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Šiame 
numeryje: \ 
Iš atei t ininku veiklos ir 
gyvenimo. 

2psl. 

Milijonas žalių lapelių. 
„Sniego gniūžtė" dar 
neištirpo. Išvietintųjų 
prisiminimai. 

3 psl. 

Pagerbtas vysk. Hansas 
Dumpys. Reta sukaktis. 
Vestuvės rudenį. 

4 psl. 

Šio priedo puslapiuose: 
Pris imenamas prof. V. 
Vardys. LB Kultūros 
tarybos premijų 
laureatai . Literatūros 
tyrinėtojai. Leidiniai. 

Ką bendra tur i indėnai 
ir lietuviai. Vytautas 
Juozapai t is — „Don 
Giovanni". Žinotina 
nuomininkams. 

5 psl. 

Be jos talkos sunku 
apsieiti. 

7 psl. 

Ka ruošia Lietuvos 
ambasada Vašingtone. 
„Drauge" galėsite rasti 
ir darbą. 

8 psl. 

Sportas 
* L i k u s 301 d i ena i iki 

2004 m e t ų A t ė n ų (Graiki ja) 
v a s a r o s o l i m p i n i ų ža idyn ių 
pradžios, penktadienį Lietuvos 
taut inio olimpinio komiteto 
(LTOK) būstinėje Vilniuje buvo 
įteikti pirmieji valstybės olim
pinės rinktinės nario ženklai. Jie 
at i teko 2000 metų Sydney 
(Australija) olimpiados čempio
nui bei pasaulio pirmenybių 
nugalėtojui disko metikui Vir
gilijui Aleknai, pasaulio čem
pionams baidarininkams Alvy
dui Duonėlai bei Egidijui Bal
čiūnui, Europos šiuolaikinės 
penkiakovės čempionato nuga
lėtojui Edvinui Krungolcui. 

* P e n k t a d i e n į L ie tuvos 
t a u t i n i o o l i m p i n i o k o m i t e t o 
būs t i nė j e Lietuvos bankas pri
statė trečiąją per savo gyvavi
mo istoriją išleistą 50 litų si
dabrine progine monetą olim
pine tematika. 2000 vienetų ti
ražu 38.61 mm skersmens bei 
28.28 g svorio monetos vienoje 
pusėje — valstybės herbas, 
kurio viršuje užrašas ..Lietuva" 
bei stilizuotas Lietuvos dvira
tininkų įamžinimas, virš kurio 
puikuojasi užrašas „Atėnar , o 
apačioje metai — 2004. Kitoje 
monetos pusėje — užrašas. „50 
litų". 

Naujausios 
žinios 

* L i e t u v a NATO vadovy
bei į t e ikė paskutine pasiren
gimo narystei programą. 

* P r e z i d e n t ū r a b u r i a 
k r a š t i e č i ų k o m a n d ą , polito
logai perspėja dėl naujų ..megz
tųjų berečių" 

* N e p a n a u d o t ų t iks l inės 
p a s k i r t i e s l ė š ų savivaldy
bėms gali nebereikėti grąžinti į 
valstybes biudžetą. 

* S a v a i t g a l i s t e i g i a m a 
Darbo p a r t i j a kratosi ideolo
gijos. 

Europos Parlamentas išgirdo Lietuvos nerimą 
dėl naftos telkinio Baltijoje 

V i l n i u s , spalio 17 d. (BNS) 
— Europos Par lamento (EP) 
Europos Liberalų Demokratų ir 
Reformatorių partijos (ELDR) 
frakcija šią savaite sureagavo į 
Lietuvos susirūpinimą dėl Rusi
jos ketinimų naudoti Baltijos jū
roje netoli Kuršių nerijos esantį 
naftos telkinį „D-6" („Kracovs-
koje"). 

Kaip pranešė Naujoji sąjun
ga (NS, socialliberalai), spalio 
pradžioje Seimo NS frakcijos 

nariai — Seimo stebėtojai Euro
pos Par lamente — Kęstutis 
Kuzmickas ir Vytautas Kviet-
kauskas pasiūlė EP Aplinkos ir 
visuomenės sveikatos komitetui 
apsvarstyti „D-6" problemą. 

Jų kreipimosi kopija buvo 
išplatinta visiems Europos par
lamentarams. 

EP ELDR frakcijos vadovės 
Astridos Thors laiške K. .Kuz
mickui informuojama, kad 
ELDR planuoja pasiūlyti rezo

liucijos projektą dėl „D-6" lap
kričio pradžioje planuojamam 
Europos Sąjungos ir Rusijos vir
šūnių susitikimui. 

Pasak K. Kuzmicko, EP Ap
linkos ir visuomenės sveikatos 
komitetas artimiausiu m e t u 
planuoja apsvarstyti . „D-6" 
problemą. 

Rugsėjo pabaigoje į „D-6" 
problemą sureagavo ir Europos 
Taryba. 

Atsiliepdama į Lietuvos 

Seimo nario socialliberalo Vac
lovo Stankevičiaus parengtą 
septynių valstybių par lamenta
rų oficialų pasiūlymo dokumen
tą dėl telkinio „D-6", Europos 
T a r y b a paskyrė specialistą-
pranešėją. 

Prancūzijos delegacijos na
rys Europos Tarybos Parlamen
t inėje Asamblėjoje Daniel Gou-
let įpareigotas ištirti naftos ga
vybos Kuršių nerijos pašonėje 
k laus imą ir parengti raportą. 

Europos? Parlamento pirmininkas Pat Cox viduryje i tikisi aktyvaus žiniasklaidos vaidmens būsimuose Europos 
Par lamento rinkimuose, tačiau siūlo nepaversti jų vidaus politikos priemone. Trečiadienį susitikime su įvairių 
Lietuvos žiniasklaidos priemonių atstovais Europos Parlamento vadovas atkreipė žurnalistų dėmesį į tai . kad be
ne pirma kartą Europos istorijoje vyks tikri europietiški rinkimai. Kęstučio Kupšio įELTA) nuotr. 

L i e t u v o s k a i m o sodybos j a u ž i n o m o s 
d a u g e l y j e E u r o p o s v a l s t y b i ų 

A n d a l u s i a (Ispanija)-Vil-
n i u s , spalio 16 d. (Elta) — Lie
tuvos kaimo turizmo verslas 
skinasi kelius į tarptautines pa
slaugų rinkas bei pelno pripa
žinimą daugelyje Europos vals
tybių. 

Apie tai kalbėta pirmajame 
pasau l in i ame kaimo tur izmo 
kongrese, surengtame Ispanijos 
Andalus ia etniniame regione. 
Kongrese dalyvavo 500 delegatų 

iš 38 pasaulio valstybių. Jį 
surengė Euro gido organizacija 
(Tarptaut inė turizmo organi
zacija), o atidaryme dalyvavo 
Pasaulinės turizmo organizaci
jos Europos komisijos pirminin 
kas Luigi Cabrini. 

Lietuvai atstovavo Lietuvos 
kaimo turizmo asociacijos prezi
dentė Regina Sirusienė. 

Ypatingas dėmesys kongre
se buvo skirtas kaimo turizmo 

asociacijų, sąjungų, konfedera
cijų darbui ir jų įtakai savoje 
valstybėje kuriant į s ta tymus , 
reglamentuojant mokesčius, 
sprendžiant finansavimo klau
simus. 

..Šalys, kurios pirmosios 
pradėjo plėtoti kaimo turizmą 
— Airija, Anglija, Švedija, Nor-

.! Austrija ir kitos, — Lie
tuvai buvo mokytojos. 

Nuke l t a į 7 p s l . 

N u o s a v y b ė s r e i k a l u s 
L ie tuvoje g re i ta i 

„ i š s p r e n d ž i a " ugn i s 
Vi ln ius , spalio 17 d. (BNSi 

— Vilniuje gaisrų kyla dau
giausia, nes gera vieta ir gražus 
vaizdas sostinėje kainuoja itin 
brangiai. Nei ugniagesiams, nei 
vilniečiams ne paslaptis, kad 
gaisrai vertinguose ir vaizdin
guose sostinės kvartaluose įsi
plieskia ne šiaip sau, rašo dien
raš t is ..Lietuvos žinios". 

Nuke l t a į 7 ps l . 

Teismui perduota Kauno tarybos 
nario Enriko Daktaro byla 

Viln ius , spalio 17 d. (BNS) 
- - Vilniaus apygardos proku
ratūra baigė tirti ir penktadienį 
teismui perdavė narkotikų ir 
netikrų pinigų kontrabanda įta
riamo Kauno miesto tarybos na 
rio Enriko Daktaro bylą. 

21 metų E. Daktaras yra 
Kauno miesto nusikalstamo pa
saulio autoritetu kartais vadi
namo Henriko Daktaro sūnus. 

E. Daktarui pateikti įtari

mai dėl neteisėto narkotikų ir 
padirbtų JAV dolerių įgijimo, 
gabenimo, platinimo bei jų kon
trabandos. 

E. Daktaras ir kitas bylos 
įtariamasis Mindaugas Česonis 
įtariami organizavę šiuos nusi
kaltimus. Kartu su jais bus tei
siami Nerijus Šarovas, net ikras 
E. Daktaro dėdė Rimantas Dak
taras ir Tautvydas Butkus. 

Nuke l t a į 7 p s l . 

Lenkijos kalnakasių 
sost inėje — Lietuvos 

konsulatas 
V a r š u v a , spalio 17 d. 

(BNS) — Viename stambiausių 
Lenkijos ekonomikos centrų — 
Katovicuose, kurie da r vadina
mi valstybės kalnakasių sos
t ine , šeštadienį a t idarytas Lie
tuvos konsulatas, kur iam vado
v a u s garbės konsulas Jerzy 
Wcislo. 

Kaip pranešė Užsienio rei
ka lų ministerija (URM), kon
sula to atidarymo iškilmėse, be 
diplomatinio korpuso atstovų ir 
svečių iš URM, taip pa t daly
vaus Lenkijos Seimo, vyriausy
bės, Užsienio reikalų ministeri
jos, Silezijos vaivadijos ir Ka-
tovicų miesto tarybos, verslo, 
kul tūros , meno, dvasininkijos 
bei žiniasklaidos atstovai. 

Garbės konsulas J . Wcislo 
y ra vienos didžiausių ir sėk
mingai besivystančių Silezijos 
regiono energetikos pramonės 
s ta tybos bendrovių „Energo-
montaž-Poludnie S.A." valdy
bos pirmininkas. 

Garbės konsulas , be jam 
paves tų konsulinių funkcijų 
vykdymo, rūpinsis Lietuvos pi
liečių ir juridinių asmenų in
teresais Lenkijoje. 

Šiuo metu Lenkijoje veikia 
t rys garbės konsulų vadovauja
mi Lietuvos konsula ta i — 
Gdanske , Krokuvoje ir Poz
nanėje. 

Klaipėdai įteiktas 2003 metų 
Europos prizas 

Uostamiesčio meras Rimantas Ta
raškevičius su Europos Tarybos 
„Europos prizu 2003". Eltos nuotr. 

Vilnius , spalio 17 d. (BNS) 
— Klaipėdai įteiktas Europos 
Tarybos (ET) 2003 metų Euro
pos prizas už aktyvų tarptau
tinį bendradarbiavimą su už
sienio valstybių miestais ir Eu
ropos vienybės idėjų propaga
vimą. 

Klaipėdos dramos t e a t r e 
penktadienį ET atstovė Johaną 
Scicher uostamiesčio merui Ri
mantu i Taraškevičiui įteikė at
minimo ženklą, medalį ir dip
lomą. 

Meras priėmė ir Klaipėdos 
jaunimui skirtą 7,600 eu rų 
(apie 26,000 litų) čekį. Už šiuos 
pinigus uostamiesčio jaunuo
liams bus surengta pažintinė 
kelionė po Europos miestus. 

1955 metais įsteigtas Eu
ropos prizas yra aukščiausias 
apdovanojimas, kuris gali būt i 
skirtas Europos miestui ar re
gioninei valdžiai už aktyvią 
veiklą plečiant t a rp tau t in ius 
ryšius ir bendradarbiavimą. 
Europos prizas kasmet sutei
kiamas vienam miestui iš 45 
ET valstybių. 

Klaipėda — pirmasis Bal
tijos valstybių miestas, apdo
vanotas šiuo išskirtiniu garbin-
gu prizu. 

Britų teismas atmetė įnoringą 
pabėgėlių iš Lietuvos ieškinį 
L o n d o n a s - V i l n i u s , spalio 

16 d. (Reuters-BNS) — Lietuvos 
emigrantų šeima ketvirtadienį 
pralaimėjo Didžiosios Britanijos 
teisme ieškinį dėl neva būti
niausių reikalavimų neatitin
kančio namo, kurį gavo iš britų 
valdžios. 

Emigrantų iš Lietuvos 
Anufrijevų šeima reikalavo 
100,000 svarų (beveik pusės mi
lijono litų) kompensacijos iš 
Londono Southvvork rajono ta
rybos už, jų teigimu, pažeistas 
teises. 

Emigrantų teigimu, rajono 
savivaldybė pažeidė jų teises, 
nes skyrė namą be sodo sklypo. 

Apeliacinis teismas, palik
damas ankstesnį teismo spren
dimą, atmetė ieškinį ir sukriti
kavo prašymą dėl „nesaikingai 
didelės" kompensacijos. 

Apeliacinio teismo pirmi
ninkas lordas Woolf sakė, kad 
reikalaujamą kompensacijos 

dydį „sunku pateisinti". 
Anufrijevų šeimai britai su

teikė teisę likti gyventi valsty
bėje, patikėję skundais, esą Lie
tuvoje juos persekiotų kaip rusų 
tautinės mažumos atstovus. 

Atmesdamas Anufrijevų 
pretenzijas, teisėjas sakė, kad 
nors jiems Britanijoje sudarytos 
gyvenimo sąlygos nė ra labai 
geros, bet jos nėra tokios blogos, 
kad taryba turėtų suteikti j iems 
kitą gyvenamąją vietą. 

Vladimiras ir Ala Anufrije-
vai su trimis vaikais ir Anufri-
jevos motina, kuri vėliau mirė, \ 
Didžiąją Britaniją atvyko 1998 
metais. 

Kaip vasarą rašė dienraštis 
„Lietuvos rytas", per 5 Didžio
joje Britanijoje pragyventus me
tus Anufrijevai net 15 kar tų 
pradėjo teismo procesus. Šios 
valstybės institucijas jie kaltino 
šiurkščiais žmogaus teisių pa
žeidimais. N u k e l t a i 7 ps l . 

Užsienio valstybės šiemet 
4,000 Lietuvos pilie 

Vi ln ius , spalio 17 d. (BNS) 
— Užsienio valstybės šiemet 
pars iuntė namo 4,001 Lietuvos 
pilietį. 

Valstybės sienos apsaugos 
tarnybos (VSAT) duomenimis, 
ta i 10 procentų daugiau nei per
na i per tą patį laikotarpį, kai ne 
savo noru į Lietuvą buvo pri

versti sugrįžti 3,642 asmenys. 
Anot Lietuvos pasieniečių, 

įvairių valstybių pasienio tarny
bų grąžintų ar neįsileistų lietu
vių skaičius kasmet didėja: 
2001 m. per tą patį laikotarpį 
buvo grąžinta 3,270, 2000 m. — 
2,834 lietuviai. 

Šiemet padaugėjo iš Didžio-

sugrązmo 
cių 

šios Britanijos, Švedijos, Norve
gijos, Ispanijos ir Prancūzijos 
grąžintų asmenų skaičius. Ma
žiau lietuvių šiemet išsiųsta iš 
Vokietijos bei Danijos. 

Šiemet net 3,499 lietuviai 
grąžinti per oro uostų, dažniau
siai Vilniaus, pasienio kontrolės 
punktus. N u k e l t a į 7 ps l . 

Pasaulio naujienos 
(Remtarets AFP. Reuters. AP. Interfa*. STAR-TASS. BNS 

Snitj agenttini pranešimais) 

EUROPA 
M a d r i d a s . Ispanija nu

sprendė iki 2007 metų Irako at
s ta tymo reikmėms skirti '300 
mln. dolerių. Tai viena didžiau
sių sumų, kurias Irakui žada 
skirti valstybės rėmėjos. Ispa
nijos vyriausybė apie šį spren
dimą pranešė likus mažiau nei 
savaitei iki Madride kitą ket
virtadienį ir penktadienį vyk
siančios ta rp taut inės rėmėjų 
konferencijos. Ispanija tvirtai 
rėmė JAV sprendimą surengti 
kar ine operaciją Irake ir šiuo 
metu regione yra dislokavusi 
apie 1,300 karių. Tarptautinę 
rėmėjų konferenciją rengian
čios Ispanijos prisiimti finan
siniai įsipareigojimai dėl Irako 
kontras tuoja su pagrindinių 
karo priešininkių — Rusijos. 
Prancūzijos ir Vokietijos — 
nuostata šiuo klausimu. 

Tal inas. Estija tęs taikos 

palaikymo misiją Irake, nors 
buvo sužeisti jos trys taikda-
riai. pareiškė ministras pirmi
ninkas Juhan Parts. 

JAV 
V a š i n g t o n a s . Mažiausiai 

13 JAV kareivių nusižudė per 
Amerikos kar inę kampaniją 
Irake, ir tai kelia susirūpinimą 
JAV ginkluotųjų pajėgų vado
vybei. Daugiau kaip 10 proc. 
nekovinių JAV kariuomenės 
nuostolių Irake tenka savižudy
bėms. Iš viso, Pentagono duo
menimis, per „nekovinius inci
dentus" Irako operacijos metu 
JAV ginkluotosios pajėgos ne
teko 120 žmonių. Dar 212 žuvo 
nuo priešo ugnies. JAV sausu
mos kariuomenė nusiuntė j Ira
ką psichiatrų, psichologų, so
cialinių darbuotojų ir ekspertų 
grupę, kuri neseniai užbaigė 
savo darbą ir turi per dvi ar tris 
savaites parengti jo rezultatus 

apibendrinantį pranešimą. 
San B e r n a r d i n o , Kalifor

nija JAV prezidentas George 
W. Bush ketvirtadienį pirmą 
kartą pasirodė su išrinktuoju 
Kalifornijos gubernator iumi 
Arnold Schvvarzenegger, vilda
masis, kad buvusio aktoriaus 
sėkmė suteikia jam galimybių 
per 2004 metų rinkimus pa
lenkti į savo pusę šios svarbios 
valstijos rinkėjus. A. Schvvarze
negger sakė su G. W. Bush ilgai 
aptarinėjęs valstijos problemas 
ir manąs, kad Kalifornija Va
šingtone neturi didesnio sąjun
gininko už respublikoną prezi
dentą. G. W. Bush viešai nieko 
nežadėjo, tik sakė, kad jis ir A. 
Schvvarzenegger turį daug ką 
bendra. 

N e w York. JAV oro bend
rovės ,,Northwest Airlines" ir 
..Continental Airlines" trečiąjį 
ketvirtį užbaigė su pelnu, ir, 
kaip rašo JAV verslo dienraštis 
„The Wall Street Journal", t a i 
galima laikyti požymiu, jog val
stybės oro pramonė ats igauna 
po dvejus metus trukusios kri
zės. 

MALAYSIA 
P u t r a j a y a . Musulmoniškų 

valstybių vadovai penktadienį 
griežtai pasmerkė balsavimą 
J A V Kongrese dėl sankcijų 
Sirijai įvedimo ir tvirtino, kad 
t a i t iks pakur s tys Izraelio 
smurtą. 57 valstybes vienijan
čios Islamo Konferencijos Orga
nizacijos (IKO) viršūnių susi
t ik ime buvo priimta rezoliucija, 
kurioje smerkiamas siūlymas 
paskelbti sankcijas Sirijai po 
Izraelio puolimo prieš šią vals
tybę. JAV Atstovų Rūmai nu
sprendė, kad sankcijos Sirijai 
t u r i galioti, kol prezidento 
George W. Bush administracija 
nu ta r s , jog ši šalis nu t raukė 
paramą teroristams ir sustabdė 
masinio naikinimo ginklų kūri
mo programas. 

Putrajaya. I r anas neturi 
planų kurti branduolinį ginklą 
ir bendradarbiaus su tarptau
t in ia i s t ikr intojais , pare iškė 
šios musulmoniškos respubli
kos prezidentas Mohammad 
Khatami. I ranas nea tmeta gali
mybės pasirašyti Branduolinio 

ginklo neplat inimo sutar t ies 
papildomą protokolą, nustatan
tį griežtesnes branduolinių ob
jektų ją pasirašiusių šalių teri
torijose patikros sąlygas, sakė 
M.Khatami. Tačiau, pridūrė jis, 
jo valstybės teisės turi būti ger
biamos. 

šiuo sprendimu duoda suprasti 
savo sąjungininkui, jog nepa
tenkintos žydų gyvenviečių 
statyba palestiniečių teritorijo
se Gazos Ruože ir Vakarų 
Krante. 

RUSIJA 

ARTIMIEJI RYTAI 
J e r u z a l ė . Izraelis turi už

baigti statyti sieną aplink Pa
lest inos savivaldą Vakarų 
Krante, nors JAV ir grasina su
mažinti Kongreso paskirtą 9 
mlrd. pagalbą Izraeliui, pa
reiškė premjeras Ariel Sharon. 
Vašingtonas, būdamas pagrin
dinis Izraelio sąjungininkas, 
pareiškė nuogąstavimų dėl to. 
kad siena ir betono užtvaros, 
statomos daugiausia palei ribą 
tarp palestiniečių teritorijų Va
karų Krante ir Izraelio teritori
jos, kai kur statomos ir aplink 
izraeliečių gyvenvietes Palesti
nos teritorijose JAV nusprendė 
išbraukti iš Izraeliui pažadėtos 
paskolos sienos statybos kainą, 
bet kol kas tiksliai nepranešė, 
kokia suma sulaikoma. JAV 

Maskva. Rusijos preziden
t a s Vladimir Pu t in paskut i 
niąją Jungtinių Tautų ( JT) 
Saugumo Tarybos rezoliuciją 
dėl Irako pavadino ,judėjimu 
teisinga linkme", tačiau sakė, 
kad ji nesudaro sąlygų siųsti 
Rusijos karius ar materialinius 
išteklius Irakui atstatyti. 

