevaleht” rašo, jog A. Ruutel tai pasiūlė 
JAV karinio kontingento Europoje vado pavaduotojui Carlton Ful- 
ford ir parlamento užsienio poli
tikos komisijai. Pagal įstatymus 
Estijos prezidentas turi teisę at
stovauti valstybei užsienio po
litikoje, bet priimti konkrečius 
sprendimus yra vyriausybės ir 
parlamento pirminė teisė. Iki 
šiol nė vienas aukštas asmuo 
Estijoje tokių siūlymų nepa
teikė.

KALENDORIUS
Spalio 27 d.: Frumentes, Gedai- 

nis, liūtė, Ramojus, Tautrimė, Vin
centas (Vincas).

Spalio 28 d.: Šv. Simonas ir Ju
das (Tadas), apaštalai; Almonė, Gau
drimas, Vikis.

Spalio 29 d.: Ermelinda, Gelgau
das, Narcizas, Tolvydė, Violetos, Že
maitė.
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15 ATEITININKŲ
GYVENIMO

Medžiagų siųsti: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest, IL 60045-2660

Dėkojame už nenuilstamą paramą
Mieli Ateitininkų Šalpos fondo nariai,

Dėkojame Jums už Jūsų nenuilstamą paramą Lietuvos ir pa
saulio ateitininkams, už Jūsų rūpestį saugant ir ugdant krikš- 
čioniškas vertybes ir lietuvybę šiame „moderniame” pasaulyje, 
kur vyrauja neapykanta, melas ir kerštas. Jūsų parama Lietu
vos moksleivijai ir studentijai bei lietuviams Amerikoje yra pats 
geriausias pavyzdys kaip reikia liudyti Kristų savuoju gyveni
mu, ir iš tikrųjų siekti visa atnaujinti Jame.

Dangiškasis Tėvas telaimina Jūsų pastangas ir ryžtą šiame 
apaštališkame darbe.

Su nuoširdžiausiais linkėjimais,
Kęstutis Bagdžius

AF generalinis sekretorius

A.A. VYTAUTĄ VYGANTĄ 
PRISIMENANT
1930.02.17 — 1998.10.13

Minint trejų metų sukaktį kviečiame draugus maldoje prisi
minti a.a. Vytautų Vygantų (1930.02.17 — 1998.10.13)

Šv. Pranciškaus malda 
Padėk nešti Tavo taikų.
Kur neapykanta, padėk sėti Tavo meilę.
Kur įžeidimas, gailestingų atlaidumų.
Kur abejonė, tikėjimų Tavim.
Kur neviltis, padėk skleisti Tavo viltį.
Kur tamsumas, nešt Tavo'šviesų.
Kur nuliūdimas, tikrų džiaugsmų Tavyje.
O, Viešpatie, padėk labiau norėt 
kitus paguost, kaip būti paguostam, 
suprast kitus, kaip būt suprastam, 
ir mylėt labiau, kaip būti mylimam.
Nes kai atleidžiu, Tu atleidi man.
Kai būnu dosnus, duodi man gausiai 
Ir kai mirštu, gyvenu amžinai.

Paminklo šventinimas Putnamo Dangaus Vartų kapinėse 
2001 m. spalio 28 d. — Šv. Mišios 11 vai. ryto.

Ateitininkų federacijos valdyba

VAKARONE SU VYSK. 
KAUNECKU

Čikagoje lankėsi Telšių ninku gyvenimų bei rūpes-

ATEITININKAI
Spalio viduryje Ignalinos 0. 

Kudabos vidurinėn mokyklon 
susirinko arti 60 moksleivių 
ateitininkų iš Marcinkonių, 
Merkinės, Valkininkų, Grigiš- 
kių, Vilniaus ir Ignalinos. Čia 
vyko Vilniaus krašto ateiti
ninkų kuopų dienos „Kvė
puok laisve”.

Renginį ruošė nuo 1997 me
tų Ignalinoje veikianti Pra
no Dovydaičio „Ežerų vaikų” 
kuopa, vadovaujama nepails
tančios globėjos mokytojos 
Laimos Teteriukovienės. 
Moksleiviai trumpu vaidini
mėliu pristatė renginio temą, 
vėliau visi buvo suskirstyti į 
būrelius, kuriuose diskutavo 
laisvės temą, paruošė yaidi- 
nimėlius. Daug minčių buvo 
pasakyta apie laisvės pras
mę, kam ji mums duota, kaip 
mes ja naudojamės. Laisve 
reikia mėgautis, ją mylėti, bet 
negalima piktnaudžiauti, rei
kia gerbti ir kitų laisves. 
Laisvė yra prasminga tik kar
tu su atsakomybe.

Laisvalaikio metu turėjome 
galimybę pavaikščioti po mies
tą, susipažinti su jo istorija ir 
dabartimi. Padėjome gėlių 
prie Tremtinių kryžiaus.

Puikią nuotaikų padovano
jo mus priėmusios mokyklos 
teatro grupė, vadovaujama 
Jolantos Narbutaitienės. Ji 
parodė muzikinį vaidininlą 
pagal V. Palčinskaitės Žo
džius „Vejuosi vasarą.”. Mu
ziką kūrė ir atliko tos mokyk
los moksleivės ateitininkės. 
Kadangi į Ignaliną susirinku; 
beveik visų Vilniaus krašto ' 
ateitininkų kuopų atstovai, 
tai kalbėjome ir apie organi
zacijos veiklą, tolesnius pla
nus. „Ežero vaikų" kuopos 
narės Lina Teteriukovaitė ir 
Rūta Gaižutytė aptarė savo 
kuopų veiklą. Pirmaisiais gy-

IGNALINOJE
vavimo metais kuopa rūpi
nosi savo narių sąmonin
gumu, domėjosi ateitininkų is
torija, ideologija, formavosi 
kaip vienetas. Sustiprėjusi ir 
pagausėjusi kuopa dabar turi 
nemažą įtaką mokyklos gyve
nime. Jau antri metai vykdo 
projektą „Kad visiems gyven
ti būtų gera”. Šio sumanymo 
tikslas — vyresniųjų mokslei
vių pagalba jaunesniesiems, 
bendravimas, mokymasis vie
ni iš kitų. Vyresnieji mokslei
viai ateitininkai vadovauja 
studijoms: anglų kalbos, gita
ros, šokių, sporto, dailės ir kt., 
o į šiuos būrelius ateina jau
nesnieji, daugiausia pradinių 
klasių mokiniai. Šiame pro
jekte dalyvauja beveik šimtas 
moksleivių. Net keista, kaip 
tos kuopos nariai dirbdami 
net tris/keturias popietes per 
savaitę su jaunesniaisiais dar 
randa laiko sueiti draugėn, 
dalyvauti šv. Mišiose, giedoti, 
pasidalinti patirtimi, džiaugs
mais ir rūpesčiais. Jie taip 
veikliai dalyvauja visuose Vil
niaus vietovėse ir respubliki
niuose ateitininkų renginiuo
se. Ne be reikalo ši kuopa 
prieš porą metų tapo čingų 
konkurso antros vietos laimė
toja. Vilniaus kraštas negali 
didžiuotis ateitininkų kuopų 
gausa, bet esančios yra sti
prios, veiklios, turi nuosta
bius pasiaukojančius globė
jus.

Šv. Mišios jaukioje Palū
šės bažnyčioje, Talentų vaka
ras, liaudiška vakaronė, disko
teka, krepšinio varžybos — 
viskas susirinkusiefas moks
leiviams buvo įdorrio, visur 
noriai dalyvavo. Turbūt tokie 
ir turi būti ateitininkai, atvi
ri viskam, laisvi, besistengian
tys visa pakeisti, atnaujinti 
Kristuje.

Rėdą Sopranaitė

vysk. Jonas Kauneckas. Ta 
proga spalio 18 d. Ateitininkų 
namuose, Lemonte, buvo su
ruošta vakaronė su vyskupu, 
visos Ateitininkų federacijos 
Dvasios vadu. Vakaronėje 
dalyvavo maždaug 60 asme
nų, kurie klausėsi vyskupo 
kalbos ir atsakymų į dalyvių 
klausimus apie Lietuvos atei
tininkus, parapijinę veiklą, ti
kybos dėstymą ir daugelį kitų 
temų.

Vakaronę pradėjo Juozas 
Polikaitis, apibūdindamas 
vyskupo įdomų ir kartais ne
lengvą kelią į kunigystę. 1933 
m. gimęs vysk. J. Kauneckas 
pradėjo savo profesinį gyveni
mą būdamas techniku, dirbo 
atsakingose pareigose net ke
liose įstaigose. Net keletą 
kartų davė prašymą, norėda
mas įstoti į Kauno kunigų 
seminariją, kol buvo priimtas. 
Buvo Tikinčiųjų teisėms gin
ti komiteto narys. Šiuo metu 
yra Ateitininkų federacijos 
Dvasios vadas ir administruo
ja bei rūpinasi 152 parapijų 
reikalais Telšių vyskupijoje.

Vysk. Kauneckas įdomiai 
bendravo su vakaronės daly
viais, norėdamas labiau rea
guoti į mums rūpimus klausi
mus, negu ilgai kalbėti paties 
sugalvota tema. Kartais kal
bėta specifiškai apie ateiti-

MAS ŽIEMOS KURSAI 
DAINAVOJE

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

Norintys dalyvauti, prašomi 
registruotis ei. paštu: plunks- 
na@aol.com parašydami pa
vardę ir vardą, adresą, amžių 
ir namų telefono numerį. Re
gistracijos informaciją ir rei
kalingas anketas (Camper 
registration and consent re- 
cord; camp health history 
record, ir drausmės sutartį) 
galima išspausdinti iš ateiti
ninkų tinklapių http:/ 
www.ateitis.org Užpildžius 
anketas, jas drauge su kursų 
mokesčiu, 180 JAV dolerių če
kiu, išrašytu „Lithuania Ca-

čius, kartais bendrai apie kata
likų gyvenimą bei rūpesčius. 
Susipažinęs su ateitininkų 
veikla Lietuvoje, jis davė tiks
lius pavyzdžius: kas toje veik
loje pozityvaus, kur dar reikia 
padirbėti. Nuo ateitininkijos 
atgimimo laikotarpio, pagrin
diniai vado«B pasikeitė, bet 
sąjūdžio veikla tęsiasi. Tų 
pirmųjų dienų spiritus mo
vens, kun. Arvydas Žygas, da
bar labai užsiėmęs darbais 
Kauno Kunigų seminarijoje, o 
veikli sės. Daiva Kuzmickaitė 
užimta savo dėstymo pareigo
mis Vytauto Didžiojo u-te. Ta
čiau ateitininkai ir toliau vei
kia, nors patiria tam tikro 
abejingumo iš kai kurių mo
kytojų, kunigų ir bendrai Lie
tuvos visuomenės. Nėra klau
simo, kad elektroninis pasau
lis padeda ir ateitininkams 
efektyviau veikti. Jei jis pats 
negali dalyvauti Federacijos 
valdybos posėdyje, gali bent 
pasidalinti savo mintimis 
elektroniniu paštu. Tokiu 
būdu galima paskleisti kitas 
žinias, pvz. — vienos veiklios 
ir mylimos ateitininkų vado
vės sūnaus laidotuvėse gau
siai dalyvavo iš visur atvykę 
ateitininkai, gavę žinias ir 
informaciją elektroniniu paš
tu.

Gerb. svečias pateikė pa-

tholic Feeration, Ine., Ateitis, 
MAS”, siųsti Onilei Šeštokai- 
tei, 15 Christine Lane, Media, 
PA 19063.

Po gruodžio 12 dienos mo
kestis bus 190 JAV dolerių.

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

ATEITININKŲ RENGINIAI 
Čikagoje

Spalio 28 d. — Ateitininkų 
Šalpos fondo narių ir rėmėjų 
susirinkimas 12 vai p.p. Atei
tininkų namuose, Lemonte.

vyzdžių kaip ateitininkai pa
veikia kitus ir yra sumanūs 
išryškinti šių dienų proble
mas. Kai kurios studentų 
ateitininkų akademijos su
traukia maždaug 150 stu
dentų. Vienos vietovės kle
bonas kvietė grįžti, nes aka
demijos metu studentai ben
dravo su tos apylinkės gyven
tojais,- kvietė vietinius gyven
tojus į pokalbius ir paskaitas, 
o bažnyčioje per šv. Mišias 
klebonas pastebėjo tokį susi
rinkusiųjų būrį, kaip retai 
matomą. Vienu atveju, studen
tai norėjo patirti neįgaliųjų 
problemas dabartinėje Lie
tuvoje. Kai kurie sėdo į neį
galiųjų kėdes ir ridendami po 
miestą, stebėjo kaip žmonės į 
juo reaguoja, kas pasisiūlys 
padėti. Įdomus eksperimen
tas, bet liūdna sužinoti, kad 
pagalbą siūlė senos močiutės, 
pačios naudojančios lazdas...

Kiti, gal ne visiems žinomi, 
faktai. Telšių vyskupija, ir 
bendrai Lietuvos katalikų 
bažnyčios, gauna didžiausią 
paramą (milijonais litų) iš 
Vokietijos. Iš Italijos gauna 
paramą katechetiniams cent
rams, iš JAV Vyskupų konfe
rencijos — Kauno seminarijai 
ir ypatingiems projektams, 
(tūkstančiais dolerių). Tik 
maždaug 1 proc. Lietuvos stu
dentų yra ateitininkai. Tik 
maždaug 1-10 proc. pasau
liečių dalyvauja savo parapi
jos veikloje, kartais dėl pačių 
nesusidomėjimo, kartais dėl 
parapijos klebonų nenoro juos 
įjungti į administracinius, fi
nansinius ar kitus praktinius 
parapijos reikalus. Kalbėta 
apie sunkią Lietuvos studentų 
finansinę būklę, apie ryšius 
tarp mokyklų ir ateitininkų 
kuopų, parapijų ir ateitinin
kų kuopų, skautų ir ateiti
ninkų. Paryškino miestų ir 
kaimų katalikų ir ateitininkų 
veiklos skirtumus.

Atrodo, kad per gan trum
pą laiką vakaronės dalyviai 
išgirdo taiklius komentarus 
apie Lietuvos katalikus ir net 
apie išeivijos lietuvius. Po 
formalesnio pokalbio, vakaro 
dalyviai dar pabendravo prie 
vaišių. Vakaro dalyviai ir ren
gėjai, sendraugiai ateitininkai 
džiaugėsi proga nors trumpai 
pabendrauti su garbingu 
svečiu, kuris paskyrė vakarą 
tam tikslui, nors be abejo jam 
rūpėjo tolesnės kelionės į kon
ferenciją Anglijoje ir namo į 
Lietuvą.

Ramunė Kubiliūtė

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.com

Asla M. Astrauskas, MD
Vaikųgydytoja 

Palos Pediatrics
708-923-6300

Chicago Pediatrics
773-582-8500

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

persikelia Į savo kabinetą. 
Naujasis adresas Ir telefonas 

bus paskelbtas.

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D.
Vaikų gydytoja

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

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems.

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

Suite 101 
Lemont, IL

Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus

GEDAS M. GRINIS, MD
INKSTŲ, POSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA

Aurora Medical Center
10400 75 St. Kenosha, Wl 53142 (262) 697 6990

DR. AUŠRINĖ SCHNEIDER
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway • 
Hinsdale, IL

Tel. 630-323-2245
Valandos pagal susitarimą

Ramona C. Marsh, MD SC 
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400
Valandos pagal susitarimą

Dr. Rimas Novickis
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

Manualinė fizioterapija, 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 Wattor 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 MACIJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

9356 S. Roberte Road
Hickory Hills

Tel. 708-598-2131
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Valandos pagal susitarimą
DR. VILIUS MIKAITIS

ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 
FAMILY MEDICAL CLINIC

10611 W. 143 St. Orland Park, IL 60467 
Priklauso Palos Community Hospital

Sllver Cross Hospital
Valandos pagal susitarimą

Tai. 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. 
6417W. 87Str.

