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Verslininkes iš Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių
priėmė JAV prezidentas
V a š i n g t o n a s , lapkričio
15 d. (LR ambasada-BNS) —
Šešios Lietuvos verslininkes
kartu su moterimis iš Latvi
jos, Estijos, Suomijos, Rusijos
ir JAV ketvirtadienį Vašing
tone susitiko su JAV prezi
dentu George W. Bush, vėliau
joms buvo surengtas priėmi
Danutė Bindokienė
mas Lietuvos ambasadoje.
sveikina Philadelphijos
Kaip pranešė ambasada,
priėmime
50 verslininkių iš
LB, švenčiančią 50-ąją
Lietuvos,
Latvijos, Estijos,
sukaktį; Bronius Nainys:
Suomijos, Šiaurės Vakarų Ru
į pasaulį eikime verslu. sijos bei 50 pasižymėjusių ver
' 3psl.
slininkių iš JAV kartu su ki
tais kviestiniais svečiais pra
tęsė rugsėjo pabaigoje Helsin
„Lietuvos šaltinio
kyje vykusio moterų - verslo
vanduo man skanesnis
vadovių suvažiavimo metu
už Čikagos vyną", - dr.
prasidėjusią tarpusavio pa
Leoną Kriaučeliūną
žintį, pasidalino verslo patir
prisimenant; saugokimės timi bei sėkmės paslaptimis.
Sveikindamas verslinin
tapatybės vagysčių.
kes,
Lietuvos ambasadorius
4 psl.
JAV Vvgaudas Ušackas pasi
džiaugė įspūdinga moterų
Onė Baliukonė apgaili
sėkme verslo pasaulyje bei
palinkėjo, kad programos
nebemylimą lietuvišką
metu įgyta patirtis, užmegzti
žodį; Lietuvos knygų
kontaktai
bei
draugystė
leidyba; Dalė Lukienė:
išaugtų į nuolatinį bendradar
iš Frankfurto sugrįžus; biavimą bei naujus verslo
visada laukti „Exultate" ryšius. V. Ušackas ambasados

Iš ateitininkų gyvenimo:
A. Dirsytės mirties
metines minint Kaune;
Š. Amerikos ateitininkų
tarybos rinkimai ir kt.
2psl.

choro ir „Dainavos"
ansamblio koncertai.
Kultūros priedas
Nauja skiltis „Kitu
žvilgsniu": kaip pamilti
Vytautą Šustauską?
5 psl.

Sportas
* „Portland Trail Blazers" ir „Cleveland Cavaliers" klubo vidurio puolėjai
— Arvydas Sabonis ir Žydrū
nas Ilgauskas gali tapti JAV
NBA „Visų žvaigždžių" rung
tynių dalyviais. Jau prasidėjo
NBA Rytų ir Vakarų konfe
rencijų rinktinių penketų rin
kimai. NBA interneto svetai
nėje į abiejų konferencijų pen
ketukus bus išrinkti po du gy
nėjus ir puolėjus bei po vieną
vidurio puolėją. Iš viso kandi
datų sąraše — po 60 žaidėjų iš
kiekvienos konferencijos.
* Kauno "Žalgirio" krep
šininkai ketvirtadienį sve
čiuose pralaimėjo vyrų krepši
nio klubų Eurolygos B grupės
6-tojo rato rungtynes Vitoria
„Tau Ceramica" (Ispanija) ko
mandai 88:113 ir patyrė penk
tąją nesėkmę.

Naujausios
žinios
* „Omnitel" pažadėjo
ryšį su JAV prezidentu, bet
jo neturi.
* J Šventosios upę pate
ko beveik 130 litrų tepalų.
* VSD išaiškino valsty
bės paslapties atskleidimu
įtariamą buvusį policijos pa
reigūną.
* „Gazprom" šeštadienį
atnaujins dujų
tiekimą
„Itera Lietuvai".
* Pirmą kartą išrinkta
gražiausia Lietuvos kalinė.
* Seimo kanceliarijos
darbuotojai įkūrė profesinę
sąjungą.
Finansų
ministerija
nepritaria būsto taupomųjų
bankų kūrimui.
* Šiemet bedarbio pa
šalpoms išmokėta 41 mln. Lt.
*Iš klinikų išleistas
kaunietis su persodinta šir
dimi.

Kandidato i prezidentus
pagalbininkai įtariami
parašu klastote

Lietuvos ambasadoje Vašingtone pasveikintos Lietuvos vers
Ušacku (penktas iš kaires) ir JAV Komercijos departasrilflfi

unkes su Lietuvos ambasadoriumi JAV Vygaudu
įsekretoriumi Grant Aldonas.
Lietuvos IJRM spaudos skyriaus nuotr.

viešnioms įteikė po atminimo
dovaną — Lietuvos sostinę
Vilnių reprezentuojantį fotoalbumą bei bendrovės „Švenčio
nių vaistažolės" arbatų rinki
nį, kurį, ši bendrovė pradeda
eksportuoti į Ameriką.
Lietuvai moterų-verslo va
dovių suvažiavimo programoje
JAV atstovavo — Rūta Rutkelytė iš bendrovės ,,R.R.W.

Medical Trade", mėsos produk
tų įmonės „Nematekas" direk
torė Egidija Vaicekauskienė,
„Švyturys-Utenos alus" gamy
bos direktorė Džiuljeta Armonienė, Lietuvos moterų drau
gijos prezidentė Nijolė Steponkutė, siuvimo bendrovės „Justima" direktorė Aida Zigmantavičienė, Socialinių inovacijų
fondo atstovė Liudmila Maca-

Siūloma didinti mažiausias pensijas
Socialinė apsaugos ir dar
bo ministerija siūlo padidinti
mažas senatvės ir invalidumo
pensijas žmonėms, turintiems
atitinkamą darbo stažą.
Valstybinio
socialinio
draudimo pensijų įstatymo pa
taisos numato, jog būtų didi
namos mažos pensijos senat
vės pensininkams, kurie iki
1995 m. sausio 1-osios turėjo
ne mažesnį kaip 25 metų sta
žą, bei invalidumo pensininkams, turintiems ne mažesnį

kaip būtinąjį stažą (priklauso draudžiamosioms pajamoms.
Dabar siūloma didinti ma
nuo amžiaus), kurio pusė buvo
įgyta iki Pensijų įstatymo įsi žas pensijas, kai asmeniui pa
skirtos vienos senatvės ar in
galiojimo datos.
Nuo 1995 metų, įsigaliojus validumo pensijos dydis arba
Pensijų įstatymui, paskirtos valstybinių socialinio draudi
senatvės ir invalidumo pensi mo pensijų ir valstybinių pen
jos dydis priklauso nuo as sijų dydžių suma ne didesnė
mens įgyto darbo stažo ir tu kaip 325 litai per mėnesį.
rėtų draudžiamųjų pajamų
Senatvės ir invalidumo
(darbo užmokesčio). Šių pensi pensijų gavėjams siūloma di
jų dydžiai didėja didėjant pa dinti tą pensijos dalį, kuri mo
grindinei pensijai bei ketvir kama už iki 1994 m. įgytą stačio vidutinėms mėnesinėms žą, kai asmenys gaudavo maNS frakcija turi 27, kon
servatorių — 9 narius.
Seimo pirmininkas atme
tė opozicinės konservatorių
kaltinimus. „Delegacijos išvy
ka į Maskvą nevirs 'valdančio
sios partijos' iškyla, nes pir
mininkas ketina Maskvoje
dirbti, o ne skambinti fortepi
jonu", sakoma jo atstovo spau
dai A. Žilinsko pareiškime.
A. Paulausko nuomone,
konservatorių kaltinimai dėl
delegacijos formavimo yra
susiję su prasidėjusia rinkimų
kampanija.

Seimo vadovas \ Maskvą
nesiveža konservatorių
Opozicinė Tėvynės sąjun- Tretjakovas, Viktoras Uspasgos-konservatorių
frakcija kich ir Vaclovas Stankevičius.
„Drįstame priminti, kad
piktinasi, kad jos atstovai ne
buvo įtraukti į delegaciją Seimo pirmininko vadovauja
kartu su Seimo pirmininku mos Seimo delegacijos koman
Artūru Paulausku sekmadienį diruotė negali virsti vienos
išvyksta oficialaus vizito į valdančiosios partijos iškyla",
teigia konservatoriai, piktin
Maskvą.
Su Seimo pirmininku vyks damiesi, jog formuojant dele
ta trys jo vadovaujamos Nau gaciją nebuvo laikytasi frakci
josios sąjungos (NS, sociallibe jų proporcinio atstovavimo
ralų) frakcijos nariai Valerijus principų.

W.1f

Pasaulio

dentas Leonid Kučma penkta
dienį pareiškė, kad, nepakvietus jo dalyvauti Euroatlantinio bendradarbiavimo tarybos
posėdyje, kuris kitą savaitę
vyks per NATO viršūnių susi
tikimą Prahoje. Ukrainai ap
skritai niekas neatstovaus.
NATO generalinis sekretorius
George Robertson neslepia,
kad NATO atsisakymas pa
kviesti į Prahos viršūnių susi
tikimą L. Kučma susijęs su
Ukrainai pareikštais kaltini
mais del galimo radarų siste
mų pardavimo Irakui.

naujienos

(Remiant* AFP RsuftM*. AP, Interfax, ITAR-TASS. BNS
tinki agantOrv pransSimeis)

EUROPA
Briuselis. Žmogaus teisių
gynimo organizacija „Human
Rights Watch" penktadienį
paskatino kitą savaitę rengia
mą NATO viršūnių susitiki
mą sugriežtinti prekybos ne
legalia ginkluote Rytų Eu
ropoje kontrolę. „Neseniai ki
lę skandalai dėl ginklų iš Cen
trinės ir Rytų Europos tieki
mo Irakui ir Liberijai pažei
džiant Jungtinių Tautų (JT)
taikomus embargus, rodo, jog
kai kurių regiono valstybių
vyriausybės neužtikrina pa
kankamos prekybos ginkluote
kontrolės", teigiama organi
zacijos išplatintame atvirame
laiške NATO 19 valstybių na
rių vadovams.
Praha. Čekija penktadie
nį nusprendė neišduoti vizos
Baltarusijos prezidentui Aleksandr Lukašenka, ketinusiam
drauge su delegacija dalyvau

Prezidento
rinkimai

ti kitą savaitę Prahoje vyk
siančiame NATO viršūnių
susitikime.
Pareigūnai
pabrėžė, kad šis sprendimas
buvo priimtas po konsultacijų
su Čekijos sąjungininkėmis
NATO.

BALTARUSIJA
Minskas. Baltarusijos už
sienio reikalų ministras Mi
chail Chvostov Čekijos spren
dimą neišduoti įvažiavimo vi
zos Baltarusijos prezidentui
pavadino neturinčiu atitik
mens diplomatijos praktikoje.
Jis pažymėjo, kad sprendimas
buvo priimtas spaudžiant
JAV. Baltarusijos Užsienio
reikalų ministerija nusprendė
atšaukti savo ambasadorių
Čekijoje į Minską konsultaci
joms.

JAV
Vašingtonas. Osama bin
Laden vadovaujamas ekstre
mistų tinklas ..ai Qaeda" gali
bandyti surengti JAV naujus
išpuolius, kurie turėtų ,,di
džiulę simbolinę reikšmę",
įspėjo JAV FBI. ..įspūdingi iš
puoliai" gali būti surengti įžy
miose JAV vietose, taip pat
kituose objektuose, kur atakų
metu gali žūti daug žmonių,
gali būti padaryta žala eko
nomikai ir didelis psichologi
nis poveikis.

IRAKAS
Kijevas. Ukrainos prezi-

»

jeva.

Lietuvos ir pasaulio vers
lininkes vizito JAV metu susi
tiko su verslo bendrininkė
mis, apsilankė jų darbo vieto
se, susipažino su JAV verslo
perspektyvomis, taip pat apsi
lankė JAV Georgetown uni
versitete, Kongreso rūmuose
ir JAV Valstybės departa
mente.
žesnį darbo užmokestį, todėl
jiems apskaičiuotos mažesnes
pensijos.
(BNS)

Vilnius, lapkričio 15 d.
(BNS-LŽ) — Vyriausioji rinki
mų komisija (VRK) du į prezi
dentus kandidatuojančio Sei
mo nario Juliaus Veselkos pa
galbininkus įtaria klastojus
rinkėjų parašus.
VRK tikrinant J. Veselkos
rėmėjų parašus, trys parašų
lapuose įrašyti asmenys pa
reiškė, kad niekada nepasira
šė už šį politiką. VRK atstovų
teigimu, taip pat nustatyta,
kad dviejuose J. Veselkos pa
teiktuose parašų rinkimo la
puose įrašytos išgalvotos pa
vardės, paso numeriai, para
šai.
Pasak VRK pirmininko
Zenono Vaigausko, įtariami
du minėtus lapus pasirašę pa
rašų rinkėjai — vilniečiai Al
binas Pocevičius ir Kazimie
ras Kavaliauskas.
Z. Vaigauskas pripažino,
kad medžiagą apie parašų
klastojimą veikiausiai teks
perduoti Generalinei proku
ratūrai.
Iš viso J. Veselka VRK pri
statė 34,953 jį remiančių rin
kėjų parašus. Todėl, VRK pir
mininko teigimu, dėl suklas
totų parašų J Veselkai prob
lemų neturėtų kilti.
Kandidatė i prezidentus
teisme bandys atsikratyti
KGB šmėklos

Penktadienį iškilmingai mauguruotas naujasis Vilniaus Gedimino
technikos universiteto (VGTU)
rektorius profesorius, habilituotas
daktaras Romualdas Ginevičius, į šias pareigas išrinktas bir
želio 20 d R. Ginevičius yra para
šęs per 200 mokslo darbų Profe
sorius yra Tarptautinės įnformatizavimo akademijos prie Jungtinio
Tautu organizacijos tikrasis narys,
šios akademijos Šiaurės Vokietijos
skyriaus viceprezidentas.
ELTA

Vašingtonas. Pakistano
žurnalistui perduoto garso
įrašo techninė analize verčia
manyti, kad jame skamba
Osama bin Laden balsas ir
kad besislapstantis teroristų
tinklo ..ai Qaeda" vadas išliko
gyvas po metus trukusio per
sekiojimo, pareiškė JAV žval
gybos atstovas. O. bin Laden
balsą pažįstantys lingvistai
jau nustatė, kad ..Al Jazeera"
televizijos rodytame garso įra
še skambantis balsas panašus
į bin Laden. Tačiau jo tech
ninė analize dar nebaigta.
Vašingtonas. JAV Atsto
vų rūmų demokratų vadove
ketvirtadienį išrinkta Kalifor
nijai atstovaujanti 62 metų
N'ancy Pelosi. kuri tapo pir
mąja moterimi JAV istorijoje,
užėmusia šį postą.
New York. JAV ir jų są
jungininkes Europoje bei Ry
tų Azijoje paskelbė, jog nuo
gruodžio mėnesio sustabdys
gyvybiškai būtino mazuto tie
kimą stalinistinei Šiaurės Ko
rėjai. Šiuo žingsniu valstybes
reagavo į šios užsisklendusios
valstybes netikėtą prisipaži

Kandidatė į prezidentus
Valstiečių ir Naujosios de
mokratijos partijų sąjungos
pirmininkė, Seimo narė Ka
zimiera Prunskienė kreipėsi į
Vilniaus apygardos teismą,
prašydama panaikinti 1992
metais rugsėjį
paskelbtą
Aukščiausiojo Teismo spren
dimą, kuriuo buvo patvirtin
tas politikės bendradarbiavi
mo su KGB faktas.
Teismas penktadienį iš
nagrinėjo Seimo narės pareiš
kimą ir turėtų paskelbti, ar at
naujins procesą ir nagrinės
bylą iš naujo.
..Laikau sprendimą netei
singu, nebuvo jokio bendra
nimą, kad. nepaisydama 1994
m. pasirašytos tarptautinės
sutarties, ji įgyvendina bran
duolinių ginklų programą.
Jarratt, Virginia. Ket
virtadienį JAV įvykdyta mir
ties bausmė pakistaniečiu!
Mir Aimal Kasi. kuris del JAV
politikos Artimuosiuose Ry
tuose 1993 metais nužudė du
CIA pareigūnus. M. A. Kasi.
kurio byla išprovokavo protes
to mitingus jo tėvynėje ir pri
vertė nuogąstauti dėl galimų
keršto veiksmų prieš JAV.
buvo suleista mirtina injekci
ja.

darbiavimo fakto, jokių darbų
KGB naudai nesu vykdžiusi",
teismui sakė K. Prunskiene.
Seimo narė aiškina, kad 1982siais metais buvo išvykusi į
tuometinę Vakarų Vokietiją į
mokslinę komandiruotę, vė
liau į šią užsienio valstybę vy
ko Sovietų Sąjungą valdant
Michail Gorbačiov. Gnžusi
ataskaitas rašė tik universite
tui. Ji sakė, kad prieš vyks
tant į užsienį ir grįžus, tekda
vo bendrauti su KGB darbuo
tojais, kurie domėdavosi, ką ji
veikia, su kuo bendrauja už
sienyje. Socialinių mokslų ha
bilituotos daktarės vardą tu
rinti K. Prunskienė teigia, kad
tokio bendravimo su valstybės
saugumo pareigūnais tuo me
tu mokslininkai neišvengda
vo, ne išimtis buvo ir ji.
J. Petraitis nusiuntė
Australijos ambasadai
dokumentus dėl pilietybės
atsisakymo
Prezidento posto siekian
tis teisininkas Juozas Petrai
tis ketvirtadienį vakare Vy
riausiajai rinkimų komisijai
(VRK) įteikė dokumentų kopi
jas, rodančias, jog dar prieš
mėnesį jis pradėjo Australijos
pilietybės atsisakymo proce
dūras.
Deklaracijoje J. Petraitis
pareiškia atsisakąs turėtos
Australijos pilietybės, nes to
prašo VRK. Jis taip pat įteikė
banko pavedimo Australijos
ambasadai Varšuvoje kopiją,
iš kurios matyti, jog už piliety
bės atsisakymo procedūrą jis
sumokėjo 260 Australijos do
lerių.
Šių dokumentų kopijas J.
Petraitis komisijai įteikė po
to, kai VRK ketvirtadienį savo
posėdyje žodžiu paprašė jį pa
teikti įrodymų, jog jis neturi
šios valstybės pilietybės.
Iki šiol kandidatas VRK
nariams įrodinėjo, jog jis Aust
ralijos pilietybės neteko auto
matiškai, 1999 metais prezi
dento dekretu įgydamas Lie
tuvos pilietybę. Siekdamas tai
įrodyti. J. Petraitis VRK na
riams įteikė išverstus Austra
lijos įstatymus.
gausybę problemų, prade
dant nedarbu ir baigiant ban
kų sistema, susiduriančia su
nesibaigiančais sunkumais.

RUSIJA

j

Maskva. Rusijoje per pas
kutinįjį dešimtmetį buvo už
registruota branduolinių me
džiagų vagysčių iš atominių
objektų. Ginklų gamybai nau
dojamo urano nuostoliai bran
duolinėse įmonėse vertinami
gramais. Kilogramais dingo
paprastas mažai sodrintasis
uranas, naudojamas branduo
liniam kurui. Ne visu bran
duolinių objektų apsauga ati
tinka taisykles.

