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Sportas 

* Kauno „Žalgirio" krep
šininkai sėkmingai pradėjo 
vyrų krepšinio klubų Eurolygos 
varžybas, ketvirtadienį Kauno 
sporto halėje įveikę Atėnų „Pa-
nathinaika" komandą 80:74. Po 
sunkios rungtynių pradžios 
kauniečiai pasiekė persilauži
mą III kėlinyje. Prie jo dau
giausia prisidėjo Arvydas Sabo
nis (nuotr.) 

* Atėnų „Panathinaika" 
treneris Zeljko Obradovic iš 
Kauno išvyko patenkintas savo 
komandos žaidimu, bet pasipik
tinęs teisėjais. „Jie norėjo 
padėti 'Žalgiriui', ir jie jam pa
dėjo — nuo pirmos iki pasku
tinės rungtynių minutės. Esu 
profesionalas, mano žaidėjai — 
profesionalai, todėl norėčiau, 
kad ir kiti aikštelėje esantys 
žmonės būtų profesionalai", 
rėkte išrėkė Z. Obradovic. 

Naujausios 
žinios 

* Baltijos valstybių Dai
nų šventės įtrauktos į 
UNESCO paveldo šedevrų są
rašą. 

* Baltijos jūrą siūloma 
paskelbti ypač jautriu regio
nu. 

Naujajame Europos Sąjungos 
biudžete — dėmesys naujos ioms 

narėms 
Berlynas, lapkričio 7 d. 

(BNS) — Sudarant naująjį Eu
ropos Sąjungos (ES) biudžetą, 
didelis dėmesys turi būti skiria
mas naujosioms ES narėms, 
per pietus su Berlyne viešinčiu 
prezidentu Rolandu Paksu 
penktadienį sakė Vokietijos 
kancleris Gerhard Schroeder. 

Kancleris pažymėjo, kad, 
skirstant lėšas, reikėtų atsi
žvelgti į šių valstybių Bendrojo 
vidaus produkto augimą. „Vi
sas dėmesys į Rytus", sakė jis. 

Savo ruožtu R. Paksas sa
kė, kad Lietuva remia skaidrių 
ir paprastų ES biudžeto suda
rymo principų nustatymą. 

Vokietijos kancleris taip 
pat pritarė Lietuvos vadovo 
nuomonei, jog kuriant Europos 
gynybą, reikėtų vengti bet ko
kio NATO struktūrų ir pajėgų 
dvejinimo. 

Tokią mintį savo kalboje 
Europos Parlamente trečiadie
nį kalbėdamas apie bendrą už
sienio, saugumo ir gynybos po
litiką išsakė ir R. Paksas. Jo 
teigimu, rengiama Europos 
saugumo strategija turi įtvir

tinti Europos Sąjungos ir JAV 
santykių darną bei pabrėžti 
išpažįstamų vertybių ir tikslų 
bendrumą. 

R. Paksas pasidžiaugė, kad 
į pirminių projektų sąrašą 
Europos Komisija įtraukė du 
svarbiausius Baltijos regiono 
projektus — „Rail Baltica" ir 
Lenkijos-Lietuvos elektros til
tą. 

JAV Senate — viltis gauti Pentagono 
karinę paramą Lietuvai 

Vašingtonas, lapkričio 6 d. 
(LR ambasada) — JAV Senato 
Užsienio reikalų komitetas ket
virtadienį pritarė American 
Service Members Act of 2002 įs
tatymo pataisai, kuri leis atnau
jinti karinės paramos tiekimą 
Lietuvai ir kitoms šešioms Vi
durio Europos valstybėms — 
būsimoms NATO narėms. Jų 
pakvietimai narystei NATO yra 

patvirtinti JAV Senate. 
2002 metais priimto Ame

rikos karių apsaugos įstatymo 
pataisą pateikė Senato Užsienio 
reikalų komiteto nariai — De-
laware valstijai atstovaujantis 
senatorius demokratas Joseph 
Biden bei Oregon valstijai atsto
vaujantis senatorius respubli
konas Gordon Smith. 

Pataisai komiteto posėdyje 

ketvirtadienį pritarta vienbal
siai. 

Pasak Lietuvos ambasado
riaus JAV Vygaudo Ušacko, tai 
tik pirmasis, tačiau svarbus 
žingsnis į JAV karinės finan
sinės pagalbos Lietuvai atnauji
nimą. Tam, kad minėta pataisa 
įsigaliotų ir Lietuva galėtų gau
ti dabar sustabdytą karinę fi
nansinę paramą, už ją turi bal

suoti JAV Senatas ir Atstovų 
rūmai. 

Ambasadorius V. Ušackas 
padėkojo lietuvių kilmės Kong
reso nariui John Shirnkus (Illi
nois), kuris dar vasarą Lietuvos 
ir kitų būsimųjų NATO narių 
valstybių ambasadorių Vašing
tone prašymu pasiūlė minėtos 
pataisos priėmimą JAV Kongre
se. Nukelta į 7 psl. 

Konservatoriai ragina prez identą a t s i s t a t y d i n t i 
Vilnius, lapkričio 7 d. 

(BNS) — Opozicinė dešinioji 
Tėvynės sąjunga (TS) šeštadienį 
renkasi į neeilinį partijos suva
žiavimą, kurio metu aptars 
„šiandieninę prezidento institu
cijos krizę, kuri yra virtusi vals
tybine krize". 

„Manome, kad Lietuvos 
prezidentas Rolandas Paksas 
nebeturi moralinės teisės toliau 

eiti savo pareigų. Negarbingas 
siekimas bet kokia kaina pasi
likti prezidento poste netekus 
moralinio autoriteto reikš tik 
tai, kad prezidento šeimininkai 
neleidžia jam elgtis vyriškai ir 
padoriai", sakė TS pirmininkas 
Andrius Kubilius. 

Pasak jo, vienintelė išeitis iš 
tokios politinės krizės yra prezi
dento R. Pakso apsisprendimas 

pasitraukti iš prezidento parei
gų dar prieš paskelbiant Seimo 
laikinosios komisijos dėl galimų 
grėsmių Lietuvos valstybiniam 
saugumui išvadas. 

„Išaiškėjusių faktų pakan
ka tokiam prezidento apsispren
dimui. Juolab, kad iki šiol ko
misija nepaneigė į viešumą pa
sklidusių faktų", sakė A. Kubi
lius. 

Vokietijos kancleris Gerhard Schroeder (dešinėje) priėmė Lietuvos prezi
dentą Rolandą Paksą. Džojos BaryMuti* (Elta) nuotr. 

Prez identūra neperdavė 
ž iniasklaidai s laptų s a u g u m o 

pažymų 
Berlynas-Vilnius, lapkri

čio 7 d. (BNS) — Berlyne penk
tadienį viešintis prezidentas 
Rolandas Paksas kategoriškai 
paneigė įtarimus, esą Prezi
dentūra perdavė žiniasklaidai 
Valstybės saugumo departa
mento (VSD) parengtą pažymą 
apie įtariamus prezidento ap
linkos ryšius su tarptautiniais 
nusikaltėliais ir ginklų pirk
liais. 

Prezidento spaudos tarny
bos pranešime atkreipiamas dė
mesys, kad praėjusį ketvirta
dienį žiniasklaidos priemonėse 
jau buvo remiamasi VSD pa

rengta pažyma, nors šis doku
mentas dar net nebuvo įteiktas 
R. Paksui. 

„Prezidento R. Pakso nuo
mone, šios interpretacijos dar 
labiau didina įtampą visuome
nėje", sakoma pranešime. 

VSD pradėjo tyrimą, kuriuo 
siekia nustatyti, kas žinia-
sklaidai perdavė slaptą VSD pa
žymą, kurioje aprašomi galimi 
prezidento aplinkos ryšiai su 
tarptautiniais nusikaltėliais. 

Pažyma lapkričio 1 d. buvo 
paskelbta specialiame „Res 
publikos" leidinyje. Vėliau sau 
gumas išslaptino šią pažymą. 

Lietuvos kino studija — vietinių 
investuotojų rankose 

Vilnius, lapkričio 7 d. 
(Elta) — Lietuvos kino studijos 
(LKS) privatizavimo konkursą 
laimėjusi UAB „Telivesta" keti
na aktyviai plėsti kino studijos 
veiklą ir grąžinti jai „aukso am
žių". 

LKS bus kuriami filmai, 
skatinamas Lietuvos kino ga

mybos specialistų ir kūrėjų ben
dradarbiavimas su Lietuvos bei 
užsienio režisieriais. 

Dalyvauti LKS privatizavi
mo konkurse paraiškas pateikė 
keturi pirkėjai. Valstybė už 100 
proc. kino studijos akcijų nus
tatė 7 mln. litų pradinę kainą. 

Nukelta į 7 psl. 

Prokuratūra 
rengiasi apklausti 

prezidentą 
Vilnius, lapkričio 7 d. 

(BNS) — Artimiausiomis die
nomis Generalinė prokuratūra 
planuoja surengti prezidento 
Rolando Pakso apklausą, penk
tadienį paskelbė dienraštis 
„Respublika". 

Generalinio prokuroro pa
vaduotojas Gintaras Jasaitis 
sakė, kad R. Paksą ketinama 
apklausti kaip liudytoją. Pas
kui jo statusas byloje gali pa
sikeisti (tai priklausys nuo ap
klausos rezultatų): pavyzdžiui, 
prezidentas gali būti pripažin
tas nukentėjusiuoju. 

Per šį ikiteisminį tyrimą 
dėl grasinimo valstybės tarnau
tojui jau apklausti prezidento 
patarėjai Remigijus Ačas ir 
Dalia Kutraitė-Giedraitienė, o 
dosniausiam R. Pakso rėmėjui 
Jurijui Borisovui pateiktas įta
rimas ir atimti abu —lietuviš
kas ir rusiškas — pasai, kad 
įtariamasis negalėtų pabėgti iš 
valstybės. 

J. Borisovui pritaikytas 
Baudžiamojo kodekso straips
nis, kuriame kalbama apie tai, 

Nukelta į 7 psl. 

Prezidentūros pareigūnai šva i s tė m o k e s č i ų 
mokėtojų pinigus skambindami TV l a i d o m s 

Vilnius, lapkričio 7 d. 
(BNS) — Tarnybiniu telefonu į 
televizijos pokalbių laidą skam
binę Prezidentūros tarnautojai 
patys apsimokės telefoninių 
skambučių sąskaitas. 

Pasak prezidento spaudos 
tarnybos pranešimo, prezidento 
kanceliarijos vadovas Andrius 
Meškauskas mobiliojo ryšio 
operatoriaus „Omnitel" paprašė 
pateikti išklotines, kokie Prezi
dentūros abonentai ir kiek kar
tų skambino į praėjusią savaitę 
rodytą valstybinės televizijos 
laidą „Prašau žodžio". 

Pagal esamą tvarką Prezi-
dentūroje darbuotojai, viršiję 

nustatytą pokalbių mobiliai
siais telefonais ribą, skirtumą 
privalo padengti iš savo darbo 
užmokesčio. 

Šią savaitę savaitraštis 
„Veidas" pranešė, jog preziden
to patarėjai ir jų šeimų nariai 
aktyviai skambina į televizijos 
laidas, kuriose diskutuojama 
apie R Pakso ir jo artimųjų ry
šius bei veiklą. 

Praėjusį ketvirtadienį į LTV 
laidą „Prašau žodžio", kurioje 
diskutuota apie prezidento idėją 
steigti visuomenines tarybas bei 
jo dukros Ingos Paksaitės daly
vavimą Kauno nusikalstamo 
pasaulio autoritetu vadinamo 

Henriko Daktaro dukters Živi
lės gimtadienio pokylyje, iš val
diškų mobiliųjų bei stacionarių 
telefonų skambinta daugiau 
kaip 500 kartų. 

Pavyzdžiui, prezidento pa
tarėjas valstybinio saugumo 
klausimais Remigijus Ačas, 
dabar — laikinai nušalintas nuo 
pareigų, iš tarnybinio mobiliojo 
ryšio telefono į laidą skambino 
108 kartus, Prezidentūros pri
imamojo vedėja Jūratė Ūsienė 
— 99 kartus, prezidento patarė
ja finansų klausimais Vanda 
Laiconienė — 64 kartus. 

Skambučio į TV laidą kaina 
- 1 litas. Nukelta \ 7 psl. 

Prezidento rinkimų kampanijos 
rėmėjas slėpė savo Rusijos pilietybę 

Vilnius, lapkričio 7 d. 
(BNS) — Prieš prezidento rin
kimus ir jų metu Lietuvos pilie
tybe didžiavęsis sraigtasparnių 
remonto bendrovės „Avia Bal-
tika" vadovas Jurijus Borisovas 
jau buvo gavęs Rusijos piliety
bę, rašo dienraštis „Lietuvos ry
tas". 

Prezidento Rolando Pakso 
rinkimų kampanijai 1.2 mln. li
tų paskyrusiam J. Borisovui 
Rusijos pilietybė buvo suteikta 
dar 2002 metų vasaros pradžio
je. 

Lietuvos prezidento kance

liarijos vadovas Andrius Meš
kauskas tuomet teigė, kad, 
sprendimą suteikti J. Borisovui 
Lietuvos pilietybę nulėmė gausi 
jo bendrovės „Avia Baltika" pa
rama ir labdara mokykloms, 
universitetams, sportininkams. 
Pasak A. Meškausko, per 5 me
tus „Avia Baltika" suteikė pa
ramos ir labdaros už 6 mln. litų, 
yra sukūrusi apie 200 darbo vie
tų Lietuvoje. 

Birželio 18 dieną Rusijos 
prezidentas Vladimir Putin pa
sirašė įsaką, kuriuo J. Borisovą 
paskelbė Nukelta į 7 psl. 

J . B o r i s o v u i b u v o 
į t e i k t a s v a l s t y b i n i s 

a p d o v a n o j i m a s 

Vilnius, lapkričio 7 d. 
(BNS) — Grasinimais preziden
tui Rolandui Paksui įtariamas 
„Avia Baltika" vadovas Jurijus 
Borisovas, parėmęs prezidento 
rinkimų kampaniją, yra gavęs 
valstybinį apdovanojimą iš bu
vusio prezidento Valdo Adam
kaus, rašo dienraštis „Lietuvos 
žinios". 

Prezidentūros ordinų reika
lų vedėja Zita Andrijonienė 
patvirtino, kad dekretą dėl J. 
Borisovo apdovanojimo 

Nukelta į 7 psl. 

Pasaulio naujienos 
(ReraaBSs AFP. Reute**. AP, lfitertax. fl"AR-TASS. 8-NS 

žinių agenSni pianešanals} 

EUROPA 
Ryga. Latvijos gynybos mi

nistras Girtas Valdis Kristovs-
kis, parlamentinės gynybos ir 
vidaus reikalų komisijos pir
mininkas Arnoldas Laksa ir 
ginkluotųjų pajėgų kapelionas 
Elmaras Pievinis, ketvirtadienį 
grįžę iš Irako, buvo nuvežti į In-
fektologijos centro reanimacijos 
skyrių. Ministras sakė, kad jam 
pakilo aukšta temperatūra ir 
jis blogai jaučiasi. Visuomenės 
sveikatos agentūros atstovė 
spaudai sakė, kad grįžusieji iš 
Irako gali būti užsikrėtę skran
džio ar žarnyno infekcija. 

Ankara. Turkija apsi
sprendė nesiųsti savo karių į 
Iraką. Vienintelė NATO pri
klausanti musulmoniška vals
tybė nepritarė JAV vadovauja
mos koalicijos karui su Saddam 
Hussein. Iš pradžių ji neleido 
pulti kaimyninio Irako iš savo 

teritorijos, praėjusį mėnesį ne
noromis sutiko patenkinti JAV 
prašymą ir pasiųsti karių į šią 
nuniokotą valstybę. Dabar Tur
kija dar kartą pakeitė nuomo
nę. Sprendimui siųsti Turkijos 
dalinius į Iraką griežtai pasi
priešino JAV remiama Irako 
valdančioji taryba ir Irako kur
dai, kurie jau buvo susidūrę su 
turkų kariais, praėjusio de
šimtmečio viduryje dislokuotais 
Irako šiaurėje. 

Talinas. Estija nusiuntė į 
Iraką pareigūną, kuris turės iš
tirti situaciją Talilio oro uoste, 
kur lėktuvus iškrauna Estijos 
padalinys. Be to, į Bagdadą at
vyko penkių Estijos karininkų 
grupė, kuriai pavesta įvertinti 
Estijos taikos palaikymo pada
linio būklę. 

JAV 
Vašingtonas. JAV prezi

dentas George W. Bush, ketvir

tadienį pradėjęs naują kampa
niją už demokratijos įtvirtini
mą arabų valstybėse, daugiau 
dėmesio skyrė tradicinėms są
jungoms, o ne demokratinėms 
vertybėms, teigia apžvalginin
kai ir arabų diplomatai. G. W. 
Bush savo kalboje daug griežtų 
kritikos žodžių skyrė Sirijai ir 
Iranui, laikomam viena demok
ratiškiausių regiono valstybių, 
ir negailėjo pagyrimų konser
vatyvioms monarchijoms, ypač 
Saudi Arabijai ir Kuwait'ui, ku
rių •vaėovmaasmąįcresia nušalini
mas nuo valdžios per demokra
tinius rinkimus. Vienas arabų 
diplomatas, pageidavęs ne
skelbti savo pavardės, sakė: 
„Jo požiūris į įvairias vyriausy
bes atspindi jų politiką Jung
tinių Valstijų atžvilgiu. Kuo 
dažniau jam pritari, tuo de-
mokratiškesnis esi. Tai yra aki
vaizdu ir tai yra absurdiška". 

Denver, Colorado. JAV 
neatsisakys savo tikslo išva
duoti Iraką nuo buvusiam va
dovui Saddam Hussein lojalių 
kovotojų, ketvirtadienį pareiš
kė viceprezidentas Diek Che-

ney. „Irake laisvė vis dar turi 
priešų. Šie teroristai taikosi į 
pačią laisvę, kurią mes stengia
mės suteikti Irako žmonėms. 
Tačiau mes ir toliau sieksime 
susigrumti su jais ir visus iki 
vieno nugalėti", sakė D. Che-
ney. Jis taip pat pažymėjo, kad 
galima pastebėti nemažai eko
nomikos atsigavimo ženklų. 
Trečiajame ketvirtyje metinis 
JAV ekonomikos augimas su
darė 7.2 procento. Tai didžiau
sias rodiklis per beveik 20 me
tų. Tačiau kritikai teigia, kad 
suaktyvėjusi ekonomika nepa
deda sumažinti nedarbo. 

Vašingtonas. JAV kariš
kiai suformavo slaptas specia
liąsias pajėgas, kurių užduotis 
— ieškoti Irako nušalintojo dik
tatoriaus Saddam Hussein, „ai 
Qaeda" vado Osama bin Laden 
ir Talibano vadų, penktadienį 
pranešė „The New York Ti
mes". 121-asis specialios pa
skirties būrys gali greičiau rea
guoti į žvalgybos pranešimus 
apie „labai vertingus taiki
nius", be to, galės veikti ir už 
Irako bei Afganistano ribų. 

JAV slaptas būrys buvo sukur
tas po to, kai anksčiau šiais me
tais buvo išformuotos dvi spe
cialiųjų pajėgų misijos Afganis
tane ir Irake. Būrys, kuriam 
vadovauja vienas oro pajėgų 
brigados generolas, stengsis pa
sinaudoti informacija ir rengti 
atakas, sakė karininkai. 

Vašingtonas. JAV pašto 
tarnyba Vašingtono rajone ket
virtadienį vakare uždarė savo 
pašto skyrius, nes pradiniai ty
rimai parodė, kad JAV karinio 
jūrų laivyno pašto tvarkymo 
centre gali būti juodligės užkra
to. Karinis jūrų laivynas savo 
aviacijos bazėje Vašingtone už
darė automatizuoto pašto tvar
kymo skyrių, kol bus atlikti pa
pildomi tyrimai. Šiame skyriuje 
specialūs prietaisai aptiko me
džiagos, kuri gali būti juodligės 
sukėlėjai. Imdamasi atsargumo 
priemonių, JAV pašto tarnyba 
uždarė 11 skyrių, kuriuos ap
tarnauja tas pats rangovas, 
vežantis paštą į minėtą karinio 
jūrų laivyno bazę ir kuriuose 
dirba apie 1,500 pašto darbuo
tojų. 