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„ Hickoiy 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 Avė. Sts. 5 ir 6 

Chicago. IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLAS PRUNSKIS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
SCOTT GREENWALD, MD 

Illinois Pain Treatment Institute

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.iilinoispain.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. 
WestcfMSter.IL 60154

Tel. 708-344-1694
Valandos pagal susitarimą

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

NERVU IR EMOCINES 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
INKSTU. POSLĖS. PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Center for Health,

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

DR. V.J. VASAITIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Valandos pagal susitarimą

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

Family Practice
Šeimos gydytoja

LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija

9830 S.Ridgeland Ava.
Chicago Ridge, IL 60415

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

Tel. 773-735-7709

bh. Vilija HEKLTTr
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

J
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Mes ir pasaulis
Paruošė Bronius Nainys

AR TERORISTAI PAKEIS PASAULĮ?

DRAU.GAS, 2001 m. spalio 27 d., šeštadienis 3

Danutė Bindokienė

Visiems vis tiek neįtiksi
Dar tik dvidešimt dienų nuo 

teroristų vado Osama bin La
den gaudynių pradžios, o šio 
tikslo siekiantis karas Afga
nistane jau atbuko. Išmėtyta 
daug bombų, sudaužyti beveik 
visi svarbiausi kariniai įren
gimai, daužomos Taliban ka
riuomenės pirmbsios linijos, o; 
rezultatai — tik maišatis. Pa
taikyta ir ne ten, kur reikia, 
užmušta ir nieku nedėtų gy
ventojų, sugriauta ligoninė, 
Jungtinių Tautų humanitari
nės pagalbos įstaiga. Jau mi
lijonais skaičiuojami afganai 
pabėgėliai Pakistane, tūkstan
čiai jų kasdien grūdasi prie 
sienos, ir Amerika turi juos 
šelpti, šalia bombų, iš lėktuvų 
mėtydama maisto ir vaistų 
dėžutes. Suabejota, ar bus pa
siektas ir pats tikslas. Prieš 
porą dienų taip samprotavo ir 
JAV gynybos sekretorius Do
nald Rumsfeld. Ko gero bin 
Laden ir nepagausim, sakė jis, 
neva atsiliepdamas į Taliban 
fanatikų riksmą: „Kovosim iki 
paskutinio islamo, bet savo 
vado jums neišduosim”. Kokie 
tolimesni to karo veiksmai ir 
galimos pasekmės?

Karas — tai tik maža to už
mojo dalis, praėjusį sekma
dienį Amerikos televizijos ek
ranuose tikino Vašingtono po
litikai ir kariškiai, aiškindami 
numatytus kitus kovos su te
rorizmu planus. Bet JAV gy
ventojai ir į juos nedaug dė
mesio kreipia, nes teroristai, 
užšokę tiems planams už 
akių, žmones pradėjo bauginti 
naujais veiksmais. Visą šią sa
vaitę žiniasklaidą užgožė po
litikams ir krašto gyventojams 
paštų siuntinėjami nuodai, 
nuo kurių jų negelbsti nei Af
ganistane taškomos bombos, 
nei iki šiol Vašingtone paruoš
ti visi kiti planai. Nuo vien tik 

~ jų palietimo ar pauostymo keli 
žmonės mirė, keliasdešimt li
goninėse arba ambulatorijose 
gydytojų tiriami. Ir vėl naujas 
sujudimas Amerikoje ir kiek 
jų dar bus ateity? Tad ir klau
simas — ar teroristai kartais 
negudresni už pačius didžiuo
sius Vašingtono išminčius? 
Daužykit, sako jie, tą, beveik 
akmens amžių dar tebegyve
nantį, kraštą, jo akmeninius 
kalnus bei tokias pat dyku
mas, ir tai nieko nereikš nei 
mums, nei jums, o mes kas
kart naują pragarą kursim jū
sų krašte. Paveikią, baimingą, 
dėl kurios jūs nuolat drebėsit 
ir kentėsit. Mūsų kovos fron
tas — jūsų namuose.

Vašingtonas susirūpinęs. 
Prezidentą George W. Bush 
dar daugiau gelia „draugų”

nusiteikimas: praktiškai kol 
kas kovoja jis vienas. Tony 
Blair keliolika lėktuvų irgi 
daugiau paguoda, negu jėga. 
Kiti kraštai — dar tik žodžių * 
žaidimas. JAV negali susitarti 
net ir su savo geriausiu drau
gu Viduriniuose Rytuose Iz
raeliu. Net Bush asmeniško 
prašymo nesiųsti į palestinie
čių žemes tankų, o ten įsigrū- 
dusius atitraukti, Izraelio va
dai neišgirdo.

Aišku, tai dar daugiau siu
tina arabų fanatikus ir nepa
deda Vašingtonui savo pusėn 
patraukti nuosaikiųjų. Nesise
ka JAV vadovams nė su ki
tais draugais, nors visi kovai 
prieš teroristus pritaria. Nors 
George W. Bush Kinijoje pra
leistą praėjusį savaitgalį laiko 
sėkmingu, tačiau jis ten ne
daug laimėjo. Kovai su teroriz
mu Kinijos prezidento Jiang 
Zemin paramos prašydamas, 
jis turėjo nutylėti apie prieš
raketinės gynybos planus, Tai- 
wan politiką, žmogaus teisių 
pažeidimus ir, kaip jis pats 
teigė, tik „panaikinti priešingą 
nusiteikimą”. Musulmonų 
valstybės, Malazija ir Indone
zija, juk Kinijos draugės, o jos 
JAV karui Afganistane nepri
taria. Be to, daug musulmonų 
yra ir pačioje Kinijoje.

Tačiau didžiausia sėkme 
JAV prezidentas laiko susiti
kimą su Rusijos prezidentu 
Vladimir Putin. Tie du vado
vai gali pradėti rašyti naują 
istoriją, teigia „New York Ti
mes” (2001.10.21) bendradar
bis Michael Wines. Kinijoje jie 
nieko nesutarė, tačiau aptarė 
būsimo pokalbio darbotvarkę, 
kai lapkričio mėnesį Putin 
svečiuosis Bus*h ūkyje Craw- 
ford, Texas, kur jų pasitari
mas gali turėti lemiančios įta
kos į būsimą jėgų persigrupa- 
vimą pasaulyje, samprotauja 
Wines. Jau ne kartą vakarie
čiai laikraštininkai rašė ir po
litikai vis dažniau ir dažniau 
pradeda kalbėti apie Rusijos 
„žygį” į Vakarus ir rusų pri
derinimą prie Vakarų galvose
nos, jos tikslų bei gyvenimo 
būdo. Apie tai nebuvo galima 
nė galvoti skirtingų ideologijų 
susikirtimo laikotarpiu, dėl 
kurio bendradarbiavimas sui
ro, vos tik nugalėjus Hitlerį. 
Sunkiai ėjosi ir tuojau po So
vietų Sąjungos subyrėjimo, 
nes .rusai negalėjo pakęsti 
JAV įsigalėjimo pasaulyje, bet 
rugsėjo vienuoliktoji nuotai
kas ėmė sukti kita kryptimi. 
Ir gana staigiai, nes tokias 
mintis puoselėjo ir Jelcin, bet 
jie neturėjo nei bendro tikslo, 
nei jam siekti politinio užnu-

Spalio 22 (t. Pilių tyrimo centre „Lietuvos pilys” surengta spaudos konferencija, kurioje buvo kalbama apie Val- 
dov y rūmų atstatymo kainų ir naudų turizmui, apie numatomų rūmų paskirtį, architektūrų ir estetikų. Dalyva
vo žymūs istorikai, restauratoriai, menotyrininkai, architektai, inžinieriai ir turizmo organizatoriai.

Gedimino Žilinsko (.Elta) nuotrauka.
gario. O, Jelcin mintis pavel
dėjęs, Vladimir Putin turi 
abu: tikslas — kova su teroriz
mu, jėga — jo politinis popu
liarumas ir Rusijoje, ir pasau
lyje. Tačiau, kaip sustyguoti 
tūkstantį metų skirtingai gro
tą rusų muziką su smarkiai 
sumodernėjusia vakarietiška, 
Vakarų politikams — mįslė, 
bet taip pat ir didelis noras ją 
įminti. O toks galvojimas Pu
tin labai palankus, nes šiuo 
laiku jam duoda gerą progą 
sutvirtinti nuolat braškančią 
Rusijos valstybę. Jis ži»o, ko
kie silpni yra valstybės pa
kraščiai ir ko nori kitos, jo 
„karalystę” sudarančios, tau
tos, ypač milžiniškas Sibiro re
gionas, suvokia, kad Čečėnijos 
nepriklausomybė dalį jų pas
katins sukti tuo pačiu keliu. 
Bet kaip užgniaužti laisvės 
siekiančius čečėnus ir išlikti 
„švariu” Vakaruose, Putin ne
žinojo. Susivokti jam padėjo, 
nors ir gana šlykštokai, bet 
gabiai jo išnaudota Amerikos 
tragedija. Putin palankumo 
ieškodamas, Vašingtonas pats 
pradėjo čečėnus drausminti, 
liepdamas arba atsikratyti ne
va bin Laden teroristų, arba 
prarasti net ir moralinę JAV 
paramą. Taip vienas paliktas, 
Čečėnijos prezidentas Asian 
Maskhadov per savo atstovą 
pradėjo ieškoti derybų su 
Maskva. Išvadų spėlioti gal ir 
nebereikia. O jeigu Amerika ir 
čia užsimerks, tokiu pat tero
rizmo pagrindu Putin lengvai 
galės dorotis ir, su čečėnus su
galvojusiomis sekti, kitomis 
tautomis. Ar tokia auksine 
proga neverta šokti į Ameri
kos vežimą, o jeigu galima, 
dar ir už vairo griebti?

Per eusitikimą Šanhajuje 
nei Bush, nei Putin neminėjo 
NATO, gal neįrašė nė į pasita
rimo Amerikoje darbotvarkę.

Bet kažin, ar Putin apie tai ir 
kalbėti bereikia? Atrodo, kad 
obuolys pats tiesiog į jo kišenę 
krenta. Jeigu jam bus atidary
tos Briuselio durys, argi gali 
likti dar koks nors šio pastato 
kambarys neužrakintas? Jau 
beveik kasdien Vakarų spau
da pilna žinių apie galimą Ru
sijos įstojimą į NATO. Nors ir 
kalba, kad tai įvyktų kada 
nors vėliau, nes Maskvai bus 
daug darbo ir prireiks laiko 
kraštą paruošti, bet ir tuos 
reikalavimus politika gali ap
versti aukštyn kojom. Ameri
kai, kaip ir per Antrąjį pasau
linį karą, dabar vėl prireikė 
Rusijos, Rusijai — Amerikos. 
Nors skirtumai ir dideli, JAV 
didieji priešai Irakas ir Iranas 
yra Rusijos didieji draugai, 
bet politikos „mokslas” ir to
kius klausimus išriša, nes, to
kias prekes perkant, visada 
atsiranda i;- ką parduoti.
"Taigi Michael Wines prana

šystė, nauja Rytų-Vakarų isto
rija, gali būti ir nebe už kalnų. 
Jeigu taip, tai kur tada joje 
Lietuva? Juk toji istorija ra
šoma abiejose jos pusėse ir 
mūsų tėvynės nepaliesti nega
li. Kokia pasidaro Lietuvos pa
dėtis? Logiškai galvojant, at
rodytų, jeigu į NATO priima
ma Rusija, tai pirma į ją turi 
būti priimtos Baltijos valsty
bės. Bet ką reikš NATO su 
Rusija? Ar ji prieš ką nors, ar 
už ką nors, ar tik šiaip sau 
politinė sąjunga be jokių sau
gumo užsitikrinimo tikslų? 
Bet tokiu atveju — kam jos 
reikia? JAV prezidentas pa
reiškė ir dar prieš porą dienų 
„Washington Post” teigė, kad 
ateinančiais metais Baltijos 
valstybės į NATO bus pakvies
tos. Bush labai tvirtai užtik
rino, kad daugiau nebebus nei 
Miunchenu, nei Jaltų. Tikė
kim. kad tokių nuotaikų ne

bus nė Cravvford, Texas. Bet 
ar šimtu nuošimčių galim būti 
tikri? Amerikai sunkūs laikai, 
ir vargu, ar ji žino, ką iš tik
rųjų turi daryti? Neapgalvota 
Vidurinių rytų politika iššau
kė brutaliausius teroro veiks
mus tiesiogiškai prieš Ameri
kos gyventojus krašto viduje ir 
įvėlė į karą jau net dviejuose 
frontuose, iš kurių vienas — 
namie. Bent viename jų Rusi
jos pagalba būtina. Kokią kai
ną už ją Amerika pasiryžusi 
mokėti. Tikėkim — ne Lietu
vos sąskaita.

* Vilniaus miesto taryba
didžiąja balsų dauguma po
sėdyje pritarė Valdovų rūmų 
atstatymui. Vilniaus meras 
Artūras Zuokas dar šią vasarą 
kreipėsi į prezidentą Valdą 
Adamkų bei tuometinį prem
jerą Rolandą Paksą, siūly
damas spręsti pačiame Vil
niaus centre esančios netvar
komos Valdovų rūmų teritori
jos klausimą. Vilniaus mero 
teigimu, Žemutinės pilies Val
dovų rūmų teritorija turi būti 
sutvarkyta, o tokia, kokia ji 
yra šiuo metu, tikrai nebegali 
likti. Meras laikosi nuostatos, 
kad dėl konkretaus tolimesnio 
Valdovų rūmų sutvarkymo 
projekto gali būti apsispręsta 
vėliau. Savivaldybė taip pat 
palaiko Žemutinės pilies Val
dovų rūmų atstatymo idėją, ti
kisi, kad šis didžiulės vertės 
paminklas taps turistų trau
kos centru. (Elta)

* Kai Romų (čigonų-red.) 
visuomeninio centro staty
ba, kuriai vyriausybė skyrė 
per pusę milijono litų, ėjo į pa
baigą, kai kurie Vilniaus či
gonų taboro gyventojai pareiš
kė, kad jiems jis nereikalin
gas. Taboro gyventojai šios 
minties neatsisakė. (R, Eitai

Pagal šio mėnesio pradžioje 
atliktas apklausas, didžioji 
dalis Lietuvos gyventojų ma
no, kad prez. Valdas Adamkus 
geriausiai iš visų valstybės 
vadovų atlieka savo pareigas. 
Gyventojai įsitikinę, kad ir 
premjeras Algirdas Brazaus
kas gerai dirba jam pavestą 
darbą. Porai savaičių nuo šių 
apklausos duomenų paskelbi
mo praėjus, prie Prezidentū
ros susirinko kelių dešimčių 
minia, grasindama su prezi
dentu „susidoroti”. (Įdomu, 
kaip į tokius ketinimus, pa
darytus prieš JAV prezidentą, 
pažiūrėtų šio krašto saugu
mas?) Tiesa, demonstracijos, 
kurioms vadovavo kažkoks S. 
Oželis iš Tauragės, buvo su
ruoštos nelegaliai, tačiau poli
cija nesikišo ir leido net „už
mauti kartuvių kilpą ant lė
lės, kurios galvos vietoje bu
vo prisegta prez. Adamkaus 
fotografija”. Prezidentas buvo 
vadinamas melagiu, nelietu
viu, o „narsuolis” Oželis tei
gė, kad ,jeigu būtų V. Adam
kus Lietuvoje, mes būtume jį 
pakorę, tačiau šiandien teko 
karti jo iškamšą...”

