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Lietuvos premjeras Algirdas Brazauskas (kairėje) ir Eurolygos vadovas
Chordi Bertomeu.
Vladimiro Gulevičiaus (Elta) nuotr.

Ignalinos elektrinę siūloma
uždaryti nedelstino
išmontavimo būdu
Vilnius, lapkričio 1 d. (El tyvias atliekas.
ta) — Ūkio ministerija siūlo
Antra strategija — atidė
vyriausybei Ignalinos atominę tas išmontavimo procesas, ku
elektrinę uždaryti nedelstino rio metu sutvarkoma tik dalis
išmontavimo būdu — taip bū pastatų ir įrengimų, o reakto
tų išvengta ilgalaikių sociali rius yra užkonservuojamas ir
nių, ekonominių, aplinkosau paliekamas aušti tam tikram
ginių ir finansinių padarinių.
laikotarpiui — 35-100 metų.
Pasaulyje
naudojamos Galutinai viskas sutvarkoma
trys elektrinių naudojimo nu po šio periodo.
traukimo strategijos — nedelTrečiasis būdas — kai
stinas išmontavimas, kai po reaktoriaus korpusas paver
galutinio sustabdymo elektri čiamas sarkofagu su jame
nė pradedama išmontuoti ir esančiomis radioaktyviomis
baigiama visiškai išvalius te medžiagomis ir jis jau niekada
ritoriją ir sutvarkius radioak nebus ardomas.

Ignalinos elektrinės uždarymas bus
finansuojamas „atskira eilute”

Lietuvai svarbiausia, kad mą, bet ir su juo susijusį kitų
finansiniame Europos Sąjun elektrinių modernizavimą bei
gos biudžete numatyta atskira finansuoti aplinkosaugos kaš
eilutė Ignalinos atominės tus.
elektrinės uždarymui ir jo pa
„Be to, tęsiamos derybos
sekmėms, teigia premjeras Al dėl projektų, susijusių su
energetinių resursų tiekimo
girdas Brazauskas.
„Kol kas minimas tik Eu saugumo užtikrinimu, dalinio
ropos Komisijos pasiūlytas pa finansavimo.
Pokalbiuose
pildomas finansavimas, tai Briuselyje ir Kopenhagoje pa
yra 210 mln. eurų per 3 me vyko pasiekti sutarimą, kad
tus. Noriu pastebėti, kad tarp derybų metu ši suma, kalbu
tautiniam Ignalinos atominės apie 210 mln. litų, gali būti
elektrinės uždarymo fondui padidinta”, pažymėjo premje
jau iki šiol donorės valstybės ras.
Premjeras sako paraginęs
yra paskyrusios arba įsipa
reigojusios paskirti 210 mln. ES susitarti su Rusija dėl
eurų, ir šios lėšos jau naudoja Karaliaučiaus tranzito, nepa
* Moterų krepšinio klu-. mos pasirengti elektrinės už žeidžiant Lietuvos interesų
prisijungti prie Šengeno susi
bų Eurolygos varžybų pir darymui”, sakė jis.
Pasak
premjero,
ES
turėtų
tarimo ne vėliau nei tą pada
mosiose rungtynėse B grupėje
Vilniaus „Lietuvos teleko papildomai paremti ne tik tie rys pirmosios naujosios Euro
(Elta)
mas” ketvirtadienį sostinės sioginį Ignalinos AE uždary pos Sąjungos narės.
„Lietuvos ryto” arenoje 75:68
nugalėjo Parmos „Lavezzini
Basket” (Italija) komandą,
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lntertax, ITAR-TASS, BNS
kuri praėjusį sezoną šiose var
tinlų agentūrų praneSimais)
žybose buvo trečia.

Pasaulio naujienos

vyrų krepšinio turnyro aštuonių komandų B grupės
turnyro rungtynėse patyrė
Kauno „Žalgiris”, ketvirtadie
nį namie 73:81 nusileidęs
Liublijanos „Olimpija” (Slovė
nija) krepšininkams.

Naujausios
žinios
* JAV Rusijos geležin
keliais gabena karinius kro

vinius į Afganistaną.
* Rusijos ir NATO pa
siūlymu Maskvoje rengia

mas tarptautinis seminaras
kovos su terorizmu tema.
* Estijoje galima laisvai
nusipirkti Adolfo Hitlerio

knygą „Mein Kampf’.
* Žymus JAV režisie
rius Steven Spielberg ruo

šiasi demonstruoti savo fil
mus komunistinėje Kuboje.

EUROPA
San Giuliano di Puglia,
Italija. Italijos gelbėtojai

penktadienį tęsė paieškas po
praėjusią dieną Campobasso
provincijoje įvykusio tragiško
žemės drebėjimo, San Giu
liano di Puglia miestelyje ran
komis rausdami darželio ir
pradinės mokyklos griuvėsius
ir mėgindami ištraukti po jais
įkalintus vaikus. Žuvusiųjų
skaičius jau pasiekė 28, tarp
jų 25 yra 6-10 metų vaikai ir
vienas mokytojas. Iš po griu
vėsiu pavyko gyvus ištraukti
daugiau kaip 35 žmones, dau
giausia vaikus. Vidurio ir Pie
tų Italiją sukrėtę 5.4 taško
stiprumo pagal Richterio ska
lę požeminiai smūgiai, buvo
stipriausi Italijoje nuo 1997
metų.
Europos Komisijos ats
tovybės Maskvoje vadovas Ri
chard Wright pareiškė, kad

šiuo metu Europos Sąjunga
(ES) svarsto galimybę įvesti
supaprastintą dokumentą ke
lionėms tarp Karaliaučiaus
srities ir Rusijos. Pasak jo,
kalbama apie dokumentą, ku
ris būtų „dar lankstesnis, demokratiškesnis ir atitinkantis
ES įstatymus”. „Šis sprendi
mas turi gerbti suverenią Lie
tuvos teisę, dėl jo neturi būti
atidėtas visavertis Lietuvos
prisijungimas prie Šengeno
sutarties. Reikia garantuoti
Šengeno sistemos vientisumo
principų išsaugojimą, taip pat
užtikrinti lankstų ir veiks
mingą tranzitą tarp Kalinin
grado srities ir Rusijos”, sakė
R. Wright.

RUSIJA

Vilnius, spalio 31 d. (Elta)
— Premjeras Algirdas Bra
zauskas ketvirtadienį priėmė
Kauno „Žalgirio” krepšinio
klubo kvietimu į Lietuvą at
vykusį ULEB Eurolygos va
dovą Chordi Bertomeu, su ku
riuo kalbėjosi apie krepšinį ir
valdžios galimybes remti šią
sporto šaką.
A. Brazauskas pažymėjo,
kad Lietuva turi efektyvią
krepšininkų rengimo sistemą
ir nemažai čia išugdytų krep
šininkų „eksportuoja” į užsie
nio komandas, o valstybinės
institucijos yra palankiai nusi
teikusios sporto ir krepšinio
atžvilgiu.

Eurolygos vadovas, susiti
kęs su Kauno vadovais, padė
kojo vietos valdžios atstovams
už „Žalgirio” krepšinio klubui
suteiktą finansinę paramą.
Svečias užtikrino, jog Kauno
komanda ir toliau liks žaisti
elitinių Europos krepšinio klu
bų turnyre, jeigu ją rems val
džios institucijos.
Dėkodamas Kauno miesto
bei rajono valdžios atstovams
už parodytą dėmesį krepši
niui, Ch. Bertomeu pažymėjo,
jog taip remiamas ne tik „Žal
giris”, bet ir Eurolyga, kurioje
žaidžia garbingą istoriją bei
tradicijas turinčios krepšinio
komandos. Tiesa, artimiau-

siems 2 metams numatytuose
planuose pačiam turnyrui, o
kartu ir klubams, bus keliami
dar didesni reikalavimai.
Atsakydamas į Kauno
mero Giedriaus Donato Ašmio
klausimą apie Eurolygos ir
NBA bendradarbiavimo pers
pektyvas, Ch. Bertomeu teigė,
jog žadama pasirašyti sutartį,
pagal kurią per artimiausius
dvejus metus JAV rinkodaros
specialistai konsultuos bei
teiks pagalbą Europos krepši
nio klubams. Buvo tikimasi ir
atgaivinti NBA komandų vizi
tus į Europą, tačiau šiuos pla
nus sujaukė praėjusiųjų metų
rugsėjo 11-osios įvykiai.

Lietuvoje pradėta kurti migracijos valdymo sistema

Sportas

* Trečiąją nesėkmę ket
virtose ULEB Eurolygos
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Eurolygos vadovas teigiamai įvertino valstybės
paramą krepšiniui

Iš ateitininkų veiklos:
savaitgalis Dainavoje;
stovykla Los Angeles;
Detroito sendraugiai.
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Lietuvoje išleistas
Aloyzo Barono romanas;
nauja V. Juknaitės knyga;
paskirtos LR Vyriausybės
meno premijos; gėlių ir
stiklo meno paroda
Clevelande; jauniems
istorikams - prof. dr.
V. Sruogienės stipendija.
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Maskva. Viename iš če
čėnų sukilėlių tinklalapių pa
skelbtas nepripažintos Ičkerijos respublikos karinio ko
miteto vadovo Šamil Basajev

Vilnius, spalio 31 d.
(BNS) — Migracijos departa
mentas prie Vidaus reikalų
ministerijos (VRM) parengė ir
pradėjo įgyvendinti PHARE
projektą „Migracijos ir prie
globsčio valdymo sistemos su
kūrimas”.
Šis projektas — vienas
paskutiniųjų Lietuvos įgyven
dinamų ir PHARE finansuo
jamų projektų. Pirmąsias pa
raiškas dėl finansinės pagal
bos Lietuva pateikė dar 1997
metais. Tuomet PHARE skir
tomis lėšomis Užsieniečių re
gistracijos centre buvo pasta
tytas bendrabutis prieglobsčio
prašytojams.
Šių metų rugsėjį Lietuva
baigė įgyvendinti beveik 2
metus trukusįPHARE projek
tą, kuris buvo skirtas Lietu
vos pasirengimui įdiegti ir
įgyvendinti Šengeno teisės
aktų reikalavimus.
Migracijos ir prieglobsčio
valdymo sistemos sukūrimo
projekto tikslai — suderinti
Lietuvos teisės aktus prie
globsčio ir migracijos srityje
su Europos Sąjungos teisės
aktų sistema, stiprinti admi
nistracinius Lietuvos institu
cijų, dirbančių migracijos ir
prieglobsčio srityje, gebėjimus
ir sukurti Užsieniečių regist
rą.
3 mln. 650,000 eurų (apie
12 mln. litų) vertės projektui
pritarė Europos Sąjungos Ko
misija. Užsieniečių registro
įsteigimui iš šių lėšų numaty
ta skirti 2 mln. 900,000 eurų
(apie 10 mln. litų).
f Užsieniečių registrą
pareiškimas, kuriame jis pri
siima atsakomybę už įkaitų
pagrobimą Maskvos teatre,
praneša BBC rusiškoji tarny
ba. „Nors, deja, mes nepasie
kėme svarbiausio savo tikslo
— nutraukti karą ir čečėnų
tautos genocidą, mes, Alacho
valia, daugumą savo uždavi
nių pasiekėme”, tvirtinama
pareiškime. Jame pranešama,
kad teroro aktą Maskvoje or
ganizavo „šahidų žvalgybos ir
diversijų batalionas” ir kad Ičkerijos prezidentas Aslan
Maschadov nieko nežinojęs
apie Maskvoje rengiamą tero
ro aktą.
Rusijos Valstybės Dū

ma saugumo komiteto pasiū

lymu penktadienį priėmė įs
tatymo „Dėl kovos su teroriz
mu” pataisas, kuriomis re
miantis, žuvusių teroristų kū
nai nebus grąžinti giminėms,
kad šie galėtų juos palaidoti, o
jų paskutinio poilsio vieta liks
nežinoma. Šį įstatymą kriti
kavo Dešiniųjų jėgų sąjungos
frakcijos vadovo pirmasis pa
vaduotojas Boris Nadeždin,
pabrėžęs, jog svarstomas
klausimas yra ne politinis, bet

pateks duomenys apie vizas
išduoti prašiusius užsienie
čius (pernai Lietuva užsienie
čiams išdavė 190,000 vizų),
duomenys apie nuolatinį ar
laikinąjį leidimą gyventi Lie
tuvoje prašiusius išduoti už

sieniečius (tokių per metus
kreipiasi apie 10,000), duo
menys apie užsieniečius, pra
šiusius suteikti prieglobstį (to
kių prašymų migracijos tarny
bos per metus gauna apie 200300).

„Kauno energija”
baigė derybas dėl
elektrinės pardavimo
Bendrovė „Kauno energi
ja” baigė derybas su Rusijos
dujų milžino „Gazprom” va
dovaujamu susivienijimu ir
sutarė dėl pirkimo-pardavimo
sąlygų .
„Kauno energijos” valdy
bos pirmininkas Ramūnas
Garbaravičius sakė, kad dery
bose pavyko pagerinti kai ku
rias sąlygas. Pavyzdžiui, nau
jiems vartotojams nustatyta
mažesnė šilumos kaina, kuri
nesikeistų 7 metus, o po to ši
nuostata bus peržiūrėta, gal
būt iš naujo nustatant naujų
vartotojų kategoriją.
„Gazprom” vadovaujamą
susivienijimą sudaro dujas į
Lietuvą importuojanti „Dujotekana” ir JAV bendrovė
„Clement Power Venture”.
Susivienijimo dalyviai kuria
įmonę, kurioje turės atitinka
mai 51, 24 ir 25 proc. akcijų,
bei ketina 1 metus suteikti
elektrinės valdytojo teises
„Kauno energijai”.
„Gazprom” už Kauno
elektrinę žada sumokėti 116.5
mln. litų ir per 15 metų inves
tuoti ne mažiau kaip 400 mln.
litų. Privatizuojama elektrinė
tiekia apie 80 proc. Kauno
miestui reikalingos šilumos
energijos.
(BNS)

JAV lietuvis
pripažintas kaltas
nužudęs savo tėvą
Algirdas Bražinskas, aš
tuntajame praėjusio amžiaus
dešimtmetyje padėjęs savo tė
vui užgrobti sovietų keleivinį
lėktuvą, Kalifornijos teisme
pripažintas kaltas mirtinai jį
sumušęs svarmenimis.
Kaip naujienų agentūrai
AP pranešė apygardos proku
roro pavaduotoja Alyson Messenger, 47 metų teisiamąjam
gresia laisvės atėmimo baus
mė nuo 16 metų iki gyvos gal
vos už 77 metų Prano Bra
žinsko nužudymą.
Pranešime tvirtinama, jog
lietuvis
teisinosi tėvą nužudęs
Ketvirtadienį Klaipėdoje apsilankęs prezidentas Valdas Adamkus buvo
gindamasis,
po to kai P. Bra
sužavėtas jūrų uostu ir sparčia jo plėtra bei modernėjimu. Valstybės vado
žinskas
nukreipė
į jį šautuvo
vas linkėjo, kad jis taptų visos Lietuvos klestėjimo ir perspektyvios atei
ties garantu. Po uosto apžiūros ir susitikimų su jame veikiančių firmų va
vamzdį.
dovais V. Adamkus sakė, kad neseniai baigtas uosto įplaukos ir kanalo gi
Tyrimo metu nustatyta,
linimo projektas yra labai svarbus atsiveriant naujoms rinkoms Lietuvai
kad tėvas ir sūnūs susiginčįjo,
tapus Europos Sąjungos nare, sudaro sąlygas pritraukti daugiau didelių
o vėliau susimušė. A. Bražins
laivų ir krovinių.
kas buvo laikomas Santa Mo
Nuotr. (Iš kairės) Klaipėdos uosto direkcijos direktorius Sigitas Dobinica kalėjime be teisės būti
linskas, prezidentas Valdas Adamkus ir Lietuvos jūrų krovos kompanijų
asociacijos prezidentas Aloyzas Kuzmarskis.
Romando žiubrio (Elta) nuotr.
paleistas už užstatą. (BNS)

etikos ir religijos dalykas.
„Kovokime su gyvais teroris
tais, o ne su mirusiais”, sakė
jis.
Maskva. Buvę čečėnų ko
votojų įkaitai, „Nord-Ost” ak
toriai, penktadienį pradėjo
koncerto repeticijas. Miuziklo
režisierius pranešė, kad kon
certo programa bus gerokai
pakeista. Sumažės vaikų at
liekamų numerių, pasikeis ir
pati koncerto nuotaika — iš
linksmos kasdien rodomo
miuziklo metinių šventės jis
taps pilietinio ryžto akcija ir
bus skirtas teroro akto au
koms atminti. Per teroro aktą
žuvo „Nord-Ost” 18 artistų,
muzikantų ir kitų miuziklo
darbuotojų.

................ JAV.......

Į

Vašingtonas. JAV admi
nistracija svarsto galimybę
įtraukti Čečėnijos separatistų
grupuotes į teroristinių orga
nizacijų sąrašą, kuriame jau
yra 35 grupuotės iš viso pa
saulio. JAV valstybės depar
tamento atstovas spaudai Ri
chard Boucher pažymėjo, kad

kol kas toks sprendimas dėl
čečėnų kovotojų dar nepriim
tas. Pasak jo, tai sudėtingas
procesas, nes reikia kruopš
čiai ištirti ir visapusiškai iš
analizuoti daugybę atitinka
mos informacijos. Įtraukus če
čėnų grupuotes į šį sąrašą, bū
tų įšaldytos jų finansinės lė
šos, uždrausta teikti materia
linę pagalbą, atsisakoma iš
duoti įvažiavimo vizas šių or
ganizacijų vadovams ir da
lyviams.
Vašingtonas. Osama bin
Laden tinklas „ai Qaeda”
bando įsikurti Karachi, kur,
naudodamasis vietos gyvento
jų parama, nuomojasi butus,
penktadienį, cituodamas Pa
kistano pareigūnus, paskelbė
laikraštis „The New York Ti
mes”. „Yra daug jiems pade
dančių pakistaniečių”, teigė
vienas Pakistano teisėsau
gininkas. Pareigūnų many
mu, „ai Qaeda” operacijų va
das Khalid Shaikh Mohammed, laikomas rugsėjo 11osios išpuolių organizatoriu
mi, šiuo metu yra apsistojęs
bute Karachi. „Teroristams

regimai netrūksta pinigų bei
ginklų imantis įmantrių at
sargumo priemonių siekiant
išlikti nesurastiems”, teigia
pareigūnai.