Beijing. Kinijos komunis
tų partijos vairą penktadienį
pereme 59 metų Hu Jintao —
jis pradėjo vadovauti Politinio
biuro devynių narių Nuolati
niam komitetui, kuriame
dirbs naujos kartos vadovai,
tarp jų — nemažai Hu Jintao
pirmtako Jiang Žeminio są
jungininku. Hu Jintao paža
dėjo tęsti ekonomikos refor
mas,
tačiau nekalbėjo, kaip
konkrečiai ketina spręsti

Maskva. Naftos milžino
..LL'Koil" pirmąjį viceprezi
dentą Sergej Kukur buvo pa
grobę buvę Rusijos Vyriau
siosios žvalgybos valdybos
darbuotojai...LUKoil" su vie
na jėgos žinybų pasirašė su
tartį tiekti naftos produktus
ir žadėjo mokėti komisinius —
6 mln. dol. Pinigai nebuvo su
mokėti, ir apgautieji ryžosi
pagrobti darbuotoją bei pa
reikalauti tu pačių 6 mln. dol.

j

KINIJA
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Adelės Dirsytės mirties metines minint Kaune
Adelė Dirsytė Sibiro trem
tine ir kankinė, kurios Šventu
mo tyrimo byla Bažnyčios yra
oficialiai pradėta, visiškai iš
sekus jėgoms, mirė tolimame
Chabarovske 1955
metų
rugsėjo 26 d. Minint jos mir
ties metines. Lietuvos Ka
talikų mokslo akademijos
Kauno skyrius ir Vytauto Di
džiojo universiteto katalikų
teologijos fakultetas (kuriame
studijas sėkmingai baigė
Adelė) rugsėjo 27 d. surengė
paminėjimą. Fakulteto kop
lyčioje šv. Mišias aukojo vizi
tuojantis profesorius kun. dr.
Kęstutis Trimakas, Dirsytes
Sibire sukurtą maldaknygę iš
vertęs į anglų kalbą ir tuo pra
vėręs vartus jai pasklisti po
pasaulį. Tinkamose Mišių vie
tose buvo įterptos jos parašy
tos tremtinių maldos. Ce
lebrantas teigė, jog ji pati savo
kančia tikrai dalyvauja su
mumis šioje Kristaus Aukoje.
Savo laiške iš Sibiro Adelė
rašė: „O daug daug naujų auk
lėjimo minčių nešiojuos savo
sieloj, ateičiai daug jų gimsta
(.. ) Labai noriu mokytojauti".
Kun. Trimakas teigė, kad Si
bire mirusi, mokytojauti že
mėje nebegalėjo, bet Dievas
pildo jos troškimą dabar iš

dangaus. Ji yra mums Dievo
duota mokytoja: iš dangaus
Dievo Žodis moko mus per ją,
Jo galia nugalėjusią baisią Si
biro kančią. Pamaldose dvelkė
gili susikaupimo dvasia.
Teologijos fakulteto de
kanas mons. dr. Vytautas S.
Vaičiūnas šiame renginyje ne
galėjo dalyvauti dėl kitų įsi
pareigojimų. Katalikų mokslo
akademijos Kauno skyriaus
pirmininkas dr. Mindaugas
Bloznelis vadovavo pasita
rimui dėl tolimesnės veiklos.
Juk artėja 50 metų sukaktis
nuo tos datos, kada Dirsytės
ranka buvo parašyta malda
knygė „Marija, gelbėk mus"
(1953 m. vasario 16 d.)
Šiaurės Amerikos ateiti
ninkų dvasios vadovas kun.
dr. K. Trimakas pranešė, jog
to krašto ateitininkų taryba
jau vykdo savo sudarytą
2002/2003 metų veiklos pro
gramą, kurios pagrindinis tiks
las yra persiimti šios iškilios
ateitininkės dvasia (ji buvo
ištremta į Sibirą kaip tik už
ateitininkišką veiklą, ugdant
jaunuomenėje katalikišką ir
tautinę dvasią), supažindinti
išeivijos visuomenę su ja, pla
tinti Sibiro maldaknygę. Atei
tininkai JAV-ėse jau pradėjo

J Sibiro t r e m t i n e s - k a n k i n e s a t e i t i n i n k ė s Adelės Dirsytes m i r t i e s s u k a k t i e s paminėjimą K a u n e s u s i r i n k u s i o s j o s
t r e m t i e s d r a u g e s (iš k a i r e s i: Elvyra Pliupelytė, Aldcna D r a u d n i k i e n e . P r a n e Vaišnoriene. A l e k s a n d r a d u r l i e n ė
ir Z i n a i d a B u j a n a u s k i e n e . k a r t u s u Mišių auką au.<ojusiu k u n . dr. Kęstučiu T r i m a k u , Sibiro lietuvaičių m a l 
d a k n y g e s vertėju į anglų kalbą.

rinkti parašus peticijai ieškoti
Dirsytės palaikų ir juos per
gabenti į Lietuvą. Š. Amerikos
ateitininkai jau užsakė „Ma
rija, gelbeki mus" malda
knygės naują laidą ir dalinsis
ja su Lietuvos ateitininkais,
kad ji būtų platinama ir išeivi
joje, ir Lietuvoje. Iš JAV gauta
žinia, kad JAV Lietuvių Ben
druomenės taryba savo suva
žiavime Washington, D.C. pri
tarė ateitininkų darbui ir priė
mė rezoliuciją prisidėti prie
parašų vajaus.
Šiame pasitarime dalyva
vęs Ateitininkų federacijos
pirmininkas Vidas Abraitis
pareiškė, jog Lietuvos atei
tininkai planuoja prisidėti
prie parašų rinkimo vajaus pe
ticijai, o kiti pasiūlymai bus
perduoti Kaune {vykstančia
me Lietuvos
ateitininkų
kuopų globėjų suvažiavimui
rugsėjo 28-29 d. Vilniaus kraš
to ateitininkų pirmininkas
Liutauras
Serapinas
pa
minėjo, jog jie jau yra sudarę
panašias veiklos gaires. Jo
draugas Rytis pasidžiaugė
vienu gražiu pavydžiu: kiek

vieną ketvirtadienį vienoje
Vilniaus bažnyčioje meldžia
masi, kad Adelė Dirsyte būtų
paskelbta palaimintąja.
Tremtį pats išgyvenęs
ateitininkijos veikėjas Petras
Pliumpa pabrėžė spontaniškai
iš širdies kyšančios (taip, kaip
Dirsytės) maldos reikšmę: jos
dvasia yra taip labai reikalin
ga šiuo metu, šiose sąlygose,
kurios, nors nėra taip smurtu
priešingos, kaip Sibire anuo
met, vis dėiio čia dabar yra
subtiliai gal dar pavojinges
nės.
Dr. Bloznelis pranešė, kad
Lietuvos katalikų mokslo aka
demija spaudai ruošia mono
grafiją apie šią didžiąją Sibiro
tremtinę. Knyga turėtų būti
išspausdinta prieš jubiliejinę
2003 metų vasario 16 dieną.
Mons. dr. Vytautas Kaz
lauskas, kuris pirmas per Va
tikano radiją sovietų okupuo
tai Lietuvai pranešė apie Si
biro maldaknygę, paaiškino
apie kliūtis išspausdinti nau
ją Sibiro maldaknygės laidą
italų kalba (tame krašte nebe
daug lietuvių).

ŠIAURĖS AMERIKOS ATEITININKŲ TARYBOS RINKIMAI
Pranešame, kad 2003
metų vasario mėnesį vyks
Šiaurės Amerikos Ateitininkų
(SAA) tarybos rinkimai. Iš
viso į tarybą bus renkama 12
asmenų.
R i n k i m i n ė KoBąMCM

Šiaurės Amerikos Atei
tininkų tarybos rinkimus pra
ves sudarytoji rinkiminė ko
misija, susidedanti iš Prano
Razgaičio (pirmininko), Stasės
Kazlauskienės ir Rimanto Laniausko. Rinkimines komisijos
adresas yra 6766 Parkgate
Ovai. Seven Hills, OH 44131.
Rinkiminė komisija išsiun
tinėja balsavimo lapelius bei
balsavimo informaciją vi
siems balsuojantiems atei
tininkams, suskaičiuoja bal
sus ir paskelbia rezultatus.
Rinkiminės taisyklės
SAA tarybos rinkimuose
gali dalyvauti visi Šiaurės
Amerikoje ir Kanadoje gyve
nantieji Ateitininkų sendrau
gių sąjungos (ĄSS), Studentų
ateitininkų sąjungos (SAS) ir
Moksleivių ateitininkų sąjun
gos (MAS) įžodį davusieji nariai.
SAA tarybos nariu gali bū
ti renkamas kiekvienas atei
tininkas, sulaukęs 18 metų
amžiaus ir išbuvęs ateitininku
ne mažiau, kaip penkerius (5)
metus. Tarybos narys gali eiti
ir kitas pareigas ateitininkų
organizacijoje, išskyrus SAA
valdybos pirmininko pareigas,
SAA tarybos nario kadencija
— treji (3) metai
Kandidatus i SAA tarybą
gali pasiūlyti kiekvienas atei
tininkas, atsiųsdamas laišką

SAA tarybos nominacijų komi
sijai, pridėdamas siūlomo kan
didato raštišką sutikimą. Siū
lomas raštas turi trumpai api
būdinti siūlomo kandidato
veiklą ateitininkijoje, profesi
ją, amžių, gyvenvietės adresą
bei telefono numerį ir nuo ka
da yra ateitininkas. Siųsti Ni
jolei Balčiūnienei, SAAT nomi
nacijų komisija, 2930 Rockefeller Road, Willoughby Hills,
OH 44092, telef, 440-944-5741,
e-adresas: nbalciunas@aol.com.
Rinkiminė komisija paruošia
balsavimo lapus, surašydama
kandidatus alfabetine tvarka.
Rinkimų pravedimas
Rinkiminė komisija prave
da rinkimus korespondenciniu
būdu. Balsavimo lapelius su
bendralaiškiu ir balsavimo
taisyklėmis rinkiminė komisi
ja išsiuntinėja kiekvienam
Šiaurės Amerikoje ir Kana
doje gyvenančiam ASS, SAS ir
MAS įžodį davusiam nariui.
Narių ir kuopų sąrašus rin
kiminei komisijai pristato
SAA tarybos, nominacijų ko
misija, gavus iš ASS, SAS ir
MAS centro valdybų.
Nariai, gyvenantys toliau
nuo lietuviškų telkinių, yra
prašomi kreiptis į ASS, SAS,
MAS centro valdybas ir SAA
tarybos narius ar į nominacijų
komisiją, kad būtų įtraukti į
balsuojančiųjų sąrašą.
Balsavimo eiga
Balsuojančiųjų
sąrašai
pristatomi rinkiminei komisi
jai iki 2003 m., sausio 15 d.
Kandidatai SAAT nomi
nacijų komisijai pasiūlomi iki

2003 m., vasario 1 d. SAAT
nominacijų komisija siūlomus
kandidatus perduos rinkimi
nei komisijai.
Uždarius kandidatų sąra
šą, rinkiminė komisija išsiun
tinėja balsavimo lapelius, nu
rodydama, iki kada balsavimo
lapeliai sugrąžinami (pagal
pašto antspaudą).
Balsavimo rezultatai pas
kelbiami dvi (2) savaitės po
balsavimo termino.
Balsavimo
rezultatus
rinkiminė komisija praneša
SAA tarybos valdybai, sąjun
gų centro valdyboms, išrink
tiesiems Šiaurės Amerikos
Ateitininkų tarybos nariams
ir paskelbia spaudoje.
Mieli ateitininkai gyvenantys
plačioje Amerikoje ir Kana
doje, toliau nuo veikiančių
skyrių ar vietovėse, kur veikla
susilpnėjus ar nėra jos, pra
šome atsiųsti savo adresą su
telefonu, kad galėtume įrašyti
į balsavimo sąrašą, , nors jūsų
adresas nėra pasikeitęs. SAAT
rūpinasi, kad visi ateitininkai
turėtų sąlygas išrinkti naują
SAA tarybą. Prašome paragin
ti savo draugus ir pažįstamus,
kurie gyvena toliau nuo
didesnių vietovių, kad jie
atsiųstų savo adresus.
Dėkojame už jūsų rūpestį
ir atsiliepimą į šį prašymą.
Pranas Zaranka pirmasis
atsiuntė Detroito sendraugių
tikslų sąrašą. Valio!
Vytautas Žemaitaitis.
komisijos pirm.
Nijolė Balčiūnienė,
SAAT nominacijų komisija

MOKSLEIVIŲ
ATEITININKŲ
ŽIEMOS K U R S A I
Moksleivių ateitininkų są
jungos centro valdyba ruošia
moksleivių ateitininkų ideo
loginius kursus, kurie vyks
gruodžio 26-2003 m. sausio 1
d. Dainavoje. Kviečiami moks
leiviai, kurie lanko gimnazijos
9-12 skyrius, ir nori praleisti
savaitę ateitininkiškoje dva
sioje kartu su kitais lietuviais
katalikais jaunuoliais. Kursuo
se siekiame palikti savo kas
dieninius rūpesčius ir pasinau
doti proga prisiartinti prie
Dievo, geriau save pažinti ir
tiksliau suprasti ateitininkiškų principų pritaikymą sa
vo gyvenimui.
Kadangi yra galimybe, kad
bus daugiau kursuose norin
čių dalyvauti negu numato
ma vietų, labai svarbu ati
džiai įsidėmėti regsitracijos tai
sykles, kad neprarastumėte
galimybės dalyvauti kursuose.
Kursų registracija bus vyk
doma palaipsniui, pagal moks
leivio gimnazijos klasę ir pra
sidės lapkričio 24 dieną. Kur
sų registracijos detalės ir tai
syklės yra randamos interne
te, moksleivių ateitininkų są
jungos tinklalapyje:
www.mesmas.org
Jeigu negalite prieiti prie
interneto, skambinkite Liudui
Landsbergiui tel. 708-533-2022
ir jis suteiks informaciją. Ra
giname moksleivius paskleisti
šią svarbią žinią draugams,
ypač gyvenantiems vietovėse,
kur neveikia moksleivių atei
tininkų kuopos.
MAS CV

VILNIAUS ATEITININKŲ STOVYKLA BERČIŪNUOSE
Liepos 19 d. Berčiūnuose bai stovyklą aplankė kardinolas
gėsi Jaunųjų ateitininkų sto Audrys Juozas Bačkis, kuris
vykla pagal Bremeno muzikan Berčiūnų bažnyčioje aukojo šv.
tų leitmotyvą ,,Per pasaulį eiti Mišias, po Mišių bendravo su
mums visiems labai smagu". stovyklautojais. Paskui sve
O liepos 22 — rugpjūčio 1 d. čia čias apžiūrėjo namelius, kūnuose
stovyklavo Vilniaus krašto gyvena vaikai, pietavo kartu
ateitininkai. Liepos 25 dieną su visais stovyklos valgykloje.

Ateitininkams kardinolas
padovanojo dvi knygas: „Vil
niaus katedros lobynas" ir Ger
hardo Krolio „Jėzaus pėdo
mis". Vėliau, dalyvaujant kardi
nolui ir vyskupui J. Kauneckui. stovyklos kapelionui R.Šiuliui, kelioms viešnioms vienuo

lėms, stovyklos vadams, prie
kavos puodelio šiltai kalbėtasi
įvairiomis temomis. Atsisvei
kindamas kardinolas pasidžiau
gė ateitininkų veikla ir išreiškė
viltį, kad stovyklos jaunimas atei
tyje nuveiks dar daugiau.
Bažnyčias žinios. 2002. Nr. 15

Domas Akstinas skatino
visus skirti laiką, dėmesį ir
jėgas, kad Adelė Dirsyte, per
mažai žinoma, būtų kuo pla
čiau pagarsinta. Jis pats va
dovaudamas .Atminties" lei
dyklai, pasirūpino jos laiškų
rinkinio išspausdinimu 2000
metais ir naujausia Sibiro
maldaknyges laida 2001 me
tais.
Susirinkusiųjų tarpe buvo
kelios, kartu su Adele Sibire
kalėjusios, gyvos jos nepalau
žiamos dvasios liudininkės:
tai Pranė Vaišnorienė, Zinai
da Bujanauskiene, Aleksan
dra durlienė, Aldona Draud
nikiene ir Elvyra Pliupelytė.
Susirinkusiems atidžiai besi
klausant, jos jautriai pasidali
no savo brangiais prisimini
mais apie Adelę, kartu su
jomis nešusią sunkią ir skau
džią tremties naštą.
Adelės Dirsytės mirties
metinės nepraėjo liūdesyje. Ji
pati perdavė viltį ir pasiry
žimą, nes jos pačios gyveni
mas, mintys ir pavyzdys
dvelkė Kristaus prisikėlimo
galybe. Ta pačia dvasia
užsidegė ir tie, kurie dalyvavo
šiame jai prisiminti skirtame
susikaupime.
A. Dirsytės gerbėjas
Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja
9356 S. Roberts Road
Hickory Hills
Tel. 708-598-2131
Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS VT2NAS, MD., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai

6918 W. Archer Ave. Ste. 5 r 6
Chicago, IL 60638
TeT773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

GEDAS M. ORINIS, MD
Inkstų.pūslės ir prostatos
gydymas bei chirurgija
Aurora Medical Center
10400 75 St., Kenosha, Wl
53142
(262)948-6990
Dr. DANA M.SALIKUS
Dantų gydytoja
825 S. Mannheim Rd.
VVestchester, IL 60154
Te*. 708-344-1694
Valandos pagal susitarimą
ARAS 2LIOBA, M.D.
AMŲ U G O S - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220
SURENDER LAL, M.D.
Specialybė - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Tel. 773-434-2123
Valandos pagal susitarimą
Dr. PETRAS V. KISIELIUS
Inkstų, poetės, prostatos
gydymas bei chirurgija
Center for Health,
1200 S. York Elmhurst IL 60126

630-941-2609

| HSBEBODBBaCTK
Vaikų gydytoja
900 Ravinia PI., Orland Park. IL
Tel. 703-349-0887.
Priklauso Palos ir Christ
ligoninėms.

VDASJ.NBiCXAS,M.D.
KARDODGAS-ŠIRDIES UG06
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300
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MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.
300 Bamey Dr.. Stilte A
JoHet.IL 60435
Tel. 815-744-0330:
lietuviškai 815-744-8230
Dr. V1UUS MIKAmS
Seimoe daktares ir chirurgas

Dr. RIMAS NOVICKIS
CHIROPRACTIC PHYSICIAN
Manualinė fizioterapija, akupunktūros,
gaivos skausmų (ir migrenos), sportinių
traumų specialistas

6845W. Stanley Ave., Berwyn. IL
60402. Tel. 708 - 484 -1111.
Valandos kasdien, savaitgaliais susi
tarus. Kalbame lietuviškai.

LINAS SIDRYS, M.D.
Akiu ligos / Chirurgija
9830 S:Ridgeland Ave.
Chicago Rkjge, IL 60415

Family medical diruc
10811 W. 143 S t Orland Pąrk, IL 60467
Priklauso Palos Community Hospita!
Silver Cross Hosprfal
Valandos pagal susitarimą

Tel. 708-636-6622

Tel. 708-460-2500

Cardiac Diagnosis, LTD.
6417 W. 87 St.
Oak Lawn, IL 60453

Dr. LINA POŠKUS
Dantų gydytoja
4635 W. 63 St.;Chicago
Tel. 773-735-7730
10 S. 640 a Krgay Hwy, v\*jwtaock
Tel. 630-323-5050
JONAS V.PRUNSKIS. MD
TERH DALIAS PRUNSKS.MD
GREGORY SUELZLE. MD
SCOTT GREENVVALD, MD
Illinois Pain Treatment Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
vėžio, sužeidimu darbovietėje bei kt.
vietų skausmo gydymo specialistai

Chicago: 312-726-0600
East Dundee: 847-551-1212
McHenry: 815-363-9595
BkGTCMK 847-718-1212
jrLbertyvie. wwrw.ilHnoi8peJn.corn

4149 W. 63rd. St.

Tel. 773-735-7709

Tel. 773-436-7700
RIMGAUDAS NEMICKAS. M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą
Amber Health Center
Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas,
chiropraktika,manualine
terapija, akupunktūra.
7271 S. Harlem, Brktaeview, I L 60455.
Tel. 708-594-0400.
Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGOS
Priimami MEDICARE pacientai
5540 S. Pulaski Road.