Skaitant tokias žinias, daro
si jau nebe pikta, o liūdna, 
kad demokratija ir pilietinė 
laisvė, užuot žengusi į priekį, 
įklampojo į tokį dvokiantį liū
ną. Svarbiausia, kad nesiima
ma priemonių saujelės rėks
nių sutramdyti, o žiniasklaida 
duoda jiems nepalyginamai 
daugiau dėmesio, negu pozity
viems reiškiniams, kurių vis
gi valstybėje yra apsčiai — ir 
valdžios sluoksniuose, ir eili
nių žmonių gyvenime. Pavyz
džiui, kodėl nebuvo platesnio 
pranešimo, kai prezidentas at
sisakė netoli 5 mln. litų, ku
riuos vyriausybė buvo numa
čiusi skirti Prezidentūros rū
mų remontui ir kitiems pa
našiems reikalams. Preziden
tas paragino pinigus skirti so
cialinių problemų sprendi
mui: „Mano supratimu, socia
linių reikalų sprendimas 
šiandien reikalauja visų mūsų 
dėmesio, tad norėčiau, kad tie 
pinigai ten būtų ir skiriami”.

Kadangi prezidento rinki
mai Lietuvoje visgi ne taip 
toli, besitaikantiems į Prezi
dentūrą arba jų šalininkams, 
naudinga iš kiekvienos adatos 
priskaldyti kelis vežimus, kai 
ieškoma įvairių kabučių paro
dyti dabartinį prezidentą kiek 
galima nęigiamesnėje švieso
je. Tuo tikimasi, kad jis „iš
vengs pagundos pasiryžti ant
rai kadencijai”, o jo remiami 
žmonės nesulauks balsuotojų 
palankumo. Deja, Lietuvos di

džioji spauda taip pat žaidžia 
savo žaidimą ir linksta ten, iš 
kur pučia pelningesnį vejai. 
Tą, be abejo, pastebėjo ir už
sienio lietuviai, dažnai nusi- 
skundžianty s žiniasklaidos 
tėvynėje šališkumu ir objekty
vumo stoka. Tačiau eiliniai 
skaitytojai, ypač mažiau be
sidomintys platesniu politiniu 
akiračiu ir besirūpinantys 
savo kasdienybės vargais (ku
rių visgi jiems nestokoja), lin
kę tikėti iššaukiančiomis ant
raštėmis ir sensacingomis ži
niomis, kuriomis kasdien juos 
peni žiniasklaida. Kaip nese
niai išsireiškė vienas pakista
nietis apie Talibano skleidžia
mus šmeižtus prieš JAV: „Jei
gu laikraštis rašo, tai yra tie
sa ir mes tikime...”

Nepaslaptis, kad po neprik
lausomybės atkūrimo Lietuvai 
„nesiseka” su Vyriausybėmis: 
jos keičiasi taip dažnai, kad 
sunku atsiminti visų ministrų 
pavardes ir įstaigas, kurioms 
kas vadovauja. Politinis ratas
sukasi ir sukasi: į kairę, į 
dešinę, vėl į kairę; susvyruoja 
kažkur ties centru, o paskui 
— viskas iš pradžios. Nemaža 
sensacija, ne tik Lietuvoje, bet 
ir užsienyje, buvo, kai į minis
tro pirmininko kėdę atsisėdo 
buvęs valstybės prezidentas. 
Kadangi jo politinis nusiteiki
mas visiems žinomas, net Va
šingtonas rado reikalą „at
sargiai priminti” Algirdui 
Brazauskui, kad Lietuvai 
naudinga eiti Vakarų demok
ratijų link tuo pačiu keliu, ku
riuo ji vis tvirčiau buvo 
pradėjusi žingsniuoti. Ar 
premjeras tą subtilų primi
nimą suprato, sunku spręsti, 
bet kol kas, bent viešai, jis ne 
kartą pasisakė 'už narystę 
NATO ir Europos Sąjungoje, o 
santykiai su prezidentu taip 
pat nestovėjo ant per daug 
siūbuojančios žemės.

Tačiau žiniasklaida atrado 
šiaudą, iš kurio nori sukrauti 
kuo aukštesnį kūgį — „prezi
dentas Adamkus tyčiojosi iš 
grandiozinių planų atstatyti 
Valdovų rūmus, nors A. Bra
zauskas rūmų atstatymo idėją 
ypač remia”, rašė „Lietuvos 
rytas”. Vadinasi, yra sprūdis 
tarp prezidento ir premjero, 
tad laikas pasirinkti, kieno 
pusėje naudingiau atsistoti.

Rodos, šiuo neramiu ir pa
vojingu laikotarpiu kaip tik 
reikėtų ieškoti taikių, teisin
gų, tautos gerovei naudingų 
sprendimų, bet neskleisti ži
nių, kurios skaldo ir supjudo. 
Čia žiniasklaida turi ypatingą 
atsakomybę ir privalo ją jaus
ti.

ŽVILGSNIAI
NIJOLĖ JANKUTĖ

Nr.19
Čia mane sutiko Dalia, supa
žindino su centro vadovu prof. 
Egidijum Aleksandravičium ir 
doktorantu Linu Salduku, ku
rte rašo Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės istoriją ir pa
rodė keletą centro archyvų.

Kadangi centras į šias patal
pas iš Vytauto Didžiojo uni
versiteto buvo perkeltas tik 
prieš kelis mėnesius, tai ne
gausiems jo darbuotojams dar
bo per akis. Negalėjau atsi
stebėti, kad per tokį trumpą 
laiką jie įstengė masę knygų į 
lentynas sudėlioti, nekalbant 
apie visą kitą komplikuotą 
„popierizmą”.

ISC turi daug svarbių tiks
lų, kurie jau po truputį įgy
vendinami: straipsnių rengi
mas ir spausdinimas (jau 
pradėtas leist didelės apimties 
„Egzodo archyvas”, organizuo
jamos konferencijos ir susitiki

mai su žymiais išeiviais). Čia 
bus ir biblioteka, moderni 
skaitykla, kad gausia išeivių 
istorijos medžiaga galėtų pasi
naudot studentai (lietuvių 
emigracijos istorija jau yra 
dėstomas kursas).

Centrą aprodžiusi, maloni 
Dalia Kuizinienė nusivedė 
mane ir į Vytauto Didžiojo 
universitetą, į savo lituanisčių 
klasę. Tai buvo tikrai brangi 
valandėlė pabendraut su stu
dentėmis, prisimenant savo 
mokytojavimo dienas Pedago
giniame lituanistikos institu
te, Čikagoje. Studentės man 
atrodė labai jaunos, tačiau jos 
greit „pasiaendino” paaiškin- 
damos, kad esančios jau „per- 
siritę” 20 metų!

Bevaikštinėjant po universi
teto koridorius, laiptines, skai
tyklą, knygyną, pajutau smai
lų praradimo dyglį: neteko

studijuoti aukštojoje Lietuvos 
mokykloje. Man ir daigeliui 
mano kartos čia neskambėjo 
„Gaudeamus”...

Kauną paliekant,
Žvilgsnis į Petrašiūnų

kapines
Čia atsigulti, man rodos pri

vilegija: kapinės tartum išla
kių, kvapių pušų parkas, dai
lių ir prabangių paminklų pa
roda, gėlių žydėjimas.

Sustojau prie savo buvusios 
auklėtojos, Sibiro tremtį skau
džiai išvargusios, bet niekada ' 
nepalaužtos, a.a. Danutės Mu- 
šinskaitės kapo. Tai buvo. vie
na tų retųjų ir vis retėjančių 
asmenybių, kurių gyvenimo 
būdas — tarnavimas artimui, 
besąlyginė ištikimybė Dievui 
ir Lietuvai.

Šiose kapinėse dėmesį pa
traukia elegantiškas pamink
las a.a. St. Lozoraičiui ir trem
tinių atminimui — sunkia juo
da grandine sujungti, balti 
kryželiai, kuriuos saugo 
grakštus skulpt. Sigito Strai- 
gio angelas. Netoliese ir gėlių

puokštėmis apkrautas, kau
niečių labai mylėto kun. Miku
tavičiaus kapas. Teko jį sutik
ti Romoje ir Čikagoje, kai bu
vo platinama jo poezijos knyga 
„Kad Lietuva neišsivaikščio
tų”. Čia pat atgulusi ir Salo
mėja Nėris po ilgo, jai ir Lietu
vai pragaištingo, blaškymosi. 
Aplankiau ir per anksti išėju
sios savo pusseserės, prof. dr. 
Jūratės Jankevičiūtės kapą. 
Buvo garsėjanti patologė, šir
dies ir kraujagyslių sistemos 
tyrinėtoja. O atsimenu ią gim
nazistę, energingai grėbiančią 
šieną gimtajam Silaikišky. 
Koks greitas laikas! Beveik 
kaip šviesa?

Palikau Kauną pilna gra
žiausių įspūdžių. Ilgai prisi
minsiu ne tik jo muziejus, gat
ves, įstaigas, bet dar labiau 
mielus ir malonius kaunie
čius: gimines, klasės drauges, 
draugių dukras, gražias jau
nas moteris, kurios rado laiko 
„seną ponią” po miestą vežioti 
ir vedžioti, tetą Rožytę, per 
naktį apie Sibirą ir sunkumus

tėvynėn grįžus išpasakojusią 
ir... kaštonų žydėjimą... kašto
nų žydėjimą... Apie tai tik poe
tas Radauskas gali kalbėti:

„O medžiuos dega tylios
žvakės —

Baltuos žieduos rausvi
taškai,

Ir grįžti tu namo apakęs,
Ir plunksna rašalą taikai... 
Kad vilniečiai negalvotų, jog

tik Kaune lankiau svarbias 
institucijas ir sutikau įdomių 
žmonių, noriu papasakoti apie 
ypatingas vietas Vilniuje lan
kytas ir asmenis ten sutiktus. 
Žvilgsnis krypsta į

Mažvydo biblioteką
Masyvi, iškilminga ir rimta

ji stovi aikštėje netoli Parla
mento. Ta aikštė su gaublio 
formos fontanu, su moderniais 
Parlamento pastatais, prie ku
rių dar matyti gynybinių už
tvarų likučiai (Sausio 13-to- 
sios klaikiam prisiminimui), 
man atrodo, lyg glėbys, kurio 
antroji pusė, kita aikštė — 
Katedros ir Gedimino kalno.

(B.d.) Vytauto Didžiojo paminklas Perlojoje
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SVAKB! ŠVENTĖ GLAUDI JOS IK 
I) (KIAUS GYVENIME

Rugsėjo 'JI ! : . 1 i, •.i
viešbutyje t
dr. ('landi.i Ai i.' ir

dr. Dariu." A Iv . i ■

nosios tėvai yra dr Martin ir 
Julia Ha\vkn
Hertfordshire. Didžiojoje Bri
tanijoje. Jaunasis yra Algirdo 
ir Vidos K. -. Krb-
linskų. iš Ils, )i!i, eis. 
sūnus.

Santuokos apeigose pamer
gės ir pabrolio pareigas šau
niai atliko jaunavr.!,’: i tirą i- 
gai Kovaldas ii S , a t Vk-m- 

nvtė Balčiau.-k Vestuvių 
apeigose, priėmime ir puotoje 
dalyvavo jaunavedžių ievai ir 
jų artimieji, giim-.es ir diJeiis 
būrys draugu, išlaik 
draugystę, u...-am . Jai
skautų stovyklose, : ukste 
mokykloje, universitei 
medicinos studijose, papildy 
tas naujai susip.mmtuus kole
gomis jau uaruuejaniis saro 

profesijoje.

Jaunosios ieva.', "veikinda- 
mas jauuave . u." padėkojo 
svečiams sėkmingai atvyku- 
siems šventėm . nepaisant pa
vojų ir nepate: mm; dėl dar 

taip neseniai įvykusių teroris
tinių išpuolių prieš JAV. Daly
viai buvo suskridę tikrai iš 

plataus pasaulio. Jaunosios 

šeima, gimines, ir draugai iš 

Anglijos, o viena sesuo su 
šeima net iš Zimbabve. Jau

nojo artimieji išsisklaidė po 
visą Š. Amerikos kontinentą. 

Šalia draugų ir gimimų iš San 

Fracisco, Clevelando. Detroito 
ir Čikagos, dalyvavo brolis iš 

Floridus, pusbrolis iš Califor

nijos, dėde iš Louisianos, su 

šeimomis, ir teta iš Toronto. 

Nesigailėję pastangų žūt būt 

dalyvauti Claudijai ir Dariui

Mcksandia ir Linu Simonaičiais

svarbiausioje jų gyvenimo 
šventoje, atvykusieji įrodė 
giminystės ir draugystės gi
lumą ir užtikrino šios šventės 
pasisekimą.

Kitą dieną iškilmės tęsė
si gamtoje. Jaunavedžiai su
rengė ekskursiją Michigano 
ežere keturstiebiu burlaiviu 
„Windy”. Oras pasitaikė pui
kus. Laivas iš tikrųjų buriavo, 
svečiai vaišinosi, dalinosi 
įspūdžiais, ir grožėjosi miesto 
dangoraižių panorama iš ne
kasdieninės perspektyvos. 
Saulei leidžiantis ir laivui 
grįžus prie krantinės, Darius 
atsisveikino svečius, reikšda
mas padėką už šio jau
navedžiams taip svarbaus įvy
kio liudijimą.

Claudia baigė medicinos fa
kultetą Southampton Univer
sitete, Didžiojoje Britanijoje, 
medicinos daktaro laipsniu. 
Dabar atlieka rezidentūrą vi
daus ligų srityje Henry Ford 
Hospital ligoninėje, Detroite. 
Darius, įsigijęs biologijos ba- 
kalauratą Echerd College, St. 
Petersburg, Floridoje, baigė 
studijas American University 
of the Carribean School of 

. Medicine, Montserrat, British 
West Indies, medicinos dakta
ro laipsniu. Dabar atlieka re- 
zidentūrą radiologijos srityje 
Oakvvood Hospital ligoninėje, 
Dearborn, Michigane.

Išlydėję svečius iš užsienio, 
jaunavedžiai grįžo į Michi- 
ganą laikinai įsikurti Dear- 
borne. Baigę rezidentūrą, to
liau tobulinsis savo profesijoje 
universitetų ligoninių „fellovv- 
ship” progratnose; Claudia 
užkrečiamųjų ligų, o Darius 
intervencinės radiologijos sri
tyse.

AI’K

Naujagimėmis dukrelėmis Aleksa ir Olivia džiaugiasi tėveliai Vidas ir Mary Ann Tatarūnai, o sesučių sulaukę 
broliai Tadas, Simas ir Tomas Tatarūnai.

Vysk Jonas Kauneckas ir darbščioji gerų darbų rėmėja bei talkininkė 
Valerija Čepaitienė.

PLEČIASI TATARUNŲ GENTIS

2001 m. liepos 5 d. Vido ir 
Mary Ann (Abromitis) Ta- 
tarūnų šeimon įsijungė dvy
nukės Aleksa ir Olivia. Svei
komis ir gražiomis dukrelėmis 
ir sesutėmis džiaugiasi tėvai, 
sūnūs Tomas, 17 m., Simas, 
16 m. ir Tadas 2 m., seneliai 
Roma ir Henrikas Tatarūnai 
ir močiutė Teresė Abromitis.

Vidas ilgus metus atsakin
gose pareigose dirba Key 
Bank sistemoje, mama Mary 
Ann mokytojauja Mentor 
Headlands valdiškoje mokyk
loje.

Vidas jau 10 metų labai 
sėkmingai vadovauja didžiu
liam lietuvių sporto klubui 
„Žaibas”, kur įvairiose spor
to šakose, o ypač krepši
nyje ir lengvojoje atletikoje, 
labai stipriai reiškiasi. Ir jau
nieji Tatarūnai: Tomas ir Si

SUSITIKIMAS SU NAUJA 
KRIKŠČIONE

2001 m., rugpjūčio 5 d., Pa
laimintojo Jurgio Matulaičio 
katalikų misijoje, Lemonte, 
prie orchidėjomis papuošto al
toriaus buvo pakrikštyta Arija 
Marija Kristina Simonaitytė. 
Tai dr. Aleksandros Gražytės 
ir dr. Lino Simonaičių pirm- 
gimė dukrelė.

