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Aukšti pareigūnai kaltinami 
sąmokslu prieš Seimo 

pirmininką 
Vilnius, gegužės 4 d. (BNS) yra susijęs su artėjančiais pre-

— Naujosios sąjungos (NS, so
cialliberalų) frakcijos Seime 
seniūnas Gediminas Jakavo-
nis kaltina prezidento pa
tarėją Albiną Janušką, Vals
tybės saugumo departamento 
(VSD) generalinį direktorių 
Mečį Laurinkų ir specialiąsias 
tarnybas bandymu sukompro
mituoti Seimo pirmininką 
Artūrą Paulauską. 

Kaip pranešė „Lietuvos ry
tas", G. Jakavonis apkaltino 
VSD ir Specialiųjų tyrimų tar
nybą (STT) esant „žaisliukais 
ir susidorojimo su neparan
kiais politikais įrankiu" prezi
dento patarėjo nacionalinio 
saugumo ir gynybos klausi
mais A Januškos rankose. 

Pastaruoju metu buvo pa-
skebta apie G. Jakavonio susi
tikimus bei pokalbius su Kau
no kriminalinio pasaulio auto
ritetais, abejotinos reputacijos 
verslininkais, prisiminta 1983 
metais jam iškelta baudžia
moji byla dėl trotilo vagystės 
iš sovietų armijos dalinio. Ši 
byla buvo nutraukta tuometi
nio Varėnos rajono prokuroro 
A Paulausko. 

„Man mestas šešėlis dėl 
ryšių su kriminaliniu pasauliu 

zidento rinkimais", teigė G. 
Jakavonis. Anot jo, A. Pau
lausko reputacija yra neprie
kaištinga, todėl bandoma pa
skleisti įtarimą, kad „korum-
puota jo aplinka, ir siekiama 
sužlugdyti Seimo pirmininko, 
kaip kovotojo už teisingumą, 
įvaizdį". 

Prezidento patarėjas A Ja
nuška G. Jakavonio išsakytus 
kaltinimus pavadino absur
diškais. Patarėjo teigimu, „mi
tas apie kažkokius sąmokslus 
paūmėja, kai vienas ar kitas 
politikos žmogus turi proble
mų". 

VSD vadovas M. Laurinkus 
taip pat atmetė jam politiko 
mestus kaltinimus. 

Seimo vadovas A Paulaus
kas patvirtino, kad G. Jakavo
nis įtarimais pasidalijo ir su 
juo. Socialliberalų vadovas 
neatmetė galimybės, kad kom
promituojant aplinką siekia
ma pakenkti ir jam. Tačiau A 
Paulauskas nesieja šių dalykų 
su būsimaisiais prezidento 
rinkimais ir teigė neturįs duo
menų, kad tai būtų specialiųjų 
tarnybų ir prezidento patarėjų 
darbas. 

Lietuvos Čikagoje 
kriminogeninė situacija gerėja 

Panevėžys , gegužės 4 d. dėl sudėtingos kriminogeninės 
(BNS) — Policijos departa
mentas teigia, kad kriminoge
ninė situacija Panevėžyje, dar 
vadinamame „Lietuvos Čika
ga", normalizavosi. 

Pastaraisiais metais šis 
Aukštaitijos miestas išgarsėjo 
sunkiais nusikaltimais. 1999 
m. sausio 25 d. buvo nužudy
tas Panevėžio apygardos pro
kuratūros Organizuotų nusi
kaltimų ir korupcijos tyrimo 
skyriaus vyriausiasis prokuro
ras Gintautas Sereika, pernai 
lapkričio 5 d. nužudyti Pane
vėžio apygardos prokuratūros 
vyriausiojo prokuroro pava
duotoja Vida Kazlauskaitė ir 
Pasvalio policijos inspektorius 
Sergejus Piskunovas. Jų žu
dikai iki šiol nesurasti. 