RUSIJA 
Maskva. Rusija „nesikon-

sultavo, nesikonsultuoja ir ne
gali konsultuotis su JAV klau
simais, susijusiais su 'Jukos' 
byla", penktadienį pareiškė Ru
sijos užsienio reikalų ministras 
Igor Ivanov. Jis komentavo 
pranešimus, neva aukšti Rusi
jos ir JAV pareigūnai vedė de
rybas dėl padėties, kuri susida
rė po buvusio naftos bendrovės 
vadovo Michail Chodorkovskij 
suėmimo. Rusijos žiniasklaida 
tvirtino tokią informaciją ga
vusi iš JAV Valstybės departa
mento atstovo ir sakė, kad ją 
vėliau patvirtino JAV ambasa
da Maskvoje. 

Maskva. Asmenys mas
kuojamąja uniforma ankstų 
penktadienio rytą užėmė Atvi
ros visuomenės instituto (Soros 
fondo Rusijoje) pastatą, praėjus 
vos keletui dienų po laikraš
čiuose pasirodžiusios JAV mili
jardieriaus George Soros kri
tikos dėl Rusijos naftos magna
to Michail Chodorkovskij su
ėmimo. 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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Iš Ateitininkų 
Gyvenimo 

Medžiaga siųsti: 
Vidai Kuprytei c /o Draugas 

4545 W 63 St Chicago, II 60629 
e-adresas: draugas@ateit is.org 

100 METTJ SUKAKTIS 

Kan. M. Vaitkus, kun. Stasys Yla ir tuometinis Ateitininkų federacijos 
vadas Simas Sužiedėlis 1960 metais Marianapoly. 

Nuotrauka Beatričės Kerbelienės 

Sį rudenį sukanka 100 metų nuo buvusio Ateitininkų federa
cijos vado prof. Simo Sužiedėlio (1903-1985) gimimo. 
Istorikas, žurnalistas, pedagogas, visuomenininkas. Buvęs 

Darbininko savaitraščio redaktorius , suredagavo daugiatomę 
Encyclopedia Lituanica anglų kalba, daugelio istorinių knygų 
autorius, dažnai reiškiasis istoriniais straipsniais Aiduose ir ideo
loginiais Ateityje. Lietuvių Romos katalikų mokslo akademijos 
narys. Vienuolika metų buvo Ateitininkų federacijos vadu (1952-
1963). 

P r o f . S i m a s S u ž i e d ė l i s 1 9 5 6 m e t a i s t a i p rašė „ A t e i t y j e " 

I d e a l a s n e b ū t ų t o b u l a s , j e i g u b ū t ų l e n g v a i p a s i e k i a m a s . V i s a , 
k ą m e s p a s i e k i a m e , n e t i r l a b a i d i d e l ė m i s p a s t a n g o m i s , n e 
t e i k i a m u m s t o k i o p a s i t e n k i n i m o , k a d m ū s ų t r o š k i m a i b ū t ų 
v isa i a p r a m i n t i . M ū s ų š i r d i e s n o r a i y r a b e s a i k i a i , nes t a s a i 
C e r i s , k u r i s g a l i m u s p a t e n k i n t i , j o k i u s a i k u n e m a t u o j a m a s . 
V isos k i t o s g ė r y b ė s y r a r i b o t o s — a r t a i b ū t ų m o k s l a s a r m e 
n a s , t u r t a s , a r s v e i k a t a . T a i y r a t i k p r i e m o n ė s a u k š t e s n i a m 
t i k s l u i p r i e i t i . P r o j as p r a e i n a m e , k a i p l a i p t a i s i n a m u s . K a d 
ž m o g u s n e į s i g e i s t ų p a l i k t i ž e m ė s l a i p t u o s e , i t v a l k a t a b e n a 
m ų , j a m i r d u o t a s t a s n e a p m a l d o m a s t r o š k i m a s k o p t i vis 
a u k š č i a u i r a u k š č i a u , n i e k u n e p a s i t e n k i n t i , i k i j o „ š i r d i s a t s i l 
sės V i e š p a t y j e " , ( š v . A u g u s t i n o ž o d ž i a i ) 

JAUNUČIAI OBUOLIAUJA 
Rugsėjo 28 d. Čikagos atei

tininkai, kurie nepabijojo t ru
pučio vėjelio ir šalto oro, važia
vo obuoliauti. Pereitais metais , 
kai važiavom obuoliauti, buvo 
šilta diena, tai galėjom rengtis 
trumpom rankovėm, bet šįmet 

Trys draugai —Vėjas Čuplinskas, Nida Aleksaitė ir Vasara Kulbytė Čikagos jaunučių ate i t ininkų obuoliavimo 
iškyloje. Nuot rauka Irenos Šatkauskienės 

Vi l i ja Aleksai tė siekia obuolio 
Nuotrauka Irenos Šatkauskienės 

temperatūra svyravo tarp 50 ir 
60 laipsnių, tai visi mūvėjo ilgas 
kelnes ir buvo apsivilkę šiltais 
švarkais. Nepaisant šalto oro, 
vis tiek nemažai šeimų suvažia
vo į Ganvood sodus. 

Ne vien tik oras buvo kitoks 
šiais metais, bet pa t s sodas 
šįmet buvo pasikeitęs. Pernai 
šitame sode beveik vien tik atei
tininkai rinko obuolius, ir tik du 
vežimai vežė rinkėjus prie obe
lų; šį rudenį buvo tiek daug rin
kėjų, kad jau trys vežimai buvo 
pakinkyti. Du vežimus traukė 
traktoriai, o vieną, arkliai. 

Kai aš pririnkau pilną mai
šą skirtingų rūšių obuolių, tarp 
jų „Mutsu", „Jonagold", ir „Gol-
den Delicious", aš grįžau kur 
buvom pasistatę mašinas, ir ten 
grojo muzikos grupė. To tikrai 
nebuvo pereitais metais! 

Baigę obuoliauti, visi atei
tininkai nuvažiavo į Lituanicos 
parką. Kol tėveliai Marius Kas-
niūnas ir Vainis Aleksa kepė 
dešreles, mes žaidėm prie ežero, 
Pavalgius su draugu Algiu 
pamėtinėjau futbolą. Gera kas
met dalyvauti šitoj iškyloj 

Marius Aleksa 8 sk. 

IR AS TEN BUVAU... 
Jaunutės įspūdžiai iš Studijų, dienų 

Studijų dienos vyko pasku
tinį rugpjūčio savaitgalį Daina
voje. Mes atvykom penktadienį 
po pietų. Aš sut ikau savo 
draugę Aleną. Nors nėjau į 
visas paskai tas , man buvo 
smagu. Nerijus Aleksa, mano 
brolis, ir Milda Chmeliauskaitė 
buvo mūsų vadoved. J ie mums 
sugalvojo daug žaidimų. Pirma 
paruošė ieškinį. Tada žaidėme 
žaidimą, kuriame turėjome iš
versti angliškus žodžius į lietu
vių kalbą greičiau už kitą 
komandą. Tada žaidėm „Daina
vos žaidimą". Čia Nerijus pasa
kydavo kažką, ką matom Dai
navoje, kaip pavyzdžiui, „kry
žių kalnas" ir keturi vaikai, visi 
susijungę, turėjo išvaidinti. Jei 
koks vienas atsijungdavo, tas 
buvo pašalintas iš žaidimo. Mes 
ta ip pat mėtinėjom sviedinį, 
lakstėm sporto aikštėje, žaidėm 
kvadratą. 

Kai tėvams pasibaigdavo 
paskaitos, mes džiaugdavomės 
ilgu laisvalaikiu. Kadangi buvo 
mažiau stovyklautojų kaip kito
se stovyklose, mes turėjom 
maždaug visą Dainavą sau. Tas 

mums labai patiko. 
Sykį po plaukimo valandos 

visi susirinko vienoje ežero pu
sėje ir, susiskirstę į mažas gru
pes, diskutavome šv . Dvasią. 
Po kiek laiko, vėl visi ka r tu 
susirinko ir pranešėm visiems, 
ką diskutavome. 

Vieną vakarą buvo laužas . 
Aš su Alaną sukūrėm roboto šo
kį. Jauniaus i vaikučiai išvaidi-
no sunkų intel igentiškumo pa
sirodymą. Vadovai daug vaidi
no, bet vienas vaidinimėlis buvo 
ypač juokingas nes j iems vis 
maišėsi, kuris iš jų bern iukas ir 
kur i mergaitė. 

Kitą dieną vyko susikaupi
mas. Mūsų grupė susir inko an t 
kryžių kalno. Mes bandėm įsi
vaizduoti, kaip Jėzus ir jo apaš
talai jautėsi laive per audrą. Po 
to išvaidinom rožinio paslapt is . 

Vakare į Dainavą a tvyko 
dainininkės „Pinavyja" ir gra
žiai padainavo. 

Žinojom, kad vasa ra baigia
si, kai pasibaigė Ate i t in inkų 
studijų savaitgalis. 

Vil i ja A leksai tė 4 sk. 

SUSIKAUPIMO DIENA CLEVELANDE—KVIEČIAME 

Susikaupimo diena Cleve-
lande įvyks Dievo Motinos para
pijos svetainėje, šeštadienį, lap
kričio 15 d. 

Susikaupimo dieną praves 
svečias iš Lietuvos, kun. Vaido
tas Labašauskas . Šiuo metu 
kun. Vaidotas jau trečius metus 
studijuoja moralinę teologiją 
Katalikų universitete Washing-
tone. 

Kun. Vaidotas, būdamas 22 
metų, pajuto stiprų pašaukimą 
tapti kunigu ir įstojo į Kauno 
kunigų seminariją. 1997 m. bu
vo pašventintas kunigu ir pasi
liko dirbti toje pačioje seminari
joje seminaristų auklėtoju. Vė
liau buvo pakviestas dirbti nau
jai atkurtoje Vilkaviškio kunigų 
seminarijoje Marijampolėje. 
Amerikos vyskupams paskyrus 
kun. Vaidotui stipendiją, j is 
atvyko į Jungt ines Amerikos 
Valstijas studijuoti. 

Nepamirštami buvo kun. 

Vaidoto pamokslai ir pamoky
mai vasaros stovyklose Daina
voje, todėl džiaugiamės, kad jis 
rado laiko nusi imti nuo paskai
tų ir pravesti m u m s susikaupi
mo dieną. 

Kviečiame visus Clevelando 
ir apylinkių j a u n u s ir vyres
nius, seniai a tvykusius iš Lietu
vos ir neseniai apsigyvenusius 
šiame krašte. Gera m u m s ati
t rūkti nuo kasdieninių rūpesčių 
ir pabuvoti aplinkoje, k u r mus 
kviečia būti gerais, a tvira is , sa
vo art imą mylinčiais žmonėmis. 

Tai bus visos dienos susi
kaup imas . P r a š o m e a tvykt i 
8:45 vai. ryto. Pirmoji konferen
cija prasidės 9:15 vai. Susikau
pimo diena baigsis 3:00 vai . po 
pietų šv. Mišiomis ir apape . Bus 
proga atl ikti sus i ta ikymo sa
kramentą. Išlaidom padengt i , 
prašom 15 dol auką. Labai kvie
čiame visus dalyvauti . 

C l e v e l a n d o A t e i t i e s k lubas 

ČIKAGOS MOKSLEIVIŲ 
SUSIRINKIMAS 

Kun. Lipniūno/Prez. Stul
ginskio moksleivių ateitininkų 
kuopos susir inkimas įvyks šeš-
t., lapkričio 15 d. 6 v.v. Ateiti
ninkų namuose, Lemonte. Susi
rinkime kalbės Pilypas Narutis 
apie atei t ininkus. Žinome, kad 
tai bus labai įdomus pokalbis. 
Kviečiame visus moksleivius 
atvykti. Daugiau žinių apie šį 
sus i r inkimą ras i te Čikagos 
moksleivių tinklalapyje: 

w w w . m e s m a s . o r g . 

SVARBESNĖS DATOS 
lapkričio 2 2 A te i t i n i nkų šalpos 
f o n d o sus i r ink imas ir vakar ienė 
A t e i t i n i n k ų n a m u o s e , L e m o n t e . 
Skambin t i La imai Šalčiuvienei 847-
482-1904 

gruodžio 21 Čikagos ate i t in inkų 
Kūčių šventė. Jaunimo Cent re . 

gruodžio 26 - sausio 1 Moksleiv ių 
a te i t in inkų Ž iemos kursai , Daina
vo je . 

liepos 4-16 MAS stovykla Daina
vo je . 

liepos 17-25 JAS stovykla Dainavoj 

l iepos 25-rugpjOčk) 1 ASS stovykla 
Da inavo je . 

Patenkinti savo grobiu. Iš kairės: dr. Remigijus Š a t k a u s k a s , Asta 
Čuplinskienė. Nerija Čupl inskai tė , Monika S a t k a u s k a i t ė , Diana 
Satkauskaitė, Sigita Čuplinskaitė, o t a rp obels šakų—Vytas Čupl inskas . 

Nuotrauka I renos Ša tkausk ienės 

GAILĖ SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midvvest Heart Specialists 
3825 Highland Ave., Towor 2, Šute 400 

Downers Grove, IL 60615 
630-719-4799. 

Priklauso Good Samaritan. Central 
DuPage. Edward ir Elmhurst ligoninėms. 

E D M U N D A S V l Z N A S , M £ L , S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6 9 1 8 W . A r c h e r A v e . S t s . 5 ir 6 

C h i c a g o , !L 6 0 6 3 8 
Tel 773-229-9965 

Vai; idos pagai 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 W. 127th Str. 
Suite 101, Lemont, IL 
Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

S U R E N D E R LA1_ M.D . 
S p e c i a l y b ė - v i d a u s l igos 

7 7 2 2 S . K e d z i e A v e . 
C h i c a g o , IL 6 0 6 5 2 
Tel. 773-434-2123 

V a l a n d o s p a g a l sus i t a r imą 

Dr. P E T R A S V . K I S I E L I U S 
Inkstų, posiės , prostatos 
gydymas bei ch i ru rg i j a 

C e n t e r for H e a l t h . 
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 

6 3 0 - 9 4 1 - 2 6 0 9 

T E R E S E " V A Z L A ^ S K A S . M D . 

V U A B U B L Y S , M D . 
V a i k ų g y d y t o j o s 

9 0 0 R a v i n i a P I . , O r l a n d Park , IL 
T e l . 7 0 8 - 3 4 9 - 0 8 8 7 . 

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 

VIDAS J. NEMICKAS, MD. 
KARDIOLOGAS-SFOES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. M . 773-471-3300 
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JAV 
Kanadoje ir kitur (US.) 
Tik šeštadienio la ida: 
JAV 
Kanadoje ir kitur (US.) 
Užsakant į Lietuvą: 
Oro paštu 
Reguliariu pastų 
Tik šeštadienio laida oro 

Metams 
$100.00 
$115.00 

$60.00 
$65.00 

$500.00 
$100.00 

paštu 
$160.00 

Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 
$55.00 

1/2 metų 
$60.00 
$65.00 

$45.00 
$50.00 

$250.00 
$55.00 

$85.00 

3 mėn. 
$38.00 
$45.00 

$33.00 
$38.00 

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius — kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 
El-paštas: administracija@draugas.org 

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

M A R I U S K A T I U U S , M . D . 
C H I R U R G A S 

T r ū k i o , tulžies p ū s l ė s , k rū t ies , 
ž a r n y n o , endokr ino log inė ir 

laparoskopinė ch i ru rg i ja . 
3 0 0 Bamey Dr . , Suite A 

Joliet, IL 6 0 4 3 5 
Tel . 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
wwwjcertefta5ug9ryarc*XBesth8alruxxn 

Dr . VILIUS M I K A I T I S 
Šeimos daktaras ir chirurgas 

Famiiy rnedical clintc 
10811 W. 143 St Ortand Park, IL 60467 

Priklauso Paios Community Hospital 
SilverCross Hospital 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 708-460-2500 

Dr. LINA P O Š K U S 
Dantų gydytoja 

4 6 3 5 W . 6 3 S t . ; C h i c a g o 
Te l . 773-735-7730 

10 S 640 S Khgery Hwy. Vvtowbrook 
Tel . 630-323-5050 

J O N A S V.PRUNSKIS, M D 
TERRi DALLAS PRUNSKJS, M D 

MAUNAKV. R A N A . M D 
IHinois Pain Treatment Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozės ir gydymo spedaSstai 
Elgin: 847-289-8822 

McHenry: 815 -363 -9595 
B k Grove: 847-718-1212 

ir Lfeertyvte. www.iilinoispain.com 

E U G E N E C. DECKER, DOS, P.C. 

DANTl! GYDYTOJAS 
Lietuviams sutvarkys dantis už 

prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 
angliškai arba lietuviškai. 

4 6 4 7 W . 103 S t , O a k . Lawn, IL 
Te l . 7 0 8 4 2 2 - 8 2 6 0 . 

S 
Dr. Vida I.Puodžiūnienė 

Heatthy Connection 
^m Chrocracfc & Rehat 

CMc 
Manualine ir fizinė terapija, sporto 

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

patarimai. 
1000 S. State Street, 

Š u t e 201/202, Lockport, L 6 0 4 4 1 . 
T e l . 815-834-9075 /9076 

Kalbame lietuviškai 

Dr. V.J. VASAITIENĖ 
Dantų gydytoja 

4817 W. 83 St., Burbank, IL 
Tel. 708-423-€114 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. ELIGIJUS LELIS 
A k i ų ligos i r c h i r u r g i j a 

1 1 9 2 VValterSt, U m o n t , IL 
6 0 4 3 9 

1 0 5 1 E s s i n g t o n R d . # 2 0 0 , 
Jol iet, IL 6 0 4 3 5 

T e l . 8 1 5 - 7 2 3 - 1 8 5 4 

Dr_RlMAS NOVICKIS, 
CHROPRACT1C PHYSICIAN 
MANUALINĖ IR FIZIOTERAPIJA, 

AKUPUNKTŪRA, 
nugaros, laMo, getas stauemg 

(ir migrenos), sportinių traumų specalBstBS 
6645 W. Stanley Ave., 

Berwyn, IL 60402. 
Tel . 708 - 4 8 4 - 1111 . 

Dirbame kasdien, savaitgaliais — 
susitarus Kalbame lietuviškai. 

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
9 0 5 5 S.Rober ts R o a d 

Hickory H i i l s , IL 
1 mySa į vakarus n u o Hartem Ave. 

Te l . (708) 5 9 8 - 4 0 5 5 
Valandos paga l sus i ta r imą 

DR. T O M A S ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4 5 6 0 W . 103 rd . St. , 
O a k Lavvn, IL 6 0 4 5 3 
T e l . 7 0 8 - 4 2 3 - 5 1 5 5 . 

L I N A S S I D R Y S , M.D. 
Ak ių l igos / Ch i ru rg i j a 
9830 S.Ridgeland Ave. 

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

4149 W. 63rd. St. 
T e l . 7 7 3 - 7 3 5 - 7 7 0 9 

C a r d i a c D i a g n o s i s , LTD. 
6 4 1 7 VV. 8 7 St . 

O a k Lavvn, IL 6 0 4 5 3 

T e l . 7 0 8 - 2 3 3 - 5 6 3 0 
R I M G A U D A S N E M I C K A S , M.D. 

S . P R A S A D T U M M A L A , M.D. 
Ši rd ies ir k rau jagys l i ų l igos 

V a l a n d o s p a g a l sus i ta r imą 

Dr. V I L I J A K E R E L Y T E 
Amber Health Center 

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

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

Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus. 

Dr. ALGIRDAS KAVAU0NAS 
V I D A U S U G O S 

Priimami MEDICARE pacientai 
5540 S. Pulaski Road, 
T e l . 7 7 3 - 5 8 5 - 2 8 0 2 

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį 

G E D A S M . G R I N I S , M D 
Inks tų ,pūs lės ir p ros ta tos 

g y d y m a s be i ch i rurg i ja 
A u r o r a M e d i c a l Cen te r 

10400 7 5 St . , K e n o s h a , W l 
53142 

(262)948-6990 

R A M O N Ą C . M A R S H , M D S C 
Obs te t r i cs & G y n e c o l o g y 

3 8 2 5 H igh land A v e n u e Suite 4A 
D o w n e r s G r o v e , IL 60515 

6 3 0 - 8 5 2 - 9 4 0 0 
V a l a n d o s p a g a l sus i tar imą 

D R . K J U Č A S 
Odos ligų specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 
venas. Kosmetinė chirurgija. 