Krikštijo kun. Zaremba, S.J. 
Krikšto tėvai buvo dr. Alek
sandros brolis Jonas Gražys ir 
dr. Lino sesuo Milda Simonai
tytė — Boyd. Bažnyčioje susi
rinko gausus būrys giminių ir 
artimųjų. Skaitinį skaitė Lino 
brolis Rimas Simonaitis, o Ti
kinčiųjų maldą Renata Stan- 
kienė (lietuviškai) ir Leslie 
Boyd (angliškai).

Po krikšto apeigų visi 
krikštynų vaišėms rinkosi į 
Grand Oaks Pavilion, The 
Lodge, Oak Brook. Ten jau 
laukė gražiai padengti ir or
chidėjomis papuošti stalai. 
Svečiai susirinko iš įvairių 
vietovių.

Prieš vaišes, Linas trumpai 
padėkojo visiems už atvykimą 
ir- dalyvavimą jo dukrelės Ari
jos krikštynose. Maldą, prieš 
vaišes, sukalbėjo mažosios 
Arijos draugai: Tėriukas Pet- 
ry, Raimundas Čepelė, Vik
tutė Stroputė ir Kovas Polikai- 
tis. Tėvas, Linas Simonaitis, 
dar pridėjo savo maldą. Buvo 
pakeltos šampano taurės ir 
tada patiektos skaniai pa
ruoštos vaišės.

Po vaišių vyko trumpa pro
gramėlė. Aleksandra ir Linas 
vėl padėkojo visiems svečiams 
ir pristatė dalyvaujančius Ari
jos gimines: Aleksandros 
krikšto mamą Sigutę Mikrut 

, ir krikšto tėvą Gediminą 
Morkūną atskridus) iš Seattle, 
WA.; Lino krikšto tėvą Kostą 
Stankų, Lino krikšto sūnų 
Matuką Stankų, Lino dėdę ir 
tetą Gintą ir Rėdą Simo

mas (abu šešių pėdų) — 
iškilūs krepšininkai. Klubas 
džiaugiasi turėdamas galimy
bę naudotis erdvia, didele 
sporto sale Dievo Motinos pa
rapijoje.

Rugpjūčio 2 d. sesutės dvy
nukės krikšto sakramentu 
buvo įvestos į katalikiškąjį pa
saulį. Krikšto apeigas ątliko 
Dievo Motinos bažnyčioje 
kleb. kun. Gediminas Kijaus- 
kas, S. J. Krikšto tėvai: Vido 
pusseserė Loreta su vyru Joe 
York ir Vido pusseserė Vilija 
Krajewski ir brolis Marius Ta- 
tarūnas.

Laimingi tėvai savo na
muose 140 giminių, artimųjų 
ir draugų iš Clevelando, De
troito ir Čikagos puikiom 
vaišėmis šventė Aleksos ir Oli- 
vios krikštynų šventę.

V.R.

naičius, atvykusius iš Bosto
no.

Pristačius visus gimines, 
Arijos krikšto mama-teta Mil
da perskaitė „Babunuko” 
Jokūbo Gražio šia proga pa
rašytą eilėraštį dukraitei Ari
jai.

Tada priėjom prie lietuviškų 
krikštynų tradicijų vykdymo. 
Kelias savaites prieš krikš
tynas, Aleksandra man skam
bina prašydama: „Aušra, ar 
galėtum per krikštynų vaišes 
supažindinti su lietuviškų 
krikštynų papročiais?”. Ne
galėjau atsisakyti. Ruošiausi. 
Daug ką pati išmokau. Vėl 
pristačiau krikšto tėvus, nes 
krikšto tėvai yra labai svarbūs 
kūdikių auklėjime. Pagal lie
tuviškus papročius — Arija 
užaugs panaši į savo krikšto 
mamą — tetą Mildą. Krikšto 
tėveliai, kartu su Arija, buvo 
apsupti visų dalyvaujančių 
vaikų. Vaikai, jų neišleido iš 
rato, kol iš krikšto tėvų gavo 
saldainių. Tai simbolizavo bū- 
simąjį kūdikio gyvenimą: Ari
ja gyvenime sutiks daug sun
kumų ir kliūčių, bet viskas ge
rai pasibaigs. Po to visi ber
niukai įteikė Arijai po gėlytę, 
kaip Miegančios gražuolės 
pasakoje, užmigusiąją aplan
ko ir pažadina karalaitis. Šie 
berniukai palinkėjo Arijai 
sėkmingai, (žinoma tinkamam
laikui atėjus) išsirinkti savą 
karalaitį — gyvenimo draugą.

Visi palinkėjom Linui ir 
Aleksandrai neišsenkančios 
kantrybės, daug džiaugsmo ir 
neapsakomos meilės, nešan
čios laimę auginant ir auklė
jant Ariją. O Arijai palinkėjom 
augti didele ir gera, ir visuo
met atsiminti, kad yra apsup
ta ją labai mylinčios šeimos ir 
margaspalvėmis tradicijomis 
turtingos tautos. Priminimui, 
kad ji lietuvaitė, įteikėm jos 
kraičiui dovanėles — lietu-

Aleksa Tatarūnaitė.

Veiklūs visuomenininkai — Ritonė ir Teodoras Rudaičiai.___

Olivia Tatarūnaitė.

višką maldaknygę, tautiniais 
raštais išaustą juostą ir Balti
jos jūros kranto gintarinius 
karolius.

Tėvams, Alytei ir Linui, vi
siems padėkojus, svečiai už
traukė dainelę. Tada pasigir
do lietuviškos vaikiškos ir ne 
vaikiškos dainelės. Dainius 
Brazaitis, Andrius Utz ir Li
nas Gierštikas visus linksmi
no lietuviška muzika.

Svečiai dar ilgai šnekučia
vosi, vaišinosi ir džiaugėsi, 
Arijos gražiu įsijungimu į 
krikščioniškąjį gyvenimą. O 
ypač džiaugėsi mažutės tė
veliai bei seneliai Gražina ir 
Jokūbas Gražiai, Lionė ir Al
gis Simonaičiai.

Aušra Jasaitytė-Petry

Ariją Mariją Kristiną Simonaitytę 2001 m. rugpjūčio 5 d. Pal J. Matulai
čio misijos bažnyčioje krikštija kun. Leonas Zaremba, S.J, Krikšto tėvai 
— Jonas Gražys ir Milda Simonaitytė-Boyd.

t

£

- iš arti ir toli. Iš kairės — kalifor- 
mamytė Algina Ralienė ir Vytautas

Malonus susitikimas su svečiais - 
niečiai muzikas Viktoras Ralys, jo 
Jagminas iš Lemonto.

* „Tyliąja epidemija” me
dikų vadinama osteoporoze 
— kaulų išretėjimu — Lietu
voje gali sirgti 250,000 žmo
nių, o po 50 metų sergančiųjų 
šia liga skaičius gali padvi
gubėti. Liga yra plačiai papli
tusi ir būdinga vidutinio 
amžiaus bei vyresniems žmo
nėms. Osteoporozės rizikos 
grupės yra moterys po meno
pauzės, žmonės, kurių šeimoje 
jau buvo sirgusiųįų osteopo
roze, silpno kūno sudėjimo 
žmonės, anoreksįja sergantys 
ar daug rūkantys žmonės. Os
teoporozė, ilgėjant vidutinei 
gyvenimo trukmei, tampa itin 
didele visuomenės sveikatos 
problema. Osteoporozė yra 
skausmingų kaulų lūžių prie
žastis. JAV ir Europos vals
tybėse šlaunikaulio, kaklo 
lūžius dėl osteoporozės kiek
vienais metais patiria 650,000 
žmonių, pusė jų lieka invali
dais, penktadaliui reikalinga 
ilgalaikė slauga.
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Brookfield zoologijos sode, 3300 Golf Road, Brookfield, IL

NEUŽMIRŠTAMI SUSITIKIMAI PASKIRTAS APAŠTALINIS NUNCIJUS
' |(IK z: *
„ Šį rudenį Lietuvoje jau 

dešimtą kartą svečiavosi vai
kų rašytoja Danutė Lipčiūtė- 
Augienė. Ji aplankė gimtąją 
Žemaitiją, tėvų kapus, savo 
dėdės Maironio namus Kaune, 
kuriuose gyveno daugiau nei 
13 metų, jo kapą. Viešnia 
ląnkė Lietuvos mokyklas, ben
dravo su moksleivija, jauni
mu. Tai ir susitikimas su Kau
no gimnazistų „Maironiečių 
draugija”, Pikčiūnų (Raseinių 
r.) mokyklos mokiniais. Gra
žia tradicija tapo ir susitiki
mai su Vaikų muziejaus (Mai
ronio lietuvių literatūros mu
ziejaus filialas) mažaisiais 
lankytojais ir jaunais teatra
lais. Šie susitikimai būna 
džiugūs ir ilgam įsimena tiek 
viešnios atinintyje, tiek vaikų 
širdelėse!

Danutės Lipčiūtės-Augienės 
vardas puikiai pažįstamas ne 
tik Amerikoje gyvenantiems ir 
žurnalą „Eglutė” skaitantiems^ 
vaikams. Kiekviename nume
ryje yra po keletą jos kūri
nėlių. Ji ilgametė, nuolatinė 
šio žurrifalč bėndradarbė. Ats
kiromis"s knygomis išėjo jos 
kūryba: „Močiutės dovanėlė- 
abėcėlė” (1976), „Močiutės pa
sakos” (1985), „Eilėraščiai” 
(1992). G taip pat ji parašė 
poemėfftfi ‘ėifftiotų pjesių vai
kams („Užburti vaikai”, „Ve
lykos”, „Kalėdų žvaigždė”, 
„Meškos mokykla” ir kt. (D. 
Lipčiūtės-Augienės poezijos ir 
prozos knygelės daugeliui ži
nomos ir skaitomos Amerikoje 
bei Lietuvoje. Vaikams sukur
tos pjesės buvo pastatytos tiek 
Amerikoje, tiek Lietuvoje — 
Vaikų mūziėjuje. Susitikimai 
su vaikais būna įdomūs, turi- 
riingi ir prasmingi. Mažosios 
širdelės ilgisi ir laukia tokių 
Sitų, jautrių susitikimų. Štai 
keletas fragmentų iš neuž- 
rtiirštartiijį susitikimų.

t (Jaunieji aktoriai

Vaikų lietuvių literatūros 
muziejuje pagal tradiciją susi
rinko šaunus mokinukų smal
suolių būrelis. Kaip žirniukai 
Šurmuliuodami, jie pabiro ir 
susėdo ant minkšto kilimo 
priešais „sceną”. Vaikai ne
kantraudami laukė pasiro
dant jų „Močiutės”. Džiaugs
mingai pasilabinę ir pasisvei
kinę, vaikai ilgai plojo. Kiek
vienas susitikimas su rašytoja 
— šventė mažiesiems. Muzie
jaus darbuotojos D. Žilio- 
nienės rūpesčiu būna pareng
ta programėlė. Praeitą kartą 
buvo inscenizuotas vaidinimas 
„Užburti vaikai” pagal Da
nutės kūrinėlį. Šį kartą jau
nieji mokinukai, lankantys 
teatro studiją, nuoširdžiai atli
ko muzikinę — poetinę kom
poziciją. pagal autorės eiles. 
Jautriai švelniai skambėjo 
eilėraščiai mamai, nuotaikingi 
ir žaismingi eilėraščiai apie 
žiemą, rudenį, pirmąsias gė
les. Visiems susirinkusiems 
juoką sukėlė eilėraštis apie 
tinginį — svąjotoją... Su nuo
širdžia tųeile ir jaukia šiluma 
buvo atlikta programa. Vaikai 
deklamavo, vaidinę, džiaugėsi 
savo vaikišku pasauliu, kuris 
yra toks tyras ir nemeluotas 
D. Lipčiūtės-Augienės eilė
raščiuose. Pasibaigus progra
mai vaikai apibėrė klausy
mais savo „Močiutę”. Jiems

buvo viskas svarbu ir įdomu. 
Autorė mielai kalbėjo su vai
kais ir džiaugėsi kartu su jais, 
o taip pat ir ji klausinėjo apie 
vaikų sėkmes ir nesėkmes. 
Vėliau viešniai buvo įteiktos 
ne tik rudeniškos spalvingos 
gėlės, bet ir didelis „zuikio py
ragas”, kurio užteko visiems 
paragauti. Viešnia taip pat at
vyko ne tuščiomis, o su maišu 
vaikiškų skanėstų — dalino 
juos dosnia ranka. Daug 
džiaugsmo ir giedrios nuotai
kos dovanoja tokie susitiki
mai.

Maironio dvasios šviesoje
Ketvirtą kartą nepriklauso

moje Lietuvoje Danutė Lipčiū- 
tė-Augienė susitinka su Kau
no „Maironiečių” draugijos 
nariais. Šios draugijos centras 
įsikūręs „Maironio” vardo gim
nazijoje (šis vardas suteiktas 
1989 metais kovo 22 dieną, o 
vėliau įtvirtintas ir gimnazijos 
statusas). Daugiau nei dešimt 
metų šioje mokykloje aktyviai 
veikia „Maironiečių” draugija. 
Gimnazijai vadovauja — di
rektorė A. Sekonovaitė, pava
duotojos D. Gamienė ir E. Pe
tronienė.

Neatsitiktinai šiai gimnazi
jai suteiktas garbingas Tautos 
dainiaus vardas. 1873-1883 
metais Jonas Mačiulis mokėsi 
ir ją baigė. Vėliau ji buvo pa
vadinta .Aušros” gimnazija. 
Ją lankė ir baigė daugelis 
anuometinės nepriklausomos 
Lietuvos vaikų, vėliau tapu
sių mūsų tautos šviesuliais. 
Šioje gimnazijoje mokėsi be
veik visi poeto giminaičiai. 
Čia savo moRslus gimnazijoje 
pradėjo ir baigė Danutė Lip- 
čiūtė. Čia ir pirmą vaidinimą 
parašė, kuris buvo sėkmingai 
suvaidintas... ir įžengė į lite
ratūros kelią. Daug senti
mentų susiję su šia mokslo 
šventove. Džiugu, kad čia puo
selėjamas dėdės Maironio var
das, kad gyvenama jo dva
sioje, puoselėjama meilė tė
vynei, gimtajai kalbai, žmo
nėms.

J susitikimą su vaikų ra
šytoja, Maironio dukterėčia, 
susirinko „maironiečiai” iš vi
so Kauno. Jaunimui buvo 
smalsu ir įdomu išgirsti iš 
pirmų lūpų, koks gi didysis 
dainius buvo žmogus, dėdė, 
poetas. Viešnia papasakojo 
savo jaunystės atsiminimus. 
Ji paminėjo, kad dėdė visiems 
septyniems vaikaičiams buvo 
dosnus, atlaidus, bet mokslo 
reikaluose reiklus. Ji papasa
kojo apie tai, kaip Maironis 
brangino ir puoselėjo gimtąją 
kalbą, tačiau pats mokė vai
kaičius ir užsienių kalbų. Jis 
nuolat pabrėždavo mokslo 
reikšmę žmogaus gyvenime. 
Danutė pasakojo, kaip Mairo
nis skiepijo jiems meilę savo 
brangiai tėvynei Lietuvai, 
kaip mokė būti juos dorais ir 
sąžiningais žmonėmis. Ir tie 
pamokymai nenuėjo veltui. 
Sesers Kotrynos vaikai nenu- 
krypo į klystkelius.