ŠIAURĖS KORĖJA
Šiaurės Korėjos ambasadorins Kinįjoje Choe KimSu penktadienį paragino JAV
pradėti derybas dėl nepuo
limo sutarties su Šiaurės Ko
rėja bei griežtai paneigė JAV
kaltinimus, jog Šiaurės Korė
ja, vykdydama slaptą bran
duolinių ginklų programą,
pažeidė 1994 m. susitarimus.
Ambasadorius sukritikavo
„nelogiškus” JAV kaltinimus,
nors pats atsisakė patvirtin
ti ar paneigti, ar tokia pro
grama egzistuoja. „Mes pa
aiškinome, jog turime teisę
turėti branduolinį ginklą bei
daug galingesnius ginklus, jei
jausime grėsmę mūsų suve
renitetui ir teisei išgyventi.
Specialiajam JAV pasiunti
niui Kelly pasakėme, kad jis
tai gali suprasti, kaip nori, ir
kad mes neprivalome daugiau
aiškinti”, teigė ambasadorius.
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PRASMINGAS SAVAITGALIS
DAINAVOJE
Spalio mėnesį su pasi
Penktadienį rinkomės iki
ryžimu ir entuziazmu Šiaurės vėlyvo vakaro. Susirinko be
Amerikos studentai atei veik 30 studentų ir smagiai
tininkai atkūrė savo veiklą praleidom vakarą kartu. Kitą
JAV. Supratę, jog studentai rytą anksti atsikėlėm, o po
daugiau nebeveikia taip kaip pusryčių vyko simpoziumas.
anksčiau ir prisiminę smagias Dalyvavo Matas Laniauskas,
bei prasmingas dienas praleis Vytas Žemaitaitis ir dr. Ona
tas ateitininkų stovyklose, Daugirdienė; moderavo Rita
žiemos
kursuose ir ateiti Bradūnaitė. Visi trys mums
ninkų susirinkimuose, maža papasakojo įspūdžius ir prisi
grupė studentų suruošė sa minimus iš savo studentų die
vaitgalį Dainavoje spalio 11- nų. Girdėjome, kaip tarp
13 d. Savaitgalio tema buvo: 1965-1975 m. vyko nepapras
„Jeigu nori, rasi būdą” ir pra tos studentų stovyklos, slidi
leidome daug laiko svarsty nėjimo iškylos, akademiniai
dami ateitininkijos svarbą savaitgaliai, buvo leidžiamas
studentų laikraštėlis „Gaudesavo gyvenime.

Draugo prenumerata yra mokama iš anksto.
JAV
Kanadoje ir kitur (US.)

jinkime”. Pasikalbėjome, kaip
galima atsinaujinti tarp atei
tininkų, šeimose ir kitur, įvyk
dydami penkių principų ide
alus. Tada piešėm angelus
pagal savo ypatybes. Angelų
tuščia forma buvo iš Los An
geles miesto projekto, kur
menininkai angelų statulas
papuošė tuo, kas jiem svar
biausia. Mes sukūrėm spor
tininkų, šokėjų, dailininkų ir
visaip spalvingų angelų.
Po atidarymo ir vakarie
nės pasikalbėjom apie stovyk
los taisykles. Taip pat atvyko
iš Casa de Maria atstovas Jim
Povvell pereiti vietovės taisyk
les. Vakarinė programa buvo
susipažinimo žaidimai. Juos
pravedė Janina ir Tomas.
Linksmai žaidėm iki tamsos,
tada į lovas.
Pirmadienį rytą susiskirstėm užsiėmimo būreliais. Tie
būreliai vyko penkis sykius

$60.00
$65.00

$45.00
$50.00
1

$33.00
$38.00

Užsakant į Lietuvą:

Nauja Studentų ateitininkų centro valdyba. Pirmoje eilėje iš kairės: Rita Bradūnaitė, Živilė Bielskutė, Lina Šeštokaitė; II eil.: Kęstutis Aukštuolis, Simas, Lukas ir Matas Laniauskai.

amus”, 1980-1990 m. studen
tai dar aktyviai dalyvavo sa
vaitgaliuose Dainavoje, dirbo
labdaros darbus, organizavo
šokius ir ateitininkų kūčias,

Dauguma moksleivių nu
sprendė, kad V. Čuplinsko iš
rinkti ir pristatyti kūriniai
tikrai yra meno darbai, nes
menininkai patys sugalvojo, o
technologija šito negali paneigti.
Susirinkimo pabaigoje Čup
linskas kalbėjo apie savo nau
jausią kūrinį. Jis paruošė CD
viršelį Čikagos „Dainavos” an
sambliui. Jis paaiškino mums,
kad negalėtų paruošti šitokį
viršelį be kompiuterio pagal
bos. V. Čuplinskas labai įdo
miai pristatė šią technologijos
ir meno temą, buvo įdomu
mums išgirsti jo mintis apie
technologiją. Man pačiam
susirinkimas buvo prasmin
gas ir įdomus.
Algis Bielskus

LOS ANGELES ATEITININKŲ 2002 STOVYKLA
Los Angeles kun. Stasio
Ylos kuopos stovykla įvyko
Santa Barbara priemiestyje
nuo liepos 28 d. iki rugpjūčio 4
d. Stovykla jau daug metų
vyksta Casa de Maria Retreat
centre, buvęs vienuolynas — o
dabar nuomojamas įvairiom
grupėm. Prasidėjo stovykla
smagiai, po vasaros atostogų
visi pradžiugo, pamatę savo
draugus. Dalinomės nuotrau
komis ir papasakojom apie
atostogas, stovyklas Dainavoj
ir kitus nuotykius. Stovyklos
atidarymas vyko koplyčioje.
Atidarymą pravedė stovyklos
direktorė Kristina Bandžiulienė. Ji pristatė vadovus: To
mą Mikuckį ir Janiną Griciūtę
(kurie jau buvo atvykę), Sigitą
Nevvsom, Aušrą Venckutę ir
Simą Laniauską — kurie at
vyks rytojaus dieną. Per ati
darymą buvo pristatyta sto
vyklos tema — „Atsinau-

3 mėn.
$38.00
$45.00

$250.00
$55.00

Oro paštu
$500.00
Reguliariu paštu
$100.00
Tik šeštadienio laida oro paštu
$160.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu
$55.00

SMAGUS SUSIRINKIMAS
riai. Pirmo susirinkimo įspū
džiai buvo: maistas buvo gana
skanus ir Kęstutis labai gra
žiai mus priėmė į savo namus.
Pirmas oficialus susirinki
mas įvyko penktadienio vaka
rą, rugsėjo 4 dieną. Per šį su
sirinkimą Vytas Čuplinskas kal
bėjo mums apie technologiją ir
kaip ji gali žlugdyti mūsų kū
rybingumą. Mes padiskuta
vome technologijos poveikį ir
nusprendėme, kad yra daug
atvejų, kai ji nežlugdo, bet
padeda mums išreikšti mūsų
kūrybingumą. Jis buvo atsine
šęs su savim projektorių ir per
sonalinį kompiuterį. V. Čup
linskas buvo paruošęs mums
pristatymą (Powerpoint), ku
riame parodė meno kūrinius ir
apie juos mūsų klausinėjo.

1/2 metų
$60.00
$65.00

Tik šeštadienio laida:
JAV
Kanadoje ir kitur (US.)

Čikagos moksleiviai ateitininkai smagiai praleidžia laiką susirinkime.

Šių metų Čikagos moks
leivių ateitininkų veikla pra
sidėjo smagiu susirinkimu
mūsų pirmininko Kęstučio
Daugirdo namuose. Mokslei
viai valgė keptas dešreles ir
kotlietus, bendraudami su se
nais draugais iš praeitų metų,
bet sukūrė ir naujas drau
gystes. Lauke žaidėme įvai
rius žaidimus, ir smagiai atšventėm vakarą. Šių metų val
dyba buvo pristatyta: Kęstutis
Daugirdas buvo išrinktas pir
mininku, Gaja Sidrytė išrink
ta mūsų korespondente, Ma
tas Čyvas — šeimininkas, Da
rius Jutzi — iždininkas, Lina
Raukaitė — fotografė ir Lina
Poskočimaitė — sekretorė.
Julius Gilys ir Algis Bielskus
dalyvaus valdyboje kaip na-

Metams
$100.00
$115.00

per stovyklą, kad visi stovyk
lautojai galėtų pereiti per
visus ciklus. Korespondencijos
būrelis turėjo kasdien aprašyti
stovyklos įvykius spaudai.
„Legos” būrelis su lėgo ka
ladėlėm turėjo sukurti ką nors
apie stovyklą arba ateiti
ninkus. Vaidybos būrelis su
‘puppets’ turėjo paruošti vai
dinimą. Radijo valandėlė pa
ruošė 5 minučių programą. Pla
katų būrelis žurnalų iškar
pomis kasdien apibudino vie
ną principą. Pirmadienį taip
pat vyko įvairios pamokos gru
pėmis pagal amžių. Meno
pamokoj išmokom padaryti
paveikslus plonom medžio iš
karpom (marąuetry). Buvo ir
sportas, ateitininkų diskusi
jos, laikraštėlis ir gamtos
pamokos. Vakarinė programa
buvo „Koks protas?” pagal pro
grama „Jeopardy”.
Nukelta į 5 psl.

ruošė rekolekcijas. Taip pat iš
girdome apie mums daugiau
pažįstamą padėtį, kai trūko
kas organizuotų renginius
studentam ateitininkam ir
veikla beveik neegzistavo. Bai
gėme simpoziumą diskusi
jomis. Išgirdome daug minčių,
kokiais būdais galėtumėme
atkurti veiklą ir pritraukti
daugiau narių. Vėliau vyko
seselės Laimutės Kabišaitytės paskaita apie vertybes ir
jų svarbą mūsų gyvenime.
Diskutavome, kokios vertybės
yra, ir kokios turėtų būti
svarbiausios mūsų gyvenimuo
se. Išvardinome vertybes, ku
rios ugdo ateitininką. Vakare
visi kartu nuvažiavome į šv.
Mišias Manchester mieste, ir
grįžę valgėme labai skaniai
paruoštą vakarienę. Likusį
laiką ilgai kalbėjomės ir džiau
gėmės su draugais.
Sekmadienį vyko studentų
sąjungos suvažiavimas. Sep
tyni studentai davė įžodį: Kęs
tutis Aukštuolis, Živilė Biels
kutė, Rita Bradūnaitė, Sau
DETROITO
SENDRAUGIAI
RENKASI

Lapkričio 10 d., sekmadie
nį, 11:45 vai. r., Dievo Apvaizdos
parapijos klasėse įvyks visuo
tinis Detroito sendraugių
ateitininkų susirinkimas. Visi
nariai kviečiami dalyvauti.
Bus renkama nauja skyriaus
valdyba, kurią iki šiol sudarė
Pranas Zaranka — pirmi
ninkas ir sekretorius, Bene
diktas NeVerauskas, — vice
pirmininkas, ir Nijolė Lapšienė, — iždininkė. Pr. Z.

lius Kliorys, Lukas Laniaus
kas, Simas Laniauskas ir Lina
Šeštokaitė. Taip pat buvo iš
rinkta nauja centro valdyba,
kurią sudaro: Kęstutis Aukštuo
lis, Živilė Bielskutė, Rita
Bradūnaitė, Lukas Laniaus
kas, Matas Laniauskas, Simas
Laniauskas ir Lina Šeštokai
tė. Šie asmenys pasiryžę smar
kiai dirbti studentų veiklos
atkūrimo darbą JAV. Suvažia
vimui pasibaigus, važiavom
atgal į namus.
Savaitgalis labai sėkmin
gai praėjo: pasidalinome min
timis apie veiklą, padiskuta
vome, ką reikia pakeisti ar
pagerinti, ir gražiai praleido
me laiką draugų tarpe. Sa
vaitgalio rengėjai išreiškė di
delę padėką visiems paskaiti
ninkam už darbą ir paaukotą
laiką, Mariui Polikaičiui ir
Liudui Landsbergiui už pa
ramą bei patarimus, ir Ingri
dai ir Jonui Korsakams už
nepaprastai skaniai paruoštą
maistą. Tegyvuoja studentija!
Živilė Bielskutė

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcįja dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo.
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.
El-paštas:
administracij a@draugas.org

redakcija@draugas.org
rastine@draugas.org
skelbimai@draugas.org

MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A
Joliet, 1L 60435
Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230

Visi jaunieji ateitininkai
yra kviečiami aprašyti savo
kuopos veiklą. Už kiekvieną
išspausdintą straipsnį, Cent
ro valdyba padovanos po pen
kis dolerius.
Jau ruoškitės. JAS sto
vykla užsakyta 2003 metams.
Stovykla vyks nuo birželio 15
iki birželio 25-tos. Registra
cijos informacija bus vėliau
paskelbta.
STUDENTAI
PASIRUOŠĘ VEIKTI

Sveikiname naujai išrink
tą Studentų centro valdybą!
Spalio 13 dieną Dainavos sto
vyklavietėje, per studentų su
važiavimą, Kęstutis Aukštuo
lis, Živilė Bielskutė, Rita Bradūnaitė, Lukas Laniauskas,
Matas Laniauskas, Simas
Laniauskas ir Lina Šeštokaitė
buvo išrinkti į Studentų cen
tro valdybą. Šis sąstatas mie
lai priimė naujas pareigas, rim
tai žiūri į savo roles ir yra su
ūpu pasipuošę toliau tęsti bei
organizuoti studentų veiklą.
Susisiekti su nauja Studentų
centro valdyba galima elek
troniniu paštu,
studen tija@a tei tis. org.

Dr. RIMAS NOVICKIS

CHIROPRACTIC PHYSICIAN

Manualinė fizioterapija, akupunktūros,
galvos skausmų (ir migrenos), sportinių
traumų specialistas
6645VV. Stanley Avė., Berwyn, IL
60402. Tel. 708 - 484-1111.
Valandos kasdien, savaitgaliais susi
tarus. Kalbame lietuviškai.

wwwxwladorsurgeryandbreadheaMhjOQrn

LINAS SIDRYS, M.D.

Dr. VILIUS MIKAITIS
šeimos daktaras ir chirurgas
Family medical clinic

10811 W. 143 St. Oriand Park, IL 60467

Priklauso Palos Community Hofepital
Silver Cross Hospital
Valandos pagal susitarimą
Tel. 708-460-2500

Dr. LINA POSKUS
Dantų gydytoja

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

10 S. 640 S Kingety Hwy, Wlowbook
Tel. 630-323-5050
JONAS V.PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD
GREGORY SUELZLE, MD
SCOTT GREENVVALD, MD
Illinois Pain Treatment Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt.
vietų skausmo gydymo specialistai
Chicago: 312-726-0800
East Dundee: 847-551-1212
McHenry: 815-363-9595
Eik Grove: 847-718-1212
ir Libertyville. www.illinoispain.com
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.

Akių ligos / Chirurgija

9830 SiRidgeland Avė.
Chicago Ridge, IL 60415

Tel. 708-636-6622
4149 W. 63rd. St.
Tel. 773-735-7709

Cardiac Diagnosis, LTD.
6417 W. 87 St.
Oak Lawn, IL 60453
Tel. 773-436-7700
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas,
chiropraktika,manualine
terapija, akupunktūra.
7271 S. Harlem, Bridgevievv, IL 60455.
Tel. 708-594-0400.

Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus.

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS

VIDAUS LIGOS

Priimami MEDICARE pacientai
5540 S. Pulaski Road,
Tel. 773-585-2802
Valandos pagal susitarimą kasdien,
išskyrus sekmadienį

DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4847 W. 103 St., Oak. Lawn, IL
Tel. 708-422-8280

Dr. DALIA JODVVALIS
Dantų gydytoja
15543 W. 127th Str.
Suite 101, Lemont, IL

Tel. 630-243-1010
Valandos susitarus

DĖMESIO
JAUNIESIEMS
ATEITININKAMS!

$85.00

Manualinė ir fizinė terapija, sporto
traumų specialistė, nugaros, kaklo ir
sąnarių gydymas, galvos skausmai ir
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų
patarimai.
1000 S. State Street,
Šute 201/202, Lockport, IL 60441.
Tel. 815-834-9075/9076
Kalbame lietuviškai

Dr. V.J. VASAITIENĖ
Dantų gydytoja
4817 W. 83 St., Burbank, IL

DR. K. JUČAS
Odos ligų specialistas gydo odos
auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų
venas. Kosmetinė chirurgija.
3235 W. 111 St, Chicago, IL 80655
773-233-0744 arba 773-489-4441

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 th Avė., Hickėry Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

Tel. 708-423-6114

Valandos pagal susitarimą
Dr. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija
1192 VValter St., Lemont, IL
60439
1051 Essington Rd. #200,
Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Dr. RUSSELL MILER, MD
Šeimos gydytojas ir chirurgas
Perėmė dr. P. Kisieliaus praktiką
Oak Park Physicians Office
6626 W. Cermak Rd.,
Berwyn, IL 60402
Tel. 708-484-1545.

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd., Hickory
Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.
Tel. (708) 598-4055

Valandos pagal susitarimą

Dr. DALIA E. CEPELĖ, D.D.S.
Dantų gydytoja
10745 VVinterset Dr.
Oriand Park, IL 60467
708-873-9074

Valandos pagal susitarimą
DR. AUŠRINĖ SCHNEIDERDANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai
10 S. 640 Kingery Highvvay
WillowbrooK, IL 60527
4 Tel. 630-323-2246
Valandos pagal susitarimą