3235 W. 111 St, Chicago, L 60655 
773-233-0744 arba 773-489-4441 

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

T e l . ( 7 0 8 ) 5 9 8 - 8 1 0 1 
V a l a n d o s p a g a l sus i t a r imą 

D r . D A U A E C E P E L E , D D . S . 
D a n t ų g y d y t o j a 

1 0 7 4 5 VVin te rse t Dr. 
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MES IR PASAULIS 
Paruošia Bron ius N a i n y s 

ŽAIDIMAS, KURIO GALĖJO NEBŪTI 
Ir dar blogiau: kodėl 

reikėjo jį nešti į pasaulį? 
Atsakymo ieškant, temą 

reikia pradėti nuo pabaigos. 
Gal net senu anekdotu, kai 
pragaro vyresnysis, lankytojų 
klausiamas, kodėl prie lietu
vius verdančios dervos katilo 
nėra sargų, šypsodamasis at
sakė: nereikia, lipančius lauk 
jie patys atgal sutraukia. To
kio jų būdo dar vienas pa
vyzdys yra ir dabartinė politi
nė nesąmonė: teršti valstybę 
prieš pasaulį savo pačių bur
nomis, net lenktyniaujant, ku
ris daugiau blogų žodžių apie 
Lietuvos prezidentą pasakys. 
Ir po to dejuoti, kad daug 
metų reikės Lietuvos geram 
vardui pasaulyje atkurti. Tad 
kodėl jūs, kasdien vis daugiau 
niršdami, tą gerą vardą gadi-
nat? Ir pradėjote siausti tuo 
laiku, kai Lietuvos valstybė 
atsirado geriausioje padėtyje, 
bet kada buvusioje nuo ne
priklausomybės pradžios. Ir 
ne bet kaip, bet nuo jos vir
šūnės. Kas paskatino purvinti 
prezidentą, kai jam, jaunam ir 
nepatyrusiam, atsikračius pri
kergtos žiniuonės šmėklos ir 
išbridus iš kitų pradinių sun
kumų, ėmė gerai sektis, ir Lie
tuvos veidas kasdien šviesėjo. 
Tauta pradėjo suprasti ir pri
imti jo inauguracijos kalboje 
skelbtą, Lietuvos valstybės 
deimantinę sukaktį švenčiant 
pakartotą, tautinę politiką, 
grįstą šeima, tauta, Bažnyčia, 
ypač pabrėžiant būtinybę auk
lėti jaunimą. Šalies gyventojai 
pajuto kylančią ekonominę 
gerovę, o užsienis įsitikino, 
kad šis jauniklis, pralai
mėjusių rinkimus peiktas už 
nepatyrimą, nemokėjimą kal
bų, nesugebėjimą bendrauti, 
nė kiek ne blogesnis už savo 
pirmtakus. Todėl ir priėmė jį 
kaip jų pačių kalibrui" ati
tinkantį valstybės vadovą. 
Sėkmingai pradėti apsilanky
mai Varšuvoje ir Baltijos vals
tybėse, per Italijos, Vatikano, 
Belgijos, Vokietijos viršūnes, 
dar pirmaisiais kadencijos 
metais atvedė jį į Vašingtoną 
ir rodė jo tvirtus žingsnius iki 
šiol jam gal ir mažokai pažįs
tamame pasaulyje. J jį išeiti 
naujam prezidentui padėjo ir 
pavyzdingai suruoštas Lietu
vos valstybės 750 m. sukak
ties minėjimas, kuriame daly
vavo daug garbingų svečių iš 
užsienio, tarp kurių ir Švedi
jos karalius su žmona. 

Ir vis dėlto net tokios, ryš
kiai matomos, tikrovės fonas 
negėdino kai kurių Pakso 
priešininkų ir nestabdė jų 
kabinėjimosi. Visus purvinus 

akmenėlius išsvaidę preziden
to kryptimi, kritikai pradėjo 
net prie jo suaugusios dukters 
kabinėtis ir jos bei jos sužadė
tinio ryšių su nusikalstamu 
pasauliu ieškoti. Todėl ir iš 
peties sveikino VSD direkto
riaus Mečio Laurinkaus pažy
mą, kurioje rado tiesiog fan
tastišką Pakso nusikaltimą: 
ryšius su nusikaltėlių pasau
liu. Ir žaidimas įsiplieskė iš 
naujo: šiurpus, piktas, sarkas
tiškas, kartais net ciniškas: 
lauk Paksą iš Prezidentūros. 

Jį pradėjo Rolando Pakso 
nemėgstantys du iš trijų svar
biausių Lietuvos valstybės 
pareigūnų: Valstybės saugu
mo departamento direktorius 
Mečys Laurinkus ir Seimo 
pirmininkas Artūras Pau
lauskas. Spalio 30 d. Laurin
kus atnešė Paulauskui spalio 
21 d. pasirašytą ir devynias 
dienas kažkodėl delstą VSD 
pažymą, iš kurios, lyg iš skylė
to maišo, pabiro mažai kuo 
paremti įtarinėjimai, prielai
dos, nuomonės, kurias Seimo 
pirmininkas skubiai paskleidė 
tarp politikų, o spauda, pa
gražindama bei papuošdama, 
žaibo greičiu — po visą pa
saulį. Nepaisant, kad pažyma 
buvo pažymėta pastaba „Slap
tai". Kaip gi neskelbsi, kai iš 
to maišo iškrito ir „neabejoti
nas faktas": Prezidentūros ap
linkos ryšiai su nusikalstamu 
pasauliu. Nors toji aplinka — 
tik prezidento patarėjas Re
migijus Ačas ir tik vienas jo 
apsilankymas jam visiškai ne
pažįstamo žmogaus neapgy
ventame bute — taip pats 
Ačas teigia, — kartu su savo 
15 metų dukra, ieškant vietos 
jiems abiems apsigyventi, be.t 
jos užteko sukelti didžiulę 
politinę audrą Lietuvoje. 

Jos čia nebeaprašinėsiu, 
nes visi „Draugo" skaitytojai 
apie tai jau girdėjo. Ne tiek 
svarbi nė jos kilmė, kurios gal 
irgi niekas nežino ir nesuži
nos. Nemanau, kad būtų ir 
kokia nors tragiška jos baig
mė. Vargu ar ji patenkins 
Pakso varžovų norus, kaip, 
pvz., Eugenijaus Gentvilo ir į 
jį panašių, prezidentą iš kėdės 
išversti ir kuriam nors vienam 
jų į tą kėdę priešlaikiais rinki
mais atsisėsti. Noriu tik bent 
trumpai panagrinėti, mano 
manymu, Lietuvos aukščiau
sių vadovų silpnumą, nesusi
gaudymą, tiksliau — politinės 
bei visuomeninės brandos sto
ką, tokiose padėtyse atsi
dūrus. Dar tiksliau, dėl per 
menko išprusimo bei išmany
mo savo elgesiu patiems į tokį 
sunkiai išnarpliojamą raizgy-
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Vytauto Maželio nuotr. 

ną įsisukti. Štai keli šiai gal
vosenai paremti pavyzdžiai. 

Mečys Laurinkus tikriau
siai nė nesapnavo, kad tokią 
padėtį jo pažyma sukurs. Be 
to, jis tikrai nemanė, kad ji 
išeis į viešumą. Audrai plies
kiantis, atrodo, kad jis pats 
savo rankų darbo nusigando 
ir pradėjo menkinti pažymos 
svarbą, aiškindamas, kad ji 
yra operatyvinė, ne mokslinė, 
skirta vidaus vartojimui, bet 
ne viešam svarstymui. Net 
Valstybės gynimo tarybai ji 
netiktų, teigė vyriausias Lie
tuvos valstybės saugas. Jeigu 
taip, tai kam tada ją tokiam 
naudojimui pas Seimo pir
mininką jis nešė, dargi net 
aplenkdamas savo tiesioginį 
viršininką prezidentą, ku
riam, kaip ir premjerui, tik 
dokumento atspaudą vėliau 
įteikdamas? O iš jo atsakymų 
į jį kamantinėjančių seimūnų 
klausimus bei kitų viešų pa
reiškimų, ypač apie savo ry
šius su Prezidentūra, susida
ro įspūdis, kad šiose pareigose 
Laurinkus dar tik mėgėjas. 
Šnipą Pakso pašonėje paga
vęs, jis tuojau pat neina pas 
prezidentą, bet leidžia jam ir 
toliau šnipinėti, kol jis paruoš 
visą pažymą ir įteiks ją Seimo 
pirmininkui. 

Nė kiek ne geriau elgėsi ir 
Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas. Iš pažymos tu
rinio nusprendęs, kad, ja nau
dojantis, Pakso galima atsi
kratyti ir ko gero pačiam.į jo 
kėdę atsisėsti , jis nenorėjo 
gaišti nė minutės. Tai aki
vaizdžiai rodė pirmieji jo 
žingsniai: Prezidentūros neva 
ryšius su nusikaltėliais reikš-
minti kiek galima daugiau, 
įtikinėti visuomenę apie Pak
so pažeidžiamumą ir tyliai 
puoselėti jo pašalinimą. Į šį 
ratą vikriai sukosi ir konser
vatorių vadovai Landsbergis 
ir Kubilius. Gąsdindami tautą 

„Lietuvių enciklopedijos" leidėjas Juozas Kapočius su enciklopedijų 
tomais 1978 m. gruodžio 3 d. Kazio Daugėlos nuotr. 

Pakso susikompromitavimu 
užsienyje, jo atsistatydinimu 
tikėjosi išvengti nemalonių 
pasekmių „Mažeikių naftos" 
byloje, kurią Paksas jau nuo
dugniai tyrė. Kitokių, bet irgi 
tik savų, tikslų siekė ir kiti 
Pakso priešininkai, reikalau
dami jį nušalinti. Tik labai bū
dinga, ir neabejotinai ryšku: 
kiekvienam iš jų rūpėjo dau
giau savi, negu valstybės rei
kalai. 

Nežinau ir nebandysiu 
spėti, — savo noru, ar kieno 
nors įtaigautas, šioje vietoje ir 
šiuo laiku valstybės tarnauto
jas Mečys Laurinkus šitaip su
veikė, nors ir neatmesčiau 
Pakso primintos sąmokslo ga
limybės, bet joks išmintingas 
Seimo vadovas tokiai VSD 
pirmininko pažymai viešos ei
gos nebūtų davęs. J i turėjo 
likti paslaptis ir neturėjo išeiti 
iš Valstybės gynybos tarybos, 
ir joje minimi nusikaltimai tik 
tada viešindami, kai jie visa

pusiškai sutvarkyti ir paruošti 
teismui. Apie juos neturėjo 
žinoti nė prezidento patarėjai. 
Apytikriai taip siūlė ir dau
giau patyręs, ramiau mąstan
tis, premjeras Algirdas Bra
zauskas, bet jis per vėlai buvo 
informuotas ir todėl tapo ne-
bepaveikus. Visi kiti šio žaidi
mo kūrėjai pasirodė, kad iki 
valstybininko brandos atesta
to jiems dar toli. Jie moka tik 
vandenį sudrumsti, bet jo iš
valymui nebelieka nei išmin
ties, nei jėgų. O šį sykį jį dar 
daugiau purvino ir nežinia dėl 
ko prieš Paksą nusiteikusi 
spauda, bent jos dauguma. 

Tad kas toliau? Bet gal 
taip blogai ir nebus? Prezi
dento Pakso viešnagėje Belgi
joje ir Vokietijoje blogų po
žymių nėra. Jeigu Seimo ko
misija turės pakankamai iš
minties, logikos ir, svarbiau
sia, objektyvumo išvadoms, 
tos bangos dings, kaip Lena 
Lolišvili. 

Mums reikia naujos 
enciklopedijos 

Kai kas tai vadina pačiu 
žymiausiu Amerikos — 
ir apskritai užsienio — 

lietuvių pasiekimu. Be abejo, 
tas epitetas čia puikiausiai 
tinka, nes 37 „Lietuvių encik
lopedijos" tomai (ir 4 anglų 
kalba), išleisti tarp 1953 ir 
1985 metų Bostone, buvo mil
žiniško darbo ir ryžto vaisius. 

O visgi šiemet nei karto 
plačiau nepaminėta to didžio 
darbo 50 metų sukaktis! Gim
tadienius švenčia žmonės, džiau
giasi sukaktimis lietuviškos 
organizacijos, parapijos. 2003-
ieji pažymėti 750 m. Lietuvos 
valstybingumo sukakties ženk
lu, bet, atrodo, niekas nepri
siminė, kad pirmasis „Lietu
vių enciklopedijos" tomas bu
vo išleistas 1953 metais. 

Juozas Kapočius, Lietuvių 
enciklopedijos leidyklos savi
ninkas, Boston, Mass, ryžosi 
pradėti tiesiog neįmanomą 
esamomis sąlygomis darbą — 
leisti lietuvišką enciklopediją 
toli nuo Lietuvos, kai daugybė 
šaltinių leidėjui ir bendradar
biams buvo neprieinami arba 
sunkiai už geležinės uždangos 
pasiekiami. Tačiau kliūtys 
neatbaidė nuo sumanymo. 

Pirmojo tomo įžanginiame 
žodyje vyr. redaktorius Vac
lovas Biržiška įrašė tikrai pra
našiškus žodžius: „...Vėl lietu
vių tauta susilaukė naujo ir 
dar žiauresnio jau ne vien sa
vosios spaudos uždraudimo, 
bet ir pastangų visą lietuvių 
tautą išnaikinti. Ir todėl po 
visus žemynus išsisklaidžiu
sios lietuvių tautos liekanos 
vėl kovoja už savo tautos gyvy
bę, vėl griebėsi seno išmėginto 
ginklo — spausdinto žodžio, 
knygos ar laikraščio pavidalu. 
Bet, kaip ir kiekviename kare, 
kariams yra reikalingi ne vien 
lengvieji, bet ir sunkieji gink
lai. Tai žinant, apie Lietuvių 
Enciklopedijos iniciatorių ir 
leidėją J. Kapočių susispietė 
būrys bendradarbių ir kartu 
su juo pradėjo gaminti šitokį 
lietuvišką sunkųjį pabūklą. 
Neatsižvelgiant į įvairius skep
tikų balsus, tas darbas pavyko 
organizuoti, ir štai jau duoda
mas visai lietuviškajai visuo
menei ne tik ginklas, kuris 
mums padės vis tiek sutriuš
kinti geležinę uždangą, atsky
rusią Lietuvą nuo viso kultū
ringo pasaulio, bet ir, tai už
dangai griuvus ir laisvajai 
nepriklausomąja! Lietuvai at-
sistačius, įteiks atgijusiai tau
tai į rankas šaltinį žinių apie 
tai, kuo gyveno lasvajame pa
saulyje išsklaidytieji sūnūs ir 
dukterys, taip pat ir kitos 
laisvosios tautos tuo laiku, 

kada pati Lietuva buvo grand
inėmis apkalta ir krauju pa
plūdusi. Tau, mūsų širdyse 
Laisvoji Lietuva, mes tą mūsų 
visų bendrą darbą dirbame ir 
skiriame!" 

Nors tas „bendras mūsų 
visų darbas", skiriamas Lietu
vai, okupacijos metais tėvynė
je ne tik nebuvo įvertintas, bet 
nuolat pašiepiamas, o kiekvie
nas naujas enciklopedijos to
mas sutinkamas su aštria kri-: 

tika, visgi pagaliau atėjo 
kas, kai Lietuva galėjo at-
pareikšti savo nuomonę apie 
užsienio lietuvių, ypač J. Ka
počiaus, pastangas enciklope
dijos tomuose sukaupti ne
įkainuojamus lobius, kuriais 
ne vien patys ištisus dešimt
mečius naudojosi (ir te t 
naudoja), bet galėjo pasiūlyti 
ir laisvai savo tautai. Nereikia 
stebėtis, kad po nepriklau
somybės atkūrimo kone iš 
kiekvienos mokslo institucijos, 
organizacijos, net pavienių 
mokslininkų aidėjo tas pats 
prašymas: atsiųskite mums 
„bostoniškę lietuvių enciklo
pediją"... Ir nepaisant, kiek 
naujų svarių knygų per atkur
tos nepriklausomybės laiko
tarpį Lietuva išleido, jos toli 
gražu neprilygsta „Lietuvių 
enciklopedijai". Galbūt tik 
„Mažosios Lietuvos enciklope
diją", kurios II tomas, rodos, 
jau netrukus mus pasieks, 
galėtume palyginti su šiuo 
milžinišku užsienio 
pasiekimu. 

Vien pirmajame tome bu
vo suburta netoli 80 įvairių 
skyrių redaktorių ir bendra
darbių, neskaitant pačios re
dakcijos bei radakcinės komi
sijos. O kiek pasišventusių 
žmonių dirbo visus tuos de
šimtmečius, kol 1985 m. buvo 
išleistas paskutinysis — 
XXXVII Lietuvių enciklopedi
jos tomas (antrasi 
t.)! Tačiau tai, atrodo, buvo 
taip seniai... Šiandien vėl jau
čiame informacijos spragas, 
kai daug naujų žmonių įsijun
gė į lietuvišką kultūrinę, lite
ratūrinę, švietėjišką, moks
linę, visuomeninę veiklą, o pa
rankiai neturime šaltinių 
galėtume apie juos rasti bent 
minimalios informacijos. Kaip 
būtų šaunu, kad kažkas im
tųsi išleisti galbūt XXXVIII 
Lietuvių enciklopedijos papil
dymų tomą. Kur galėtume 
rasti kitą Juozą Kapočių, ku
ris degtų tuo nuostabiu entu
ziazmu, sugebėtų surasti ir 
bendradarbių, ir mecenatų? Juk 
šiandien turime " 
dą, kuris tikrai neatsisakytų 
tokio svarbaus leidinio finansuoti. 

DAR KARTĄ SUGRĮŽUS 
JUOZAS KONČIUS 

Nr. l 

Apsilankius tėvynėje, kai 
ateina laikas atsisveikinti, at
siskirti su artimaisiais, man, o 
gal ne man vienam, atsiskyri
mas sukelia kažkokį slegiantį 
jausmą, vidinį nerimą — žo
džiai tokiu metu skamba kaž
kaip nenatūraliai, dirbtinai. 
Paskutinį kartą Lietuvoje mes 
su Giedre lankėmės 1998 me
tais, taip pat Dainų šventės 
metu. Smagi buvo kelionė, pa
likusi daug nepamirštamų 
įspūdžių, ne tik iš šventės, bet 
ir keliaujant po įvairius Lie
tuvos kampelius, susitinkant 
su giminėmis bei pažįstamais. 

Prisimenu, kai atsisvei
kindamas tą kartą, apkabinau 
savo giminaitę Adelę ir ban
džiau pasakyti jai keletą šil
tesnių atsiskyrimo žodžių, vis
kas kažkaip nesirišo. Adelė, 

kaip ir kiti artimieji, nesykį 
kartojo: „Tai kada vėl pasi
matysime kitą kartą"? Taip 
užkluptas ir nesumodavau, ką 
ant greitųjų pasakyti. Negi 
imsi aiškinti, kad viskas prik-. 
lausys nuo to, kaip klostysis 
gyvenimas pas mus Ameri
koje, kaip sveiki būsim, ar ne
pasipainios kokios nenumaty
tos kliūtys, kurios vienaip ar 
kitaip galėtų nulemti mūsų 
kelionės planus. Moterys, at
rodo, greičiau tokiais atvejais 
susiorientuoja, kaip kalbą su
regzti be ypatingų keblumų. 
Tad ir šį sykį, Giedrė, reikalo 
labai nekomplikuodama, atsa
kymą gan lengvai sumetė: 

„Atvažiuosime, kai bus ki
ta Dainų šventė". Jos buvo 
pasakyta aiškiai, ir nieko čia 
daugiau negalėjau pridėti. 

Adelei dar vis lyg neaišku. 
Gyvenant Kaltinėnuose, ma
žam miestuke, į didžiuosius 
centrus, kur vyksta įvairios 
šventės, važinėti netenka. Gy
vulėlių pas juos pilna visokių, 
kaip Nojaus arkoje, kaip tu 
juos vienus paliksi; nėra kada 
rūpintis šventėmis, ir kada jos 
vyksta, tenka suktis namie, 
prižiūrėti gyvulius nuo anks
tyvo ryto iki vėlaus vakaro. 