Danutė norėjo pasidalinti su 
jaunimu ne tik savo mintimis 
ir jausmais apie dėdę Maironį, 
bet ji perskaitė jaunimui vie
nos vienuolės parašytą pras
mingą pasakojimą apie Mairo
nio, Tautos atgimimo Dai
niaus, kūrybos reikšmę žmo-

Rašytoja Danutė Lipčiūtė Augienė su jaunaisiais skaitytojais Vaikų literatūros muziejuje Kaune.

gaus gyvenime. Sulaikę kvapą 
gimnazistai klausėsi, lyg no
rėdami „sugerti” kiekvieną 
pasakytą žodį.

Vėliau jaunieji gimnazistai 
sujaudino ir sugraudino vieš
nią, atlikdami gražią poetinę 
kompoziciją iš Maironio eilė
raščių. Pasibaigus renginiui, 
visi sustojo ir sugiedojo gim
.................... ................ - ■ ' -............. -- .... . . ,

JAV Lietuvių Bendruomenės svečiai

JUNGTINĖSE TAUTOSE 
LIETUVIAI ATRODO GERAI

LR ambasadorius Jungtinėms Tau
toms dr. Gediminas Šerkšnys.

JAV7 LB 50-mečio minėjimo 
renginiuose Čikagoje dalyvavo 
Lietuvos ambasadorius Jung
tinėms Tautoms dr. Gedimi
nas Šerkšnys, reziduojantis 
Niujorke. Praėjusiais metais 
pradėdamas savo veiklą, am
basadorius prisistatė „Drau
go” dienraščio skaitytojams, 
šiandien, naudodamiesi proga, 
pateikiame jam klausimų apie 
jau nuveiktą darbą.

Ką norėjote ir ką 
galėjote nuveikti šiame 
poste per daugiau kaip me
tus darbo Jungtinėse Tau
tose?

- Pradinis etapas buvo susi
pažinimas su žmonėmis, įvai
rių šalių ambasadoriais, Lie
tuvos misija ir jos veikla (vis 
dėlto tai mano pirmas postas 
užsienyje). Priminsiu, kad 
Jungtines Tautas sudaro 189 
šalys. Pirmas akordas buvo 
praėjusių metų rugsėjo mėne
sį suorganizuoti tūkstant
mečio susitikimą. Ta proga į 
Jungtines Tautas buvo atvy
kęs Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus: reikėjo organi
zuoti vizitą, susitikimus. O

nazijos himną pagal Maironio 
žodžius „Užtrauksim naują 
giesmę broliai.” ...Tvirtai ir 
prasmingai iš jaunų lūpų 
skambėj o žodžiai:

I darbą, broliai, vyrs į vyrą, 
Šarvuoti mokslu atkakliu 
Paimsim arklą, knygą, lyrą 
Ir eisim Lietuvos keliu.

Virginija Paplauskienė

nuo rugsėjo prasideda bend
rieji debatai. Po to vyksta ge
neralinės asamblėjos sesija. 
Svarstomi įvairūs dokumen
tai. Praėjusieji metai buvo gan 
sunkūs. Vyko nepaprastoji se
sija, skirta Izraelio Ir Palesti
nos konfliktui, Subalansuotos 
plėtros specialioji sesija, kuri 
svarsto, kaip suderinti įvairių 
šalių nuomonę dėl ekonominės 
ir ekologinės, ypač energeti
kos, plėtros kriterijų.

Šiais metais buvo svarstoma 
Imunodeficito sindromo prob
lema. Turiu pasidžiaugti, kad 
Lietuva pasaulyje šia prasme 
kol kas atrodo labai teigiamai, 
nes iš tikrųjų turime santyki
nai labai mažą ir užkrėstųjų, 
ir sergančiųjų AIDS skaičių.
- Tai fiksuojama kaip 

nuopelnas ar palankių ap
linkybių susiklostymas? 
Pats AIDS centro vadovas 
juokauja, kad lietuviai - 
skaisti tauta.

- Tai, matyt, pasekmė to, 
kad visa ta profilaktinė veikla, 
apsauga nuo AIDS pradėta la
bai seniai - įkurtas AIDS cen
tras, jam vadovauja energin
gas vadovas dr. Čeplinskas. 
Aktyviai veikiama ypač rizi
kos grupėse. Reikia turėti gal
voje, kad aplinkinėse vals
tybėse sergamumas yra žy
miai - kelis kartus didesnis. 
Pvz., kaimyninės Rusijos Kali
ningrado srityje vien per 
mėnesį užregistruojama tiek 
užsikrėtusių, kiek Lietuvoje jų 
yra iš viso. Taigi, pavojus yra 
didelis - žmonės juda. Viena 
iš rizikos grupių yra narkoma
nai, o jų Lietuvoje yra ir jie 
keičiasi kontaktais. Kai ku
riose Afrikos valstybėse serga 
iki ketvirtadalio žmonių. Pri
simenant, kad ten gyvenimo 
trukmė yra 40-50 metų, o ser

ga jauni žmonės, tai yra 
didžiulė tragedija.
- Kaip Lietuva įsiterpia 

su savo problemomis į tą 
JT struktūrą ir problema
tiką?
- Visose minėtose sesijose 

mes pasakėm, kad Lietuva 
yra pasirengusi dalintis infor
macija, kaip mes darom. Ka
dangi buvo atvykę daug»Lietu- 
vosr” pareigūnų - ministrų, 
viceministrų - jie keitėsi infor
macija.

Aktyviai dalyvaujame kitų 
komitetų darbe. Vien per 
praėjusius metus komitetuose 
padaryta apie 30 pranešimų. 
Manyčiau, kad Lietuva yra 
pakankamai reprezentuoja
ma. Turėjo įvykti labai didelė 
vaikams skirta sesija, bet dėl 
Niujorko įvykių atidėta ki
tiems metams.

- Čia tikriausiai mes ne
labai blizgame? Patys kal
bame, kad vaikų teisių ap
saugoje dar ne viskas tvar
koje?
- Lyginant su kuo! Toje 

erdvėje, kurioje mes esame - 
Rytų ir Vidurio Europa - visai 
neblogai atrodo. Tik buvau 
nustebęs, kad, mano manymu, 
Jungtinių Tautų statistikoje 
buvo nurodytas per didelis 
vaikų mirtingumas.
- Ar JT pačios renka 

medžiagą, ar naudojasi lie
tuviška statistika?

- Ir prašo iš Lietuvos, ir 
pačios įvairiais būdais renka. 
Lietuvoje veikia JT vystymosi 
programos atstovybė. Ji ima

JAV LB 50 motų sukakties proga Maironio lit mokykloje Lemoirte apsilankė svečiai iš Lietuvos ii kitur Iš 
kaires: Lietuvos Mokslo tarybos pirm prof Kęstutis Makaritma*. JAV LB Švietimo tarybos pirm Dabio Poli 
kaitiene, Lietuvos Švietimo ir mokslo ministras dr Algirdas Monkevičius — su jais — mokyklos vedeja Au 
dronė Elvikiellė Ritonės Rudaitienės nuotrauka

2001 metų spalio 25 dieną 
šventasis Tėvas Jonas Paulius 
II Apaštaliniu nuncijumi Lie
tuvoje, Latvijoje ir Estijoje 
paskyrė arkivyskupą Peter 
Stephan Zurbriggen. Pateikia
me jūsų dėmesiui naujojo 
apaštalinio nuncijaus biogra
finius duomenis.

Arkivyskupas Peter Stephan 
Zurbriggen gimė Brig mieste 
(Šveicarijoje) 1943 metų rug
pjūčio 27 dieną. Kunigystės 
šventimus priėmė 1969 metų 
spalio 10 d. Jis turi Kanonų 
teisės daktaro laipsnį. Šven
tojo Sosto diplomatinėje tarny
boje Peter Stephan Zurbrig
gen pradėjo darbuotis 197Ž 
metų kovo 5 dieną. Sėkmingai 
savo darbą atliko Popiežiaus 
atstovybėse Bolivijoje, Vokieti
joje, Urugvajuje, Prancūzijoje, 
Pietų Afrikoje ir Indijoje. 1993 
metų lapkričio 13 dieną buvo 
paskirtas Apaštaliniu Delega

oficialią informaciją, tik pro
blema yra ta, kad pateikiama 
senstelėjusi informacija. Jung
tinės Tautos yra didelė 
„mašinerija” ir kol informacija 
surenkama iš visų šalių ir su
vedama į vieną vietą, praeina 
2-3 metai.

- Ar Jūsų komanda di
delė?
- Be manęs yra dar 4 diplo

matai ir 1 techninis darbuoto
jas. Dabar buvo problemų, nes 
keitėsi komanda - iš 4 - 2 yra 
nauji. Bet tai diplomatų, kurie 
skiriami 3 metams, darbo spe
cifika.
- Lietuva jauna valstybė. 

Ar nejaučiate, kad jai ten
ka mažesnė niša ar ji ig
noruojama?
- Žiūrint kokioje srityje. 

Saugumo tarybos veikloje, kur 
patys matom i ausi yra taikos 
palaikymo klausimai, pagal 
JT Chartiją ypatingą reikšmę 
turi 5 narės, turinčios veto tei
sę. Aišku, kad šiuo klausimu 
jų vaidmuo yra didelis ir kitos 
šalys joms negali prilygti. O 
kitose srityse mes pakanka
mai aktyviai veikiame ir kitos 
šalys skaitosi su mūsų nuo
mone. Ir tai, matyt, visų, dir
busių misijoje, nuopelnas. 
Priminsiu, kad pirmasis Lie
tuvos Respublikos ambasado
rius JT buvo Anicetas Simu
tis, o mano pirmtakas - Osval
das Jusys. Šiemet rugsėjo 17 
d. kaip tik suėjo 10 metų, kai 
mus priėmė į Jungtines Tau
tas.

tu Mozambikui. 1996 metų va
sario 22 dieną pakeltas Apaš
taliniu Nuncijumi Mozambike. 
1998 metų birželio 13 dieną 
paskirtas Apaštaliniu Nunci
jumi Gruzijoje, Armėnijoje ir 
Azerbaidžane.

Arkivyskupas Peter Stephan 
Zurbriggen moka vokiečių, 
italų, prancūzų, ispanų ir ang
lų kalbas.

Ligšiolinis Apaštalinis nun
cijus Baltijos šalyse arkivys
kupas Erwin Josef Ender buvo 
paskirtas Apaštaliniu nunciju
mi Čekijos Respublikoje ir iš
vyko iš Lietuvos šių metų rug
pjūčio 15 dieną. Nuo jo išvy
kimo iki šiol šventojo Sosto at
stovybei vadovavo laikinasis 
reikalų patikėtinis monsinjo
ras George Antonysamy.

Lietuvos Vyskupų 
konferencijos 
sekretoriatas

Mes ypač aktyvūs Rytų Eu
ropos regioninėje grupėje, ku
riai priklauso Rytų ir Vidurio 
Europos šalys. Su ta grupe tu
rime atskirą ryšį, kas mėnesį 
aptariame reikalus. Regioni
niu lygiu dažniausiai derina
mi klausimai, susiję su rinki
mais į įvairius JT organus. 
Dabar misijai iškelta nauja 
užduotis - 2004 m. mes kan
didatuosime į JT Ekonominę- 
socialinę tarybą, kuri apima 
pagrindinius ekonomikos, so
cialinius, gamtosaugos klausiu 
mus. Reikia įtikinti šaus 
nares, kad rinkimų metu pa
laikytų mūsų kandidatūrą. J 3 
Rytų Europai skirtas vietas 
pareiškė norą kandidatuoti 
dar tik Lietuva ir Makedonija.

- Ką Lietuva laimės, ta
pusi JT Ekonominės socia
linės tarybos nare?
- Visų pirma, geriau susi

pažinsime su tarybos struk
tūrų veikla, nuolat dalyvau
sime posėdžiuose, analizuo
sime, teiksime pasiūlymus, 
balsuosime, prisidėsime prie 
ekonominių, socialinių pašau-, 
lio problemų sprendimo. Štai 
visi esame sukrėsti teroristi
nių aktų, bet viena iš šaknų- 
priežasčių yra prasta socialinė 
padėtis ten, kur vystosi tero
rizmas. Vadinasi, reikia imtis 
kažkokių priemonių, kaip pa
gerinti padėtį ir išvengti tero
rizmo.

Dėkojame už pokalbį.
Kalbėjosi

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

variantai. Tel. 630-816-7114.

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

Nuo gruodžio 1-os dienos 
priimu gyventi vyresnio amžiaus 

žmogų Pagalba, priežiūra, 
maitinimas. Skambinti darbo 

dienomis 630-554-9578.

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

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

Window VVashers Needed! 
40.000 per year. Wt need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Milst 
ha ve valid driver's license and trans- 

rtation. Mušt be fluent in Bnglish. 
McMahon Wlndow YVashing.

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

Nekilnojamasis turtas

GREIT PARDUODA

K
Tel. 800-820-6155.

American Travel Service 
Balzekas Museum of Lithuanian 

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

Tel. 773-581-1200; 800-422-3190. 
Fax 773-581-1873 ATSVL@att.net

Dvi 27 ir 45 metų moterys 
ieško darbo priežiūroje. 

Gali gyventi kartu.
Tel. 708-344-0941.

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, 
lovatieses, staltieses, 

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

Tel. 708-974-2423, 
708-261-4882 mob.

įautotradeNEPRALEISK
PROGOS

PADEDAME ĮSIGYTI AUKCIONUOSE; 
SUTVARKOME FINANSAVIMĄ IR DRAUDIMĄ. 
Tel. 888-6.15-2148, 708-599-9680 
KVIESTI MINDAUGĄ ARBA AUDRIŲ.

46 m. amžiaus lietuvė ieško 
darbo lietuvių šeimoje. 

Tel. 773-581-7547, 
kviesti Stanislovą.

SlOLOME 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-away" planu. At
liekame visus foto laboratorijos 
darbus. .
Darbo vai.: kasdien 8 v.r.-6 v.v.; 
šeštd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd. 
uždaryta. Antrad. ir trečd. su
sikalbėsite lietuviškai.

3314 W. 63 St.

Tel. 773-776-8998

AUTOMOBILIO.
IR GYVYBES DRAUDIMAS.

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 WMt 95th Street 

Tel. (706) 424-8654 
(773) 561-6654

Kalame visų rūšių „sidings”,
„soffits”, (dedame > 

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.Benetls,

, tel. 630-241-1912. .

RE/MAX 
REALTORS

0ffC.(773l 22» 17(1 
HOME (7001 425 • 7160

(7731 590-0205

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

i Audrius Mikulis
1 Tel.: 630-205-9262 
l Pager: 773-260-3404 s«u™a 
" E-mail: amikulisOusa.com

(vairus nekilnojamas turtas:
* Nemokamas įkainavimas
* Nemokama rinkos analizė
* Pirkimas
* Pardavimas
* Surandame

optimaliausią finansavimą

Moteris galėtų prižiūrėti
pagyvenusius lietuvius arba 
vaikus. Šalia lietuvių kalbos, 

moka lenkiškai ir rusiškai. 
Tel. 773-743-1740, kviesti Adą.

Altemative 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-<

TeMu paslaugas parduodant 
ar perkant namus, butus, 

žemės sklypą.Veltui 
įkalnoju nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunant finansinę paskolą.

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Vii* MA 773854-7820 
Fax: 708-361-9618

DANUTĖ

Nekilnojamojo turto paskolos 
DELTA MORTGAGE BANKERS

2743 N. ShefTield Avė., Chicago, IL 60614 
Illinois Residental Mortgage Lięensee

Gyvenamųjų ir komercinių pastatų pirkimas 
• Naujos statybos Finansavimas
’ Konsultacija, kaip nupirkti ir kaip naudingai perfinansuoti 

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

Honest and responsible lady,
to work in good American home, 
part time or full time. Gold Coast 

location. Mušt have excellent 
references. Tel. 312-255-1919 or 

312-255-1197.