Dr. E. DECKYS
Gydytoja ir chirurgė
Nervų ir emocinės ligos
Kab. 773-735-4477
6449 S. Pulaski Road
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
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dvigubą, masę žmonių, Pufin
tikisi pakirsti paskutines
pasipriešinimo saleles. Tai
Paruošia Bronius Nainys naujas čečėnų tautos genoci
das, šaukia kovotojai, ir jų
šauksmus skleidžia žmogaus
teises saugojančios agentūros,
BEPROTYSTĖS MASKVOJE
tačiau ginklais Irakui žvangi
nantis Bush to šauksmo
PASEKMĖS
negirdi. O su juo kartu apkur
Rusijos politikas Michail naudojamiems ginklams pasi to ir Tony Blair, ir kiti Vakarų
Barsukov, dar būdamas mi gaminti.
politikai. Po čečėnų išpuolio
nistras, čečėnus taip aptarė:
Čečėnų tautos likimas Maskvoje Putin šį savo užmo
„čečėnas gali tik žudyti, jeigu nepavydėtinas, jos vaikų kan jį sustiprins ir paspartins. Ir
jis negali žudyti, jis plėšia, čios šiurpios ir nuolatinės, taip čečėnų laisvė vėl užges
jeigu negali plėšti — vagia”. nusitęsusios per paskiausius ilgam laikui, nors kiti žinovai
„Čečėnų tauta pasauliui nieko du šimtmečius. Nepriklau mano, kad jau dabar matoma
nedavė, išskyrus terorizmą ir soma Čečėnija rusų buvo oku pagalba iš kitų Islamo kraštų,
kvaišalų verslą” — papildo jį puota XIX šimtmečio pradžio jeigu ji taps nuolatinė ir vis
žurnalas „Naujas žvilgsnis”. je. Čečėnai, vadovaujami le- stiprės, gali priversti Kremlių
„Čečėnai — aplamai mafija”, gendarinio didvyrio Imam Sha- pasiduoti. Bet kiek tai truks ir
— patyliukais šnabžda poli mil, ilgai priešinosi. Rusai ko kas liks iš krašto, nes nebe
tikai Vašingtone.
vojo žiauriai ir žudė kiek kas iš jo ir bepaliko? Treji
Ištraukos iš spalio 28 pla vieną, pakeliui pasitaikiusį, metai karo virto nuolatiniu
tinimui paskelbto ekonomisto, čečėną: vyrą, moterį, vaiką. rusų karių barbarišku siautu
Mises instituto vyresnio nario, Caro armijoje tarnavęs, grafas liu, rašo Jevgenia Albats „Nevv
buvusio Michail Gorbačiov Lev Tolstoj tais žiaurumais York Times” (2002.10.26).
ekonominių reformų komiteto labai pasipiktino, iš kariuo Vagystės, plėšimai, prievar
patarėjo Jurij Malcev straips menės išstojo ir parašė Sha- tavimai, civilių žudynės čia
nio „Mitas” — sako pats mil garbinančią bei ginančią kasdieniai reiškiniai. Čečė
straipsnio autorius, dabar apysaką. Leninas, čečėnus lai nai, prieš trejus metus jau
ekonomikos mokslus dėstantis kydamas labiausiai atsiliku buvo ketinę atsisakyti nepri
Cartahge College Amerikoje. siu Pietų Rusijos pakraščiu, klausomybės, dabar tiek įsiu
Nusikaltimai Čečėnijoje nėra prižadėjo kraštą sumodernin tę ant rusų, kad su jais susi
nei didesni, nei gausesni, negu ti, tačiau nieko nepadarė. doroti nevengs nė pačių krašGruzijoje arba Maskvoje, tei Stalinas 1937 ir 1944 m. juos tutiniausių priemonių. „Mes
gia šis mokslininkas, pridur kartu su ingušais ištrėmė į nebeturime ką prarasti: vyrai,
damas dar, jog nesąmonė vidurio Rusijos negyvenamus tėvai, sūnūs išžudyti, moterys
skelbti, kad čečėnai pigia plotus. Žvėriškai žiaurūs — dukros, motinos — nuolat
vodka nugirdo rusus ir juos trėmimai ir šiurpus bei skur prievartaujamos,
sodybos,
išnaudoja. Jie tik geri vers dus gyvenimas daug jų išmari dirbama žemė, vaismedžiai,
lininkai.
no. Taip praktiškai buvo su pasėliai sunaikinti, badas ir
Tačiau už įkaitų pagro naikintas gražus ir palyginti skurdas žiūri į akis, tad dėl ko
bimą Maskvoje rusai įsiutę, ir neblogai ekonomiškai vertęsis begyventi?” — skelbia laik
80 nuošimčių jų remia Putin kalnų kraštas. Tačiau po Sta raštininke Albats jų skundus,
įvykdytą planą su grobikais lino mirties gyvenimui šiek kurių niekas nenori girdėti.
susidoroti migdomųjų dujų pa tiek pralaisvėjus, čečėnai su Pastovumo, tvarkos ir saugu
galba, nepaisydami pustrečio gebėjo atkusti ir, sovietijai by mo vardan, Kremlius, pa
karto gausesnių savųjų aukų. rant, 1991 m. pasiskelbė ne mynęs po kojų demokratinius
Rusų požiūris į žmogaus gyvy priklausomi.
principus, konstitucines bei
bę kitoks negu Vakarų pa
Deja, JAV prez. George žmogaus teises ir teisę žinoti,
saulyje, primena Malcev, ir tai Bush, dabartinio prezidento žurnalistų vengia, jų pra
čečėnams daug gero nežada. tėvas, jų nepriklausomybės nešimus riboja ir tikrina,
Ką toliau darys Kremlius, dar nepripažino, nes, pagal Sta skelbia savo žinias ir nelei
nenuspręsta, tęsia autorius, lino Konstituciją, Čečėnija džia jų patikrinti. Laikraš
tačiau tarp penkių pasiūlymų ' buvo ne „broliška”, kaip, pvz./ tininkai, kurie bandė tas tai
įspraustos taikos derybos su Baltijos tautos, bet tik auto sykles apeiti ir telktis žinias
čečėhų sukilėlių vadais tikrai nominė respublika. Tačiau savarankiškai, buvo areštuoti
bus atmestos. Taigi, atrodo, ir čečėnai nepasiduoda, ir kol ir gali džiaugtis, išlikę gyvi.
toliau vyks karas, tik dar kas Kremlius negali jų nu
Pasmerkė Kremlius, kiti
žiauresnis. Imperijai išsaugoti galėti. Nors kraštas praktiš Rusijos politikai ir daugumas
rusai nesiskaito nei su prie kai rusų okupuotas, bet di gyventojų,
pasmerkė
ir
monėm, nei su žmonių, net ir delius kalnuotus plotus valdo Vakarai čečėnų išpuolį, teatrą
savų, gyvybėmis. Juk prieš atskiros čečėnų karių grupės Maskvoje verčiantį įkaitu už
trejus metus už karą prieš ir kietu partizaniniu karu su laisvę. Ir gerai darė, nes šis
čečėnus Dūmoje balsavo ir okupantu sėkmingai grumia kovos būdas yra toks pat
kraštutiniai, naciams prilygi si. Apytikriai prieš metus teroras kaip ir rusų Čečėni
nami, dešinieji, ir liberalai. Putin sugalvojo naują planą. joje. Tik nelabai susigaudė,
Tarp jų ir Žirinovskij, ir Miestus ir kaimus sugriovus, kaip atsiliepti į įkaitų gelbėto
komunistų vadas Ziuganov. atsirado daug pabėgėlių, apsi jus, nužudžiusius apie 120
(Beje, pastarieji visada siūlo į gyvenusių kalnų olose. „Gera įkaitų, neapdairiai naudojant
imperiją
susigrąžinti
ir darystės” apimtas, Putin ruo gelbėjimo priemonę. Bet
Baltijos valstybes.) Tad ko, po šia jiems apgyvendinti patal klausimas jiems visiems: ką
tokio kelis mėnesius ruošto ir pas, bet, žinoma, tik Rusijos čečėnų tauta turi daryti prieš
nepavykusio žygio Maskvoje, vidury. Tos patalpos — iš tik rusus, neleidžiančius jos
čečėnams laukti? Juo labiau, rųjų stovyklų barakai, o vaikams, naudojantis prigim
kad ir Putin planą kritikavę „prieglauda” jose — „privers tine Dievo dovana, kurtis sau
Vakarai, tarp jų — ir Vašing tinė”, taigi praktiškai — laisvą ir nepriklausomą gy
tonas, į rusų žiaurumus žvel Stalino laikų trėmimai. Vietų venimą.
gia vieną akį primerkę. Bush paruošta 150,000 žmonių. Iš
O gal čečėnams ir į juos
dar ir pinigų duoda Čečėnijoje gabendamas tokią, o gal net ir panašiems tos laisvės ir

nereikia? Du šimtus metų po
ruso sparneliu šiltai tupėję,
taigi įpratę ir žinote kaip, tuo
pačiu jaukumu galite glūdėti
ir kita tiek, liepiate jiems.
Prisimenu, taip patarė ir
mums kai kurie, dargi gana
aukšti, amerikiečiai. Texas
University, Austin, grupė stu
dentų net specialiu susi
rinkimu prieš Lietuvos nepri
klausomybę protestavo. Pri
minti apie kančias, ypač trė
mimus, „lietuviai to užsitarna
vo”, — šaukė. O toks pat „teksasietis” pensininkas genero
las, pavardė, berods, Walker,
„Nevv York Times” labai stip
riai patarė Lietuvai į laisvę

iškarpytais odiniais mazge
liais. Man jie labai patiko ir aš
juos avėjau tol, kol įjuos įtilpo
mano kojos.
Kai amerikiečiai tvarkė
mūsų stovyklą, draugiškiausi
mums buvo italai. Kiti
belaisviai visai nenorėjo su
mumis bendrauti. Būdami
linksmo būdo, italai lietuves
moteris vis palinksmindavo su
dainomis. Vakarais už lango
skambėdavo serenados. Ką jie
turėdavo skanesnio, ir mus
pavaišindavo. Ankstų rytą jie
eidavo į pamiškę pasirinkti
sraigių. Vakare vienas italas,
su didžiausiu entuziazmu įėjęs
į mūsų kambarį, iškilmingai
ant vidurio stalo padėjo di
džiulį indą. Kažinką itališkai
pakalbėjo ir išėjo. Visi kam
bario gyventojai su didžiausiu
smalsumu apžiūrėjome tą ita
lišką delikatesą ir sužinojome,
kad tas patiekalas yra tų
anksti ryte surinktų sraigių
sriuba. Abejingai žiūrėjome į
šį patiekalą ir niekas jo neišdrįsome paragauti. Mums,
šiauriečiams, neįprastas toks
pietiečių valgis. Mes geriau

prisirinkę rūgštynių išsivirdavome sriubą.
Prie nuotaikingo stovyklos
gyvenimo
prisidėjo
ir
amerikiečiai kareiviai. Vieną
vakarą, viena mūsų kambario
gyventoja parbėgo, kareivio
gaudoma. Atsidariusi langą, ji
taip atletiškai įšoko į kambarį
ir taip vikriai užšoko į antro
aukšto lovą ir užkrito už joje
gulinčio mano brolio. Kareivis
pasižiūrėjo pro langą ir
nesuprato, kur ji taip greitai
dingo. O mums buvo daug
juoko.
Italai, būdami muzikalūs
žmonės, tuoj suorganizavo
orkestrą ir suruošdavo šokius
valgyklos salėje. Mums vai
kams tie šokiai nei šilta, nei
šalta, bet tie muzikantai tai
labai patiko. Mes šalia jų pra
leisdavome visą vakarą. Mes
vaikai suaugusiųjų pramogose
nedalyvavome. Mūsų pagrin
dinė pramoga buvo mažas
traukinukas stovyklos papėdė
je. Šalia vieškelio buvo išvesti
siauri geležinkelio bėgiai, kur
buvo užsilikęs mažas va
gonėlis. Tikriausiai, jis turėjo

MES IR PASAULIS

BĖGIMAS IŠ LIETUVOS
SAULĖ K. JAUTOKAITĖ
Nr.8
Išbėgę į aikštę, radome
didžiausią šurmulį. Italai jau
buvo spėję iškelti savo vėliavą.
Belaisviai buvo išlaisvinti.
Visi vyrai, galima sakyti, visa
belaisvių stovykla, pečiais
vertė didžiulius, metalinius
vartus. Mat stovyklos komen
dantas, pats išvažiuodamas
anksčiau, užrakino stovyklos
vartus. Vyrai tol davė pečiais į
tuos vartus, kol juos išvertė ir
patys pasileido per laukus į
pakalnę pasitikti vieškeliu
atvažiuojančių amerikiečių
tankų. Kadangi niekas jiems
nesipriešino, todėl amerikie
čiai linksmai sveikinosi su
juos pasitinkančiais. Brolis
parbėgęs mamai pasakojo,
kad kiti kareiviai yra taip nusitepę, atrodo visiškai juodi.
Tai buvo pirmas susitikimas
su kitos rasės žmonėmis —
negrais.

Atėjus amerikiečiams ir
perėmus mūsų stovyklą savo
globon, prasidėjo šios stovyk
los linksmoji dalis. Anksčiau
minėtas čekas prižiūrėtojas,
kuris nusigavęs mums atneš
davo maisto, stovyklos vyrams
pasakė, kad netoli kalnuose
yra požemyje įrengti batų ir
spirito sandėliai. Didžiulis
būrys vyrų, kartu su čeku
riešakyje, išėjo jų patikrinti,
inoma, sugrįžo ne labai blai
vūs. Jie ne tiktai patys buvo
pasipuošę naujais batais, bet
parnešė visoms moterims ir
vaikams po porą batų, nesvar
bu, ar jie tiko, ar ne. Pri
simenu, kaip aš sėdėjau ant
lovos, vyresnio amžiaus italas
belaisvis, atėjo ir man užmovė
batukus. Tie batukai man
tada atrodė labai gražūs. Jie
buvo odiniai, rudos spalvos,
viršus papuoštas gražiais
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Danutė Bindokienė

Yra ir prošvaisčių, tik
norėkime jas matyti

nesiveržti. „Lithuania, stay
put”, rėžė jo skiltininkų pusla
pyje išspausdinto straipsnio
antraštė. „Nepriklausomybė
Jums — tautinė savižudybė”
— ukrainiečiams tratino JAV
prezidentas Bush (dabartinio
tėvas), pataikaudamas tuome
tiniam Kremliaus vadovui
Michail Gorbačiov. „Kijevo
viščiuko kalba”, atsiliepė į ją
„NYT” skiltininkas William
Safire. Tad gal ir nereikėtų
nustebti, jeigu taip čečėnams
pragystų jo sūnus, pataikau
damas dabartiniam šios kėdės
savininkui Vladimir Putin.
Juk ir dabar jis tik viena akim
Čečėniją temato.

Skelbiama, kad šiemet
Halloween (mes šios keistos
„šventės” pavadinimą verčia
me į Kaukių dieną, nors tai ne
visai atitinka), paminima
spalio 31 — Visų šventųjų iš
vakarėse, buvo tarytum pri
slopinta. Mažiau vaikų, per
sirengusių įvairiomis kau
kėmis, vaikštinėjo nuo durų
prie durų, prašinėdami ska
numynų; mažiau triukšmo, o
ir persirengėlių kostiumai iš
esmės pasikeitė. Būdavo
anksčiau mada „pasipuošti”
net šlykščiai baisiomis kau
kėmis, daug dėmesio skiriant
įvairioms pabaisoms ir šmėk
loms, o šįmet tiek paaugesni,
tiek vaikai, jeigu apskritai
išsipylė į gatves, rengėsi kone
„konservatyviai” -— vaizdavo
žvėrelius, pasakų personažus,
fantastinių filmų herojus...
Sakoma, kad Šiomis die
nomis kasdienybė yra baises
nė už bet kokią pabaisą ar
šmėklą, tad neverta jų ieškoti
vaizduotės labirintuose. Žmo
nės stengiasi atsigręžti į pa
sakų pasaulį, kuriame gėris
visuomet laimi prieš blogį.
Galbūt tai pasąmonėje besisu
kanti viltis, kad ilgainiui ir
gyvenime gėris nugalės blogį:
įsiviešpataus taika, gražus
sugyvenimas, išnyks pavojai...
Ko šiandien labiausiai bijo
amerikiečiai? Turbūt — tero
ristų, nes jie sunaikino daug
daugiau negu didžiuosius New
York miesto dangoraižius ar
Pentagono pastato dalį: tero
ristai sugriovė amerikiečių
ramybės jausmą, pasitikė
jimą, kad savame krašte, gali
būti saugūs, nepaisant, kokios
baisios neramumų, smurto ar
karų audros siaučia visame
pasaulyje. Amerika pasirinko
su ta visuotine baime kovoti
vieninteliu jai pažįstamu bū
du: ginkluota jėga. Deja, kol
kas dar nematyti rezultatų,
kurių tikėtasi: baimės neper
šausi, nepaskandinsi vande
nyne, neuždarysi į kalėjimą.
Ji, be abejo, ilgai (o gal vi
siems laikams) tvyros virš
kiekvieno šio krašto gyventojo
galvos, tarytum juodas debe
sis horizonte...
O ko mes, lietuviai, bi
jome? Žinoma, gyvendami
šiame krašte, įsijungiame į
bendrus rūpesčius ir būgš
tavimus, kartu su visa daugia
taute, daugiarase gyventojų
mase. Tačiau nenutraukiami
saitai mus jungia ir su savo
kilmės kraštu — Lietuva, ku
rios kiekviena nesėkmė, kiek
vienas pavojus ar rūpestis

mus paveikia, dažnai sukelia
ir baimę. Vis atrodo, kad Lie
tuvos nepriklausomybė dar
labai trapi, kad be mūsų
pagalbom neišliks; kad vieti
niai politikai ir ekonomistai
daugiau rūpinasi savo as
meniška gerove, o didžioji da
lis valstybės gyventojų palikti
Dievo valiai. Ir, rodos, niekur
nėra tiek vargo, tiek nusi
kaltimų, korupcijos bei kito
kių blogybių, kaip ten, ant
Nemuno krantų...
Kažkodėl pro tą juodą rū
pesčių ir baimių uždangą neįs
tengiame pamatyti prošvais
čių? V iš gi valstybė žingsnis po
žingsnio žengia pirmyn, yra
daug ir pozityvių reiškinių.
Štai jau lapkričio pradžia:
tereikia poros gerų savaičių ir
vienas karščiausių Lietuvos
troškimų išsipildys — Lietuva
turi pagrindo tikėti, kad Pra
hoje vyksiančiame NATO vir
šūnių suvažiavime l»us pakvies
ta nare. Panašios viltys ir dėl
pakvietimo į Europos Sąjun
gą. Nors kai kas skeptiškai į
šiuos įsijungimus žiūri, Lietu
va tvirtai pasiryžusi įsilieti į
Vakarų pasaulio tautų gretas.
Ji visuomet save laikė Vakarie
tiškos kultūros valstybe, ne
paisant, kiek Rytai stengėsi pa
traukti į savo pusę. Tai trau
kai lietuvių tauta įstengė atsi
spirti praeityje, įstengs ir dabar.
Lietuvoje artėja preziden
to rinkimai. Kandidatai sten
giasi apraizgyti būsimuosius
balsuotojus pažadų voratink
liais, tuo pačiu negailėdami
kritikos žodžių kiekvienam
kitam kandidatuojančiam. Kol
kas tik dabartinis prezidentas
neįsijungė j tą priešrinkiminį
šurmulį: pareigos ir netolimi,
valstybei labai lemtingi, įvy
kiai, užima visą jo dėmesį ir
laiką. Galbūt po suvažiavimo
Prahoje..: Bet jau nebus likę
daug laiko ruoštis rinkimams,
ypač kai jo oponentai pradėjo
savo kampanijas palyginti
seniai. Reikia manyti, kad
Lietuvos piliečiai stebi savo
prezidento veiklą, girdi jo
žodžius ir mato, kaip jis
tvarkosi net labai kebliose
situacijose. Tai geriausia kam
panija, verta tūkstančių tuš
čių žodžių. Niekam nereikia
bijoti, kad prezidentas pada
rys savo valstybei gėdos tarp
tautiniuose susitikimuose ar
derybose. Bijoti reikėtų tik
tada, jeigu piliečiai neįstengtų
suvokti prezidento pareigų
svarbos ir savo atsakomybės į
tas pareigas išrinkti tinka
miausią asmenį.

važinėti į kokias nors kasyk
las. Mes tą vagonėlį ilgais
bėgiais stumdavome į kalnelį,
o paskui, greitai sušokę į jį,
važiuodavome tol, kol išsibaig
davo jo inercinė jėga. Kai sus
todavo, ir vėl jį stumdavome į
kalną.
Ir vokiečių, ir amerikiečių
stovyklos valdžia belaisvių
stovyklos gyventojus aprūpino
ir dvasiniais reikalais. Prie
vokiečių valdžios vieną kartą
buvo atvykęs kapucinas vie
nuolis. Kadangi jis kalbėjo tik
tai vokiškai, o tikintieji ita
liškai, prancūziškai, lenkiškai,
lietuviškai, todėl jis nutarė
duoti
bendrą
išpažinties
išrišimą, ir kas norėjo, galėjo
priimti Komuniją. Prie ame
rikiečių valdžios buvo atvykęs
lietuvis kunigas ir lietuviai
turėjo eiti privačiai pas jį
išpažinti savo nedorus darbus.
Weissenkasselio belaisvių
stovykloje amerikiečių val
džioje dar pagyvenome apie
mėnesį. Gegužės pradžioje bu
vo duotas įsakymas susi
pakuoti, nes mus veš kitur.
Atvažiavę didžiuliai kariški

sunkvežimiai, mus pakrovę,
išvežė į už keliolikos kilometrų
esantį didesnį miestą Eisenach. Čia radome didžiulę mū
rinių pastatų stovyklą. Šios
stovyklos tautybių mišinys
buvo margesnis už genį. Iš šios
stovyklos, kas norėjo, galėjo
grįžti į savo išlaisvintus kraš
tus. Kad italai ir prancūzai
išvyko į savo laisvus kraštus,
tai mums buvo visiškai aišku,
bet kad lenkai, ukrainiečiai ir
rusai važiavo į savo kraštus,
mums buvo visai neaišku.
Likusieji šios stovyklos gyven
tojai, kurie neturėjo laisvų
kraštų, buvo suskirstyti tauty
bėmis.
Nors Eisenache trumpai
tegyvenome, tačiau tai buvo
pradinis įnašas į bendrą trem
tinių lietuvių gyvenimą. J šią
didžiulę (30,000), gyventojų
stovyklą pirmieji lietuviai at
vyko 1945 m. gegužės 3 dieną.
Pirmomis dienomis, kol buvo
mažas lietuvių skaičius, lietu
viai buvo priskirti prie lenkų
tūkstantinės grupės. Tačiau
per savaitę susibūrus apie
šimtą lietuvių, buvo sudaryta

atskira lietuvių grupė. Kas
dien lietuvių skaičius didėjo.
Po truputį lietuvių skaičius
išaugo iki ponkių šimtų.
Pabaltiečiains buvo paskirtas
trijų aukštų kareivinių pas
tatas, kurio pirmame aukšte
buvo apgyvendinti lietuviai,
antrame — latviai, o trečiame
— estai. Kadangi lietuvių bu
vo daugiausia ir pirmame
aukšte pritrūko vietos dviems
šeimoms, tad mus apgyvendi
no trečiame aukšte su estais, o
kitą šeimą — antrame su lat
viais. Estai buvo labai ramūs
žmonės ir mes su jais labai
gražiai sugyvenome. Vėliau
dar į mūsų kambarį atkėlė
Juzę Čiurlionytę-Stulgaitienę,
mūsų garsiojo dailininko ir
muziko seserį. Ir dabar tebe
matau jos išvaizdą. Mažutė
ūgiu, smulkutė, tamsiai apsi
rengusi, žilstelėjusius plaukus
susukusi į šinjoną, su akiniais.
Nepaprastai inteligentiškos
išvaizdos ir elgesio moteris. Ji
atvyko į mūsų stovyklą po jų
šeimoje įvykusios nelaimės.
Jos duktė sirgo džiova ir tuoj
po karo mirė.
Bus daugiau

Eltos nuotrauka

Vėlinių vakaras Antakalnio kapinėse.