Kaip teigiama penktadienį 
išplatintame Policijos departa
mento pranešime, ypač page
rėjo sunkių nusikaltimų — 
nužudymų — išaiškinimas. 
Šiemet išaiškinti visi 5 Pane
vėžyje įvykdyti nužudymai, 
tačiau ankstesnio trijų parei
gūnų nužudymo išaiškinti ne
pavyko iki šiol. 

Praėjusių metų pabaigoje 

* Teismas „vožė antau
si" buvus iam komisarui — 
buvęs Policijos departamento 
generalinis komisaras Visval
das Račkauskas teisme patyrė 
pralaimėjimą. Vyriausiasis 
administracinis teismas pripa
žino, kad jis iš pareigų atleis
tas teisėtai. „Šis teismo spren
dimas padėjo kai kuriems po
litikams išsisukti iš keblios 
situacijos. Dabar jiems leng
viau — nėra žmogaus, nėra ir 
problemos", taip po teismo 
posėdžio sakė V. Račkauskas. 
Po teisino sprendimo jis ne tik 
prarado paskutinę viltį grįžti į 
Šias pareigas, bet ir įrodinėti 
savo tiesą. Kasacine tvarka 
Sis nutarimas nebeskundžia-
tnas. Vienintelis būdas su
grįžti į tarnybą vidaus reikalų 
sistemoje — laimėti konkursą 
į kokią nors laisvą vietą polici
joje. (R, KD. LR. Eltai 
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L j Tėvynėje pasižvalgius 

Protesto renginį prie Aplinkos ministerijos penktadieni surengė Lietuvos žaliųjų judėjimo atstovai, protestavę prieš 
Lietuvos gamtos niokojimą ir aplinkosaugos sistemos griovimą Protestuotojai laike plakatus su užrašais: „Ministeri
jos valdžia nesirūpina gamta", „Vietoj skvero — degalinė, viet.'j proto — pinigine", „Nepaverskime draustinių ty
rais!". Lietuvos žaliųjų judėjimo pirmininkas Rimantas Braziu;? tvirtina, kad jų ekspertai, išanalizavę dabartinės 
Aplinkos ministerijos veiklą, vienareikšmiškai pažymėjo — šios hstitucįjos vadovai sąmoningai atsisako jiems suteik
tų aplinkosaugos uždavinių. Tokiu būdu sukeliamas chaosas Lietuvos aplinkosaugoje ir grėsmė krašto gamtos verty
bėms. Kęstučio Vanago (Eltai nuotr 

situacijos ir augančio nusikal
stamumo Panevėžyje grupė 
Policijos departamento parei
gūnų atliko policijos veiklos 
patikrinimą. Ji nustatė, jog 
Panevėžio policija pasyviai ti
ria nusikaltimus, parengtinis 
tyrimas baudžiamosios bylose 
atliekamas nepilnai, o nusi
kaltimų užkardymas — ne
veiksmingas. 

Pašalinti trūkumus buvo su
darytas veiksmų prieš nusi
kalstamumą Panevėžio regio
ne planas, kurį vykdant, buvo 
skirtos papildomos policijos 
pajėgos viešajai tvarkai užtik
rinti, organizuoti renginiai, 
kurių metu miesto gyventojai 
buvo informuoti apie nusikal
timų užkardymą. 

Per tris šių metų mėnesius 
Panevėžyje buvo užregistruo
ti 808 nusikaltimai, pernai 
metais per tą pat) laikotarpi 
— 659. Šiemet išaiškinti 481 
nusikaltimai — daugiau nei 
pusė įvykdytų nusikaltimų. 
Pernai per tą patį laikotarpį 
buvo išaiškinta tik 37 proc. 
įvykdytų nusikaltimų. 