Moving! Profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir 

už jos ribų.
Išvežame senus daiktus, 

siuksles ir kt.
Tel. 630 816 7114.

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

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

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929.

O’FLAHErIy REALTORS 
& BUILDERS, Ine. 

Kompanija pagal jūsų užsakymą 
stato naujus namus. 

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

mob. 708-203-5242 
jonavlciusOhome.com

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

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui.

Parduoda

DOLERIS Co.
http://www.doleris.com

Pigiausi būstai į LIETUVĄ su SAS, F1NNA1R, LUFTHANSA. KLM, LOT
Tel. 617-472-9742 E-mail: ticketsOdoieri8.com 

šv. Kalėdų ir Nauiųjų metų nuolaidos

Labai pigiai parduodu 
autobusiuką Dodge Ram 250.

Pravažiavęs 120,000 mylių.
Skambinti tel. 773-838-1050 
arba 773-737-1286, vakare.

STOMATOLOGO PADĖJO 
KURSAI

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

MOVING
Ilgametisprofesionalūs 

kraustymas Čikagoje ir j kitas 
valstijas. 

GEDIMINAS 
708-387-9144

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

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

namų tel. 708-612-9526.

n 03 MAS
Alexander J. Mockus, 

I.TD
Realtors

„BUD” BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 
BUDRAIČIUI 

Bus. 773-747-6655 Pg. 773-258-0496
Fax 773-767-9618

Accent
Homefinders

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

Tel. 773-581-8500
* Lietuviška duona ir raguoliai
* Vestuviniai ir įvairūs tortai
* Lietuvįškas maistas — „catered"
* Siunčiame mūsų produktus UPS

Atidaryta 7 dienas savaitėje

Kepyklos prodddai ir užkandžiai miesto centre
D S į) tiŠZLAM

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. nuo 
6:30 v.r. iki 5:30 

vp.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

i 'TLE.tA'yiEL

4738 W. 103 rd ST 
OAK LAWN, IL 60453 

708-422-7900
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA . 

WWW.MAZEIKA.COM
***«*****************#*«*******»***#**«****#«*****4i*«**

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

TT

vnoK
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VeAionuo
m.

8900 South Aachfr Road, Wiuow Springs, lu>rois Ta 708.839.1000]

Šešios pokyliųvoUa - tinka įvairioms progoms
Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus9 e
aptarnavimas

35 iki 40 svečių

Bordauxfyont

<11

100 Iki 136 svečių

60 iki 100 svečių

Ar mėgstate šokti?
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną;
ketvirtadieniais ir 

sekmadieniais groja 
10 Žmonių orkestras 
(galite pasitobulinti 
šokio mene - vyksto 

pamokos)

£
MMOn

125 iki 176 svečių

HOMOUMI
225 iki S50 svečių

Dedahie 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.

ANDRIUS CONSTRUCTION
Vidaus darbai: elektra, 

santechnika, laiptai, 
mediniai turėklai, arkos, 

įvairios plytelės, parketai, 
dažymai ir t.t.

Tel. 773 436 1517

9201 S. Cicero 
Oak Lawn, Illinois 60453 
Business (708) 423-8111 
Voice MaH (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312)707-6120 
Rea. 708-423-0443

773-585-9500

KIRPĖJA,
turinti didelę darbo patirtį, kerpa 
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

Tai - Jūsų laikraštis
DRAUGAS

THS IITMIIAMIAM WMI n.Mrinr n <11 V

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..

Siūlo išnuomoti

Išnuomojamas 
apšildomas 4 kamb.

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

Išnuomojamas 2 miegamųjų, 
naujai suremontuotas butas 

Brighton Parke. $600 į. mėnesį 
su šiluma + 1 mėn.'„security 
deposit”. Tel. 630-841-0571.

Išnuomojamas naujas 
modemus 2 mipgąrnųjų butas 

su garažu Chicago centre. 
Tel. 630-235-3521.

Nori išsinuomoti

Išsinuomosiu 2 miegamųjų 
butą Lemonte ar netoli jo. 

Tel. 773-863-9092, po 8 v.v., 
išskyrus šeštadienį. Valdas.

raiis to LITHUANIA
'fr«n20.9 ęJmin

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

VVYVVVLDP^^COM^^ 1^00^49^445

8128 S. Wwtam Ava. 
Chicago, IL 80862 
24 HRS, 7 DAY8 

773-7788060 

(TONY) ANATOLIJUS BACKO 
773-617-6768 (mob.)

FREE ESTIMATE 
Apšildymo ir šaldymo sistemų 

visapusiškas aptarnavimas 
ir instaliacija

QOAL TRAININ6, IMG.
Programos ir dėstytojai yra patvirtinti IL valstijos 

Švietimo tarybos

A ATM, AUJANOG MCIZMR

How easy is it to
As easy as SAS. u

■. -

* ■' ’ ■' "i, -4

Chicago
ou

, • • .

From Chicago we offer daily servlco to Vilnius 
wlth a hassle free corinecllon through our 
Copenhagen Airport And when returning, you 
can enjoy šame day travel via Copenhagen back 
ro Chicago.

Find out just how easy we can make your 
next trlp to Vilnius. And remember, when you 
travel wlth SAS, you can -am mllenge credit 
wlth Unlted’s Mileage Plūs* or SAS’ 
EuroBonus™ freųuent flyer program.

For information on specla! fares and 
schedules contact your Travel Agent or SAS at 
800-221-2^50. Or visit usat
www.scandlnavlan.net

It's Scandinavlan

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

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

Mokymo centras GOAL TRAINING siūlo naują 
patvirtintą

kursą!

MEDICININIŲ 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)

. E-mail: www.youraoal.comta.

B&DA
B & DA — vienintele mokykla, 

kuri garantuoja pagalbą įsidarbinau

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

Šios mokyklos studentai gal lankyti 
nemokamas anglų kafcos pamokas.

Du mėnesiai—ir jūsų rankose puH spedeiybėl

847-568-1560
4728 Oakton, Skokie

UI

ž

mailto:ATSVL%40att.net
amikulisOusa.com
jonavlciusOhome.com
http://www.doleris.com
ticketsOdoieri8.com
http://WWW.MAZEIKA.COM
mailto:info%40estate.w3.lt
http://www.scandlnavlan.net
http://www.youraoal.com


JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba

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

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

VIZŲ PRATĘSIMO REIKALU
Paskutiniu laiku Socialinių 

reikalų įstaiga „Seklyčioje” 
gauna užklausimų, ar yra dar 
pratęsiamos vizos, ar yra ko
kių nors pasikeitimų ir pan.

Pasiteiravus Imigracijoje, jo
kių pasikeitimų, net naujų 
įstatymų ar taisyklių nėra.

Pasiteiravus Illinois Coali- 
tion for Immigrant and Refu- 
gee Rights organizacijoje, Im- 
migration ir Citizenship 
Specialist davė tokius patari
mus, pildant vizų pratęsimo 
formas:

1. Vizos pratęsimo formą I- 
539 užpildykite tiksliai, nieko 
nepraleisdami — atsakydami į 
visus reikiamus klausimus.

2. Adresą pratęsimo formoje 
ir grąžinimo formoje užrašyki
te pastovų. Jei paštininkas ne
ras jūsų, jis imigracijos laišką 
grąžins atgal, o Imigracija 
grąžintus laiškus, atrodo, iš
meta.

3. Pridėkite baltos kortelės 
— formos 1-94, kurią jums įse
gė į jūsų pasą, atvažiuojant į 
Ameriką, kopiją.

4. Pridėkite savo paso ko
piją-

5. Parašykite laišką, kuria
me nurodysite, kodėl norite 
pratęsti vizą, kaip jūs išsilai
kysite, ar kas jus išlaikys, sve
čiuojantis Amerikoje.

6. Mokestį 120 dol. — kurio 
reikalauja Imigracija už vizos 
pratęsimą — niekada nesiųs
kite asmeninio čekio, nupirki
te Money Order arba Banko 
piritų perlaidą.

„SOCIAL SECURITY” MOKĖJIMAI 
INVALIDAMS

ęsrnys . Spren(jįmuS)
padarytus kitos įstaigos ir 
gautus medicininius duome
nis, gali būti atsižvelgta, nu
sprendžiant, ar jūs invalidas 
pagal „Soc. Sec.” įstaigos tai
sykles. Kai „Soc. Sec.” įstaiga 
padarys sprendimą jūsų inva
lidumo prašymui, atsiųs jums 
laišką ir praneš apie nuta
rimą. Jei „Soc. Sec.” patvirtina 
jūsų prašymą, laiške bus įra
šyta suma, kokią gausite ir 
kada mokėjimai prasidės. Jei 
nepatvirtina jūsų invalidumo 
prašymo, laiške bus paaiškin
ta, kodėl ir praneš, kaip ape
liuoti, jei nesutinkate su „Soc. 
Sec.” nuosprendžiu.

Kaip „Soc. Sec.” įstaiga 
nusprendžia invalidumą?

Jūs turėtumėte susipažinti 
su procesu, kuriuo eina „Soc. 
Sec.”, nusprendžiant žmogaus 
invalidumą. Tai apima 5 klau
simus:

1. Ar dirbate? Jei dirbate ir 
jūsų uždarbio vidurkis yra 700 
dolerių per mėnesį, negalite iš 
esmės būti laikomas invalidu. 
Jei jūs nedirbate, klausimas 
yra:

2. Ar jūsų sveikatos būklė 
yra rimta? Jūsų sveikatos 
padėtis turi būti tokia, kad 
negalite atlikti pagrindinių, 
su darbu susijusių, dalykų, 
kad į jūsų prašymą invalidu
mo pripažinimui būtų atsi
žvelgta. Jei jūsų sveikatos sto
vis trukdo jums dirbti, tai jūs 
esate invalidas. 0 jei netruk
do, einama prie šio klausimo:

3. Ar jūsų sveikatos sto
vis yra sąraše invalidumo 
žynjių? J5oc. Sec.” turi sąrašą 
invalidumo žymių kiekvienai 
pagrindinių žmogaus kūno sis
temų, kurios yra tokios rim
tos, kad automatiškai reiškia 
invalidumą. Jei jūsų sveikatos 
stovis nerandamas tame sąra

Viską sudėkite į voką ir 
siųskite registruotu paštu, 
kad žinotumėte, jog Imigraci
jos tarnyba tikrai gavo jūsų 
prašymą.

Pasidarykite visų siunčiamų 
dokumentų kopijas ir jas sau
gokite.

Jei kelių savaičių laikotar
pyje negaunate jokio praneši
mo iš Imigracijos, nueikite į 
įstaigą, kur pirkote Money Or
der ar Banko pinigų perlaidą, 
ir paprašykite, kad patikrintų, 
ar čekis buvo iškeistas.

Visada labai lėtai dirbusi, 
Imigracijos tarnyba, atrodo, 
dabar dar lėčiau dirba.

Yra pasitaikę atvejų, kada 
žmonės, negavę atsakymo iš 
Imigracijos, išvažiavo. Tokiu 
atveju yra patariama, grįžus į 
Lietuvą, nueiti į Amerikos am
basados konsulatą ir pranešti, 
kad jūs grįžote ir kad prašėte 
vizos pratęsimo. Kaip įrodymą 
turite dokumentų kopijas ir 
grįžimo bilieto kopiją. Tas ko
pijas laikykite, nes, jei vėl ka
da važiuosite į Ameriką, jos 
gali būti reikalingos, kaip įro
dymas, kad laiku išvažiavote.

Žinokite, kad dar galioja vi
zos pažeidimo nuostatai — pa
baudos: jei Amerikoje išbuvo
te 3 mėnesius ar daugiau be 
galiojančios vizos, išvažiavus, 
negalėsite grįžti atgal 3 me
tus, jei išbūsite be galiojančios 
vizos metus ar daugiau, išva
žiavus, negalėsite grįžti Ame
rikon 10 metų.

Birutė Jasaitienė

še, „Soc. Sec.” turi nuspręsti, 
ar jūsų sveikatos stovis yra 
toks pat rimtas, kaip ir invali
dumo žymė, pažymėta sąraše. 
Jei taip, „Soc. Sec.” pripažins 
jus invalidu, jei ne, einama 
prie kito klausimo:

4. Ar galite atlikti darbą, 
kurį atlikdavote anksčiau?

Jei jūsų sveikatos stovis yra 
rimtas, bet ne tokio ar pana
šaus laipsnio, kaip invalidumo 
stovis, pažymėtas sąraše, tada 
„Soc. Sec.” turi nuspręsti, ar 
jūsų sveikatos stovis trukdo 
jums dirbti darbą, kurį dirbote 
anksčiau. Jei ne, „Soc. Sec.” 
atmeta jūsų prašymą, bet jei 
trukdo, tai einama prie dar 
kito klausimo:

6. Ar galite dirbti kitokį 
darbą?

Jei negalite dirbti darbo, ku
rį dirbote praeityje, „Soc. Sec.” 
žiūri, ar jūs negalėtumėte pri
sitaikyti ir dirbti kitokį darbą. 
„Soc. Sec.” atsižvelgia į jūsų 
sveikatos stovį, amžių, buvu
sio darbo patirtį ir įgūdžius, 
kuriuos galėtumėte pritaikyti 
kitam darbui. Jei jūs negalite 
prisitaikyti ir dirbti kito dar
bo, jūsų prašymas bus paten
kintas. Jei galite prisitaikyti, 
prašymas bus atmestas.

Taisyklės akliems.
Jūs laikomas aklu pagal 

„Soc. Sec.” taisykles, jei jūsų 
regėjimas negali būti pataisy
tas geresniu, kaip 20/200 jūsų 
geroje akyje arba jūsų regėji
mo laukas yra 20 laipsnių ar 
mažiau, net ir su jį pataisan
čiu lęšiu. Yra visa eilė specia
lių taisyklių asmenims, kurie 
yra akli. Taisyklės pripažįsta 
rimtą aklumo įtaką žmogaus 
pąjėgumui dirbti. Pvz., mėne
sinių pąjamų riba akliems yra 
didesnė negu 700 dol. (700 dol. 
yra invalidams — neakliems). 
Ta suma keičiasi kasmet. Dėl

dabartinės uždarbio sumos ir 
kitos informacįjos apie specia
lias taisykles akliesiems, pra
šykite iš „Soc. Sec.” brošiūros 
„If You Are Blind of Have Low 
Vision... How We Can Help 
(Publication NO. 05-10052)”.

Jei jūsų prašymas dėl in
validumo yra atmestas.

Jei jūsų prašymas yra at
mestas, arba jūs nesutinkate 
su bet kuria „Soc. Sec.” nuos
prendžio dalimi, „Soc. Sec.” 
įstaiga padės paruošti apelia
ciją. Turite 60 dienų paduoti 
apeliaciją nuo laiško iš „Soc. 
Sec.” gavimo datos. „Soc. Sec.” 
galvoja, kad tokį laišką gavote 
5 dienas po jo išsiuntimo, ne
bent galite įrodyti, kad gavote 
vėliau.

Dėl smulkesnės informacijos 
apie apeliacijas prašykite lei
dinėlio „The Appeals Process” 
(Publication NO. 05-1004).

Kai prašymas yra patenkin
tas — kada prasideda mo
kėjimai?

Jei jūsų prašymas yra pa
tenkintas, pirmasis „Soc. Sec.” 
mokėjimas bus išmokamas 
šeštam pilnam mėnesiui po 
datos, kada jūsų invalidumas 
prasidėjo. Pvz., jei „Soc. Sec.” 
ištiria, kad jūsų invalidumas 
prasidėjo sausio 15, pirmą in
validumo mokėjimą gausite 
liepos mėnesį, nes mokėjimas 
už mokamą mėnesį gaunate 
mėnesį po to, tai liepos mokė
jimą jūs gausite rugpjūčio 
mėn.