VĖLINĖS

Vėl sąskaitos su praeitim, su sąžine;
Kalti išeinantys, paliekantys kalti,
O ta būtis beveik tik pilkas vakaras,
Kurį sutinka be žvaigždžių naktis.
Žvaigždynų susisemt nemokam,
Nubraukiame į tamsą ugneles,
Ir tik vėlai, jau rudeniui prinokus,
Paliekam žiedui ašaras gailias...

Nebeatverksi, nepakeisi nieko;
Iš ten nei žodžio, juoko, nei raudos,
Alsuoja žemė, lapais apsidriekus,
Joje sunku, bet dar sunkiau be jos.

Vlada Banilytė-Kvedarienė
Iš rinkinio „Žmogui”, 2002.
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LIETUVIŲ FONDAS AUGS IR
GYVUOS

DRAUGAS, 2002 m. lapkričio 2 d., šeštadienis

BALTOJI PONIA

Artėjant Lietuvių fondo 40 metų sukakties paminėjimui, pa
kalbinome vieną jo steigėjų, dr. Antaną Razmą.

(Iš senų prisiminimų)

— Prieš truputį daugiau
negu 40 metų Jums gimė
idėja,
kad
lietuviškąjai
veiklai puoselėti, gyvenant
toli nuo savo kilmės kraš
to, gyvybiškai svarbu turė
ti nuolatinį lėšų šaltinį. Il
gainiui ta idėja tapo rea
lybe ir taip sukurtas Lietu
vių fondas. Jis jau švenčia
40 metų sukaktį. Ar Jūsų
viltys ir lūkesčiai per tuos
dešimtmečius pasiteisino?
Ar esate patenkintas LF
augimu, veikla, ar jis tar
nauja tiems tikslams, ku
riems buvo įkurtas?

VIKTORIJA ZAKARIENĖ

Tik baigus žemės ūkio
mokslus, buvau paskirta mo
kytojauti vienoje žemės ūkio
mokykloje, tolimame Žemai
tijos kampelyje. Nors dar buvo
beveik savaitė ikį mokslo pra
džios, traukinys jau nešė ma
ne tos vietovės linkui. Važia
vau anksčiau, nes norėjau su
sipažinti su nauja aplinka ir
bent kiek susikaupti prieš
pradedant darbą.
Stotyje manęs niekas nepa
sitiko, nes niekam ir nebuvau
pranešusi apie atvykimą. Pa
telefonavus mokyklon, suži
nojau, kad nei mokyklos ve
dėjas, nei mokytojai dar nėra
sugrįžę po vasaros atostogų,
tačjau ūkio prižiūrėtojas ža
dėjo tuojau prisiųsti arklius.
Kiek pasnaudusi išgirdau
minint mano pavardę. Pasiro
do arkliai jau buvo stotyje ir
senasis mokyklos sodininkas
teiravosi manęs. Greitai susitvarkėm ir bematant eiklūs
žemaitukai traukė mūsų leng
vą vežimėlį kalnuotais Že
maitijos keliais. Kalba per
daug nesirišo. Aš stebėjau
gražią gamtą, o mano vežėjas,
iš prigimties žemaitis, irgi bu
vo nešnekus. Vis dėlto pavyko
sužinoti, kad mokykla yra
įruošta senuose lenkų kilmės
grafo rūmuose. Čia pat esąs
puikus ežeras, parkas ir už
ežero didžiuliai eglių miškai,
pilni grybų.
— O ar rūmuose nesivaide
na? — paklausiau vien dėl to,
kad yra paplitus nuomonė, jog
senose pilyse ar rūmuose bū
tinai turi vaidentis. Čia sena
sis sodininkas įdėmiai į mane
pasižiūrėjo, bet matyti, mano
veido išraiška buvo užtektinai
rimta, tad atsakė:
— 0 kaipgis, žinoma vaide
nasi. Pats grafas vaikšto ir
baltoji ponia kartais pasirodo.
— Kas ta baltoji ponia? —
paklausiau
su
didėjančiu
smalsumu.
— Jo antroji žmona. Apie
ją
žinau
tik
iš
savo
senelio pasakojimų. Jis, mat,
jaunas būdamas, tarnavo pas
grafą vežėju. Sako, atsivežė ją
grafas iš tolimo pietų krašto.
Jauna ir graži buvus. O kad
dažniausiai vilkėjo baltais rū
bais, žmonės ją praminė „Bal
tąja ponia”. Nepatikę jai čia —
vis savo krašto ilgėjosi. Per
šalta, per drėgna jai čia bu
vę... Sako, visa paguoda buvęs
smuikas, kuriuo ji pati groju
si. Vakarais, išėjus į balkoną,
imdavo taip gražiai groti, kad
visiems, kurie ją girdėjo, kaž
ko liūdna darės, verkti norė
josi... Mėgo grafienė ir gėles,
ypač baltas rožes.
— Prašau papasakokit dau
giau apie ją. Man labai įdomu.
— Ką čia pasakosi. Nužudė
ją senasis grafas, tik niekas
nežino tikros priežasties. Žmo

nės spėlioja, kad ji buvo pami
lus kitą, daug jaunesnį... Bet
ir pats grafas neilgai tebe
sidžiaugė savo darbu. Tą pa
čią naktį rado jį nusišovusį po
senąja liepa. Dar tebeauga ji.
Pamatysit.
Čia kalba nutrūko, nes įva
žiavom į tamsią alėją, kurios
viename šone, tarsi nišoje,
pamačiau juodą marmuro ant
kapį.
— Čia to grafo kapas, — pa
sakė sodininkas. — Tokia
buvus jo valia, kad jį čia palai
dotų.
Su gailesčiu žiūrėjau į tą
praėjusios didybės paminklą.
Ramu ir vieniša čia buvo. Tik
lengvas vėjelis, atklydęs nuo
ežero ir, gracingai nučiuožęs
aukštomis smilgomis, įsisiausdavo į tankias eglių šakas, pa
virsdamas tylia, monotoniška
lopšine. Gal ji kuždėjo grafui
apie tas triukšmingas puotas,
kada iki aušros negeso rū
muose šviesos ir iš svetur at
vežti muzikantai, gražios mo
terys bei užsieninis vynas
svaigino jį bei jo aukštakilmius svečius. O gal ji pri
minė jam medžiokles po tan
kias Lietuvos girias, kai ant
puikaus žirgo jaunas ir iš
didus grafas vikriai ir suma
niai vadovavo toms triukš
mingom iškilom. Kažin tik, ar
kartais, atsiskyręs nuo kitų ir
• pats vienas nuklydęs į miško
gilumą, kur taip vienodai ir
iškilmingai ošia medžių viršū
nės, tarsi be paliovos kartotų
praėjusių amžių aidą, nejučio
mis pasijusdavo esąs dalimi
tos slėpiningos aplinkos, tos
mažos, visų užgniaužtos Lie
tuvos...
Kiek pavažiavę eglių alėja,
atsiradome parke, kurio cent
re buvo matyti balti dviejų
aukštų rūmai. Čia ir buvo ma
no kelionės galas, mano nau
jieji namai. Laikinai apsistoti
man parodė didelį svečių kam
barį antrame aukšte. Pasiro
do, tai ir buvo paskutinės gra
fienės „Baltosios ponios” mie
gamasis. Kambarys kelis kar
tus pertvarkytas, todėl iš pra
ėjusių dienų ištaigingumo ma
žai kas buvo likę. Tačiau iš jo
durys vedė į balkoną, kur,
anot sodininko, viskas tebėra
mažai pasikeitę. Prieš balkoną
buvo aikštelė. Nuo jos žemyn
ėjo takas, užsibaigiąs akme
nine terasa su laipteliais į
ežerą. Tiek takas, tiek terasa
buvo apsodinti rožėmis, kurių
daugumas dar žydėjo. Nevei
kiąs fontanas, apsamanoję
marmuriniai suoliukai, nu
daužtu petim Afroditės statu
la liudijo praėjusių dienų didy
bę... Toliau augo plačiai išsi
šakojusios liepos, kurių viršū
nės atsispindėjo tyrame ežero
vandenyje lyg veidrodyje.
Po trumpos vakarienės pas

REMKIME PREZIDENTĄ VALDĄ ADAMKŲ

Lapkričio 27 d., 7 vai. vakare, Padėkos dienos iš
vakarėse, prez. Valdo Adamkaus rėmėjų komitetas
ruošia pokylį VVillovvbrook Ballroom didžiojoje salėje.

Bus pietūs su šaunia programa, kurią atliks vienas iški
liausių Lietuvos dainininkų. Visi maloniai kviečiami.
Vietos užsakomos tel. 708-839-1000. Auka $50.

Algimantas Kezys. Iš knygos „Beyond This Horizon”. 2001.

sodininkus vėl grįžau į savo
kambarį. Norėjau niekieno ne
trukdoma pasilsėti ir pasvąjoti taip neįprastoj aplinkoj. Ži
nojau, kad rūmuose esu viena,
tačiau tai nekėlė baimės, nors
savotiškai veikė mano vaiz
duotę, prisimenant „Baltąją
ponią” ir visą šių rūmų trage
diją.
Kiek susitvarkius kamba
ryje, išėjau pasėdėti į balkoną.
Buvo tylus ir šiltas vakaras.
Visa gamta ruošėsi nakties
poilsiui ir tik linksmas žuvy
čių nardymas po ežerą kiek
pagyvino aplinkos susikaupi
mą. Iš kažkur dar atklydo sva
jingi armonikos garsai; tolu
moj sulojo šuo ir po valandėlės
viskas nutilo. Iš anapus miško
tingiai ritosi mėnulis, kurio
didžiulis rausvas veidas atsi
mušė ežere, sudarydamas vis
ilgėjantį auksinį tiltą. Buvo
pati pilnatis ir tai savotiškai
mane nuteikė. Blankioje mė
nulio šviesoje visa gamta atro
do lyg užburta — tada vaikšto
žemėje pasakos ir sapnuojami
nepaprasti sapnai...
Nežinau, kaip ilgai taip ry
mojau, kai mano susikaupimą
staiga pertraukė kažkoks ty
lus šnarėjimas. Žvilgterėjau
žemyn: rožių taku, ežero lin
kui ėjo baltai apsirengusi mo
teris. Ilga tunika siekė žemę, o
plonas šydas, užmestas ant jos
pečių, lengvai pleveno ore, tar
si naktis būtų prilaikiusi jį
savo nematomom rankom.
— Baltoji ponia, — su
šnabždėjau nebyliomis lūpo
mis ir negalėjau atitraukti
akių nuo to nepaprasto regi
nio. Moteris eina taip pamažu,
taip lengvai, tartum plauktų
paslaptinga nakties vėsuma.
Jos pirštai kartais paliečia
rožių žiedus, kurie prieš ją
lenkia savo rasotas galvas.
Prie paskutiniojo krūmo balto
ji moteris stabteli ir jos rankoj
pamatau rožę. Neatrodo, kad
ją būtų nuskynus — puikusis
žiedas laukė vien palytėjimo,
kad atsirastų savo ponios ran
koje.
Nakties viešnia, palikusi ro
žių alėją, sustoja terasoje. Ir
tuo metu nuo ežero pakrantės
pasigirsta greitas arklio ka
nopų bildesys. Kažkur skubiai
atjoja, stabdo arklį ir staiga
pamatau, kaip terasos laip
teliais ateina pats raitelis.
Aukštas, lieknas, juodais iškil
mingais rūbais.
Svečias pagarbiai lenkiasi
prieš ponią ir ji paduoda jam
ranką. Tuo metu iš ežero
pusės, tarsi iš pačių jo gelmių,
pasigirsta smuikas, ir paslap
tingoji pora pradeda šokti.

Lengvai, gracingai, lyg ne
liestų žemės. Smuikas groja
pražystančio žiedo ilgesį, pa
vasario žydrius sapnus, dviejų
širdžių paslaptingą nerimą...
Jo tyli rauda glosto rasotą žolę
ir virkdo rožių žiedus. O keis
tieji šokėjai lankstosi vienas
prieš kitą, sukasi gaivioj nak
ties vėsumoj ir baltosios ponios
šydas žaismingai plevena mė
nesienoj. Mėnulis nebyliai se
ka šokančiuosius ir, matyt,
yra susižavėjęs, nes į rožės
žiedą, kurį laiko moteris,
siunčia tūkstančius spindinčių
deimantų.
Tuo tarpu smuiko garsai
tirštėja, rauda didėja. Dabar
jo stygomis virpa vasaros
nakties svaigūs lūkesčiai, gir
disi neištarto žodžio šnabžde
sys... Garsai paliečia rožės
širdį ir ji krauju dega ponios
rankoje. Šokantieji daugiau
nebesilenkia vienas prieš kitą
pagarbiai ir gracingai. Vyriš
kis dabar tvirtai laiko šokėją
per liemenį ir jie, pakilę nuo
terasos, tik plaukia, tik nardo
sidabrinėje ežero migloje. Bal
tosios ponios šydas tai išsi
tiesia, lyg du ilgi sparnai, tai
vėl tvirtai apsupa juodąjį part
nerį.
Netikėtas bildesys rūmų
apatiniame aukšte nukreipia
mano dėmesį kitur. Girdžiu
ryžtingus žingsnius ir garsų
sunkių ąžuolinių lauko durų
trenksmą.
Kažkas išėjo — pagalvoju —
ir beveik tuo pat momentu pa
matau aukštą siluetą po se
nąja liepa.
— Tai grafas, — krūpteliu.
Jis dabar nužudys ją.
Noriu šaukti, noriu perspėti
jaunąją porą, bet neturiu jėgų
ir be žado toliau seku apačioje
vykstančią sceną. Smuikas vis
tebelydi šokančius, bet iš kur
atsirado tie nauji skausmingi
tonai? Lyg pati mirtis savo
kaulėtais pirštais brauktų per
stygas, jas paeliui nutraukda
ma. Rodos girdėjau, kaip dūž
ta neišgertos taurės ir links
mas juokas virsta skaudžia
dejone. Pagaliau šiurpiai su
skambėjus, nutrūksta pasku
tinioji styga ir tuo pat metu
matau, kaip baltoji moteris
susmunka ant šokėjo rankų.
— Senasis grafas nušovė ją,
— pilna siaubo galvoju, bet
negaliu atitraukti akių nuo te
rasos, kur paslaptingasis rai
telis, aukštai iškėlęs ant ran
kų, neša savo negyvą šokėją
laipteliais žemyn. O užsėdęs
ant arklio, neieško kelio aplin
kui, bet virpančiu mėnulio til
tu joja tiesiai per ežerą. Jis
laiko ją tvirtai apglėbęs, ir

— Atsakysiu trumpai, norė
damas, kad skaitytojas turėtų
kantrybės perskaityti atsaky
mus iki galo. Norintieji dau
giau žinių apie Lietuvių fondo
pradžią ir sėkmingą jo au
gimą, gali paskaityti LF leidi
nio pirmą ir antrą tomą, ku
riuos galima gauti fondo būs
tinėje.
Mano viltys ir lūkesčiai ne
tik pasiteisino, bet peržengė
bet kokią mano svajonę dėl
pasiektų LF rezultatų. Pradi
nė svajonė buvo sutelkti vieną
milijoną dolerių. Dabar LF
turtas, įskaitant ir nuosavy
bę, daugiau kaip 15 mln. dol.
Narių suaukotas kapitalas —
per 13 mln. dol. Iš jo paliki
mais — arti 8 mln. dol. Lietu
vybės darbams paskirstyta —
per 11 mln. dol. Ar reikia dau
giau įrodymų dėl „stebuklin
go” LF augimo ir paramos lie
tuvybės darbams?
Klausimas būtų, kodėl taip
sekasi Lietuvių fondui? Mė
ginsiu suglaustai atsakyti.
Kai 1960 metais parašiau
„Drauge” straipsnį dėl milijo
ninio fondo organizavimo, tai
idėjai dirva lietuvių visuome
nėje buvo pribrendusi. Jau
prieš tai per 10 metų pana
šaus fondo idėja buvo gvilde
nama lietuvių žiniasklaidoje,
bet niekas nesiryžo tą mintį
konkrečiai įgyvendinti.
Po minėto mano straipsnio
kviečiau savanorius milijoni
nio fondo organizavimui ir
pradėjome rinkti ne vien šim
tines, bet tūkstantines nauja
jam fondui. Tam pritarė JAV
Lietuvių Bendruomenė, ir
šiandieną LF rezultatai mus
visus stebina.
Nepaprastai esu dėkingas
pirmiesiems organizatoriams
ir aukotojams, nes be daugy
bės optimistų buvo ir nemažai
pesimistų, kurie milijono dol.
fondo idėją laikė jauno dakta
ro utopiniu sapnu.
Per tą 40 metų LF organiza
vime buvo šimtai pasiauko
jančių darbuotojų, dešimtimis
spaudos ir radijo valandėlių
entuziastų ir tūkstančiai au
kotojų. Ir maži, ir dideli auko
tojai buvo Lietuvių fondo bran
ginami.
Kvietėme į LF vadovybę
įvairios galvosenos žmones,
nepaisant, kokio amžiaus, ko
kių politinių įsitikinimų, ar
kokioms organizacijoms pri
klauso. Tik pageidaudavom

baltosios ponios šydas, kaip
du žuvėdros sparnai, dar kelis
kartus suplazda virš ežero mig
los ir išnyksta tirštoje nak
tyje...
Atsisuku dar kartą pažiūrėti
grafo, bet po medžiu nieko ne
matyti. Mėnulis nuslinkęs už
tankių medžių viršūnių ir ne
permatoma tamsa gaubia se
nąją liepą.
Jau seniai po vidurnakčio,
tačiau aš vis tebesėdžiu bal
kone. Negaliu pajudėti, nega
liu ryžtis eiti lovon — taip
mane sukrėtė šis keistas nak
ties reginys.
O gal tai buvo tik sapnas?

savanoriško darbo ir objekty
vių sprendimų, remiant lietu
vybės darbus.
Lietuvių visuomenė taip pat
vertino LF kapitalo neliečia
mumą ir galimybę įsteigti sa
vo asmeninius fondus specia
liems lietuvybės tikslams
remti.
Aukotojus sužavėjo LF pel
no skirstymo objektyvumas,
todėl plaukė į fondą nuosta
bios palikimų sumos — nuo
kelių šimtų dolerių iki net
daugiau 2.5 mln. dol. iš atski
rų asmenų.
Lietuvių fondo nariams kas
met finansinė atskaitomybė
duodama raštu: nariai gauna
detalius kiekvienų metų pelno
paskirstymo duomenis; prieš
metinį LF narių suvažiavimą
nariams išsiunčiama pąjamų
ir išlaidų apyskaita; nariams
atviros LF knygos yra garan
tija fondo veiklos teisingo ke
lio. LF raštinėje pasidaro
daug darbo, bet ryšiai su na
riais tokiu būdu yra labai
tamprūs.
Galėčiau dar daug gerų LF
veiklos savybių iškelti, bet bū
tų per ilga skaitytojui — susi
vaidysiu.
— Papasakokite apie Lie
tuvių fondo nedalomą kas
metinę premiją, pavadintą
Jūsų vardu. Kaip ši mintis
gimė? Šiemet jau paskirta
antroji Dr. Antano Razmos
vardo premija. Kaip išren
kami kandidatai, ar premi
jos numatomos tęsti atei
tyje?