Ba ikonū ra s . Pirmasis 
JAV daugkartinio naudojimo 
kosminio laivo skrydis po erd
vėlaivio ,.Columbia" žūt ies , 
kaip tikimasi, įvyks kitų metų 
spalį ir bus bandomasis, penk
tadienį Baikonūre pranešė Ru
sijos aviacijos ir kosmoso agen
tūros vadovo pavaduotojas Ni-
kolaj Moisejev. J i s pažymėjo, 
jog Amerikos erdvėlaivio astro
nautai nepakeis Tarptautinės 
kosmoso stoties (TKS) įgulos 
narių. 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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Iš Atei t in inkų 
G y v e n i m o 

Medžiagą siųsti: 
Vidai Kuprytei c /o Draugas 

4545 W 63 St Chicago, IL 60629 
e-adresas: draugas@ateitis.org 

JAUNTJJŲ ATEITININKŲ 
GLOBĖJŲ SĄSKRYDIS 

„...tikrai galvoju, kad Šventoji Dvasia mus paveikė šį savaitgalį, 
kad laimins mūsų darbus ir praturtins mūsų gyvenimus..." 

—Daiva Kisielienė, JAS CV 

„Sta las tapo idėjų ir projektų lobynu". Jaunučių globėjos ir Jaunųjų ateitininkų sąjungos centro valdybos narės 
posėdžiauja Ateitininkų naumuose. N u o t r a u k a Kazio R a z g a i č i o 

ŽIVILĖ VAITKIENĖ 

Š.m. rugsėjo 20-21 dienomis 
susirinko jaunučių kuopų 
globėjos iš visos Amerikos, 
atsiliepdamos į Jaunųjų atei
tininkų sąjungos centro valdy
bos kvietimą dalyvauti antra
jame globėjų sąskrydyje. Jos 
atvyko į Ateitininkų namus 
Lemonte iš tolimos Los Ange
les ir Philadelphijos, iš Det
roito, Clevelando, Cincinatti ir 
pačios Čikagos. 

Visos šios globėjos jau dau
gelį metų aukoja savo laiką ir 
darbą, vadovaudamos jaunučių 
kuopoms. Sąskrydis—tai pro
ga joms pasidalinti rūpesčiais, 
aptarti metų veiklą, pasidalin
ti idėjomis, išgirsti centro val

dybos siūlymus kaip įgyven
dinti ŠAAT metinę temą. 

Sąskrydį atidarė JAS CV 
pirmininkė Ona Daugirdienė 
sukalbėdama maldą į Šventą
ją Dvasią. „Šventoji Dvasia, 
mano sielos Pašventintoja! 
Apšviesk mane, stiprink ma
ne, suramink mane! Leisk pa
žinti, ko Tu nori: įsakyk—da
rysiu, liepk—klausysiu, vesk 
—eisiu. Amen". 

Kiekvieno miesto atstovė 
davė pranešimą apie savo kuo
pos veiklą, papasakojo praė
jusių susirinkimų temas ir 
pravedimo būdus. Globėjos 
dalinosi užrašais, davė kon
krečius siūlymus ir patarimus 
kaip išspręsti veiklos proble

mas. Vyko įdomios ir gyvos 
diskusijos. Į rytinį posėdį atsi
lankė Ateitininkų šalpos fondo 
pirmininkė Laima Šalčiuvienė 
ir paaiškino apie a.a. prel. J. 
Prunskio dosnų palikimą jau
nučiams. 

Papietavus globėjos turėjo 
progos susipažinti su ŠAAT 
nariais, kurie kaip tik tuo 
pačiu .metu posėdžiavo kitoje 
salėje. Buvo tikrai malonu 
susitikti, nes visi pasijuto kaip 
artimi bendražygiai. 

Popietiniame posėdyje 
JAS CV narė ir Cincinatti kuo
pos globėja Vita Aukštuolienė 
pranešė apie „Tilto" projektą— 
JAV jaunučių kuopų susipora
vimą su jaunučių kuopomis 

Pasišventusios vadovės 
Pačios būdamos vertos padėkos, pačios dėkoja 
Sugrįžusios į n a m u s p o sąskrydžio, j aunuč ių g l o b ė j o s džiaugiasi JAS C V į d ė t u darbu jas suburti 

„Nuoširdžiai dėkoju už tokį nuostabų savaitgalį. Buvo 
gera susipažinti su kitomis globėjomis, pasidalinti 
mintimis apie darbus ir bendrus rūpesčius, pajusti Jūsų 
visų paramą. Turėsime daug darbo šįmet, bet žinome, 
kad JAS CV mus visuomet parems". Teresė Totoraitienė su 
Regina Idzeliene — Cleveland 

„Ačiū Jums visoms už tokį 
puikų savaitgalį!!! Viskas 
buvo taip puikiai orga
nizuota. Buvo labai sma
gu susitikti su visomis 
mielomis ir darbščiomis 
moter imis, pasisemti 

TOKIOS!!! patirties. Džiaugiuosi patekusi į Jūsų būrį. Tai tikrai šauni grupė, 
visuomet jaučiuosi dvasiškai praturtinta po susitikimų su Jumis. Ir tik norisi atsi
raitoti rankoves ir dirbti. Dėkui už padrąsinančius žodžius! Stengsiuosi, nes 
ateitininkų filosofija man labai artima (nors ir nebuvo sąlygų taip gyventi jaun
ystėje) ir norisi labai prisidėti prie šio judėjimo Dėkoju iš visos širdies". 
Violeta Razgaitienė — Philadelphia 

' Jf 

% jgįjįjįįįĮįag; 

tA. ~"llfi „Nor iu visoms padėkot i , 
kad pertraukėte savo šeimos 
gyvenimą ir pašventėte savaitgalį dalyvauti sąskrydyje. Dėkoju 
už visas puikias mintis. Ir be to , buvo smagu!" Laima Aleksienė— 
Čikaga 

„Nuoširdžiai dėkoju už suruoštą sąskrydį. Toks suėjimas 
tikrai naudingas ne tik idėjų pasidalinimu, bet gal net svarbiau— 
pajut imu paramos iš jūsų visų ir kitų globėjų. Pajunti, kad nesi 
viena, kuri dirba, nesi viena su problemomis. Rūpesčiai gal ski
riasi, darbai gal skiriasi, bet mūsų visų tikslas tas pats. Tai ačiū, 
ačiū, ačiū!" Rasa Kasniūnienė — Čikaga 

„Šie sąskrydžiai man ir Almai suteikia daug idėjų, 
sustiprina dvasiniai, duoda kibirkštėlę polėkiui tęsti to
liau darbą. Ačiū jums už rūpesti, sąskrydžio suruošimą, 
už nepaprastai prasmingą dovaną, už pietus, už 
atspausdintą medžiagą, už paramą". Rita Giedraitienė 
— Detroit 

„ M a n šis savaitgalis buvo kaip kokia atgaivos šven
tė. Rugsėjo pradžioje žinau, kad manęs laukia veiklos 
metų suplanavimas, reikalaujantis nemažai laiko, pas
tangų ir idėjų. Bet, atvažiavus į sąskrydį, kai visos pasi
daliname savo pasisekimais ir idėjomis, viena kitą 
paremdamos, aš grįžtu atsigavusi ir pasiruošusi toliau 
dirbti! " Alma Jankienė — Detroit 

„Kaip naujai „išdygusios" kuopos globėja, 
noriu Jums visoms širdingai padėkoti už gražiai 
suorganizuotą globėjų sąskrydį. Parvažiavau į 
namus su nauju įkvėpimu ir paskatinimu suburti 
vietinį jaunimą į ateitininkų ratelį... Esu pasiryžus 
viską daryti, kad pateisinčiau jūsų pastangas". Vita 
Aukštuolienė — Cincinnatti 

„Ačiū, kad suruošėte šį sąskrydį. Man taip nau
dinga pabuvoti jūsų (t.y. JAS CV) ir globėjų tarpe: 
padraugauti, pasidalinti pasisekimais, iškelti rūpes
čius. Kartais jaučiu, kad gyvenu saloje, kad esu taip 
toli nuo jūsų visų ir bandau viską atlikti pati viena. 
Bet sugrįžau į namus užsidegus didele energija to
liau dirbti globėjos darbą". Vita Vilkienė — Los 
Angeles 

Visos g lobė ju n u o t r a u k o s Gras i ldos R e i n y t ė s 

Lietuvoje. Los Angeles kuopos 
globėja Vita Vilkienė iš laga
mino traukė albumus ir aplan
kus, rodydama ir pasakodama 
apie jų veiklos metodus. JAS 
CV narė ir Čikagos kuopos glo
bėja Laima Aleksienė aiškino 
kur rasti šaltinius apie Šven
tąją Dvasią internete. JAS CV 
narės pristatė paruoštus dar
belius, surištus su Šv. Dvasios 
veikimu ir siūlymus skaity
mams iš Šventojo Rašto. Visos 
diskutavo galimybes įgyven
dinti ŠAAT metinę temą, ski
riant ypatingą dėmesį Šv. 
Dvasiai. Ateitininkų namų 
valgomojo kambario didysis 
stalas tapo idėjų ir projektų 
lobynu. 

Iškilo puiki mintis, kad 
kiekvieno miesto globėja 
aplankytų kitą kuopą ir pra
vestų susirinkimą. Nutarta 
vėl leisti jaunučių aplinkraštį. 
Iškilo susirūpinimas dėl „Atei
ties" žurnalo, leidžiamo Lietu
voje. Globėjos pareiškė nuomo
nę, kad dabartinė „Ateitis" 
neatspindi išeivijos, o kartais 
net ir ateitininkijos, veido. 
MAS CV pirmininkas Liudas 
Landsbergis atvyko pasitarti 
su globėjomis apie moksleivių 
ir jaunučių ryšius ir stovyklas. 

Nepastebimai laikrodžio 
rodyklė slinko vakarop. Glo
bėjų sąskrydis ėjo prie pabai
gos. JAS CV, įvertindama glo
bėjų didelį darbą, apdovanojo 
jas ypatinga dovana—ginta
riniu rožančiumi. Kiekvienas 
rožančius buvo skirtingas, 
specialiai suvertas JAS CV 
narės Daivos Kisielienės, pa
dedant jos seserims. Sąskrydis 
praėjo su dideliu pasisekimu. 
Visos dalyvės juto ypatingą 
artumą, paramą ir nuoširdų 
bendravimą. 

Čikagos moksleiviai 
kviečiami 

Čikagos ir Lemonto mok
sleivių ateitininkų kuopos 
susirinkimas bus šeštadienį 
spalio 25 d. 6:00 iki 9:30 v.v. 
Juliaus Gylio namuose. Žiū
rėsime ypatingą filmą ir tada 
jį aptarsime. Kviečiame visus 
gimnazistus, kurie domisi 
ateitininkų veikla. Dėl infor
macijos kreipkitės pas kuo
pos globėją Marių Polikaitį 
630-257-2022 arba pirm. Algį 
Bielskų (708) 788-6208. 

Kristina Quinn 
Korespondentė 

Rinksis Čikagos 
sendraugiai 

Penkt., spalio 24 d. 7:00 
v.v. Ateitininkų namuose, Či
kagos ASS valdyba šaukia 
pirmąjį šio rudens susirinki
mą. Susirinkime XVI Ateiti
ninkų kongrese dalyvavusių 
pasipasakojimai. Taip pat, 
Juozas Baužys pristatys šiais 
metais išleistą Vinco Rastenio 
knygą „Ateitininkai". Visi 
kviečiami dalyvauti. 
(Prieš susirinkimą pasiskaitykite 
Romualdo Kriaučiūno parašytą 
knygos „Ateit ininkai" recenziją 
wwrw.atei t is .org tinklalapyje) 

Federacijos valdybos 
posėdis Vilniuje 

Š.m. spalio 13 d. Vilniuje, 
pas Laimą ir Joną Šalčius, vy
ko Ateitininkų federacijos val
dybos posėdis. Posėdyje daly
vavo: vicepirm. Laima Šalčiu
vienė, JAS pirm. Rožvita 
Vareikienė, Vaidotas Vaičai
tis, Rėdą Sopranaitė, gen. 
sekretorė Irena Grigalionytė, 
studentams atstovavo Aliutė 
Malinauskienė. Buvo aptarti 
šie rūpesčiai: Berčiūnų stovy
klavietės ateitis, AF finansų 
peržiūra, susitikimas su Pa
nevėžio meru, Palangos ateiti
ninkų namai, planuojamas 
susitikimas su švietimo mi
nistru, „Ateities" įr „Jaunys
tės vizijų" žurnalai, ir už trejų 
metų vyksiantis XV Federaci
jos kongresas. L. Šalčiuvienė 
pasiūlė jau dabar pradėti 
ruoštis šiam kongresui. Todėl 
laukiame Jūsų minčių dėl 
Kongreso temos, vietos bei or
ganizacinio komiteto sudėties. 

Rėdą Sopranaitė 

GAIL£ SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midwest Heart Specialiste 
3825 HigtUand Ave., Tower 2, Suite 400 

Dovmers Grove, IL 60515 
630-719-4799. 

Priklauso Good Samaritan, Central 
DuPage. Edward ir Elmhursf ligoninėms 

EDMUNDAS VENAS, B £ & C . 
VIDAUS LIGLĮ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 r 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hiils 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

15543 VV. 127thStr. 
Suite 101, Lemont, IL 
Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKJŲ UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joiiet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 
Tel. 773434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

Center for Health, 
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 

630-941-2609 

TERESE KAZLAUSKAS, MD. 
VUABUBLVS. M.D. 

Vaikų gydytojos 
900 Ravinia PI., Orland Park, IL 

Tel. 708-349-0887. 
Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 

VIDAS J. NEMICKAS, M D . 
KARDIOUDGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tol. 773-471-3300 
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MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamėy Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
vmnHyjcertBrtaauggrya db—lMaBtoom 

Dr. VILIUS MIKAITIS 
Šeimos daktaras ir chirurgas 

Family medical ciinic 
10811 W. 143 StOrtand Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 706460-2500 
Dr. LINA POŠKUS 

Dantų gydytoja 
4635 W. 63 St.;Chicago 

Tel. 773-735-7730 
10 S. 640 S. Kingery Hvvy, VVfcvvbrock 

Tel. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSKtS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKJS, MD 

SCOTT GREENVVALA MD 
Illinois Pain Treatment Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
Bk Grove: 847-718-1212 

r LJbertyvfc. www.illinoispaJn.com 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 

Tel. 708-422-8260. 

Dr. Vida I.PuodžiOnienė 
Healthy CormectkJn 
Criropractfc & Rehab 

Cine 
Manualinė ir fizinė terapija, sporto 

traumų specialistė, nugaros, kaklo ir 
sąnarių gydymas, galvos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų 

patarimai. 
1000 S. State Street, 

Šute 201^02, Lockport, L 60441. 
Tel. 815-834-9075/9076 

Kalbame lietuviškai 

Dr. V.J. VASAfTIENĖ 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. ELIGIJUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VValter St., Lemont, IL 
60439 

1051 Essington Rd. #200, 
Joiiet, IL 60435 

Tel. 815-723-1854 
Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACTIC PHYSCIAN 
MANUALINĖ IR FIZIOTERAPIJA, 

AKUPUNKTŪRA. 
nugaras, ksMo, g * * * skausmų 

v migrenos), spcrtnkj traumų specafesti 
6645 W. Stanley Ave., 

Berwyn, IL 60402. 
Tel. 708-484-1111. 

Dirbame kasdien, savaitgaliais — 
susitarus. Kalbame lietuviškai. 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory 
Hiils, IL 

1 myfe i vakarus nuo Harlem Ave. 
Tel. (708) 596-4055 

Valandos pagal susitarimą 

DR. TOMAS ZUBiNAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-423-5155. 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių l igos / Chirurgi ja 
9830 S.Ridgeland Ave. 

Chicago Ridge, IL 60415 
Tel. 708-636-6622 

4149 W. 63rd. St. 
Tel. 773-735-7709 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6417 W. 87 St. 

Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-233-5630 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagai susitarimą 

Dr. VILIJA KERELYTĖ 
Amber Health Center 

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas, 
chiropraktika.manualine 
terapija, akupunktūra. 

7271 S. Harlem, Bridgeview, IL 60455. 
Tel. 708-594-0400. 

Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus. 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

Priimami MEDICARE pacientai 
5540 S. Pulaski Road. 
Tel. 773-585-2802 

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį 

GEDAS M. GRINIS, MD 
Inkstų,pūslės ir prostatos 
gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

10400 75 St., Kenosha, Wl 
53142 

(262)948-6990 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 
venas. Kosmetinė chirurgija. 

3235W. 111 StCNrago, L 60655 
773-233-0744 arba 773-4894441 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hiils, IL 

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA E CEPELĖ, DDS. 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos paga! susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 

Kalbame lietuviškai 
10 S. 640 Kingery Highvvay 

WillowbrooR, IL 60527 
Tel. 630-323-2245 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. E. DECKYS 
Gydytoja ir chirurgė 

Nervų ir emocinės ligos 
Kab. 773-735-4477 

6449 S. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DANA M.SALIKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
VVestchester, IL 60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 
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MES IR PASAULIS 
Paruošia Bronius Nainys 

IŠVIETINTŲJŲ PRISIMINIMAI 
J ie skaudūs išvietintie-

siems, labai nemalonūs išvie-
tintojams, todėl ir retai apie 
juos kalbama. Ir tai nėra 
gerai, nes taip glostoma šiurpi 
praeitis, bandant nuo žemės 
pavirš iaus nušluoti vieną 
didžiųjų žmonijos tragedijų. 
Ypač atvejais, kai išvietintųjų 
skraiste bandoma dangstyti 
tremtinius, trėmėjų pasmerk
tus sunaikinti. Ir ne tik juos, 
bet visą jų priklausomą grupę, 
klasę ar net tautą. Ryškiau
sias pavyzdys — kelis šimt
mečius nusivilkusi Rusijos 
valdovų užmačia išnaikinti 
lietuvių tautą. 

Bet apie tai kalbėsiu vė
liau, nes ne toji priežastis šio 
rašinio temą įtaigavo. Iš naujo 
į šį reiškinį mano dėmesį 
atkreipė „New York Times" 
spalio 15-tos laidoje išspaus
dintas Richard Bernstein ra
šinys apie Berlyne ketinamą 
įkurt i muziejų ar ką nors 
panašaus, kuriame būtų kartu 
ir studijų centras, nagrinėjan
tis kaimyniniuose kraštuose 
gyvenusių, tuojau po Antrojo 
pasaulinio karo į Vokietiją 
perkeltų, vokiečių istoriją. Tai 
nebuvo tik karo laiku Hitlerio 
užimtuose kraštuose jo ap
gyvendintų nacių bei kitų 
pakalikų grąžinimas į tėvynę, 
bet išvietinimas juose nuolat 
gyvenusių vokiečių kilmės as
menų. Autorius priskaičiuoja 
jų net 12-13 milijonų, ku
riems karo laimėtojų buvo 
įsakyta palikti savo gyvenvie
tes , kai kurias net senolių 
įkurtas, per šimtmečius kelių 
kartų statytas, puoštas, įsi
gyventas ir brangintas tė
viškes, pasiimti tik tiek, kiek 
nauji krašto valdytojai leido, 
ir važiuoti į visiškai karo su
griautą, nieko nebeturinčią, 
tiesiog badaujančią, Vokietiją, 
ir gyvenimą manytis iš naujo. 
Ar tai buvo teisinga, ypač iš 
žmogaus teises taip skrupu
lingai puoselėjančių Vakarų 
demokratijų pusės, jau seniai 
klausinėja vokiečiai, dabar 
sumanę Berlyne įkurti visa tai 
moksliškai nagrinėjančią įstai
gą. Ir tai atrodo būtų jų laisvo 
ir nepriklausomo krašto rei
kalas, o studijos — ir labai 
vertingos, nes jos, išplėstos už 
Berlyno sienų, ta rp taut in iu 
mastu galėtų atskleisti dar 
daug žiaurių nežinomųjų, 
ypač Rytų pasaulyje, pra
dedant Karaliaučiaus sritimi 
ir einant toliau. 

Tačiau dar kelio nepra
dėjus tiesti, jau atsirado kliū
čių: pirmieji- jas tverti šovėsi 
lenkai, kurie, kaip Bernstein 
teigia, tam tikslui tu r i ir 
priežastį: jie daugiausia iš to 
vyksmo laimėjo, o kaip tai at

sitiko — geriau užmiršti. Ypač 
akis j iems bado autoriaus 
nurodytas laimėjimo pavyzdys 
— Wroclau miestas, prieš ka
rą šimtmečiais vadintas vokiš
ku vardu Breslau, nes čia — 
vokiečių žemė, jų įkurta gy
venvietė. Iki po karo niekada 
čia nė vieno lenko nebuvo, 
aiškina dar ir dabar jame nuo
lat apsilankantys vokiečiai 
pasidairyti aplink savo šei
moms priklaususius namus ar 
bent sodybas, nes per karą 
sugriautų namų vietovėse da
bar jau pastatyti kiti. Lenkus, 
o iš dalies ir čekus, centro 
mintis baugina, nes, pagal 
juos, studijomis vokiečiai įro
dinės irgi esą iš savo tėviškių 
ištremti kankiniai , nors iš 
tikrųjų jie buvo kankintojai, 
visaip terorizavę nacių oku
puotų kraštų gyventojus. 