Tai. 773-585-2802
EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
DAMTU GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL
T«l. 706-422-8200

Dr. VKta I.PuodžJOniene
Heeithy Connectton
(jrvTjpracK a neneš
Ct*
Manualine 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 20M202, Lodeport L 60441.
Tel. 815-634-9075/9076
Kabame Hetuviakai
Dr. V J . VASAJTIENE
Dantų gydytoja
4817 W. 83 St., Burbank, IL
Tai. 706-423-6114
Valandos pagal susitarimą

Valandos pagal susitarimą kasdien,
išskyrus sekmadieni

Dr. DALIA JODVVALIS
Dantų gydytoja
15543 W. 127thStr.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010
Valandos susitarus
DR. K. JUČAS
Odos ligų specialistas gydo odos
auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų
venas. Kosmetine chirurgija

3236 W. 111 St, CNcsgo, L 60656
773-2330744 eibe 773-489-4441
DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tai. (708) 596-8101
Valandos pagal susitarimą

Dr. EUGUUS LEUS

Dr. DALIA E. CEPELE, DD.S.
Dantų gydytoja
10745 VVinterset Dr.
Orland Park, IL 60467

Akių ligos ir chirurgija
1192 Wa«er St, Lemont, IL

Valandos pagal susitarimą

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. 706-484-1545.
DR. L P E T R Ė I K I Š

DANTŲ GYDYTOJA
9055 S Roberts Rd , Hickory
Hills, IL
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave.
Tel. (708) 596-4055
Valandos pagal susitanmą

708-6734074

DR. AUŠRINE SCHNĖIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai
10 S. 640 Kingery Highway
WiltovYbrooiTlL 60527

Tel. 630-323-2246
Valandos pagal susitarimą
Dr. E. DECKYS
Gydytoja ir chirurgė
Nervų ir emocinės ligos
Kab. 773-735-44T7
6449 S. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą
RAMONĄ C. MARSH. MD SC
Obstetrics 4 Gynecology
3825 Highland Avenue Suite 4A
Dovvners Grove, IL 60515
630-652-9400
Valandos pagal susitarimą
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MES IR PASAULIS

Danutė

Paruošia Bronius Nainys

Didžiuokimės
savo
sukaktimis!

I PASAULĮ VERSLU
Spalio pabaigoje Čikagos
priemiestyje, Rosemont, mil
žiniškame Donald E. Stephens
prekybos parodų centre, vie
noje salėje lankytojų dėmesį
traukė 54365437 numeriais
pažymėtos dvi lietuvių pre
kybininkų būdelės. J jas ve
dančio tako gale jau iš tolo bu
vo matyti didelis geltonų rai
džių skydas „AMBER". O ar
čiau priėję, lankytojai išvydo
viršuje kabantį didoką pla
katą, kuriame — Lietuvos ir
aplinkinių kraštų žemėlapis,
Lietuva išryškinta kitokia
spalva, ir apačioje užrašas:
„Amber by Mažukna". Būde
lėse, ant stalų dailiai išdėstyti
ir ant plastmasinių baltų mo
teriškų modeliukų iškabinėti,
švytėjo gintaro dirbiniai, dau
giausia moterų papuošalai:
karoliai, apyrankės, sagės, pa
kabukai, auskarai, žiedai. Už
stalų sukinėjosi įvairiaspal
vėms bei įvairiakūnėms mo
terims vikriai patarnaudami
du jauni, dailūs vyrukai. Sta
lus apspitusios
moterys,
visaip vartaliodamos, apžiūrinedamos ir prisitaikyti ban
dančios gaminius, atrodė dau
giau suinteresuotos buvo juos
pamatyti negu pirkti, nes jie
— labai įvairūs ir ypač įs
pūdinga jų gausa. Gal ir per
daug čia atsigabenom, aiškina
savininkas Aleksas Mažukna,
pritariamas savo padėjėjo,
džentelmeniškai manieringo
Tomo, tačiau mes labiau no
rim privilioti didmenininkus.
Parduotuvių pavyzdžiu mažmenomis prekiauti nenorim.
Per sunku ir čia, nes dar rei
kia saugoti, kad koks nors
daiktelis netikėtai be sąs
kaitėlės į kurios nors „pir
kėjos" rankinuką nenuslystų.
Apie tai mes buvome iš anksto
įspėti, taip pat ir arti sėdin
čius akylius sargus turim.
Štai viena mūsų did
menininkė iš Meksikos, paro
dė į simpatišką, liekną moterį,
kruopščiai atsirenkančią pir
kinius. Šiandien ji viena nu
pirks daugiau negu visi kiti
apžiūrinėtojai kartu sudėjus,
aiškina ispaniškai su ja ben
draujantis Tomas. Jo žodyne
— lietuvių, rusų, anglų, is
panų kalbos. Vadinasi šiuo
atžvilgiu tarptautinei rinkai
jaunas vyras pasiruošęs. Gin
taro „mokslai" — dveji metai
bendrovės vidaus tarnyboje.
Taigi patirtis ir gamyboje, ir
prekyboje. Mes juk gaminto
jai, o ne perpardavinėtojai. To
kiu atveju gaminių gausa po
ranka — būtina.
Tarp lankytojų yra ir
lietuvių. Dėkui „Draugui" už
žinutes, padėjusias apie mus

sužinoti ir surasti, tęsia jauni
verslininkai. Nors tikėjomės
jų daugiau. Čikaga juk
pasaulio lietuvių sostinė, nors
savo gaminius mes taikom
daugiau amerikiečių rinkai.
Papuošalus gaminam
ne
dailės parodoms, bet moterims
dėvėti. Tad laikomės prie
rinkos reikalavimų, prie vis
modernejančio laiko, naujo
viškų skonių. Ir papuošalų ga
mybai naudojam tik gryną
gintarą, vengdami net lenkų
labai mėgstamo sidabro. Lie
tuviams gal tai ir nelabai pa
trauklu, bet savo stipriausius
varžovus — lenkus mes, atro
do, jau pralenkėm.
Aleksas Mažukna versle
jau dvylika metų. Pradžioje,
kartu su savo broliu įkūręs
uždarą akcinę bendrovę UAB,
per vieną Rusijos verslovę į
Lietuvą importavo ryžius. Nu
vertėjus rubliui, šis verslas
žlugo, ir Mažuknų UAB pa
tyrė didelius nuostolius, nuo
kurių dar ir šiandien neatsi
gauna. Gintaru pradėjo vers
tis prieš penkerius metus. Da
bar jų trijose gamyklose dirba
apie 70 žmonių. Ta dalimi rū
pinasi brolis. Alekso užda
vinys: įspėti rinkos reikala
vimus, projektuoti jai atitin
kamą gaminį, o pagamintam
surasti rinką. Šalia Amerikos
— Miami, Denver, Las Vegas,
— „Amber by Mažukna" paro
dos jau vyksta Japonijoje,
Taivanyje, Vokietijoje, praėju
sią vasarą bandyta ir Italija.
Čia, Amerikoje, dabar bando
mi Neyv York ir Čikaga. Ne
labai .kaip toje Čikagoje, per
• penkias dienas parduota tik~
už 20,000 dol., sako Tomas.
Lyginant su Las Vegas „Mirage" viešbučio deimanto pa
rodų sale, kur šį pavasarį buvo
parduota 400 kg gintaro
gaminių, Čikagos nauda skur
di. Bet veržlus, iš mano gimto
jo kaimo kilęs, mano draugo
sūnus, Vilniaus universiteto
auklėtinis, Aleksas nepasi
duoda. Nuo lapkričio pirmos
čia, Čikagoje, pradėjo veikti
bendrovės atstovybė, ieškanti
tik didmenininkų rinkos.
Aišku, rizika didelė, išlaidi,
darbas sunkus ir jo daug. Bū
dinga dar, kad Aleksas Ma
žukna į užsieninį verslą įsi
veržė vienas pats, be jokių
Lietuvos valdžių pagalbos, pa
ramos, patarimų, ir Lietuvą
garsina bei pasauliui rodo tik
iš gerosios pusės. Ant kiek
vieno gabalėlio — lipinukas:
„Made in Lithuania". Tad ma
no kaimynui ir jo bendrovei —
geriausios sėkmės.
Bet jis ne vienas toks, ne
pirmas ir ne paskutinis. Per

VIENA DIENA PENSININKO
GYVENIME
JONAS ŠARKA
Įvadas
Kartą artimas bičiulis, nei
iš šio nei iš to, mane užklausė,
kodėl rašinėju į spaudą. Stai
giai užkluptas ir nežinodamas
kaip į tai atveikti, jam atsa
kiau klausimu, kodėl jis mėgs
tąs fotografuoti. Manau, jog jis
tuomet mane gerai suprato ir
ta tema daugiau nebekal
bėjome. Žodžiu, abu esam mė
gėjai. Tokių yra daug. Tokie ir
palaiko mūsų spaudą čia išei
vijoje, rašydami reportažus iš
skirtingų telkinių, politikuo
dami, fotografuodami, aprašy
dami savo kelionių įspūdžius,
prisimindami gerus ir blogus
laikus tėvynėje bei sunkioje
tremtyje. Visi tie rašytojai —
mėgėjai labai prasmingai

papildo mūsų spaudos mo
zaiką, kurioje, žinoma, ne
trūksta ir profesionalų straips
nių, sudarančių mūsų spaudos
stuburkaulį. Vienas tokių, pa
vyzdžiui, buvo dr. Juozo Meš
kausko „Senėjimas, atmintis
ir mentalitetas". Tas jo ra
šinys buvo viena priežasčių
nenumesti plunksnos, bet to
liau tęsti savo dar galutinai
„artryčio" nepalaužtų pirštų
baksnojimą į mano „Olympia"
(lietuvišku alfabetu) rašomo
sios mašinėlės sagutes.
Pagal dr. Meškauską, K.
Warner Schaie, tyręs 5,000
žmonių nuo 20 iki 90 metų
amžiaus, rodo, kad „demenciją
gauna greit ir anksti tie,
kurie, išėję į pensiją, leidžia
gyvenimą be jokio fizinio ir

Bindokienė

Prisimenant Lietuvių fondo 40 m sukakties šventę ir LF Dr. Antano Razmos vardo premijos įteikimą
Valstybiniam Vilniaus kvartetui š.m. lapkričio 10 d. Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL. Iš kaires: kvarteto na
riai — Girdutis Jakaitis ir Audrone Vainiūnaite; premijos skyrimo komisijos pirm. Stasys Baras, vienas LF
steigėjų, dr Antanas Razma, kurio vardu pavadinta ši premija: kvarteto nariai — Augustinas Vasiliauskas ir
Arturas Šilale.
Vytauto JasinevitiauB r.uotr.

paskiausius porą metų sa lietuviški valgomi ledai. Lie rodo Lietuvos ekonominio gy
vomis jėgomis, sujudo į už tuviai jų nebesuvalgo, todėl į venimo pagerėjimą, pasiektą
sienį veržtis ir kiti vers pagalbą atėjo šiaurės kaimy ne užsienio kapitalo investici
lininkai. Į Ameriką kelią su nai latviai. Matyt dėl šaltesnio jomis, bet verslininkų savomis
rado net ir lietuviški maisto klimato jų kūnai ledus noriau pastangomis, savomis lėšomis.
gaminiai, kurių prieš keletą priima. Siūlomi jie ir rusams. Ir tai geriausias kelias, koks
metų net ranka numotas im Per praėjusius dvejus metus tik begali būti Lietuvos žmo
portas dabar jau vejasi seniai užsienyje labai pagerėjo Aly nių gyvenimo gerovei kelti.
tuo verslu užsiimančius len tuje gaminamo šaldytuvo Nors po ranka duomenų ne
kus. Labai stipriai už JAV „Snaigės" rinka, o Klaipėdos turiu, tačiau žinau apie atsi
rinkos pradėjo kabintis Ro baldai surado pirkėjų ir Ame gaunančias versloves Šiauliuose,
kiškio sūris. Pernai iš Lie rikoje. Per pirmuosius šešis Panevėžyje, Marijampolėje ir
tuvos į Ameriką buvo įvežta mėnesius Klaipėdos baldai susirandančias rinkas užsie
13,55 tūkstančių tonų, dau pardavė gaminių už 46 mili nyje. Viskas savu kapitalu. O
giau kaip pusė gamybos, fer jonus litų, padidindami apy tai yra žymiai geriau. Taip už
mentuotų sūrių, ir šioje srity vartą net 12.5 nuošimčių. dirbtas pelnas lieka Lietuvoje,
je Lietuva atsistojo ketvirtoje Verslininkai pradeda geriau kai užsienio kapitalas jį tik į
vietoje, pralenkdama šio ga suprasti, ką reiškia geras par
užsienį išsiveža. Taigi verslo
minio „didžiūnus" — Olan davėjas.
lauke jaučiui už uodegos Lie
diją, Daniją ir Šveicariją. Tik
Čia pateiktos tik lietu tuva jau lyg ir nučiupo. Be
gaila, kad dėl dolerio nu
viško verslo į pasaulį verži lieka tik palinkėti vis stipriau
vertėjimo pirmieji sūrio ban
mosi nuotrupos, tačiau ir jos ją savo žemėje prismeigti.
dymai buvo nuostolingi. Per
pirmąjį šių metų pusmetį Ro
LIETUVOS AMBASADORIUS
kiškio bendrovė patyrė 6.8
mil. litų nuostolį, tačiau iki
PASVEIKINO JOHN SHIMKU
metų pabaigos tikisi atsi
Lapkričio 13 d. Lietuvos JAV Kongrese, ypač siekiant
griebti. Per šiuos metus didelį
ambasadorius
JAV Vygaudas Kongreso pritarimo dėl Lietu
šuolį pašoko ir alus: jo
Ušackas
apsilankė
JAV Kon vos narystės NATO.
eksportas, žinoma, ne tik į
grese,
kur
asmeniškai
pa
Sėkmei lapkričio 5 d. įvy
Ameriką, padidėjo 13.5 karto.
sveikino
lietuvių
kilmės
John
kusiems
rinkimams į JAV
Importu iš Lietuvos aplamai
Shimkų
su
perrinkimu
į
JAV
Kongresą
pažymėti. Lietuvos
besidominčio ir duomenis tiri
Atstovų
rūmus.
ambasadorius
V. Ušackas Ats
ančio, Algio Liepinaičio teigi
tovų
rūmų
nariui
J. Shimkui
Ambasadorius
padėkojo
J.
mu, Angelės Kavak pastan
įteikė
lietuviško
vyno
„Alita"
Shimkui
už
aktyvią
veiklą,
gomis į Ameriką vis daugiau
butelį.
ILK.
propaguojant
Lietuvos
siekius
ir daugiau atplaukia kon
servuotų grybų, daržovių, šo
kolado, saldainių, sausainių.
Greitai buvo išparduota viena
arbatos siunta. Neblogai per
kamos uogienės. Maisto par
duotuvių alkoholio skyriuose
vis dažniau užtinki lietuviš
kos „vodkos", o paskiausiu
laiku „Kauno diena" paskelbė
ir „Stumbro" planus brautis į
užsienio rinkas. Didžiausias
alkoholinių gėrimų gaminto
jas Lietuvoje pradėjo maišyti
naują alkoholinį skystį „Dozę"
ir juo nori vaišinti saldesnius
gėrimus mėgstančias europie
tes bei amerikietes. „Dozė"
būsianti aukščiausios koky
bės trijų skonių lietuviškas
„kokteilis".
Būdinga naujove: į už
sienio rinką pradėjo veržtis ir
protinio veikimo, be darbo, tin
giai". Tad, nenorėdamas pak
liūti į tokių kategoriją, šalia
dažno fizinio darbo, bandau ir
rašinėti, rašymą priskirdamas
prie protinio veikimo.
Didelį paskatinimą gaunu
ir iš kai kurių skaitytojų pa
geidavimų, kad rašyčiau dau
giau, ypač po mano prieš pus
metį „Drauge" spausdinto ra
šinio „Tėviškėle, tėviškėle".
Kartą giminaitė iš Kanados
telefonu užklausė, kodėl dau
giau neberašau.
Tarp kitko, ji „Draugą"
nuo pradžios iki pabaigos pe
rskaito savo aklam vyrui. Tai
pasiaukojimas savo artimui ir
meilė savai spaudai! Daug ge
rų atsiliepimų apie „Tėviškėle,
tėviškėle" esu gavęs per ka
lėdines korteles ir šiaip laiš
kučiais bei asmeniniais pasi
sakymais. Viena vietinė mote
ris, manau juokais, net pagra
sino, kad, jeigu daugiau nera
šysiu, atsisakysianti dien
raščio prenumeratos.

JAV Kongreso narys John M. Shimkus rūpinasi ne vien lietuvių politi
niais reikalais, bet nuoširdžiai domisi lietuvių kultūra bei menu. Tad
mūsų tautiečiai džiaugiasi, kad ..savas žmogus" p e r r i n k t a s į JAV
Kongresą antrai kadencijai.
V. Jasinevi&aus nuotr

Panašiai kaip „Tėviškėle,
tėviškėle" rašiny, sumaniau
aprašyti vienos dienos nu
tikimus savo pensijoniškame
gyvenime. Gal tai ir nėra ti
piškas pensininko gyvenimas,
tačiau skaitytojas gal ras ką
nors bendra ir įdomaus. Skai
tytoją bandysiu prilaikyti nuo
žiovavimo ir pasišaipymų be
skaitant mano eilutes.
Apie paukštelius,
žvėrelius ir žmones
Per mano jau netrumpą
pensininkavimo
laikotarpį
niekuomet neteko patirti to
kios sudėtingos bei nuotykin
gos dienos, kaip paskutiniąją
pirmą balandžio — melagių
dieną. Ta diena būna ypatinga
ir tuo, kad tai mano „antrasis"
gimtadienis. O jų turėjau net
„tris". Kaip tą malonę ar
nemalonę man teko užsitar
nauti, jau esu rašęs įvade
minėto „Tėviškėle, tėviškėle",
tad gal ir nevertėtų apie tai
kartoti. Tikrąjį mano gimta

dienį, kovo 31 d„ kada. mano
mamos teigimu, gandras mane
atgabeno į šį pasaulį, jau
buvome šventę dieną prieš.
Suėję šeimos nariai, prie kuk
lių pietų, kavutes ir gimtadi
enio pyrago sudainavo „Il
giausių metų", o aš turėjau už
pūsti septynias ir pusę žva
kutės. Dalį jų leidau užpūsti
mano dvejų metų dukraitei,
kas ją padarė labai laimingą.
Žmona mano gimtadienį vi
suomet švenčia tą dieną, nes ji
geriau patikėjo mano mamos
versijai. Sako. tik mama turėjo
geriausiai žinoti kada gimiau,
o ką tie dokumentai popier
galiai rodo — viena nesąmone.
Rytojaus diena, balandžio
pirmoji, savo išdaigas pradėjo
krėsti gana anksti, saulei dar
nei nebandant užtekėti. Mat
prieš keletą dienų prie už
pakalinėje kiemo dalyje esan
čio sandėliuko pritaisiau iš
dukros Almos gautą kalėdine
dovaną — elektrinį prietaisą,
kuris, nepageidaujamiems ele