— Prieš kelis metus LF va
dovybėje iškėliau mintį apie di
desnių fondo premijų įsteigi
mą švietimo, mokslo, kultū
ros, visuomeninės veiklos ska
tinimui, tuo norėdamas pas
katinti kūrybiškumą bei sava
noriškumą įvairiose veiklos
srityse išeivijoje ir Lietuvoje.
Norėjome sekti, kad ir pro
porcingai mažesne suma, No
belio premijų kelią. Tai idėjai
LF vadovybė pritarė, nustatė
jos dydį 25,000 dol. ir nutarė
premijas pavadinti Lietuvių
fondo steigėjo vardu. Premijai
išrinkti laimėtoją sudaroma
šešių kiekvienos srities žino
vų komisija, kurios pusė yra

Lietuvių fondo pradininkas dr.
Antanas Kuzma.

iš Lietuvos ir pusė — išeivi
jos. Jie priima ir svarsto pa
raiškas, pristato siūlomą lai
mėtoją LF tarybai tvirtinti.
2001 metais pirmąją pre
miją, skirtą švietimo srityje,
laimėjo Vasario 16 gimnazįja
Vokietijoje. Šiemet LF premi
ją kultūros srityje laimėjo
Valstybinis Vilniaus kvarte
tas, kuris atvyksta į Čikagą ir
koncertuos prieš LF pokylį
Lietuvių fondo salėje, Pasau
lio lietuvių centre, 5:30 vai.
vak., lapkričio 9 d. Premija
bus įteikta tą patį vakarą Lie
tuvių fondo pokylio metu.
2003 metais 25,000 dol. LF
premija bus paskirta medici
nos mokslo srityje, mokslinin
kui ar kolektyvui.
Šias premijas gali laimėti
lietuvių išeivijos ar Lietuvos
pasižymėję asmenys ar kolek
tyvai.
Paskyrus šias tris premijas,
Lietuvių fondo taryba svars
tys premijų ateitį.
— Kaip žvelgiate į Lietu
vių fondo ateitį?
— Labai gerai ir su dideliu
pasitikėjimu. Tikiu, kad Lie
tuvių fondas augs ir gyvuos
daugiau kaip 100 metų, nes
lietuvybės darbai išeivijoje ir
įvairūs projektai Lietuvoje
reikalingi stiprios finansinės
paramos.
Ateina jauni žmonės į fondo
vadovybę, kurie perims vyres
niųjų entuziazmą ir, pritaikę
naujus veiklos metodus, pada
rys Lietuvių fondą dar stip
resnį lietuvybės darbams rem
ti.
— Dėkojame už trumpus,
tikslius atsakymus.
Kalbėjosi D. Bindokienė

ILGAUSKAS VIS DĖMESIO CENTRE

Žydrūnas Ilgauskas

Prieš kelias dienas Cleve
lando milijoninio tiražo dien
raštis „The Plain Dealer” pra
nešė apie Žydrūną Ilgauską
nemalonią žinutę, kad jis bu
vęs policijos sustabdytas už
„girtą” vairavimą ir kad iš jo
buvo atimtos vairavimo teisės
vieneriems metams... Tačiau
žiniasklaida nenustoja sekusi
to iškilaus krepšininko gyve
nimo. Tai spalio 19 dienos lai
doje pasirodė jo didžiulė nuo
trauka su straipsniu „Ilgauskas vadovauja”. Nuotraukoje
Ilgauskas tvirtu ir labai mik
liu rankų judesiu užblokuoja
Utah krepšininko pastangas
įmesti sviedinį į krepšį. Spa
lio 18 dienos vakare populia
rioje ir žiūrovais perpildytoje
Cleveland Gund arenoje vyko
krepšinio rungtynės tarp

Cleveland „Cavaliers” ir Utah
„Jazz” komandų. Ilgausko dė
ka „Cavaliers” nugalėjo sve
čius trisdešimt taškų daugu
ma.
Straipsnio pradžioje repor
teris trumpai nupasakoja IIgausko nelaimių istoriją, kad
jis, kelis kartus sulaužęs ko
jas, turėjęs eilę operacijų ir
kad jo kojose buvę įstatyti
varžtai. Tačiau visos tos ne
laimės nė kiek nepakenku
sios jo kaijerai, nes kiekvie
nas jo grįžimas į krepšinio
aikštę buvo palydėtas nepa
prastu laimėjimu. Ilgauskas
taip pat pareiškė reporteriui,
kad jis visą vasarą treniravo
si, tad treniruotės daug prisi
dėjusios prie to vakaro laimė
jimo.
Lietuviams ypač malonu
matyti Žydrūno Ilgausko var
dą ir pavardę teisingai išra
šytą spaudoje ar ištartą tele
vizijoje, nors amerikietiškas
alfabetas neturi Ž ir Ū, tačiau
televizijos sporto žiniose jo
vardas ir pavardė yra išta
riami teisingai. Tai tikra spor
to žvaigždė, savo nepaprastais
laimėjimais daug prisidėjusi
prie Lietuvos vardo populiari
nimo. Clevelando lietuviai jo
buvimu ir laimėjimais labai
didžiuojasi.
Aurelija M. Balašaitienė
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PINIGŲ PERSIUNTIMAS
ELEKTRONINIU BUDU
O gal geriau būtų šį
skyrelį pavadinti: kaip, siun
čiant pinigus elektroniniu
būdu, išvengti apgavysčių ir
sutaupyti pinigų.
Imigrantai, atvažiavę į
Ameriką, sunkiai dirba ir di
delę dalį savo sutaupytų
pinigų siunčia į gimtinę li
kusiems šeimos nariams pa
dėti. Daugelis tų imigrantų
naudojasi pinigų persiuntimo
įstaigomis. Persiuntimo išlai
dos, mokesčiai ir kt. gali būti
dideli, nuo 10 iki 25 proc. ar
net ir daugiau nuo siunčiamos
sumos. Be to, kai kurios
pinigų persiuntimo įstaigos
teikia ir kitus brangius patar
navimus ir kai kurias fi
nansines paslaugas, pvz.,
keičia čekius ar skolina trum
pam pinigus (tai payday
loans). Tų įvairių įstaigų tarpe
pasitaiko imigrantus išnaudo
jančių, juos apgaunančių persiuntėjų, kurie paima pinigus,
pažada persiųsti, kam nurody
ta, ir niekada to nepadaro, o
imigrantai, nemokėdami kal
bos ir bijodami svetimo krašto
tvarkos, nutyli, ir nukenčia
išnaudojimą.
Apgavystės

pinigų

per

kad tos įstaigos būtų „bonded”
— turėtų užstatą. Ir jei imi
grantas praranda pinigus,
siunčiant per persiuntėją,
kuris turi leidimą ir užstatą,
tai yra galimybė atgauti pra
rastus pinigus, net ir tuo atve
ju, jei persiuntėjęs uždaro sa
vo verslą. Nevv York valstija
turi net apdraustą fondą, ku
ris grąžina pinigus suktų persiuntėjų aukoms.
Norint sutaupyti mokestį
persiunčiant pinigus. Jei pi

nigų persiuntimo įstaiga ir yra
teisėta, turi leidimą bei užs
tatą — „bond”, visada yra gali
mybė, kad gali atsirasti kokia
problema, persiunčiant pini
gus. Klientai turėtų žinoti
apie pinigų grąžinimo — „refund” galimybes, juos pra
radus, siunčiant elektroniniu
būdu. Siuntėjai visada turėtų
saugoti persiuntimo sąskaitas
— „receipts”, o jų gali prireik
ti, iškilus problemai. Taip pat
reikia žinoti, per kokį laiko
tarpį siuntėjas gali paduoti
pareiškimą grąžinti pinigus.
Būna ir taip, kad pinigai nu
siunčiami saugiai, bet dalis jų
nueina mokėjimams už per
siuntimą. Kai kurie mokėji
mai gali būti „paslėpti” žemes
niame negu normalus tran
sakcijos mokestyje. Pagal teis
mo reikalavimus, nuo 2000
metų Westem Union ir Money
Gram sutiko vartotojams
siuntėjams pranešti, koks yra
skirtumas tarp „exchange
rate” jie duoda klientams ir
egzistuojančios „rate”. Imi
grantas, siųsdamas pinigus,
visada turėtų pasiklausti,
kokia yra „currency exchange
rate” — koks yra pinigų
pakeitimo santykis, jei įstai
goje nėra pakabintos lentelės.
Kad išvengtų didesnių mo
kesčių, imigrantai turėtų
ieškoti vietų, kur jie gautų pri
einamiausią mokestį už per
siuntimą ir geriausią „exchange rate”.
Yra eilė galimybių ir šalia
tradicinių pinigų persiuntimo
įstaigų. Kredito unijos eilėje
valstijų siūlo savo klientams
pinigų persiuntimą už žemes
nį mokestį į 40 šalių, pagal IR
NET programą iš „World Council
of Credit Unions (WOCCUf.
Norint daugiau informaci
jos apie IR net programą,
ieškokite kompiuterije —

siuntime. Pinigų persiuntimo
veikla yra iš dalies reguliuoja
ma valstijų įstatymais. Maž
daug 28 valstijos ir District of
Columbia turi įstatymus, rei
kalaujančius, kad pinigų per
siuntimo įstaigos — „money
wire transfer Services” — kar
tais vadinamos „money transmitters” turėtų leidimus iš
valstijos bankų įstaigos. Kai
kurių valstijų
įstatymai
ypatingai reikalauja leidimų
iš pinigų persiuntimo įstaigų,
kurios siunčia pinigus į
užsienį. Imigrantas gali tai
padaryti per savo valstijos
„banking agency”, kad su
žinotų, ar jo gyvenamoje vals
tijoje galioja įstatymai, rei
kalaują leidimų iš pinigų per
siuntimo įstaigų, o, be to, —
ar specifinė pinigų persiunti
mo įstaiga, per kurią jis siun
čia pinigus, turi tokį leidi
mą. Tai galima
patikrinti
kompiuteryje — uww.mfrawcb. org.
Jei siunčiate pinigus per dar
jums nepažįstamą įstaigą,
būtinai pasitikrinkite, ar ji
turi tam leidimą.
O jei taip atsitinka, kad
imigrantas buvo apgautas,
reikia paduoti skundą „statė wwu). woccu.org.
Naudotasi medžiaga iš
banking agency”.
Dauguma valstijų, kurios „Consumer Rights for Immigreikalauja leidimų, reikalauja, rants” pranešimų.

LOS ANGELES STOVYKLA
Atkelta iš 2 psl.

Buvo rimtų ir juokingų
kategorijų — labai smagiai
žaidėm!
Antradienį vyko Sporto
diena. Komandų vardai — vaba
lai: balta komanda buvo uo
dai, mėlyna — laumžirgiai, raudona
— nuodingi vorai ir žalia —
skorpionai. Gerai praėjo visos
rungtynės bei labai puikūs ir
kūrybingi pasirodymai, šūkiai.
Gale dienos balta komanda
laimėjo.
Trečiadienio rytas — rūš
kanas, o popiet turėjom ke
liauti į pajūrį! Visą rytą su
sirūpinę žiūrėjom pro langus.
Per ryto pamokas vyresnės
grupės pradėjo mokytis dro
žinėti pagal Viktoro Veselkos
atsiųstus pavyzdžius. Visi
stengėsi gražiai išdrožti vilką,
piemenuką, mergytę, arba

Aušros vartų Mariją. Atrodo,
geriausiai sekėsi Aleksui Kiršoniui. Per ateitininkų pamo
kas mes kalbėjome kaip galė
tume paruošti lankstinuką,
kurį galėtume išdalinti per
šeštadieninės mokyklos regis
traciją. Lankstinukas būtų
skirtas tiem, kurie nepriklau
so ateitininkų organizacijai,
bet gal norėtų įsirašyti. Prieš
pat išvyką į pąjūrį — saulė
išlindo! Nors buvo vėsu, maž
daug 68 laipsniai, žaidėm tink
linį, lenktyniavom, valgėm
užkandžius (kai nebaidėm
žuvėdrų nuo maisto), ir buvo
tų kur net įlindo į bangas.
Vadovas Simas Laniauskas
pirmą kartą išbandė trumpą
banglentę (boogie board).
Vakare įvyko Bernardo Braz
džionio vakaras, jo atminimui.
Vadovai deklamavo ir vaidino

Lietuvių tautodailės instituto valdyba ir taryba.

TAUTODAILININKAI GYVUOJA
Lietuvių tautodailės insti
tuto metinis suvažiavimas
įvyko rugpjūčio 24 d. Lino ir
Rasos Veselkų sodyboje, Rambyne. Tariant atidaromąjį žo
dį, Aldona Veselkienė pami
nėjo, kad tai yra 25 suvažiavi
mas. Pirmas įvykęs 1977 m.
Anastazijos ir Antano Tamo
šaičių sodyboje, Kingstone. Jų
rūpestis buvęs suburti tauto
dailininkus į vieną grupę, kad
jie galėtų atstovauti lietuvių
tautiniam liaudies menui.
Išsivystė stipri veikla. Buvo
rengiamos tautodailės paro
dos, kursai, paskaitos. Taip
buvo garsinama Lietuva ir jos
kultūra.
Valdybos pirm. taip pat
paminėjo darbščius, kūrybin
gus tautodailės pradininkus,
kaip Leopoldas Balsys, Vita
lius Matulaitis, inž. Albinas
Paškevičius, kurių darbas
buvo nepaprastai vertingas,
tvarį^pt ryšius su valdžios
įstaigomis, instituto įteisini
mą ir vadovavimą visą de
šimtmetį. Jų vadovavimo lai
kotarpis užbaigtas 1987 m.,
surengiant įspūdingą parodą
Petro Reginos galerijoje .Ne
munas”.
Pažymint instituto 25 m.
veiklą, valdybos nutarimu,
šios narės pakeliamos į garbės
nares. Tai Ieva Adomavičienė
ir Aldona Vaitonienė. Abi jos
dalyvavo steigiamajame susi
rinkime ir ištisus 25 metus
buvo nenuilstamos, kūrybin
gos darbuotojos, vadovės, ei
nant instituto taryboje ir val
dyboje pareigas.
Suvažiavimo susirinkimui
vadovauti pakviesta Lilė Nek
rošienė ir sekretoriauti Ona
Taseckienė. Mandatų komisi
ja, kurią sudarė Aldona Vai
tonienė ir Ona Taseckienė,
pranešė, kad susirinkime daly
vauja 13 narių. 46 nariai įtei
kė įgaliojimus raštu ir 5 tele
fonu. Taigi iš viso atstovauja
ma 64 nariams. Praeito suva
žiavimo protokolą perskaitė
Irena Meiklejohn. Protokolas
priimtas be pataisų.
Valdybos pirmininkės
pranešimas

Apgailestaujama,

kad

įvairius eilėraščius, o mes visi
prisidėjom, dainuodami dai
nas. Kelias mes jau žinojom, ir
išmokom naujų dainų. Tarp jų
buvo „Meškiukas Rudnosiukas”, Aš šia gyva”, „Grį
šim, grįšim” ir daug kitų. Per
naktipiečius atsisveikinom su
šeimininkais Jurgiu Joga ir
Vilija Kiršoniene.
Ketvirtadienio ryte Vita
Vilkienė pravedė dainavimo
pamokas. Vyresnioji grupė
mokėsi partizanų dainų ir jų
reikšmę, o jaunesniosios gru
pės mokėsi pasakų dainas —
kur būna atpasakojimas kokio
įvykio per dainą, kaip „Buvo
gera gaspadinė” arba „Ridi
kėlis ir petruška”. Ketvirta

Šv. Kazimiero skulptūra Rambyno „Alkavietėje”.

Montrealyje sustojo eiti laik
raštis „Nepriklausoma Lie
tuva”. Jame TI atstovavo Bi
rutė Vaitkūnaitė-Nagienė.
Dėkojo visiems, prisidė
jusiems prie praeitų metų
suvažiavimo sėkmės ir LTI
išeivijoje leidinio. Taip pat
Kati Reeder Meek supažindi
nusiai su „Reflection from
Flaxen past” knygomis, 10
metų mirties A. Tamošai
tienės minėjimą ir kad LTI
100 egzempliorių knygų iš
siųsta į Lietuvą. Jų paskirsty
mu rūpinasi Tamošaičių mu
ziejaus vedėja Laimutė Lukaševičienė. Padėkota Norai
Kulpavičienei už įdėtą kūry
bingą darbą, redaguojant LTI
leidinį „Lietuvių tautodailė
išeivijoje”. Valdybos pirm.
pastangomis LTI leidiniai:
„Lithuanian National Costume”, „Lithuanian Easter
Eggs”, „Lithuanian Sashes” ir
.Anastazijos Tamošaitienės
monografija” bus išstatyti
Frankfurto knygų mugėje.
Knygomis rūpinasi biblio
tekininkė Dalia Lukienė. Ji
prašė parengti lankstinuką.
Iždininkės

pranešimas.