* Parlamentaro Vytauto 
Šustausko vadovaujama 
Lietuvos laisvės sąjunga 
(LLS) penktadienį į protesto 
mitingą sukvietė „telekomo 
vertelgišku įžūlumu pasipikti
nusius žmones". Prie „Lie
tuvos telekomo* būstinės Vil
niuje susirinko apie 300 pike
tuotojų iš Kauno bei Kaišia
dorių rajono. Labiausiai susi
rinkusiuosius įaudrino rengi
nio organizatorius V. Šustaus
kas, kuris iškoneveikė ne tik 
bendrovės generalinį direkto
rių Tapio Paarma, bet ir Lie
tuvos valdžią bei žiniasklaidą. 
„Mes vėl savo barikadose, nes
varbu, ar patekome į Seimą, 
ar ne. Mes ir toliau matome 
'naujosios politikos' skurdini
mo politiką — dar daugiau 
alinti Lietuvos žmones, todėl 
tylėti negalima. Išrinkus 
naują vyriausybe, tikėjomės, 
jog ji peržiūrės kapituliacinę 

Amerikoje — apie Lietuvos ir 
Lenktos bendradarbiavimą 

Vašingtonas, gegužės 3 d. 
(BNS) — JAV balandžio 29-
gegužės 2 dienomis viešė
jęs prezidento konsultantas 
Česlovas Okinčycas dalyvavo 
konferencijoje „Lenkai, jų pra
eitis ir jų kaimynai: atmintis 
ir susitaikymas'' bei susitiko 
su žymiais Amerikos lenkais. 

Kalbėdamas konferencijoje, 
Č. Okinčycas pažymėjo, kad 
šiais metais minimas Lietuvos 
ir Lenkijos diplomatinių san
tykių atkūrimo dešimtmetis 
atspindi naujos Lietuvos ir 
Lenkijos epochos pradžią, pa
remtą strateginiu bendradar
biavimu. Pasak konsultanto, 
Lietuva skiria ypatingą dė
mesį strateginių santykių su 
kaimynine Lenkija vystymui. 
Jis patikino, kad Lenkijos na
rystė NATO buvo ir Lietuvos 
sėkmė bei pastebėjo, jog Len
kija tapo „karšta" Lietuvos na
rystės NATO siekių rėmėja. 

Č. Okinčycas priminė Lietu
vos lenkų organizacijų pra
ėjusiais metais priimtą bendrą 
deklaraciją, kurioje paragino 
NATO valstybes priimti į savo 
gretas Lietuvą. Jis pakvietė 
Amerikos lenkus suteikti visą 
įmanomą pagalbą, kad per 
NATO plėtros viršūnių susiti
kimą 2002 metais Prahoje Lie
tuva būtų pakviesta tapti 
NATO nare. „Be saugios Lie
tuvos nebus saugios Lenkijos", 
pabrėžė Č. Okinčycas." 

Konferencijos dalyviams Č. 
Okinčycas perskaitė Valdo 
Adamkaus laišką, kuriame 
rašoma, kad per pastarąjį 
dešimtmetį Lietuva nuosekliai 
vykdė atminties ir susitaiky
mo politiką, kurios teigiami 
rezultatai geriausiai matosi 
Lietuvos santykiuose su Len
kija. Laiške pažymima, kad 
abi tautos šiandien kartu ku
ria naują Baltijos jūros regio
no saugumo architektūrą pa
remtą abipusiu pasitikėjimu ir 
gera kaimynyste. 

Vašingtone Č. Okinčycas su-

sutartį, kurią pasirašė konser
vatorių vyriausybė ir ryšis 
išvyti T. Paarma iš Lietuvos 
žemės. Bet naujoji valdžia 
pasirodė tokia pati bejėgė, ne
priverčia tą monopolistą skai
tytis su Lietuvos žmonėmis", 
sakė mitinguotojų „Lietuvos 
legenda" vadintas V. Šus
tauskas. (BNS) 

sitiko su JAV specialiuoju pre
zidento patarėju bei Valsty
binės saugumo tarybos vy
riausiuoju direktoriumi Euro
pos ir Eurazijos reikalams Dft-
niel Fried, žymiais JAV lenkų 
politikais — buvusia JAV pre
zidento Jimmy Otier Valsty
binio saugumo patarėju Zbig-
niew Brzezinski bei Amerikos 
lenkų kongreso vadovu Jerzy 
Nowak-Jezioranski. 