Kadangi jau daugiau kaip
50 metų praslinko, kai vadina
moji „antroji lietuvių imigran
tų banga" pasiekė šio svetin
go krašto krantus, nereikia
stebėtis, kad nemažai jų orga
nizacijų, įsteigtų kone nuo pat
Amerikoje įsikūrimo pradžios,
šiuo metu švenčia auksinę su
kaktį.
Viena tokių — Lietuvių
Bendruomene. Ji pradžią gavo
dar pabėgėlių stovyklose Vo
kietijoje, kad jungtų visus lie
tuvius, atsidūrusius už savo
tėvynės ribų, padėtų išsilai
kyti, nepaskendus svetimų
vandenų verpetuose, rūpintų
si pavergto gimtojo krašto
laisvinimu. Iškėlusi vilties vė
liavą su įrašu: „Lietuvių
Charta", benamė lietuviškoji
bendruomenė ilgainiui paskli
do kone po visus pasaulio
kraštus.
Nemažos jos dalies visgi
neišgelbėjo nei .lietuvių Char
ta", nei kiti pasižadėjimai nie
kuomet nepamiršti savo kal
bos, kilmės, pavergtos tė
vynės. Nubiro ji svetimų kraštų
šalikelėse ir kasdienybes paukš
čiai sulesė... Bet buvo ir daug.
kurie davė šimteriopą vaisių.
Tai tie ryžtingieji veikėjai
šiandien švenčia brandžias
nueito kelio sukaktis, kurio
mis gali vertai didžiuotis. Tie
sa, daug anų pasišventėlių,
įpūtusių Lietuvių Bendruo
menei pirmąją gyvybės lieps
nelę, tų sukakčių nebesu
laukė, o kaip jie dabar di
džiuotųsi laužu, kuris iš tos
kuklios liepsnelės užsiplieskė!
LB—ės gyvuoja daugelyje kraš
tų, ne tik Vakarų pasaulyje;
bet ir tolimuose Rytuose, su
darydamos tarytum margą
raštą spalvingoje juostoje,
pavadintoje Pasaulio Lietuvių
Bendruomene. Visos kartu jos
yra jėga, tvirtovė, kurios jokie
svetimi vejai neįstengia sugri
auti. Vienintelis pavojus gali
kilti tik iš vidaus, bet džiaugs
mingų sukakčių metu ne
laikąs apie tai kalbėti.
Prieš metus šventėme JAV
LB 50 metų veiklos sukaktį.
Šiemet pusšimčio metų ju
biliejų pamini eilė atskirų LB
apylinkių bei apygardų. Vie
nos labai iškilmingai, kitos
kukliau, bet kiekviena sukak
tis, ypač jeigu Bendruomene
dar veikli, yra labai svarbi,
verta gražiausių sveikinimų.
Šį savaitgalį 50 metu su
kaktį švenčia Philadelphia.
PA, Lietuvių Bendruomenė.
Kadangi tai viena veikliausių,
nereikia stebėtis, kad ir šven
tė neeilinė. Juo labiau, kad
Philadelphijoje gyvena ir JAV
LB Krašto valdybos pirminin

kas Algimantas Gečys, ir kai
kurie kiti valdybes nariai, o
pati vietove nelabai toli nuo
JAV sostines, tad iškilmėse
gali dalyvauti Lietuvos amba
sadorius JAV-se, konsulai ir
kiti žymūs svečiai.
Negana to. Philadeiphijos
LB valdyba įspareigojo labai
prasmingu būdu pasitarnauti
lietuviškam reikalui — šiemet
ji ruošia JAV LB Kultūros
tarybos premijų įteikimo iškil
mes. Vadinasi, šis savaitgalis
bus tikrai šventiškas ir vertas
dėmesio. 'Nėra abejonės, kad
šventės rengėjams jis suteiks
ir daug įtampos bei rūpesčių.)
Philadeiphijos miestas ir
Pennsylvania valstija užima
svarbią vietą Amerikos istori
joje. Tai, sakytume, Jungtinių
Amerikos Valstijų lopšys,
kuriame suposi jauna, besilaisvinanti iš kolonistų britų
ir kitų europiečių „globos",
valstybė, ieškodama savo
kelio „Naujajame pasaulyje".
Philadelphijoje buvo pasirašy
tas JAV Nepriklausomybes
Aktas ir kiti svarbūs, žmonių
bei valstybes laisvę saugan
tys, dokumentai. Jeigu kas no
rėtų atrasti JAV-ių tikrąsias
šaknis, turėtų apsilankyti šia
me mieste, pamatyti, kur gimė
ir vystėsi laisvės, nepriklau
somybės mintis, kur didieji šio
krašto „tėvai" grindė '"kelius
JAV-ių ateičiai. Philadelphi
joje yra ir šio krašto „Laisvės
varpas". Tiesa, jis įskilęs 'nuo
pat pirmo sirskambėjimo). ta
rytum primindamas, kad jokia
demokratija, jokia valstybė
negali būti visiškai^tobula —
nejučiomis .wje- atsiranda ply
šių ir įskilimų. Tačiau pasi
ryžimas ir gera valia gali visus
trūkumus nugalėti.
Šioje valstijoje iš dalies
glūdi ir lietuvių imigracijos
šaknys. Prieš I pasaulinį karą
ir po jo čia atvykę, mušt? tau
tiečiai rado tik sunkų darbą ir
diskriminaciją, bet jų dvasia
nepalūžo. Kiek organizacijų,
parapijų jie įkūrė, kiek knygų,
žurnalų ir laikraščių leido,
mokyklų savo vaikams steigė'
'Ir mūsų ..Draugas" gimė Pennsylvanijoje.) Toji gaivalinga
veikla, nors ilgainiui aptilusi,
visgi įkvėpė ir vėlesniuosius
lietuvius imigrantus' žengti
lietuvybei naudingu keliu.
Tad nereikia stebėtis, kad to
kia stipri šiandien Philadei
phijos LB. kad ji ryžosi su
rengti iškilmingą šventę savo
auksinės sukaktfes proga.
Sveikiname visus Phila
deiphijos <ir Pėrinsylvanijos)
lietuvius, dėkojame jiems už
pasiryžimą, darbą ir ištikimy
be Lietuvai!

mentams priartėjus, automa
tiškai apšviečia kiemą. O mū
sų miegamasis yra kaip tik
toje namo pusėje, kur tą gud
rųjį prietaisą pakabinau. Jau
dvi naktis prieš tai šis elek
troninis užtaisas negailestin
gai mane pažadino, kai kieme,
žolę beknibinėdamas, mažas
zuikutis įjungė jo mechaniz
mą, uždegdamas stiprokas
lempas. Kitą dieną žmona ant
lango pakabino storesnes me
džiagos užuolaidas, kad ta
šviesa daugiau manęs neža
dintų, o svarbiausia, kad koks
piktas įsibrovėlis mūsų ner.ušautų. Bent taip ji nejučiomis
išsitarė
Gal ji ir teisi buw,. nes
šiais laikais juk daug. oi daug.
nemaloniu dalykų nutinka
Šią naktį, šviesai užsidegus,
vėl gana lengvai pabudau ir.
atsargiai praskleidęs užuo
laidas, ieškojau piktadariu Ši
kartą visiškai nesunkiai į\
radau. Tai buvo mūsų katinas
Tigras. Plytiniu takučiu artė

damas prie namo. įte žvilg
terėjo i mane ir tuo'pačiu mo
mentu iš dantų paleido savo
nakties laimikį-, jauną zuikuti.
Visiškai neišgąsdino" jo staigiai
užsidegus: šviesa. Patikrinęs,
ar zuikutis jau nebegyvas, jį
palikęs ant tako. nukeliavo
sau toliau. Visuomet jis taip
elgiasi su visomis Šipro au
komis, jas palikdamas kur
nors. šeiraininkan
- ma
tomose vietose. Tai dar
mas; matyt nori suraukti pa
gyrimo, kad y r a ' n n id>r
Tik su pelėmis ts olgiasi ki
taip. Su jomis žaidžia ilgą lai
ką, tai paleisdam
,,>1 po
savo letena prispausdamas,
kol nu.-ibos;a arui išalksta. Kar
tais pelytei pavyks' • H .
sprukti, netapus
Per jo nagus ir danr - p
daugybe

mažų

s;:!vonmelių:

suaugusių ir lumj zuik"
kurmiu, pelui, voveriu, įvairių
paukštelių ypač '.'<>-• i*'kiau
šiniu išsiritusių ir .»
laiku iškritusių Bus daugiau

DRAUGAS, 2 0 0 2 m. lapkričio 16 d., š e š t a d i e n i s

„LIETUVOS ŠALTINIO
VANDUO MAN SKANESNIS UŽ
ČIKAGOS VYNĄ"
Vytautas
Čekanauskas,
garbės konsulas Los Angeles,
1996 m. p r i s t a t y d a m a s dr.
Leoną Knaučeliūną Didžiojo
Lietuvos Kunigaikščio Gedi
mino ordinui, r a š ė Lietuvos
prezidentui:
„Visuomenės
veikėjas. Priklauso Lietuvos
Vyčiams ir daug metų y r a j ų
atstovas Amerikos L i e t u v i ų
Taryboje. Yra Neo-Lithuania
korp. filisteris, dvi kadencijas
buvęs vyr. valdybos vicepir
m i n i n k a s . Labai
aktyvus
Amerikos Lietuvių T a u t i n ė s
sąjungos narys. 10-ti m e t a i
k a i p yra sąjungos vyr. valdy
bos pirmininkas. 1970 m e t a i s
surengė sovietų vykdomo lie
tuvių tautos genocido p a r o d ą
Čikagoje, kurią a t i d a r ė vėliau
tapęs JAV prezidentu G e r a l d
Ford. Už a n t i k o m u n i s t i n ę
veiklą 1970 m. gavo B u l g a r ų
nacionalinio fronto m e d a l į .
1981 m. Vašingtone s u r e n g ė
'Amerikos balso' lietuvių sky
riaus 30 metų s u k a k t i e s mi
nėjimą, kuriame kalbėjo įta
kingas JAV senatorius C h a ries Percy. Keturias kadenci
j a s buvo JAV LB t a r y b o s na
rys, ėjo įvairias p a r e i g a s .
Sėkmingai pravedė k u l t ū r o s
fondo 1966 metų vajų, v a d o v a 
vo BALFo r i n k l i a v a i , laik
raščio 'Dirva' 70 m e t ų s u k a k 
ties vajui, įsteigė m i r u s i o sū
n a u s Eugenijaus v a r d o 1,000
dol. jaunimo premiją, k u r i k a s
metai skiriama m e t ų a k t y 
viausiam j a u n u o l i u i u ž i š 
skirtinę lietuvišką
veiklą.
(Šiemet m i n i m a ir K r i a u čeliūnų s ū n a u s E u g e n i j a u s
25-erių metų mirties s u k a k t i s .
A. V. Š.) Daug ryžto ir su
manumo parodė 1968 ir 1972
m., būdamas JAV ir K a n a d o s

lietuvių t a u t i n i ų šokių šven
čių r e n g i m o k o m i t e t ų pir
mininku. 1963 m. su žmona
I r e n a įkūrė Čikagoje, pagal
Montessori auklėjimo sistemą,
lietuvių v a i k ų n a m u s . Už nuo
latinę globą ir nuopelnus Lie
tuvių M o n t e s s o r i draugijai,
Dainavos m e n o ir tautinių šo
kių ' G r a n d i e s ' a n s a m b l i a m s
y r a jų g a r b ė s n a r y s . Buvo
VLIKo ir d a b a r Tautos fondo
t a r y b ų n a r y s . Vėliausias jo
n u o p e l n a s - t a i jo d o v a n a
n e p r i k l a u s o m a i Lietuvai įrengimas mažųjų gyvulių li
goninės prie Lietuvos Vete
rinarijos Akademijos Kaune".
Gedimino ordinas dr. Leonui
Kriaučeliūnui buvo suteiktas.
Šiame
pristatyme
dar
n e p a ž y m ė t a , k a d 1995 m. j a m
Lietuvos Veterinarijos akade
mija s u t e i k ė Garbės daktaro
vardą, o Išeivijos šaulių sąjun
ga jį apdovanojo „Žvaigždės"
ordinu.
Žinoma, toje taupioje in
formacijoje p a ž y m ė t i tik pa
grindiniai d r . Leono Kriaučeliūno g y v e n i m o ir veiklos
bruožai. B ū d a m a s veržlus, ne
t a u p u s , k a i reikėjo a u k o t i
lietuviškai veiklai, žodingas,
kai reikėjo g i n t i teisų Lietuvos
laisvinimo r e i k a l ą , L e o n a s
Kriaučeliūnas Amerikos išei
vijoje paliko ryškią žymę. Ne
pažinojusiam D a k t a r o ir no
rinčiam s u s i d a r y t i jo paveiks
lą iš l i t e r a t ū r o s ir bendražygių
p r i s i m i n i m ų , iškyla įvairia
lypė - spalvinga asmenybė.
Štai vieni sako, kad tai buvęs
ryškus vadovo tipo žmogus. O
š t a i kolega L i e t u v i ų t a u t i 
ninkų sąjungoje J o n a s J u r k ū 
n a s y r a s a k ę s , k a d t a i buvo
nepamainomas darbininkas.

Dr. Leonas Kriaučeliūnas (kairėje), išryškindamas gla'.dų rengimo
komiteto ir JAV LB Krašto valdybos darbą rengiant IV [autinių šokių
šventę, už visokeriopą pagalbą dėkojo Vytautui Voiertui ir įteikė gautą iš
Kongreso nario E. Derwinski JAV vėliavą.
Jis, ką nors organizuodamas,
pagrindinį d a r b ą p a p r a s t a i
atlikdavo p a t s . Pavyzdžiui,
kai reikėdavo sukviesti žmo
nes, pats sėsdavo prie telefo
no, nepasikeldamas nors ir
keliolika valandų. O Išeivių
krikščionių demokratų gene
ralinis sekretorius P r a n a s Po
vilaitis, kuriam su Daktaru
y r a tekę atlaikyti ne vieną
politinę akciją, sumuoja taip:
„Jeigu Kriaučeliūnas organi
zuodavo, kokią bebūtum da
vęs j a m didumo salę, jis visas
sugebėdavo užpildyti".
„Leonas buvo veikėjas jau

UŽ PREZIDENTĄ VALDĄ ADAMKŲ!
Lietuvos Respublikos prezidentui Valdui Adamkui pareiškus,
kad jis kandidatuoja antrai kadencijai, Jungtinėse Valstijose
ėmė b u r t i s jo bičiuliai, pažįstami ir kiti lietuviai, kuriems
svarbi tėvynės Lietuvos ateitis. J i e ėmėsi iniciatyvos organi
zuoti rėmėjų komitetą, kuris apimtų kuo daugiau JAV vieto
vių k u r gyvena lietuviai. Pasivadinę Prezidento Valdo Adam
k a u s rėmėjų komiteto vardu, jie talkina savo darbu, remia
lėšomis, skatina savo kaimynus ir pažįstamus Lietuvos pi
liečius r e m t i ir balsuoti už Valdą Adamkų, kad jo pirmoje ka
dencijoje pradėti darbai b ū t ų baigti ir užsibrėžti tikslai
įgyvendinti.
S p a u s d i n a m a s Prezidento Valdo Adamkaus rėmėjų komiteto
dabartinių narių sąrašas. Nauji nariai vis jungiasi prie komi
teto, todėl ateityje, jei reikės, skelbsim naujų narių sąrašus.
Dr. Kazys ir Marija Ambrozaitis Dr. Romas ir Nijolė Kašubą
Paulius Aras
Juozas Kazickas
Algis ir Dalia Augūnas
Algimantas ir Alė Kėželis
Stasys ir Elena Baras
Romas Kezys
Danguolė Bartkuvienė
Povilas ir Rūta Kilius
Vytautas ir Danutė Bindokai
Rita Kisielienė
Indrė Biskytė
Vacys ir Asta Kleiza
Algerd Brazis
Narcizas Kreivėnas
Vytautas ir Dalia Černius
Dr. Giedrė Kumpikaitė
Gediminas ir Sigita Damasius
Vytautas Lapatinskas
Rimantas ir Danutė Dirvoms
Jurgis ir Viligailė Lendraitis
Rimas ir Pranutė Domanskis
Vytenis ir Elzytė Lietuvninkas
Regina Gailiešiutė
Dr. Antanas ir Aldona Lipskis
Algimantas ir Teresė Gečys
Aldona Markelienė
Vytautas ir Liuda Germanas
Viktoras ir Vida Memenąs
Jaunius ir Dalia Gilvydis
Sofija Mickevičienė
Dr. Stasys Goštautas
Aras Mieželis
Benius ir Vida Grigaliūnas
Anatohjus ir Danutė Milanas
Vidas Grigaliūnas
Michael Minieka
Rimas ir Regina GriSkelis
Tadas ir Ingrida Misiūnas
Vytautas ir Dalia Januskis
Vaclovas ir Margarita Momkus
Birutė Jasaitienė
Dr. Gediminas Murauskas
Vytautas ir Elena Jasinevitius
Leonas ir Regina Narbutia
Kęstutis ir Dalia Jėčius
Regina ir Bernardas Narušis
Gediminas ir Birutė Jodwalia
Dr. Rimgaudas Nemickas
Petras ir Virginija Jokubauskas Algis ir Kristina Norkus
Audrelė Jonynaitė
Evelina Oželienė
Algis ir Linda Jonynas
Dr. Mykolas ir Audronė Pakstys
Bronius Juodelis
Rimas ir Helen Petrauskas
Pranas ir Ilga Jurkus
Leonas ir Danutė Petronis
Regina JuŠkaitė-Švobienė
Vytautas Petrulis
Albinas ir Angelė Kamius
Vytautas ir Ramutė Petruševičius

Dr. Romualdas ir Dalia Povilaitis
Vytautas Radžius
Dr. Leonidas ir Praurimė Ragai
Dr. Antanas ir Alė Razma
Dr. Antanas G. ir Asta Razma
Dr. Ed. P. ir Kristina Razma
Algis ir Irena Regis
Dr. Zenonas ir Aldona Rekašius
Algis Rukšėnas
Dr. Leonas ir Ona Sabaliūnas
Bronius Siliūnas
Dr. Donatas ir Daina Siliūnas
Dr. Saulius Šimoliūnas
Aras ir Rūta Staniulis
Vladas Stankevičius
Aldona Stempužienė
Jonas ir Gražina Talandis
Dr. Donatas Tijūnėlis
Jonas ir Gražina Urbonas
Dr. Vainutis Vaitkevičius
Vytas ir Aldona Vaitkus
Dr. Aldona Valis
Jonas ir Natalija Vaznelis
Dr. Romualdas ir Birutė Viskanta
Zigmas Viskanta
Vytautas Volertas
Algis ir Yolanda Zaparackas
Frank ir Elenor Zapolis
Horstas ir Aldona Zibas
Sigitas ir Vida Zubkus
Darius ir Ina Žukauskas

Prezidento Valdo Adamkaus rėmėjų komitetas
Vytautas Germanas, pirmininkas

nuo gimnazijos laikų, - prisi
mena Irena Kriaučeliūnienė.
- Jis kūrė visokiausias sąjun
gas, universitete maitino stu
dentus ir pan., bet charakte
riu jis buvo tipiškas suvalkie
tis: jis norėjo turė'.i visko dau
giau negu kiti ir pats turėjo
būti geresnis, žymesnis negu
kiti".
Šį rudenį sukanka pen
keri metai, kai dr. Leono Kriaučeliūno nebėra tarp gyvųjų. Jo
darbą tęsia anūkė Kristina
Jonušaitė - tikras senelio pa
veikslas - organizuota ir verž
li Lietuvių Jaunimo sąjungos
sekretorė. Bendražygių ir
bendraminčių prisiminimuo
se, spaudos puslapiuose, ar
chyvuose liko Daktaro darbai
ir mintys. Jis, atrodo, buvęs
ne tik dalykiškas, bet mokėjęs
būti lyriškas bei sąmojingas.