Pereitais metais ižde buvę
53,784 dol. Per metus pajamų
buvo 6,130 dol., išlaidų —
26,961 dol. 2002 m. sausio 1 d.
ižde 32,952 dol. Apyskaita
pateikta raštu.
Čikaga. Pasaulio lietuvių
centre, Lemonte, vyksta pas
tovi tautodailės paroda. Lan
kytojai supažindinami su au

dimo menu. Jiems įdomi audi
mo technika. Mokinių grupės
lanko parodą. Aktyviai reiš
kiasi audimo juostų ir tautinių
drabužių mene Aldona Rau
chienė, Vida Remienė, Kris
tina Vaičikonienė. Kitos Či
kagos skyriaus narės yra Ni
jolė Pupienė, Rugilė Šlapkauskienė.
Filadelfįja. Pranešimą per
skaitė Rasa Veselkienė. Ap
gailestaujama mirusio sky
riaus meno patarėjo Petro
Vaškio. Suruošta jo skulptūrų
pomirtinė paroda ir skulpto
riaus mirties minėjimas.
Įruošta
Kultūros
centre
skaitykla ir kultūrinėms po
pietėms pravesti patalpa.
Dėkojama Liūdai Sendzikienei už padovanotus lino
siūlus. Šiais metais įsirašė še
ši nauji instituto nariai.
Toronte. Tautodailininkės
kiekvieną pirmadienį renkasi
A. Vaitonienės bute su savo
rankdarbiais. Vienos audžia,
kitos mezga, dar kitos daro
rankų darbo atvirutes. Prisi
kėlimo parapįja, ruošdamasi
švęsti savo 50 m. jubiliejų,
prašo suruošti ta proga ir tau
todailės parodą.
New York. TI skyrius ma
žėja. Pirmininkė Milukienė.
Tautodailės darbai dabar par
davinėjami Kaziuko mugėje.
Didesnis susidomėjimas mar
gučių marginimu.
Montrealis. Danutė Staškevičienė pranešė, kad belikę
tik trys narės. Audė juostas,
dalyvavo baltiečių parodoje.
Aušros Vartų parapijos salėje
ateinantį rudenį planuoja
suruošti parodą. Norėtų gauti
vaizdajuostes „Spirits of an
Amber Past” ir .Audinių dai
lė”.
Bostone. „LTI išeivijoje”
knygą pristatė J. Stundžia.
Užbaigus pranešimus, bu
vo pasiūlymas Ireną Lukaševičienę pakelti į garbės nares
už įkūrimą „Vaivorykštės”
Montrealyje.
Pasiūlymas
vieningai priimtas.
Aldona Veselkienė prane
šė, kad Katy Reeder Meek iš
surinktų pinigų už parduotas
knygas „Reflection
from
Flaxen past” nusiuntė 5,000
dol. Nacionalinei Čiurlionio
galerijai ir 5,000 dol. Naciona
liniam muziejui Vilniuje, ku
rio direktorė yra Birutė Kul
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nytė.
Gaunami
paraginimai,
kad LTI veiklą reikėtų įrašyti
į kompiuterį, apie tai jaunieji
T. instituto nariai — Lau
rynas Vismanas, Raimundas
Kiršteinas, J. Stundžia, Rasa
Veselkienė. Tada nežūtų visi
nuveikti darbai, informacija
galėtų pasinaudoti visi, studi
juojantys išeivių veiklą.
Irena Meiklejohn įspėjo,
kad tai gana sudėtingas da
lykas. Ateityje reiktų pro
gramą pakeisti ir papildyti.
Turėtų būti surastas asmuo,
gerai suprantantis internetą,
kuris galėtų, reikalui esant,
programą
papildyti
ar
pakeisti. Dar šį reikalą reikia
gerai apsvarstyti.
Buvo paruoštas projektas
lankstinukui, kuris bus tinka
mas „Lithuanian Saches” ir
„TI išeivijoje” knygoms Frank
furto mugėje. Nutarta knygos
kaina 30 dol.rpersiuntimas 10
dol.
„Lith. Costume” ir „Lith.
Easter Eggs” knygos yra išsi
baigusios. ' Buvo tartasi dėl
perspausdinimo „Easter Eggs”,
bet kadangi tai kainuotų gana
daug, dauguma balsavo, kad
reikia paieškoti pigesnių
spausdinimo priemonių, gal
būt Lietuvoje, ir su projektu
reikia palaukti.
Tarybos pirmininkei at
sisakius, TI tarybos pir
mininku išrinktas Linas Ve
selka. Kiti tarybos nariai pasi
liko tie patys. Pasitraukus iš
pareigų Ievai Adomavičienei,
iždininku išrinktas Gintaras
Repečka, vietoj revizorės
Balsienės, revizijos komisijon
išrinkta Ona Taseckienė.
Posėdis baigtas 4:30 vai.
Po skanių užkandžių ir drau
giškų pokalbių atsisveikinta
iki kitų metų susirinkimo
Rambyne.
Beje, į suvažiavimą savo
kūrybos originalių skulptūrų,
iš medžio ir metalo: Kryžius,
Lietuvaitė, Vario kryžius su
skambalėliais, Juodo ąžuolo
krūmas, Rūpintojėlis, Liū
desys, Žemaitija atsivežė iš
Toronto Gintaras Repečka.
Tai tikrai labai įdomios ir
gražios rankų darbo skulp
tūros. Gintaras Repečka yra
žadantis, kūrybingas, jaunas
menininkas.
Bronius Krokys

Lietuvių tautodailės instituto narės, pakeltos į Garbės nares (pirmoje eil. iš kairės): Ieva Adomavičienė ir Aldona
Nuotraukos Danutės Krokytės-Gočienės.
Vaitonienė.

dienį popiet važiavom į Santa ilga diena ir nebuvo sunku Vėliau, per meno pamoką, visi anksčiau jau atsisveikinom su
išbandė labai paprastą audimo Aldona Butkiene ir Aušra ŠilBarbara meno muziejų. Meno užmigti.
Penktadienio ryte visi sto būdą ir išaudė trumpas juos kaitiene. Po vakarienės buvo
galerijoje matėme net dvi
lietuvių menininkų skulp vyklautojai iškylavo San Ysid- teles. Tą vakarą vyko „Kieno išdalintas stovyklos laikraš
tūras, matėme įvairių Azijos ro taku į kalną. Ten maždaug eilė?” žaidimai pagal televizi tėlis vardu „Daug, daug daine
kraštų meno ir turėjom progos už 3/4 mylios yra krioklys. jos programą „Whose line is it lių”. Tą vakarą smagiai šokom.
^Sekmadienį ryte susi
mokytis dailyraščio raštą. Tą Reikėjo atsargiai eiti taku, anyvvay?” Daug prisijuokėm,
vakarą buvo susikaupimo nes šalia tako augo daug „poi labai smagiai praleidom vaka pakavom, pavalgėm pusryčius
vakaras. Klausėmės pynės son oak”. Vienoj vietoj dalis rą pasirodymais ir šposais. Per ir išvykom į koplyčią. Buvo
eilėraščių, skaitinių, dainų, stovyklautojų ir vadovų pa naktipiečius atsisveikinom su atvažiavęs Fr. John Bosco iš
giesmių ir mąstymų. Kun. glostė šunį, nežinodami, kol šeimininke Vaida Mikuckiene. St. Andrew’s Abbey Valyermo
Šeštadienį pradėjom tvar miesto laikyti Mišias. Jis pas
Gintaras Grušas buvo atvažia nepriėjo savininkė, kad jis bu
vęs ir mums aiškino, jog vo įlindęs į „poison oak”. Visi kytis išvažiuoti namo ir ruoš kutinį sykį aplankė Casa de
nuodųmė reiškia, kad mes skubiai nusiprausė alkoho- tis šokiam. Audra Narbutienė Maria 1958 m., kai tik buvo
nepataikom gyventi, kaip linėm servetėlėm iš pirmosios pravedė labai įdomias diskusi pastatyta ta koplyčia. Po Mi
Dievas mums nurodė. Bet per pagalbos maišo ir vėl vandeny jas apie asmeniškas vertybes, šių atsisveikinom su visais
susitaikinimo
sakramentą je prie krioklio. Atrodo, nei o per meno pamoką užbaigėm draugais ir grįžom į namus.
Reportažėlį paruošė visi
mes iš naujo bandome. Ėjom vieno neišbėrė nuo nuodų. Nieks įvairius darbelius. Per va
karienę
padėkojom
šeimi

stovyklautojai
korespondenci
nesimaudė
šaltam
vandenyje,
išpažinties, arba gavome
palaiminimus iš kunigo. Buvo bet visi gaudė buožgalvius. ninkei Vilijai Žmuidzinienei, o jos būrelio užsiėmimo metu.

Š
T

6

DRAUGAS, 2002 m. lapkričio 2d., šeštadienis

Siūlo darbą
Window VVashers Needed!
40,000 per year. We need 1 (X) crews.
No exp. necessary. VVill train. Mušt
have valid driver’s license and trans
portation. Mušt be fluent in English.
L.A. McMahon Window VVashing.
Chicago-and Milvvaukee area.

Padedu įsidarbinti 24-55 m.
lietuviams, kalbantiems
angliškai. Darbas senyvų
žmonių priežiūroje.
Atlyginimas nuo $95 per dieną.

Amber construction Co.

Ieškomi darbininkai valymo
darbams. Turi turėti savo trans
portą ir važinėti greitkeliais j
vakarinius priemiesčius.

Skambinti po 6 v.v.,
tel. 815-439-0037.

Tel. 800-820-6155.

Reikalingi darbuotojai par
duotuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.
Atlyginimas nuo
$1,500 iki $1,800.

Tel. 901-218-7481.

773-732-8562.

SIŪLOME DARBUS!

Ieško darbo

Gail. seserų padėjėjoms

Galima gyventi kartu arba

angliškai.

Kreiptis:

Ieškau darbo senų žmonių
priežiūroje su grįžimu arba su
gyvenimu. Geros rekomendacijos.
Kalbu angliškai, turiu automobilį.
Siūlyti įvairius variantus. Mokėsiu
daug. Tel. 773-386-6588.

50 metų moteris perka darbą
senų žmonių priežiūroje.
Turi 1 metų darbo patirtį
Amerikoje. Kalba angliškai.

Tel. 773-847-2614, Lilija.

Įvairus

ruošos darbininkėms.

atvykti j darbą ir išvykti.

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900.

Imigracinės ir vizų
paslaugos
PERMANENT STATUS IN
CANADA!!!
Speclal program for caregivers,
nurses. Provincial program for
truck drivers, cooks and other
occupations.
Visit our vvebsite vvith over
10,000 hits a day

www.immigration-service.com

Priimu gyventi pagyvenusio
amžiaus žmogų.
Gera priežiūra,
skanus maistas.
Tel. 773-284-9467.
24 Hour Tovving
708.415.1999
LIMON
Perkame
We Buy
Sugedusius
Junk Cars
Sudaužytus automobilius

Dengiami stogai, kalamas
„siding”, atliekami cemento,
„plumbing” bei kiti namų
remonto darbai.

A fr f 24HRS,7DAYS
M
J
773-531-1833
«»«••««»_
312-371-1837
FREE ESTIMATE
Apšildymo ir Saldymo sistemų
visapusiškas aptarnavimas ir
instaliacija

Vandens šildytuvai
Kaminai,
Gariniai boileriai
Centrinė šaldymo sistema

GTS 773-237-0066

Parduoda
Krautuvėlė „LIETUVĖLE"
Tik už $85 parduodamos bulvių

Ieškau kambario prie šeimos

tarkavimo mašinos.
Duodame garantiją, UPS siunčiame
į kitas valstijas. Platus asortimentas
ir kitų prekių. Taip pat galite
užsisakyti ir naujausią, 2001 m.
„Visuotinę Lietuvių Enciklopediją”.
Jaunimo centre prekiaujame tik
savaitgaliais, o kitomis dienomis ir
savaitgaliais —

ir su maitinimu.

5741 S. Harlem Avė.

Medžio darbai, elektra,
santechnika, grindys, dažymas...
Aukšta darbų kokybė,
žemos kainos
ŽILVINAS
VENCIUS
CONSTRUCT
iuctIon
contractor

ZSL

312-388-8088;
773-254-0759;312-493-8088

Skambinti vakare nuo 7-10 v.

Amerikoje gyvenantiems lietu
viams padedu atgauti prarastą
turtą Lietuvoje. Lietuvoje daly
vauju bylose ir t.t.
Tel. 630-879-2627, Kęstas.

Ieško giminių
Ieško giminių Danutė
Erlickienė-Jasaitė, gimusi 1936
m. Kuodžių kaime. Motina —
Valė Jasienė-Velelaitė.
Skambinti tel. 847-577-9250.

VALGYK KUGELĮ!!!
Sudėtis: tarkuotos bulvės, pienas, lašinukai,
druska, prieskoniai. 2 svarai tarkuotų bulvių
sudedama j indą,
įpilama pieno, įdedama pjaustytų lašinukų,
druskos, prieskonių ir sumaišoma. Kepama 1
vai. (kaitintoje orkaitėje. Valgoma su grietine.

NEKILNOJAMASIS TURTAS

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.

GE/RCA ATSTOVYBĖ

773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

2346 W. 69ih Street
Tel. 773-776-1486

Nebrangiai atlieku

MARQUETTE

elektros, dažymo, staliaus,
„plumbing”, lauko darbus.

PHOTO

SUPPLY

Tel. 708-205-1046, Vytenis.

STASYS CONSTRUCTION

REIKMENYS RJTOGRAFAIVB
IR MĖGĖJAMS

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plytelės; „sidings”,
„soffits”,„decks”,„gutters”,plokš
ti ir „shingle” stogai; cementas,
dažymas. Turiu darbo draudimą.

F

y Įir

O’FLAHERTY REALTORS
& BUILDERS, Ine.
Kompanija pagal jūsų užsakymą
stato naujus namus.
GRAŽINA JONAVIČIENĖ
708-430-1000
708-598-6501
mob. 708-203-5242
jonaviclu8@home.com

GREIT PARDUODA

taupysite. Pasinaudokite

Landmark
properties

mūsų patogiu „lay-away”
planu. Atliekame visus toto

Darbo vai.: kasdien nuo 8
v.r. iki 6 v.v.; šeštadieniais
nuo 8 v.r. iki 4 v.p.p.;
sekmadieniais uždaryta.

• Čikagoje ar priemiesčiuose
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant
paskolą
• Pensininkams nuolaida

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

4724 W. 103 rd ST. OAK LAWN, IL 60453 • 708-422-7900
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA • WWW.MAZEIKA.COM

BICTNT INOTBANC1 AGENCY
4315 W. 63 rd St, CHICAGO, IL 60629 • 773-735-3400
4724 W. 103 rd ST., OAK LAWN, IL 60453 • 708-422-3922
DRAUDIMO AGENTAI

KAVINĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

350 N. Clark,
Chicago, IL 60610
312-644-7750
pirm. - penkt.
nuo
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.

608 W. Roosevelt,
Chicago, IL 60607
312-957-1994
pirm. - penkt. nuo
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.
■
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KELIONĖS Į 2003 M. DAINŲ IR ŠOKIU ŠVENTĘ
VILNIUJE Finnair ir kitomis oro linijomis
Išvyksta birželio mėn.
Boston
29 d.
Chicago
29 d.
Clevefand
27 d.
Detroit
27 d.
Los Angeles
28 d.
Newark
28 d.
Nevv York
29 d.
Philadelphia
26 d.
San Francisco 28 d.
Tampa
29 d.
Toronto
29 d.
VVashington
29 d.

Sugrįžta liepos mėn.
14 d.
13 d.
11 d.
11 d.
11 d.
13 d.
14 d.
11d.
13d.
12 d.
14 d.
13 d.

Draudimo paslaugos

Kraustymosi paslaugos

AUIDMOBDJQ NAMU, SVHKATOSIR
GYVYBES DRAUDIMAS

MOVING

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

Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas.

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 VVest 95th Street
Tel. 708-424-8654; 773-581-8654

GEDIMINAS
708-387-9144

: STATE FARM INSURANCE
DRAUDIMAI

;

Automobilio, namų,
gyvybės ir sveikatos
Agentė Barbara Murray
Prašykite Rasos - kalba lietuviškai

:
;

5710 W. 95 St., Oak Lawn
708-423-5900

•

I Pager 773-260-3404

1 E-mail: amikulis@usa.com
J Įvainjs nekSnojamas turtas:

i * Nemokamas įkainavimas
I * Nemokama rinkos analizė
i * Pirkimas
J * Pardavimas
, * Surandame
l optimaliausią finansavimą

555^4^1
New Vision
Bus.: 708-361-0800
VciaMai: 773854-7X20

Jei norite parduoti ar pirkti namus mieste
ar priemiesčiuose, kreipkitės į DANUTĘ
MAYER. Profesionaliai ir
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m.
Nuosavybių įkainavimas veltui.

Accent
Homefinders
9201 S, Cicero
<)ak Iawn, Illinois 60453
Business 708-423-9111
Voice Mail 708-233-3374
Fax 708-423-9235
Pager 312-707-6120
Res. 708-423-0443

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja
davime mieste ir priemiesčiuose.

Tel. 773-254-4322.
Išnuomojamas 2 mieg. butas

„basement” 2 vyresnio
amžiaus moterims Archer ir
Pulaski rajone.

patirtį, kerpa vyrus ir moteris, atlieka
cheminį sušukavimą, dažo plaukus,
antakius, blakstienas.
Pagal pageidavimą atvyksta į
, ,, kljęnto^ięMnųt.

Tel. 773-218-4351.

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

Išnuomojamas apšildomas
4 kambarių,

1 mieg. butas 67 & Whipple
apyl. $415 į mėn. + „security”

Tel. 773-434-4543
Butukai pensininkams.

Modernūs, erdvūs, savarankiškai
tvarkytis. Gražioje aplinkoje,
Marijos Nekalto Prasidėjimo seserų
priežiūroje. Pasinaudokite šia proga,
kreipkitės:
Vilią Maria, P.O. Box 155,
Thompson, CT 06277

Siūlo finansavimą

Salone „Miražas” kirpėja
SKIRMANTĖ tvarko plaukus

FINANSUOJAME NAMUS 46 VALSTIJOSE
MINDAUGAS 800-624-7434

vyrams ir moterims. Susitarus,
atvyksta į kliento namus. Salono

MlBubliauflkaa@cbburnet.com

Mortgage

„Miražas” tel. 708-598-8802;
namų tel. 708-612-9524.

CENDANT

Alvvays With Flovvers
» Gėlės į Lietuvą (1-2 biznio dienos)
» Vestuvinės ir proginės puokštės
(vestuvinių puokščių konsultavimas — nemokamas)
• Salių, stalų ir bažnyčių dekoravimas įvairioms
progoms su 20% nuolaida
• Žolynų ir kapų tvarkymas
»Gėlės visoms progoms
• Krepšeliai ir vainikai laidotuvėms
• Pristatome JAV, Lietuvoje ir pasaulyje
• www.alwayswithflowers.com

Vietas galite užsisakyti ir kitomis dienomis. Kreipkitės:

Tik $85.

8015 W. 79 St. Justice, IL 60458; Tel. 888-594-6604

Gyvenantiems Čikagoje pristatymas į namus — NEMOKAMAS.
Gyvenantiems ne Illinois valstijoje, persiunčiame UPS.

40-24 235th Street
Douglaston, NY 11363

A 9TA0 ALLIANCE MEMBEfl

V

Tel. 718-423-6161; 800-778-9847
Fax. 718-423-3979
E-mail: vyttours@earthlink.net
VVebsite www.vytistours.com
Chicago

Vltnlus

Atstovybė Čikagoje: Rita Penčylienė pencyiar@aol.com
Bronė Garakauskienė broneb@aol.com
Atstovių telefonai bus paskelbti vėliau

Siūlo mokytis
5058 S. ARCHER AVĖ., CHICAGO, IL 60632
Tel.: (773) 838-8888;
Fax.: (773) 838-8946

Siūlome geriausias kainas kelionėms į Lietuvą bei Į kitas
pasaulio šalis iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų.
Kalbame lietuviškai.

Tel. (773)838-8888.
PIRMIEJI PASKELBĖM, PIRMIEJI PRISTATOM
*

KALĖDINIUS SUUNTINIUS
LAIVU Ir LĖKTUVU Į LIETUVĄ
Laivu priimame iki Lapkričio 10 dienos
lėktuvu ♦iki Gruodžio 8 dPAIMSIME IŠ NAMUI

BALTIA EXPRESS
7269 S.Harlem Avė., Bridgevievv, IL 60455

Tel. 1-800-SPARNAI • 1-800-772-7624

f®**]

įvairių nuosavybių pirkime ir par

Išnuomojamas 1 mieg.,
1 aukšte, 73 Str. ir Kedzie Avė.
butas. Yra skalbykla. Apmoku
už dujas. Kaina $500 per mėn. +
„security”.

Lietuviška bulvių tarkavimo mašina

Tel. 773-875-6232.

i
~=^r2' i
'*°“*"“** Ji

Siūlo išnuomoti

Kirpėjų paslaugos
KIRPĖJA, turinti didelę darbo

I Tel:630-205-9262

DANUTĖ
MAYER

RIMAS STANKUS

Antradieniais ir trečiadieni
ais susikalbėsite lietuviškai.

i Audrius Mikulis

Fax: 708-361-9618

Bus. 773-229-8761
Res. 708-425-7160
Mobil 773-590-0205
Pager 630-314-4330

laboratorijos darbus.