Tai tiesa, kurią patyrėme 
ir mes. Tik, gaila, kad labai 
mažai težinome apie, dar karo 
laiku užsimintus, Hitlerio 
planus iškelti mus kažkur už 
Volgos dirvonų plėšti, o Lie
tuvą apgyvendinti nacių ba
ronais. Bet ar panašių skriau
dų mes nepatyrėme ir iš tų 
pačių lenkų, po Pirmojo pa
saulinio karo jėga užgrobusių 
Vilnių ir patogiai „pamir
šusių" Curzon liniją, apie ku
rią šiandien irgi nė žodeliu 
nenori užsiminti. Richard 
Bernstein teigia, kad vokiečių 
žemės lenkams duotos už so
vietams perleistus jų miestus 
Lvovą ir Vilnių, iš kurių buvo 
iškelti lenkai, ir lenkams pri
klaususios žemės dabar yra 
Lietuvos teritorija. Tikras ner-
susipratimas. Kada gi Vilnius 
ir Lvovas buvo lenkų miestai, 
ir kada, kur ir kiek lenkų buvo 
iš Vilniaus iškelta, tegul pa
sako mums šis istorijos „žino
vas"? O ką jis žino apie Ka
raliaučiaus sritį, kuri taip pat 
niekada nepriklausė Rusijai ir 
kurioje gal ištisą tūkstantį 
metų gyveno lietuvių gentis 
prūsai, ir tikri lietuviai, kur 
irgi per karo laimėtojų malonę 
įsitvirtinę bolševikai tiesiog 
išžudė vietinius gyventojus ir 
prigrūdo rusų. Ir kodėl dabar 
Bernstein bei kiti tokie istori
jos „žinovai" pamiršta pri
minti, kad šis kraštas sovie
tams buvo perleistas tik laiki
nai valdyti ir jau 1995 metais 
turėjo būti grąžintas jo buvu
siems gyventojams savaran
kiškai tvarkytis. 

Suprantame, centre ir šio 
krašto istorija bus studijuoja
ma, tik kažin kieno naudai? 
Lenkų žymiausias kultūros 
žurnalas skelbia, kad centro 
pradininkė ir pagrindinė jo 
kūrėja Erika Steinbach — 
buvusi nacių SS karininkė. 

DRAUGAS, 2003 m. spalio 18 d., šeštadienis 

Svečiai „Drauge" š.m. spalio 16 d. Ši keturių asmenų grupė stažuojasi Riverside Medical Center „Resolve" cen
tre, kad susipažintų su JAV-se naudojamomis programomis, gydant alkoholio, narkotikų ir net rūkymo įpročius. 
Iš kairės: Rolandas Janilionis — Panevėžio apskrities Priklausomybės ligų centras; Zita Skardinskaitė — 
Vilniaus Priklausomybės ligų centras; dr. Jim Simmone — „Resolve" centras ir ryšių su Lietuva direktorius; 
Tomas Jovaiša — Vilniaus universitetinė Greitosios pagalbos ligoninė; Vilma Juozapavičiūtė — Panevėžio rajono 
jaunimo draugija „Sniego gniūžtė". Jono Kuprio nuotrauka. 

„SNIEGO GNIŪŽTĖ" DAR NEIŠTIRPO 

Kaskart augant prik
lausomybės ligų (gali

ma tai vadinti ir „priklau
somybės įpročiais") proble
moms JAV-se, ieškoma būdų 
su šia blogybe kovoti. Tarp ki
tų, įkurta „Snow Bali" (Sniego 
gniūžtė) organizacija, kuri 
daugiausia rūpinasi jaunimu, 
ir ne tik stengiasi jį atpratinti 
nuo alkoholio, narkotikų ar 
kitų kvaišalų naudojimo, bet 
atlikti švietėjišką darbą, kad 
jaunuoliai apskritai neįpultų į 

priklausomybės pinkles. 
Prieš keletą metų ši pro

grama buvo perkelta ir į Lie
tuvą, kur, deja, priklausomy
bės problema taip pat sparčiai 
aštrėja. Vienas iš sėkmingiau
siai dirbančių priklausomy
bės ligų centrų JAV-se yra 
Manteno, EL — Riverside Me
dical ligoninėje „Resolve" cen
tras. Jis artimai bendradar
biauja su Lietuva, dalinasi pa
tirtimi, informacija. Centro dar
buotojai, ypač jo direktorius 

dr. Jim Simmone, daug kartų 
lankėsi Lietuvoje, o šiuo metu 
keturi asmenys iš Lietuvos pa
kviesti 7 savaičių stažuotei 
„Resolve" centre. Jiems lap
kričio pradžioje grįžus namo, 
kad galėtų praktiškai pri
taikyti įgytas žinias, planuoja
ma atsikviesti kitą grupę. Lie
tuvoje šiuo metu veikia 5, vals
tybės išlaikomi Priklausomy
bės centrai, bet yra ir privačių 
klinikų, dirbančių gydymo bei 
švietimo darbą šioje srityje. 

Danutė Bindokienė 

Rodo ir jos nuotrauką — šalia 
kanclerio Gerhard Schroeder. 
Tačiau Vokietijos vadovas 
daug dėmesio šiam centrui 
neskiria. Juk su lenkais, be to, 
ir čekais, vengrais, rumunais, 
iš kurių valstybių vokiečiai 
buvo išvaryti, reikės būti kar
tu Europos Sąjungoje, todėl 
gal geriau Vokietijai tų jaut
rių klausimų nejudinti. Bet 
kodėl? Bijomasi atskleisti 
tiesos? Ir, ko gero, to nenori nė 
viena pusė. 

O tai jau didelė bėda, su 
kuria susiduria ir Lietuva, 
kurios tiesa niekada nebaugi
no ir nebaugins. Net ir dabar 
vėl iš naujo plieskiamoje žydų 
žudynių byloje, aštriai nuai-
dėjusio Izraelio Kneset pir
mininko Lietuvoje apsilanky
mo proga. Per mažai daro 
Lietuva, ieškodama ir teisda-
ma su šia byla susietus nu
sikaltėlius, kiekviena proga 
mums primena dažnas oficia
lus Izraelio atstovas, tačiau 
tiesiog pasijuokia iš Lietuvos 
valdžios pastangų išgauti iš jų 
Izraelyje saugomą, lietuvius 
žudžiusį, nusikaltėlį. 

Vargu ar ką gero duos 
Lietuvai Berlyne įsteigtas 
išvietintųjų muziejus — studi
jų centras, tačiau apie jį pa
galvoti vis dėlto verta. Gal ir 
savo nosį pabandyti į jį įkišti, 

tik kažin ar tai pavyks? Bet 
turbūt mažai kas ginčys teigi
nį, kad tokios studijos pravers
tų ir mums patiems. Jos 
mums dar būtinesnės negu 
vokiečiams, nes lietuviai juk 
nebuvo iš kitur perkeliami į 
savo tėvynę, bet daugiau kaip 
du šimtus metų nuolat tremia
mi į Sibirą bei kitus Rusijos 
plotus. Ir pagal aiškų planą, 
paruoštą lietuvius ne tik į kitą 
gyvenvietę perkelti, bet tautą 
išnaikinti. Taip pat, kaip buvo 
naikinamos ir dešimtys kitų 
Rusijos užgrobtų tautų, pas
kiausia jų — prūsai ir lietuvi
ai Karaliaučiaus srityje. Ir dar 
baisiau — tai vyko modernių, 
žmogaus teisėmis ypatingai 
besirūpinančių, Vakarų de
mokratijų panosėje. Ar toji 
mūsų tautos istorijos dalis 
neturėtų būti parašyta? Taip, 
reikia jos, rasis pritarėjų, ir 
turbūt nemažai, bet juk tai yra 
daroma, sakys. Lietuvoje vei
kia ir tuo uždaviniu užsiima 
Lietuvos Gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimų centras, 
tai ko daugiau nori? 

Taip, veikia, žinau. Tik 
deja, paskiausiu laiku jis la
biau susirūpinęs ieškoti nusi
dėjėlių tarp lietuvių, neva 
nusikaltusių kitoms tautoms, 
bet ne lietuvių ir lietuvių tau
tos žudikų. Per daug aštriai 

pasakyta? Gal ir taip? Bet kar
tais be tokių pasakymų jau 
nebegalima apsieiti. Juk ar 
jau užmiršome, kiek tie visi 
nusikaltėlių ieškotojai parėmė 
prieš kelerius metus tremtinių 
ir politinių kalinių pradėtą 
organizuoti ir prieš porą metų 
Vilniuje įvykusį lietuvių tau
tai didžiausio nusikaltėlio 
komunizmo teismą? 

Lenkai, čekai, vengrai, 
rumunai nepritaria sumanyto
jams vokiečiams Berlyne 
steigti išvietintųjų istorijai 
studijuoti centrą, nes studijuo-
tojai būsią kartu ir išvietin-
tieji, ir išvietintojai. Sampro
tavimas logikos turi. Bet var
gu ar šia logika galima pa
neigti tokio centro reikalin
gumą apskritai? Juk išvietini
mas, o ypač trėmimai, visada 
buvo neigiamas, o dar dažniau 
— nusikalstamas reiškinys, 
todėl ir pasaulyje netoleruoti
nas. O jis visgi vyksta. Net 
moderniausios civilizacijos 
lopšyje Europoje. Paskiausias 
pavyzdys — Kosovo albanai. Ir 
tai nebe vienos kurios nors 
tautos, bet jau visos Europos, 
net ir Amerikos reikalas. Ar 
tokiems reiškiniams nagri
nėti, studijuoti ir stabdyti ne 
Europos Sąjungos uždavinys? 
Ar ne jai derėtų ir tokį centrą 
steigti? 

Tūkstančiai šakelių, 
milijonas lapelių... 

"W"^^ai bėda yra dirva, o rū-
^ ^ peštis sėjėjas, kartais 

- L jLpasėta sėkla išauga 
dideliu medžiu — su tūks
tančiais šakelių ir milijonu la
pelių. Juo labiau, jeigu medį 
prižiūri pareigingas, pasiau
kojantis sodininkas, tuomet jo 
vaisiais maitinama daugeliui 
ypač svarbi gyvybė... 

Toks stebuklingas medis 
yra Draugo fondas, o jo pri
žiūrėtojas, puoselėtojas — DF 
direktorių tarybos pirminin
kas Bronius Juodelis. 

Draugo fondo „sėkla" 
gimė prieš dešimtmetį, kai be
sirūpinantiems lietuviškosios 
spaudos ateitimi kilo išga
ninga mintis: reikia sukurti 
milijoninį pajamų šaltinį, ku
rio vandeniu bus malšinamas 
lėšų trūkumo troškulys ir vie
nintelio lietuviško dienraščio, 
leidžiamo už Lietuvos ribų, 
nebekamuos nuolatinė pinigų 
stokos grėsmė. 

Kadangi JAV-se jau buvo 
įkurtas ne vienas fondas lietu
vių visuomeninei, kultūrinei, 
švietėjiškai veiklai remti, atsi
rado ir skeptikų: argi lietuviš
ka spauda neatlieka visų tų 
funkcijų? Argi ji nepropa
guoja mūsų veiklos, negarsina 
kultūrinių apraiškų, argi ne
atlieka švietėjiško darbo, ir 
dar daugiau? Nejaugi tie, jau 
sėkmingai veikiantys ir stam
bų kapitalą sukaupę, fondai 
nesupras, kad „Draugas" yra 
reikšmingą duoklę atidavęs 
(ir tebeduoda) jų sėkmingam 
gyvavimui? Nejaugi jie nepa
sirūpins „Draugo" išlikimu? 
Juk galima drąsiai tvirtinti, 
kad be „Drauge" nuolat garsi
namų ir puoselėjamų tų fondų 
auginimo idėjų, vargiai šian
dien jie galėtų didžiuotis su
kauptais milijonais... Pagaliau 
— ar galima tikėti, kad naują 
fondą, nors ir labai reikalingą, 
žmonės sutiks palankiai ir 
aukos jam savo pinigus? 

Visgi buvo užsispyrėlių, 
kurie tikėjo. Ir kun. Viktoras 
Rimšelis, MIC, ir Marija Re
inienė, ir Birutė Jasaitienė, ir 
dr. Petras Kisielius, ir daug 
daug daugiau. O galbūt labiau
siai Bronius Juodelis, kuris 
kone nuo pirmųjų Draugo 
fondo steigimo dienų apsiėmė 
patį sunkiausią, nedėkin
giausią darbą. Jis ne tik tapo 
direktorių tarybos pirminin
ku, bet ir DF iždininku. Ruoš
damas įplaukų rinkimo vajus 
kelis kartus per metus, rašy
damas daugybę raginimų, 
laiškų, straipsnių, kone kiek
vieną sutiktą asmenį kvies
damas prisidėti prie Draugo 
fondo auginimo, paaukoti bent 
šimtinę (o paskui prie jos pri

dėti ir antrą, ir trečią...). Taip 
„Draugo" administracijos sa
lėje atsirado dvi puošnios 
„Garbės lentos" su daugybe 
žvilgančių lentelių, kuriose 
įrašytos Draugo fondo garbės 
narių pavardės. Ne vien tūks
tantinę paaukojusių, o ir pen
ketą, ir dešimtį, ir dar dau
giau tūkstančių, tarsi tų „ža
lių lapelių" ant stebuklingo 
Draugo fondo medžio, ilgai
niui jau peršokusių milijoną. 

Ši, per dešimt metų atsira
dusi, suma — nemažas pasie
kimas. Tiesa, neturime sakyti 
„atsiradusi", nes kiekvienas 
centas atėjo labai duobėtais 
keliais ir reikėjo nemažai pas
tangų jį prisivilioti. Turbūt nei 
vienas DF (ar kurio kito fondo) 
darbuotojas, juo labiau sava
noriškai, be jokio atlyginimo 
aukojantis savo laiką (net ne
įmanoma apskaičiuoti, kiek 
per tą dešimtmetį Bronius 
Juodelis valandų atidavė 
Draugo fondui) to milžiniško 
darbo nebūtų įstengęs atlikti. 
Iš tikrųjų neužtektų žodžių ir 
„Didžiajame lietuvių kalbos 
žodyne" padėkoti Broniui Juo
deliui už tą kilnų daugelio 
metų darbą lietuviško dien
raščio labui. O jeigu „Drau
gas" šiandien dalintų ordinus, 
tai DF direktorių tarybos 
pirmininkui ir iždininkui būtų 
užkabintas paties aukščiausio 
laipsnio, pats didžiausias ir 
brangiausias medalis. 

Kai šio krašto ekonomikos 
svarstyklės dažniau leidžiasi 
žemyn negu kyla aukštyn, kai 
gausėja bedarbių skaičius ir 
investavimų birža išgyvena 
vieną nepastoviausių laiko
tarpių JAV istorijoje, be abejo, 
nukenčia visos gyvenimo sri
tys, o juo labiau spauda. Lie
tuviška spauda niekuomet ne
buvo įrašyta mūsų tautiečių 
pirmenybių sąrašo viršuje —ji 
dažniau sukosi kažkur apie 
vidurį, o pastaraisiais laikais 
pasislinko gerokai žemyn. Jei
gu prenumeratorių skaičius 
išsilaikytų bent lygiomis, di
delių problemų nekiltų. Deja. 
kiekvieną kartą, kai paskel
biamas naujas mirties prane
šimas, dažnai vienu žmogumi 
sumažėja skaitytojų skai
čius... 

„Draugas" dar tik 94 me
tų, dar jam nelaikąs užversti 
paskutinį puslapį, tad Draugo 
fondas kaip tik ir yra tas 
„spindintis riteris", saugantis 
vienintelį lietuvišką dienraštį 
nuo per ankstyvos mirties. 

Ačiū. Broniau Juodeli! Ačiū 
visiems DF nariams! Jūsų 
pastangos įvertinamos. Jūsų 
parama ..Draugui" gyvybiškai 
svarbi! 

KAS APVERKS JŲ DALIĄ... 
Sibiro tremties a tmin imui 
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— Tu a tamanas , tu ir 
išvesi. 

— Aaa... Duok ranką! Pui
kus tu vyras, Fedia! Myliu to
kius! Gerai. Išvesiu aš! Pa
vasarį, kai sniegas nutirps. 

— Aišku. Gana. 
— Sutarta? 
— Ne. 
— Ir vėl tu priešiniesi. 
— Su atamanu nesitaria-

ma. Paša. Jo žodis — mums 
įsakymas. 

— Puikiai pasakei, pui
kiai! Išgerkime dar! Už mūsų 
draugystę! 

— Į mūsų atamano svei
katą! 

— Ačiū, ačiū! Myliu tave, 
Fedia, gerbiu. Tikrai gerbiu. 
O, kad daugiau tokių vyrų 
turėtume! Gerai... Jeigu tu 
klausysi mano įsakymų — bus 

tvarka! Mūsų bendrija tvirta! 
O tuos savisaugos vyrukus 
sutvarkysime! Jo! 

— Taip? 
— Dėl to kliūčių nebus. 
— Tai gerai. 
— Dar keturi mėnesiai ir 

— pas bobas! 
— Tai tu mus pas bobas 

vesi? Aš maniau — į laisvę? — 
pajuokavo Fedia. 

— Be laisvės, brolau, nėra 
nė bobų. 

— Gana, Paša, gana apie 
tai. 

— Aš suprantu. Niekas to 
neturi žinoti. Ir nežinos, 
Fedia, nežinos! 

Fiodoras Petrovičius, pa
tenkintas ir vaišėmis, ir rezul
tatais, grįžo į savo baraką. 

Kai jis paliko Pavlo būstą, 
susirinko atamano šestiorkos 

subaigti likučių. 
— Vaišinkitės, vyručiai, 

vaišinkitės nesivaržydami! — 
ragino juos atamanas, su vi
sais batais tupėdamas ant na
rų. 

Jis užsirūkė naują papiro
są ir išleido porą kamuolių 
dūmų: 

— Tai matote, vis dėlto aš 
nugalėjau Fedią. Jis atėjo pas 
mane. Laukė, laukė, tikėjosi, 
kad aš eisiu pas jį... — Čia ata
manas šlykščiai nusikeikė ir 
patenkintas nusikvatojo. 

Šestiorkos pritarė, užger
dami iš arbatinio degtinės 
likučiais. 

— Vis dėlto jis nusilenkė, 
didžiuokis! — kartojo ata
manas, džiaugdamasis savo 
laimėjimu. — O dabar, broly
čiai... A, kad taip apvali, 
minkšta bobelė! E, būtų gy
venimėlis! 

Fiodoras pradėjo ilgą, rū
pestingai apgalvotą pasiruo
šimą. Kristalizavosi smulkus 

pabėgimo planas. Reikia išeiti 
keliomis grupelėmis, kad iš
sklaidytų gaudančiųjų pajė
gas. Daugiau žmonių lengviau 
nuginkluos sargybą, paims 
kareivių drabužius ir ginklus. 
Drabužių reikia būtinai, su 
kalinio apranga niekur nepa
sirodysi. Ir bėgti reikia prieš 
kirpyklos dieną, vis greičiau 
plaukai paaugs. 

Reikia atsirinkti vyrus 
savo grupei. 

Jo vyrai turi vadovauti ka
reivių ir šunų pašalinimui. Jie 
turi paimti ginklus ir unifor
mas. Vėliau jo grupei reikia 
atsikratyti bėgančiųjų paskui 
juos. O kiti? Kas jam kiti?! Te
gul gaudo juos, tegul rankioja. 
Kol šluos paskirai pabirusius 
zekus, praeis nemaža laiko, jis 
su savo grupe atsidurs toli... 

Bėgant kankins alkis. Šį 
tą, žinoma, išsineš iš lagerio, 
šmonas ne toks baisus, kaip 
atrodo. Bet nežinia, kada jie 
pasieks kokią nors gyvenvietę. 

kur bus galima ką nors nu
gvelbti. Reikia būti viskam pa
siruošus. Pinigų irgi reikia 
turėti. Na, jis spustelės dabar 
visus. 

Pagalvojo jis ir apie j au 
tuką" („pobeg s byčkom" — kai 
vedasi sykiu kalinį maistui). 
Toks planas neviliojo net visko 
mačiusio Fiodoro. Bet laisvė... 
Ne, jautuko" jis neims. Bet 
jeigu... Tada reikės iš grupės. 
Tą, kuris silpniausias. Užtat 
vyrai turi būti kieti. Tokie, ku
rių jam pačiam reikėtų saugo
tis. 

Bet gal to neprireiks. Gal 
jie užeis kokią sodybą. Na, kad 
ir kolchozą. Dabar karas, vyrai 
fronte, o su bobomis jie susi
tars. Be to, nereikia pamiršti 
ir žuvies. Juk pasitaikys upių. 
ežerų, tada bus vasara. 

Fedia nusprendė, kad jie 
bėgs gegužės mėnesį. Nors čia 
bus tik pavasario pradžia, bet 
jis planavo traukti į Pietus, 
kur jau šilčiau ir sausiau. 

Anksti pavasarį sunkiau bėgti, 
bet sunkiau ir vytis. Be to, 
bėgančiam vienas kelias, o 
besivejantiems — daug... 

Visų plano smulkmenų 
Fiodoras nepatikėjo net Arka
dijui su Stepanu. Kai pradėda
vo įkyriai teirautis, jis atsaky
davo: 

— Kūmas turi tokių šnipų, 
apie kuriuos nė nepagalvotum. 
Geriausia būti atsargiems. 

— Nejaugi mes šnipai? — 
užsigaudavo tie. 

— Jūs norite žinoti vien iš 
smalsumo. Kam to reikia? Kai 
reikės veikti — aptarsime ir 
įvykdysime. 

Vieną dieną Fiodoras pa
klausė savo sąjungininkus: 

— Na, kaip atamanas? 
— Geria ir apie bobas pli

auškia! — piktinosi Stiopa 
— Tegul, toks jau jo ama

tas. 
— Pasipūtęs dabar kaip 

kalakutas, — pridūrė Arkadi
jus. 

— Ir tai gerai, bus mums j 
naudą. O vyrai? 

— Laukia. 
— Ko laukia? 