Spaudos k o m p l e k t u o s e yra
likę nemažai straipsnių: in
terviu arba pranešimų vienu
ar kitu klausimu. Tai nenuobodaus žmogaus pasisakymai.
J i s išradingai prieina prie
problemos, kas turėjo patikti
ir klausytojams. Štai kalbos,
pasakytos Neo-Lithuania stu
dentų stovyklos a t i d a r y m e
1969 m. ištrauka, kurioje jis pasi
rodo kaip politikas-lyrikas:
„Nesu tikras, a r kažkada,
skaitant ar galvojant apie mū
sų tautos dabartinę padėtį, su
sidarė tokios pasakos vaizdas.
Gražioje saloje žydėjo sodai,
žieduose dūzgė bitės ir skraidė
drugeliai. Joje gyveno rami
žemdirbių šeima. Vieną dieną
pakilo didžiulė audra... Salos
dalis pradėjo plyšti ir tolti nuo
pagrindinės dalies. Dalis šei
mos narių, norėdami išvengti
audros, sušoko a n t atplyštančios dalies ir palaipsniui tolo
nuo savo namų. Pasilikusieji
šaukė: 'Pasilikite, a u d r ą per
gyvensime ir savo sodybą ats
tatysime, juk jūsų laukia ne
žinia!' Plaukią ant atplyšusios
dalies atsako: 'Ne. Ieškosime
priemonių audrai sustabdyti,
tuo padėsime jums. Geriau neži
nia, nei gyvenimas baisios aud
ros siautėjime!' Ant atplyšu
sios dalies esantiems tolydžio tols
tant, pasiliekantieji pasiuntė
paskutinį
šūkį:
'Išlikite!'
Tolstantieji atsakė: 'Ištesėkite!'"
Tokia alegorija Leonas
Kriaučeliūnas pavaizdavo lietu
vių tautos likimą. Jis buvo vie
nas iš tų, kurie narsiai ir pasi
aukojančiai kovėsi dėl lietuvy
bės išeivijoje, dėl Lietuvos
laisvės. Jo mintys originalios.
Štai ir šiandien, kada mėgina
ma sovietinę okupaciją „išbal
tinti", gali būti a k t u a l ū s jo žo
džiai, pasakyti minėtoje kalbo
je: „Ne gerų namų ar kelių stoka,
ne skanesnio valgio a n t stalo
nebuvimas y r a tautos tragedi
ja. Tautos tragedija y r a laisvės
neturėjimas, tautos tragedija
yra imperialistinės komunis
tinės Rusijos uždėtas vergijos
jungas. Todėl nesvarbu, a r na
mai būtų m a r m u r o kolonomis
puošti ir gatvės gražiausiai
blizgėtų..."
Kita nesenstanti jo mintis

JAV LB Krašto valdybos
Socialinių reikalų taryba
Ruošia:
Birutė Jasaitienė ir Aldona Šmulkštienė
2711 West 71 Street, C h i c a g o , I L 60629
Tel. 773-476-2655; Fax. 773-436-6906

IDENTITETO VAGYSTES
Šiandieną visoje Ameri
koje yra didele problema su
identiteto — tapatybės vagys
tėmis. Visi žmonės, o ypač
nauji imigrantai gali turėti
didelių problemų, jei jų ta
patybė yra pasisavinama. Imi
grantams tai gali būti itin sunku,
ypač tais atvejais, kada jie
anksčiau buvo nelegalūs ir
dirbo naudodami skirtingus,
įvairius „Soc. Sec." numerius.
Kiti imigrantai gali turėti pa
našias pavardes, kurias su
maišo kredito įstaigos taip,
kad jie paskui sumaišo ir įvai
rias žmonių bylas. Tačiau pa
darytos klaidos tai dar nėra
per daug didelė problema, di
džiausia problema yra tada,
kai žmogaus tapatybė apgal
votai pavagiama. Pavogtos ta
patybės pasekmės gali būti la
bai sunkios ir nuostolingos.
Jūsų tapatybę pavogęs, asmuo
gali gauti paskolas, kredito
korteles, nuomoti butus, pirk
ti automobilius ar kitus da-lykus, ir visa tai daryti Jūsų
vardu. Yra tiesiog bauginančiai
lengva vagims pavogti jūsų ta
patybę.
Čia k e l e t a s tokių vagių
veiklos būdų:
1. pavogiama jūsų piniginė
su dokumentais;
2. vagis užpildo adreso
pakeitimo formą ir gauna jūsų
paštą;

3. iš šiukšlių dėžės pava
gia jūsų įvairius, neatsargiai
išmestus d o k u m e n t u s , pvz.
patvirtintus kredito kortelių
pasiūlymus j u m s ;
4. vagis, j u m s a t l i e k a n t
ATM t r a n s a k c i j a s , žiūrėda
mas per jūsų petį, sužino jūsų
PIN numerį;
5. vagis naudoja asmeniš
ką jūsų informaciją, kurią ra
do kompiuteryje.
Kaip išvengti tokios vagys
tės, kaip netapti auka — geriau
sias būdas t u r b ū t yra gerai su
sipažinti, k a i p tai gali k a s
nors padaryti, ir paskui saugo
tis, kad neduotumėte vagiui
progų. Žmonės turėtų išmokti
laikyti savo privačią informa
ciją saugiai ir nesidalinti j a su
visais. Taip pat yra p a t a r t i n a
nusipirkti popieriaus smulkintoją — „paper shredder", kuriuo
sunaikinti visus i š m e t a m u s
dokumentus — laiškus, pasiū
lymus, kad niekas negalėtų jų
iš šiukšlių dėžės pasisavinti.
Federalinė valdžia ir daugu
ma Amerikos valstijų dabar
turi griežtus įstatymus prieš
tapatybės vagystes, bet, va
gystei įvykus, yra labai sunku
pagauti nusikaltėlį.
Norint gauti daugiau infor
macijos apie identiteto vagystes,
žiūrėkite į kompiuterį: Federal
Trade Commission tinklalapis
(web site)
httpjfwww.fic.gov

yra pasakyta draugų rate, mi
n i n t savo 75-mecio sukaktį (iš
a s m e n i n i o archyvo): „Norė
čiau dabar, kada mes turime
visas jėgas sutelkti Lietuvos
laisvinimui, pasakyti: ne lai
kas kelti tai, kas mus skiria,
ne
laikas
vieni
kitiems
priekaištauti - visos patrioti
nės srovės turi ugdyti darnų
sugyvenimą ir plėsti bendrą
darbą, k a d svetimųjų vergija
būtų išblokšta iš mūsų tėvų
žemės. Kėlimas vieni kitiems
priekaištų iš praeities ir da
barties tik šaldo bendro darbo
atmosferą ir trukdo bendram
darbui, džiugina okupantą".
Leonas
Kriaučeliūnas
(1919.11.28 -1997.11.25; savo
gimtadienio dieną, lapkričio
28-ąją, gulėjo karste) gimė
Žynių kaime. Žaliosios vals
čiuje, Vilkaviškio apskrityje.
1940 m. baigė Vilkaviškio J .
Basanavičiaus vardo gimnazi
ją ir įstojo į Kauno veterinari
jos akademiją. Buvo baigęs 8
semestrus, kai 1944 m. karo
a u d r a jį su seseria ir tėvais
nubloškė į Vokietiją. Ten siekė
mokslo toliau. 1946 m. baigė
Hanoverio aukštąją veterina
rijos mokyklą. „Negalvodamas
pasilikti Vokietijoje, toje pa
čioje mokykloje parengiau dak
t a r a t ą iš chirurgijos discip
linos, apgyniau disertaciją ir
m a n buvo suteiktas mokslų
d a k t a r o laipsnis", - 1996 m.
„Kauno dienos" (Nr. 145) ko
respondentui sakė dr. L Kriau
čeliūnas. 1949 m. jis išvyksta į
J u n g t i n e s Amerikos Valstijas.
Išlaikęs Illinois valstijos eg
z a m i n u s , 1953 m. Čikagos
priemiestyje atidarė mažųjų
gyvūnų kliniką ir įsitraukė į
lietuvišką, tautinę veiklą.
N o r s išeivijoje išgyveno
penketą dešimtmečių, bet vi
sada širdyje nešiojosi šventą
tėvynės v a r d ą ir skolos j a i
j a u s m ą . Kaip jis pats interviu
sako, „dirbant praktinį veteri
narijos darbą Amerikos žemė
je, m a n e lydėjo sėkmė". 1992
m. pirmą kartą aplankęs Lie
tuvą, „pirmiausia skubėjau į
Kauną ir į Veterinarijos aka
demiją". Ten jis pastebėjo ma
terialinius sunkumus, patalpų
smulkiesiems gyvūnams gy-

dyti trūkumą ir nutarė šeimos
lėšomis
įrengti
modernią
kliniką. 1996 m. įvyksta „Dr.
Leono Kriaučeliūno klinikos"
atidarymas. „Tai mano dova
na Veterinarijos akademijai,
dovana mano gimtajai Lie
tuvai, kurios šaltinio vanduo
man skanesnis už Čikagos vy
ną, - sakė per atidarymo išk
ilmes Daktaras. - Ši klinika tai lyg atlyginimas už mano
mokslą ir įgytas žinias aka
demijoje".
Klinikos atidarymo iškil
mėse dalyvavęs tuometinis
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas Bronius
Nainys po to „Pasaulio lietu
vyje" rašė: „Kiek mes daug
kalbame apie pagalbą Lietu
vai, einam į visuomenę prašy
dami lėšų, daug posėdžiauja
me, priiminėjame rezoliucijas,
daug žadame, į Vilnių komisi
j a s siunčiame patriotizmo mo
kyti ir dažniausiai iš tų pa
žadų nieko neišeina. Dr.
Kriaučeliūnas be posėdžių, be
rezoliucijų, be garsių šūkių, be
rinkliavų, tiktai savo šeimos
remiamas, ypač žmonos Irenos
visuomet padedamas, savo
šeimos lėšomis įrengė milijono
dolerių vertės smulkių gyvulių
kliniką ir ją padovanojo Vete
rinarijos akademijai. Ar yra
koks nors kitas užsienio lietu
vis taip padaręs išsilaisvinu
siai Lietuvai, aš nežinau", rašė B. Nainys.
Klinika, aprūpinta pažan
giausia technika, buvo pasku
tinė Daktaro auka Lietuvai.
Viename klinikos kabinete
mecenato
atminimui
yra
įrengtas memorialinis kampe
lis. Po dr. L. Kriaučeliūno
mirties 1997 metais kliniką
globoja Irena Kriaučeliūnienė.
Ir laisva Lietuva, ir šis moks
lo židinys yra akivaizdžiausias
žmogiškojo gyvenimo prasmės
liudijimas ir geriausias pa
minklas išėjusiam.
Šv. Mišios už Leono Kriau
čeliūno ir jo s ū n a u s Euge
nijaus sielas bus a t n a š a u 
jamos lapkričio 25 d., pirma
dienį, 11 vai. 30 min. rytą Pa
laimintojo Jurgio Matulaičio
misijos koplyčioje.
Audronė V. Škiudaitė

ir taip p a t „Sočiai Security Administration" lape:
httpJ/www.
ssa.gov.
J e i k a s pavogė jūsų „Soc.
Sec." kortelę ar numerį skam
binkite tuojau „Soc. Sec."
įstaigai ir praneškite. Taip pat
tuojau užpildykite skundą,
susisiekite su telefonu PTC —
Identity Theft Hotline 1-877roTHEFT
arba
paštu:
Identity Theft Clearinghouse,
F e d e r a l T r a d e Commission,
600 Pennsylvania Ave., NW,
D.C. 20580 kompiuteryje:
www.
consumer.gov/idtheft
FTC negali ieškoti krimi
nalistų, bet gali suteikti infor
maciją, k a i p išspręsti proble
mas, kurios atsiranda, kai j ū 
sų t a p a t y b ę k a s nors pavagia.
Nukentėjusieji turėtų vi
s a d a susisiekti ir pranešti
apie nelaimę trim pagrindi
nėm k r e d i t o įstaigom, tai:
Equifax
— 800-525-6285,
Experian 888-397-3742, Trans

Union 800-680-7289.
Šios įstaigos prie jūsų
kredito pranešimo pridės, kad
buvote apgavystės — vagystės
auka, ir taip pat, kai kredito
riai jiems skambins, kada jūs
norėsite atidaryti naują kredi
to sąskaitą ar pakeisti egzis
tuojančią, kad jie žinotų, kas
jums atsitiko.
Dažnai žmonės būna labai
n e a t s a r g ū s , nešiojasi visus
savo dokumentus su savimi,
juos pameta ar kas nors juos iš
kišenės ištraukia ir pavagia.
Paskui turi daug nemalonu
mų, kol viską susitvarko, taip
pat tokiu atveju praranda ne
tik laiko, darbo, bet ir pinigų.
Negalvokite, kad apvagia
tik k i t u s , o ne j u s , būkite
atsargūs, kad j ū s netaptumėte
ta auka.
Naudotasi medžiaga iš
„National Consumer
Law
Center" pranešimų.

•••MARGUMYNAI" •
NUSIKEKDCAS DAUG
KAINUOS
Čikagos miesto tarybos fi
nansų komitetas pasiūlė nau
ją potvarkį, pagal kurį ne
p r a u s t a b u r n i a i ir keikūnai,
nesuvaldę liežuvio viešose vie
tose, gali būti baudžiami iki
300 dol. pabauda. Potvarkis
galiojo ir anksčiau, bet daž
niausiai baudos buvo tik per
spėjimai a r nedidelė pinigų
suma. Šiemet Čikagos policija
j a u i š r a š ė 3,000 baudų už
keikimąsi ir miestas į savo
iždą galėjo įnešti apie 144,000
dol. G e r a i , kad bent lietu
viams tokios baudos netaikyti
nos, nes lietuvių kalboje tikrai

šlykščių keiksmažodžių nėra.
NUBAUDĖ UŽ RASINĘ
DISKRIMINACIJA
Lapkričio pradžioje J a 
ponijos Sapporo regiono teis
mas priteisė vieną Hokkaido
salos privačios vasarvietės
savininką sumokėti 25,000
dol., nes jis tris baltosios rasės
vyrus neįleido pasinaudoti
natūraliųjų karštųjų versmių
vandenimis. Maudyklės turėjo
užrašą — „Tik japonams", o
savininkas tvirtino, kad trys
girti rusai jūrininkai atsisakė
laikytis nustatytų taisyklių,
todėl buvo pašalinti.
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ALVITAS SAULUTEI ŠVIEČIANT
Alvitas yra žinomas jau
1506 m. Manoma, kad žmonės
ten dar seniau gyveno. Net ne
priklausomybės laikais Mis
viečių kaime rastas akmens
amžiaus kirvukas. Misviečių
kaimas yra Alvito valsčiuje
Sakoma: nežydi žiedas be
saulutės. O, „Saulutei" švie
čiant, Alvitas pradeda žydėti.
Kun. klebonas Vytautas Ka
jokas įsteigė vaikų globos
namus. Paklaustas, kaip kilo
ši mintis, paaiškino, kad,
lankydamas žmones, šeimas,
pamatė, kokioje padėtyje auga
vaikai. Atsirado galimybė
įkurti namus, kai netoliese
atrastas apleistas namas, kun
pradėjus remontuoti, didėjo
galimybė įkurti vaikų namus.
Narnai įsteigti 1999 m.
birželio 18 d. Juose apgyven
dinti vaikai palaiko ryšį su sa
vo tėvais. Savaitgalius pralei
džia pas tėvus. Kai kuriems
nėra tokių sąlygų grįžti namo,
tai jie lieka globos namuose.
Vaikų globa rūpinasi kle
bonas Vyt. Kajokas ir kelios
auklės. Vaikai mokomi gra
žaus elgesio, religijos. Pri
žiūrima, kad vaikai paruoštų
pamokas, susitvarkytų savo
daiktus. Jie plauna indus,
vyresnės mergaitės padeda
gaminti valgį; berniukai nu
pjauna žolę, skaldo malkas.
Taip pat augina daržoves ir
gėles, prižiūri mažą koplytėlę,
dažo suolus, dirba įvairius
ūkio darbus.
Pradžioje buvo tik 15 vai
kų. Dabar jau 25. Reikia dau

Kitu

giau vietos, nes vis atsiranda
daugiau, kuriems reikia glo
bos.
Aišku, finansinė padėtis
nėra gera. Trūksta lėšų įruošti
antrą aukštą ir pastatyti
naują priestatą Jeigu atsiras
tų žmonių, kurie galėtų
padėti. Lietuva būtų dėkinga.
Dabar atrodo, kad ./valdžios
ponams" nerūpi Suvalkija.
Vaikų tarpe yra labai ta
lentingų — su nuostabiais bal
sais ir meno gabumais. Vienas
jų, Gintaras Andriukaitis,
žada ir nori lankyti Žemės
ūkio mokyklą, būti geru ūki
ninku. Jam reikalinga fi
nansinė parama, nes namuo
se yra dar 7 vaikai.
Globos namai turi chorelį,
vadovaujamą vargonininkės
Venclovaitės.
Šiuos vaikų globos namus
remia „Saulutė". Už rūbų
siuntą „Saulutei" yra dėkingi
ne tik vaikų namai, bet ir
aplinkinių kaimų — Alvito,
Kaukakalnio,
Misviečių,
Šukių, Gižų, Vaičlaukio,
Gražulėnų, Obelupių bei kitų
žmonės. Tačiau dar daug vai
kų, kuriems reikalinga globa,
meilės šiluma. Jeigu kas ga
lėtų prisidėti ir juos paremti,
aukas galite siųsti „Saulutei"
419 Weidner Rd., Buffalo Grove, IL 60089 (tei. 847-^537-7949)
arba tiesiai klebonui V. Ka
jokui, 4288 Alvitas, Vilka
viškio rajonas, Lithuania.
O dabar truputį apie
Alvito bažnyčią, pavadintą Šv.
Onos vardu. Antrojo pasau-

žvilgsniu...

KAIP PAMILTI VYTAUTĄ ŠUSTAUSKĄ
'

Žmogus yra toks didelis
veidrodis — jis supranta tik
tai, ką atspindi jo sąmonė.
Tarkim — kiekvienas žmogus
turi ir teigiamų, ir neigiamų
savybių. Susitikęs kitą gražų,
teigiamą pilietį, žmogus jame
atpažįsta savo gražiąsias
savybes ir jį pamilsta (t.y. —
pamilsta save). O susitikęs ne
gražų, neigiamą žmogų, at
pažįsta jame savo bjauriąsias
savybes ir ima to žmogaus
nemėgti. Tuo būdu randamas
„atpirkimo ožys" ir viskas tar
si išsisprendžia — taip alkoho
likai pradeda nemėgti kitų
alkoholikų, tinginiai — tin
ginių, vagys — vagių, lietuviai
— lietuvių... Juk visada žy
miai lengviau yra nekęsti kito
žmogaus, negu savęs. O atrodo
— būtų taip paprasta — užuot
nekentus kito žmogaus (t.y. —
savo atspindžio veidrodyje),
pradėti taisyti bei šalinti šiuos
bruožus savyje. O išvis puiku
būtų ne nekęsti, o mylėti —
tiek save. tiek visus kitus. Su
visais tais bruožais, kuriuos
Dievas mums suteikė...
II
Yra toks skandalingas
gatvės politikas Vytautas Šus
tauskas. Jo daugelis inteligen
tų šalinasi, baisisi juo ir pikti
nasi, nes V. Šustauskas yra
mėgėjas išgerti, pasimušti ir
pasikolioti... Be to, jis tikriau
siai yra neskaitęs tokių
knygų, kaip l a k š t i n g a l a ne
gali nečiulbėti" bei nevaikšto į
maestro S. Sondeckio koncer
tus. V. Šustauskas — tai toks
chuligano arba „svieto lyginto
jo" tipas, kokių vakarais gat
vėse nemažai galima sutikti
prie barų ar tarpuvartėse. Ir
kas tame yra blogo? Juk gam
toje esama visokių sutvėrimų
— ir širšių, ir bimbalų. Ne
vien lakštingalos... O jeigu kas
nors nekenčia širšių, tai tas,
matyt, piktinasi ir Aukščiau
siojo valia bei visiškai nesis
tengia suprasti, kodėl jis tuos
padarus sukūrė. Ogi tam, kad

mus ko nors išmokintų — drą
sos, apdairumo, tolerancijos,
nesusireikšminimo.
III
Kiekviena mūsų neigiama
reakcija į kitą žmogų, gali būti
apibūdinama sena patarle —
„vagie, kepurė dega". Pvz., —
jei per televiziją koks nors žur
nalistas labai piktinasi, kad
politikai meluoja, tai tikėtina,
kad tas žurnalistas turi didelę
dovaną atpažinti melą, t.y. —
jis pats kažkuria prasme yra
melagis.
Pafantazuokim — o ką,
jeigu tie, kuriems dabar labai
nepatinka V. Šustauskas, vai
kystėje irgi labai norėjo būti
chuliganais, bet griežti ir
drausmingi tėvai jiems tos
galimybės nesuteikė. Todėl jie
— dabar ir iki gilios senatvės
— negalės sau ir savo tėvams
to nerealizuoto natūralaus
paauglystės būvio atleisti ir
keršys pasauliui, nekęsdami
šio bruožo Vytauto Šustausko
asmenyje. Ar ne paprasčiau
būtų ji pamilti, toleruoti? Ir
apskritai džiaugtis viskuo,
kas yra mumyse ir apie mus...