Rūsių, virtuvių ir vonių
įrengimas, keramikos plytelės,
grindys, dažymai iš lauko
ir vidaus.
Tel. 708-955-1392;
708-460-9338, Gintaras.

turtą. Galiu tarpininkauti
gaunant finansine paskolą.

HH;

Pirkdami pas mus, daug su

S. Benetis, tel. 630-241-1912

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Avė., Chicago, IL 60638
Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Lietuviškas maistas — „catered”
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas savaitėje

-i Teikiu paslaugas parduodant
ar perkant namus, butus,
žemėssklypą.Veltui
@
įkainoju nekilnojamą

mHHs

MIGLINAS TV

Įvairūs

Tel. 847-845-3972.

Tel. 773-472-1249.

Paslaugos

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.

„Licensed, insured, bonded”
Skambinti Sigitui,
tel. 773-767-1929.

kompanijonėms ir namų

Medikė, turinti patyrimo
prižiūrėti pagyvenusius
žmones, ieško darbo su gyve
nimu. Kalba rusiškai, lenkiškai,
Tel. 773-931-1211, Ane.

Namų remonto ir statybinės paslaugos

How easy i s it to get from
As easy as SAS.

B & DA
B & DA — vienintelė legali dantistų asistentų
mokykla Čikagoje, kuri garantuoja pagalbą
įsidarbinant
Mokykla ruošia šiuos specialistus:
• Dantistų asistentus, turinčius
■ kompiuterio ir medicininių sąskaitų žinių
* Medicinos asistentus ir medicininės
sąskaitos
Šios mokyklos studentai gali lankyti
nemokamas anglų kalbos pamokas.
Jeigu jūs praradote darbą ar turite mažas •
pajamas — galimas nemokamas apmokymas.

From Chicago we offer daily Service to Vilnius
with a hassle free eonneetion through our
Copenhagen Airport. And when returning, you

can enjoy šame day travel via Copenhagen back
to Chicago.
Find out just how easy we can make your

next trip to Vilnius. And remember, when you
travel with SAS, you can earn mlleage credit
with United’s Mileage Plūs* or SAS’

EuroBonus™ freųuent flyer program.
For information on special fares and

schedules contact your Travel Agent or SAS at
800-221-2350. Or visit us at

www.scandinavian.net

Du mėnesiai — ir jūsų rankose puiki specialybė!

847-652-8545; 847-361 -4194
8011 Lincoln, Skokie

SAS
It’s Scandinavian

Scandinavian Airlines

i

i

IEŠKANTIEMS DARBO
NINA
1-773-252-4700 — kalba
lenkiškai, angliškai,
2956 N. Milvvaukee, #200
Vaikai ir seneliai

TERESA
1-773-545-3795
kalba lenkiškai, angliškai,
Darbai įvairūs

HALINA
1-708-453-5853 — kalba
lenkiškai, angliškai
įvairūs darbai

TURGUS
Valentinas Krumplis

1-773-992-2210
lenkiškai, angliškai
Auklės
9400 W. Foster Avė., t(205

LEONID
2881 N Milvvaukee
1-773-395-8820
kalba rusiškai, angliškai
įvairūs darbai

American-Polish Domestic
Employment Agency
1-773-342-6744
lenkiškai, angliškai
ligoniai - vyrams ir moterims

IVA
1-708-499-9861
kalba lenkiškai, angliškai,
Darbai įvairūs

POLONIJA
1-773-282-1044
kalba lenkiškai, angliškai,
Darbai įvairūs

* Švedijos oro bendrovė
„Varmlandsflyg” pradėjo re

KEIČIASI JAV AMBASADŲ KONSULINIŲ
PASLAUGŲ KAINA
Nuo lapkričio 1 d. JAV
Valstybės
departamentas
visame pasaulyje pakels
mokestį už neimigracinių
vizų išdavimą iki 100 dolerių.
Šiuo metu šis mokestis yra 65
doleriai. Mokestis imamas iš
visų, norinčių gauti neimigracines vizas ar kertančių
valstybinę JAV sieną, kur pil
domi sienos kirtimo doku
mentai. Šis mokestis keliamas
dėl išaugusių neimigracinių
vizų administravimo paslaugų
kainų.
JAV Valstybės departa
mentas gavo Kongreso pri
tarimą finansuoti Valstybės
apsaugos programą, didinant
mokestį už išduodamas vizas.
Vizos mokestis periodiškai
tikslinamas, siekiama, kad jis
teisingai atspindėtų pro
gramos išlaidas. Iš JAV vizos
mokesčio pabrangimas susi
jęs sustiprintais saugumo
reikalavimais, pagalbinio per
sonalo pareigų apribojimu, bei
kitais privalomais pakeiti
mais, įvestais po rugsėjo llosios įvykių JAV užsienio
atstovybėse.
Automatiškai
nuskaitomos vizos (Machine
Readable Visa — MRV) mokes
tis buvo įvestas 1994-aisiais
ir yra vienintelis Valstybės
sienos apsaugos programos
pajamų šaltinis.
JAV Valstybės departa
mentas susiduria su kritine
lėšų stoka, nes 65 dolerių
mokestis
nepadengia
paslaugų teikimo išlaidų. Po
konsultacijų su Baltųjų rūmų

valdymo ir biudžeto skyriumi
departamente buvo nuspręsta,
kad lėšų trūkumas bus den
giamas, keliant vizos mokestį,
nenaudojant JAV mokesčių
mokėtojų pinigų. Atsižvelgus į
sumažėjusį vizų poreikį, pas
taruoju metu bei Valstybės
sienos apsaugos programos
biudžeto poreikius, buvo nu
spręsta, kad pabranginus
vizos mokestį iki 100 dol.
programos išlaidos bus den
giamos pakankamai.
Kaip išduodamos verslo ir
turistinės vizos

• Norintieji gauti verslo ar
turistinę JAV vizą privalo
asmeniškai atvykti į JAV
ambasados Konsulinį skyrių.
• 100 dolerių mokestis
turi būti pervestas (litais
pagal
mokėjimo dienos
lito/JAV dolerio valiutos keiti
mo
kursą) bet kuriame
Vilniaus Banko filiale, bet
kuriame Lietuvos mieste.
Sąskaitos numeris 4603299.
Sumokėti reikia prieš atvyks
tant į numatytą pokalbį su
Konsulinio skyriaus darbuoto
ju.
• LR paso galiojimo truk
mė turi būti ne trumpesnė
kaip 6 mėn. iki numatytos ke
lionės į JAV pradžios.
•
Privaloma
atidžiai
užpildyti anketą DS156, kurią
galite gauti JAV amabasadoje
arba išsispausdinti iš inter
neto svetainės

Prašantys vizos turėtų
pateikti informacijos apie
savo darbovietę, mokslą,
pajamas, kilnojamo turto,
savo finansinę padėtį — tam,
kad laikantis JAV įstatymų,
galėtų įrodyti, kad neturi
ketinimų
nelegaliai
įsi
darbinti JAV ar pasilikti
ilgiau nei įvažiuojant leis JAV
Migracijos ir natūralizacijos
tarnybos pareigūnai.
Melagingų duomenų ar
padirbtų dokumentų pateiki
mas, siekiant gauti JAV
vizą:
Jei asmuo pateiks mela
gingą informaciją ar padirb
tus dokumentus, siekiant
gauti JAV vizą, juos sulaikys
ambasados budintys Lietuvos
policininkai ir ateityje šiam
asmeniui visam laikui bus
uždrausta įvažiuoti į JAV.
Informacija

pasiteiravimui
JAV ambasados Vilniuje
telefonas (370 5) 2665500;
elektroninio pašto adresas
pasiteiravimui konsuliniais
klausimais:

wibw.usembassy.lt.

consec@state.gov

JAV ambasada

Vilnius

guliariuosius skrydžius iš
Stokholmo į Palangą. Tai bus
pirmoji užsienio oro bendrovė,
reguliariai skraidanti į Pa
langą. Palangos oro uosto di
rektoriaus pavaduotojas Ra
mūnas Vilčinskas sakė, kad
švedai į Palangą skraidys pen
kis kartus per savaitę — tik
darbo dienomis. Švedijos ben
drovė keleivius skraidys ma
žais lėktuvais „Saab 340” arba
„Beechoraft”.
(BNS)
* Lietuvą per devynis šių
metų mėnesius, palyginti su

2001-ųjų tuo pačiu laikotar
piu, aplankė 1.3 proc. mažiau
užsieniečių, o iš Lietuvos į
užsienį išvyko 5.3 proc. dau
giau žmonių.
(BNS)
* Lietuvoje registruotų
komercinių televizijų ir ra
dijo stočių (išskyrus LRT)

bendros pajamos per devynis
šių metų mėnesius, palyginti
su tuo pačiu praėjusių metų
laikotarpiu, išaugo 14 proc. iki
115.5 mln. litų. Sparčiausiai
augo 25 komercinių televizijų
pajamos. Per sausį-rugsėjį,
palyginti su atitinkamais pra
ėjusių metų mėnesiais, jos
padidėjo 23 proc. iki 60.9 mln.
litų. Didžiąją dalį pajamų ko
mercinės televizijos gauna iš
reklamos.
(BNS)

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
SĄJUNGA
Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto
apylinkėse ir priemiesčiuose
Patarnavimas 24 vai.

DRAUGAS, 2002 m. lapkričio 2 d., šeštadienis
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Buvusi Šv. Kazimiero Seselių

Kongregacijos Motina Generalė
(1970-1978)

A.tA.
Sesuo M. LORENZA
PAZNIOKAS, SSC,
mirė 2002 metų lapkričio 1 dieną Šv. Kryžiaus ligo
ninėje Chicago IL, sulaukusi 90 metų.
Į vienuolyną įstojo iš Šv. Jurgio Norwood, MA para
pijos. Vienuolyno įžaduose išgyveno 65 metus.
Nuliūdę liko: Šv. Kazimiero seserys, sesuo Nell Pazniokas, Brockton, MA, svainė, Nell Pazniokas, Norwood, MA, daug pusbrolių ir pusseserių, jų šeimos, kiti
giminės ir pa-žįstami.
Velionė pašarvota sekmadienį, lapkričio 3 d. nuo 1
v. p.p. — 7 vai. v. Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W.
Marąuette Road, Chicago, IL. Mišparai mirusiems, sek
madienio vakare 7 val.v. Laidotuvių šv. Mišios pirma
dienį, lapkričio 4 d. 9:30 vai. ryto Šv. Kazimiero seserų
vienuolyno koplyčioje. Pirmadienį po šv. Mišių velionė
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti
už seselės sielą.
Šv. Kazimiero seserys ir Pazniokų šeima
Laidotuvių direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-0440

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
BRIGHTON PARK 4330 S. CAL1FORNIA
MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST.
CTCFRO 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 PHONES
CHICAGO 1-773 476 2345
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas)
Tel. 1-800 994 7600
www.petkusfuneralhomes.com

CHEPOV'S
Domestic Agency, Ine
1-847-803-6439
kalba rusiškai, angliškai
valkai ir seneliai

MARINA
1-847-329-0202
kalba rusiškai, angliškai
namų, viešbučių, parduotuvių
valymas • vizų pratęsimas • "aid
to tax payer" informacija dėl taksų
mokėjimo • vaikai ir seneliai

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS
HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD

1-773-804-0500
lenkiškai, rusiškai
Vairuotojų teisės - CDL
6105 W. Belmont, Chicago, IL

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVĖ.

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St.
ALL PHONES
1-708-430-5700

MARCARET
1-708-403-8707
lenkiškai, angliškai. Slaugos darbai
8632 W. 145 St., Chicago, IL

PALOS — GAIDAS
CAROLINA jANITORIAL, Ine.
1-708-415-1211 •
1-708-837-8904
Kviesti Eugenijųkalba lietuviškai
viešbučių kambarių tvarkymas
ir padavėjos

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

1 773-838-1770
lenkiškai, angliškai, rusiškai
Vairuotojų teisės - CDL

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois
(708)974-4410

ZITA
1-773-585-9067 — kalba lietuviškai
Senelių priežiūra

NIKĄ
1-773-583-5888 — kalba
lenkiškai, angliškai
3411 N. Pulaski
Seneliai, vaikai

GAIDAS - DAIMID
FUNERAL DIRECTORS
DUMP YOUR DSL, DROP YOUR DIAL-UP.
You can't beat our business telecom Service for ųuality,
reliability and value. Call 1.866.THE.DARE and let us prove it.
It's a fact - we are the better choice.

DALIA
1-773-247-6129 — kalba lietuviškai
1-312-371-4445 Namų valymas,
vaikų priežiūra, seneliai

CALL NOW & SAVE $700. Totai Communications Options" is big business tools at small business prices.

Our premium fiber-optic nelvzork delivers reliable local, long distance and Internet Service through one cost-saving,

SVS Taxi Co. ieško vairuotojų.
Geros sąlygos, galima uždirbti nuo
$650 ir daugiau per savaitę.
Skambinti Slavai 1-847-612 4282

Kviečiame moteris darbams pilnai ir
nepilnai darbo savaitei gyvenamųjų
patalpų valymui. Mokame grynais
kiekvieną dieną.
Minute Maid 7562 N. Milvvaukee,
Chicago, IL 60631. 1-847-647- 0433.
Kalbame ir rusiškai. Klausti Jurijaus arba
Leonido.

T1 -grade connection - inciuding "alv/ays on" Internet access with speeds of up to IMbps.

ijr
allegiancetelecom,inc.
One source for business telecom.

VANCE FUNERAL HOME
FUNERAL DIRECTORS
SERVICES AVAILABLE AT OTHER

CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
CICERO, 5645 W. 35 Street

VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK

Totai Cūmmunlcatlons Options"
1.866.THE.DARĖ

Reikalingi masažistai (vyrai ir mote
rys). Paruošiame, padedame gauti
licenziją ir įdarbiname.
1-847 948 0994 arba 1 847-338-5838

Directors of Eudeikis Funeral Home (ĖST 1908)
GERALD F. DAIMID
4330 So. Califomia
10727 S. Pulaski Rd.
5948 S. Archer Avė.
5200 W.95 St.
9900 VV.143 St.
Oak Lawn, IL
Orland Park, IL
12401 S. Archer Avė.
(& Derby Rd.)
ALL PHONES
1-773-523-0440

www.allegiancetelecom.com

CHICAGO, 5858 W. ROOSEVELT Rd.

ALL PHONES
1 708 652 5245
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

DRAUGO FONDAS
4545 VVEST 63rd STREET
CHICAGO, IL 60629
, TEL.: 773-585-9500

VĖLINIŲ ŽVAKUTĖMS DEGANT
Nors ir po 59 metų, vis dar
vaizdžiai prisimena Lietuvos
kapinių pašvaistė, atsimušusi
į rudens debesis Vėlinių va
kare. Ta Vėlinių vakaro žva
kučių liepsnų pašvaistė ryš
kiai rodė lietuvių tautos pa
garbą mirusiesiems, jų prisi
minimą kiekvieną Vėlinių va
karą, su meile aplankant jų
kapus, jiems 'uždegant žvakutę.
Amerikoje šio papročio nėra.
Tik mes, atklydėliai iš Nemu
no šalies ir kai kurios mūsų
„atžalos”, stengiamės šį pa
protį, šią tradiciją išlaikyti
išeivijoje, pavieniai uždegdami
žvakutes ant mums brangių
mirusiųjų kapų Vėlinių va
karą.
Dideli atstumai per Atlantą
ir čia Dėdės Šamo, ar Kanados
žemėje neleidžia mums aplan
kyti brangių artimųjų kapų ir
uždegti žvakutę Vėlinių va

nėje, Sibiro plotuose ir išei
vijoje laukia mūsų prisimini
mo bei simbolinės Vėlinių va
karo žvakutės.
Nemažai ir Draugo fondo
garbės narių, narių ir rėmėjų
ilsisi šio krašto kapinėse. Jų
pastangų ir lėšų dėka, vis dar
turime dienraštį „Draugą” ir
kitus lietuviškus laikraščius
išeivijoje, kurie mus jungia,
palaiko mūsų dvasią, mūsų
pastangas išlikti lietuviais ir
prisidėti prie Lietuvos laisvės
bei gerovės išlaikymo šiandien
ir rytoj.
Vėlinių vakarą Draugo fon
das jiems, iškeliavusiems į
Amžinybę, simboliškai dega
žvakutes ant kapų ir su pa
garba mini jų vardus, dalį tų
vardų įrašytų ir Draugo fondo
garbės narių bronzos lentoje.

PRATĘSTAS IKI LAPKRIČIO 16 DIENOS.

„Lietuvių tautos genoci
do istorijos dėstymas Lietu

vos mokyklose” — šia tema
kalbės inž. Bronius Nainys
lapkričio 6 d., 2 vai. p.p.,
„Seklyčioje”, trečiadienio po
pietės programoje. B. Nainio
pasiklausyti visada susirenka
nemažai žmonių. Visi malo
niai kviečiami ir laukiami.
Bus ir bendri pietūs. Atvyki
te!
Lapkričio 8 d., 7:30 vai.
vak., į Balzeko Lietuvių

muziejaus video salę kviečia
mi kino mėgėjai. Pamatysime
Hollywood aktorės, lietuvės
Rūtos Lee-Kilmonytės pirmąjį
MGM filmą, muzikinę kome
diją „Septynios nuotakos sep
tyniems broliams” (1954 m.,
rež. Stanley Donen, 102 min.
ilgio). Įėjimas nemokamas.
Daugiau informacijos teikia
ma tel. 773-582-6500.

Fondo iždininkas

Laikydamiesi senosios tra
dicijos, ir šiais metais parapi
jiečiai rinkosi į protėvių ir tė
vų įsteigtą Tėviškės parapi
jos bažnyčią, kad padėkotų
Dievui už maisto produktus,
kuriais ir jie kasdien maitina
si. Ilzės Pėteraitienės rūpes
čiu parūpintos ir prieš altorių
sustatytos įvairiausių vaisių
pintinės simboliškai kiekvie
nam pamaldose dalyvaujan
čiam priminė, už ką reikalin
ga dėkoti Dievui, šių visų gė
rybių davėjui. Vysk. Hansas
Dumpys priminė klausyto
jams, kad ne tik labai reikia
rūpintis kasdieniniu gyveni
mu, kiek būti dėkingiems
Viešpačiui Dievui už viską, ko
mes iš Jo susilaukiame.
Po pamaldų parapijos salėje
jau laukė Ilzės Pėteraitienės,
Wandos Kasiulienės ir Marios
Paulikaitienės rudens spalvo
mis papuošti stalai ir pačių
parapijiečių bei jų viešnių iš
moterų draugijos narių pa
ruošti pietūs. Draugijos pir
mininkės Idos Jonušaitienės
rūpesčiu ir Zelmos Noreikienės nepaprastu sumanumu
paruošti valgiai, padedant
Astridai Pauperienei, Editai
Kupreišienei, Emmai Umbrazienei, Annai Galinaitienei,
Elenai Vieraitienei, Anitai
Lekšienei ir Lėnai Leipienei,
buvo tikrai skanūs. Vysk.
Hansūi Dumpiui sukalbėjus
stalo maldą, visi valgė su pasi
gardžiavimu ir dėkingumu.
Valteris Bendikas

rinkimas ir pietūs sekma
dienį, lapkričio 17 d., 12:30
vai. p.p. vyks Balzeko lietuvių
kultūros muziejaus trečiame
aukšte, 6500 South Pulaski
Rd. Pietų užsakymui prašoma
skambinti Ramūnui Buntinui
tel. 630-969-1316.
Skanūs cepelinai — visi
kviečiami pasigardžiuoti.