Jums taip pat atsiųs brošiū
rą „What You need To Know 
When You Get Disability Be- 
nefits (Publication No. 05- 
10153), kad galėtumėte per
skaityti, ir, jei turite kokių 
nors klausimų, kad jie būtų 
atsakyti.

Kiek gausite iš „Soc. 
Sec.”?

Mėnesinė suma, kurią gau
site dėl invalidumo, yra ap
skaičiuojama jūsų viso gyveni
mo uždarbio vidurkiu, įmokė
tu į „Soc. Sec.” sistemą. Jei no
rėtumėte gauti apskaičiavimą 
jūsų invalidumo mokėjimo, 
galite paprašyti „Sočiai Secu
rity Statement”, kuriame yra 
parodyta jūsų uždarbio doku
mentacija ir suteikiamas aps
kaičiavimas jūsų invalidumo 
mokėjimui. Ten bus ir pensijos 
bei palikuonių mokėjimai, ku
riuos jūs ir jūsų šeima galė
tumėte gauti dabar ar ateity
je. Visą tai galite gauti, pa
skambinę į „Soc. Sec.” įstaigą, 
o taip pat galite gauti ir kom
piuteryje — www.ssa.gov

Kodėl kartais yra sustab
domi arba sumažinami in
validumo mokėjimui?

Jei galite gauti, ar gaunate 
iš kitų valdžios įstaigų, pagal
bos mokėjimus, tai jie gali 
turėti įtakos į sumą, kurią 
gausite iš „Soc. Sec.” Apie tuos 
mokėjimus ir jų įtaką „Soc. 
Sec.” mokėjimams yra šios 
brošiūros, kurios teikia dau
giau informacijos ir jas jūs 
galite gauti iš „Soc. Sec.” įstai
gos: 1. „How Workers’ Com- 
pensation and Other Disabili
ty Payments May Affect Your 
Benefits (Publication No. 05- 
10018)” 2. „A Pension From 
Work Not Covered by Sočiai 
Security (Publication No. 05- 
10045)”, 3. „Government Pen
sion Offset (Publication 05- 
10007)”, įstatymas, kuris turi 
įtakos žmonos (vyro arba 
našlės) našlio mokėjimams. 
Jei turite daugiau šiuo reikalu 
klausimų, skambinkite vieti
nei „Soc. Sec.” įstaigai arba 
nemokamu telefonu 1-800- 
772-1213.

Ar reikia mokėti mokes
čius už invalidumo mokėji
mus?

Kai kurie žmonės moka fe- 
deralinius pąjamų mokesčius 
ir už jų „Soc. Sec.” mokėjimus. 
Tai būna paprastai tais atve
jais, kada pajamos yra didelės. 
Metų gale kiekvienas gau
name iš „Soc. Sec.” įstaigos

pranešimus „Sočiai Security 
Benefit Statement” (Form 
SSA-1099), kuris parodo, kiek 
„Soc. Sec.” įstaiga yra iš
mokėjusi. Naudokite tą „Soc. 
Sec.” įstaigos pranešimą, pil
dydami federalinius pajamų 
mokesčius ir tada sužinosite, 
ar reikia jums mokėti mokes
čius. Jei norite gauti tuo rei
kalu daugiau informacijos, pa
prašykite iš Internal Revenue 
Service Publication 915. Ga
lite pasirinkti, kad federali- 
niai mokesčiai būtų atskaito
mi iš jūsų mokėjimų.

Ar galiu gauti Medicare 
draudimą, jei esu invali
das?

„Soc. Sec.” jus automatiškai

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. t A.
STASYS PATLABA

Mūsų mylimas Vyras, Tėvelis, Tėtukas, Protėtukas bei 
paskutiniosios Karo mokyklos 23-iosios Kadro laidos 
karininkas Amžinybėn išėjo 2000 m. spalio 26 d.

Šv. Mišios už jo sielą bus aukojamos Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioje Lemonte, Šv. Šeimynos 
Vilos koplyčioje, tai pat Lietuvoje — Šiluvoje, Telšių 

katedroje bei kitose vietose.

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti jį savo maldose.

Liūdinti žmona Regina ir dukros su šeimomis

Mylimam Tėveliui, Uošviui ir Tėtukui

A. f A.
ROBERTUI ČEPELEI

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, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

E-MAIL:
VYTTOURS@EARTHLINK.NET

WEB.SITE:
WWW.VYTISTOURS.COM

įrašys į Medicare draudimą po 
to, kai gausite dvejus metus 
invalidumo pripažinimą-mo- 
kėjimus.

Medicare turi 2 dalis-ligo- 
ninės apdraudą ir medicininės 
priežiūros apdraudą — „Medi
care A ir B”. Ligoninės ap- 
drauda padeda mokėti ligo
ninės sąskaitas ir kai kurias 
sąskaitas už gydymą po to.

Mokesčiai, kuriuos mokė
jote, kai dirbote, užmoka už 
šią Medicare dalį ir dėl to ji 
nieko nekainuoja. Tuo tarpu 
kita Medicare dalis, „Part B”, 
medicininės priežiūros ap- 
drauda, padeda užmokėti dak
tarų sąskaitas ir už kitus pa
tarnavimus. Bus daugiau.
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A. t A.
Kun. VYTAUTAS GORINĄS
Velioni s buvo vyras a.a. Josephine Kirlytės.
Nuliūdę liko: dukros — Gražina Lietuvoje, Milda su 

vyru Spyros Contoyannis, gyvenantys Concord, MA, Lidija, 
gyvenanti Toronte; sūnus Vytautas Jn. šu žmona Nancy, 
gyvenantys Streamwood; anūkai Vytautas III, Gintaras, 
Vetrunas, Yanni ir Dlmitri; proanūkei Chloe, Ava Rose ir 
Vetrune

Po žmonos mirties, 1970 m. a.a. Vytautas buvo 
įšventintas kunigu. Vėliau ėjo kunigo pareigas St. Patnck 
bažnyčioje St. Charles, IL, Our Lady of Good Councel, 
Aurora, IL, St. Peter and Paul, South Beloit ir Galena/ 
Menomonie apylinkės bažnyčioje, kol 1995 m. išėjo į 
pensiją.

A.a. Vytautas bus pašarvotas sekmadienį, spalio 28 d., 
nuo 2 v.p.p. iki 8 v.v. Coutryside laidojimo namuose, 1640 
Greenmeadows Blvd. (at Barrington Rd ), Streamwood/ 
Schaumburg. Laidotuvės pirmadienį, spalio 29 d. Iš 
laidojimo namų 9:30 v.r. velionis bus atlydėtas į Šv. Hubert 
bažnyčią, 126 Grand Canyon, Hoffman Estates, kurioje 
10 v.r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

Laidotuvių direkt. Countryside Funeral Home.
Tel. 630-289-8054

mirus, sūnų LINĄ, marčią BEATRIČĘ ir vaikaitį 
RAIMUNDĄ, o taip pat ir kitus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame bei kartu liūdime.

Aušra, Terry, Tėriukas ir Olivija Petry 

Aleksandra, Linas ir Arija Simonaičiai

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄIUNGA

Turi laidotuvių patalpas Visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose

Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS — DAIMID
FUNERAL DIRECTORS

Directors of Ėudeikis Funeral Home (ĖST 1908)

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

5948 S. Archer Avė.

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

12401 S. Archer Avė.
(& Derby Rd.)

ALL PHONES 
1-773-523-0440

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS

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

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St.

ALL PHONES 

1-708-430-5700

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

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

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

EVERGREEN PARK 2929 W 87 ST.
TINLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVĖ 

ALL PIONES
____ CHICAGO 1-773-478-2345

NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7800 
www.petkusfuneralhomes.com

VANCE FUNERAL HOME
FUNERAL DIRECTORS

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

ALL PHONES,

1-708-652-5245

i I )

http://www.ssa.gov
mailto:VYTTOURS%40EARTHLINK.NET
http://WWW.VYTISTOURS.COM
http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE,

Kun. Antanas Saulaitis,
SJ, atvyksta į Čikagą. Sekma
dienį, spalio 28 d., 10 vai. r., 
t. jėzuitų koplyčioje (prie Jau
nimo centro) aukos Mišias 
vaikams. Visi kviečiami daly
vauti.

Skanūs mieliniai blynai 
su obuoline koše šį sekma
dienį, spalio 28 d., nuo 8 val.r. 
garuos Jaunimo centro kavi
nėje. Jaunimo centro moterų 
klubo narės kviečia visus atsi
lankyti.

Ateinantį sekmadienį, 
spalio 28 d., po 10:30 vai. r. 
šv. Mišių Švč. M. Marijos Gi
mimo (Marųuette Parko) para
pijos salėje yra ruošiama tra
dicinė kavutė ir pabendravi
mas. Jos metu bus rodoma 
„Ąžuoliuko” choro koncerto fil- 
majuostė, kurią paruošė Alek
sandras Plėnys. Tai gera pro
ga nors tik ekrane pamatyti ir 
išgirsti patį iškiliausią Lietu
vos berniukų chorą. Visi yra 
kviečiami dalyvauti šv. Mišio
se ir pabendravime parapijos 
salėje.

Mažosios Lietuvos lietu
viu draugijos visuotinis 
nariu susirinkimas ir pietūs 
sekmadienį, lapkričio 4 dieną, 
12:30 vai. p.p. vyks Balzeko 
lietuvių kultūros muziejaus 3 
aukšte, 6500 South Pulaski 
Rd. Visi nariai, ir norintys bū
ti nariais, kviečiami. Dalyvau
siantys pietuose prašomi iš 
anksto pranešti Ramūnui 
Buntinui, tel. 630-969-1316.

Lietuviu fondo šv. Mišios 
už jo mirusius narius vyks šį 
sekmadienį, spalio 28 d., 11 
val.r. Pal. J. Matulaičio lietu
vių katalikų misijoje, 14911 
127th Street, Lemont, IL.

Poetė Eglė Juodvalkė, il
gesnį laiką praleidusi Lietu
voje ir ten dalyvavusi įvai
riuose literatūros vakaruose, 
lapkričio 9 d., 7 vai. vak., Jau
nimo centro kavinėje, „Pava
sario rudenį” renginio metu 
papasakos savo įspūdžius ir 
skaitys savo kūrybą. Visuo
menė kviečiama gausiai daly
vauti. „Pavasarį rudenį” ruo
šia Lietuvių rašytojų draugija 
(pirm. Stasė Petersonienė).

Kun. K. Ambrasas, SJ,
lietuviškas Mišias Beverly 
Shores Šv. Onos bažnyčioje 
aukos lapkričio 18 d. ir gruo
džio 23 d. 1 vai. p.p.

„Seklyčioje” spalio 31 d., 
trečiadienį, 2 vai. p.p., bus 
dainų popietė su Raustu Stro- 
lia. Tikriausiai apsilankys ir 
kaukėm pasipuošusios „būty
bės”. Jų tarpe gal ir trečia
dienio popiečių lan kytojus bus 
galima atpažinti... Visi malo
niai kviečiami ir laukiami — 
papietausime, padainuosime 
ir padraugausime.

Amerikos Lietuvių Ro
mos Katalikių moterų są
jungos 20-oji kuopa ruošia 
kavutę ir kugelį šį sekmadie- • 
nį, spalio 28 d., Švč. M. Mari
jos Nekalto Prasidėjimo para- • 
pijos saleje, 4420 S. Fairfield 
Avė., nuo 8:30 val.r. iki 12:30 
vai.p.p. Visi Brighton Parko 
lietuviai yra prašomi lankyti 
lietuviškas Mišias kiekvieną 
sekmadienį 10:30 val.r. ir po 
Mišių užeiti į salę pabendrau
ti su kaimynais ir draugais 
lietuviškoje bendruomenėje.

Union Pier Lietuvių 
draugija pradeda naujus 
draugijos metus metiniu narių 
susirinkimu ir Padėkos dienos 
švente lapkričio 4 d., „Ginta
ro” vasarvietėje, 1 v. p.p. (Mi
čigano laiku). Visi apylinkės 
nariai ir svečiai kviečiami įsi
jungti į draugijos veiklą. Dėl 
smulkesnės informacijos pra
šom skambinti Viktorijai 
Juodgudienei (616) 469-4826 
arba Mildai Rudaitytei (616) 
469-0231.

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.

Čikagos šiaurės prie
miesčiuose įsikūrusi JAV 
LB Waukegan/Lake County 
apylinkė kviečia į tradicinį ru
dens pokylį „Medžioklių puo
ta”, kuris rengiamas šeštadie
nį, lapkričio 10 d., The Count
ry Sųuire, 19133 West High- 
way 120, Grayslake, Illinois 
60030. Pradžia - 6 val.v., bus 
pietūs, veiks baras. Bus ir lai
mėjimų traukimas - kviečia
me atnešti prizų. Gros Virgini
jus Švabas. Bilietus į šią 
šventę kviečiame užsisakyti 
iki spalio 31 d. tel. 847-623- 
7927.

VISI KVIEČIAMI

Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikių Moterų sąjungos 20 
kuopa sekmadienį, spalio 28 
d., tuoj po 10:30 vai. lietuviš
kų šv. Mišių Brighton Parko 
Švč. M. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčioje, parapijos 
salėje ruošia kavutę su pyra
gais ir visų mėgstamu kuge
liu. Turėsime ir virtinių par
davimui. Kviečiame ir lauk
sime visų atsilankymo. Švč. 
M.M.N. Prasidėjimo parapijos 
adresas — 2745 West 44 St., 
Čikagoje.

DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET 

CHICAGO, IL 60629 

TEL: 773-585-9500

DARBINGAS DF NARIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

..Laukiu ir laukiu, baigiu savo akis pražiūrėti — gada gi pagaliau vyks 
tas Lithuanian Mercy Lift pokylis, pavadintas „Sveikatos odisėja", kada 
Brookfield zoologijos sode suklegės smagūs svečiai Gal kartais ir mums 
koki gardų kąsneli nuo puotos stalo atkiA — atsiduso meSkinas Gaila, 
kad zoologijos šorio meškinai nemoka skaityti, o jie pasižiūrėtą į Šios die
nos „Draugo" penktą puslapį, kur smulkiai surašyta visa pokylio infor
macija LML darbuotojai tikrai nuoširdžiai kviečia pokylyje dalyvauti.

Petro Ąžuolo nuotrauka

Lietuvių operos chore 
darbų pats įkarštis. Penkta
dienio vakarais Jaunimo cent
ro antras aukštas skamba ir 
aidi nuo repetuojančių daini
ninkų, besiruošiančių pokylio 
programai. Prisitaikęs per
traukos metu užkalbinau vis 
skubantį pokylio šeimininką 
Jurgį Vidžiūną ir klausiu kaip 
sekasi su svečiais, ar daug su
silaukia skambučių.

— Sulaukiame, skambina 
žmonės, užklausimų būna 
apsčiai, — sako patenkintas 
šeimininkas.

— Na, o kuo labiausiai do
misi žmonės, apie ką jie klau
sinėja, — nepaleidžiu (Jurgio) 
vadovo.

— Pirmiausia, tikisi geros 
programos. Na, o šiaip, vyres
nieji nori žinoti, kas bus šei
mininkės, o jaunesniem rūpi, 
kas gros šokiams, — juokauja 
jis toliau.

— Taip jau yra, kaip senais 
laikais, — pritariu ir aš.

— Na, kągi, šeimininkių 
vardai gerai žinomi — Ona 
Norvilienė, Viktorija Valavi- 
čienė ir Adelė Lietuvninkie- 
nė, o šokiams gros Bronius 
Mūras su kapela. Jis irgi vi
siems gerai žinomas, ir be pri
statymo.

Suteikęs visą informaciją, • 
Jurgis nuskuba spręsti kitų 
reikalų. Taigi, belieka tik 
skambinti pokylio vadovui 
Jurgiui Vidžiūnui, tel. (773) 
767-5609, o jis suteiks jums 
tiek informacijos, kiek jos rei
kės. (J.K.)