— Pavasario. 
— Negerai, kad taip anksti 

pasigarsino. Labai ne kas. 
— Tai Pašos darbas! — 

neabejojo Stiopa. — Argi jis 
išlaikys už dantų. Dabar povo 
plunksnomis kaišosi! 

— Negerai, — pakartojo 
susirūpinęs Fedia. 

— Jau nieko nepakeisi, — 
pasakė Arkaša. 

— O tu, Stiopa, prižadi tv-
lėti? 

— Aš visada tylėsiu! Kas 
man — negalima tai negalima 
Kam aš sau bėdos šauksiuos?' 

— Na. žiūrėk. Gerai broly
čiai! O dabar naujas reikalas. 
Nors pavasaris dar toli. bet 
reikia atrinkinėti vyrus ir su
daryti jų sąrašą. Imsime pa
čius tinkamiausius, visų per 
daug. Yra tokių, su kuriais tik 
bėdos būtų. Bus daugiau 
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Irena ir Vytautas Matoniai. 

RETA SUKAKTIS 
Prieš kelias savaites 65 

metų vedybinę sukaktį Phila-
delphijoje iškilmingai atšven
tė Irena ir Vytautas Matoniai. 
Tai džiugus jubiliejus jiems, jų 
artimiesiems ir lietuvių visuo
menei. 

Abu Matoniai visą savo 
pajėgų amžių buvo nuoširdūs 
visuomenės nariai. Irena dau
gel metų sekretoriavo Lietu
vių namų valdyboje, įmantriai 
išpuošdavo velykinius mar
gučius. Juos dovanodavo savo 
pažįstamiems ir duodavo Šv. 
Andriejaus parapijai iškilmin
goms Prisikėlimo mišioms. 
Vytautas vedė chorą, vargo-
ninkavo Šv. Andriejaus para
pijos bažnyčioje, pirmininkavo 
Lietuvių namų valdybai. Tuo 
metu jį ypač mėgo jaunimas ir 
mielai laikėsi prie Lietuvių 
namų. Be to, jis darbavosi 
įvairiose organizacijose, vado
vavo tautininkams, kurie anais, 
VLIKo ir ALTo neramiais 
laikais, buvo labai pozityvūs 

lietuviškame gyvenime. Mato
niai išaugino sūnų ir dukrą, 
susilaukė vaikaičių. 

Irena Matonienė - Su
valkijos dvarininko duktė. Vy
tautas Matonis yra kilęs iš 
garbingos ir gausios Macijaus
kų šeimos, Jo tėvas buvo in
žinierius, mokslus baigęs caro 
laikais, ankstyvosios lietu
viškos spaudos leidėjas, pra
monininkas. Po Pirmojo pa
saulinio karo per Turkiją, 
Graikiją iš Pietų Rusijos, kur 
buvo caro paskirtas inžinie
riaus darbui, labai sunkiu ke
liu grįžo į Lietuvą, kartu par-
sigabendams ir ten gimusį, 
dar labai mažytį, Vytautą. 
Lietuvoje tuojau pat įsijungė į 
visuomeninį darbą, leido kny
gas ir brošiūras, be to, įsteigė 
dirbtuves, kurios'1 daugeliui 
davė darbą, o jų pajamos pa
dėjo išauginti ir išmokslinti 
gausią šeimą. Tebūna abu 
laimingi! 

V.V. 

MOTERIS 
Ši moteris rinkta iš trijų. 

Ji laimėjo. Ja i dauguma 
patikėjo savo balsus ir tikisi, 
kad ji įneš naujų minčių į 
mūsų darbą ir bent šiek tiek 
paįvairins mūsų gyvenimą. 
Tai nauja JAV LB tarybos 
narė, mokytoja Kristina Jo-
nyka. 

Kiekvienas žmogus dirb
damas įneša ką nors savito, 
naujo, įdomaus. Ji aktyvi, 
sumani. Universitete studija
vo biologiją ir istorijos moks
lus. Gilinosi visuotinės isto
rijos ir anglų kalbos srityje. 
Mokėsi muzikos ir solinio 
dainavimo. Jos balsas — tai 
tikra Dievo dovana. Tai 
stiprus, švarus balsas, kurio 
nei metai nepažeidžia. Gaila, 
kad paskutiniu metu mes ją 
retai girdime dainuojančią. O 
buvo laikas, kai ji koncertuo
davo dažnai. Kristina vadova
vo vaikų chorui lituanistinėje 
mokykloje, neilgą laiką ir 
Lietuvių Bendruomenės „Ram-
byno" chorui ir pati dainavo 
jame. Turėdama laiko dabar 
dar ateina choristams pagel
bėti. Malonu girdėti retkar
čiais solo giedančią pamaldų 
metu. 

Yra dirbusi liti' -istinėje 
šeštadieninėje mokykloje. Mo
kė vaikus rašto ir stengėsi 
įkvėpti jiems meilę Lietuvai. 
Dalį gyvenimo pašventė vi
suomeniniam darbui. Še
šerius motus buvo Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkė ir 
eilę metu LB valdybos narė. 
Praeityje ji buvo aktyvi atei
tininke, dalyvavo moterų 
klubo darbe. Vis dėlto pagrin
dinis jos darbas yra su mo
kiniais Ji myli vaikus ir savo 

Paskutiniesiems šiltiems 
saulės spinduliams pabučia
vus vasaros žalumą ir naujai 
sustaugusiam šiaurės vėjui 
stipriai pakračius šakas, gam
ta apsigaubia turtingiausiu 
savo apsiaustu, lašančiu auk
su, rubinais, gintarais ir metų 
triūso vaisiais. Rudens spek
takliu džiaugėsi bei kasmet 
džiaugsis Nida Bichnevičiūtė 
ir Dainius Petroniai, nes jų gy
venimus supinant, ruduo mie
lai suvaidino piršlį. Susi
pažinę 1998 lapkričio mėn, 
draugų vestuvėse, ir 1999 m. 
rudenį atnaujinę draugystę 
Lietuvių dienose, Los Angeles, 
2000 m. rudenį Kalifornijoj 
augęs Dainius, nebeištvėręs 
mylių tūkstančių atstumo bei 
„raudonakinių" skrydžių, atsi
kraustė Čikagon, arčiau myli
mosios Nidos. 2001 m. rudenį 
jiems susižiedavus, nebuvo 
klausimo, kuriuo metų laiku 
bus ruošiamos sutuoktuvės. 

2002 m. spalio 12 d. su
važiavo, suskrido 250 šeimos 
narių ir draugų iš abiejų JAV 
pakraščių ir anapus Atlanto 
dalyvauti Nidos ir Da'iniaus 
meilės šventėje. Šv. Mišios 
buvo aukojamos Šv. Antano 
bažnyčioje, Cicero, IL., giedant 
Šv. Antano parapijos lietuvių 
chorui ir solistei Rimai Poli-
kaitytei. Jaunojo tėveliai, Jo
nas ir Julia Petroniai, atvedė 
savo sūnų prie altoriaus, kur 
Dainius stebėjo poromis pri
einantį vestuvinį pulką: vyres
niąją sesutę Dainą (Petronytę) 
Kasputienę su James McGro-
ry, Gailę (Radvenytę) Hayden 
su Augiu Gedgaudu, Ramoną 

Kristina Jonyka. 

jėgas skiria jiems. Kristina 
moko vaikus iškalbos, prave
da debatų konkursus. Dvylika 
metų dirba Omahos švietimo 
asociacijos direktorių tarybo
je, yra Omahos Mokytojų 
sąjungos valdybos narė. Jai 
ne svetimas darbas ir poli
tikos srityje, yra Demokratų 
partijos tarybos narė. 

Baigėsi JAV LB XVII ta
rybos pirmoji sesija. Aktyviai 
dalyvavo joje. Pasisėmė naujų 
minčių ir ruošiasi aktyviai 
dirbti švietimo srityje. Juk 
šioje srityje ji yra tvirtai 
pasiruošusi ir savo žiniomis 
gali praturtinti darbą. 

Pakalbinus ją po sesijos, 
pasakė, kad jai malonu bus 
dirbti Amerikos lietuviams su 
tokiais rūpestingais ir pa
reigingais žmonėmis. Ji daug 
sužinojusi apie dabartinius 
bendruomenių reikalus ir 
pasiruošusi keliamas mintis 
įgyvendinti. 

Rota TalžUnienė 

(Steponavičiūtę) Žemaitienę 
su Vyteniu Krivelaičiu ir vy
riausiąją pamergę, Nidos jau
nesniąją sesutę (Bichnevi
čiūtė) Coyne su vyriausiuoju 
pabroliu Tadu Dabšiu. Pamer
gių rudens lapų spalvomis ai
dinčios puokštės spindėjo prie 
tamsaus šokolado spalvos 
aksomo ir taftos suknelių. 

Dainiaus dukterėčiai Ni
nai Kasputytei ir Nidos sū
nėnui Jonukui Coyne paklojus 
jų žingsnius rožių lapeliais, 
jaunosios tėveliai, Liubomiras 
ir Vanda Bichnevičiai, atly- . 
dėjo savo besišypsančią dukrą 
prie jos nekantriai laukiančio 
būsimojo. Jų moterystę laimi
no mielas abiejų jaunųjų drau
gas, iš Lietuvos šiai progai at
skridęs, kun. Gintaras Gru
šas, Vilniaus seminarijos rek
torius. Jaunųjų parinktus skai
tinius skaitė draugai Angelė 
(Linartaitė) ir Tomas Žukaus
kai, kurių sutuoktuvėse jau
nieji buvo susipažinę. Aukas 
nešė jaunosios krikšto tėvelis 
Vladas Biknevičius iš Floridos 
ir jaunojo krikšto motina 
Bronė Dženkaitienė iš Kalifor
nijos. Dainius su Nida sumai
nė aukso žiedus ir, iškilmingai 
trimituojant Rimui Kaspučiui 
iš Detroito, naujoji lietuviška 
šeima buvo paskelbta art i
mųjų akivaizdoje. 

Šaunus 1941 m. Packard 
automobilis išvežė jaunuosius 
į Alpine pokylių salę, Darien 
priemiestyje, kur svečiai ne
trukus žavėjosi žibančiom 
liustrom, žvaigždutėmis ir de
besiniu tiuliumi papuošta sa
le. Virš susėdusių svečių gal-

Žurn. Edvardas Šulaitis. 

DEIMANTINĖ SUKAKTIS 
Žinomas žurnalistas Ed- savo 75-ąjį gimtadienį. Ta pro-

vardas Šulaitis, ne tik „Drau- ga „Draugas" jį nuoširdžiai 
go", bet ir kitų lietuviškų sveikina ir linki dar daug 
laikraščių ilgametis bendra- darbingų, sveikų, laimingų 
darbis, š.m. spalio 15 d. šventė metų! 

vų, lyg iš ąžuolo kamienų, tarp 
violetinių žiedelių ir tamsiai 
žalių šakelių, sprogo tamsiai 
raudonos ir persikinės rožės 
su auksinėm saulėlydžio leli
jom. Prie dovanomis apkrauto 
stalo ištiestas ilgiausias sal
dumynų stalas, išklotas 
gėlėmis karūnuotais tortais, 
vaisiais, pyragaičiais, šoko
ladais ir visokiais gardėsiais. 

Lietuvių ir anglų kalba 
programą pravedė Jū ra t ė 
Zubinienė ir Dovas Zaunius, 
paprašydami jau gerai įsi
smaginusių svetelių dėmesio. 
Vestuvinis pulkas įšoko į salę 
per juostų vartus, kaip įpras
ta, metant susirinkusiems sal
dainius. Jau po didžiųjų apei
gų ramesnius Nidą ir Dainių 
pasitiko jųjų tėveliai su 
tradicine duona, druska, vynu. 

Visiems puotai susėdus ir 
šampanui išsiliejus, buvo 
pakviestas kalbingasis vyriau
sias pabrolys Tadas Dabšys 
pravesti tostą, susidedantį iš 
penkių dalių. Pagerbtas jau
nųjų bendrasis katalikų tikėji
mas; pakeltos taurės už skau-
tybę ir darbą lietuvybės labui, 
už Bichnevičių ir Petronių 
šeimų meilę, už ilgametes 
draugystes ir pagaliau už 
vedybinį gyvenimą, t.y. abiejų 
jaunųjų „užsispyrimą mylėti 
iki mirties". Prie jau plačiai 
žinomo Dainiaus gyvenimo 
šūkio, „Kas tik turi gerą skonį 
/ Visi žiūri į Petronį"! Tadas 
užbaigdamas prijungė, „O kas 
turi gerą nuomonę / Kalba su 
Petroniene"! Kun. Grušas su
kalbėjo maldą prieš vakarienę, 
o jaunųjų tėveliai - Bichne-

PAGERBTAS VYSK. 
HANSAS DUMPYS 

2003 m. spalio 4 d., Augs-
burg College (Minneapolis, 
MN) alumnų suvažiavime 
vyskupas Hansas Dumpys 
buvo apdovanotas „2003 Pasi
žymėjusio alumno" žymeniu 
(2003 Distinguished Alumni 
Avvard). Šis žymuo paprastai 
suteikiamas Augsburg Colle
ge alumnams už jų ypatingą 
pasiaukojimą bei atliktus dar
bus bažnyčiai, visuomenei ir 
apskritai įkūnijant šios kole
gijos idealus bei siekius. 

Vysk. H. Dumpys daug 
prisidėjo prie Liuteronų Baž
nyčios atgaivinimo nepriklau
somybę atkūrusioje Lietuvoje. 
Jis rūpinosi Bažnyčiai dvasi
ninkų ir mokytojų ruošimu, 
1992 m. prie Klaipėdos uni
versiteto įkūrė teologijos mo
kyklą. 

Vysk. H. Dumpys yra už
sienio lietuvių liuteronų dva
sios vadas ir liuteronų evan
gelikų parapijos klebonas Oak 
Park, IL. Augsburg kolegiją 
baigęs 1956 metais, vysk. H. 
Dumpys su ja nenutraukė 
ryšių iki dabar, kiekviena 
proga dalyvauja jos rengi
niuose bei Advento mišpa
ruose, taip pat kolegiją remia 
dosnia kasmetine auka. 

Info 

Dainius ir Nida Petroniai. 

vičius ir Petronis pasveikino 
bei prajuokino atvykusius sve
čius, kiekvienas pridėdamas ir 
savo patarimų iš maždaug 
keturiasdešimt metų vedy
binio gyvenimo patirties. 
Jaunieji padėkojo tėvams už 
rūpestingą auklėjimą ir pa
ruošimų ranka rankon žengti 
šiuo gyvenimo keliu. 

Tautinis šokis „Sadutė" 
būdavo šokamas draugių, 
kurios žingsniais ir žiedais 
graudžiai atsisveikindavo su 
jaunąja, jaunojo išvežama gy
venti tolimame kaime. Aišku, 
papročius reikalinga pritai
kyti prie moderniųjų aplinky
bių: Nidos ir Dainiaus atveju, 
ne jaunoji, o jaunasis kėlėsi į 
kitų Jcaimą". Šia proga Moni
ka ir Paulius Murauskai iš 
New Jersey suderino „Sadutę" 
ir „Rezginėlę", per vieną vaka
rą paruošdami, iš keleto mies
tų suburtus, tautiniais rūbais 

pasipuošusius, jaunųjų drau
gus. Svečiai džiaugėsi mišrią
ja „Sadute", mergaitėms ne
šant Nidai gėles, o vyrams 
Dainiui įteikiant palmių 
šakas, kurias surinkęs, jauna
sis nelaukdamas panaudojo 
vėduoklei (Čikagos žiemos — 
nebailiems, bet ir vasarą rei
kia ištvermės!) 

Greitai, greitai laikas bė
ga, taip ir prabėgo pirmasis 
jaunųjų valsas, grakštieji bei 
judrieji vėlesni šokiai. Jau tik 
atminty draugų būreliai, ap
supę jaunuosius dainomis, iš
prašo pasibučiavimo. Jau Ni
dai ir Dainiui Petroniams lai
mingai tarpusavy šventus pir
mąją vedybinę sukaktį, j ų 
artimieji nenustoja linkėję 
nuolat pilnos vyno taurės, 
ištikimos draugystės ir meilės, 
liekančios stipriausia gyveni
mo jėga. 

R. Stephens-Žemaitis 

Vaiva Babkauskaitė ir kazimierietė ses. Genevieve Kripas, rėmėjų draugi
jos moderatorė. 

STIPENDIJA VAIVAI 
Vaivai Babkauskaitei, an

trų metų seserų kazimieriečių 
vadovaujamos Maria gimnazi
jos Čikagoje mokinei, Šv. Ka
zimiero seselių rėmėjų organi
zacija paskyrė 1,000 dol. sti
pendiją, kuri įteikta š.m. spa
lio 5 d. Oak Lawn Hilton salė
je vykusiame rėmėjų pokylyje. 

Vaiva pasižymi ne tik 
aukštais pažymiais, bet ir vi
suomenine veikla, kurią ypač 
skatina ši gimnazija. 

Verta pažymėti, kad Ma
ria gimnazija (67 ir Califomia 
Ave, Chicago) kviečia visas 7 
bei 8 skyriaus mokines ir jų 
tėvelius atvykti ir susipažinti 
su mokykla sekmadienį, lap
kričio 16 d., nuo 1 iki 4 vai. 
p.p. Daugiau informacijos 
teikia Bridget Whitehouse 
(Recruitment Assistant) tel. 
773-925-8686, ext. 114. 

LOYOLA UNIVERSITETAS SIŪLO 
STIPENDIJAS 

Antanas Kovera ir Lina Meilutė š.m. kovo mėn. atlikę duetą 

Antanas Kovera, gyvenan
tis St Petersburg Beach FL, 
š.m. spalio 8 d. šventė savo 91-

ąjį gimtadienį. Ta proga jį 
sveikina Meilų šeima, linkė
dama sveikatos ir džiaugsmo. Vysk. Hansas Dumpys. 

Loyola universitetas Čika
goje yra prestižinė, jėzuitų 
vadovaujama, mokslo institu
cija, kurios siūlomomis pro
gramomis ypač turėtų susi
domėti imigrantai iš Lietuvos 
ir kitų šalių. 

Pagal universiteto pro
gramą, pavadintą „Nauja 
pradžia" (New Beginnings), 
studentas gali, lankydamas 
universitetą tik dalį laiko, per 
maždaug dvejus metus įsigyti 
šių sričių diplomą: kompiute
rių mokslo, verslo, komuni
kacijos, menų, aplinkosaugos, 
tarptautinių mokslų, humani
tarinių mokslų ir kitų. 

Pabėgėliams ir imigran-
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tams, kurie įsijungia į šią 
,,New Beginnings" programą, 
vienam semestrui (vienai kla
sei) parūpinama stipendija. 
Beje. studijuoti galima ne tik 
pačiame universitete, bet ir 
internete. Besidomintieji dau
giau informacijos apie šias 
studijas ir stipendijas gali 
gauti telefonais: 773-508-8856 
arba 773-508-8002. 

Info 
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Eglė ir Vytautas Juozapaičiai po „Don Giovanni" operos Illinois univer
siteto Sangamon auditorijoje, Springfield, IL. 

Indrės Tįanėlienės nuotr. 

„MIRTINI" SIRGALIAI 
Automobiliu važiuojant, 

gyvename valandą į šiaurės va
karus nuo Čikagos. Sužinoję apie 
LR operos solisto Vytauto 
Juozapaičio dalyvavimą Mozart 
operos JDon Giovanni" gastro
lių serijoje po JAV, apgailes
tavome, kad visi spektakliai 
vyksta per toli nuo mūsų. Bet 
gyvenimas ne visuomet eina 
nustatyta eiga ir, prieteliams 
pasiūlius perimti jų bilietus, 
ryžomės keturių valandų ke
lionei į Sangamon auditoriją, 
University of Illinois filiale, 
valstijos sostinėje Springfield. 

Tai buvo paskutinis spek
taklis po mėnesio kelionių per 
Ameriką. Pastatymai vyko 
Pennsylvania, Massachussetts, 
Virginia, New Jersey, North 
Carolina, Missouri ir galiau
siai Springfield, Illinois. Trupe 
„Teatro Lirico D'Europa" 1986 
m. sukūrė, La Scaloje studi
javęs, buvęs operos solistas 
bulgaras Giorgio Lalov. „Teat
ro Lirico" pastatymams jis4 

renkasi solistus iš įvairių 
kraštų, sudarė savo chorą, or
kestrą, vežiojasi savo kostiu
mus ir scenos dekoracijas. 
Nuo įsikūrimo atlikta 3,000 
spektaklių, įskaitant keturias 
keliones po Ameriką. 

Buvo tikrai įdomu — atva
žiuoja autobusai, pastatomos 
dekoracijos, dainininkai persi
rengia, orkestras užima savo 
vietą ir netrukus prasideda 
spektaklis — naujoje aplinko
je, be jokios repeticijos. O po 
spektaklio — viskas atgal į auto
busus ir toliau į naują vietą. 

Prieš spektaklį mažesnėje 
salėje Giorgio Lalov papasako
jo apie šios keliaujančios ope
rinės trupės sąstatą. Lietuvos 
solistą jis rado internete. Buvo 
juo sužavėtas — imponavo 
balsas, išvaizda, gera vaidyba. 
Baritono Vytauto Juozapaičio 
parinkimas pagrindinei Don 
Giovanni rolei pasiteisino su 
kaupu ir su „Teatro Lirico" jis 
debivtavo balandžio mėnesį 
Martiniąue saloje. 

Tačiau ir kiti solistai buvo 
nepaprastai gerai parinkti sa
vo rolėms. Bassbaritonas ita
las Stefano De Peppo atliko 
Leporello vaidmenį, sopranas 
amerikietė Steffanie Pearce 
buvo Donna Anna, korėjietė 
sopranas Su-Jin Lee buvo 
Donna Elvira, bulgarė sopra
nas Vesselina Vassileva atliko 
Zerlinos rolę, meksikietis te
noras Gabriel Gonzales buvo 
Don Ottavio, bosas rusas Via-
cheslav Pochapsky turėjo Com-
mendatore rolę ir baritonas 
bulgaras Hristo Sarafov dai
navo Masetto rolę. 