rv
Prisimenu vieną tiesioginę
TV laidą, kurioje V. Šus
tauskas ginčijosi su keliomis
elegantiškomis damomis —
jos buvo labai teisios ir labai
piktos, o V. Šustauskas buvo
neteisus, bet užtat visiškai
nepiktas, ramus ir atsipalai
davęs. Ir jis tas teisiąsias po
nias triuškinančiu rezultatu
nugalėjo. Kodėl? Ogi todėl,
kad dauguma TV žiūrovų nori
ramybės ir meilės, o ne piktų
ir visada teisių pamoksli
ninkų. Piktus ir teisius pamoks
lininkus dauguma jau turi savo
namuose — tai amžinai nepa
tenkintos žmonos, vyrai, any
tos, tai vedamieji straipsniai
didžiuosiuose dienraščiuose...
„Niekada man meilės ne
bus per daug", - dainuoja A.
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SAKO, ŽMOGUS ŽYDI VIENĄ KARTĄ
Kažkada girdėjau mintį,
kad žmogus žydi vieną kartą.
Jeigu tuo tikėti, Viktoras
Alekna sužydėjo senatvėje.
Jis - Sibiro tremtinys, ir tuo
daug pasakyta. Talentingam
literatui, literatūros tyrinėto
jui grįžusiam iš tremties per
ilgus vargus buvo suteikta
malonė dirbti kaimo mokyto
ju. Apie literatūrinį darbą ne
galėjo drįsti net svajoti. Dar
gyvendamas tremtyje jis mąs
tė apie literatūrą, bet savo
mintis dėjo į stalčius. Tyrinėjo
savo mylimos poetės Salo
mėjos Neries, su kuria jau
nystėje, studijų Kauno uni sio skirdamas giminės, apy
versitete metais, buvo pažįs linkes įvykių, gyvenamojo me
tamas, poezijos žodyną, jos to aprašymui, bet galima ras
Kaledų šv. Mišios ir vaikai, vaidine Kn.staus gimimą
biografiją. Grįžęs į Lietuvą ti ir kai kurių jo tolesnio gy
užmezgė privačią pažintį su venimo faktų. 1945 m. rugpjū
linio karo metu ji susprogdin
Vilniaus universiteto litera ty buvo suimtas ir ištremtas į
ta ir dar neatstatyta. Tai
tūros mokslininkais, bet išėjo Vorkutą. 12 ha turėjusio tėvo
graudus vaizdas, juo labiau,
į viešumą jau solidaus am Juozo Aleknos šeima buvo
kad iš čia kilę ir šioje
žiaus, pradėjus šiltėti politi apiplėšta, įvardijus ją kaip
bažnyčioje krikštyti, žmon6s
niam klimatui. Tada ištraukė „bandos dalyvį", visas turtas
dar gyvi, nors bažnyčios
iš stalčiaus savo daugelio me konfiskuotas ir atiduotas į
nelanko,
nesirū-pina
ją
tų darbus, pradėjo naujus. Atsi kolūkį. „Liko tik šunelis ir
atstatyti.
kūrus Lietuvai kaip iš gausy katė, - rašoma knygoje. - Ir
Kadangi čia palaidoti jų
bės rago pasipylė jo knygos. gyvenk kaip išmanai. Tiesa,
tėvai, protėvai, rodos, žmones
Jau išleistos kelios knygos iš pasėlių valdžiai neteko. Kai
galėtų prisidėti prie bažnyčios
Salomėjos Nėries kūrybos ir jie jau pribrendo ir seniūno
prisikėlimo, įamžinti savo
gyvenimo tyrinėjimų, pasi Stumbrio suvaryti vyrai nu
artimųjų vardus rėmėjų są
rodė istorinių leidinių apie pjovė, sustatė į gubas, tai
raše. Aukas bažnyčios atsta
Širvintų rajoną. Jis - aktyvus laukė, kol išdžius. Kai išdžiū
tymui taip pat galima siųsti
katalikiškos Lietuvos spau vo, Stumbrys vėl iš vakaro pa
„Saulutei" arba klebonui.
dos, „Tėviškės žiburių" Kana varė žmones vežti rytojaus
Dieve duok, kad saulutei
doje bendradarbis, aktyviai dieną javų. O naktį miško bro
vakare nusileidus, patekėtų
atsiliepiantis į kiekvieną poli liai išstatė a n t visų kelių
„Saulutė" ir amžinai šviestų
tikos ar kultūros reiškinį, kelelių sargybinius, pakvietė
Alvito bažnyčios bokštuose.
įvykį. Kartais parašo ir doresnius kaimynus atvažiuo
O. AliSytė-Šulaitienė O. Šulaitienė su vaikų namų globotinių būreliu.
„Draugui". V. Alekna - jau ti į Aleknų laukus su veži
gal dešimties knygų autorius. mais, naktį sukrovė visus pė
Mamontovas ir yra be galo tei Taigi — pamildami V. Šus nebeliko, mes pradėjom ka Neseniai išleido knygą ,Ąžuo dus į vežimus ir išvežiojo po
sus. Jis populiarus, nes dai tauską, mes padarytume dar riauti tarpusavyje. Ir nelaba las" (Vilnius, 2000, 190 psl.), savo daržines. Kai rytą į lau
nuoja apie visų Lietuvoje la vieną gerą darbą— mes leis sis, kuris geidžia mūsų nesėk kurios paantraštėje pasakyta: ką atvažiavo Stumbrys su
„Vienos šeimos
pasaka. pavarytais vežimais, lauke
biausiai geidžiamą ir trokš tume jam pradėti bręsti, mių, džiaugiasi tokiu puikiu
1854-2000".
tamą vertybę. Bet daugelis pa vystytis, studijuoti. Ir gal — o mūsų kvailumu. Jis mato,
rado tik pagrėbstus, padrai
klaustų — ar galima mylėti ką gali žinoti? — jis subręstų kaip puikiai mes jam pade
Knyga - tai beletrizuotas kęs. Kai žmonės iškūlė javus,
žmogų, kuris elgiasi taip, kaip iki gero, rūpestingo tėvo ar dame savo nelabomis mintimis.
pasakojimas apie Aleknų, ku tai sumalė ir visus metus
mums nepatinka? Ar galima išmintingo senolio. O ką —jei
rių protėviai apsistojo Paš- šelpė Aleknus miltais...'* ~~"
mylėti žmogų, kurio nemy stebuklingu būdu. subręstume
Iynio kaime, Raseinių apskri
Tėvų senatvės buitis tapo
ir mes patys, nusimetę puiky
lime?
tyje, kelių kartų gyvenimą. sunki: reikėjo šelpti sūnų Vik
Dar apie nelabąjį... Kas jis Autorius, norėdamas duoti torą Vorkutoje ir dukters šei
Taip. Tai netgi yra būtina. bės bei teismo nuodėmes...
bebūtų — ar Putin, ar Bo kuo tikslesnį vaizdą, kai ką mą Magadane. Savo jau nebe
Kad priimtumėm visa, ką
belis, ar Šustaukas, ar Lands pasakoja raseiniškių dūni- buvo iš ko, todėl vaikščiodavo
VIII
Dievas sutvėrė. O kai nesuge
bergis — nelabuoju jis tėra ninkų tarme. Didžiąją dalį pas kaimynus, pas gimines,
bi žmonių mylėti, tada daž
O kai mes visi jau būsim mūsų vaizduotėje. Ir jei mes knygos užima protėvių gyveni kad sudarytų siuntinėlį. Ne
niausiai imi juos teisti bei
skirstyti, rūšiuoti kaip kokius nustoję teisti savyje tupinčius vaizduotėje jį įsivaizduosi m mo paveikslas, daug dėmesio trukus tėvas, prispaustas ne
obuolius — į pirmarūšius ir Šustauskus, brazauskus, bič- nebebaisiu nebenelabuoju, tai autorius skiria ir savo vaikys gandų, mirė. Motina norėjo
antrarūšius, į sukirmijusius ir kauskus, tapsime tolerantiška jis ir nebebus nelabasis. Antai tei, kurią prisimena su meile. atsiteisti savo namus, bet ne
sveikus, tik chemijos prifar bei mylinčia Lietuvos bendruo Krišna, kai Ardžiūną jį per Baigęs Raseinių gimnaziją pasisekė: teismas pasakė, kad
širuotus. Betgi ir sukirmijęs mene ir nustosim konkuruoti spėjo, kad šis neitų į girią, nes Viktoras tarnauja Lietuvos ji neturi jokių teisių. Pagaliau
obuoliukas nori būti suvalgy patys su savimi, teisti patys ten pilna demonų, atsakė, kad kariuomenėje ir pradeda dirb 1957 m. iš Vorkutos jau su
save. Mes susivienysim ben jis drąsiai eis į tą mišką, nes ti mokytoju Raseinių žydų žmona Leoncija ir dviem ma
tas.
dram meilės ir vienybės jaus jo galvoje nėra nei vieno gimnazijoje. Nors apie savo, žais dvyniais grįžo Viktoras.
mui, koks mus vienijo Są demono...
VI
subrendusio žmogaus, gyve
„Per dvidešimt
metų
Vytautas V. Landsbergis nimą Viktoras Alekna pa kraustėsi iš vieno kampo į
jūdžio metais, koks mus vieni
(kino režisierius) sakoja taupiai, daugiau dėme- kitą net dvylika kartų", Juk pasakyta — „neteisk, jo Sausio 13-osios naktį. Ir
nes kaip tu teisi, taip ir pats Lietuva pasikeis — iš pa
trečiuoju asmeniu apie savo
teisiamas būsi..." Teisdami V. niurėlių ir savižudžių krašto
gyvenimą po tremties rašo V.
Šustauską, A. Brazauską, E. mes tapsime gražia, savim
Alekna. - Pagaliau, jau išė
Bičkauską ar bet kurį kitą patenkinta bendruomene. Nes
jęs į pensiją, 1976 m. nusi
žmogų, mes, patys to nesuvok gražūs dalykai — jausmai,
pirko sodybą Širvintų rajono
dami, teisiame save, teisiame mintys, darbai — Lietuvoje ir
Kalėdų proga užsakykite DRAUGĄ savo
Kantrimiškio kaime. Iš čia
Lietuvą ir atmetam jos dalį, pasaulyje gali gimti tik vieny
draugams, vaikams, anūkams, giminėms
išskrido jo vaikai į pasaulį".
atmetame dalį savęs. Tada bėje ir meilėje. O kovoje ir
1992 m. atgauna ir savo gim
ir pažįstamiems (pirmą kartą
mes puikuojamės, kad esam konkurencijoje kas nors gra
tąjį
namą. įvairių gyventojų
prenumeruojant tik $65.00 metams JAV)
geresni, protingesni už tą žaus tegali numirti. Liūd
apleistą.
1998 m. Aleknams
Mes nusiųsime gražų
blogą Lietuvą, už Brazauską, niausias tokios nemeilės arba
Lietuvos valstybė suteikia
pranešimą, kad Jūs
už Šustauską, už sukirmiju reikalų sprendimo „iš jėgos
butą jaukiuose Tremtinių
sius obuolius, už širšes...
užprenumeravote
pozicijų" pavyzdys — liūdnojo
namuose (kuriuos knygoje jis
DRAUGĄ
Krikščionybė moko mylėti vaizdo „Williams". nešanti ku
vadina prieglauda"1 gražiame
visus, o ypač savo priešus. dašių iš Lietuvos. Bet, geriau
jų vardu.
Valakupių
pušyne
prie
Juos mylėti reikia labiausiai, pagalvojus — tokioje nemei
Vilniaus. Čia jis turi laiko ir
nes niekas kitas jų nemyli. O lės ir kovos atmosferoje Mažei
sąlygas dirbti kūrybinį darbą.
kai juos pamilsime, jie nebe kiuose ir negalėjo gimti svei
Stebėtinas jo darbingumas!
bus priešais ir pasaulis liks be kas kūdikis. Tokiose aplinky
Atrodo, tarsi Dievas būtų
priešų. Kai mes visi pamil bėse gimsta apsigimę mutantai.
kompensavęs už tuos jaunys
sime V. Šustauską, jis nebe
tės metus, kuriuos iš jo atėmė
bus pavojingas nei lenkams,
K
okupantai. Tik dabar Vik
nei žydams, nei lietuviams,
toras Alekna atsitiesė: vaikai
nei pačiam sau.
Šiuolaikiniai lietuviai yra
užaugo, anūkai studijuoja,
puikūs priešai vieni kitiems.
Lietuva laisva, abiejų su
Tačiau gamtoje egzistuoja ki
VII
žmona sveikata pakenčiama,
toks dėsnis — „varnas varnui
o svarbiausia, kad jis gali
Siųsktte:
Beje, dar apie chuliga akies nekerta". Jį pažeidus,
dirbti savo mylimą darbą. Bet
Vardas, pavardė nizmą... Dažniausiai — chuli gali visa lietuviškų varnų ben
baigia autorius knygą liūdna
ganizmas tai protestas, tai druomenė išnykti kaip dūmas,
gaida apie savo gimtąją sody
vaikystėje nepatirtos meilės nebeblaškomas, tarkim, jok.o
bą Pašlynyje: ..Visa prapuolė,
Adresas
rezultatas. Šis bruožas būdin vėjo... „Gerai" dar, kad bent
tik ant laukų daug piktžolynų
Miastas. varstija, zip code
gas 8-14 metų paaugliams. V. Rumšienę bėda ištiko — mes
ir sąvartynų liko". Baigia
Šustausko mentalitetas ir yra tik bėdoj imame vienytis. Arba
nudžiūti ir tėvų sodyboje
maždaug tokio amžiaus. Tai kai rusų tankai po langais
augęs milžiniškas ąžuolas,
Dovanoja:
pavyzdys, kaip griežta netole žlega... Ar ne paradoksas —
baigia suzmegti į žemę ka
Vardas, pavardė
rantiška aplinka — tėvai ar kai turėjome priešus — oku
daise žydėjusi graži sodyba.
pikta, primityvi visuomenė pacinę sovietinę sistemą, mes
„Viskas
praeina,
viskas
Adresas
sustabdo žmogų chuliganizmo nebuvome tokie priešiški vieni
pavirsta dulke"...
Miestas, valstija, zip code
amžiuje ir jis nustoja vystytis. kitiems. O kai išorės priešų
A. V. S.

Geriausia kalėdinė dovana
DRA UGO prenumerata!

Kalėdų
proga
užsakau
DRAUGĄ

DRAUGAS, 2002 m. lapkričio 16 d., šeštadienis
Siūlo darbą
Window Wash«rs Seeded!
40.000 per year We need 100 crews.
Noexp. necessary Will train Mušt
ha\e \alid dn\er'>. liceriNe and transportation. MUM be tluent in English.
LA. McMahon \Viniiow Washmg.
Chicaeo and Miluauk.ee area.
Tel. 800-820-6155.
Reikalingi darbuotojai par
duotuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.
Atlvginimas nuo
$1.500 iki S 1.800.
Tel. 901-218-7481.

Ieškom statybininkų,
turinčių rastinių namelių
statybos patirtį.
773-866-2741.

Ieškomi darbininkai valymo
darbams Turi turėti savo trans
portą ir važinėti greitkeliais į
vakarinius priemiesčius.
Skambinti po 6 v.v.,
tel. 815-439-0037.

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms
kompanijonėms ir namų
ruošos darbininkėms.
Galima gyventi kartu arba
atvykti į darbą ir išvykti.
Kreiptis:
ALL CARE
Employment Agency
j
Tel. 773-736-7900.
Reikalingas žmogus, galintis
remontuoti namus ir butus:
lubas, grindis, sienas.
Privalo turėti 2 metų sienų
špakhavimo patirtį.
Tel.773-719-4142, Paulius.

Reikalingi C D L
vairuotojai.
Tel.

630-805-3178.
Ieško darbo

Medicinos

Vyras ir žmona ieško darbo senyvų
žmonių priežiūroj? (su gyvenimu).
Tun rekomendacija*, pa'trties slaugant po
insulto. Alzhaimetio ir cukriniu diabetu
sergančius žmones Tun automobilį.
IL vairuotojo pažymėjimą.
susikalba angliškai.
Tel. 708-288^*28.

Namu remonto ir statybinės paslaugos
Amber construction Co.
Dengiami stogai, kalamas
„siding". atliekami cemento.
..plumbing" bei kiti namų
remonto darbai
„Licensed. insured. bonded"
Skambinti Sigitui.
tel. 773-767-1929.

Discounted Airtine tickets froni
New York and Chicago to Vilnius
Fregata Travel
250 West 57 Street Ne» York,
NY 10107 Tel. 212-541-5707.

STASYS CONSTRUCTION

ŽILVINAS
* 9 + |
VENCIUS
4a«a|"*
comroclor CONSTrtUCT lOH
312-388-8088;
773-254-0759:312-493-8088

Stalia.i^ Jarbai. rūsių, vonių ir
virtuvų Įrengimas; priestatai;
keramikos plytelės; ..sidings".
..soffits' ...decks"..,gutters".plokš
ti ir ..shinsjle" stogai; cementas.
dažymą--. Tunu darbo draudimą.
S. Benetis. tel. 630-241-1912
Rūsių, virtuvių ir vonių
{rengimas, keramikos plytelės,
grindys, dažymai iš lauko
ir vidaus.
Tel. 708-955-1392;
708-460-9338. Gintaras.

(vairūs

M A Ž U K E TOAY.SL
4724 W. 103 rd ST. OAK LAWN, IL 60453 • 708-422-7900
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA • WWW.MAZEKA.COM

B1CEOT INS7JRANCB 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

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6 2 1 6 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tik už $85 parduodamos bulvių
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 —
5741 S. Harlem Ave.
L

Tel. 773-581-8500
•
•
•
•
•

Tel. 847-845-3972.

Užsisakykite šventėms jau dabar!
20 svarų statinaitė — $35.
8 svarų statinaitė — $21.
Skambinkite: 708-687-5627.
Pristatome UPS.

BroSai Hrtuviai — prajttiugtnMta savo ūmuosius!
Papuotkfta avanHnį giminiu ar draugų «aią Uatuvoja'Į
K B T U — PARŪKYTU PARŠIUKU Ir |
maaoa gamintai*, kuriuo* Jom*
panfctoimo įmonė „OnJ»i LEDA".

I Keptas-parūkytas paršiukas (8 kg-17,71bs) — S19/kg
II.Vytintų ir rūkytų dešrų rinkinys (4 kg-8.9 Ibs) — $14/kg
III.įvairių gaminių mėsos rinkinys (4kg-8.9 Ibs) — $12.5/kg
Sumokate eta. pnstatome Lietuvoje1 Didesnes ir skanesnes staigmenos net negak boti'

Talatonai p«miravtfnur. (203) 256 9826
E-maH: GirattaaLEDA O uaa.com
rgakotM Giraites LEDA atatovaa JAV — Mindaugas Kučinską*
Lietuvoj*) (-370 37)53 74 73; 53 74 39; Tsirtot (+370 37) 37 77 19
Skambinkite ar rašykite, atsiųsime užsakymo anketą faksu ar etektroninm paštu
Užsakymai pnimami iki 2002 m, gruodžio 10 d

Lietuviška duona ir raguoliai
Vestuviniai ir įvairūs tortai
Lietuviškas maistas — ,.catered'
Siunčiame mūsų produktus UPS
Atidaryta 7 dienas savateje

KAVINES
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

&&**

f*A)T£t

l e L 708-205-1046. Vytenis.

K r a u t u v ė l ė ..LIETUVĖLE

SŪDYTOS SILKĖS IŠ
KANADOS!

n

MIGLINAS TV

..plunbing". lauko darbus.

Medžio darbai, elektra.
santechnika, grindvs, dažymas...
Aukšta darbų kokybė.
žemos kainos.

Parduoda
Pokario partizanų dainos
ir lopšines komunistams.
Dainuoja A. Brunius diskuose ir
kasetėse. Atsiunčiu paštu.
Tel.773-517-4314: 4459 S.
Francisco Ave., Chicaeo,
IL 60632.

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

elektros, dažymo, staliaus.