„O tai kada bus ta kita 
Dainų šventė, kiek ilgai teks 
vėl laukti"? — tęsia ji gera
širdiškai. 

„Už ketverių metų bus Ki
ta, jos vyksta reguliariai", 
skubiai paaiškina Giedrė. Gal 
ir gerai, kad ji taip greitai 
susiorientavo, viskas liko nu
spręsta. Nieko daugiau nega
lėjau nei pridėti, nei pakeisti. 
Tie ketveri metai man tada 
atrodė labai ilgas laiko tarpas 
ir mūsų kita kelionė į Lietuvą 
nusitęs kažkur taip toli, toli į 
nežinią. Teks ilgai laukti, kol 
susitiksime vėl Kaltinėnuose. 

Laimė, kad tuomet dar neži
nojau, jog iki kitos Dainų 
šventės praeis ne ketveri, bet 
penkeri metai, o tai būtų 
mane neraminę dar labiau. 

Metams likus iki Dainų 
šventės, taip ir sužinojome, 
kad šventė įvyks ne už metų, o 
už poros; ji bus sujungta su 
karaliaus Mindaugo karūna
vimo 750 metų jubiliejumi. Ką 
gi, teko luktert dar dvejus 
metelius. 

Kaip jau buvome sutarę, 
ar tė jant penktiesiems me
tams, nedelsdami pradėjome 
iš anksto ruoštis išvykai į 
šventę. Ruošą sudarė ne vien 
tik kelionė, bet Giedrei prieš 
akis dar buvo ir pasirengimas 
Dainų dienos programai — 
choro partijas ir dainų žodžius 
privalėjo atmintinai išmokti. 
Repetuodama ne kartą užsi
mindavo, kad per praėjusią 
šventę buvę lengviau. Birutė 
pradėjusi šventės repertuarą 
mokyti jau nuo pat rudens. 
(Birutė Mockienė buvo tuo

metinė Lemonto Palaiminto tei, gyvenimo keliai kitaip su- Amerikos pakraštį, p: 
Jurgio Matulaičio misijos cho- sikloste, su šeima teko palikti Yorko, ten, kur buvo naujoji 
ro vadovė, tačiau, kai ji Lemontą, gerai išlavintą baž- vyro darbovietė), 
pradėjo choristus ruošti šven- nytinį chorą ir keltis į rytinį Bus daug iau 

Naujai po: Vilniuj 
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Inga (Nelsaitė; ir Vytas Rugieniai su vaikučiais Aleksu, Andrium, ir Ema 
Los Angeles spalio 4 - 5 d. Lietuvių Bendruomenės ruoštose Lietuvių 
dienose. J ie buvo ne t ik svečiai, bet ir renginio talkininkai. 

Prieš kelias savaites pasi
rodė „Money magazine" ru

dens numeris. Jame išspausdinti 
įvairūs straipsniai sveikatos 
tema ir aprašomi geriausi 
Amerikos gydytojai. 

Sudarant geriausių gydy
tojų sąrašą, autoriai padalino 
Ameriką į penkias dalis ir 
kiekvienoje jų išrinko penkis 
geriausius gydytojus pagal 
įvairias specialybes. Plaučių 
ligų specialybėje „Great Lakęs" 
Amerikos dalyje dr. Linas Vait
kus buvo išrinktas vienas iš 
penkių geriausių gydytojų. 
Tai labai aukštas įvertinimas 
— patekdamas į „Great La
kęs" penketuką dr. Vaitkus 
tuo pačiu yra pripažintas vie
nas iš 25-ių geriausių pul-
monologų visoje Amerikoje. 

Tai ne pirmas kartas, kad 
dr. Vaitkus buvo taip aukštai 
įvertintas. Šią vasarą „U.S. 
News and World Report" 
liepos 28 d. numeryje, buvo iš
vardintos Amerikos geriausios 
ligoninės, taip pat pagal spe
cialybes. Buvo apžiūrėta dau
giau negu 6,000 Amerikos li

goninių, ir iš jų Cleveland 
Southvvest General ligoninės 
plaučių ligų skyrius, kuriame 
dirba dr. Vaitkus, užėmė 30— 
tą vietą visoje Amerikoje. 

Linas Vaitkus užaugo dr. 
Vlado ir Onos Vaitkų šeimoje 
Worcester, MA. Ten lankė gim
naziją ir, ją baigęs ypatingai 
aukštais pažymiais, buvo pri
imtas į pagreitintą šešerių 
metų medicinos mokyklos kursą 
Boston universitete, kur per 
šešerius metus įsigijo baka
lauro laipsnį iš ,,medical stience" 
ir filosofijos (summa cum Įau
dė pagyrimu),, taip pat medici
nos daktaro diplomą. Vidaus 
ligų specialybės mokslus ėjo 
Harvard Lahey Clinic ligoni
nėje Burlington Massachusetts. 
Dr. Linas Vaitkus yra diplo
muotas (board certified) trijo
se specialybėse: vidaus ligų, plau
čių ir „intensiv care medici-
ne". Nuo 1988 m. verčiasi pri
vačia praktika Cleveland 
Southwest General ligoninėje, 
Ohio Chest Physicians grupėje. 

Daktaras Vaitkus nuo jau
nystės aktyviai reiškiasi lietu-

Pavyzdinga lietuviška šeima (iš kairės): Vytas, Živilė, Linas, Kristijonas ir dr. Linas Vai tkai . 

vių gyvenime. Ateitininkas 
nuo mažens, jis yra vadovavęs 
stovyklose, buvęs sendraugių 
ateitininkų CV narys ir Cle
veland jaunučių kuopos globė
jas. Talkininkauja Šv. Jurgio 
parapijos darbuose ir yra bu
vęs parapijos tarybos narys. 
Laisvalaikiu mėgsta lošti tin
klinį, plaukti baidare, fotogra
fuoti. Neseniai pradėjo naują 

pomėgį — kieme, tarp dviejų 
medžių viršūnių, stato dvi
aukštį medinį namelį. 

Daktaro Vaitkaus draugai 
jį pažįsta kaip pilną sąmojaus, 
visuomet besišypsantį, nuošir
dų ir draugišką žmogų, kuris 
visuomet mielai padės ir pa
tars. Jo trys sūnūs, džiaugiasi 
turėdami gerą ir mylintį tėvą, 
kuris, nepaisant ilgų darbo va

landų, visuomet skuba namo su 
jais praleisti laiko, o žmona Ži
vilė džiaugiasi, praleidus 25-erius 
metus su savo gyvenimo draugu. 

Sveikiname dr. Liną Vait
kų, džiaugiamės jo pasiekimais ir 
linkime tolimesnio pasiseki
mo profesiniame bei asme
niškam gyvenime. 

Ž. Vai tk ienė 

Šaunus būrys lietuviukų po šv. Mišrų susitikę Šv. Kazimiero parapijoje, Los Angeles, CA. Pirmoje eil. iš kairės : 
Aleksas Rugienius su sesute Ema ir Dainava Petrulytė; II eil.: Erika Paul iū tė , Tomas Narbutas , Romukas 
Paulius. Andrius Rugienius. Kristina Narbutaitė, Gabija Petrulytė ir Viktoras Paulius (Pauliai gyvena New 
Jersey valstijoje). 

KUN. A. SAULAITIS PASAKOJO APIE LIETUVIUS PIETIJ 
AMERIKOJE 

^ • a f c % 

Kun A. Saulaitis. 

Spalio 17 d. Lietuvių išeivi
jos institute kunigas Anta

nas Saulaitis, SJ, skaitė 
paskaita _Lif-tuvių bendruo
menes Pietų Amerikoje: savo 
tapatumo išsaugojimas bei 
komunikacija su kitomis kul
tūromis". Tačiau šį susitikimą 
vargu galima apibūdinti žo
džiu „paskaita", kuri papras
tai reiškia daugiau ar mažiau 
oficialią, iš anksto parengtą 
kalbą. Tuo tarpu A. oaulaitis 
jau pirmaisiais savo žodžiais, 
kuriais pradėjo -'.įsitikimą, 
pabandė ištrinti ribą. skirian
čią pranešėja nuo klausytojų. 
„Čia nėra žmonių, čia tik mes 
susirinkom", ištarė ku
nigas, pradėdamas savo pasa
kojimą apie lietuvių gyvenimą 
Pietų Amerikos šalyse. Su
sirinkusiesiems skaidrių pa
vidalu A. Saulaitis parodė 
daugybę savo nuotraukų, da
rytų nuo 1968 iki 1993 m .ku

riose buvo matyti lietuvių 
gyvenimo išeivijoje akimirkos. 

A. Saulaičio pasakojimas 
taip pat buvo tarsi trumpų, 
vaizdingų istorijų rinkinys. 
Kiekvienos skaidrės komen
taras tuo pačiu virsdavo ir tiks
liu kokio nors lietuvių gyveni
mo aspekto Pietų Amerikos 
šalyse apibūdinimu. Pavyz
džiui, klausytojai galėjo suži
noti, kaip Antanas Mockus, 
Kolumbijos sostinės Bogotos 
meras, vietos gyventojus iš
mokė vaikščioti pėsčiųjų perė
ja. Šalyje, kur pasak A. Sau
laičio, apskritai sunku įvesti 
kokią nors tvarką ar priversti 
laikytis taisyklių, lietuviui 
pavyko tai padaryti klounų 
pagalba, kurie dirbo gatvėse 
prie pėsčiųjų perėjų. Tačiau tą 
vakarą daugiausiai dėmesio 
buvo skirta išeivių pastan
goms išsaugoti lietuvybę vieti
nių kultūrų sukurtoje aplinko
je ir kalbėta apie lietuviškos 
kultūros židinius — lietuvių 
bendruomenes. A. Saulaitis 
pastebėjo, kad lietuviai Pietų 
Amerikos šalyse išsiskiria ne 
tik šviesia oda. kuri būdinga ir 
kitiems atvykėliams iš Eu
ropos ar Šiaurės Amerikos, ta
čiau ir savo kruopštumu, po
linkiu į meną. Kunigas teigė, 
kad miestuose, kuriuose gyve
na milijonai žmonių, lietuvių 
šeimas dažnai rasdavo pagal 
gėles, auginamas prie jų namų 
arba šalia stovinčius bičių 
avilius. Jis tvirtino, kad lietu
viai išeivijoje gerą vardą užsi
tarnavo dėl savo darbštumo, 
mokslo siekimo, dėl to, kad 

vertina šeimyninį gyvenimą. 
Susirinkusieji išgirdo ne vieną 
pasakojimą apie lietuvių norą 
išsaugoti savo tautinę kultū
rą, išreikšti Lietuvos laisvės 
siekį. Pavyzdžiui, A. Saulaitis 
parodė fotografiją, kurioje 
matomas La Platos upės žio
čių slėnyje stovintis lietuviš
kas kryžius. Jis taip pat pa
sakojo, kaip, plaukdami laivu 
per 200 km plotį siekiančias 
šios upės žiotis tarptautiniuo
se vandenyse, lietuviai trum
pam iškėlę Lietuvos vėliavą 
sugiedojo savo šalies himną. 
Lietuvių puoselėjamos tauti
nės kultūros išraišką vertina 
ir vietiniai gyventojai — apie 
dešimt tūkstančių žiūrovų 
susirinko į koridos areną 
pasižiūrėti lietuvių tautinių 
šokių. 

Vis dėlto tai, kad lietuviški 
šokiai buvo šokami koridos 
aikštėje, rodo ir skirtingų 
kultūrų sąveiką, kuri aiškiai 
juntama ir kitose lietuvių 
gyvenimo Pietų Amerikoje sri
tyse. Nepaisant visų pastangų 
išlaikyti tautinę kultūrą, tre
čiosios kartos lietuvių išeivių 
palikuonys, pasak A. Saulai
čio, jau pradeda perimti ir 
vietinių gyventojų papročius, 
gyvenimo būdą. Jaun imas 
švenčių metu savo namuose 
jau dainuoja braziliškas dai
nas, tačiau, išėję į gatvę, dar 
traukia ir lietuviškas, taigi 
lietuviškumas vis dar laiko
mas vertybe, kurią verta vie
šai rodyti ir ja didžiuotis. 

Tomas P a b e d i n s k a s 

JAV LB Krašto v a l d y b o s 
Socialinių reikalų t a r y b a 

Ruošia: Aldona Šmulkšt ienė 
2711 West 71 Street, 
Chicago, IL 6 0 6 2 9 
T«t 773-476-2655; fax. 773-436-6906 

Visuomenininkai , nuola t in ia i l ietuvišku darbų ta lk in inkai . Cicero, 
Illinois, gyventojai, Olimpija ir Mindaugas Baukai Algio Praičio nuotr. 

DALIOS IR ZIGMO KALESINSKŲ 
AUKŠTESNIOJI LIAUDIES AMATŲ MOKYKLA 

D. ir Z. Kalesinskų liau
dies amatų mokykla įkurta 
1991 m. spalio 14 d. Vilkijoje, 
Kauno rajone. Tai pirmoji ir 
lig šiol vienintelė tokia aukš
tesnioji mokykla Lietuvoje. 
Šios mokymo, švietimo ir kul
tūros įstaigos įkūrėjai: daili
ninkė Dalia Bartaševičiūtė-
Kalesinskienė (1956—1996) ir 
veterinarijos gydytojas Zig
mas Kalesinskas. Mokykla įsi
kūrusi buvusio Lietuvos Res
publikos prezidento Antano 
Smetonos ūkvedžio Jono Gri
go, a+a Dalios Kalesinskienės 
senelio, name. Mokyklos tiks
las — tyrinėti senosios lietu
vių tekstilės bei keramikos 
tradicijas, jas puoselėti ir po
puliarinti. 

Mokykloje yra dvi spe
cialybės: tradicinė tekstilė ir 
dailioji keramika. Studijuo
jančius tradicinę tekstilę, mo
koma įvairių juostų audimo, 
pynimo, vijimo, audinių audi
mo paprastomis kaimiškomis 
staklėmis, siuvinėjimo, dažy
mo augalinės kilmės dažais, 
tautinių drabužių kūrimo. 
Jdomu, kad beveik visi tek
stilėje naudojami įrankiai ar 
įrengimai yra autentiški, dar 
XTX a. pabaigoje XX a. pradžioje 
naudoti Lietuvos kaime. Tai 
tarsi gyvas muziejus, kuriame 
dirba jau šiuolaikinis jaunimas. 

Dailiosios keramikos spe

cialybėje mokoma buitinių ir 
dekoratyvinių indų lipdymo, 
žiedimo, glazūravimo ir degi
mo, skulptūros pagrindų. Taip 
pat čia mokoma pačių seniau
sių technikų ir technologijų — 
juodosios keramikos ir juod-
puodžių gaminimo. Kadangi 
tai yra meno profilio aukštes
nioji mokykla, čia mokomasi 
akademinio piešimo, tapybos, 
kompozicijos, giliai studijuo
dama Lietuvos istoriografija ir 
etnografija. Kiekvienais me
tais praktikos metu važiuoja
ma į Lietuvos kaimus rinkti 
dar išlikusios autentiškos 
tekstilės ar keramikos arba 
etnografinių žinių. Visa su
rinkta medžiaga saugoma D. 
ir Z. Kalesinskų aukštesnio
sios liaudies amatų mokyklos 
bibliotekoje. 

Mokykloje studijuoja jau
nimas, baigęs vidurinę mo
kyklą. Semtis tradicinės teks
tilės ir keramikos paslapčių, 
atvyksta jaunuoliai ir jaunuo
lės iš visos Lietuvos. Studijų 
metu jie gyvena bendrabutyje. 

Studijuodami studentai ir 
diplomantai sukuria daug 
unikalių. Lietuvos kultūrai reikš
mingų darbų, todėl geriausieji 
dirbiniai saugomi mokykloje. 

Vėliau šie darbai rodomi 
parodose. Tokios parodos buvo 
organizuotos: 

Nukelta į 5 psL 

IEŠKANT DARBO 
Šiais ekonomiškai sunkes

niais laikais, kai darbdaviai 
mažina darbo vietas, užsidaro 
firmos ar išsikelia kitur, darbą 
sunku surasti. Darbo ieško ir 
pensininko amžiaus sulaukę 
žmonės, nes palūkanos bankuo
se ir pajamos, remiantis akci
jomis bei obligacijomis, yra 
sumažėjusios. 

Pasklaidžius amerikiečių 
spaudos puslapius ar pasiklau
sius radijo, dažnokai galima 
rasti patarimų šiuo reikalu. 

Vyresnio amžiaus sulau
kę, darbų ieškotojai turėtų at
kreipti dėmesį į tai, kaip kal
bėti per susitikimą su darbda
viu, kad nepasirodytų per 
daug kvalifikuoti tam darbui, 
per daug patirties turintys, 
per didelio atlyginimo reika
laujantys ar nenorintys naujo 
apmokymo. Rašant reziumė, 
kai kurie žinovai pataria ra
šyti tik apie paskutiniuosius 
10 savo patirties metų, jei dau
giau nereikalaujama, pabrė
žiant savo patirtį ir ar grįžtate 
į darbą po ilgesnės pertrau
kos. Nėra reikalo smulkiai su
rašyti asmenišką patirtį, duo
menis apie savo šeimą. Ruo
šiantis susitikimui, patariama 
apsirengti kiek galima konser
vatyviau, netgi ir tokiu atveju, 
jei darbovietė, į kurią kreipia
tės, nėra labai konservatyvi. 

Nesigirkite pasikalbėjimo 
metu savo pasiekimais, bet su
teikite duomenis tiksliai ir at
virai, nieko nepadidinant, pa
brėžiant savo sugebėjimus (skills) 
tam darbui, kurio norite. Ne
paisant, kaip labai jums reikia 
darbo ir pinigų, nepasirody-
kite asmeniui, jus apklausinė-
jančiam, kad esate sunkioje pa
dėtyje. Nėra reikalo pasakyti, kad 
buvote atleistas iš darbo, jei to 
neklausiama. O į klausimą, ko
dėl išėjote iš paskutinės dar
bovietės, galite paprastai atsa
kyti, kad jums buvo atėjęs lai
kas praplėsti savo akiratį („movė 
on"). Taip pat neišpūskite tu
rėto titulo, kad būsimasis darb
davys nesusidarytų klaidingo 
vaizdo, bet galite jį apibūdinti 
atitinkamais žodžiais, kurie 
parodytų jūsų sugebėjimus. 

Jūsų reziumė yra paties sa
vęs gero pristatymo įrankis. 
Jei, pavyzdžiui, darbui gauti 
nereikia surašyti visas datas 
iš paskutiniųjų 30 m. laikotar
pio, tai ir nerašykite. 

Jei universitetinio laipsnio 

(degree) darbui gauti nerei
kalaujama pagal įstatymus, pvz., 
advokato darbui gauti, o jūs 
darbą sugebėtumėte atlikti ir 
be universitetinio laipsnio, 
darbdavys vis tiek gali jumis 
susidomėti. 

Susitikimo metu susikon
centruokite į klausimus ir at
sakymus apie darbą, o į savo 
reziumė įrašykite, kokio darbo 
ieškote. 

Daug darbo ieškančiųjų 
tai daro per internetą, bet tai 
darykite išmintingai. Ieškoki
te darbo didžiųjų bendrovių 
tinklalapiuose. Užuot interne
te ieškoję kiekvieno darbda
vio, siūlančio darbą, kas gali 
būti labai išsemiantis ieškoji
mas, susiraskite internete tai, 
kas nukreiptų jus į tokius darb
davius, kurie jus tikrai domin
tų. Tai galima padaryti, pvz. 
per Direct Employers.com 
Galima ieškoti ir pagal profe
sijas. Profesinės sąjungos in
ternete, nors ir gali prašyti meti
mo mokesčio, gali suteikti gerų 
galimybių, pvz., kaip NASPjoom 
tinklalapis (The National Associa-
tion of Sales Profesional arba 
B a n k J o b S e a r c h . c o m i r t t 

Dažnai girdime per radiją 
arba skaitoma ir apie „netvvor-
king" — tai yra ryšių palaiky
mu su buv. darbovietėmis, ko
legomis, pažįstamais ir 1.1. 
Kreipiantis į juos, galite rasti 
pagalbos, gerų patarimų. 