Vytautas Juozapaitis, kaip 
Don Giovanni viliojo ir apgau
dinėjo moteris, jas išnaudojo, 
vienos tėvą nužudė, juokavo ir 
į savo lengvabūdiškus žaidi
mus įtraukė savo ištikimą 
tarną, ne kartą į pavojų staty
damas jo gyvybę, ir pagaliau 
užsitarnauto dramatiško at
pildo susilaukė pragaro liepsnose. 

Nors spalio 10 diena pasi

žymėjo rudeniui neįprasta 
kaitra, o centrinis vėsinimas 
negailestingai šaldė suprakai
tavusius solistus, Juozapaitis 
buvo nuostabus — balsas be 
priekaišto, vaidyba nepapras
tai gera, net įvedant nemažai 
akrobatikos. Neatsiliko ir jo 
ištikimas tarnas Leporello, ko
miško elemento įnešęs jau
navedys Masetto, sužadėtinis 
Don Ottavio, bei trys, į Don 
Juano pinkles pakliuvusios, 
moterys — didikė Donna An
na, pasiryžusi surasti savo tė
vo žudiką, meilės kankinama 
Donna Elvira ir gležna, švel
nutė nuotaka Zerlinna. 

Nužudytasis Commen-
datore sugrįžta balto marmuro 
statulos pavidalu, jo likimą 
liudija apšvietimo kuriami, it 
besisukančios, raudonos dė
mės ir, sunkiais žingsniais, 
atėjęs pas besilinksminantį 
Don Giovannį, ištiesia ledinę 
ranką reikalaudamas, kad šis 
atgailautų. Arogantiškasis, amo
ralus ir egoistiškas Giovanni 
nesutinka atgailauti ir pras
munka, apsuptas raudonų 
liepsnų bei dūmų. 

Nuo jo nukentėjusieji pa
tvirtina moralą — blogiems 
nedorėliams likimas bus ne
gailestingas! 

Nors Mozart operos prem
jera buvo 1787 metų spalio 
mėnesį, jos muzika ir Lorenzo 
da Ponte sukurtas libretto ir 
šių metų spalį sukelia ypa
tingą poveikį, nes per tas tris 
valandas žiūrovas pereina emo
cijų gamą. Gausiai susirinku
si, išprususi publika savo 
pasitenkinimą išreiškė atsis
tojimu ir ilgai, ilgai plojo. 

Su Vytautu Juozapaičiu šį 
kartą keliavo ir jo žmona Eglė, 
moterų ansamblio „Eglė" va
dovė. Jie abu buvo dėkingi į 
operos pastatymus atvyku
siems lietuviams ir ypač šiltai 
prisiminė Volertus, suteiku
sius atramą, atsiradus naujoje 
aplinkoje. Trupė apgyvendina
ma nuošaliau nuo centrų, tad 
kartais nebūna nei galimybių, 
nei laiko pasižvalgyti. Trupė 
susideda iš įvairių tautybių, 
susikalbama rusų, anglų kal
bomis, tarpusavy sugyvena, 
būna net komiškų momentų. 
Vadovas sąžiningas. 

Labai gera, kai lietuviams 
sekasi ir koks pasididžiavi
mas, kai ryškiai pasisako esą 
lietuviai. Šioje operoje Vytau
tas Juozapaitis tiesiog švietė, 
o ne scenoje švietė ypatingas 
Eglės ir Vytauto ryšys, tar
pusavio priklausomumas. 

Ne tik nesigailėjome, bet 
tiesiog džiaugėmės, kad lyg 
paaugliai, kaip „mirtini" sir
galiai, ryžomės netrumpai ke
lionei pamatyti ir išgirsti mū
sų mėgstamą solistą, ir už neti
kėtą progą pabendrauti su Eg
le. Namus pasiekėm apie tre
čią valandą ryto, o šiaip nuo
bodus važiavimas į pietinį 
Illinojų man visai neprailgo. 

Indrė Tijūnėlienė 

Spalio 8 ir 9 d. Čikagoje, 
Balzeko lietuvių kultū
ros muziejuje ir Ameri

kos indėnų centre, vyko Field 
muziejaus Kultūrinių ryšių 
programos „Mano motinos 
akimis" renginiai. Juose kaip 
paskaitininke dalyvavo lietu
vių etnografijos žinovė, „Drau
go" vyr. redaktorė Danutė 
Bindokienė. Žurnalistė Audro
nė V. Škiudaitė paprašė prele
gentę pasidalinti šių renginių 
įspūdžiais. 

- Pirmiausia norėčiau pri
statyti patį renginį. Tai buvo 
seminarai, ruošiami Field mu
ziejus kartu su etniniais Či
kagos muziejais. Pastarieji yra 
padalinti į 3 grupes. Pirmojoje 
grupėje lietuviai suporuoti su 
Amerikos indėnais, antrojoje -
lenkai su ukrainiečiais (ka
dangi jie turi savo muziejus). 
Trečiojoje grupėje - Kombo-
dijos kultūros centras su Mek
sikos. Tokiu būdu bandoma 
prisikasti iki kultūrinių gel
mių, ieškant panašumų ir 
skirtumų tarp tautybių. Gal 
daugiau ieškant ne skirtumų, 
bet bendrumų. Kalbėtojai bu
vo indėnų ir lietuvių atstovai, 
dalyviai - Čikagos valdiškųjų 
mokyklų mokytojai ir Fied 
muziejaus kultūrinės antropo
logijos studentai. Tai buvo jų 
praktinė pamoka, už kurią jie 
turės atsiskaityti. Seminaruo
se dalyvavo apytikriai po 45-
50 žmonių. Su manimi Balze
ko muziejuje (organizatorė 
Rita Janz) dalyvavo Virginija 
Bužėnienė iš Čikagos lituanis
tinės mokyklos, o Indėnų cent
re - Dovilė Ruscitti. Dalyvavo 
ir kalbėjo pats Stanley Bal-
zekas, Jr. Publika vieną ir kitą 
dieną buvo skirtinga. 

Lietuviai ir indėnai buvo 
pakviesti papasakoti, kokią 
įtaką tradicijoms ir papro
čiams bei etninei kultūrai ap
skritai turi moteris, motina. 
Mes atradom, kad moterys tu
ri nepaprastai didelės įtakos 
tiek lietuvių, tiek indėnų kul
tūroje. Daugiausia dėmesio 
buvo skirta papročiams, kai 
mergaitė iš paauglės tampa 
suaugusia: kaip motina įskie
pija jai tradicijas, kurias pas
kui jauna moteris persineša į 
savo gyvenimą. Indėnams 
atstovavo Indėnų centro direk
torius ir jo motina. Buvo labai 
įdomu, kad šis 25 metų jaunas 
žmogus visą savo sielą atiduo
da kultūros centrui. Jis labai 
šiltai atsiliepė apie tai, ko jį 
motina išmokė, ką motina jam 
įkvėpė. Jdomu, kad indėnų 

Amerikoje yra 60 skirtingų 
tautelių ir beveik kiekviena 
turi savo kalbą, papročius ir 
tradicijas, bet jie dažniausiai 
maišosi. Centras priklauso 
visiems, nors pagrindinė gen
tis yra Navajo. Jų daugiausia 
yra South Dakotoje, New Me-
xico valstijoje, Wisconsine ir 
Illinois. Toje apylinkėje, kur 
yra įsikūręs centras, indėnų 
yra labai daug. Eini gatve, ir iš 
veido bruožų gali pasakyti, 
kad tai Amerikos indėnai. 
Direktorius juokėsi, kad atėję 
į centrą žmonės tikisi pama
tyti juos su plunksnų kepu
rėmis. „Mes esam tokie pat 
žmonės, kaip visi, mokomės, 
dirbame ir gyvenam, ir kaimy
nai kartais net nežino, kad 
mes indėnai", - sakė centro 
vadovas. 

Indėnai neturi savo mo
kyklų, todėl labai domėjosi 
mūsų šeštadieninėmis mokyk
lomis. Jiems kilo klausimų, 
kas jose moko, kas jas išlaiko. 
Indėnų kultūriniams rengi
niams lėšų skiria valstybė, o 
lietuviai vysto savo kultūrą iš 
suaukotų lėšų ir savanorių 
darbo. Tai sukėlė nepaprastą 
publikos susidomėjimą. Klau
simų buvo be galo daug. Taip 
pat mes aiškinome apie gin
tarą, rūtą, įvairias tradicijas, 
kalbą, - visa tai, ką lietuviai 
mėgina perduoti iš kartos į 
kartą. Svarbiausias dalykas — 
tai kalba, kuri yra mūsų di
džiausioji brangenybė, se
niausioji gyva likusi indoeuro
piečių kalba, gimininga sans
kritui. 

Atradom, kad įvairių tau
tų papročiuose galima rasti 
panašumų. Štai pavyzdys. Pa
gal lietuviškas tradicijas, kai 
mergina laikoma iš vaiko pe
reinanti į merginas (dažniau
siai prasidėjus "mėnesinėms), 
ji turi iškepti ruginę duoną. 
Kai visa šeima paragauja ir 
gerai įvertina, tada mergaitę 
išstumia pro duris ir palieka 
kieme nugara į duris. Tai 
reiškia, kad ji pasiruošusi 
išeiti iš namų. Indėnų mergai
tė turi iškepti kukurūzinį py
ragą. Ji pati turi susimalti 
kukurūzus, o kepa indėnai 
lauke, duobėje, laužo pele
nuose. Ji vaišina visą giminę, 
ir, jeigu visi sako, kad gerai, ji 
laikoma suaugusia. Publikoje 
buvo Afrikos amerikiečių. Ir 
tos moterys sakė, kad jų mer
ginos turi iškepti duoną, tik 
kukurūzinę. Ji kepama speci
finiu būdu - ant viryklės vir
šaus. Taigi mes atradome, kad 

tai tas pats paprotys. 
Po pokalbio prie manęs 

priėjo moteris, kuri turėjo 
labai tolimas lietuviškas šak
nis iš motinos pusės. Ji sakė, 
„kai mano mama pirmą kartą 
turėjo mėnesines, jos mama 
priėjo ir jai pliaukštelėjo per 
veidą. Mano mama man pa
darė tą patį, ir aš taip pada
riau savo dukrai, bet aš ne
žinau kodėl". Aš jai paaiš
kinau, jog taip daroma norint, 
kad oda būtų švari, rausva ir 
kad j auna mergina turė tų 
skaistų veidą. Taigi, tos tradi
cijos, einančios iš kartos į kar
tą, nors praranda savo pras
mę, bet tęsiamos toliau. 

Iškilo kalba, kaip išlaikyti 
jaunimą, kad jis mokėtų kalbą 
ir laikytųsi papročių. Indėnai 
skundėsi, kad tai jiems sekasi 
nepaprastai sunkiai, kad jauni 
žmonės nenori būti indėnais. 
Yra gal tik vienas procentas, 
kurie tuo domisi. Lengviau 
draustiniuose, vadinamuose 
rezervatuose. Ten aplinka yra 
indėniška. Bet kai jauni žmo
nės išvažiuoja į miestus, jie 
stengiasi kaip galima greičiau 
prisitaikyti prie aplinkos. In
dėnai norėjo žinoti, kaip 
mums sekasi. Mes sakėm, kad 
mums sekasi panašiai, bet 
mes turim specifinę vietą — fi
zinę valstybę, kuri yra mūsų 
ramst is . Bendravimas ta rp 
Lietuvos ir užsienio lietuvių 
vyksta visą laiką, ir tai padeda 
išlaikyti savo kilmę, ypač po 
nepriklausomybės atgavimo. 
Indėnai šiandien neturi tokios 
vietos, kurią jie galėtų pava
dinti sava. Jie čia gyveno, kai 
baltieji atsikėlė, bet baltieji 
juos išvietino ir uždarė į tam 
tikrus narvus, draustinius. Jie 
neturi kuo didžiuotis, jie netu
ri galimybės pasakyti, kad čia 
yra jų kraštas, kadangi Ame
rika jau yra kažkieno kito 
kraštas. Jie jaučiasi svetimi 
savo nuosavoje žemėje. Tarp 
to, kad ,,aš gėdinuosi būti 
indėnu" ir tarp to, kad „aš pykstu 
ant baltųjų, jog jie užėmė 
mano žemę" ir to, kad „aš no
rėčiau palaikyti savo tradicijas 
ir didžiuotis jomis" yra konflik
tas, kurio lietuviai neturi. 

Po to ir indėnai, ir lietu
viai vaišino savo valgiais. In
dėnai - stumbro mėsos pa
ruoštu patiekalu ir panašiais į 
lietuviškas spurgas pyragė
liais, kuriuos valgydamas pa
dažai į mėlynių uogienę. 
Lietuviai turėjo raguolį (mūsų 
vestuvinį pyragą), balto sūrio 
ir mažų užkandėlių. 

Balzeko muziejuje vykusio renginio „Mano motinos akimis" paskai-
tininkės (dešinėje) Danutė Bindokienė ir indėnė Loraine iš Navajo genties. 

Zigmo Degučio nuotr. 

Viena įdomi detalė. Pir
mąjį vakarą pasakiau, kad 
gintaras turi gydomųjų savy
bių ir, dėvint gintarinius ka
rolius, neskauda gerklės. Kitą 
dieną į renginį Indėnų centre 
kai kurios moterys iš Field 
muziejaus atėjo su gintarėliu 
prie atlapo arba ant kaklo... 

Publikoje buvo įvairių tau
tybių, rasių žmonių. Viena 
žydė pasakė taip: „Mano 
sūnus niekada nenorėjo turėti 
nieko bendra su žydais. Jis 
buvo paprastas amerikietis. 
Man irgi, teisybę pasakius, 
tautybė niekada nebuvo labai 
svarbi. Bet jis vedė krikščionę. 
Jiems gimė dukrytė, kuriai 
dabar jau dveji metukai. Mer
gaitę pakrikštijo. Ir staiga vie
ną dieną sūnus man sako: 
'Mama, aš norėčiau žinoti apie 
žydų papročius ir tradicijas, 
kad vaikas galėtų žinoti, iš 
kur jis yra kilęs™. Ta moteris 

sakė, kad ji nuėjo į knygyną ir 
dabar studijuoja žydų tautos 
papročius, kad galėtų perduoti 
tai savo anūkėlei. 

Taigi, anksčiau ar vėliau 
kilmė išlenda. Kartais prirei
kia poros kartų, kad ji išlįstų. 
Kilmė padeda suprasti, kas aš 
esu. Tam tikrą dalį asmenybės 
suformuoja šeima, bet daug 
reiškia ir kilmė, ir su tuo 
daugelis sutiko. Abu vakarus 
ta tema vyko diskusijos. Buvo 
įdomu dirbti su amerikiečių 
publika. J i gyvai reaguoja, jai 
viskas įdomu, ji nesėdi pasyvi. 
Kiekvienas turi savo nuomonę 
ir savo klausimą. Nenuostabu, 
nes ten buvo mokytojai ir stu
dentai. Tie vakarai tarsi 
nupūtė dulkes man nuo sielos, 
— papasakojo D. Bindokienė. 

Renginį Indėnų centre fil
mavo Čikagos kabelinė tele
vizija ir jis bus parodytas švie
timo programoje. 

Kaip mama, taip ir dukra... Alicija Brazaitiene (kairėje; yra veikli 
visuomenininke, o jos pėdomis seka ir dukra Vida Brazaitytė, kuri yra įsi
jungusi ir į skautišką, ir į švietėjišką, i r kitokią lietuvišką veiklą. 

Baniutėe Kronienės nuotr. 

JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių reikalų taryba 

Ruošia: 
Aldona Šmulkštienė 
2711 W«$t 71 Street, 
Chicago, IL 6 0 6 2 9 
Td. 773-476-2655; fax. 773-436-6906 

_ _ _ _ „ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „ _ 

NUOMININKAMS ŽINOTINA 

Po Teatro Lirico D'Europa „Don Giovanni" operos pastatymo Springfield, 
IL. pagrindine partiją dainavęs Vytautas Juozapaitis ir Donna Elvira rolę 
atlikusi Su-Jin Lee. Indros Tijūnėlienės nuotr . 

Šiame skyriuje dažnai ra
šoma apie namų savininkų 
reikalus: namo priežiūrą, jo 
pirkimą-pardavimą, bet retai 
rašoma apie nuomininkų rei
kalus (Gal ir dėl to, kad jie rečiau 
minimi ir amerikietiškoje spau
doje.) Bet jie yra irgi svarbūs. 

Šį kartą norime paminėti 
vieną knygą — „Renters 
Rights: The Basics" (Nuo
mininkų teisės: pagrindiniai 
dalykai), autorės Janet Port-
man ir Maria Stevvart (Nolo 
Press, 2002). Knygą galima 
rasti ir bibliotekose. 

Šioje knygoje nagrinėjami 
nuomininkams aktualūs klau
simai. Knygoje paaiškinimai 
paprasti, suprantami. Joje yra 
visų JAV valstijų įstatymai, 
liečiantys nuomininkus. Kny
goje kalbama, kaip išvengti 
konfrontacijos ir kaip tartis su 
šeimininku be teismo. Daug 

informacijos apie diskrimina
vimo problemas, liečiančias ne 
tik rasę, bet ir amžių, vaikus ir t.t. 

Knygoje randama pata
rimų, ką nuomininkas turėtų 
daryti, jei šeimininkas jam 
grasina be pagrindo ar yra pa
žeidžiamos gyvenamosios vals
tijos šeimininko-nuomininko 
teisės. 

Knygoje pabrėžiami ir 
praktiški dalykai, pvz., kaip 
sudaryti gerą įvaizdį būsimam 
šeimininkui su savo kredito is
torija, rekomendacijomis iš 
buvusių šeimininkų ir kt. in
formacija. Taip pat yra paaiš
kinimų, kaip atgauti visą ar 
mažiausiai didžiąją dalį užsta
to, kai išsikraustoma. 

Knygoje yra pabrėžiama 
teisingos nuomos sutarties 
svarba, nes kartais pasitaiko, 
kad blogą reputaciją turį nuo
motojai (šeimininkai) į sutartį 

įrašo nelegalių ir neįvykdomų 
punktų, pvz., iš šeimininko 
apsileidimo kilusių bėdų 
pateisinimą. 

Dažnai paaiškinamos nuo
mininkų teisės ir kaip iš
spręsti galimas problemas. 
Pvz.. yra nelegalu šeiminin
kui pačiam išmesti nuominin
ką už pavėluotą nuomos mo
kėjimą. Bet kartu ir įspėjama, 
kad su tokiu šeimininku ne
verta kovoti ir gadinti nervų, 
geriausia išsikelti kitur. Kny
goje taip pat minima, kad 
daugelis šeimininkų (nuomo
tojų) geriau mėgsta žodinį, o 
ne rašytinį susitarimą ir pata
riama nuomininkams įteikti 
šeimininkui „Letter of under-
standing'"' ir taip išvengti vė
lesnių ginčų. 

Knyga naudinga ne tik 
pirmą kartą nuomojantiems, 
bet ir prityrusiems nuominin
kams. Bet knyga nėra kovos 
už savo teises ir kovos su šei
mininku knyga, nes su mažo
mis išimtimis kova su prob
lematišku šeimininku neverta 
sveikatos gadinimo Žinoma, 
nuomininkai gali duoti į teis
mą šeimininką už užstato 
negrąžinimą ar atskaičius per 
daug už remontą. 

Pasinaudota medžiaga ii 
amerikiečių spaudo* 
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Siū lo darbą 

„303TAXT' 
Reika l ing i taksi va i ruoto ja i su 

minimalia anglų kalba. 

Apmokome. Atlyginimas nuo 

$500 (per savaitę) ir didesnis. 

TeL 847-368-8914; 

847-366-9783, Juri jus, a r b a 

atvykti 709 N. Main S t , Mount 

Prospect, IL, 60056. 

Reikal inga masažistė 
d a r b u i o f f i se . 

N o r t h w e s t s u b u r b s . 

T e l . 8 4 7 - 9 6 2 - 1 1 5 8 . 

Reika l ing i m ū r i n i n k a i i r 

pagalb in ia i da rb in inka i . 

Tel. 630-305-0022, 

fax 630-637-9557. 

Skubiai reikalingi vairuotojai-

perkraustytojai Skokie 

perkraustymo kompanijai. 

Tel. 847-673-3309. 

***FITNESS*** 
Need 5 motivated & energetic 

individuals to help run new 
Chicago co. Flexible hours. 

Will train. High income. 
773-631-2279. 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 
kompani jonėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Galima 
gyventi kartu arba atvykti į 

darbą ir išvykti. 
Kreiptis: 

A L L C A R E 
E m p l o y m e n t Agency 

Tel . 773-736-7900. 

Siū lo i š n u o m o t i 

Woodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg.— $607; 
2 mieg. — $682. 

Tel. 630-910-0644, Janą. 

I šnuomojamas apšildomas 
4 kambar ių , 

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

T e l . 7 7 3 - 4 3 4 - 4 5 4 3 ' 

Į va i r i os paslaugos 

Norite dalyvauti 
Žal ios Kortos DV-2005 loterijoje? 

Kreipkitės į 

A 
8 8 0 1 S . 78 th Ave . , 

Br idgev ievv, IL 6 0 4 5 5 . 
Tel. 1-708-599-9680 

U ž p i l d y s i m e anke tą , j e igu re iks -
n u f o t o g r a f u o s i m e ! 