* Artė janč ios Motinos 
d i e n o s proga visas moteris ir 
motinas pasveikino preziden
tas Valdas Adamkus, kurio 
sveikinime sakoma, kad 
„kiekvienas iš mūsų, prisi
mindamas artimiausią, mus 
užauginusį žmogų, dar kartą 
prisimena gražiausiais ir tau
riausiais ryšiais siejamus ar
timuosius". ,,Ši atmintis ir pa
garba — tai svarbiausios ver
tybės, kurios visais laikais, 
v isoms sąlygomis lieka mora
linės rvirtybės šaltiniu ir mū
sų gyvenimo dvasiniu pamatu. 
Ant šio pamato kuriami žmo
nių santykiai visada išlieka 
žmogiškai šilti ir taurūs", sa
koma sveikinime. <BNSI 

* Kauno arkivyskupas 
Sigitas Tamkevičius, svei
kindamas Lietuvos motinas su 
jų diena, rašo, jog gegužės pir
mąjį sekmadienį „dėkojame 
Dievui už motinystės dovaną, 
pagerbiame ir sveikiname mo
tinas". „Sveikindamas Lietu
vos motinas, kviečiu visus pa
sidžiaugti geromis motinomis, 
kurioms labai tinka Jėzaus žo
džiai: 'Jūs — pasaulio šviesa. 
Jūs — žemės druska' ", teigia 
arkivyskupas. IBNSI 
* Klaipėdoje įsikūrusi Lie
tuvos krikščioniškojo fon
do Universitetinė mokykla, 
kurios diplomai pripažįstami 
visame pasaulyje, gegužės 4 d. 
šventė 10 metų jubiliejų. Mo
kykla yra Europos tarptauti
nio švietimo asociacijos narė ir 
Šiaurės Amerikos krikščioniš
kųjų universitetų koalicijos 
asocijuota narė. Šiemet mo
kykla išleidžia jau šeštąją ab
solventų laidą. (K.EJUI 

* Ūkio ministras Eugeni
jus Gentvilas įsitikinęs, kad 
net ir skaidriausiai vykdant 
„Lietuvos dujų" bei kitų stra
teginių objektų privatizavimą, 
netrūks skandalų, o darbas 
bus apipintas įtarinėjimais. 

i R. Eltai 

„Skrydis po tiltu" 
pateiktas CNN 
apdovanojimui 

Vilnius, gegužės 4 d. (Elta) 
— LNK televizijos žinių tarny
bos reportažas „Skrydis po til
tu" pateko tarp trijų geriausių 
CNN metų reportažų „Netra
dicinio reportažo" (Best Fringe 
Report) kategorijoje. 

Kasmet CNN rengia geriau
sių metų reportažų apdovano
jimus „CNN World Report 
Avvards". Šįmet speciali CNN 
vertinimo komisija peržiūrėjo 
128 darbus, sukurtus įvairių 
pasaulio televizijų žinių tar
nybų ir transliuotus CNN ka
nalu. 

„Netradicinio reportažo" ap
dovanojimui pateiktame LNK 
Žinių reportaže „Skrydis po 
tiltu" LNK Žinių vedėja Gra
žina Sviderskytė komentuoja 
skrydį tiesiai iš skrendančio 
lėktuvo, kurį vairavo lakūnas 
Jurgis Kairys. 

Lietuvos žiūrovai matė il
gesnį reportažą apie J. Kairio 
skrydį po tiltu aukštyn ratais. 
CNN televizijai G. Svider
skytė parengė 2 minučių ir 43 
sekundžių trukmės reportažą, 
kuriame panaudoti žinių ope
ratorių Vytauto Juknio, Ma
riaus Komičiaus ir Remigijaus 
Pakėno nufilmuoti kadrai. 

Vertinimo komisijos spren
dimu, kiekvienoje kategorijoje 
yra po tris dalyvius. Kartu su 
LNK Žinių tarnyba į „Netradi
cinio reportažo" apdovanojimą 
kandidatuoja Kanados televi
zija CBC ir Suomijos kanalas 
YLE. Nugalėtojai bus paskelb
ti gegužes 30 dieną. 