*
f.
f
24HRS.7DAYS
** «
«»
773631-1833
«r£SSSSo
312-371-1837
FREE ESTIMATE
Apšildymo ir saldymo sistemų
visapusiškas aptarnavimas ir
instaliacija
Vandens Šildytuvai
Kaminai,
Ganniai boileriai
Centnne saldymo sistema

paslaugos

Šiuolaikiškas dantų gydymas, profe
sionali burnos higiena, implantacijos
bei protezavimo paslaugos.
Gintautas Gumbelevičius, DDS.
Vilnius. LT-2001, A.Vienuolio 14-3.
tel. +370 5 261 71 43,
info@gidenta.lt

ELEKTROS
IVEDIMAI-PATAISYMAI.
Tunu Čikagos miesto leidimų.
Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai.
sar.mtuotai ir sąžiniasai.
773-779-3313
KLAL DULS PUMPUTIS
Nebrangiai atlieku

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.

Įvairūs

B& DA

Sugrįžta liepos m e n .
14 d.
13 d.
11 d.
11 d.
11 d.
13d.
14d.
11 d.
13d.
12 d.
14 d.
13 d.

Vietas galite užsisakyti ir kitomis dienomis. Kreipkitės:

fTSSSKK
44-24 235th Street
Douglatton, NY 11363

Atstovybė Čikagoje: Rita Pencyttenė.
tol./fsx 708-923-0280; pėncyišrOaol.com

O'FLAHERTY REALTORS
4 BUILDERS. Inc.
Kompanija pagal jūsų užsakymą
stato naujus namus.
GRAŽINA JONAVlClENĖ
708-430-1000
708-598-6501
mob.
708-203-5242
jonavlciusOhome.com

Pirkdami pas mus, daug s u 
taupysite. Pasinaudokite
mūsų patogiu „ l a y - a w a y "
planu. Atliekame v i s u s foto
laboratorijos darbus.

m

Darbo vai.: kasdien n u o 8
v.r. iki 6 v . v . ; š e š t a d i e n i a i s
nuo 8 v . r . iki 4 v . p . p . ;
sekmadieniais uždaryta.
Antradieniais ir trečiadieni
ais susikalbėsite lietuviškai.

3314 W . 63 S t
Tel. 773-776-8998
Draudimo

New Vision
Bus.: 708-361-0800
Voks Mat 773854-78301
Fax: 708-361-9618

GREIT P A R D U O D A
-•'g——,
''—***"

Landmark
properties

DANUTĖ
MAYER

Bus.
773-229-8761
Res.
708-425-7160
Mobil 773-590-0206
Pager 630-314-4330

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

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

Siūlo i š n u o m o t i
Išnuomojamas apšildomas
4 kambarių,
1 mieg. butas 67 & Whipple
apyl. $415 į mėn. + „security"

paslaugos

AI irjrvoają.N\vt;s\at\TosR
GYVYBES DRAUHVMS.

Aeentas Frank Zapolis ir Off Mgr
Aukse S. Kane kalba lietuviukai.

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th Street
Tel. 708-424-8654: 773-581-8654
STATE FARM INSURANCE
DRAUDIMAI
Automobilio, namų.
gyvybes ir sveikatos
Agentė Barbara Murray
Prašykite Rasos - kalba lietuviškai
5710 VV. 95 S t , Oak Lawn
708-423-5900

^

%

Tel.

Accent
Homefinders

9201 S. Cicero
Oak Lawn, ūlinois 60463
B u š n e m 708-423-9111
Voice Mail 708-233-3374
Fax 708-423-9235
P a g e r 312-707-6120
Res. 708-423-0443

773-434-4543

66 St. ir Kedzie Ave.
išnuomojamas 3 kambarių
butas su apšildymu ir virtuvės
įrengimais.
Tel. 708-425-7160.

ASTA T. MIKUNAS

Nebrangiai išnuomojamas kam
barys \ienai vyresnio amžiaus mote
riai Čikagoje Yra atskiras dušas ir
tualetas. Taip pat priemiestyje
išnuomojamas 1 miegamojo butas su
baldais 2 asmenų šeimai arba 1 ar 2
vyresnio amžiaus žmonėms.
Tel. 708-485-7609.

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja
įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose.

Kraustymosi paslaugos
Kirpėjų

paslaugos

KIRPĖJA, turinti didelę darbo
patirtį, kerpa vyrus ir moteris, atlieka
cheminį sušukavimą, dažo plaukus.
antakius, blakstienas.
Pagal pageidavimą atvyksta į
kliento namus.
Tel. 773-918-0851;
773-844-3649, Regina
Salone „Miražas" kirpėja
SKIRMANTĖ tvarko plaukus
vyrams ir moterims. Susitarus,
atvyksta į kliento namus. Salono
„Miražas" tel. 708-598-8832;
namų tel. 708-612-9524.

PERMANENT STATUS I N
CANADA!!!

Oak Lawn išnuomojamas
kambarys moteriai.
Labai geras susisiekimas.
Tel. 773-502-1181.

MOVING
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir j kitas valstijas.
GEDIMINAS
708-387-9144

63r S t ir Archer Ave. pusrū
syje (basement) išnuomojamas
1 miegamojo butas su baldais.
Kaina $500.
Tel. 708-476-1184, Zita

Parduoda
Investuotojų dėmesiui
• Brighton Park parduodamas 2
butų namas.
• Netof *downtowii" parduodamas
4 butų namas.
• 63 ir Pulaski parduodama ke
pykla.
• Brighton Park išnuomojamas
restoranas.
Kreiptis: First Rate Real Estate,
773-767-2400, Aušra Padalino.

Specidl p r o g r a m for caregiverv
rturses Provintial p r o g r a m f o r
truck d r i v e r v cooks and other

Išnuomojamas kambarys
Chicago Ridge.
Tel. 773-732-8588, Giedrė.

Siūlo f i n a n s a v i m ą

Stos mokyklos studentai gali lankyti
nemokamas anglų kalbos pamokas
Jeigu jūs praradote darbą ar turite mažas
pajamas — galimas nemokamas apmokymas.

Du mėnesiai — ir jūsų rankose pukj specialybė!

Vliit our w e b i i t e w i t h over
10,000 h i t i a day
w w w i m m i g r a t i o n tervicp t o m
GTS 7 7 5 2 J 7 0 0 6 6

FINANSUOJAME NAMUS 46 VALSTIJOSE
MINDAUGAS 888 844 9888 (darbo); 661-343-0286(mob)
MĮBoMisuii ••aUjImi nat.com

C

Mortgage

CENDANT

847-652-8545; 847-361-4194

;
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CEKTIHED DENTAL ASSISTINC PROCRAM
Chicago

• ADA CODES
• RECEPTIONIST
•

• Teorijos ir praktikos užsiėmimus veda
specialistai, turintys ilgametę patirti
• Padedame sudaryti reziume ir praeiti interviu
• Padedame Įsidarbinti
• Mokslas trunka 2 mėnesius

Teirautis tel:

847-401-3200

How easy is it to
As easy as SAS.

19S
Šute 1 6 0 ,

Valgyk kugelį per Sv. Kalėdas!
Geriausia dovana artimui —

LIETUVIŠKA BULVIŲ TARKAVIMO
MAŠINA TIK $85
P e r s i u n č i a m e i 4 8 valstijas LTS p a š t u .
T i k i k i Kalėdų perkant d v i mašinėles
persiunčiame N E M O K A M A I .

From Chicago we offer daily servfce to Vilnius
with a hasste free connectlon 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 trtp to Vilnius. And remember, when you
travel wlth SAS, you can eam mileage credlt
with Unlted's Mileage Plūs* or SAS'
EuroBonus™ frequent flyer program.
For information on special fares and
schedules contact your Travel Agent or SAS at
800-221-2350. Or visit us at
wvyw.scandlnavlan.net

773-875-6232

Bronė Barakauskienė, to). 708-403-5717;
fax. 706-403-4414 broneb0aol.com

9*fr

>•' ' u p a t i n n s

E-maH:
vyttour3O0uthlink.net
Webs«e
www.vytlaioufs.oom

A u d r i u s Mikulis
TeL 630-205-9262
Pager 773-260-3404 , s o °
E-mail: amikuHs@usa.oom
ĮvainjB nekirojBmaB turtas
* Nemokamas ikanavtmas
* Nernokama rinkos analize
* Rrkirnas
j
•PadEivmas
įfcpt
*Surandame
optimaliausią finansavimą

R MĖGĖJAMS

paslaugos

Tet 718-423-6161;
800-778-9647
Fax. 7 1 8 - 4 2 3 - 3 0 7 9

RHKMFNY5 FOTOGRAFAIvB

Įsidarbinant

• DENTAL ASSISTANT
Išvyksta birželio m ė n .
Boston
29 d.
Chicago
.29 d.
Cleveland
27 d.
Detroit
27 d.
Los Angeles
28 d.
Nevvark
28 d.
New York
29 d.
Philadelphia
26 d
San Francisco 28 d
Tampa
29 d.
Toronto
29 d
VVashington
29 d.

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

Imigracinės ir vizų

8011 Lincoln, Skokie
KELIONĖS ( 2003 M. DAINŲ IR ŠOKIU ŠVENTĘ
VILNIUJE Finnair ir kitomis oro linijomis

Teikiu pašaipas parduodant
ar perkant namus, butus.
žemessklypą. Veltui
[kainoju nekilnojamą
turtą Galiu tarpininkauti
gaunant finansine paskolą

GE'RCA ATSTOVYBE
2346 W. 69th Street
Tel. 773-776-1486

B & D A — vienintelė legali d a n t i s t u asistentu
m o k y k l a Čikagoje, kuri garantuoja pagalbą
Mokykla ruošia šiuos specialistus:
• Dantistų asistentus, turinčius
kompiuterio ir rrtedirininių sąskaitų žinių
* Medeinos asistentus ir medicinines
sąskaitos

NEKILNOJAMASIS TURTAS

Paslaugos

3 5 3 6 W . 1 6 0 S t . , M a r k h a m IL 6 0 4 2 6 .
Gyvenantiems Čikagoje, pristatymas
savaitgaliais Į namus — NEMOKAMAS

It's Scandinavian

* S a n k t P e t e r b u r g e (Ru
sija) p r a ė j u s i ą s a v a i t ę vy
k u s i a m e p e n k t a j a m e ne
priklausomo kino festivalyje
„Debošir — film" Lietuvos re
žisiere J a n i n a
Lapinskaitė
pelne prizą už geriausią darbą
su neprofesionaliais aktoriais.
Festivalio konkursinėje pro
gramoje dalyvavo dokumenti
nis režisierės filmas „Venecijaus gyvenimas ir Cezario
mirtis". J. Lapinskaitė pri
pažino, kad, kaip jau ne kartą,
jos filmas „Venecijaus gyveni
mas ir Cezario mirtis" kėlė
diskusijas, kiek jame yra vai
dybinių elementų ir kiek do
kumentikos. 2002 metais su
kurtas filmas apie vienišą kai
mo keistuolį poetą ir medžio
drožėją Venecijų ir jo draugys
tę su paršeliu Cezariu taip p a t
pelnė šių metų rugsėjį Rygoje
vykusio kino festivalio „Arse
nalas" prizą už geriausią Bal
tijos filmą.
(BNS)

iTlSM* DARBO
CAROLINA JANITOHIAL, I n e
1-70S-41S-1211 •
1 708-837*904
Kviesti Eugenijukalba lietuvilkai
vieJbutfų kambariu tvarkymas
ir padavėjos

1 773-804-0500
lenkiukai, rusiikai
Vairuotoju teisės - CDL
610S W. Belmont, Chkago, IL

NINA
1 773-252-4700 — kalba
lenkiikai. angliikai.
2956 N. MUwauke«. # 2 0 0
Vaikai ir seneliai

MARCARET
1 708-403-8707
lenkiikai, angliškai. Slaugos darbai
8 6 3 2 W. 145 St., Chkago, IL

r:

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

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

5058 S. ARCHER AVE., CHICAGO, IL 60632
Tai.: (773) 838-8888;
Fax: (773) 838-8946
SHHome geriausias kainas kelionėms į Lietuvą bei į kitas
pasaulio šalis iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų.
Kalbame lietuviškai.

Tel. (773)838-8888.

Always With Flowers
• Gėles į Lietuvą (1-2 biznio dienos)
• Vestuvines ir proginės puokštes
(vestuvinių puokščių konsultavimas — nemokamas)
• Salių, stalų ir bažnyčių dekoravimas [vairioms
progoms su 20% nuolaida
• Žolynų ir kapų tvarkymas
• Gėlės visoms progoms
• Krepšeliai ir vainikai laidotuvėms
• Pristatome JAV, Lietuvoje ir pasaulyje
• www.alwayswithflowers.com

* U ž d a r a n t K a u n o „Šil
k o " b e n d r o v ę p a v y k o iš
v e n g t i socialinės įtampos pro
veržio. Tiek darbininkų, tiek
administracijos atstovų nuo
monės sutampa. — besibai
giančią bankroto procedūrą
gamykloje galima laikyti eta
loniniu pavyzdžiu. Praėjusių
metų vasarą „Šilkas" savo dar
buotojams buvo skolingas apie
2.5 mln. litų. „Dabar su darbi
ninkais visiškai atsiskaityta.
Maždaug trečdalis jų liko dirb
ti gamyklos teritorijoje įsikū
rusiose naujose įmonėse. Ga

8015 W. 79 SL Justice, IL 60458; Tel. 888-594-8604
ZITA
1-773-585-9067 — kaba fceuA&ai
Senelių priežiūra

Does your computer understand Lithuanian?
N MCA
1-773 583-5888 - k a l b a
lenkiškai, angliškai
3411 N . Pulaski
Seneliai, vaikai

HALINA
1 708453 5853 - kalba
lenkiškai, angliškai
įvairūs darbai

Using our high quality Lithuanian fonts y o u could be produeing your
next Lithuanian nevvsletter, invitation, greeting card, report, brochure,
meeting minutes or even a book in no time at all. Softvvare vvorks
vvith all versions of W i n d o w s or Macintosh (inc. MS Office) and
comes vvith free lifetime technical support. Easy to use, easy to
install a n d no special keyboard reguired.

Ctam

* Iš sąstingio neprabundanti Šiaulių nekilnojamo
j o t u r t o rinka vietos statybi
ninkus veja dirbti į kitus
miestus ir k r a š t u s . Šiemet
šiauliečiai d a u g i a u s i a s t a t ė
Vilniuje, plėtė darbų a p i m t i s
Rusijos regionuose, investavo į
papildomus verslus, keitė įmo
nių veiklos pobūdį. Š t a i UAB
„Glijas", daugiausia vykdanti
apdailos darbus Šiaulių aps
krityje, statybos užsakymų
t r ū k u m ą kompensuoja dides
niais klijuotinės medienos apdailinių lentų
pardavimais
JAV užsakovams. Į medienos
apdirbimą bendrovė šiemet in
vestavo 1 mln. litų.
(VŽ, Elta)
* Seimas p r i ė m ė įstaty
mą, n u s t a t a n t į
gyventoju
a p r ū p i n i m o gyvenamosiomis
patalpomis tvarką.
Tačiau
šiame įstatyme kandidatuo
jantiems į valstybes p a r a m ų
taikomi nemaži apribojimai.
Be to, sumažėjo t a m iš vals
tybės
biudžeto
skiriamos
lėšos. Paramos būstui įsigyti
programai kitų metų biudžete
numatyta skirti 10.7 m l n . litų.

Ouote "draugas r to receive a 1 D% discount
27 Gissing St. Blackbum. VIC3130
AUSTRAUA
info@deksoft.com
Fax +61 419 247 673

TLANTIC

'** ti • 1 •»»

Tol: 8 8 8 - 6 1 5 - 2 1 4 8 . 7 0 8 - 5 9 9 - 9 6 8 0
vvww a t l a n t i c e x c r e s s c o m c o m / . s t e r r a

TURGUS
Valentinas Krumplis

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

STASYS VIRPŠA
B r a n g u s Tėti, nors j a u prabėgo 5 metai nuo to laiko,
kai tu palikai mus, bet mes tavęs nepamiršom. Ilsėkis
ramybėje.
Šv. Mišios už a.a. Stasį bus aukojamos trečiadienį,
lapkričio 20 d. 8:45 vai. ryto Tėvų jėzuitų koplyčioje,
Čikagoje. Draugus ir visus pažįstamus, kurie jį paži
nojo, prašome atsilankyti į Mišias ir velionį prisiminti
savo maldoje.
L i ū d i n t i d u k t ė Liucija s u v y r u Vilium, b r o l i s
i r s e s e r y s su šeimomis Lietuvoje.

PALOS — GAIDAS
FUNERAL HOME
:

- J I B I km

I^8B1

BK

• Patogioje vietoje tarp
Čikagos ir Lemonto
•10 minučių nuo Šv.KaaJmlero
lietuvių kapinių
11028 S. Soutmvest Hwy.
Paku HIBs, BMnob
(700)974-4410

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
SĄJUNGA
T u r i laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto
apylinkėse ir priemiesčiuose
Patarnavimas 2 4 vai.

ALL PHONES
CHICAGO 1-773-476-2345
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas)
Tel. 1 8 0 0 9 9 4 7 6 0 0
www.petkusfuneralhomes.com

Amerkan-PoOsh Domestk
EfnpkjyiiMHl Agency
1-773-342-6744
lenkiškai, angliškai
ligoniai - vyrams ir moterims

V

AavfiL

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNTA
MARQUETTE PARK 2533 VV. 71 ST.
CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.)
EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE.

Auklės
9400 W. f oster Ave., #205

*

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

1-773-992-2210
lenkiJkai, angliškai

* *

D R A U G A S , 2002 m. lapkričio 16 d., šeštadienis

(L2, Elta)

SKAMBUI AI I LIKTI \ A - TIK 2 2 . 9 CMIN.
TELEFONINES KORTELĖS - LIETUVA 1 1 C/MIN.

www.deksoft.conigo/draugas1

•į&DekSoft

mybinės patalpos — nesunio
kotos, visos jos j a u t u r i n a u j u s
savininkus", teigė įmonės lik
vidavimo
eigai
vadovavęs
UAB „Verslo a d m i n i s t r a v i m o
centras" specialistas E d v a r d a s
Kochanauskas. T a i p i r m a s a t 
vejis Lietuvoje, k a i b a n k r u t u o 
j a n t didžiulei įmonei, suge
bėta neišprovokuoti socialinės
įtampos.
(KD, Elta)

LACK & SONS

r-

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

FUNERAL DIRECTORS
HICKORY HILLS, 9 2 3 6 S. ROBERTS ROAD

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

MARQUETTE PARK, 6 5 4 1 S. KEDZIE AVE.
ORLAND PARK, 9 9 0 0 VV. 143 St.
ALL PHONES
1 708 4 3 0 5 7 0 0

CHEPOVS
Domestk Agency, Ine
1447-803-6439
kalba rusiškai, angliškai
vaikai ir seneliai

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

GAIDAS - DAIMID
FUNERAL DIRECTORS
DUMP YOUR DSL, DROP YOUR DIAL-UP.
You can't beat our business telecom service for quality/
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—katu Muviftai
1 3 1 2 371-4445 Namų valymas,
vaikų priežiūra, seneliai

CALL N O V V $t SAVE $ 7 0 0 . Totai Communications Options' is big business tools at small business prices.
Our premium fiber-optic network ddivers reliable local, long distance ond Internet service through one cost-saving,

$VS Taxl Co. ieško vairuotojų.
Geros sąlygos, galima uidirbti nuo
$650 ir daugiau per savaite
Skambinti Slavai 1-847-612-4282
KvicGame moteris darbams pinai ir
nepinai darbo savaitei gyvenamųjų
patalpų valymui. Mokame grynais
taekviena dteni
Marute MakJ 7562 N.
M a t l
Chkago, 160631.1-847447- 0433.
Katame ir i u * a L lOauMkaftautartM

Tl -grade eonneetion - including "always on" Internet occess with speeds of up to 1 Mbps

VANCE FUNERAL HOME
FUNERAL DIRECTORS
*

SERVICES AVAILABLE AT OTHER

aUegtanceteleatm,inc

CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS

One source for business Mecom.