P E R S I U N Č I A M E \ L I E T U V Ą 
. R E M O N T U O J A M E 

P A R D U O D A M E 

P A D E D A M E Į S I G Y T I A U K C I O N U O S E 
T E L : 7 Ū B - 5 9 9 - 9 6 B D , 6 3 D - 7 7 4 - 1 1 9 2 

MAISTO PARDUOTUVE Lombarde 

g 

LOMBARD WORLD FOOD 
1247 S. Main St, Lombard, IL 

TeL: 630-932-9622 

Lombard Worid Food Jums siūlo: 
Europietiškus skanumynus, tokius kaip virtos dešros ir kiti 
dešrų produktai, konservuotas maistas, saldumynai ir priesko
niai, duonos, pieno produktai ir aukštos kokybės kepykla. 
Čia galima rasti lietuviškų, latviškų, lenkiškų, rusiškų, ukrai-
nietiškų, vokiškų, prancūziškų ir kitokių maisto produktų. 

Reikalinga pardavėja, mokanti gaminti, kalbanti lietuviškai, 
rusiškai, angliškai. 

Kiekvieną trečiadienį taikoma 
10 % nuolaida 

STASYS CONSTRUCTION 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; „sidings", 

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

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912 

Medžio darbai, elektra, 
santechnika, grindvs, dažymas-
Aukšta darbų kokybė, žemos 

kainos 
Ž I L V I N A S 
V E N C I U S 

controctor CONSTRUCTl 
312-388-8088; 
773-581-5920 

z i L 

Šildymas 
Šaldymas 

3556 &KectaeCr»cago, L 60629 
Prekyba, rstašavmas, aptarravinas 
— Licensed — Bonded— Insured 

773-778-4007 
775-531 1833 

Amber construction Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

„siding", atliekami cemento, 
„plumbing" bei kiti namų 

remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
tek 773-767-1929. 

Įvairios paslaugos 

4724 W. 103 rd ST. OAK LAWN, IL 60453 • 708-122-7900 
KELIONTLT IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA • WWW.MAZEIKA.COM 

BIC1HT M S U m A H G l AGENCY 
4315 W. 63 rf St, CHICAGO, IL 60629 • 773-735-3400 

4724 W. 103 rd ST., OAK LAWN, EL 60453 • 708-422-3922 
DRAUDIMO AGENTAI 

VVEDDING BELLS 
DESICN S T U D I O 

GĖLĖS VESTUVĖMS 

7 0 8 - 3 0 7 - 3 4 8 8 ; 8 4 7 - 4 1 4 - 8 0 5 7 

w w w . w e d d i n g b e l l s d s . c o m 

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

Tel. 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Lietuviškas maistas — „caterecf 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 
• Atidaryta 7 dienas savaitėje 

& 
B P # 

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Ciark, 
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. 

Tel. 8 4 7 - 9 4 5 - 0 6 5 6 
(palikti žinutę) 

708-917-9330 (mob.) 

adresas internete www.zepter.com 
Nemokamai demonstruojame profesionalg maisto paruošimą 

aukščiausios kokybės Šveicarijos kompanijos induose. Supažin
d iname su mediciniškai patv i r t in tu ir patentuotu gydomosios 

šviesos aparatu BIOPTRON COMPACT. Gydant daugelį 
negalavimu, ši šviesa naudojama daugiau nei 15 m e t u visame 

pasaulyje. Namų sąlygomis sveikatai sustiprinti užtenka 5 
minučių per dieną. Taip pat plačiai naudojama fizioterapijai ir 

reabil itacijai, profilaktikai i r gydymui, sporto medicinoje, 
kosmetologijoje. 

Prezentacijos šeimininkės laukia nuostabus prizas. 
Kvieskite kompanijos atstovus ALDONĄ ir GINTAUTĄ. 

ĮVAIRUS 

* Moteris, turinti žalią kortą, vai
ruojanti automobilį, angliį kalba 
buitinė, rekomendacijos žmonių 
priežiūroje, perka darbą su grį
žimu namo. Tel. 708-227-7798, 
708-229-0676. 
* Ieškau išsinuomoti garažą Mar-
quette Park rajone arba netoli jo. 
Tel. 773-407-4559. 
* Moteris ieško darbo su gyve
nimu prižiūrėti senus žmones. 
Tel. 773-501-0224. 

NORĖJA U PRANEŠTI, 
DABAR GALĖSITE MAN 
PASKAMBINTI PIGIAU!. 

* Du 50-čiai, turintys žalią kortą, 
automobilį, iško darbo dviese. 
(Gali būti ir mažiau apmokamas). 
Tel. 773-807-1595. 
* Galiu slaugyti, kelti sunkiai ser
gančius. Turiu didelę patirtį, reko
mendacijas, suprantu angliškai. 
Siūlyti darbą su gyvenimu. Tel. 
219-923-6191, Elena. 
* Moteris ieško darbo šeštadie
niais ar offiso valymų. Tel. 708-
220-3202, palikti žinutę. 

SLAUGOS PASLAUGOS 

BRIDGEVIEVV HEALTH CARE 
CENTER, LTD. 

8100 South. H a r l e m Ave., 
Bridgevievv, IL 604S5 

7 0 8 5 9 4 5 4 4 0 

• Home likę atmosfere 
• 24-hour skilled nursing care 
• Short, kmg term and respite care 
• Physical. occupational and 
speech therapy 
• Special dem'entia unit 
• Medicare and medicaid certified 

Call Susan Peppa to tour or to 
assist witn admission. 

DĖMESC DtMtaO1 

Nnenlai atvykote, ieškote darinar 
buto. taSau d M * * k Ukraityk-
brangiai luanuola7 Ne bėda. 

DKAUCAS |Oni duMma 
tfapamdkn numofcamat Tufdkla 
u«k-t«i«itl M . 773-5SS-9S00 ar 
tebukti) DRAUGO admtnMrad|a 

MfeM) 454J W . « Jt , Chicago, K. 
60629 

Parduodamas šviežias šių metų 
grynas bičių medus. Galima 
gauti ir po pamaldų Lemonte. 

Tel. 630-323-5326, 
Kazys Laukaitis. 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

2346 W. 69th Street 
TeL 773-776-1486 

Paslaugos fotografams 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

RHKMENYS FOTOGRAFAMS 
KMĖGĖ3AMS 

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite 

mūsų patogiu „lay-away" 
planu. Atliekame visus foto 

laboratorijos darbus. 

D a r b o vai. : kasd ien n u o 8 
v.r . iki 6 v.v.; šeštadieniais 

nuo 8 v.r . iki 4 v.p.p. ; 
sekmadien ia i s u ž d a r y t a . 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

Draud imo paslaugos 

STATE FARM INSURANCE 
DRAUDIMAI 

Automobilio, namų, 
gyvybės ir sveikatos 

Agentė Barbara Murray 
Prašvkite Rasos — kalba lietuviškai 
5710 W. 95 S t , Oak Lawn, IL 

708-423-5900 

STATE FARM INSURANCE 
ALimiOrajaNAMUSVEKATrjS 

IR GYVYBĖS DRALMV1AS. 
Agentas Frank Zapoiis ir Off. Mgr. 

Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOLIS 

3208 1/2 West 95th Street 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

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 

Kraustymosi paslaugos 

MOVING 
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas. 

GEDIMINAS 
708-387-9144 

Audrius Mikulis 
TeL: 630-205-9262 
Pager. 773-260-3404 s 

^Za. 

E-mail: amikulis@usa.com 
(vairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas t—4y~, 
* Pardavimas 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

Tekiu paslaugas parduodant 
ar perkant namus, butus, 

žemessklypą. Veltui 
įkainoju nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunant finansinę paskolą. 

O ' F L A H E R T Y R E A L T O R S 
& B U I L D E R S , I n c . 

Kompanija pagal jūsų užsakymą 
stato naikus namus. 

GRAŽINA J O N A V I Č I E N Č 
7 0 8 - 4 3 0 - 1 0 0 0 
7 0 8 - 5 9 8 - 6 5 0 1 

m o b . 7 0 8 - 2 0 3 - 5 2 4 2 
j o n a v i c i u s O h o m e . c o m 

Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn, Illinois 60453 
Business 708-423-9111 

Voice Mail 708-233-3374 
Fax 708-423-9235 

Pager 312-707-6120 
Res. 708-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patar

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose. 

GREIT PARDUODA 
Landmark 
properties 

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

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

Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
Voice M * 773*4-782) 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: 
d.i.mayer@ worldnetJitt.net 
DANA ŠČERBAITĖ M A Y E R 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste arpnemiesčiuose, kreipkitės į 
DANXTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

Drake 
Did 

ItAgain! \ 
^m> E ° * * " m i s O p p o m m y 

5 S.Prospect. OarencJon 
Hiiis. MITKUS 60514 

Office 
630-325-2800 
Mobile 
630-745-7593 
Fax 
630-325-7010 

Profesionalus 
asmeninis 

patarnavimas. 
Patirtis mieste ir 
priemiesčiuose. 

Nemokamas 
nekilnojamojo 

turto įkainavimas. 
Prieš parduodant 

ar perkant, 
kreipkitės į 

Drake Rseitor 

Lolita Rasimavičiutė 

Demmk, Inc. 

R E A L T O R 

4 7 0 5 S. C i l b e r t A v e . 
L a G r a n g e , IL 6 0 5 2 5 

• Mielai atsakysiu į visus su nekilnojamu turtu 
susijusius klausimus. 
• Padėsiu ne tik įsigyti ar parduoti nuosavbe, 
bet ir gauti finansavimą bei atlikti rinkos analize. 

T e l . 7 0 8 6 1 2 8 5 7 3 m o b . 
E-mail: lolita.rasima@century2l.com 

Peter Paulius ir Kazmera 
Staszak 

(buvęs savininkas Paulius 
Hardware) 

% 
REALTORS 
O T E U M H n e . 

praneša, jog atidarė naują nekilnojamojo turto 
agentūrą J-Ę^ 

9901 S. Westem Ave., Suite 204, Chicago, IL 60643 $ 
Tek 773-239-9600 ^ s s . - i 

Kviečiame visus kaimynus apsilankyti mūsų naujose patalpose. | V 

Marquett Parko namų savininkams patarnaujame jau 50 metų. 

«*•**»* Vytas KeMys 
Loan Consultant 

j • Namų finansavimas visoje Amerikoje 
j • Labai prieinamos sąlygos 
| • Greitas ir tobulas patarnavimas 
i • Skambinkite man šiandien: 
| Nemokamai : (888)-733-9070 

•P **#B 
• K ••-'m ~ ^ l 

i v3rtas.kebiys@citigr0up.com ^ E 5 L 5 ? 

TURGUS Valentinas Krumplis 

HALINA 
1-708-453-5853 — kalba lenkiškai, 

angliškai 
Įvairūs darbai 

1-773-838-1770 
lenkiškai, angliškai, rusiškai 

Vairuotoju teisės - CDL 

CAROLINA 1ANITORIAL, Inc. 
1-708-837-8904 
Kviesti Eugenijg 
kalba lietuviškai 

viešbučių kambarių tvarkymas 
ir padavėjos 

LEONID 
2881 N Mifvvaukee 

1-773-395-8820 
kalba rusiškai, angliškai 

Įvairūs darbai 

MARINA 
1-847-329-0202 

kalba rusiškai, angliškai 
namų, viešbučių, parduotuvių 

valymas • vizų pratęsimas ^ "aid 
to tax payer" informacija dėl taksų 

mokėjimo • vaikai ir seneliai 

IVA 
1-708-499-9861 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai jvairūs 

TERESA 
1-773-545-3795 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai jvairūs 

NIKĄ 
1-773-583-5888 — kalba lenkiškai, 

angliškai 
3411 N. Pulaski 
Seneliai, vaikai 

1-773-804-0500 
lenkiškai, rusiškai 

Vairuotojų teisės - CDL 
6105 W Belmcmt, Chicago. IL 

CHEPOVS 
Domestic Agency, Ine 

1-847-803-6439 
kalba rusiškai, angliškai 

vaikai ir seneliai 

Tai - Jūsų laikraštis 
D R A U G A S 

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

DRAUGO b i u l e t e n i s 

TURGUS 
Tel. 773-585-9500 
Fax. 773-585-8284 

V3rtf3S_ 

pavantt-

• M H U 

miestas. 

klkrf.-

MANO NEMOKAMAS SKELBIMAS 

Siųsk i t e p a š t u a r b a faksu : 
DRAUGAS 

4545 W. 63 St . 
C h i c a g o , D. 60629. 

http://WWW.MAZEIKA.COM
http://www.weddingbellsds.com
http://www.zepter.com
mailto:amikulis@usa.com
http://jonaviciusOhome.com
http://worldnetJitt.net
mailto:lolita.rasima@century2l.com
mailto:v3rtas.kebiys@citigr0up.com


Britų teismas a tmetė įnoringą pabėgėlių iš Lietuvos ieškinį 
Atkelta iš 1 psl. 

Pateikiamų nusiskundimų 
esmė — neva valdžia šiai politi
nių pabėgėlių statuso siekian
čiai šeimai suteikė per prastas 
gyvenimo sąlygas Jungtinėje 
Karalystėje, kadangi Vilniuje 
jie atseit buvę priversti palikti 
didžiulius turtus. 

Bylinėjimasis jau kainavo 
Didžiosios Britanijos iždui 

daugiau kaip 2 mln. litų. 
Šeima kovojo dviem frontais 

— kol vieni teisininkai rengė 
apeliacijas dėl teisės pasilikti 
Didžiojoje Britanijoje, vilniečiai 
pasitelkė kitus advokatus mū
šiui dėl neva prastų gyvenimo 
sąlygų. 

Penkių kambarių namo kai
na Londono nekilnojamojo turto 
rinkoje — apie 1.15 mln. litų. 

Už tokį gyvenamąjį plotą 
atvykėliams nereikėjo mokėti 
nė cento — išlaidas dengė vieti
nė taryba. 

Tuo tarpu buvę Anufrijevų 
kaimynai Vilniaus Markučių 
rajone „Lietuvos rytui" teigė, 
kad V. Anufrijevas turėjo daug 
skolų ir nuo jų pabėgo į 
Londoną. 

OMAHOS SVEČIAI 
Vida Meiluvienė 

DRAUGAS, 2003 m. spalio 18 d. šeštadienis 

Lietuvos kaimo sodybos jau žinomos daugelyje Europos valstybių 
Atkel ta iš 1 psL 
Dabar tose šalyse dėl aukštes
nio informacinių technologijų 
lygio ir paplitimo paprastesnė 
rezervavimo sistema, aukštes
nis aptarnavimo lygis ir pas
laugų kokybė", sakė asociacijos 
prezidentė R. Sirusienė. 

Lietuvos kaimo turizmo 
asociacija yra sukūrusi turtingą 
duomenų bazę apie kaimo turiz
mo sodybas, internetiniame 
puslapyje galima rasti daug in
formacijos apie paslaugas ir jų 
lygį, sodybų išsidėstymą, kai
nas, veikia rezervavimo siste
ma. 

Toje pačioje informacinėje 

bazėje pateikti duomenys apie 
Lietuvos kaimo dailiuosius 
amatus, lankytinas vietas. 

Deja, kol kas keblu atsi
skaityti internetu, nes kompiu
teriai ir internetinės linijos dar 
nelabai išplitusios Lietuvos kai
muose. 

Kai kurių valstybių buvo 
palankiai sutiktas Lietuvoje 
taikomas būsimų kaimo turiz
mo šeimininkų egzaminavimas. 
Lietuvoje visi, norintys verstis 
šiuo verslu, privalo užpildyti 
psichologinį užduotyną, kurį 
parengė Lietuvos kaimo turiz
mo asociacija. Jei užduočių 
sprendimo rezultatai nepalan

kūs kaimo turizmo verslui, eg
zaminuojamajam siūloma šios 
idėjos atsisakyti, nes yra pavo
jus, kad verslas nesivystys. 

Lietuvos kaimo turizmo 
asociacija užmezgė ryšius su Is
panijos kaimo turizmo asociaci
ja Maljorkoje ir Kanarų salose, 
Portugalijos, Slovėnijos, Didžio
sios Britanijos analogiškomis 
organizacij omis. 

Su kaimynais — latviais, 
estais, lenkais — draugaujama 
jau seniai. 

Kongreso metu galutinai 
susitarta, kad bus sukurta ben
dra vietų rezervavimo sistema 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. 

Užsienio valstybės šiemet sugrąžino 4,000 Lietuvos piliečių 
Atkel ta iš 1 psl. 

Pasieniečių skaičiavimais, 
gerokai sumažėjo Lietuvos pilie
čių, iš užsienio valstybių grąžin
tų už ten padarytus nusikalti
mus ar pažeidimus, skaičius. 
Šiemet dėl minėtos priežasties 
išsiųsti 245 lietuviai, pernai per 
tą patį laikotarpį — 326. 

Turimais duomenimis, 
1,523 Lietuvos piliečiai grąžinti 
dėl nelegalaus buvimo užsienio 
valstybėje, 872 — už tai, kad 
nelegaliai dirbo, 802 lietuviams 
nebuvo leista įvažiuoti į užsie
nio valstybes, 160 grąžintųjų 
neturėjo pakankamai lėšų pra
gyventi. 

160 lietuvių buvo sulaikyti 
ir išsiųsti už tai, kad neteisėtai 
mėgino vykti per užsienio vals
tybių valstybių sienas, 47 bandė 

pasinaudoti svetimais arba su
klastotais kelionės dokumen
tais. 

Valstybės, iš kurių daugiau
siai išsiunčiama ar neįsileidžia-

lietuviai. 
Norvegija šiemet grąžino 

252 lietuvius, pernai — 196. 
Danija šiemet išsiuntė ma

žiau Lietuvos piliečių nei per-
ma lietuvių, yra tos pačios kaip nai. 2003 m. iš šios valstybės iš-
ir ankstesniais metais — Di
džioji Britanija, Vokietija bei 
Švedija. 

Britų imigracijos tarnybų 
pareigūnai, VSAT duomenimis, 
šiemet išsiuntė 1,563 lietuvius, 
2002 m. per tą patį laikotarpį — 
1,398. 

Šiemet sumažėjo iš Vokieti
jos grąžintų lietuvių skaičius: 
vokiečių pareigūnai išsiuntė 
512 Lietuvos piliečių, pernai — 
661. 

Padidėjo iš Švedijos grąžin
tųjų skaičius: šiemet į Lietuvą 
išsiųsti 305, pernai — 276 

siųsti ar į ją neįleisti 97 Lietu
vos piliečiai, pernai — 112. 

Tuo tarpu daugiau kaip du 
kartus padaugėjo grąžintųjų iš 
Ispanijos — šiemet šios valsty
bės pareigūnai išsiuntė 156, 
pernai — tik 65 lietuvius. 

Padaugėjo grąžintųjų ir iš 
Prancūzijos: šiemet šios valsty
bės pasienio tarnybos išsiuntė 
56 lietuvius, pernai — 39. 

Lietuvos kaimynės Latvija, 
Lenkija, Baltarusija ir Rusija 
šiemet grąžino atitinkamai 109, 
60, 56 ir 24 Lietuvos piliečius. 

Nuosavybės reikalus Lietuvoje greitai „išsprendžia" ugnis 
Atkelta iš 1 psl. 

Per dvejus metus Vilniuje 
gaisrų padaugėjo dvigubai — 
2000 metais sostinėje jų kilo 
1,001, 2001-aisiais — 1,611, o 
šiais metais per 9 mėnesius — 
tiek pat, kiek pernai per visus 
metus - 1,612. 

Dvigubai padaugėjo atvejų, 
kai atvirose teritorijose dega 
sandėliukai, ūkiniai pastatai. 
Sandėliukai dažniausiai dega 
vaizdingose vietose Užupyje, 
prie Vilnios, ūkiniai pastatai — 
ir apleisti namai — vertinguose 
senamiesčio, Žvėryno kvarta
luose. 

Liepsna išvalo teritoriją, 
kurios nesugebėjo tinkamai 
įteisinti valdininkai. 

Užupis dažniausiai degė 
2001-2002 metais. Ugnis daž
niausiai įsiplieksdavo prieš ry
tą, kai gyventojai dar miegoda
vo. 

Senieji Užupio gyventojai 
nesugeba kovoti su turtingais 
naujakuriais — neturi tiek įta
kos, kad galėtų įrodyti, jog kie
mo statiniai jiems teisėtai pri
klausė. Nepavyksta žmonėms 
gauti ir leidimų pasistatyti nau
jus sandėliukus — Senamiesčio 
seniūnijoje jie susiduria su ne
įveikiamomis kliūtimis. 

Pagrindinė priežastis — gy
ventojai neturi jokių įrodymų, 
kad yra tikri sudegusių statinių 
gyventojai. 

Privatizuojant butus, buvo 

inventorizuojamos tik gyvena
mosios patalpos. Sandėliukų ir 
rūsių, surašytų dar sovietinių 
namų valdybų laikais, niekas 
neregistravo. Daugelis gyvento
jų inventorizacinėse knygelėse 
turi tik būtų planus. 

Kadangi sandėliukai nere
gistruoti, jie — bendra namo 
nuosavybė. Gyventojai gali nau
dotis šiais statiniais, tačiau 
neturi jokių nuosavybės teisių į 
juos ar į po jais esančią žemę. 

Žmonės sandėliukų negali 
nei pirkti, nei parduoti. Kai toks 
laikinas statinys sudega, vietoj 
jo lieka valstybei priklausanti 
tuščia vieta. Tada Vilniaus ap
skritis su savivaldybe spren
džia, ką daryti tame plote. 

Teismui perduota Kauno tarybos nario 
Enriko Daktaro byla 

Atkelta iš 1 psl. 
Visi, išskyrus R. Daktarą, 

yra suimti ir teismo laukia už 
grotų. 

M. Česonis studijavo Lietu
vos teisės universitete, N. Šaro-
vas oficialiai niekur nedirbo. T. 
Butkus yra Lietuvos laisvės są
jungos narys. 

Bylos duomenimis, įtaria
mieji vieną kartą į JAV iš Kau
no greituoju paštu siuntė 2,500 
netikrų JAV dolerių, kitą kartą 
— 6,000 padirbtų dolerių. 

Narkotikų siuntimo atvejus 
pareigūnai užregistravo tris — 
vieną kartą išsiuntė 1,000 vie
netų „Ecstasy", antrą kartą — 
apie 500 vienetų, trečią — 531. 