Netgi patariama įsijungti 
ir savanoriškam darbui pagal 
savo sugebėjimus, kad ir lab
daros organizacijose, pvz., rek
lamos, „marketing" srityse. 
Didžiųjų labdaros organizaci
jų direktorių eilėse yra stam
bių, darbą suteikti galinčių, 
asmenų — bankų direktorių, 
firmų vadovų ir pan. Pastebėję 
jūsų sugebėjimus, gali pakviesti ir 
į savo firmą už atlyginimą 
dirbti kaip gerą darbininką. 

Palaikant ryšius su žmo
nėmis, kurie gali padėti („net-
working"), nepamirškite padė
koti už suteiktą pagalbą, para
šytas rekomendacijas. Reikia 
nenutraukti ryšių su savo dar
bo praeitimi — darbovietėmis, 
kolegomis. Jūsų kontaktuoja
mi žmonės jums mieliau pa
dės, jei ir jūs stengsitės jiems 
padėti, būsite dėkingas už jų 
pagalbą. 

Pas inaudo ta medžiaga iš 
įvairios amerikiet iškos 

spaudos , radijo proĮTramu,. 

http://Employers.com
http://BankJobSearch.com


TARP MŪSŲ KALBANT 

NETIKĖTA DVIDEŠIMT VIENO 

LIETUVIO ŽŪTIS 
Vieną sykį užkalbintam 

Amerikos lietuviui netrūko 
noro pakalbėti ir papasakoti 
apie jo paties ir jo artimųjų iš
gyvenimus. Jis teikėsi papa
sakoti ir iš kitų išgirstų atsiti
kimų. Jo žodžiais, prieš daug, 
daug metų Čerėje įvyko žiauri 
nelaimė. Jis paaiškino, kad 
lietuviai tą vietovę buvo pra
minę Čerės vardu. O iš tikrųjų 
ši vietovė buvo ir tebėra Cher-
ry, Illinois. 

Cherry, girdi, yra gana toli 
už Čikagos miesto. Besikal
bant paaiškėjo, kad apie Cher
ry miestelį ir jame buvusią 
anglių kasyklą kadaise jam 
pasakojo jo tėvai. Tai išgirdęs, 
paklausiau, ar nebūtų galima 
susipažinti ir pasikalbėti su jo 
tėvais? Išgirdęs tokį mano 
pageidavimą, papurtęs galvą, 
pasakė, jog jo tėveliai seniai 
ilsisi Kazimierinėje. Ilgainiui 
gerokai „aptrupėjo" manasis 
pasikalbėjimas su tuo, senais 
laikais į Ameriką atvykusiu 
lietuviu. 

Prieš maždaug vienerius 
metus pasiekė lietuvių kalba 
parašytas laiškutis ir storoka 
knyga. Siuntėjas Jurgis Kisie
lius parašė: „Siunčiu naujai 
išleistą knygą, kurioje smul
kiai aprašyta apie tragedijoje 
nukentėjusius pionierius lie
tuvius. Verta aprašyti 'Drau
ge'. Te Dievulis tave palaiko". 
Tenka pasakyti, kad laiško 
autorius nėra man asmeniškai 
pažįstamas. Tik teko nugirsti, 
jog jis yra doras, veiklus ir 
rūpestingas tautietis. 

Knyga pavadinta „Trap-
ped" vardu. Antrinis pavadini
mas: „The 1909 Cherry Mine 
Disaster". Knygą parašė italų 
kilmės Karen Tintori (žurna
listė, rašytoja), gyvenanti Det-
roit, MI, išleido „Astra" leidyk
la, veikianti New York, Lon-
don, Toronto, Sydney, Singa-
pore miestuose. 

Karen Tintori apie Cherry, 
IL, įvykusią nelaimę sužinojo 
iš senelės (Grandma Tintori). 
Pasirodo, kad John Tintori 
(autorės senelis), atvykęs iš 
Italijos ir nesuradęs darbo, 
atsidūrė Cherry, IL. Čionai 
įsidarbino anglių kasykloje. 
Jis buvo žinomas vyno gami
nimo sugebėjimais, tačiau ne
buvo alkoholinių gėrimų 
mėgėjas. 

1909 m. lapkričio 13 die
nos išvakarėje, penktadienį. 

jisai truputį „trinktelėjęs", o 
šeštadienį, šiek tiek pagirio
damas, nutarė savaitgalį pail
sėti. Neišsikentęs savo namuo
se, išėjo pasidairyti po mies
telį. Bevaikščiodamas užėjo į 
„saliūną" (užeigą). Besikal
bėdamas su savo pažįstamais 
angliakasiais, staiga išgirdo 
netikėtą žinią apie kasykloje 
kilusį gaisrą. Ta kasykla buvo 
laikoma viena pačių moder
niausių ir saugiausių šiame 
krašte veikusių kasyklų. Tą 
dieną žuvo du šimtai penkias
dešimt devyni vyrai. Jų tarpe 
dvidešimt vienas lietuvis. 
Šimtai moterų tapo našlėmis. 
Netoli penkių šimtų vaikų — 
našlaičiais. 

Tai atsitiko maždaug dvi 
savaites prieš tradicinę Padė
kos dieną. 

Apie Cherry, IL, įvykusią 
nelaimę buvo plačiai rašyta 
JAV spaudoje. Nemažai pa
rašė ir užsienio laikraščiai. 
Tuo metu rusų valdomoje Lie
tuvoje dar buvo vos prašvitu
sios nepriklausomybės gali
mybės. Visgi tuo metu kasyk
loje dirbusieji lietuviai neven
gė savo tautybės. Visi, tary
tum susitarę, save laikė lietu
vių tautybės ateiviais. Tiesą 
pasakius, buvo „suameriko-
ninti" jų vardai, o pavardės vi
sai iškraipytos. Anais laikais 
dirbančiųjų ateivių pavardės 
buvo užrašomos, pasikliaujant 
užrašančiojo ausimis. 

Teigiama, kad dauguma 
žuvusiųjų buvo suanglėję. At
pažinti gelbėjo drauge atrasti 
vedybiniai žiedai, laikrodžiai 
ir t.t. Beveik visi buvo pa
laidoti vietos kapinėse. Karen 
Tintori knygoje rašoma, kad 
vieno žuvusio lietuvio palaikai 
buvo palaidoti Spring Valley 
kapinėse. Kadaise šiame mies
telyje gyveno apie 3,000 lietu
vių. Jų dėka, buvo įsteigta 
lietuvių Romos katalikų para
pija ir pastatyta medinė baž
nyčia. Šios bažnyčios ir para
pijos likimas neišvengė ir kitų 
JAV veikusių, lietuvių bažny
čių likimo. 

1909 metais, Cherry, Illi
nois, įvykusi nelaimė iššaukė 
naujus potvarkius bei įstaty
mus. Padidėjo ir darbininkų 
profesinių sąjungų galia. Ne
laime paženklinta kasykla 
buvo uždaryta. (Bus daugiau) 

P e t r a s Petrutis 

LIAUDIES AMATŲ MOKYKLA... 
Atkelta iš 4 psl. tauto

dailininkų draugijos salone 
„Saulutė" Kaune, galerijoje „Lan
gas" Vilniuje, Ukmergės, Jona
vos, Raseinių kraštotyros mu
ziejuose, „Mažojoje galerijoje" 
Marijampolėje, o 2001 m. 
rugsėjo 28 d. Nacionalinio M. 
K. Čiurlionio dailės muziejaus 
Kauno paveikslų galerijoje. 
Čia buvo surengta jubiliejinė 
studentų darbų paroda „Tra
dicija ir dabartis". Ši paroda 
skirta mokyklos dešimtmečiui 
paminėti. Buvo eksponuoti ge
riausi tradicinės tekstilės ir 
dailiosios keramikos darbai. 
Ekspozicijoje puikavosi 15 
skirtingų moterų ir merginų 
etnografinių kostiumų. Be 
tautinių kostiumų, buvo rodo
mi, įvairiomis technikomis ir 
technologijomis pagaminti, ke
ramikos dirbiniai, rankdar
biai, tautinės juostos. Ypatin
gai išsiskyrė puodynės, apipintos 
beržo tošimi, ir indai, skirti 
troškiniams gaminti orkaitėje, 
vadinami juodpuodžiais. 

Mokykloje tyrinėjamos se
nosios tekstilės ir keramikos 
technikos 1997 metais, vado
vaujant tautodailininkei Ire
nai Makauskienei, buvo at
kurta ypatingai sena kiau-
raraščių pinikų technika. Re
miantis vieninteliu išlikusiu 

Eduardo Gizevijaus piešiniu 
„Tužė Yvolaitienė-Petkikė su 
kyku" (1839 m.), 1998—1999 
metais buvo atkurtas šis uni
kalus Mažosios Lietuvos moterų 
galvos dangalas — kykas. At
likta Sankt Peterburgo tautų 
etnografijos muziejuje (Rusi
ja), Eduardo Volterio rinkinyje 
saugomų moters marškinių ko
pija (vadovė Asta Vandytė). 
2000 metais buvo atkurta ar
chaiška, XX a. viduryje už
miršta, senoji juodpuodžių ga
minimo technologija, o 2001 
metais atkurta molinių indų api-
pynimo beržo tošimi technolo
gija (vadovas Albinas Vilčinskas). 

Baigę šią aukštesniąją mo
kyklą, absolventai dirba kraš
to muziejuose, kuria savaran
kiškai, tęsdami lietuvių seno
sios tekstilės ir keramikos tra
dicijas, stoja į aukštąsias dai
lės arba pedagogikos mokyk
las. Dalios ir Zigmo Kalesins
kų aukštesniosios liaudies amatų 
mokyklos absolventai yra ne 
tik lietuvių tradicijų tyrinėto
jai ar puoselėtojai, bet ir tęsė
jai. Jie tapo tradicinio lietuvių 
liaudies meno pernešėjais iš 
XX į XXI amžių. Tai ne tik pa
rodymas, bet ir įrodymas, kad 
lietuvių jaunimas nėra abejin
gas tėvų ir protėvių tradicijoms. 

Zigmas Kalesinskas 
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Vėlinės. Romualdu Požersltio nuotr. 

VĖLINĖMS ATĖJUS: LAIDOJIMO PAPROČIAI 
SENOVĖJE 

Visų Šventų dieną į baž
nytinį kalendorių įvedė 
popiežius Bonifacas rv 

septintojo amžiaus pradžioje. 
Manyta taip: baigiasi bažny
tiniai metai, gal kas liko už
mirštas, nepaminėtas maldo
je? Vėlinės gi krikščioniška 
švente tapo 998-siais metais, 
kai pirmą kartą buvo paauko
tos šv. Mišios už visus mirusiuo
sius benediktinų vienuolyne 
Cluny, Prancūzijoje. Lietuvoje 
per Vėlines, tęsiant senovines 
tradicijas, kapinėse būdavo 
užkuriami laužai. Juose sude
gindavo senus antkapinius kry
žius. O kaimo žmonės prie ug
nelės prisimindavo pasitrau
kusius iš gyvųjų tarpo kai
mynus. Kalbėdavo apie jų bū
dą, gyvenimo nutikimus, nu
veiktus darbus. Dar ir šian
dien tokia tradicija gyva kai 
kuriuose nuošalesniuose Dzū
kijos kaimuose. Kaip ir raudo
jimo balsu prie kapo paprotys. 
Nuo XXX a. antrosios pusės ka
pinėse per Vėlines imta degti 
atminimo žvakeles. 

Mirusiųjų laidojimo papro
čiai mokslininkų laikomi pa
čiais savičiausiais; jie gali žy
miai skirtis net to paties etno
grafinio regiono ribose. O ką 
jau kalbėti apie istorijos tėk
mę... Norint suprasti jų esmę. 

LIBERTAS KLIMKA 

pirmiausia reikia žinoti pap
ročio kilmę, kuri aiškėja iš 
archeologinių tyrinėjimų. 

Gimimas ir mirtis - svar
biausia prieštara, o kartu ir li
goninė jungtis bet kurioje 
religinėje ar filosofinėje siste
moje. Mūsų tolimų protėvių -
įvairių baltų genčių — laido-
senoje atsispindi ganėtinai 
sudėtinga to meto žmonių pa
saulėžiūra bei jos raida. Gen
tainius prie kapo. atlydi dve
jopi jausmai: velionio gedima, 
jo gailimasi, bei kartu miru
siajam jaučiama* ii prietaringa 
baimė. Kapas - tai mitiškai 
suvoktas riboženklis tarp1 gy
vųjų ir vėlių pasaulių. Kapo 
įranga turi atspindėti įsivaiz
duojamo Visatos surėdymo bruo
žus, juk per kapą'patenkama į 
dausas. į mirusiųjų šalį. At
sisveikinimo su mirusiaisiais 
papročių kaita reiškė esmi
nius visuomenės pasaulėžiū
ros lūžius. Laidosenos tyrinėji
mai - bene vienintelė galimy
bė tiesiogiai pajausti priešis
torės žmonių dvasinį pasaulį, 
susidedantį iš tikėjimų, tradi
cijų, paprotinės teisės. Tik tuo 
ir pateisinama archeologų drąsa 
sudrumsti kapo ramybę... 

Laidoseną sudaro kūno pa
rengimas kapo duobei, paties 
kapo įranga bei pomirtinio 

gyvenimo viziją atitinkančios 
atsisveikinimo apeigos. Lie
tuvos teritorijoje mirusieji bū
davo laidojami ir sudeginti, ir 
nedeginti, taigi būta kremaci
jos ir humacijos papročių. Vie
nas būdas keitė kitą, o neretai, 
nelygu kuri kultūra ar gentis, 
šie abu būdai buvo praktikuo
jami kartu. 

Seniausias palaidojimas 
mūsų krašte yra rastas Spi
gino saloje Biržulio ežere, Tel
šių rajone. Jis datuojamas vė
lyvuoju mezolito laikotarpiu, 
5780 metų prieš Kristaus gi
mimą. Akmens amžiaus kapų 
archeologams apskritai pavy
ko aptikti Lietuvoje labai ne
daug - tik apie 20. Visi jie ne
degintų palaikų. To meto žmo
nės mirusiuosius į kapo duobę 
guldydavo ant šono, palenk
tomis kojomis, taip miega kū
dikiai. Gal būdavo imituoja
mas žmogaus grįžimas į žemės 
motinos įsčias? Laidojama arti 
namų, o kartais net gyvenamo 
būsto viduje, prie namų židi
nio. Taigi, ir po mirties velio
nis tarsi dalyvaudavo bend
ruomenės gyvenime. Kai bū
davo vadovaujamasi tokiomis 
nuostatomis, tikriausiai ir su
siklostė senolių kultas, reikš
mingas net ir šiandien dauge
lyje Vidurinės Azijos, Kaukazo 

bei kitų vietovių tautų. 
Dažname akmens amžiaus 
kape kauleliai randami 
apibarstyti raudonos spalvos 
dažais - ochra. Kartais 
kapinyno centre būdavo įren
giamas menamas židinys -
akmenų ratas, į kurio vidų 
priberta to paties raudono 
dažo. Tarsi norėta sušildyti 
šaltojoje žemelėje besiilsinčius 
gentainius. 

Bronzos ir ankstyvojo ge
ležies amžiaus mirusieji vaka
riniame Lietuvos pakraštyje 
laidoti jau pilkapiuose. Šie 
įrenginėti labai sudėtingai, -
išskiriami net devyni jų tipai. 
Seniausieji supilti iš žemių ir 
apjuosti akmenų vainikais, 
kai kurie net trimis eilėmis. 
Iki 1100-ųjų metų prieš Kristų 
čia išliko akmens amžiaus 
tradicija laidoti nedegintus 
mirusiuosius; tik guldyti jie 
jau aukštielninki. Nuo tos da
tos visuotinai įsigalintis de
ginimo paprotys tęsėsi dau
giau kaip tūkstantį metų. Pil
kapius supildavo vien iš že
mių, tačiau jų centre įrengda
vo akmenų „namelius", kurių 
viduje — urnos palaikų pele
nams. Gal pilkapiai savo for
ma imituodavo dangaus kalną 
ar skliautą? Pilkapynai būda
vo įrenginėjami toliau nuo 
gyvenviečių, taigi mirusiųjų 
pasaulis „nutolo". Nereta, kad 
jie yra už vandens, - upės ar 
ežero. 

Mokslininkus labai domi
no, kur yra deginimo papročio 
ištakos? Pasirodo, kad bronzos 
amžiuje Centrinėje Europoje 
apie penkis šimtus metų gyva
vo archeologinė Urnų laukų 
kultūra. Ten sudegintų miru
siųjų pelenai ir įkapės būdavo 
laidojami molinėse urnose. Iš 
šioje srityje gyvenusių žmo
nių, veikiausiai keltų, mūsų 
tolimi protėviai gaudavo žalia
vą metalo dirbiniams - varį, 
alavą, cinką. Taigi kūnų degi
nimo idėja bus atėjusi tuo pre
kybos keliu. 

Senajame geležies amžiu
je, prasidėjusiame apie 10-40-
sius metus po Kristaus, miru
sieji vėl laidojami nedeginti 
pilkapiuose ir, vadinamuose 
plokštiniais, kapuose. Labai 
įvairiai būdavo sudėstomos 
mirusiojo rankos; tikėtina čia 
esant kažkokios prasmės, ta
čiau tai dar nėra detaliai 
ištyrinėta. Dar įdomesnis yra 
erdvinio orientavimo papro
tys: moterys į kapą guldytos 
galva į saulės teką, vyrai - į 
laidą. Ir tik nedidelėje dalyje 
kapų mirusieji paguldyti gal

va į šiaurę. Ugnies apeiga lai
dojimo metu neišnyko ir tuo
kart. Ugnimi būdavo pašven
tinama kapų duobė; tai liudija 
randami angliukai ir apeigi
nės laužavietės šalia kapiny
nų. Baltai kitų indoeuropie
tiškos kilties tautų tarpe dar 
išsiskiria palaidojimų su žir
gais arba ir vienų žirgų kapi
nynų gausa. Tai byloja, kad 
žirgas, tolimų karinių išvykų 
bendražygis, buvo sudvasin
tas, priartintas prie žmogaus. 
Štai ir liaudies dainose, -
žirgelis visada šalia bernelio. 
Išties buvome raitelių tauta! 

Penktame amžiuje po 
Kristaus atėjusi nauja kūnų 
deginimo banga nevienodai 
sparčiai apėmė visą Lietuvą. 
Tik apie VIII a. jau visur lieps
nojo apeiginiai laužai. Išimtį 
sudarė Žiemgala, *- ten šis 
paprotys visai neprigijo. Ant
rosios kūnų deginimo bangos 
kilmę nusta tyt i kebliau. J i 
kilo iš pietryčių ar pietų. Pasi
rodo, baltų gyvenamo arealo 
pakraščiuose šis paprotys 
apskritai nebuvo išnykęs. Pa
vyzdžiui, Padnieprio gyvento
jai senajame geležies amžiuje 
tebedegino savo mirusiuosius. 
Prasidėjus slavų ekspansijai, 
tos srities gyventojai buvo stu
miami į šiaurės rytus; ir tai 
galėjo būti pilkapių su degin-
tiniais palaidojimais Rytų Lie
tuvoje atsiradimo priežastimi. 

Kūnų deginimo paprotyje 
galima įžvelgti Saulės kulto 
apraiškas: ugnis ir Saulė - du 
neatsiejami dalykai. Matyt, ti
kėta, kad ugnis turi apvalo
mąją galią nuo visokios bjau
rasties, prikibusios šiame pa
saulyje. Tad yra pagrindo ma
nyti, kad tuomet baltuose ir 
susiformavo arba buvo adap
tuota idėja apie nematerialaus 
prado sielą, kuria ugnis išsi
laisvinanti nuo kūno. Apie tai 
byloja ir simbolinių įkapių 
atsiradimas, kai vietoj tikrų 
daiktų į kapą imta dėti jų 
miniatiūrines kopijas. 

Geležies amžiaus žmogus 
jau buvo susikūręs Pasaulio 
modelį, svarstė apie gyvenimą 
po mirties, iškeliavus „ana
pus". Vėlės įvaizdyje galėjo 
būti sureikšmintos konkrečių 
žmonių fizinės ir dvasinės sa
vybės. Deginimo paprotys iš
nyko Lietuvoje plintant krikš
čionybei, taigi antrą kartą 
kremavimo laužai liepsnojo 
apie 800 metų. Šiandien ka
puose plevenančiose žvakelių 
liepsnelėse mirguliuoja ir tau
tos istorijos tūkstantmečių 
atspindžiai. 

LIE 
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Siūlo darbą 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 
kompanijonėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Galima 
gyventi kartu arba atvykti j 

darbą ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900. 