CICERO, 5645 VV. 35 Street

Totu eoaaiiicitiiis litiois'
Reikalingi masažistai (vyrai ir mote
rys). Paruošiame, padedame gauti
Kceruiją ir įdarbiname.
1-847-MMPM artM 1-847-318-58M

D i r e c t o r s of Eudeikis F u n e r a l Home (EST 1908)
CERALD F. D A I M I D
4330 So. California
10727 S. Pulaski R d .
5948 S. A r c h e r Ave.
5200 W . 9 5 St.
9900 W.143 St.
Oak Lawn, IL
Orland P a r k , I L
12401 S. A r c h e r Ave.
(& Derby R d . )
ALL P H O N E S
1-773-523-0440

VVESTCHESTER, 1 0 5 0 1 VV. CERMAK

ĮIMTIEJI!!

CHICAGO, 5858 VV. ROOSEVELT Rd.

www ollegioncetelecom com

ALL PHONES
1 708 6 5 2 5 2 4 5

iaaBM«

mm

8
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SKELBIMAI

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
„Seklyčioje" lapkričio 20
d., 2 vai. p.p., trečiadienio po
pietės programoje bus sveika
tingumo paskaita, kalbės dr.
Vida Puodžiūniene tema „In
formacija apie chiropraktiką".
Visi maloniai kviečiami susi
pažinti su paskaitininke dr.
Vida. pasiklausyti paskaitos
ir įsigyti daugiau žinių svei
katos gerovei. Bus ir bendri
pietūs.
„Lituanicos" futbolo ko
mandos ..baigiamosios rungtynės"' (apie tai jau buvo ke
letą kartų rašyta „Drauge" •
bus žaidžiamos sekmadienį,
lapkričio 17 d.. 2 vai. p.p..
„Howthorne Sports Complex"
aikštyne. Central Ave ir 32
Str„ Cicero. IL. ..Lituanica"
žais su „Vikings" komanda.
Lietuviai kviečiami susirinkti
ir paremti savo komandą.
Raimonda ir Ričardas
Kontrimai, gyvenantys Mission Viejo, Ca, atsiuntė 50 dol.
auką, skirtą paremti a.a. rašy
tojo Jurgio Jankaus knygos
„Pušis" išleidimui su tokiu
prierašu: „Pasigesime šio ža
vaus pasakotojo, kūrėjo". Au
kas galima siųsti Lith. Writers Association vardu c/o Sta
sys Džiugas, 5729 Edge Lake
Dr., Oak Lawn, IL 60453.

;

>

Jau keletą kartų skelbta,
kad lapkričio 27 d. VVillovvbrook pokylių salėje Preziden
to Valdo Adamkaus remejų
komitetas ruošia puotą, bet
dar nebuvo paskelbta, kas at
liks programą. Dabar jau
žinoma, kad svečius džiu
gins garsusis d a i n i n i n k a s
Andrius Mamontovas! Vie
tas galima užsisakyti tel. 708839-1000. Pokylio pelnas ski
riamas V. Adamkaus rinkimi
nei kampanijai paremti.
Kažkur pradingo 18 mili
jonų... Ketvirtadienio laidoje
išspausdintame
straipsnyje
apie Lietuvių fondo 40 metų
sukakties švente, paminima,
kad Lietuvių fondas siekia su
kaupti 20 milijonų dolerių, o
„korektūros kipšiukas" tą
skaičių pakeitė į 2 mln. Taigi
patiksliname ir atsiprašome!
Stasė Prialgauskienė, gy
venanti Palos Hills, IL, sūnui
Vytautui ir Stefanijai Prialgauskams
tarpininkaujant,
dovanojo Stasio Džiugo knygą
fondui Br. Kviklio — „Lietu
vos bažnyčios" visą komplektą
ir daug kitų vertingų knygų
lietuvių kalba. Ta proga Prialgauskai dovanojo ir „Encyclopedia Britanica" 23 tomus
gražiame stovyje. Vytautas
Prialgauskas daugelį metų
yra aktyvus Lietuvių operos
cboro narys.

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

PADĖKA RUDENĖLIUI
Rudenėlis dar nesibaigė.
Dar beveik už trijų savaičių
bus rudens derliaus šventė,
šiame krašte vadinama Pa
dėkos diena. Rudens derliaus
gėrybių laukia visi. Jų laukia
daržininkas, sodininkas, ūki
ninkas. Rudens gėrybių lėšų
telkimo rudens vajuje laukia
ir Draugo fondas. Tos gėrybės,
tos lėšos fondui rudens vajaus
laiškuose jau ateina į DF iždą
nuo rugsėjo pradžios.
Didelė padėka visiems, ku
rie atsiliepė į rudens vajų.
Deja, nemažai yra „Draugo"
skaitytojų ir Draugo fondo
narių bei rėmėjų, iš kurių DF
rudens vajaus laiškai dar
neatėjo. Gal tie laiškai buvo
pamiršti ar pamesti. Juos gali
atstoti asmeniški laiškučiai su
čekiu Draugo fondo rudens va
jui. Tą „rudenėlį" sudaro visi
aukotojai Draugo fondui, visi
rėmėjai, nes tik jų dėka, jų
„derliaus" dalele, tik jų para
ma Draugo fondui gali būti
paremta ir „Draugo" leidyba.
Padėkos dieną visi už derlių
dėkos Viešpačiui ir rudenėliui.
Už rudens vajaus* „derlių"
Draugo fondas dėkos savano
riams, garbės nariams ir rė
mėjams, o „Draugas" galės
dėkoti Draugo fondui už šių
metų 90,000 dol. paramą ir už
visuotiną Draugo fondo dau
giau kaip pusės milijono dole
rių paramą „Draugo" leidybai.
Rudens vajus Draugo fonde
dar tęsiasi iki gruodžio mė
nesio. Dar yra daug gražaus
laiko atsiliepti į Draugo fondo
rudens vajų su didesniu, ar
mažesniu įnašu. Parėmus
„Draugą" per Draugo fondą,
per jo investavimų pelną, ir ta
Padėkos diena bus šviesesnė
ir prasmingesnė, nes ta pa
dėka už lietuvybės išlaikymą,
per mūsų vienintelį dienraštį
išeivijoje, kalbės ne tik mūsų
lupomis, bet ir visos lietuvių
tautos vardu.
Br. J.

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas
4536 W. 63 Street
Chicago. IL 60629
'Skersai gatves nuo „Draugo"i
Tel. 7 7 3 - 2 8 4 - 0 1 0 0 .
TeL 630-257-0200, Lemont, IL

NAUJI ĮNAŠAI DRAUGO
FONDE
Su 1,000 dolerių:
Patricija Kamarauskas, gar
bės narė, iš viso 5,400 dol.,
Brookfield, IL.
Su 500 dolerių:
Prel. Jonas A. Kučingis,
garbės narys, iš viso 6,100
dol., Los Angeles, CA.
Su 400 dolerių:
Dr. Augustinas
Laucis,
garbės narys, iš viso 5,000
dol., Mt. Olive, IL.
Liet. Medžiotojų — mešker.
klubas Indianoje, per Vladą
Ruzgą, iš viso 400 dol.
Su 200 dolerių:
Roma ir Viktoras Masčiai,
garbės nariai, iš viso 1,300
dol., Pinella Park, FL.
Su 100 dolerių:
LD.K. Birutės dr-ja, Los
Angeles skyrius, (125 dol.) iŠ
viso 225 dol., per A. Pažiūrienę.
Vacys ir Ona Rociūnai, iš
viso 550 dol., Independence,
OH.
Zita Žvirzdys, iš viso 500
dol., Olympia, WA.
Laima Jarašūnienė, iš viso
800 dol., Santa Monica, CA.
Jūratė Sayus, iš viso 150
dol., VVarren, MI.
Gediminas ir Birutė Biskiai
(90 dol.) garbės nariai, iš vi
so 1,390 dol. Clarendon Hills,
IL.
Su 50 dolerių:
Joseph Bernot, iš viso 525
dol., Union, N.J.
Paulius ir Birutė Gyliai, iš
viso 850 dol., Olympia, WA.
Balys ir Elena Kundrotai, iš
viso 875 dol., Quaker Hill, CT.
Zita Baltramonas, iš viso 50
dol., Chicago, IL.
Su 30-25 doleriais:
Always with Flowers, iš viso
120 dol., Justice, IL.
Česlovas ir Laima Kiliuliai,
iš viso 175 dol., Lexington,
MA.
Visiems nuoširdžiai dėkoja
me.
Fondo iždininkas

Advokatas

Jonas Gibaitis
Civilines ir
kriminalines bylos
6247 S. K e d z i e A v e n u e
C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9
Tel. 7 7 3 - 7 7 6 - 8 7 0 0
E-mail: G i b a i t i s @ a o l . c o m
Toli free 24 hr. 888-776-6742
D a r b o \ a l . nuo 8 v.r. iki 5 v.v.
Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
Kun. Rimvydas Adomavičius palaimina Čikagos lit. mokyklos mokinius, susirinkusius į Vėlinių pamaldas t.
jėzuitų koplyčioje

VĖLINIU APEIGOS ČIKAGOS LIT. MOKYKLOJE
Vėlinės — tai mirusiųjų pri
siminimo ir pagerbimo diena,
prasminga gyvųjų bendravimo
šventė su mirusiais artimai
siais. Vėlinių apeigos žinomos,
kaip gražus ir senas lietuvių
paprotys. Tą dieną bažnyčiose
būna gedulingos pamaldos, į
kapus vyksta gedulingos eise
nos, kapinės pražysta gėlėmis,
suliepsnoja tūkstančiai žva
kių. Kapinėse kiekvienas ap
lanko savo artimuosius, minti
mis pabendrauja su mirusiu
tėvu, motina, seseria, broliu...
Lapkričio 2 dieną, 12 valan
dą, Tėvų jėzuitų koplyčioje
įvyko Vėlinių apeigos. Čia su
sirinko Čikagos lituanistinės
mokyklos mokiniai, visi gra
žiai išsirikiavę, susikaupę, sa
vo rankutėse nešdami degan
čias žvakeles, kaip simbolį
mirusiems pagerbti, padėkoti.
Didelis džiaugsmas spindėjo
vaikų akutėse, atėjus į kop
lytėlę dalyvauti Mišiose.
Šio renginio tikslas — pagal
lietuvių katalikų tradicijas da
lyvauti Vėlinių Mišiose, prisi
minti savo mirusius artimuo
sius, pagerbti žuvusius dėl
Lietuvos laisvės karius ir sa
vanorius, aplankyti kapines.
Ypač svarbu paaiškinti vai
kams ir jaunimui Vėlinių
apeigų prasmę, reikšmę.
Šventos Mišios prasidėjo gie
damomis giesmėmis „Ave, Ma
rija", „Sveika, o Marija". Gies
mių giedojimas kartu su kuni
gu, skaitomi Šventojo Rašto
skaitiniai, degančios žvakutės
suvirpino kiekvieną jautrią
širdį.

Kunigas Rimvydas Adoma
vičius save pamoksle kvietė
visus prisiminti ne tik savo ar
timuosius, bet ir tuos, kurių
kapų jau r.iekas nebelanko.
Dvasininkas prašė prisiminti
mirusius vaikus, kurie ne
miršta, bet išeina pas Dievą.
Pamoksle sakoma: „Sunku
kalbėti apie mirtį, ypač vai
kams ir jaunimui. Nei vienas
nežinome, rdek ilgai gyven
sime. Teko susidurti su mirti
mi. Lankiau mergaitę, kuri
sunkiai sirgo ir ji suprato, kad
reikės mirti. Po mirties ji pa
bus danguje ir ten sutiks daug
vaikų, su kuriais ji galės žais
ti. Mes neišeiname į niekur, o
išeiname pas Dievą. Ten bai
giasi piktumai, barniai, ten
nėra melo, pykčio, skausmo",
— pasakojo kunigas Rimvydas
Adomavičius.
Vyresnių klasių mokiniai
padėjo maldos žiedus ir aukas
prie altoriaus. Kunigas prašė
melstis, kad Dievas globotų
jaunimą, vaikus, jaunas šei
mas. Mokykla, jos mokytojai,
mokiniai taip pat yra viena
didelė šeima, meilės ir tiesos
puoselėtoja, savo vaikų švie
saus rytojaus sergėtoja. Visi
meldėsi, susikabinę rankomis,
giedodami giesmę „Laukų leli
jos".
Didelis būrys susi
spietė prie kunigo, laukdami
suteikiamo
palaiminimo
tiems, kurie dar negali priimti
komunijos.
Po Vėlinių Mišių, išėjus į
Jaunimo centro kiemelį, buvo
meldžiamasi prie kryžių. Tėvų
komiteto narys Mindaugas

Bielskus pakvietė visus pasi
melsti prie paminklo Žuvu
siems už Lietuvos laisvę.
Džiugu, kad Vėlinių apeigų
tradicija perduodama iš kar
tos į kartą, kad žvakių ugnelė,
alsuojanti protėvių išmintimi,
būtų pernešama iš vaiko ran
kos į ranką, iš jo maldos į tau
tos šiidį.
Indrė Bartašiūnienė

6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL
60629
Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą
IMIGRACINES TEISES
ADVOKATAS
AURELIUS BUTVILAS
Tel. 312-580-1217
135 SLaSaūe #2300 Chicago, IL 60808
Galimos konsultacijos šeštadieniais

A D V O K A T A S
Genadij GOLOVCHUK
• CIVILINĖ, KRIMINALINĖ
BEI IMIGRACINĖ TEISĖ
• TRAFICC, DUI
• SKYRYBOS. PALIKIMAI,
TRAUMOS

SVEIKINAME!
Tedrąsina Tave Viešpats
ir testiprina
Tavo žings
nius, ruošiantis būti Jo ko
jomis, rankomis ir širdimi
daugelio
žmonių
gyveni
me! Sveikiname diakonato
šventimų dieną diakoną Ge
diminą Jankūną ir linkime
Dievo palaimos.
Lapkričio 24 d., po 10:30
vai. r. Mišių, visi kviečiami į
parapijos salę. kur bus iš
kilmingi pietūs ir kiekvienas
galės diakoną Gediminą as
meniškai pasveikinti.
Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos kunigai ir
parapijiečiai

Lietuvos kariuomenės 84
m. įkūrimo sukaktis bus
paminėta lapkričio 24 d.,
sekmadienį, Šaulių namuose,
Čikagoje. Minėjimą rengia ramovėnai kartu su birutietemis
ir šauliais. Minėjimas prasi
dės vėliavų pakėlimu Jauni
mo centro sodelyje; 10 vai.
ryto Mišios t. jėzuitų ko
plyčioje. Jas aukos kun. K.
Ambrasas. SJ, giedos Vilija
Kerelytė. prie vargonų —
muz. Manigirdas Motekaitis.
Po Mišių apeigos prie Laisvės
kovų paminklo, o pats minė
jimas Šaulių salėje prasidės
12 vai. Pagrindinis kalbėtojas
— Algis Regis, meninė dalis
— Algimanto Barniškio. Po
minėjimo užkandžiai ir ka
vutė. Kviečiama visuomenė
gausiai dalyvauti, organizaci
jos kviečiamos su vėliavomis.

(847)401 9 2 2 1
6 1 7 Devon Ave.. Pafc RMge. U. 6 0 0 6 8

• 27 centai skambinant į
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24
vai. per parą, 7 dienas per
savaite, 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 tarptautiniuo
se ryšiuose. TeL 708-3860556. TRANSPOINT —
patikimiausias ryšys su
Lietuva bei visu pasauliu!
• „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
metus. Tai vertinga dovana
įvairiomis progomis.

• Almos fondas
Petras Ambutas, Coloma,
MI atsiuntė Lietuvos našlai
čiams per Almos fondą $1,000.
Almos ir Lietuvos vaikų vardu
dėkojame! Aukos nurašomos
nuo mokesčių. Tax ID #364124191. Čekius rašyti Lithuanian Orphan Care, pažy
mint, kad skirta Almos fondui
ir siųsti: 2711 West 71st
Street, Chicago, II 60629.

KALĖDINIAI SIUNTINIAI LĖKTUVU
J šį savaitgali Balzeko Lietuviu kultūros muziejuje (''ikagoje vykstantį
Amerikos Lietuvių tautines sąjungos suvažiavimą-seimą iš Lietuvos at
vyko Vilniaus Naujamiesčio skyriaus pirmininkas ir Lietuvių tautininkų
Garbes teismo vicepirm. Algimantas Birbilas 'kairėje). Lydimas ALT
sąjungos pirm Petro Bucho. jis apsilankė ir ..Draugo" redakcijoje
•Jono Kuprio nuotrauka

Šv.Kalados jau na už kalnų!

PRIIMAMI IKI LAPKRIČIO 23 DIENOS.
DAR N E VĖLU !
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•
DĖMESIO! VIDEO
APARATŲ SAVININKAI!
Norėdami tikrai kokybiškai
išversti video įrašus iš
Lietuvoje naudojamos PAL
sistemos į amerikietiškąją
NTSC ir atvirkščiai, kreip
kitės į LNTER-VIDEO 3533
S. Archer Ave., Chicago, LL
60609. TeL 773-927-9091. Sav.
Petras Bernotas.
• P r i e š užsisakydami
paminklą aplankykite St.
Casimir Memorials, 3914 W.
l l l t h 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 monumente, 1106
Amber Drive, Lmont, IL,
60439. Prie pat PL Centro.
Tel. 630-243-8446. Leonidą
ir Gediminas Kazėnai.Pageidaujant atvykstame į namus.
• Automobilio, namu ir
ligos draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraš
tų. Kreipkitės pas ALauraitį
A & L Insurance Agency, Balzeko muziejuje, 6500 S. PulaskiRd., Chicago, LL 60629. U
aukštas, teL 773-581-4030.
•„Dieviško Kryžiaus" Lie
tuvos benamių paramos fon
das („Divine Cross Fund for
the Homeless") dėkoja už pa
ramą Lietuvoje vargingiausiai
gyvenantiems. Aukos nurašo
mos nuo mokesčių. TAX ID
#36-3097269. 419 Weidner
Rd., Buffalo Grove, IL
60089.
• J ū s ų auka
Alkanų vaikų parama,
Studentų viltis,
Lietuvos ateitis!
„Saulutė", Lietuvos vaikų
globos būrelis („Sunlight Or
phan Aid") 419 Weidner Rd.,
Buffalo Grove, IL 60089,
TAX ID # 36-3003339.
• Per Lietuvos Našlaičių
globos komitetą, daug Ameri
kos lietuvių globoja Lietuvoje
vaikus — apleistus našlaičius.
Po du vaikus globoja Sofia
Mickevičienė, Michigan City,
IN ir Teklė Bogušienė, South
Boston, MA. Jos abi atsiuntė
po $350, tai dviejų vaikų me
tinė globa ir $50 šv. Kalėdų
dovana. Po $300 atsiuntė Philomene Vilutis, Frankfort, IL
bei Jurgis ir Irene Suboczewski, Bethesda, MD — tai dviejų
vaikų metinė globa. $200 pra
tęsdami paramą kitiems me
tams vaikui atsiuntė Dalia ir
Rimantas Bitėnai, Bronxville,
NY. $170 — paramą vaikui
atsiuntė Antanas Andrijonas.
Po $150 — metinį vaiko para
mos mokestį atsiuntė — Lie
tuvių Romos Katalikių Moterų
draugija per Mary Anna Gercius, Palos Hills, IL; Dalia ir
Rimvydas Jakai, Norristown,
PA; Gražina Kenter, Danbury,
CT; Gražina Gayes, Chicago,
IL; Janina ir Ramojus Mozoliauskai, Lemont, IL; dr. V.
Dubinskas, Chicago, IL. $50
— atsiuntė vaikams Vincent
Butvydas, Palm Beach Gardens, FL.$25 — Lietuvos vai
kams aukoja Irena Aižinienė.
Lietuvos vaikų vardu visiems
aukotojams dėkojame! Lietu
vos Našlaičių globos komi
tetas,
2711 West 71st
Street, Chicago, IL 60629.
• 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.