* Maryland vaistuos , 
Baltimorės Elkridge golfo 
klube-vyko kasmetinis Tarp
tautinis vyno ir alaus priėmi
mas, kuriame alaus daryklos 
„Kalnapilis" bei „Utenos alus" 
pristatė „Utenos" bei „Kalna
pilio" „Export" alų. Priėmime 
Lietuvai taip pat atstovavo 
Šiaulių AB „Naujosios Rūtos" 
saldainiai „Melodija" bei „Ni
da". Tarp 14 valstybių, gavu
sių pakvietimus priėmime pri
statyti savo valstybės vynus 
bei alų, jau treti metai iš eilės 
yra ir Lietuva. Lietuviškas 
alus priėmime turėjo didelį 
pasisekimą. Lietuviško alaus 
paskirstymo tinklas JAV ple
čiasi, apie savo planus šiemet 
įeiti į JAV rinką paskelbė 
„Švyturys". <Eitai 

* A n y k š č i u rajono savi
va ldybes taryboje buvo nu
vers tas rajono meras social
demokratas Leonas Alesionka. 
Kaip pranešė „Lietuvos ži
nios", Anykščių mero L. Ale-
sionkos nesutarimai su versli
ninku Dariumi Gudeliu bai
gėsi pastarojo pergale. Ketvir
tadienį vykusiame Anykščių 
rajono tarybos posėdyje merui 
socialdemokratui L. Alesion-
kai buvo pareikštas nepasi
tikėjimas. Prieš merą balsavo 
ir kai kurie socialdemokratai. 
Anykščių meru, nuvertus L. 
Alesionka, tapo jauniausias 
tarybos narys, 26 metų libera
las verslininkas D. Gudelis, 
kuris vadovauja viešajai įstai
gai „Regioniniai investiciniai 
projektai". Anksčiau jis dirbo 
buvusio mero, konservato
riaus Sauliaus Nefo, padėjėju 
ir tik pernai spalio mėnesį 
įstojo į Liberalų partiją. Gali 
būti, kad D. Gudelis taip pat 
taps ir aukščiausiu meru Lie
tuvoje. Buvusio „Puntuko" 
krepšinio komandos žaidėjo 
ūgis 195 centimetrai. CBNSI 

* Elektrėnų miesto me
ras Kęstutis Vaitukaitis ir 
vicemeras Andrejus Paberalis 
su savo žmonomis balandžio 
viduryje 11 dienų praleido ko
mandiruotėje Grenoblyje 
(Prancūzija), o kelionės išlai
das susimokėjo iš savivaldy
bės biudžeto. Vienos jauniau
sių Lietuvoje savivaldybės va
dai neneigė, kad pagrindinis 
kelionės tikslas — stebėti Lie
tuvos ledo ritulio rinktinės pa
sirodymą pasaulio .čempiona
te. <LŽ, Elui 

* Lietuvos laisvės lygos 
vadas Antanas Terleckas, 
paklaustas, ar tikisi tautos pa
laikymo, jei kandidatuos į Lie
tuvos prezidento postą, sakė, 
jog „reikia žiūrėti, kaip į tai 
reaguos visuomenė. Kol kas 
atsakyti negaliu, tačiau aš esu 
įsitikinęs — gal tai nuskam
bės kaip pasigyrimas — prezi
dentas būčiau geresnis. Ir už 
V. Landsbergį, ir už A. Bra
zauską, ir V. Adamkų. Jiems 
trūksta politinio stuburo, poli
tinės drąsos. Prezidentas turi 
boti drąsus". <K. Eita) 