Caregivers-Homemakers 
To provide in-home care to the 

elderly. P/T, F/T, come-go, live-in. 
Mušt speak English, have work 
permit, drivers license and car. 

Comfort keepers (847) 215-8103. 

Reikalingi mūrininkai ir 
pagalbiniai darbininkai. 

Tel. 630-305-0022, 
fax 630-637-9557. 

Femail caregiver needed for elderly 
ttoman in private home in Glenvie*. 
Come-go or live in. Mušt be fluent in 

English. Have medical education, expe-
rience, work permit and driver's license. 

Comfort Keepers 847-215-8103. 

Dantų klinikai reikalingas 
dantistas, turintis JAV licenziją. 

Labai geros darbo sąlygos. 
Tel. 773-793-8321. 

BIRUTES Į D A R B I N I M O 
AGENTŪRA 

Siūlo darbus vaikų ir žmonių 

priežiūroje, gyventi kartu arba ne. 

Tel. 773-960-5962. 

Live-in Nanny in Glencoe. 6 days 
$540. Mušt speak English. U.S 
references and experience with 

newborns. 
847-331-3304. Five Diamond 

Agency for Nannies. 

Siūlo išnuomoti 

Woodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 

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

Tel . 630-910-0644, J a n ą . 

Oak Lawn išnuomojamas 
4 mieg. namas. 
Arti mokyklos. 

Tel. 708-289-8577; 
708-423-4761. 

I š n u o m o j a m a s 
naujai įrengtas 1 kambario butas 
Bridgeporte. Skalbykla vietoje. 

Netoli autobuso ir traukinio 
stolelė. $525+ ..securitv deposit" 

Tel . 773-847-1980. 

Išnuomojamas apšildomas 
4 kambarių, 

1 mieg . butas 67 & Whipple 
apyl. $415 į m ė n . + „ secun tv" 

Tel. 773-434-4543 

I š n u o m o j a m a s 

naujai suremontuotas 2 mieg. 

butas Marquette Parko rajone. 

Tel. 708-955-2808. 

Išnuomojamas 
2 miegamųjų butas Willowbrook'e. 
Kaina $850. įeina visi patarnavimai, 
išskyrus elektrą. Hinsdale mokykla. 

baseinas, pirtis. 
Tel. 630-240-2688, 630-719-9081. 

Į v a i r i o s p a s l a u g o s 

Pirmą kartą... 
..prenumeruojant DRAUGĄ (JAV) gaunate nuolaidą. 

Tik S65 metams ($35 — pusei metų). Atsiųskite savo 
vardą, pavarde, adresą ir telefono numerį kartu su 
mokesčiu (DRAUGAS, 4545 W. 63 St., Chicago, IL 
60629). 

vardas, pavardė 

adresas 

miestas, valstija, zip 

telefono numeris 

Norite dalyvauti 
Žalios Kortos DV-2005 loterijoje? 

Kreipkitės į 

ATLANTIC 

8801 S. 78th Ave., 
Bridgevievv, IL 60455. 

Tel. 1-708-599-9680 
Užpildysime anketą, jeigu reiks -

nufotografuosime! 

STASYS CONSTRUCTION 

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

„softits'", „decks", „gutters",plokšti 
ir „shingle" stogai; cementas, 

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

A m b e r cons t ruc t ion Co . 
Dengiami stogai, kalamas 

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

remonto darbai. 
„Licensed , i n s u r e d , bonded ' ' 

S k a m b i n t i Sigitui, 
tel . 773-767-1929. 

Medžio d a r b a i , e l ek t r a , 
santechnika, grindys, dažymas -
Aukš ta d a r b ų kokybė , žemos 

ka inos 
Ž I L V I N A S 
V E N C I U S 

raetor CONSTRUCT 
3 1 2 - 3 8 8 - 8 0 8 8 ; 
7 7 3 - 5 8 1 - 5 9 2 0 

rUCrlON 

S I Ū L A U P A S L A U G A S 

Vidaus apdai los darbai, 

santechnika, vir tuvės įrengimai. 

Tel. 708-466-6130. 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzie Chicago, L 60629 
Prekyba, instaiavimas, aptarnavimas 
— Licensed — Bonded— Insured 

773-778-4007 
773-531-1833 

Bartkus Co. 
•vandens šildytuvai • boileriai, vamzdžių 
keitimas -šildymo, šaldymo ir drėkinimo sis
temų elektrinis valdymas ir pilnas aptarnavi
mas • santechnikos darbai. 

Sertifikuotas ARI (Air Conditioning & 
Refngeration Institute) meistras 
Mob.: 630-546-8175, Valdis. 

Apskardinu aliumine skarda 
langus, dur is , garažo duris. 

Keičiu langus, dur i s , „saidingą", 
„safeta", lietvamzdžius. 

Valau lietvamzdžius. 
773-655-9565. 

{vairios paslaugos 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
€216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638 

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

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iKi 5:30 v.p.p. 

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

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

M A Ž H E & ^ B A T ^ i 
4724 W. 103 rd ST. OAK LAWN, TL 60453 • 708-422-7900 

KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA • WWW.MAZEIKA.COM 

B1CSHT 3NSTJRANCE AGENCT 
4315 W. 63 rd St, CHICAGO, IL 60629 • 773-735-3400 

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

Kalėdinių siuntinių priėmimas 
laivu pratęsiamas iki lapkričio 15 (J. 

Telefonai pasiteiravimui r f f r 
800-775-7363,^ * * 
773-434-7919, 
708-599-9680 

* 
8801 S. 78th Ave., 
Bridgevievv, IL 60455. 

A!ways With Flovvers 
• Gėlės i Lietuvą (1-2 biznio dienos) 

uvines ir proginės puokštės 
(vestuviniu, puokščių konsultavimas — nemokamas) 

• Salių, 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.aiwayswithflowers.com 

(. 79 9t. Justice, IL 60458; Tel. 888-594-6604 

/ 
NORĖJA U PRANEŠTI, KAD 

DABAR GALĖSITE MAN 
PASKAMBINTI PIGIA U!!! f 

"^s~*—Tr~~ 
- •^ 

K i r p ė j ų p a s l a u g o s 

TIK Š&J^\ 4 

1 ^ ^"•GiMitr 

K I R P Ė J A , 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 

m-PcT CaiiMTJBHH^ 
**^' "m ** IWi t l s 
y^ ir* 

P a r d u o d a m a s šviežias šių me tų 
g r y n a s bičių medus . Galima 
gauti ir po pamaldų Lemonte. 

Te l . 630-323-5326, 
Kazys Lauka i t i s . 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

2346 VV. 69th Street 
Tel. 773-776-1486 

Kraustymosi paslaugos 

M O V I N G 
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas. 

G E D I M I N A S 
708-387-9144 

Paslaugos f o t o g r a f a m s 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

RHKMESY5 FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite 
mūsų patogiu „lay-away" 

planu. Atliekame visus foto 
laboratorijos darbus. 

Darbo vai.: kasdien nuo 8 
v.r. iki 6 v.v.; šeštadieniais 

nuo 8 v.r. iki 4 v.p.p.; 
sekmadieniais uždaryta. 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

Draudimo paslaugos 

S T A T E F A R M I N S U R A N C E 
D R A U D I M A I 

Automobilio, namų. 
gyvybės ir sveikatos 

Agentė Barbara Murrąy 
Prašykite Rasos — kalba lietuviškai 
5710 VV. 95 St., O a k Lawn, I L ' 

708-423-5^00 

S T A T E F A R M I N S U R A N C E 
ALT0M0BUO. NAMU. SVEKATOS 

IR GYVYBĖS DRALDiVlAS 
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 

Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 
F R A N K Z A P O L I S 

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

SLAUGOS PASLAUGOS 

BRIDGEVIEVV HEALTH CARE 
CENTER, LTD. 

8 1 0 0 South. Harlem Ave.. 
B r i d g e v i e v v , IL 6 0 4 5 5 

7 0 8 5 9 4 ^ 5 4 4 0 

• Home iike atmosfere 
• 24-hour skilled nursing care 
• Shott long term and respite care 
• Physical. occupational and 
speech therapy 
• SpeciaI dementia unit 
• Medicare and medicaid certified 

Call Susan Peppa to tour or to 
assist with admission. 

TURGUS 
HALINA 

1-708-453 5853 — kalba lenkiškai, 
angliškai 

įvairūs darbai 

1-773-838 1770 
lenkiškai, angliškai, rusiškai 

Vairuotoju teisės - CDl 

LEONID 
2881 N MiKvaukee 

1-773-395-8820 
kalba rusiškai, angliškai 

[vairūs darbai 

rvA 
1 708 499 9861 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai įvairūs 

TERESA 
1-773-545-3795 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai įvairūs 

1-773-804-0500 
lenkiškai, rusiškai 

Vairuotojų teisės - CDL 
6105 W. Belmont, Chkago, IL 

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

angliškai 
3411 N. Pulaski 
Seneliai, vaikai 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 
Tetoj pastangas 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 naujus namus. 

GRAŽINA J O N A V I Č I E N Ė 
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 9 h o m e . c o m 

SS& 
9201 S. Cicero 

Accent 
Homefinders 

Oak Lawa, Illinois 60453 į 
Business 708-423-9111 

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

Page r 312-707-6120 
Res. 708-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patar

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose. 

Audrius Mikulis 
Tel.: 630-205-9262 
Pager. 773-260-3404 * ° *?5 ! *L 
E-mail: amikulis@usa.com 
Įvairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas r 
* Pardavimas _Jj 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

OM*, 
Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
Voke Mat 77J3S4-7820 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: 
d.i.mayer@ worldnet.att.net 

DANA Š Č E R B A I T Ė M A Y E R 
Jei norite parduoti ar pirkti namus 

mieste arpnemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

GREIT PARDUODA 
Landmark 
properties 

Bus. 773-229-8761 
Res. 708425-7160 
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 

DĖMESIO! DOMESIO? 
Nesentai atvykote, ieškote darbo 
nr tartu1, tnffmt rfre^Mk IiiBo iiilyfr 

brangiai kainuoja? 
Ne bėda. DRAUGAS jūsų skelbimą 
išspausdins nemokamai. Tereikia 
paskambinti te l 773-S8S-9500 ar 
užsukti į DRAUGO administraciją 

adresu 4545 W . « St, Chkago, 1 . 
60629. 

Lolita Rasimavičiutė 
R E A L T O R 

4 7 0 5 S. C i l b e r t A v e . 
L a C 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 analizę. 

T e l . 7 0 8 6 1 2 8 5 7 3 m o b . 
E-mail: lolita.rasima@century21.com 

% 

iMht&tMrc IUT P e t e r Paulius ir Casmera 

IriDsrSnDtrfT staszak 
jt?A|TCjftS (būvąs savininkas Paulius 
•r a.uaois we. Hardware) 

praneša, jog atidarė naują nekilnojamojo turto 
agentūrą < -am 

9901 S. Westem Ave., Suite 204, Chicago, IL 60643 ' 
Tel. 773-239-9600 ^ B f c j 

Kviečiame visus kaimynus apsilankyti mūsų naujose patalpose. &\J 

Marguett Parko namų savininkams patarnaujame jau 50 metų. 

cfeorw Vytas Keblys 
Loan Consultant 

• N a m ų f i n a n s a v i m a s visoje A m e r i k o j e 
• L a b a i p r i e i n a m o s są lygos 
• G r e i t a s i r t o b u l a s p a t a r n a v i m a s 

• S k a m b i n k i t e m a n š i a n d i e n : 

Nemokama i : (888)-733-9070 
vytas .kebly s@citigroup. com 

miixiauga^7ubliauska84seixlantzn)dwest^x>in — 50 valstijų 
PASKOLOS NAMAMS, BANKROTAMS, KREDITO PROBLEMOS 
Kalbu ir runiftkfti. 

N e m o k a m a s 
te l . 888-844-9888, 

m o b i l u s 651-343-0286 

C E N D A N T 
Mortgage 

TURGUS Valentinas Krumplis 

MARINA 
1-847 329-0202 

kalba rusiškai, angliškai 
namų, viešbučiu, parduotuvių 

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

mokėjimo • vaikai ir seneliai 

CAROLINA JANITORIAL, Inc. 
1 708-837^904 
Kviesti Eugenijų 
kalba lietuviškai 

viešbučių kambarių tvarkymas 
ir padavėjos 

CHEPOV'S 
Domestic Agency, Ine 

1-847-803-6439 
kalba rusiškai, angliškai 

vaikai ir seneliai 

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

D R A U G O b i u l e t e n i s 

TURGUS 
T e l . 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0 

V a r d a s 
P a v a r d ė 
A d r e s a s ^ 

T e l . 

MANO NEMOKAMAS SKELBIMAS 

S i u s k i t e p a š t u a r b a f a k s u : 
D R A U G A S 

4 5 4 5 W . 6 3 S t . 

http://WWW.MAZEIKA.COM
http://www.aiwayswithflowers.com
http://jonavicius9home.com
mailto:amikulis@usa.com
http://worldnet.att.net
mailto:lolita.rasima@century21.com


JAV Senate — viltis gauti Pentagono karinę pa ramą Lietuvai 
Atkelta iš 1 psl. 

Ambasadorius taip pat pa
dėkojo ir minėtos pataisos auto
riams — senatoriams J. Biden 
bei G. Smith. 

Šią vasarą JAV įšaldė kari
nės pagalbos programas Lietu

vai ir penkioms būsimosioms 
NATO narėms bei Kolumbijai, 
kurios nesutiko įsipareigoti ne
perduoti Tarptautiniam bau
džiamajam teismui JAV pilie
čių. 

Jei JAV Kongresas pritartų 

įstatymo pataisai, 2004 metais 
Lietuva gautų iš JAV 7.5 mln. 
dolerių karinės pagalbos pagal 
Užsienio karinio finansavimo 
programą ir 1.3 mln. dolerių 
Lietuvos kariškių mokymui. 

Prezidentūros pareigūnai švaistė mokesčių mokėtojų pinigus 
skambindami TV laidoms 

Atkelta iš 1 psl. 
Kiti Prezidentūros ir Seimo 

valdininkai skambino po 10, 15, 
20 kartų. 

Ketvirtadienį Opozicinės 
Tėvynės sąjungos-konservato-
rių frakcijos narys Artūras Vaz
bys paprašė Vyriausiąją tarny

binės etikos komisiją įvertinti, 
ar tarnybiniais mobiliaisiais te
lefonais į televizijos laidas 
skambinę Prezidentūros dar
buotojai nepiktnaudžiavo tarny
bine padėtimi ir nepažeidė tar
nybinės etikos. 

Kitos opozicinės Liberalų ir 

centro frakcijos narys Algis Ka
šėta siūlo kitų metų biudžeto 
projekte Prezidentūrai numaty
tas lėšas sumažinti 100,000 litų. 
Tokią sumą, jo skaičiavimu, 
Prezidentūros darbuotojai išlei
džia per metus skambindami į 
televizijos laidas. 

GERŲ ŽMONIŲ GLOBOJE DRAUGAS, 2003 m. lapkričio 8 d. šeštadienis 

Prokuratūra rengiasi apklaust i prezidentą 
Atkelta iš 1 psl. 
kad, panaudojant psichinę prie
vartą iš valstybės tarnautojo 
(šiuo atveju — prezidento) buvo 
reikalaujama atlikti veiksmus 
kaltininko ar kitų asmenų nau
dai. 

Pagal įstatymus R. Pakso 
apklausa dar gali ir neįvykti, 
nes prezidentas turi teisę atsi
sakyti dalyvauti tardyme. 

Prezidentą apklausti pla
nuoja ir laikinoji Seimo komisi
ja, tirianti galimas grėsmes val
stybiniam saugumui. 

Prezidento R. Pakso patarė
ja teisės klausimais Ona Buišie-
nė sakė, kad Baudžiamojo pro
ceso kodeksas numato liudytojo 
apklausos ypatumus, o prezi
dentas yra tas subjektas, ku
riam yra taikomi šie ypatumui. 

Patarėjos teigimu, iš šios 
nuostatos galima spręsti, kad 
teisėjas, kuris turi teisę ap
klausti prezidentą, turi kreiptis 
į prezidentą ir gauti jo sutikimą 
dėl apklausos, turi prašyti 
laiko, kuris būtų priimtinas tiek 
prezidentui, tiek teisėjui, ir tik 

tuomet teisėjas galėtų atvykti į 
prezidento rezidenciją ir jį 
apklausti. 

Patarėja teigė mananti, kad 
prokuroro dalyvavimas apklau
soje gali būti sprendžiamas ben
dru sutarimu. 

O. Buišienė taip pat primi
nė, kad prezidentas turi abso
liutų imunitetą. 

„Tai reiškia, kad preziden
tas negali būti traukiamas bau
džiamojon atsakomybėn, kol ei
na savo pareigas", priminė O. 
Buišienė. 

Prezidento rinkinių kampanijos rėmėjas slėpė 
savo Rusijos pilietybę 

Atkelta iš 1 psl. 
savo valstybės piliečiu. Tačiau 
Rusijos piliečio pasą verslinin
kas pasiėmė tik šių metų kovo 
18 dieną, kai Lietuvos preziden
tu jau buvo tapęs R. Paksas. 

Manoma, kad taip ilgai J. 
Borisovas delsė laukdamas rin
kimų rezultatų. Mat vėliau pre
zidentas R. Paksas jam išimties 
tvarka suteikė ir Lietuvos pilie
tybę. 

J. Borisovui priklauso 
Sankt Peterburge veikianti 
sraigtasparnių remonto gamyk
la „Spark". 

Prezidento rėmėjas nesle
pia, kad visas jo verslas glau
džiai susijęs su Rusija. 

Būtinybę gauti Rusijos pi
lietybę J. Borisovas aiškino tuo, 
kad pagal šios valstybės įstaty
mus užsienio investuotojų val
domos įmonės negali dalyvauti 

federalinės aviacijos plėtros 
programose. Kaip tokios prog
ramos pavyzdį jis nurodė naujo 
sraigtasparnio kūrimą. 

Netrukus Prezidentūroje 
apsilankęs J. Borisovas paprašė 
išimties tvarka suteikti ir Lie
tuvos pilietybę. 

Prezidentas R. Paksas ba
landžio 11 dieną šį prašymą pa
tenkino. 

!rA.via Baltikos" vadovas 
tuomet sakė esąs nusipelnęs 
Lietuvos pilietybės, nes valsty
bei moka didžiulius mokesčius, 
daug lėšų skiria labdarai. 

J. Borisovas su trumpomis 
pertraukomis Lietuvoje gyvena 
nuo 1962 metų. 

J. Borisovas gali praras t i 
lietuvišką pasą 

Kaip sakė Migracijos depar
tamento vadovas Almantas Ga

vėnas, Lietuvos pilietybę turin
tis asmuo, gavęs kitos valstybės 
pilietybę, apie tai privalo per 30 
dienų raštu pranešti vidaus 
reikalų ministrui, migracijos! 
skyriui, Lietuvos diplomatinei 
atstovybei ar konsulinei įstaigai i 
užsienyje. 

Pagal Lietuvos pilietybės įs- j 
tatymą, kitos valstybės piliety- j 
bę nuslėpęs asmuo netenka Lie- j 
tu vos pilietybės, iš jo yra atima- j 
mas Lietuvos piliečio pasas, be | 
to jis gali būti nubaustas admi
nistracine bauda iki 5,000 litų. 

Pasak A. Gavėno, jeigu nėra 
fizinės galimybės atimti paso iš 
„valstybę apgavusio piliečio", jo 
pasas duomenų bazėse yra skel
biamas negaliojančiu. 

Pareigūno teigimu, minėtus 
pažeidimus padaręs asmuo vėl 
gauti Lietuvos pilietybę galėtų 
tikėtis tik po 10 metų. 

J. Borisovui buvo įteiktas valstybinis apdovanojimas 
Atkelta iš 1 psl. 
Dariaus ir Girėno medaliu V. 
Adamkus pasirašė 2001 metų 
birželio 14 dieną. Medalis už 
nuopelnus Lietuvos aviacijai 
verslininkui įteiktas tų pačių 
metų liepos 6-ąją Valstybės die
nos proga. 

Beje, nuo praėjusių metų 
birželio, Seimui pataisius Vals
tybinių apdovanojimų įstatymą, 
šis medalis jiems nėra priskiria
mas. Jis tapo Krašto apsaugos 
ir Susisiekimo ministerijų žiny
biniu medaliu. 