LB Lemonto apylinkės 
socialinių reikalų skyrius
praneša, kad lapkričio 1 d., 
ketvirtadienį, nuo 8:30 val.r. 
iki 1 vai.p.p. Pasaulio lietuvių 
centre, misijos prieangyje, bus 
skiepijama nuo gripo. Atsineš
kite „Madicarė” ar kito drau
dimo kortelę, ir jums nereikės 
už tai mokėti.

Kaip ir kasmet, šiemet 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejus vėl kviečia visus norin
čius išmokti gaminti šiaudinu
kus Kalėdų eglutei iš baltų 
plastmasinių šiaudelių. Žais
liukus mokys gaminti didelę 
patirtį turinčios meistrės Albi
na Savickas ir Marija Škėmai- 
tė. Pamokos vyks šeštadienį, 
gruodžio 8 d., nuo 10:30 val.r. 
iki 1 vai.p.p. Mokiniams bus 
duota šiaudelių, siūlo ir di
delė adata, tačiao patiems rei
kia atsinešti žirkles, liniuotę ir 
pieštuką. Jei turite klausimų 
ar norite registruotis į pamo
kas, skambinkite tel. 773-582- 
6500. Muziejaus adresas: 6500 
S. Pulaski Rd., Chicago, IL.

Andrius ir Marytė (Dam- 
briūnaitė) Šmitai atvyksta 
iš Vokietijos ir dalyvaus Lietu
vių fondo metiniame vąjaus 
pokylyje, kuris vyks lapkričio 
3 d., šeštadienį, Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte. A. Šmi
tas yra Vasario 16-osios lietu
vių gimnazįjos direktorius. Po
kylio metu jam bus įteikta LF 
dr. A. Razmos 25,000 dol. pre
mija, skirta jo vadovaujančiai 
gimnazijai. Maloniai kviečia
me užsisakyti stalus ar vietas 
iki spalio 30 d. Už 100 dol. 
auką - vienas bilietas veltui. 
Skambinti tel. 630-257-1616.

Illinois valstijos nuostatai 
reikalauja iš ne pelno organi
zacijų ir Draugo fondo — kar
tą per metus surengti narių 
susirinkimą, kuriame vado
vybė pateiktų veiklos bei fi
nansų ataskaitą ir pati čia 
būtų išrenkama narių balsais.

stums senbuvius prenumera
torius su juos įžeidinėjančiais 
straipsniais bei naujųjų atei
vių pasišaipymais, — klausė 
Vyt. Germanas.

— Sunku žinoti, kas pri
traukia ir kas atstumia 
„Draugo” prenumeratorius.

šių „Draugo” vyr. redaktorės 
Danutės Bindokienės, admi
nistratoriaus Valentino Krum
plio ir pirmininkaujančios Ma
rijos Remienės, kalbėjusios 
„Draugo” leidėjų valdybos pir
mininkės ir direktorės, vardu 
pasisakymai buvo labai nau
dingi fondo narių informacijai 
ir kalbėtojų problemoms, ne
turint panašios platformos ir 
gyvo ryšio su skaitytojais.

Suvažiavimo patalpas, kavu
tę, vaišes suorganizavo Vaclo
vas Momkus, vadovavimą ge
rai atliko Marija Remienė. 
Jiems priklauso visų dalyvių 
padėka. Suvažiavime buvo at
stovauta 1,020 DF narių bal
sams.

Toks Draugo fondo narių Turime rasti būdą padidinti jų 
metinis susirinkimas įvyko skaičių — baigė diskusijas Va- 
2001 m. spalio 21 d. Jaunimo lentinas Krumplis, 
centro Čiurlionio galerijoje. Priėmus praeito suvažia- 
Šiais jnetais susirinkime as- vimo protokolą, vyko fondo 
meniškai dalyvaujančių DF pranešimai.

Skelbi

• „Saulutė”, Lietuvos vai
kų globos būrelis, dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, in
validams vaikams, daugiavai
kėms šeimoms ir studentams 
Lietuvoje. Aukojo: Enata 
Skrupskelytė $300 ($240 meti
nė parama ir $60 Kalėdų do
vana berniukui); Liucija Tir- 
vienė $240 tęsdama mergaitės 
metinę paramą; dr. Bernadette 
De Mūri $240 mergaitės me
tinei paramai; Aldona Ješ- 
mantienė $500; anoniminiai 
(Y.) $480 — dviejų mergaičių 
metinė parama; Saulius Kup
rys $200; anoniminiai (D) $100; 
dr. Remigijus Gaška $1,020. 
Labai ačiū! „Saulutė” („Sun- 
light Orphan Aid”), 419 
Weidner Rd., Buffalo Grove, 
IL 60089. Tax ID# 36-3003339.

narių skaičius buvo panašus į 
ankstyvesnių suvažiavimų, ta
čiau įgaliojimų skaičius buvo 
didesnis.

Atlikus dalyvių registraciją, 
suvažiavimą pradėjo DF tary
bos pirm. Bronius Juodelis vi
sus pasveikindamas ir suva
žiavimui pirmininkauti pa
kviesdamas direktorę ir gar
bės narę Mariją Remienę. Sek
retore buvo pakviesta garbės 
narė Aldona Šmulkštienė.

Priėmus darbotvarkę, invo- 
kacijai buvo pakviestas kun. 
Viktoras Rimšelis, prašęs 
Dangaus palaimos visiems 
Draugo fondo nariams ir fondo 
darbams. Registracijos komi
siją sudarė garbės nariai — 
Algirdas Čepėnas ir Antanas 
Valavičius. Nominacijų ir bal
savimo komisiją sudarė pirm. 
Mindaugas Baukus, Juozas 
Mikulis ir Albina Ramanaus
kienė.

« '
Sveikinimai ir 

, pranešimai

Suvažiavimo dalyvius svei
kino ir draugiškais ryšiais su 
Draugo fondu pasidžiaugė 
„Draugo” vyr. redaktorė Da
nutė Bindokienė.

• Sveikinimą ir ilgesnį pra
nešimą suvažiavimui skaitė 
„Draugo” administratorius Va
lentinas Krumplis, savo rū
pesčius iliustruodamas spaus
tuvės darbų pavyzdžiais.

Spaustuvė kartais pritrūks
ta darbų, o kartais klientai 
reikalauja tuo pačiu metu at
likti tris darbus. Todėl yra 
komplikuotas spaustuvės per
sonalo sudarymas ir darbų 
atlikimas jau pasenusiomis 
spaustuvės mašinomis. Įvai
rūs spaustuvės darbai, už juos 
gaunamos pajamos būtinos 
išlaikyti paties „Draugo” lei
dybą. Tų spaustuvės darbų 
„medžiojimui” yra reikalingas 
ekstra žmogus, kurio nėra. 
Reikalinga ir didesnė Draugo 
fondo parama, kad subalansa
vus pajamas ir išlaidas. Į tai 
Br. Juodelis atsakė, kad „rei
kia pačiai administracijai 
pasitempti”. Nenaudojant pa
ties DF kapitalo, kuris yra 
kiekvienų metų lėšų jėgainė, 
yra naudojamas jo uždarbis, 
kuris yra nusmukęs, todėl 
reikia didinti Draugo fondo 
kapitalą, kad jis atneštų papil
domų palūkanų.

Administratorius skundėsi 
prenumeratorių sumažėjimu, 
senbuviams išmirštant, o nau
jiems ateiviams „Draugą” pre
numeruojant retais atvejais, 
nors jiems iki dabar tris mė
nesius (susipažinimui) buvo 
siunčiama veltui apie 1,200 
prenumeratų, „Draugui" kai
navusių daugiau kaip 10,000 
dolerių. Naujos „bangos” pri
traukimui „Drauge” įvestas 
naujas skyrius „Bičiulystė” su 
redaktore iš naujosios „ban
gos”.

— Kažin ar „Bičiulystė” pri
trauks naujai atvykusius pre
numeratorius? Ji tikrai at-

Lėšų rinkimas ir 
investavimas

Labai svarbu yra auginti 
Draugo fondo kapitalą, bet 
dar svarbiau investavimais 
auginti jo prieauglį —pelną, 
kuriuo finansuojama „Draugo” 
leidyba. Tam labai reikalingas 
DF kapitalo auginimas, su pa
vasario ir rudens vajais, su 
narių ir rėmėjų naujais įna
šais, su naujų narių ir rėmėjų 
įsijungimu į Draugo fondą.

Apie Draugo fondo organi
zacinę ir finansinę padėtį — 
tarybos pirmininko ir iždi
ninko pranešimus pateikė 
Bronius Juodelis, einantis abi 
pareigas. Jos bus paskelbtos 
atskirai.

Didelio dėmesio susilaukė 
Draugo fondo investavimų 
tvarkytojo — „brokerio” Gy
čio Kavaliausko, „Olson, 
Smith, Barney” — Amerikoje 
didžiausios investavimų fir
mos atstovo, pranešimas. Jis 
nušvietė esamą padėtį, ją lygi
no su ankstesne ir, pasiremda
mas firmos ilgamečių ekono
mistų analizėmis ir prognoze, 
pranašavo Amerikos ekonomi
kos ir investavimų pelno paki
limą tik apie 2002-ųjų metų 
vidurį.

Draugo fondo kontrolės 
komisijos 2001 m. aktą su ko
mentarais perskaitė pirm. dr. 
Kazys Ambrozaitis.

Direktorių rinkimai
Su šiuo suvažiavimu dvejų 

metų kadenciją užbaigus di
rektoriams Vaclovui Momkui, 
Marijai Remienei ir Jonui Ru
geliui, jie sutiko vėl kandida
tuoti ateinančių dviejų metų 
kadencijai, ketvirtu kandidatu 
prisidedant kontrolės komisi
jos nariui Juliui Lintakui.

Trys nauji diretoriai, pagal 
slapto balsavimo balsų dau
gumą, buvo išrinkti: Marija 
Remienė, Vaclovas Momkus ir 
Julius Lintakas.

Į DF kontrolės komisiją 
dvejų metų kadencijai sutiko 
kandidatuoti Liudas Rama
nauskas ir buvę nariai — dr. 
Kazys Ambrozaitis ir Antanas 
Valavičius. Nesant daugiau 
kandidatų, visi buvo išrinkti 
suvažiavimo nariams smar
kiai plojant.

Diskusijose dėl tolimesnės 
Draugo fondo veiklos buvo pa
sisakyta už tolimesnį Draugo 
fondo auginimą, kaip ir ligi 
šiolei. Dr. Petras Kisielius 
iškėlė svarbą ir visuotiną 
„Draugo” leidybos reikšme 
mūsų visų organizacįjų, mūsų 
mokslo, švietimo, kultūros ir 
socialinės veiklos išlaikymui 
bei pačios lietuvybės išlikimui 
išeivijoje. Pabrėžė ir tėvų ma
rijonų nuopelnus „Draugo" lei
dyboje. Priminė ir Lietuvių 
katalikų spaudos dr-jos rolę 
„Draugo” leidyboje ir kvietė vi
sus dėti visas pastangas 
„Draugo” dienraščio gerini
mui, jo leidybos užtikrinimui 
šiame šimtmetyje.

Šis Draugo fondo narių 
suvažiavimas, jame dalyvavu-

• Almos fondas
Elena Jasaitienė, St. Pe- 

tersburg, FL, aukoja $40 Almos 
fondui.

Almos ir Lietuvos vaikų 
vardu dėkojame! Aukos nura
šomos nuo mokesčių. Tąx ID 36- 
4124191. Čekius rašyti 
„Lithuanian Orphan Care”, 
pažymint, kad skirta Almos 
fondui. Siųsti: 2711 West 71 
St., Chicago, IL 60629.

• „Lietuvos Našlaičių 
globos” komitetui šie asmenys 
atsiuntė Lietuvos vaikų-naš- 
laičių paramai: $450 — tai trijų 
Lietuvos vaikų metinė parama, 
vaikus šelpia ir pinigus at
siuntė Pranas ir Ona Miche- 
levičiai, St. Pete Beach, FL; taip 
pat $450, trijų vaikų metinę 
paramą, atsiuntė Matt ir Phi- 
lomene Vilučiai, Frankfort, IL. 
Ponia, prašiusi neskelbti vardo, 
atsiuntė jos remiamiems naš
laičiams $350. Jonas ir Elena 
Radai, Livonia, MI, atsiuntė 
$200 — tai remiamo vaiko 
metinis mokestis ir po $25 
dovana šv. Kalėdų ir šv. Velykų 
proga. Pratęsdami metinę para
mą Lietuvos vaikui, po $150 at
siuntė Vaida T. Trimakas, 
Westlake, OH; V. J. Bartašius, 
Mount Laurel, N.J.; Nijolė 
Užubalienė, Chicago, IL; Wil- 
liam Unakis, Morton, IL; Vy
tautas Užgiris, Worchester, 
MA.

$75 dovaną šv. Kalėdų pro
ga savo globojamam našlaičiui 
atsiuntė Genė Čyvienė, St. Pete 
Beach, FL.

$50 auką Lietuvos vaikams 
atsiuntė Aldona Aistis, Temple 
Hills, MD, o $25 šv. Kalėdų 
proga Lietuvos vaikams at
siuntė Ramutis ir Elizabeth 
Didžbaliai, Linden, N.J. Lie
tuvos vaikų vardu dėkojame 
visiems geriesiems Lietuvos 
apleistų vaikų globėjams! „Lie
tuvos Našlaičių globa”- 
Lithuanian Orphan Care, 
2711 W. 71 Street, Chicago, 
IL 60629.

• 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!

• 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.

•DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai,

• A.a. Albinos Dumbrie- 
nės atminimą pagerbiant,
„Saulutei”aukojo: Angelė ir 
Algis Raulinaitis $200; Irena 
Raulinaitienė $100;- Jūratė 
Raulinaitytė $50; Indrė ir Do
natas Tijūnėliai $50. „Saulutė” 
nuoširdžiai dėkoja už aukas 
padėti vargingai gyvenantiems 
vaikučiams Lietuvoje ir reiškia 
nuoširdžią užuojautą a.a. Al
binos Dumbrienės dukterims 
Nijolei ir Vidai bei kitiems 
artimiesiems.

• A.a. dr. Alinos Domans- 
kienės atminimą pagerbdama, 
jos ilgametė mokslo draugė 
Gražina Gayes, Chicago, IL, 
atsiuntė $50 nuskriaustų Lie
tuvos vaikų paramai, o Pranas 
ir Ona Michelevičiai, St. Pete 
Beach, FL, $25. Reiškiame 
užuojautą velionės artimie
siems, o aukotojams dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globa”, 
2711 W. 71 Street, Chicago, 
IL 60629.

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS

AURELIUS BUTVILAS
Tel. 312-5804217

135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603 
Galimos konsultacijos žežtadieniaig

ADVOKATAS 1
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629 

(Škėmai gatvės nuo „Draugo") 
TeL 773-284-0100.

TeL 680-267-0200, Lemont, IL

Advokatas 
Jonas Gibaitis 

Civilinės ir 
kriminalinės bylos

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60628 
Tel. 773-776-8700 

E-mail: Gibaitis@aol.com 
Toli free 24 hr. 888-776-6742 

Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 
Šegtad. 8 v.r. iki 1 v.p.p.

• 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.

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

• Prieš užsisakydami 
paminklą aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
lllth St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal 
jūsų pageidavimą, brėžinius. 
Prieš pastatant paminklą, ga
lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad

kreipkitės į INTER-VIDEO jis padarytas, kaip jau buvo 
3533 S. Archer Avė., Chi- jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir 
cago, IL 60629. Tel. 773-927- Vilimas Nelsonai. Tel. 773- 
9091. Sav. Petras Bernotas. 233-6335.

mailto:Gibaitis%40aol.com
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