Nusikaltimai buvo įvykdyti 
šių metų pavasarį. Pinigai ir 
narkotikai buvo slepiami mais
to produktuose, foto albumuose 
ir kituose daiktuose. 

„Narkotikų ir pinigų įgiji
mo šaltinis taip ir liko nenu
statytas, tačiau, aišku, kažkur 
tai Kaune", sakė Vilniaus apy
gardos prokuratūros vyriausiojo 
prokuroro pavaduotojas Irman
tas Mikelionis. 

Didžioji dauguma įtariamų
jų buvo sulaikyti Kaune ba
landžio 9 dieną skirtingose 
miesto vietose. 

Po sulaikymo pas N. Šarovą 
automobilyje buvo rasta 3.8 ki
logramo metamfetamino. 

Operacija buvo atlikta Lie
tuvos teisėsaugininkams bend
radarbiaujant su JAV specialių
jų tarnybų agentais. 

Pastarieji Amerikoje sulai
kė ten gyvenančius lietuvius 

Prokuratūros žiniomis, jie 
turėjo išplatinti iš Lietuvos 
atsiųstus tautiečių padirbtus 
dolerius ir narkotikus. Padirbti 
JAV doleriai buvo gana geros 
kokybės. 

„Pirmiausia JAV pareigū
nai spręs Jeigu tie lietuviai 
JAV bus nuteisti už visus ink
riminuojamus nusikaltimus, 
dėl kurių ir mes turime įrody
mų, antrą kartą Lietuvoje nu
teisti nėra reikalo. Jeigu jie 
JAV bus nuteisti už dalį nusi
kaltimų, mes galime reikalauti, 
kad už kitus nusikaltimus jie 
būtų nuteisti Lietuvoje", sakė 
prokuroras I. Mikelionis. 

. * Vilniaus apygardos ad
ministraciniame teisme įvy
ko buvusių diplomatų ir užsie
nio reikalų ministro Antano 
Valionio akistata. „Paaiškinau, 
jog savo veiksmuose smurto 
neįžvelgiu", sakė A. Valionis po 
Lino Valentukevičiaus bylos 
nagrinėjimo. Sprendimas šioje 
byloje turėtų būti paskelbtas 
spalio 24 dieną. A. Valionis 
liudijo ir buvusio Užsienio rei
kalų ministerijos (URM) Kon
sulinio departamento direkto
riaus Gedimino Šiaudvyčio by
loje. Teismo išvakarėse pasiro
dė žinių, esą buvę diplomatai, 
išduodami Lietuvos vizas Ru
sijos ir Baltarusijos piliečiams, 
galėjo pasipelnyti apie 6 mln. 
litų. Šią informaciją besibylinė-
jantys diplomatai ir jų advoka
tai pavadino spaudimu teismui. 

(LR-LŽ-Elta) 
* Vilniaus savivaldybei 

ketvi r tu bandymu pavyko 
parduoti Miesto plėtros depar
tamento pastatą Gedimino 
prospekte ties Lukiškių aikšte. 
Varžytinėse dalyvavusi tik vie
na Lietuvoje registruota įmonė 
už pastatą pasiūlė 16.126 mln. 
litų ir jį nusipirko. (LR-Elta) 

Omahoje rugsėjo 12-14 d. 
vyko JAV Lietuvių Bendruo
menės XVII Tarybos pirmoji 
sesija. J Omahą buvo atvažia
vę 26 naujai išrinkti Tarybos 
nariai (iš 67). Tarp jų pirmą 
kartą centrinio organo nare 
tapo ir Vida Meiluvienė iš Flo
ridos, St. Petersburgo apylin
kės pirmininkė. Ją prašome 
plačiau papasakoti apie šios 
vietovės lietuvių veiklą. 

- Jus seniai savo veiklą 
susiėjote su Lietuvių Ben
druomene? — paklausėme. 

- Aš visą laiką buvau Lie
tuvių Bendruomenėje. Flori
doje jau 13 metų, prieš tai -
Čikagoje, Detroite. Čia, Flo
ridoje, be LB apylinkės pirmi
ninkės pareigų tenka vado
vauti lituanistinei „Saulės" 
mokyklai, kurioje mokosi 25 
vaikai. Turiu dvi naujas mo
kytojas iš naujai atvykusių. 
Glaudžiai dirbam vaikų labui. 

- Garsi Jūsų apylinkės 
socialinė veikla. 

- Matot, St. Petersburge 
mes esam tuo laimingi, kad 
turim Lietuvių klubą, kur 
kiekvieną sekmadienį susi
renka pietums per 200 žmo
nių. Tada man labai lengva iš
vystyti šalpos darbą. Atsi
stoju, pakalbu, ir žmonės au
koja. Mūsų apylinkė iš Lie
tuvos buvo atsigabenusi gy
dyti 3 vaikus į „Shriners" li
gonines. Jiems buvo padary
tos labai sudėtingos operaci
jos. Jie išvažiavo namo daug 
sveikesni. Po rugsėjo 11-osios 
sustojo ši mūsų programa -
„shraineriai" nebepriima vai
kų iš kitų kraštų. Bet pas
taruoju metu ligoninė plečia
si, stato operacinę dalį, taigi 
yra vilčių, kad netrukus vėl 
galėsime atsikviesti gydymui 
vaikų. Kita vertus, labai tobu
lėja Lietuvos chirurgai. Ten
ka kalbėtis su amerikiečiais 
gydytojais, kurie yra buvę Lie
tuvoje. Jie sužavėti Lietuvos 
chirurgų gabumais. Nepaisant 
menkų medicinos resursų, gy
dytojai yra aukštos kvalifikacijos. 

- Su Lietuva ryšius taip 

Vida Meiluvienė su Saulute iš 
Lietuvos, kuriai dabar jau 10 metų. 

pat palaikote? 
- Lankau ne tik savo gi

mines, bet ir pas mus besigy-
džiusius vaikus. Mes ilgiausiai 
gydėm Saulutę Misiūnaitę, 
todėl kasmet jai pasiunčiame 
siuntinuką. Kas važiuoja į Lie
tuvą, nuveža pinigų. Be to, 
mūsų apylinkė globoja Lie
tuvių namus Vilniuje - mokyklą, 
kur gyvena ir mokosi trem
tinių iš Sibiro vaikai. Gaila, 
kad šiuo metu susirgo buvęs 
politinis kalinys ir buvęs Sei
mo narys Vytautas Cinaus-
kas, per kurį mes palaikėme 
ryšius su Lietuvių namais. 
Bet girdėjome, kad jis jau grį
žo į namus, taigi bendradar
biausime toliau. Į Lietuvą mes 
buvome nusiuntę 300 porų vai
kiškų batų siuntą, kurią nuo
širdžiai apsiėmė po visą Lie
tuvą išdalinti V. Cinauskas. 

- Kiek dabar metukų 
Jūsų Saulutei? 

- Gruodį bus dešimt. Mes 
ją pradėjome gydyti, kai jai 
buvo 22 mėnesiai. Ji Floridon 
buvo atvažiavusi 3 kartus. Tai 
buvo labai sunkus ligoniukas 
- j i turi retą ligą artogripozę -
sąnarių sukimą. Ji negalėjo 
net atsistoti, nes jos kojytės 
buvo padukais į viršų, ran
kytės su pritrauktais nykš
čiais. Ji buvo smarkiai suža-

Always Wrth F!owers 
• Gėlės į Lietuvą (1-2 biznio dienos) 
• Vestuvinės ir proginės puokštės 
(vestuvinių puokščių konsultavimas — nemokamas) 

• Saiių, stalų ir bažnyčių dekoravimas įvairioms 
progoms su 20% nuolaida 

• Krepšeliai ir vainikai laidotuvėms 
• Žolynų ir kapų tvarkymas 
• Savaitgaliais dirbame PLC Lemonte 9 v.r.-2 v.p.p. 
• Pristatome JAV, Lietuvoje ir pasaulyje 
• www.alwayswithflowers.com 

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

PALOS — GAIDAS 

FUNERAL HOME 

• Patogioje vietoje tarp 
Čikagos ir Lemonto 

•10 minučių nuo Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. Southwest Hwy 
Palos Mflls Illinois 

( 7 0 8 ) 9 7 4 4 4 1 0 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

T u r i la idotuvių p a t a l p a s visose Čikagos miesto 
apy l inkėse i r pr iemiesč iuose 

P a t a r n a v i m a s 2 4 v a i . 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

EVERGREEN PARK. 2929 W. 87 ST. 
TINLEY PARK, 16000 S. OAK PARK AVE. 

ALL PHONES 
CHICACO 1 -773-476 2 3 4 5 

NATIONVVIDE TOLL FREE ( n e m o k a m a s ) 
Tel. 1 8 0 0 9 9 4 - 7 6 0 0 

w w w . p e t k u s f u n e r a l h o m e s . c o m 

lota nuo gimimo. Vieni gydyto
jai mano, kad tai paveldėji
mas, kiti - kad gimdymo trau
ma, treti - kad tai Černobylio 
pasekmė. Saulutė yra iš tvar
kingų tėvų šeimos. Jos dvi sesu
tės yra sveikos ir puikiai vystosi. 

- Kaip mergaitė priima 
savo negalią? 

- Amerikoje jai daug ge
riau. Jos šeima gyvena už 
Joniškio, kaime. Ten tėvai bijo 
ją parodyti viešumoje. 

- Ar dabar ji pati juda? 
- J i turi vaikštynę, su ja ir 

vaikščioja. Mat jos klubeliai 
ne vietoje. Norint jai padėti, 
reiktų ją yis4 išardyti ir iš 
naujo sudėti. Paskutinį kartą 
6 savaites ji gyveno pas mus. 
Jai padarytos 4 operacijos. Mes 
turime tokią malonią mūsų 
narę Biskienę, kuri turi vieš
butį. Tai ji ligoniukams ir juos 
lydintiems namiškiams užlei
džia kambarį be užmokesčio, 
todėl mums, apylinkei, nebū
na sunku. Reikia pasirūpinti 
tik maistu ir vežioti į ligoni
nes. Be to, mes turime ir savų 
senukų, kuriems reikia pagal
bos. Jiems irgi padedame. Šių 
laikų technologijos taip spar
čiai vystosi, kad vyresniems 
žmonėms jau nebeįmanoma 
suspėti kartu su jomis. Pvz., 
kai reikia kur nors paskam
binti. Žmonėms, turintiems 
klausos aparatus, suspėti pas
pausti pagal automato ko
mandą keletą numerių yra 
sunku. Taigi talkinu tokiems. 
Naujai atvykstantys ateina 
dėl vizų pratęsimo. Tenka 
jiems vertėjauti ir kt. 

- Ar daug Jūsų apylinkėje 
naujai atvykstančių ir, kaip ma
note, ar pavyks sujungti tas dvi 
kartas į vieną bendruomenę? 

- Iš viso mūsų apylinkėje 
yra apie 2.000 lietuvių, iš "jų 
naujųjų - apie 500. Veiklių iš 
jų - labai mažai, bet yra. 

- Štai ir šioje tarybos sesi
joje vis buvo sakoma: tre&a-
bangiai — mūsų ateitis. Ką 
daryti, kad jie įsijungtų? Ar 
nebus kaip po karo: atvy
kusieji Jūsų tėvų kartos žmo
nės kūrė savas organizacijas? 

- Ir taip, ir ne. Kai mes at
važiavome, „Draugas" jau bu
vo spausdinamas, lietuviškos 
parapijos veikė, visa tai mes 
perėmėme. Veikė Lietuvos 
vyčiai, Katalikių moterų orga
nizacija, į jas įsijungė mūsų 
žmonės. Aišku, kad buvo viso
kių kivirčų, jų bus ir dabar. 
Turiu vilties, kad ir mūsų, ir 
mano vaikai įsijungs. Pplaips-
niui įsijungs ir trečiabangiai. 
Jeigu jie nenorėtų turėti nieko 
bendra su lietuviais, jie neva
žiuotų į lietuviškas parapijas. 
Vien jau tai, kad jie atvažiuoja 
pas mus, teikia vilties. Štai 
mūsų apygardos Atlanta, 
Georgia, apylinkę sudaro vien 
tik naujai atvykusieji. Aš ten 
jau du kartus buvau nuva
žiavusi Jie puikiai veikia: šven
čia Jonines, derliaus šventę, 
Kūčias. Nors jiems sunku su
sirinkti, nes neturi patalpų, 
kaip mes kad turime parapiją, 
bet jie renkasi gamtoje. Dabar 
jie įkūrė lituanistinę mokyklėlę. 

Kalbėjosi 
Audronė V. Škiudaitė 

A t A 
GRAŽINA ŽYGAITĖ 

SAKEVIČIENĖ 
Apleido šį pasaulį 2003 m. spalio 16 d.. 
Gimė 1925 m. rugpjūčio 21 d. Lietuvoje, Kėdai

niuose. Amerikoje išgyveno 54 metus. 
Dabar gyveno Little Rock, Arkansas, anksčiau 

Čikagoje. 
Dideliame nuliūdime liko: vyras Gediminas, duktė 

Vida, sūnūs Kęstutis su žmona Becky ir jų sūnus Myko
las; Audrius su žmona Suzanne ir jų vaikai Mykolas ir 
Christina; a.a. sūnaus Rimo vaikai Kevin ir Danielle; 
seserys Laima Vaičiūnienė ir Danutė Baltutienė; a.a. 
brolio Vytauto sūnūs Vytenis Žygas ir jo vaikai Aras, 
Aida ir Kovas; kun. dr. Arvydas Žygas; pusseserė Irena 
Boreišienė su šeima bei kiti giminės Amerikoje ir Lietu
voje. 

A. a. Gražina bus pašarvota pirmadienį, spalio 20 
d., nuo 5 vai. p.p. iki 9 vai. vak. Brady-Gill Funeral 
Home, 2929 W. 87th Street, Evergreen Park, IL. 

Gedulingos šv. Mišios už velionės sielą bus atna
šaujamos antradienį, spalio 21 d., 9:30 vai. ryto Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. Po apeigų bažny
čioje, velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse. 

Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau
ti a.a. Gražinos laidotuvėse. 

Nuliūdę ar t imie j i 

Laidot direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600, 
www. petkusfuneralhomes. com 

GAIDAS - DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

12401 S. Archer Ave. 
(& Derby Rd.) 
ALL PHONES 
1-773-523-0440 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS 9 2 3 6 S. ROBERTS R O A D 

MARQUETTE PARK, 6 5 4 1 S. KEDZIE A V E . 

ORLAND PARK, 9 9 0 0 VV. 143 St. 
ALL PHONES 

1 - 7 0 8 - 4 3 0 5 7 0 0 

http://www.alwayswithflowers.com
http://www.petkusfuneralhomes.com


DRAUGAS, 2003 m. spal io 18 d., šeš tad ien i s 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\ 
NUO ŠIOLEI „DRAUGE" GALĖSITE 

RASTI IR DARBĄ 

2003 m. s p a l i o 19 d. sukan
ka 10 metų nūo a.a. V y t a u t o 
V a r d ž i o mirt ies . Šv. Mišios 
už a.a Vytautą bus aukojamos 
spalio 22 d., 10 v. r., Tėvų 
Marijonų koplyčioje, 6336 S. 
Kilbourn Av., Chicago, IL. Gi
mines ir draugus prašome 
pasimelsti. 

D a r g a l i t e s p ė t i į nuo seno 
Čikagoje garsėjančią „Drau
go" puotą, kur i vyks Marti-
niąue pokylių salėje, 2500 W. 
95th St„ Evergreen Park, IL, 
spalio 19 d., sekmadienį. 
Pradžia 6 v.v. - kokteiliai, 7 
v.v. - vakar ienė; 8 v.v. - šo
kiai. Kaina 45 dol. Galėsite 
dalyvauti ir loterijoje. 

Z a r a s i š k i ų k l u b a s rengia 
krintančių lapų Rudens gegu
žinę, kuri vyks spalio mėn. 26 
d., 12 v.p.p., Šaulių namuose, 
2417 W 43 st . Gros A. Bar-
niškio ansambl is . Bus ska
naus maisto, veiks baras , lote
rija. Visi kviečiami. 

„ S e k l y č i o j e " spalio 22 d., 2 
v.p.p., trečiadienio popietės 
programoje, vyks j au 16-oji 
Madų paroda. Gamta puošiasi 
ir viliote vilioja pasidžiaugti 
rudens spalvomis. Žmonės 
neatsilieka - j ie irgi puošiasi. 
Madų parodoje dalyvaus įvai
raus amžiaus moterys ir vy
rai, tai mūsų „Seklyčios" mo
deliuotojai. Kviečiame visus 
atvykti, pasidžiaugti jų rū
bais, nuota ika ir energija. Iki 
malonaus pasimatymo Madų 
parodoje „Seklyčioje". 

M u z i k a s M a n i g i r d a s Mo-
t e k a i t i s , Kazys ir Ramunė 
Motekaičiai bei Nerijus Alek
sa atliks meninę programą 
„Vargdienių puotoje" spalio 26 
d.. 12:30 vai . p.p., (po 11 v. šv. 
Mišių'. Pasaulio lietuvių cen1 

tre, Lemonte, IL, didžiojoje 
salėje. Vietas užsisakyti krei
piantis į Aušrą Šaulienę, 271 
Coe Rd., Clarendon Hills, IL, 
60514. tel . 630-323-6974. Vi
sus maloniai kviečia „Sau
lutė", Lietuvos vaikų globos 
būrelis. 

L i e t u v i ų fondo tradicinis 
pokylis vyks lapkričio 8 d., 
šeštadienį. Pasaulio lietuvių 
centro didžiojoje salėje. Gros 
brolių Švabų ansamblis. Poky
lio metu bus įteikta Lietuvių 
fondo dr. Antano Razmos var
do Mokslinės medicinos pre
mija. S ta lus kviečiame užsi
sakyti skambinan t į LF raš
tinę tel. 630-257-1616. 

T a u t i n i ų š o k i ų g r u p ė 
„ L i e t u v o s v y č i a i " savo 
pirmąjį naujojo sezono pasiro
dymą surengė Čikagos „Mid-
way" oro uoste rugsėjo 19 d. 
Vaikų grupė , vadovaujama 
Daivos Kamberos , šokiu pa
gr indiniame aukš te pasveiki
no į Čikagą atvykstančius ke
leivius. Jaunimą* sutiko Bal-
zeko lietuvių kultūros muzie
j aus ats tovė Rita Janz. Entu
ziastingų ir rūpestingų tėvų 
vaikai į temptos dienos pabai
goje duka r t atl iko penkių šo
kių programą. „Lietuvos vy
čiai" pr i ima visus, norinčius 
šokti, nuo 6 iki 17 metų 
amžiaus . Repeticijos vyksta 
6:30 v. v. va ikams ir 7:30 v.v. 
paaugl iams trečiadieniais 
PLC, Lemonte . „Lietuvos 
vyčių" grupės steigėjas ir va
dovas F r a n k Zapolis. 

S p a l i o 20 d. LR Užsienio 
reikalų ministerijos valstybės 
sekretor ius Evaldas Ignata
vičius da lyvaus informacinėje 
radijo laidoje „Studija R". 
Tema „Lietuvos užsienio poli
t ika ir jos vaidmuo artėjant 
narystei ES" . Svečias atsakys 
ir į klausytojų klausimus. Lai
dos metu tel. 708-201-1500. 
Nesvarbu , k u r pasaulyje gy
ven tumėte , aktyviai dalyvau
kite laidoje! „Studija R" t rans
liuojama darbo dienomis nuo 
4 iki 5 v.p.p. Čikagos laiku 
(ryt iniame pakraštyje 5-6 v.v.) 
Illinois, Indianos, Michigan, 
VVisconsin valstijose 1080 AM 
banga, \ ) v isame pasaulyje in
t e rne tu www.laikas.com 

m a r g u t i s 2 @ s b c g l o b a l . n e t 
- šiuo elektroninio pašto adre ; 

su galite rašyt i „Margučio 2" 
radijo laidų darbuotojams 
a rba skambin t i tel. 773-476-
2242. „Margučio 2", pačios 
seniausios lietuviškos radijo 
laidos JAV, galite klausytis 
per WCEV radijo stotį 1450 
AM banga kasdien, išskyrus 
šeštadienį ir sekmadienį, 8 
vai. v. „Margučio" studija 
įs ikūrusi 2711 W. 71st. Street, 
Chicago, IL 60629. 

L F i š J o n i k o p a l i k i m o 
gavo tik 37,894.74 dol. Fondo 
tarybos posėdžio aprašyme 
spalio 14 d. suma buvo pa
skelbta netiksli . 

L i e t u v o s v e t e r a n ų sąjun
gos „Ramovės" Čikagos sky
r iaus nar ių susirinkimas vyks 
spalio 26 d., sekmadienį, 12 v.. 
J a u n i m o centre . 

IŠ ARTI IR TOLI 
LR AMBASADA VAŠINGTONE 

2622 16 St, NW, VVashingtoti 0.C. 
Td. 202-234-5860, ext. 119; 

fax: 202 328-0466; e-mail: furglta@ttembassyut.org 

Kultūros renginiai, organi
zuojami Lietuvos Respublikos 
ambasados JAV, nuo šiol bus 
anonsuojami skyrelyje „Iš arti 
ir toli..." Dėkojame Jurgitai 
Dapkutei, trečiajai sekretorei 
kultūrai ir švietimui, už patei
kiamą išsamią renginių infor
maciją. 

S p a l i o 30 d ieną , 7 v.v. Lie
tuvos Respublikos ambasados 
patalpose vyks koncertas. Pia
ninu skambins duetas iš Lie
tuvos - Romualdas Lukošius 
ir R iman tas Jurkonis, laimė
jęs I vietą ketvirtajame „Mu
zika be ribų" konkurse. Šiuos 
pianistus gerai žino Lietuvos 
ir Europos muzikos gerbėjai. 
Jie taip p a t dėsto Dvariono 
muzikos mokykloje Vilniuje ir 
Šiaulių muzikos akademijoje. 