V. Adamkaus referentas 
Audrius Penkauskas teigė tiks
liai neprisimenąs šio atvejo, 

tačiau patikino, kad, kandidatui 
atitikus reikalavimus, pagrindo 
atmesti teikimą nebūdavo. 

Pasak Prezidentūros kanc
lerio Andriaus Meškausko, pa
prastai tik trečdalis ar pusė iš 
siūlomų asmenų gauna apdo
vanojimus. 

Tačiau kategoriškos nuo
statos nėra, dalis atmestųjų gali 
būti svarstomi pakartotinai. 

A. Meškauskas pažymėjo, 
kad apdovanoti teikiami kandi
datai tikrinami Vidaus reikalų 
ministerijos registruose, ir kar
tais juose randama tam tikrų 
kliūčių, dėl kurių kai kurie as
menys yra „atsijojami". 

Prezidentūros kanclerio tei
gimu, J. Borisovas medaliu ap
dovanotas Susisiekimo ministe
rijos teikimu. 

Pagal jau minėtą įstatymą 
J. Borisovas apdovanojimo ne
tekti galėtų už veiklą, nesuderi
namą su apdovanotojo garbe. 

Medalį iš savo finansinio 
rėmėjo turėtų atimti dabartinis 
prezidentas R. Paksas. 

J. Borisovui medalis būtų 
atimtas tik tada, jei būtų įrody
ta, kad paramos sportinei avia
cijai jis neteikė arba ta parama 
buvo skirta iš „nešvarių" šalti
nių. 

Lietuvos kino studija — vietinių 
investuotojų rankose 

Atkelta iš 1 psl. 
„Lietuvos kino studija turi 

didžiulį potencialą — techninę 
bazę, specialistus, patirtį. Visa 
tai galima išnaudoti efektyviau. 
Mes ketiname plėsti kino studi
jos bendradarbiavimą su šalies 
bei užsienio prodiuseriais, in
vestuoti į techninę įrangą bei 
.specialistų rengimą", sakė „Te-
livesta" atstovas Titas Sereika. 

„Telivesta" atstovai penkta
dienį planus aptarė su Lietuvos 
filmų statytojais ir bei režisie
riais — Šarūnu Bartu, Uljana 
Kim, Giedre Beinoriūte, Valdu 
Navasaičiu, Linu Ryškumi, Ig
nu Miškiniu ir kitais. 

Kino kūrėjų nuomone, iki 
šiol į Lietuvoje vykdomus už
sienio kino bendrovių projektus 
buvo mažai pasitelkiama vietos 
specialistų, be to, Lietuvos kino 

kūrėjai negalėjo naudotis kino 
studijos baze dėl labai aukštų 
kainų, studija mažai dėmesio 
skyrė ir kino meno plėtrai. 

„Lietuvoje yra daug profe
sionalių, progresyvių kino spe
cialistų, kurie gali prisidėti prie 
sėkmingos Kino studijos plėt
ros. Mes esame pasirengę su
teikti jiems visas galimybes 
dirbti ir kurti", teigė T. Sereika. 

Kino studijos privatizavimo 
sąlygose numatyta, kad metinė 
studijos apyvarta iš pagrindinės 
veiklos turi sudaryti ne mažiau 
kaip 70 procentų. 

Praėjusiais metais Lietuvos 
kino studijoje buvo sukurti 7 fil
mai, šiemet ketinama nufilmuo
ti dar daugiau. 

LKS numatyti bendri pro
jektai su britų, vokiečių, rusų 
kinem atoerafin i nkais. 

* Rad ika l ios Lietuvos 
laisvės sąjungos vadovas 
parlamentaras Vytautas Šus
tauskas stojo ginti prezidentą 
Rolandą Paksą nuo, jo teigimu, 
melo ir juodinimo kampanijos 
žiniasklaidoje. „Lietuvos de
mokratinėje valstybėje, kuri 
taip uoliai skelbiasi pasauliui 
einanti į ES ir NATO, didelę 
įtaką daro žiniasklaida, kuri, 
nesulaukdama teismo nuo
sprendžio, pati tampa teisėja ar 
prokurore", teigia V. Šustaus
kas, prezidento juodinimo kam
paniją susiejęs su savo asme
niniu patyrimu, kai ji» buvo 
šmeižiamas Enriko Daktaro by
loje. „Žiniasklaida gavo antau
sį ir nutilo. Tačiau nė vienas 
spaudos leidinys ir nė viena te
levizija nepajėgė peržengti pa
dorumo ir moralės slenksčio ir 
atsiprašyti manęs už neteisin
gai paskleistą informaciją", sa
kė jis. (BNS) 

Birželio 16-22 d. Tilžės 
miesto lietuviškos sekmadie
ninės mokyklos mokiniai sto
vyklavo Bitėnuose, prie Mar
tyno Jankaus namo-muzie
jaus. Tame name veikė spaus
tuvė, kurioje buvo spausdina
mos knygos ir laikraščiai. Iš 
čia ir Tilžės miesto lietuviškos 
spaudos draudimo metais 
knygos ir laikraščiai knygne
šių buvo gabenami į Didžiąją 
Lietuvą. Apie tai sužinojome 
ir iš koplytstulpio su varpu 
viršuje, ir iš labai mielos ir 
geros muziejaus direktorės 
Giedrės Skipitienės. Mus 
žavėjo, savo darbu šventai 
atsidavęs, žmogus, M. Jan
kaus dvasios gaivinimui pa
sišventusi darbšti bitelė, ap
linkos grąžintoja Giedrė. 

Pačią pirmąją atvykimo 
dieną mus graužė rūpestis, 
kaip pastatyti palapinę be 
įrankių, reikalingos medžia
gos. Iš rūpesčių išvadavo 
tenykštis gyventojas Aidas 
Antanaitis, kuriam į pagalbą 
atskubėjo Alvydas Stanke
vičius. Jis parūpino medienos, 
pastatė palapinę. Aidas dar 
vieną asmeninę palapinę pas
tatė atskirai nuo mergaičių. 
Bet tuo jų rūpestis nesibaigė: 
Aido žmona Ramunė vargo 
dėl mūsų, virdama sriubą, 
Aidas iškepė mėsos... Anta
naičių septynmetė dukra Živi
lė nuvedė mus prie nuos
tabaus gandrų medžio. Vaikai 
susidraugavo. 

Naktys buvo šaltos. Po 
nakties lietaus drėgnoje pa
lapinėje direktorė Giedrė ap
rūpino mus dviem miegmai
šiais, pripučiamaisiais mai
šais, pasirūpino ir mokytoja 
Vanda Vasiliauskiene, kad 
nesušaltų. 

Šaltam orui esant, mažiau
sią stovyklautoją Liudą nak-
vyndino savo namuose. To
kios globos mes nesitikėjome, 
apstulbome tokiu žmonių ge
rumu. Pienas ir kiaušiniai — irgi 
geros moters. Už visą geru
mą, kurį patyrėme, niekaip ne
atsidėkosime visą savo gy
venimą. 

Martyno Jankaus muziejus Bitėnuose. 

Kitą dieną mūsų stovyklo
je apsilankė Etninės kultūros 
globos tarybos nariai, pir
mininko pavaduotoja Virgi
nija Kondratienė ir Lietuvos 
Romuvos sąjungos pirminin
kas Jonas Trinkūnas su są
jungos narėmis. Gražiai pra
leista diena ant Rambyno 
kalno. Krivis ir vaidilutės mo
kė mus Joninių tradicijų. 
Aplink aukurą ėjome dainuo
dami. Krivis į aukuro ugnį 
bėrė Gabijai ir Protėvių dva
siai grūdus bei kitas dovanas. 
Tą darėme ir mes, turėjome 
pasakyti dvasioms savo troš
kimus. Mergaitės sudegino 
aukuro liepsnoje vainikėlius. 
Kupoliavome. Krivis būrė 
ateitį iš surinktų žolynų. 
Kalno papėdėje šokome 
ratelius. Vėlgi graži dovana. 

Keliavome ir Panemunės 
žaviuoju keliu, lankėmės pa
kelės pilyse. Iš Raudonės pi
lies bokšto gėrėjomės pla
čiomis apylinkėmis. Puikus 
vairuotojas Arvydas Bružas 
sudarė sąlygas pabūti laive. 

Ir mes stengėmės kai ką 
naudinga nuveikti: palais-
tėme prie muziejaus gėlynus. 
Menkas tas mūsų darbelis, 
palyginus su tuo, ką minėti 
žmonės darė. 

Laikas bėgo įspūdingai ir 
greitai. Po Joninių šventės 
ant Rambyno kalno parvy-
kome namo. 

Visų vardu ačiū už jūsų 
širdies šilumą ir dosnumą 
mums, Tilžės lietuvių vai
kams, gerieji žmonės. 

Viktoras J a k u t i s 

LEIDYBOS AMATAS - SUDĖTINGAS 
KAIP MENAS 

Jonas Petronis, leidėjo darbą 
pradėjęs daugiau nei prieš pu
sę amžiaus, dabar dirba savo 
privačioje leidykloje, kurios 
svarbiausiu tikslu laiko M. K. 
Čiurlionio kūrybos populiari
nimą. Per šį ilgą profesinės 
veiklos laikotarpį J. Petronio 
gyvenimą nuolat ženklino su
sidūrimai su kraštutiniais po
žiūriais į jo darbą, pastarojo 
nulemtą gyvenimo būdą, pa
galiau ir į pačią M. K. Čiurlio
nio kūrybą, kuriai leidėjas 
skyrė tiek daug dėmesio. Gal
būt taip buvo todėl, kad J. 
Petronis tam tikra prasme yra 
maksimalistas, siekiantis kiek 
galima geresnių savo darbo 
rezultatų, branginantis meilę 
M. K. Čiurlionio menui, kuri 
įtvirtino ir leidėjo profesinės 
atsakomybės pajautimą. 

J. Petronis gimė 1911 m. 
Utenoje. Ūkininko šeimoje jis 
augo kartu su penkiais jau
nesniais broliais. Savo tėvą J. 
Petronis prisimena, kaip „pa
žangų" žmogų, kurio plačias 
pažiūras lėmė keli apsilanky
mai Jungtinėse Amerikos Vals
tijose. Pasak J. Petronio, tėvas 
norėjo už Atlanto išsivežti ir 
visą šeimą, tačiau šiuos pla
nus sugriovė prasidėjęs Pir
masis pasaulinis karas. Ta
čiau, nors ir likęs Lietuvoje, 
būdamas vyriausias sūnus, J. 
Petronis vienintelis iš savo brolių 
mokėsi vidurinėje mokykloje. 
Vėliau atvykęs dirbti į Kauną, 
J. Petronis teigia, pastebėjęs 
didžiulį kaimo žmonių ir mies
tiečių požiūrio į meną ir M. K. 
Čiurlionio kūrybą skirtumą. 
Jei valstiečiai jos per daug 
nevertindavo, tai mieste jai 
buvo rodomas gana didelis su

sidomėjimas. J. Petronis prisi
mena, kad šio menininko 
paveikslai buvo eksponuoti 
Stepo Žuko technikume, M. K. 
Čiurlionio muziejų kiekvieną 
savaitę aplankydavo svečiai iš 
užsienio. Šio menininko kūry
ba buvo eksponuota ne tik 
Kaune, bet ir Maskvos lite
ratūros ir meno dekadoj. 

Jei būta įvairaus požiūrio į 
M. K Čiurlionio kūrybą, tai ne
mažiau įvairus buvo ir aplin
kinių žmonių J. Petronio veik
los vertinimas. Knygų leidybai 
paaukojęs didelę dalį asme
ninio gyvenimo, jis sulaukė ne 
tik oficialaus pripažinimo ir 
įvertinimo, tačiau pelnė ir 
bendradarbių pagarbą - net ir 
tada, kai J. Petronis baigė 38 
m. trukusį darbą „Vagos" lei
dykloje, jis dažnai aplankyda
vo buvusius bendradarbius, su 
jais draugiškai bendravo. Vi
sai kitoks yra J. Petronio šei
mos požiūris į meną ir jo paties 
veiklą, - įgiję su menu nesu
sijusį išsilavinimą, artimieji pas
tarajai neskiria didelio dėmesio. 

įvairiai savo bendradarbius, 
dirbusius jau atkurtoje priva
čioje leidykloje, vertina ir pats 
J. Petronis. Čia išryškėja jo 
reiklumas, siekis artėti prie 
tobulumo, nepakantumas bet 
kokiems leidinių trūkumams. 
Įsikūręs buvusiose skalbyklos 
patalpose, jis čia siekia pa
rengti nepriekaištingos koky
bės leidinius. Galbūt būtent 
šis reiklumas sau ir kitiems J. 
Petronio leidybą skatina ver
tinti, ne tik kaip amatą, bet 
priartina prie meninės kūry
bos, kurioje neįmanomi jokie 
kompromisai. 

Tomas Pabed inskas 

A f A 
LEONIDĄ KAZĖNIENĖ 

KIRKUTĖ 
Mirė 2003 m. lapkričio 6 d. 
Nuliūdę liko: vyras Gediminas, dukra Ramunė, 

sūnus Kęstutis su žmona Irena, brolis Liudas su žmona 
Irena, vyro sesuo Irena Lietuvoje ir kiti artimieji Ame
rikoje ir Lietuvoje. 

A. a. Leonidą priklausė „Dainavos" ansambliui, 
skautėms, Lietuvių fondui, Lietuvių Bendruomenei. 

Velionė bus pašarvota sekmadienį, lapkričio 9 d. 
nuo 3 v. p.p. iki 9 v.v. Petkaus laidojimo namuose, 
12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, lapkričio 10 d. Iš Pet
kaus laidojimo namų 9:30 v.r. velionė bus atlydėta į Pa
laimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 
10 v.r. bus aukojamos šv. Mišios už Jos sielą. Po Mišių 
velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse. 

L iūdin t i šeima i r artimieji 

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

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

jau daug metų teikia pagarbų patarnavimą liūdesio valandoje. 
Jų laidojimo namai yra Čikagoje ir priemiesčiuose. 

kiekvienam lengvai pasiekiami. 
Atliekame ir kūno sudeginimo (cremation) patarnavimus. 

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius 

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632 

1-773-523-0440; 1-708-873-0500 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Tur i laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

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, 16600 S. O AK PARK AVE. 

ALL PHONES 
CHICACO 1-773-476-2345 

NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 
Tel. 1-800-994-7600 

Mnvw.petkusfuneralhomes.com 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9 2 3 6 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

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

1-708-430-5700 

PASINAUDOKITE „DRAUGO" SPAUSTUVĖS 
PATARNAVIMAIS 

Dienraštis „Draugas" spausdinamas modernioje, savoje spaus
tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos modernesnės spaustuvės visoje 

Amerikoje. „Draugo" spaustuve spausdina lietuviškas knygas, 
žurnalus, laikraščius, programas, pakvietimus, plakatus, bilietus, 
reklamines brošiūras, vokus su adresais, paruošia oficialių laiškų 
popierių su siuntėjo, organizacijų adresais, pasirinktais šūkiais. 

Nedaug yra spaudos darbų, kurių dienraščio „Draugo" 
spaustuvė negalėtų atlikti. 

Kiekvienas spaudos darbas, duotas „Draugo" spaustuvei, yra 
parama dienraščiui. „Draugas" turi atlikti daug papildomų 

spaudos darbų, kad galėtų išsilaikyti ir daryti pažangą. 
Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei kitų 

lietuviškų draugijų vadovybę pasinaudoti „Draugo" spaustuvės 
patarnavimu Atvykite bent pasiteirauti kainų ir sužinoti, 

ką mūsų spaustuvė gali Jums suteikti. 
Remkite „Draugą", kuris palaiko lietuvių kultūrinį gyvenimą 
išeivijoje — duokite spaudos darbus „Draugo" spaustuvei. 

Juk „Draugas" stengiasi aprašyti visus renginius ir organizacijas. 
todėl nėra kto tokio, išeiviją jungiančio, veiksnio, kaip „Draugas". 

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės: 
Valentinas Krumplis 

DRAUGAS 
4645 W. 63 Street Chicago. IL 60629 
Tel.: 773-585-9500; Fax: 773-585-8284 

Kv= 

http://www.petkusfuneralhomes.com
http://Mnvw.petkusfuneralhomes.com


DRAUGAS, 2003 m. lapkričio 8 d., šeštadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKESEi 

A.tA. Leonidą Kazėnienė, 
gyvenusi Lemonte, IL, mirė 
lapkričio 6 d. 

Į Čikagos Cultural Center 
rengiamus Europos literatū
ros vakarus „New European 
Literature 2003", vyksiančius 
lapkričio 9 d., sekmadienį, 6 
v.v., kur savo kūrybą skaitys 
rašytoja Eglė Juodvalkė, įėji
mas nemokamas, o į lapkričio 
9 d., 2 v. p.p., Italijos kultūros 
centre, Instituto Italiano di 
Cultura, vyksiantį vakarą bi
lietas kainuoja 6 dol. 

Čikagos ramovėnai, talki
nami birutiečių ir šaulių, ren
gia 85 m. Lietuvos kariuome
nės atkūrimo sukakties pami
nėjimą lapkričio 23 d., sekma
dienį, Šaulių namuose. Minė
jimas prasidės 9:45 v.r., pake
liant vėliavas prie Laisvės 
kovų paminklo Jaunimo cent
ro sodelyje. Iškilmingos pa
maldos vyks 10 vai. Tėvų jė
zuitų koplyčioje. Jas aukos ir 
pamokslą sakys kun. Antanas 
Gražulis, SJ, giedos solistai 
Margarita ir Vaclovas Moni
kai, vargonuojant muz. Ma-
nigirdui Motekaičiui. Po pa
maldų - apeigos prie Laisvės 
kovų paminklo, pagerbiant 
kovotojus ir žuvusius ginant 
Lietuvos laisvę. Minėjimas 
Šaulių salėje prasidės 12 v. 
Pagrindinis kalbėtojas - gar
bės konsulas Vaclovas Klei
za, meninę dalį atliks Algi
mantas Barniškis, Lietuvių 
operos vyrų choras. Kviečia
me organizacijas atsinešti vė
liavas, o visuomenę skaitlin
gai dalyvauti. Po oficialios 
minėjimo dalies — kavutė. 

Palaimintojo Jurgio Matu
laičio misįjos choras ruošia 
tradicinį kalėdinių giesmių 
koncertą gruodžio 14 d., sek
madienį, 1:30 v. p.p. Tuojau 
po pamaldų - 12 vai. - bus 
choro rengiami pietūs. Visi 
kviečiami dalyvauti. 

Marąuette Parko Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje ruošiamasi įvesti 
šv. Mišių pakeitimus, patvir
tintus Amerikos vyskupų vi
soms katalikų parapijoms. 
Tarp pakeitimų yra ir naujų 
veiksmų. Pvz., Amerikos vys
kupai nustatė, kad pagarbos 
ženklas prieš priimant Eu
charistiją bus galvos palenki
mas prieš Kristaus Kūną ir 
Kraują dalintojo/os rankose. 
Apie visus kitus pakeitimus pa
rapijiečiai bus supažindinami. 

JAV LB Lemonto apylinkė 
lapkričio 9 d., sekmadienį, 12 
v. p.p., PLC didžiojoje salėje 
rengia „Rudens linksmybių" 
pietus. Kviečiame visus daly
vauti šioje linksmoje sekma
dienio popietėje, savo gausiu 
dalyvavimu paremti Lemonto 
LB. Vietas galima užsisakyti 
tel. 708-301-5881. 

Lapkričio 16 d., 12 v. p.p., 
Šaulių namuose, 2417 W 43 
St., vyks paskutinė rudens ge
gužinė. 

Lapkričio 9 d., 12 v., 
Jaunimo centre (5620 S. Cl-
aremont Ave., Chicago) vyks 
Panevėžiečių klubo metinis 
susirinkimas. Kviečiame at
vykti panevėžiečius ir visus 
prijaučiančius ir įsijungti į šio 
klubo veiklą, puoselėjant lie1 

tuvybę Čikagoje bei apylin
kėse. Informacija tel. 708-296-
1577. 

Lapkričio 9 d., po 10:30 v. 
ryto šv. Mišių, „Kavutės" po
pietėje švč. M. Marijos para
pijos salėje dalyvaus svečias, 
kun. Remigijus Monstvilas, 
kuris ruošiasi išvykti į Lietu
vą. Bus galimybė su kun. Remi
gijum pabendrauti. Jis dirba 
pastoracinį darbą kariuome
nėje, Tauragės apskrityje. Vi
sų laukiame parapijos salėje. 