Šį sekmadienį, lapkričio 3 d.,
o 9 vai. ryto lietuviškų Mišių
v. Antano bažnyčioje (50 Avė
ir 15 Str. kampas, Cicero) Lie
tuvių Bendruomenė rengia
cepelinų vaišes parapijos salė
je. Bus pateiktos ir paskutinės
naujienos apie praėjusį sek
madienį bažnyčioje įvykusį
gaisrą, kuris sunaikino pal.
Jurgio Matulaičio relikvijas.
Taip pat bus trumpa meninė
programėlė, kurią atliks Janutė Pėstininkienė-Casey. Vi
si kviečiami Mišiose ir vaišėse
dalyvauti.
Valerija Žadeikienė, gyve

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

Tel. 773-284-0100.

daina ir gitara dalyvaus „pa
vasaris rudenį” literatūros va
kare lapkričio 15 d., penkta
dienį, 7 vai. vak., Jaunimo
centro Čiurlionio galerijoje.
Visus kviečia Lietuvių rašy
tojų draugija.

bus galima apžiūrėti ir susi
pažinti sū Maria mergaičių
gimnazija, kuriai vadovauja
seselės kazimierietės. Gimna
zijos adresas: 6727 S. Califor
nia Avė (Marųuette Parke).
Tai viena geriausių gimnazijų
Čikagoje, pelniusi pripažini
mo visose JAV-se.

SKELBIMAI
4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Kun. Rimvydas Adoma
vičius literatūriniu žodžiu,

Kad nenutrūktų ryšiai su
Draugo fondu, visi Draugo
fondo nariai, pakeitę adresus,
prašomi apie tai pranešti
Draugo fondo raštinei. Draugo
fondo vajų laiškai siunčiami
„Draugo” prenumeratorių ad
resais, bet ne pagal Draugo
fondo kartoteką.
Naujausios mados, ska
Mirusių Draugo fondo narių nus maistas, vertingi lai
teises gali perimti jų artimieji mėjimai — Pasaulio lietuvių
šeimos nariai, tačiau ir čia rei centre, Lemonte (kur gi dau
kalingas to artimo nario adre giau). Lapkričio 17 d., 12:30
sas. Jį prašoma pranešti vai. p.p. centro didžiojoje
Draugo fondo raštinei, nuro salėje ruošiama madų paroda
dant mirusio DF pavardę bei ir pietūs. Vietai:
užsako
buvusį adresą. Norint nu Žibutė Pranckevičienė, tel.
traukti mirusio DF nario daly 630-257-0153 ir Daina Siliūvavimą ir teises Draugo fonde, nienė 630-852-3204.
apie jo ar jos mirtį reikia pra
Mažosios Lietuvos Lietu
nešti Draugo fondo raštinei.
vių draugijos narių susi

PJŪTIES ŠVENTĖ TĖVIŠKĖS
PARAPIJOJE
Tėviškės parapijoje Čikagoje
iki šiol dar vis puoselėjamos
parapijos steigėjų iš tėvų že
mės atsivežtos senosios tradi
cijos, iš protėvių paveldėtos
dvasinės vertybės. Jau prieš
daugiau kaip 50 metų, stei
giant šią parapiją, steigėjai
parinko jai Tėviškės pavadini
mą, kad visoje jos veikloje lik
tų nepamirštamas tėviškės
prisiminimas. Daugelį metų
šios parapijos gyvavimui turė
jo nemažos įtakos iš Mažosios
Lietuvos arba Klaipėdos kraš
to kilę parapijiečiai, įnešdami
į parapijinę veiklą kartu ir
tautinį atspalvį, lietuvišką
tautinį susipratimą. Todėl net
šiandien dar daug bažnytinių
minėjimų rengiama laikantis
Klaipėdos krašto tradicijų.
Viena iš jų yra Pjūties šventė.
Seniau po rugiapjūties, po
bulviakasio, nurinkus daržuo
se užsilikusias daržoveš, Ma
žosios Lietuvos ūkininkas su
visa šeima spalio mėnesio pir
mąjį sekmadienį vykdavo į
bažnyčią, kad padėkotų Die
vui, visų gėrybių davėjui, už
gautąjį derlių. Rudens gėlių
spalvomis išpuoštoje bažny
čioje jie su giliu įsijautimu ir
dėkingumu giedojo Viktor von
Strauss und Torney (18091899) sukurtą giesmę: „Ką da
vė Dievas malonus, jau susivalėm į namus, pastogėn rū
pestingai. Malonės brangiu
šiuo metu, širdie, krauk tur
tų pastovių ir sielai nemirtingai .

mos šį sekmadienį, lapkričio 3
d., 11 vai. ryte, Palaimintojo
Jurgio Matulaičio misijos baž
nyčioje.

KALĖDINIŲ SIUNTINIŲ PRIĖMIMAS

TeL 630-257-0200, Lemont, B.

Advokatas
Jonas Gibaitis
Civilinės ir
kriminalinės bylos

6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700
E-mail: Gibaitis@aol.com
Toli free 24 hr. 888-7766742

Lapkričio 10 d., sekma
dienį,
tarp 1 ir 4 vai. popiet,
kare. O kiek daug kapų tėvy

PRANEŠKITE ADRESO PAKEITIMĄ
Atėjus rudeniniam, meti
niam Draugo fondo narių
suvažiavimui, dalis siunčiamų
kvietimų sugrįžta į Draugo
fondo raštinę su pašto prie
rašu: „Moved, left no address”,
arba „Addressee unknown”.
Tas atsitinka todėl, kad, pa
keitęs adresą, Draugo fondo
narys, paskutiniai. metais
nepapildęs savo įnašų su nau
ju adresu, nepraneša apie
adreso pasikeitimą.
„Draugo” prenumeratoriai
praneša administracijai apie
adreso pasikeitimą, tačiau
„Draugo” administracija netu
ri įsipareigojimo tuos pakeiti
mus pranešti Draugo fondui,
nes ne visi „Draugo” prenu
meratoriai yra Draugo fondo
nariai.

Mišios už mirusius Lietu
vių fondo narius bus aukoja

2719 W. 71 Str, Chicago, IL 60629, (773)434-7919
8801 S. 78 th Avė, Bridgeview, IL 60455, (708)-599-9680

GAUSI IR ĮSPŪDINGA LIETUVIŲ
FOTOGRAFIJOS PARODA
Spalio 25 d. Čiurlionio gale
rijoje atidaryta 31-ji kasme
tinė lietuvių fotografijos paro
da sutraukė patį didžiausią
fotografų būrį, negu bet kada
anksčiau, per ilgą laikotarpį.
Iš viso su savo darbais pasi
rodė 170 fotoentuziastų, kurių
tarpe buvo 33 jaunieji fotogra
fai.
Šis gausus dalyvių būrys
išstatė net 483 darbus: vyres
niųjų fotografijų buvo 422, o
likusios — darytos jaunųjų
fotomėgėjų.
Parodą trumpu žodžiu ati
darė „Čiurlionio” galerijos di
rektorius Algis Janušas, po
kurio kalbėjo ilgametis tokių
parodų pagrindinis ruošėjas,
vadinamas kuratoriumi, Algi
mantas Kezys.
Jis paminėjo, kad pirmoji
tokia parodą įvyko 1972-siais,
II Jaunimą kongreso metu
Jaunimo ceų|ro didžiojoje salėje^lš archyvinių šaltinių pa
tirtu, kad ta paroda vadinosi
„Lietuvių fotografų išeivįjoje
paroda”. Joje tada dalyvavo 50
lietuvių fotografų iš JAV ir
Kanados. Dalyviai buvo su
skirstyti į vyresniųjų (14 daly
vių) ir jaunesniųjų — žemiau
negu 30 metų grupes. Premi
juojami buvo tik fotografai iš
jaunesniųjų dalyvių tarpo.
Vyresniųjų grupėje dalyvavo
žinomi lietuvių fotografai, ku
rių daugelio jau nėra gyvųjų
tarpe. Tai: Vytautas Augusti
nas, Kazys Daugėla, Jurgis
Kasakaitis, Aleksas Urba,
Kastytis Izokaitis, Algis Gri
gaitis, Edvardas Mankus, Al
gimantas Kezys ir kiti.
Savo kalboje A. Kezys nu
rodė, kad šių metų parodos
tema — „Senatvė, žiema, nak
tis”, yra užbaigiamas ketvirta
sis ciklas apie žmogaus ir
gamtos skirtingus tarpsnius.
Kalbėtojas dėkojo parodos
rengėjui — Budrio Lietuvių fotoarchyvui su jo vadove dr.
Milda Budriene. Taip pat pa-

dėkos žodžius skyrė Čiurlionio
galerįjos direktoriui A. Janušui, fotografui Jonui Kupriui
(už lakštų, ant kurių ekspo
nuotos fotografijos, parūpinimą), dail. Janinai Marks, Lie
tuvių studįjų ir tyrimų centrui
ir jo direktoriui dr. Jonui Rač
kauskui bei kitiems.
A. Kezys pažymėjo, kad ši
paroda net galėjo sužlugti, jei
gu pats nebūtų nuvykęs Lietu
von ir neparsivešęs ekspona
tų. O tą galimybę jam suteikė
J. Mankutė-Marks, kuri finan
savo jo kelionę į tėvynę.
Vyriausiąjį šios parodos ren
gėją A. Kezį čia sveikino Genė
Razumienė, kuri įteikė didelę
gėlių puokštę, o kartu su
dviems kitais asmenimis su
traukė ir dainą. Fotografė Vi
lija Vakarytė čia prisistatė su
tortu, ant kurio viršaus buvo
skaičius „31”.
Parodos lankytojai gavo bal
savimo lapelius, į kuriuos bu
vo prašoma įrašyti jiems ge
riausiai patikusių fotografijų
numerius. Balsai bus skai
čiuojami paskutinę parodos
dieną — šį sekmadienį, lap
kričio 3-ją. Daugiausia balsų
surinkusieji bus apdovanoti
piniginėmis premijomis — ats
kirai suaugusiųjų ir jaunųjų
grupėse (po 3).
Neturėjusieji progos parodą
aplankyti, tai gali padaryti iki
šio sekmadienio popietės. Pa
rodą mačiusieji, ja tikrai ne
nusivylė.
Šiuo metu yra rengiamas
gana stambus parodos katalo
gas, kurį spaudai ruošia A.
Kezys. Jis turėtų būti išspaus
dintas iki lapkričio 15 d., kuo
met Jaunimo centre būti su
ruoštos fotografijų varžytinės.
Jų organizatoriumi yra foto
menininkas A. Kezys, kuris
kaip tik šiomis dienomis (spa
lio 28-ją) šventė savo 74-jį
gimtadienį.
Ed. Šulaitis

ŠvKalėdos jau ne už kalnų!
4545 W 63rd St., Chicago, IL 60629

Siuntinius, dovanas ir pinigus į Lietuvą
ruoškite iš anksto - išvengsite prieššventinio
susigrūdimo ir nepatogumų.

nanti Oak Lawn, IL, ilgametė
Pradžiuginkite savo artimuosius
Šv.Kalėdų progai
ir veikli Lietuvių operos narė,
Transpak palankiomis sąlygomis
atsiuntė 50 dol. auką su tokiu
gpjarnafija lietuvius nuo 1987 m,
laiškučiu: „Labai džiugu, kad
apsiėmėte tokį nelengvą aukų
Tel. (773) 838-1050
rinkimo darbą Jurgio Jankaus
knygai ’Pušis’ išleisti. Jurgis
Jankus, tai mano mėgsta
Ar jau girdėjote, kad
Dienos išvyką autobusu į
miausias nuostabus pasako „Dainavos” ansamblis ruošia United Centre lapkričio 22 d.,
rius. Jis iš vieno šiaudo gali šaunų koncertą lapkričio 3 d., penktadienį, ruošia vyresnių
visą vežimą priskaldyti. Dar ir 12:30 vai. p.p., Lietuvių fondo jų lietuvių centras Čikagoje.
dabar, kai tik širdy 'katinai salėje, PLC, Lemonte? Ir ne Matysime naujausią ir įdomią
susipjauna’, pasiimu 'Monsin tik koncertą, bet po jo bus ga „Ringling Bros, Barnum &
joro Matildą’, ir paskaitau. Ir lima pabendrauti su „Dai Bailey” cirko programą. Iš
vėl džiugi šypsena veide atsi nava” prie pietų stalo (ir kon vyksime nuo „Seklyčios” 9
randa”. Aukas galima siųsti certas, ir pietos už tą pačią vai. r., sugrįšime 1:30 vai. po
Lithuanian Writers Associa kainą) ir sužinoti dar vieną piet. Seklyčioje pietūs su nuo
tion vardu, c/o Stasys Džiu gerą naujieną: „Dainava” laida (kuponu). Daugiau in
gas, 5729 Edge Lake Dr., Oak išleido naują dainų įrašą. formacijos teikiama telefonu
Lawn, IL 60453-4509.
773-476-2655.
Ateikite!

Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v.
Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p.
Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL
60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

IMIGRACINĖS TEISĖS
ADVOKATAS
AURELIUS BUTVILAS
Tel. 312-580-1217
135 S LaSaDe#2300 Chicago, IL 60608
Galimos konsultacijos šeštadieniais

ADVOKATAS
Genadij GOLOVCHUK
• CIVILINĖ, KRIMINALINĖ
BEI IMIGRACINĖ TEISĖ
• TRAFICC, DUI

• SKYRYBOS, PALIKIMAI,
TRAUMOS

(847)

401-9221

617 Devon Avė., Park Rkkje, IL 60068

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.
• „Pensininko” žurnalą,
kurį leidžia JAV LB Soc.
Reikalų Taryba, red. Karolis
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711 W.
71 St., Chicago, IL 60629,
tel. 773-476-2655. Prenume
rata metams: JAV-bėse, $15,
kitur $25. Išeina 8 kartus per
me-tus. Tai vertinga dovana
įvairiomis progomis.

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų
globos būrelis dėkoja už aukas
padėti našlaičiams, beglo
biams bei invalidams vai
kams, daugiavaikėms šei
moms ir studentams Lietu
voje. Aukojo: dr. Remigįjus
Gaška, $5,100 studentų sti
pendijoms; Clevelando LB soc.
sk. (O. Šilėnienė) $60 mergai
tės paramai; dr. Arūnas ir Ire
na Draugeliai $240 tęsiant
mergaitės metinę paramą;
Indrė Filipavičiūtė $10; Ano
niminiai (D) $900. Labai ačiū,
„Saulutė” („Sunlight Orphan
Aid”) 419 VVeidner Rd., Buf
falo Grove, IL 60089, TAX
ID #36-3003339.
• Leo Venckus rašo: „Ma
no mylimos žmonos, a.a. Juze
fas Venckienės mirties pir
moms metinėms artėjant, su
ilgesiu ir meile ją prisiminda
mi, aš, jos vyras ir mūsų duk
tė Elytė Izokaitienė, savo žmo
nos ir motinos atminimą kuk
liai pagerbsime šv. Mišiomis ir
$100 auka Lietuvos našlai
čiams šelpti”. Lietuvos našlai
čių vardu dėkojame už auką!
Lietuvos našlaičių globos
komitetas, 2711 West 71st
Street, Chicago, IL 60629.

• Omahos lietuviai, ku

riems vadovauja Laima An
tanėlienė, Lietuvos našlaičių
globos komiteto įgaliotinė
Omahoje, jau išsiuntė šiais
metais 130 dėžių gėrybių Lie
tuvoje gyvenančioms didelėms
ir vargingoms šeimoms. Pa
garba ir padėka Omahos lietu
viams!

DĖMESIO! VIDEO
APARATŲ SAVININKAI!
Norėdami tikrai kokybiškai
išversti video įrašus iš
Lietuvoje naudojamos PAL
sistemos į amerikietiškąją
NTSC ir atvirkščiai, kreip
kitės į INTER-VIDEO 3533
S. Archer Avė., Chicago, IL
60609. TeL 773-927-9091. Sav.
Petras Bernotas.
• Prieš užsisakydami
paminklą aplankykite St.
Casimir Memorials, 3914 W.
lllth St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame
paminklus mūsų dirbtuvėje
pagal jūsų pageidavimą,
brėžinius. Prieš pastatant
paminklą, galėsite apžiūrėti
ir įsitikinti, kad jis padarytas,
kaip jau buvo jūsų pageidau
ta. Sav. Lilija ir Vilimas
Nelsonai. Tel. 773-2336335.
• Baltic monuments, 1108
Amber Drive, Lmont, IL,
60439. Prie pat PL Centro.
Tel. 630-243-8446. Leonidą
ir Gediminas Kazėnai.Pageidaujant atvykstame į namus.

• Automobilio, namų ir
ligos draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraš
tų. Kreipkitės pas ALauraifi,
A & L Insurance Agency, Bal
zeko muziejuje, 6500 S. Pu
laski Rd„ Chicago, IL 60629. II
aukštas, teL 773-581-4030.
• 27 centai skambinant į
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24
vai. per parą, 7 dienas per
savaitę, 6 sekundžių inter
valai. Jokių mėnesinių mo
kesčių. Tikslus apskaičiavi
mas. Kokybiškiausias ryšys.
Paslauga be apgaulės. Kreip
kitės vakarais lietuviškai į
TRANSPOINT atstovą su 8
metų patirtimi tarptautiniu
ose ryšiuose. Tel. 708-3860556. TRANSPOINT —
patikimiausias ryšys su
Lietuva bei visu pasauliu!
• Amerikos lietuviai labai
daug padeda savo broliams
Lietuvoje. Daug jų globoja ap
leistus vaikus Lietuvoje. $300
— globojamo vaiko 2 metų
paramą
atsiuntė
Aldona
Shumway, Worcester, MA.
$200 — vienų metų paramos
mokestį globojamiems vai
kams atsiuntė — Charles Satkewich, Charlotte, NC, ir Jo
nas ir Elena Radai, Livonia,
MI. $180 — Frank ir Betty
Kwader, South Montorse, PA.
$175 — Maximilian Karaska, Fredericksburg, VA. Po
$150 — metinį paramos mo
kestį atsiuntė — Stasys Žile
vičius, Palos Hills, IL, Diana
ir Arvydas Algminai, River
side, IL; Kavutės klubas per
Juliet Vilinskas, Farmington,
CT; Vaida Trimakas, Westlake, OH; George Akerley,
Oaklyn, NJ; Maria McAllister,
Philadelphia, PA; Richard ir
Grace Austin, Short Hills, NJ;
William Unakis, Morton, IL;
Mary Mažens Sullivan, Oxford, CT; Albert Mikutis, Phi
ladelphia, PA. $100 aukoja
Laimos Makutėnaitės vai
kams Vilniuje Albert Mikutis.
Po $25 — šv. Kalėdų dova
noms — Pauline Pikunas,
Pitsburgh PA ir Margaret Picard, Hollyoke, MA. Visiems
aukotojams Lietuvos vaikų
vardu dėkojame! Lietuvos
našlaičių globos komitetas,
2711 West 71st Street, Chi
cago, IL 60629.
• Sveikindamos Birutę
Jasaitienę, Balzeko Lietuvos
kultūros muziejaus 2002 metų
moterį, po $50 Lietuvos naš
laičiams aukoja Jonė Bobinienė, Benvyn, IL ir Mėta Gabalienė, Justice, IL. Dėkoja
me. Lietuvos našlaičių glo
bos komitetas, 2711 VVest
71 st Street, Chicago, IL
60629.