Norintys pasiklausyti gar
sių muzikos atlikėjų, prašomi 
registruotis elektroniniu paš
tu: 

j u r g i t a @ l t e m b a s s y u s . o r g 

Valentinas Krumplis (kairėje) ir Linas Kevlicius. Jono Kuprio nuotr. 

Nuo seno aplink „Draugą" 
spietėsi įvairaus amžiaus ir 
įvairių interesų žmonės. Šio
mis dienomis „Draugo" ad
minis t ra tor iaus V a l e n t i n o 
K r u m p l i o ir sportinei Čika
gos visuomenei j au pažįstamo 
Kovinės savigynos klubo pre
zidento L i n o Kev l i č i ąus ini
ciatyva gimė naujas suma
nymas - „Drauge" įkurti įdar
binimo agentūrą. Kreipėmės į 
šios idėjos autorius, prašy
dami apie tai papasakoti pla
čiau. 

- L i n a s Kev l i č ius . Mąsty
dami apie „Draugą", kad jis 
būtų ne tik įdomus, bet ir kuo 
naudingesnis išeiviams Ame
rikoje, įvairiausių bangų lietu
viams, nusprendėme įkurti 
darbo agentūrą. Kai žmogus 
atvažiuoja į svetimą šalį, jis 
tur i pereiti tam tikrą įsikū
rimo procesą: susirasti gyve
namą vietą ir darbą, kuris j am 
ir jo šeimai teikia pragyve
nimą. Nusprendėme tokiems 
žmonėms padėti, tuo pačiu jų 
dėmesį atkreipdami ir į 
„Draugą". Girdime, kad yra. 
pvz., lenkų agentūros, kurios 
rūpinasi savo tautiečiais (\ jas 
dažnai kreipiasi ir lietuviai). 
O kodėl lietuviai negalėtų 
įkurti savo agentūros? Ir 
kodėl tokios agentūros stei
gėjas negalėtų būti „Drau
gas"? Čia lankosi įvairių rei

kalų vedami žmonės: m ū s ų 
pas ta te veikia LR konsu la tas , 
yra paš tas , knygynas , spaus 
tuvė ir 1.1. Tai kodėl tuo pačiu 
žmogus negalė tų išspręst i ir 
da r vienos savo problemos? 
Mes spausd ins ime darbo skel
bimus ir kaups ime duomenis 
apie žmones, kur ie ieško dar 
bo, ir ap ie da rbdav ius , ku r i e 
siūlo darbo v ie tas . 

- V a l e n t i n a s K r u m p l i s . 
Mums svarb iaus ia yra s u k u r t i 
duomenų bazę. Yra žmonių, 
kurie ne tu r i darbo ir y ra pro
fesionalai, ku r i e dirba ne pa
gal profesiją a r b a darb in in
kai, kur ie nori gaut i geresnį 
darbą ir geresnę algą. S u k a u 
pę tokią bazę, skambins ime 
darbdaviams - į fabrikus, or
ganizacijas, bendroves ir j i ems 
siūlysime darbuotojus: š ta i 
mes t u r i m e gerų, darbšč ių 
žmonių, profesionalų. Kai mes 
tai darys ime organizuotai , k i 
ta ip da rbdavys ž iūrės ir į pat į 
in teresantą , ku r i s ieško darbo. 
Nueiti ieškoti darbo žmogui iš 
gatvės ir s i unč i amam da rbo 
agentūros yra skir t ingi daly
kai. Iš tų kompanijų mes gau
sime a n k e t a s ir padės ime 
žmonėms parašy t i „ rez iume" 
- pr is is tatymą, kad darbuoto
j a s a t rodytų p a t r a u k l u s . T a i p 
pat bandys ime į t r auk t i da rbo 
unijas. Pavyzdžiui , y ra a tva 
žiavęs s ta l ius a rba mūr in in -

DRAUGO FONDAS 
4 5 4 5 WEST 6 3 r d STREET 

CHICAGO, IL 6 0 6 2 9 

Tel . : 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0 

METINIS NARIŲ SUVAŽIAVIMAS 

Gytis Paškevičius 

S p a l i o 7 d ieną , 9 v.v. po
pul ia raus lietuvių dainininko 
G y č i o P a š k e v i č i a u s koncer
t a s Baltimorėje, Baltimorės 
Lietuvių namuose, 851-853 
H o l l i n s S t . , M d 21201. 

Kaina suaugusiems - 20 dol. 
Grupėms ir s tudentams taiko
mos nuolaidos, vaikams iki 10 
metų įėjimas nemokamas. 

Bilietai bus parduodami 
prieš renginį arba užsisakomi 
elektroniniu paštu: 

j u r g i t a @ l t e m b a s s y u s . o r g 

Šiandien Čikagoje Jaun imo 
centro Čiurlionio galerijoje 
vyksta metinis, jubiliejinis 
Draugo fondo narių suvažia
vimas. Draugo fondo nariai 
yra išsibarstę po JAV ir Ka
nadą. Kelionės iš toliau vyres
nio amžiaus žmones (tokie 
daugumoje yra Draugo fondo 
nariai) vargina ir nemažai 
kainuoja. Kad to išvengus, bu
vo pasiųsti įgaliojimai čikagie-
čiams (su balsų skaičiumi). 
J a s suvažiavime prašomi tu
rėti visi suvažiavimo dalyviai. 
Dalis kvietimų į metinį suva
žiavimą grižo į DF rašt inę dėl 
narių pasikeitusių adresų. Na
riai, pakeitę adresus, prašomi 
pranešti naujus Draugo fondo 
raštinei. Mirusių narių arti
mieji prašomi pranešti apie 
mirtį. 

Suvažiavimui reikia palin
kėti sėkmingo darbotvarkės 
atlikimo ir gausaus narių da
lyvavimo. 

J U B I L I E J I N I O R U D E N S 
V A J A U S ĮNAŠAI 

S u 1,000 do le r ių : 
Dr. Aldona Valis-Labokas, 

g a r b ė s n a r ė , iš viso 2,000 
dol., St. Petersburg, FL. 

N.N. (prašė pavardės ne
skelbti), g a r b ė s n a r ė , iš viso 
1,000 dol., Illinois. 

S u 500 do le r ių : 
Vytautas Vidugiris, g a r b e s 

n a r y s , iš viso 5,000 dol., R. 
Palos Verdes , CA. 

S u 200 d o l e r i ų : 
Kazys ir D a n u t ė Paškonia i , 

g a r b ė s n a r i a i , iš viso 4,200 
dol., Eas t l ake , OH. 

Juozas ir D a n u t ė Doveiniai , 
g a r b ė s n a r i a i , iš viso 3,400 
dol., Clinton, MI. 

Emil ir Jul i ja Sinkiai , g a r 

b ė s n a r i a i , iš viso 1,900 dol., 

San ta Monica, CA. 
S u 100 d o l e r i ų : 
Adelaida Balba ta , g a r b ė s 

n a r ė , iš viso 4,600 dol., St. Pe
tersburg , FL. 

I rena Ancerys, g a r b ė s n a 
r ė , iš viso 1,150 dol., Por te r , 
IN. 

Pau l ius ir Bi ru tė Gyliai, 
g a r b ė s n a r i a i , iš viso 1,100 
dol., Olympia, WA. 

Alg imantas ir Teresė Gečiai, 
g a r b ė s n a r i a i , iš viso 1,250 
dol., Hun t ingdon Valley, PA. 

Dr. Arvydas ir Audronė Va-
nagūnai , g a r b ė s n a r i a i , iš 
viso 1,700 dol., Oak Pa rk , IL. 

J o n a s ir J u l ė Kučinskai , 
g a r b ė s n a r i a i , iš viso 1,600 
dol., Sunny Is land, FL. 

Dalia ir S tasys S t r a š ius , 
M.D., g a r b ė s n a r i a i , iš viso 
1,100 dol., Ann Arbor, MI. 

Zita Žvirzdys, iš viso 700 
dol., Lacey, WA. 

Rimas ir Elona Vaišniai , iš 
viso 800 dol., Nor th Haven , 
CT. 

k a s , k u r i s y ra geras specialis
t a s ir nor i gau t i gerą at lygi
nimą, k a d j a m nere ik tų s t u m 
dyt i s paga lb in iuose darbuose , 
k a d j i s nebū tų i šnaudo jamas , 
k a d j i s g a u t ų d raud imą ir t . t . 
Mes p a d ė s i m e pa tek t i j a m į 
s t a t y b i n i n k ų uniją. Mums y r a 
sva rbu , k a d l ietuviai g a u t ų 
te i s ingą a t lyginimą už savo 
d a r b ą i r sveikatos d raud imą. 
Nau ja i a tvykęs žmogus 30 
d ienų n e m o k a m a i gaus ska i ty
ti „Draugą" , kol sus ipaž ins su 
m ū s ų gyvenimu. 

- L . K- Ta i bus n a u d i n g a n e 
t ik „Draugu i" , ne t ik a t sk i 
riems žmonėms , bet ir visai vi
suomene i . Mūsų t ikslas - su
da ry t i gerą lietuvio darbuotojo 
įvaizdį. Kadangi šia p r a s m e 
iki šiol l ietuviai nebuvo orga
n izuot i , nes nebuvo legalių 
į da rb in imo organizacijų, n ė r a 
sus ik los tęs ir lietuvio darbi 
n inko įvaizdis - geras ta i a r 
blogas da rb in inkas . Po I ir II 
P a s a u l i n i ų k a r ų atvykę l ietu
viai turė jo gerų da rb in inkų 
va rdą , be t t a k a r t a d a b a r j a u 
p e n s i n i n k a i ir a tmin t i s ap ie 
juos i š s i t rynė , ka ip ir ge ras j ų 
v a r d a s . Reikia sukur t i j į iš 
naujo. Ta i ga l ima padary t i t ik 
o rgan izuo tu būdu . Mes kur 
s i m e tokį įvaizdį, kad be t ku 
ris da rbdavys , pakv iesdamas į 
darbą , žinotų, kad lietuvis y r a 
ge ras d a r b i n i n k a s ir jeigu a t 
s i ras v ie ta , kad j is s tengtųs i 
ieškoti b ū t e n t lietuvio. Čia 
mes n o r ė t u m e į t raukt i visą 
v i s u o m e n ę ir prašys ime, kad 
ž i n a n t y s apie laisvą da rbo 
vietą s k a m b i n t ų m u m s . Mes 
suž inos ime re ika lav imus ir re
k o m e n d u o s i m e darbuotoją, o 
š i am padės ime parašyt i „ re 
z iume" , k a s y ra labai sva rbus 
d a l y k a s . „Reziume" a t sp ind i 
ne t ik ką žmogus dirbo, kiek 
me tų dirbo, bet ir koks y r a 
p a t s žmogus . I r je igu pr is is ta
tymą j i s pa ra šys teisingai , ta i 
b u s didel is p l iusas . Dar labai 
s v a r b u s da lykas y ra pokalbis 
( in te rv iu) su darbdaviu , ku r i s 
s t eng ias i sus idaryt i įspūdį, 
koks ta i bus da rb in inkas . 
Amerikoje klostosi toks po
ž iūr is : įgūdžiai y r a svarbu, bet 
d a r sva rb iau , kaip dirba žmo-

Vacys Rociūnas, iš viso 750 
dol., Independence , OH. 

V y t a u t a s ir Natal i ja Aukš
tuol ia i , iš viso 600 dol., West-
m o n t , IL. 

Vy ten i s Kirvelait is , iš viso 
4 0 0 dol., Lemont , IL. 

K u n . Alfonsas Babonas , iš 
viso 700 dol., Detroit , MI. 

V y t a s Pe t ru l i s , iš viso 450 
dol., Livonia, MI. 

E l e n a Maroncelli , iš viso 600 
dol., E a s t l a k e , OH. 

J a d v y g a Gedr imas , iš viso 
300 dol., Hami l ton , Canada . 

S u 80 d o l e r i ų : 
A n a s t a s i a Sema, g a r b ė s 

n a r ė , iš viso 1,500 dol., Oak 
L a w n , IL. 

S u 5 0 d o l e r i ų : 
J u z ė Žebrauskienė , g a r b ė s 

n a r ė , iš viso 2,850 dol., New-
por t , NC. 

Apolonija Andraš iūn ienė , 
g a r b ė s n a r ė , iš viso 1,420 
dol., Or l and Pa rk , IL. 

K o s t a s S t a n k u s , g a r b ė s n a 
r y s , iš viso 1,770 dol., H o m e r 
Glen , IL. 

Dr . Gedas ir Aldona Gr in ia i , 
iš viso 650 dol., S t . Pe te 
Beach , FL. 

Kun . Rapolas K r a s a u s k a s , 
iš viso 540 dol., P u t n a m , CT. 

J o n a s ir Glorija S a d ū n a i , iš 
viso 550 dol., Los Alamitos , 
CA. 

S u 3 0 - 2 5 d o l e r i a i s : 
Valer i ja Čepai t ienė, iš viso 

485 dol., Chicago, IL. 
A n t a n a s Musteikis , iš viso 

100 dol., Olympia, WA. 
Kazys ir Roza Razauska i , iš 

viso 800 dol., Dearborn H t s , 
MI. 

Nijolė Užubal is , iš viso 125 
dol. , Chicago, IL. 

Vis iems nuoširdžiausia i dė
kojame. 

F o n d o i ž d i n i n k a s 

g a u s protas, koks to žmogaus 
charakteris. J e i g u jis t u r i san
kaupą gerų bruožų, j is išmoks 
bet kurį darbą. Mums svarbu 
paruošt i žmogų taip, k a d apie 
lietuvį susidarytų nuomonė 
ka ip apie darbš tų , imlų, no
rintį visko išmokti. Mes 
padėsime žmogui supras t i , ko 
darbdavys ieško ir ka ip paro
dyti save, savo gerąsias puses. 
Yra dalykų, kur ie žmogui ne
a t rodo svarbūs, bet svarbūs 
darbdaviui. Kuo daugiau ir 
geresnių darbų, lietuviai turės, 
t u o lengviau mes galėsime 
gau t i darbo kit iems lietu
v iams , nes darbdaviai tarpu
savyje bendrauja. Je igu vie
n a s darbdavys turės keletą la
bai gerų lietuvių darbininkų, 
kur iuos rekomendavo „Drau
gas", jis apie tai papasakos 
savo prieteliui. O kuo turt in
gesnis bus kiekvienas iš mū
sų, tuo turt ingesnė bus mūsų 
visuomenė, t u o tur t ingesnės 
b u s mūsų visuomeninės orga
nizacijos, kur ias savo aukomis 
išlaiko atskiri asmenys . 

- A r J ū s ų p a s l a u g o s b u s 
m o k a m o s ? G i r d ė t i , k a d k a i 
k u r i o s d a r b o a g e n t ū r o s už 
d a r b o s u r a d i m ą p r a š o p i r 
m o s da rbo s a v a i t ė s u ž m o 
k e s č i o . 

- V. K. Neįmanoma to dary
ti nemokamai , nes tos paslau
gos mums ta ip pat kainuoja: 
mes tur ime išlaikyti darbuo
toją ir t.t., be t mūsų paslaugos 
bus pigesnės, be to, mes steng
simės duoti kuo daugiau nuo
laidų. Pvz., jeigu esi „Draugo" 
prenumerator ius , tau bus tai
komas mažesnis mokestis. 

- K u r i e š k a n č i a m d a r b o 
ž m o g u i k r e i p t i s ? 

- V. K. Galima atei t i į 
„Draugą", paskambint i ir su
sisiekti internetu. „Draugas" 
pasiekia 4,300-5,000 prenu
meratorių visoje Amerikoje. 
Tai didelė auditorija. Mes no
rime pas i ta rnaut i visiems 
šiems žmonėms, todėl jie gali 
kreiptis į mus ir kitais klausi
mais . Pvz., gal kam nors iš jų 
reikia siaugytojo-prižiūrėtojo 
a r kitokio padėjėjo ir t.t. 

Oficialiai darbo ieškančius 
pradedame registruoti j au 
spalio 22 d., trečiadienį. 
Agentūra veiks trečiadieniais 
12:30-4:30 v.p.p., ketvirtadie
niais ir penktadieniais - 11-13 
v.p.p. Teirautis Valentino ar
ba Lino tel. 773-585-9500; fax. 
773-585-8284; e-mail 
da rboagen tu ra@hotmai l . com 

Kalbėjosi 
A u d r o n ė V. Š k i u d a i t ė 

SKELBIMAI 
A d v o k a t a s 

Vytenis L i e t u v n i n k a s 
4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel. 773-284^100. 

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

AURELIUS B U T V I L A S 
TeL 312-580-1217 

135 S LaSalle #2300 Chkago, IL 60608 
Galimo6 konsultacijos šeštadieniais 

• „L ie tuvos N a š l a i č i ų glo
b o s " komitetas gavo aukų iš 
sekančių aukotojų: T h e Oak 
Tree Philanthropic Founda
tion (dr. A. K. Maciūnas — 
Chairman of the Board ir dr. 
D. Maciūnas Mockus — Presi-
den t and CEO) ats iuntė 
$1,000 našlaičių paramai ; Ma
rija ir Edmundas Vasiliauskai 
iš Burr Ridge, IL atsiuntė 
$300 2-jų našlaičių metinei 
globai. Po $150 met inę pa
ramą našlaičiams a t s iun tė Ge
novaitė Masilionis iš Cleve-
land, 0H; J o h n ir I r ena Du-
chesneau iš Ranch Mirage, 
CA; Aldona i r R iman tas Vait-
ka i iš Paradise Valley, AZ. 
Barbara Plikait is iš Arlington 
Heights, I L a ts iuntė $250 — 
$150 metinei našlaičio para
mai ir $100 auką. Našlai
čiams aukų a ts iuntė ir Peter 
Pajunas, J r . iš Westlake, OH 
$150; H. Marlene Zavada iš 
Medford Lakęs , N J — $100. 
Visiems geraš i rdž iams auko
tojams, a t s iun tus iems aukų 
paramos reikalingiems vai
kams, nuoširdžiai dėkoja 
„L ie tuvos N a š l a i č i ų glo
b o s " k o m i t e t a s , 2 7 1 1 West 
71s t S t r e e t , C h i c a g o , IL 
60629. 

• FANTASTIKA! T O DAR 
NIEKAD N E B U V O ! Tik 15,9 
cento skambinant į Lietuvą, 
4,9 cnt JAV bet k a d a . Jokių 
papildomų mokesčių. Tikslus 
apskaičiavimas. Kokybiškiau
sias ryšys. Kreipkitės vaka
rais lietuviškai į DIAL N 0 W 
atstovą su 9 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. TeL 
708-386-0556. N a u d o d a m i 
DIAL NOW pas laugas , tuo 
pačiu remia te išeivijos lietu
višką žmiasklaidą. DIAL NOW 
— pa t ik imiaus ias ry šys su 
Lietuva b e i visu pasaul iu! 

* N a m a m s p i r k t i p a s k o 
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 W e s t C e r m a k Road . 
Tel . f773) 847-7747 

A d v o k a t a s 
J o n a s Giba i t i s 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Ch icago , DL 60629 
Tel . 773-776-8700 

E-mail : Gibaitis@aol.com 
Toū free 24 hr. 888.7766742 

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

A d v o k a t a s 
G I N T A R A S P . Č E P Ė N A S 
6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 

60629 
T e l . 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 

• D Ė M E S I O ! V I D E O 
A P A R A T U S A V I N I N K A I ! 
Norėdami tikrai kokybiškai 
išvers t i video į r a šus iš 
Lietuvoje naudojamos PAL 
sis temos į amerikiet iškąją 
NTSC ir atvirkščiai , kre ip
kitės į I N T E R - V I D E O 3533 
S. A r c h e r Ave. , Chicago, BL 
60609. TeL 773-927-9091. Sav. 
Pe t r a s Bernotas . 

• P r i e š u ž s i s a k y d a m i 
p a m i n k l ą ap lankyki te St . 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St . Turime didelį pasi
rinkimą: matys i te g ran i to 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
pamink lus mūsų dirbtuvėje 
pagal j ū s ų pageidavimą, 
b rėž in ius . Prieš p a s t a t a n t 
paminklą, galėsite apžiūrėt i 
ir įsitikinti, kad jis padarytas , 
kaip j au buvo jūsų pageidau
ta . S a v . Li l i ja i r V i l i m a s 
N e l s o n a i . T e l . 773-233-
6335. 

• „ S a u l u t ė " , Lietuvos vaikų 
globos būrelis dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, beglo
biams ir invalidams vaikams, 
daugiavaikėms šeimoms ir 
s tuden tams Lietuvoje. Aukojo: 
Vanda Klinkevich $40 a.a. 
Jadvygos Navasait ienės atm.; 
Vida ir Kostas S tankus $50 
a.a. Birutės Jasai t ienės atm.; 
Elena Calvano $30 už Ka
zickų knygą „Vilties kelias"; 
tęs iant metinę paramą vai
kučiui — Gintarė Jonės $60, 
Rita ir Charles Rackmil $20, 
Stasys Rudys $40, Mary Cos-
tello $60. Labai ačiū, „ S a u l u 
t ė " ( S u n l i g h t O r p h a n Aid) , 
419 W e i d n e r Rd. , Buffalo 
G r o v e , I L 60089, t e l (847) 
537-7949. TAX ID #36-
3003339. 

• Baltic monuments , 1108 
A m b e r Drive, Lemont , DL* 
60439. P r i e pat P L Cen t ro . 
Te l . 630-243-0791. L e o n i d ą 
ir (iedimina.s KazėnaiPagei-
daujant atvykstame į namus . 

http://www.laikas.com
mailto:margutis2@sbcglobal.net
mailto:furglta@ttembassyut.org
mailto:jurgita@ltembassyus.org
mailto:jurgita@ltembassyus.org
mailto:darboagentura@hotmail.com
mailto:Gibaitis@aol.com