Lietuvių rašytojų draugi
jos literatūros vakaras „Pa
vasaris rudenį" vyks lapkričio 
29 d., šeštadienį, 5 v.v., Jauni
mo centro kavinėje. Čikagiš-
kiai prašomi tą šeštadienį pa
skirti literatūrai. 

Šių metų iškilminga Pre
mijų šventė vyks lapkričio 15 
d., šeštadienį, 6 v.v., PLC, Le
monte, Lietuvių dailės muzie
juje. Pagerbsime muzikę, 
kompozitorę Giedrą Gudaus
kienę, žurnalistą Edvardą 
Šulaitį, aktorę Juliją Dantie-
nę, dailininką Rimą VisGirdą, 
radijo darbuotoją Alfonsą Dzi-
ką ir tautinių šokių mokytoją 
Jadvygą Reginienę. Premijų 
čekius laureatams įteiks Lie
tuvių fondas. Meninę pro
gramą atliks muzikai iš Bos
tono: smuikininkas Dainius 
Puodžiukas ir pianistas Aidas 
Puodžiukas. Plačiau apie šių 
metų premijų laimėtojus skai
tykite šios dienos „Draugo" 
Kultūros priede. 

JAV LB Brighton Parko 
apylinkės valdyba kviečia į 
Švč. M. Marijos Nekaltojo 
Prasidėjimo parapijos salę šį 
sekmadienį, tuojau po 10 v. r. 
lietuviškų šv. Mišių, pasi
vaišinti labai skaniais cepeli
nais. Pelnas skiriamas švieti
mo reikalams. 

„Seklyčioje" lapkričio 12 
d., 2 v. p.p., trečiadienio po
pietėje bus rodoma vaizda
juostė „Kur bėga Šešupė, kur 
Nemunas teka", sudaryta 
Aleksandro Plėnio (jau II 
laida). Tai viena iš gražiausių 
juostų, kurioje užfiksuoti 
gamtos vaizdai, bažnyčios, pi
lys, įvairiausi paminklai, ro
dantys tautos praeitį, minti
mis sugrąžinantys į numylė
tą šalį. Tai mūsų tėvynė, graži 
Lietuva. Visi maloniai kvie
čiami atvykti, pasidžiaugti bei 
mintimis pasivaikščioti jau
nystės takeliais. 

Čikagos lituanistinei mo
kyklai reikalingi ikimokykli
nių klasių mokytojai. Skam
binti ČLM direktorei Jūratei 
Dovilienei tel. 630-832-6331. 

DRAUGO FONDAS 
4545 WEST 63rd STREET 

CHICAGO, IL 60629 
Tel.: 773-585-9500 

DEŠIMTASIS DRAUGO 
FONDO GIMTADIENIS 

Draugo fondo steigėjai,, pirmieji inkorporavimo direktoriai, pirmajame 
posėdyje 1993.11.04. Iš dešinės sėdi: Jurgis Ričkus - vaidybos pirmininkas 
ir sekretorė Ramunė Kubiliutė. Stovi: Bronius Juodelis - iždininkas ir 
teisinis patarėjas adv. Rimas Domanskis. 

Išėjęs į pensiją 1992 metų 
gale iš Chicago Board of Edu-
cation, kur dirbau administra
toriaus ir Valstybinės komer
cijos mokyklos mokytojo—koor-
dinatoriaus pareigose, paju
tau, kad per daug turiu laisvo 
laiko. Buvau įsivėlęs į eilę 
darbų Lietuvių Bendruome
nėje, rašiau į spaudą, bet-tą 
dariau daug metų greta regu
liarios tarnybos. 

- Mums reikia korektūrų 
skaitytojo, - skambina man 
„Draugo" redaktorė Danutė 
Bindokienė 1993 metų pava
sarį. Ar sutiktum padirbėti po 
4—5 valandas į dieną? 

Sutikau, apžiūrėjęs savo 
naują tarnybą. „Drauge" be
dirbant, priešpiečius kartu be
valgant, arčiau susipažinau su 
JDraugo" leidybos problemo
mis ir rūpesčiais. Jų pagrindu 
buvo finansų stoka. Ypač pa
vasarį bei vasarą, kai prenu
meratų a tnauj inimas labai 
mažas. 

Susirūpinęs vaikščiojo 
tuometinis administrator ius 
Vytautas Radžius. Ar bus kuo 
algas mokėti? Užgriuvo ir 
stambios pašto sąskaitos. 
Nuolat „Draugą" lėšomis rėmę 
tėvai Marijonai jau buvo 
pavargę ir sakė, kad šis kartas 
jau bus paskutinis , parėmė 
20,000 dolerių. 

Pagrindinis rūpestis krito 
ant JDraugo" leidėjų galvų -
„Lithuanian Catholic Press 
Society" direktorių tarybos, 
kuri iždo neturėjo. 

- Kaip toliau leisime 
„Draugą?" - rūpinosi leidėjai. 

- Aš seniai sakiau, kad 

reikia sukurti Draugo fondą, 
- tvirtino „Draugo" moderato
rius kun. Viktoras Rimšelis, 
MIC. 

— Tai kodėl nesukūrėt? 
— Nėra kas vadovautų 

tam fondui. Kas pinigus rink
tų, - aiškino moderatorius. 

- O kodėl apie tai nerašo 
„Draugas"? - klausiau toliau. 
- Juk ir Lietuvių fondas pra
sidėjo nuo dr. A. Razmos 
straipsnio paskelbimo „Drau
ge"'1960.12.08 laidoje. 

Straipsniai 'Drauge' apie 
Draugo fondą prasidėjo 1993 
m. rugpjūčio mėnesį. Pirma
sis buvo Br. Juodelio „Taisyki
me 'Draugo' finansinį stogą", 
straipsnis „Draugo" 1993.08.-
20 laidoje. Kitas „Draugo" 
1993.08.26. laidoje buvo Ma
rijos Remienės laiškas „Steiki
me 'Draugui' fondą". „Draugo" 
1993.08.28 laidoje Danutės 
Bindokienės vedamasis „Kad 
ilgą iešmą bedrožiant šuo keps
nio nenuneštų" jau konkre
čiai klausė, kodėl nesteigia
mas Draugo fondas „Draugo" 
leidybai paremti? „Draugo" 
1993.09.24 laidoje Bronius 
Juodelis straipsnyje „Draugo 
fondas - būtinybė" rašė, kad 
reikia sukurti milijoninį 
Draugo fondą. Fondo idėją to
liau judino Danutė Bindo
kienė ir kiti asmenys. 

- Paimk į rankas Draugo 
fondą. Pats esi patyręs admi
nistratorius ir buvęs geras 
Bendruomenės iždininkas. 
JDraugo" korektūrų taisymą 
moterys atliks. - prispyręs 
mane kvietė į Draugo fondo 
iždininkus ir direktorius dr. 

Antanas Razma, tuometinis 
„Draugo" leidėjų direktorių 
tarybos pirmininkas. 

Straipsniuose „Drauge" 
paskelbtas Draugo fondo rei
kalingumas buvo pozityviai 
sutiktas JDraugo" skaitytojų. 
Dar neįkūrus Draugo fondo, 
dar iždui neturint sąskaitos 
banke, pradėjo plaukti aukos 
Draugo fondui. Jos buvo re
gistruotos administratoriaus 
Vytauto Radžiaus ir laikomos 
„Draugo" sąskaitoje, vėliau 
perduotos Draugo fondo iždui. 
Pirmoji 500 dol. auka buvo iš 
Marijos Remienės. Jos para
gintos, po 500 dol. aukojo: 
Birutė Jasaitienė, dr. Albina 
Prunskienė ir Mary Vaitkus. 

Nors aukų rinkimas jau 
vyko, pati Draugo fondo insti
tucija buvo įkurta tik 1993 m. 
lapkričio 12 dieną, ją inkor
poruojant Illinois valstijoje, 
gaunant fondo „čarterį", įre
gistruojant atsakingus steigė
jus, pirmuosius korporacijos 
direktorius. Jais buvo: Bro
nius Juodelis, Ramunė Kubi
lius ir George Ričkus. Inkor
poravimo data teisiškai laiko
ma organizacijos gimtadieniu, 
o registruoti direktoriai yra 
organizacijos įsteigėjai. 

Visą inkorporavimo darbą 
atliko ir „BiLaws" paruošė 
JDraugo" leidėjų tarybos teisi
nis patarėjas advokatas Ri
mas Domanskis. Pirmuoju 
valdybos pirmininku buvo 
Jurgis Ričkus. Jam nepavy
kus sudaryti valdybos, jos 
funkcijos buvo perkeltos į 
direktorių tarybą, jas atlie
kant tarybos iždininkui, ku
riuo, nuo pat Draugo fondo 
pradžios yra Bronius Juode
lis. 

Draugo fondo direktorių 
skaičius 1993 m. gruodžio 
mėn. buvo pakeltas iki de
vynių, juos kooptuojant, o 
1994 m. rudenį narių metinia
me suvažiavime direktoriai 
buvo išrinkti. Pirmuoju DF 
tarybos pirmininku buvo iš
rinktas Bronius Juodelis, ku
ris iki šiol buvo perrenkamas 
direktorių tarybos. 

Nei pirmieji straipsniai 
apie Draugo fondą, nei pirmo
sios aukos nepadarė fondo mi
lijonierium su daugiau nei 
pusės milijono fondo išmokė
jimų dienraščio JDraugo" lei
dybai. Tą atliko Draugo fondo 
garbės nariai, nariai ir rėmė
jai. Prie to prisidėjo ir Draugo 
fondo investavimų tvarkytojai 
(Jonas Vaznelis ir jo komite
tas) bei buvusi labai palanki 
investavimų birža. 

Švenčiant dešimtąjį Drau
go fondo gimtadienį, stenki
mės ir toliau auginti Draugo 
fondą (visi esame jo auklės), 
tuo padėdami „Draugo" iš
laikymui, tuo skatindami 
JDraugo" leidėjus ir adminis
traciją labiau „pasitempti" ei
namųjų pareigų atlikime. 

Bronius Juodelis 

..Draugo" svečiai fotografai, kultūrininkai, visuomenininkai iš Tauragės, 
kurie buvo atvykę dalyvauti fotografijos parodoje Lemonte, IL, PLC, 
Čiurlionio galerijoje Jono Ruprio nuotraukoje: (iš kairės) Vytautas But
kus, Sigitas Kanoevycius ir Romualdas Vaitkus. 

„DRAUGE" VEIKIA 
Jau mėnuo „Drauge" vei

kia darbo agentūra, kurią ve
da „Draugo" administratorius 
Valentinas Krumplis ir Linas 
Kevličius. Kaip agentūrai se
kasi, atsako Linas KevličiuB. 

- Iš tiesų labai neblogai. 
Labai daug žmonių ateina. 
Per dieną - bent 5-6 žmonės, 
nors mes dirbame tik kelias 
valandas. Negalvojau, kad 
tiek žmonių bus reikalingi pa
galbos. Žmonės skambina, kai 
kurie verkia. J ie bandė ieškoti 
darbo, buvo apgauti , paliko 
kažkur pinigus. Žmonės ieško 
saugumo. Kai kuriems žmo
nėms taip reikia darbo, kad jie 
pasiruošę dirbti bet kokį dar
bą, tik pasiūlyk. Džiaugiuosi, 
kad jiems galėsime padėti. Tik 
žmonės kartais ne visai tiksliai 
įsivaizduoja darbo suradimo 
procesą. Todėl noriu pasakyti, 
kaip mūsų agentūra veiks. 
Mes pirmąsias 3-4 agentūros 
darbo savaites paskyrėm tam, 
kad surastume žmonių, kurie 
ieško darbo, ir sukurtume 

DARBO AGENTŪRA 
darbo ieškančių informacijos 
bazę. Per šias savaites mes su
rinkome netoli 50 žmonių, ku
rie ieško darbo. Antras etapas 
būtų - surasti darbdavių ir 
panaudoti tą mūsų informaci
jos bazę. Taip pat mes pra
šome visų lietuvių, kurie žino 
apie laisvas darbo vietas, kad 
jie mums apie tai praneštų. 
Mes, žinoma, dirbame ir sa
vais kanalais, bet su visų lie
tuvių pagalba tai būtų padary
ti lengviau ir visiems naudin
giau. Buvo tokių atvejų, kai 
žmogus paskambina 3 vai. ir 
po pusvalandžio teiraujasi, ar 
jam jau surastas darbas. No
riu pranešti, kad per pusę va
landos darbo negalima suras
ti. Tai fantastika. Kartais at
sitinka stebuklų, bet tai išim
tiniai atvejai. Pats priėmimo į 
darbą procesas Amerikoje nė
ra toks paprastas. Kad mes 
žmogų nusiųsime pas darb
davį, tai dar neužtikrina, jog 
jis tą darbą gaus. Tik kai mo
kami maži pinigai, į darbą pri

imama lengviau. Mūsų dar
bas sunkus ta prasme, kad 
mes turime žmogui, kuris ieš
ko darbo, padėti pasiruošti in
terviu - pasikalbėjimui su 
darbdaviu, parašyti reziume -
prisistatymą tam, kad jį tikrai 
pakviestų į pirmąjį interviu. 
Dauguma kompanijų, kurios 
moka gerus pinigus, tas inter
viu procesas dabar yra apytik
riai 4 lygių. Tu ateini į kom
paniją, užpildai aplikaciją ir 
reziume. Iš tavo reziume darb
davys sprendžia, pakviesti ar 
nepakviesti pokalbiui (gali ir 
nepakviesti). Ir tokių "pokal
bių gali būti ne vienas. Darb
davys nori įsitikinti, kad tu 
esi būtent tas žmogus, kurio 
jie ieško. Vaikus ar senelius 
prižiūrėti gal ir nereikės ateiti 
2-3 kartus. Mūsų agentūra 
negali užtikrinti, kad žmogus 
bus priimtas į darbą, mes ga
lime tik surasti darbą. San
dėrio baigtis priklauso nuo to, 
ar pats žmogus patiks darbda
viui, ar darbdavį patenkins 
ieškančiojo darbo kvalifikaci-

SKELBIMAI 
Advokatas 

Vytenis Lietuvninkas 
4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel. 773-284-0100. 

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

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

Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

E-mail: Gibaitis@aol.com 
Toū firee 24 hr. 888-7766742 

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

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S BUTVILAS 
Tel . 312-580-1217 

135 S LaSaDe #2300 Chicago, IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadienia i s 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

• Baltic monuments, 1108 
Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. 
Tel. 630-243-8446. Leonidą 
ir Gediminas KazėnaLPagei-
daujant atvykstame į namus. 

• Prieš užsisakydami pa
minklą aplankykite St. Ca-
simir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, brė
žinius. Prieš pastatant pa
minklą, galėsite apžiūrėti ir 
įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip jau buvo jūsų pageidau
ta. Sav. Lilija ir Vilimas Nel
sonai. Tel. 773-233-6335. 

• DĖMESIO! VIDEO 
APARATU SAVININKAI! 
Norėdami tikrai kokybiškai 
išversti video įrašus iš 
Lietuvoje naudojamos PAL 
sistemos į amerikietiškąją 
NTSC ir atvirkščiai, kreip
kitės į INTER-VIDEO 3533 
S. Archer Ave., Chicago, IL 
60609. TeL 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. 

• FANTASTIKA! TO DAR 
NIEKAD NEBUVO! Tik 
15,9 cento skambinant į Lie
tuvą, 4,9 cnt JAV bet kada. 
Jokių papildomų mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Ko
kybiškiausias ryšys. Kreip
kitės vakarais lietuviškai į 
DIAL NOW atstovą su 9 me
tų patirtimi tarptautiniuose 
ryšiuose. Tel. 708-386-0556. 
Naudodami DIAL NOW pas
laugas, tuo pačiu remiate 
išeivijos lietuvišką žiniasklai-
dą. DIAL NOW — patikimiau
sias ryšys su Lietuva bei visu 
pasauliu! 

• Karaliaučiaus krašto 
lietuviukų mokyklų paramai 
per Mažosios Lietuvos lietu
vių draugiją Čikagoje aukojo: 
$500 Angelika Dudėnienė; 
$100 Vladas ir Anelė Bar
kauskas, Kazys ir Genovaitė 
Trečiokas; $50 Aleksandras 
Jasčemskas, Kostas Norvilą, 
Klaus ir Aldona Pintsch, 
Giedrė Elena Venckus; $30 
dr. Daina Variakojis; $25 Ri
mantas ir Daha Bitėnai, Jo
nas Jurkūnas, Algis Lukas, 
Balys Milaknis, Elena Rožė-
nienė, Vitalis Svazas, Anta
nas ir V. Valavičiai; $20 Vi-
toldas Gruzdys, Danguolė 
Griganavičius, Henrikas Lau
čius; $10 Elena Purtulis, Al
dona Venckunas. Dėkojame 
visiems rėmėjams. „Karaliau
čiaus krašto lietuvybei'', 1394 
Middleburg Ct., Naperville, 
IL 60540-7011. 

• „Saulutė", Lietuvos vai
kų globos būrelis dėkoja už 
aukas padėti vargingai 
gyvenantiems vaikams, bei 
studentams Lietuvoje. Auko
jo: Dana Sakalienė $240 me
tams paremti mergaitę. Labai 
ačiū, „Saulutė" (JSunlight 
Orphan Aid") 419 Weidner 
RdL, Buffalo Grove, IL 60089, 
tel. (847) 537-7949. TAX ID 
#36-300339 

• JLietuvos Našlaičių glo
bos" komitetas nuoširdžiai 
dėkojo geraširdžiams aukoto
jams už prisiųstas aukas. Po 
$300 dviejų našlaičių paramai 
atsiuntė Algis S. Gečas, At
lantic City, N.J.; J. ir S. Užu
pis, Worth, IL ir S. Pumputis, 
Downers Grove, IL. Po $150 
atsiuntė John ir Elena Radas, 
Livonia, MI; Vida Rimas, Ri-
verside, IL; Sofija Jelionienė, 
Darien. IL; Mary Mažens 
Sullivan, Oxford, Ct; George 
Akerley, Oaklyn, N.J.; Ri-
chard ir Grace Austin, Short 
Hills, N.J.; Nijolė Užubalienė, 
Chicago, IL; Peter ir M. Rulis, 
Juno Beach, FL; Donna Cam
pbell, Marlton, N.J.; $100 
atsiuntė Dorothy E. Dumb, 
Far Rockaway, N.Y.; $15 
Bernita H. Pollock, Overland 
Park, KS. 

A.a. Birutės Jasaitienės 
atminimui našlaičių paramai 
$100 atsiuntė kun. Vytas 
Memenąs, Oakbrook Terrace, 
IL. 

A.a. Al Jakniūno atmi
nimui našlaičiams $100 auko
jo EQ2, Inc., Burlington, VT. 
Visiems aukotojams dėkingas 
JLietuvos Našlaičių globos" 
komitetas, 2711 West 71st 
Street, Chicago, IL 60629. 
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KALĖDINIUS SIUNTINIUS LAIVU 
PRIIMAME IKI 

LAPKRIČIO 12 DIENOS 
LĖKTUVU — IK! 

GRUODŽIO 5 DIENOS 

Dienraščio „DRAUGAS" patalpose 
4545 W. 63 Str., Chicago, IL 60629 

^ " ^ TEL: 1-8O0-772-7624 
Siaurinėje dalyje — 699 Livtey Blvd. Eik Grove Village, IL 60007 

TEL 1-800-262-3797. 

I BALTIA EXPRESS | 
ja, jo asmeninės savybės. Mes 
esame tik tarpininkai - gali
me surasti ieškantį darbo ir duo
dantį darbą ir juos suvesti. 
Buvo tokia moteriškė, kuri pa
skambino ir pasakė: „Ieškau 
darbo, tik nenoriu jokio inter
viu, aš noriu iš karto dirbti". Mo
teriškė nesupranta: aš jai ne
galiu duoti darbo. Aš nesu 

darbdavys. 
Pokalbius apie darbo pa

ieškas pratęsime kituose ,JDrau-
go" numeriuose. Agentūra 
veikia treč. 12:30-4:30 v.p.p., 
ketv. ir penkt. 11-13 v.p.p.; tel. 
773-585-4249; e-mail darboa-
gentura@hotmail.com 

Kalbėjosi 
Audronė V. Škiudaitė 
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