* „Lukoil Baltija" vado
v a s mano , kad „Williams" 
tyčia siekia „Mažeikių naftos" 
bankroto. Ivanas Paleičikas 
atmetė „Mažeikių naftos" va
dovų kaltinimus, jog dėl pas
tarosios patiriamų nuostolių 
kaltas Rusijos naftos susivie
nijimas „LUKoil". „Tai — ne
protingo vadovavimo ar netgi 
sąmoningų bankroto siekių re
zultatas", interviu agentūrai 
Interfax pabrėžė I. Paleičikas. 
Jis mano, kad „Williams" ne
naudinga siekti „Mažeikių 
naftos" pelno. 'LA. EIUI 

* Bendrovė je „Klaipėdos 
nafta" pakrautas pirmasis 
tanklaivis, gabenantis benzi
ną. Su Suomijos vėliava plau
kiojantis tanklaivis „Uikku" 
prie krantinės sustojo pirma
dienio rytą. Iki šiol bendrovė 
„Klaipėdos nafta" krovė tik 
tamsiuosius naftos produktus. 

(R. Elta. 
* 4 medal ia i — toks Lietu

vos sh idokan karatė sporti
ninkų kraitis Graikijos mieste 
Halkidiki įvykusiame „kik-
bokso" (pagal „oriental" tai
sykles) čempionate, kuriame 
dalyvavo daugiau nei 1,000 
sportininkų (vyrų, moterų, 
netgi vaikų) iš 53 valstybių. 

tKD. Elui 

* Naujosios sąjungos pir
mininko pavaduotojas, 54 
metų Gediminas Dalinke-
vičius atsisakė tapti kandida
tu į sveikatos apsaugos minis
trus. „Sutikčiau su sąlyga, jei 
Seime turėtume ne 70, o 80-85 
žmonių daugumą ir už mane 
piestu stotų prezidentas", to
kius atsisakymo motyvus nu
rodė G. Dalinkevičius. Social
liberalų sprendimas, ką dele
guoti į sveikatos apsaugos 
ministrus, turėtų būti žino
mas pirmadienį. (LR. Eltai 

* Prie Teisingumo minis
terijos bus steigiamas Reli
gijų departamentas, kuriame 
darbo gaus 7 valdininkai. Tam 
nuo kitų metų iš biudžeto teks 
skirti apie 0.5 mln. litų. Šių 
metų kovą iš vyriausybės pa
tarėjo posto pasitraukė vienin
telis čia religijų reikalus pri
žiūrėjęs Petras Plumpa. Iš
kart po to premjerą Rolandą 
Paksą aplankė Lietuvos Vys
kupų Konferencijos pirminin
kas, arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius ir kardinolas 
Audrys Juozas Bačkis. <LR. Eitai 

* Siekdama mokslei
viams bei pedagogams su
daryti sąlygas išmokti dirbti 
kompiuteriu ir naudotis kom
piuteriniu bei internetiniu ry
šiu, bendrovė „Omnitel" per
nai nusprendė dalyvauti prog
ramoje „Mokykla informacinei 
visuomenei" ir sukurti kom
piuterines klases 100 Lietuvos 
mokyklų. Bendrovės savinin
kai tam skirs iš .savo lėšų po L 
mln. litų. (R. Eiui 

* 25 metų trenerio darbo 
stažą turintis vilnietis Ri
mantas Endrijaitis patvirtin
tas Lietuvos jaunimo krepši
nio rinktinės treneriu. Gimu
sių 1982 m. ir vėliau vaikinų 
komanda dalyvaus 2002 m. 
liepos 26-rugpjūčio 4 d. Lietu
voje vyksiančiame šeštajame 
Europos jaunimo čempionate. 

(LR, Eltai 
* Vilniaus apygardos teis

mas paskelbė nuosprendi 
buvusiam geležinkelininkui 
Jurijui Bogdiunui, dėl kurio 
kaltės pernai vasarį Vaidotų 
geležinkelio stotyje žuvo žmo
gus ir nuo bėgių nuvirto 7 tal
pos su dyzeliniais degalais. 
Be to, aplinkosaugininkų ver
tinimu, gamtai buvo padary
tas 7 mln. Lt nuostolis. 24 me
tų mechanikas J. Bogdiunas 
buvo pripažintas kaltu dėl 
transporto eismo saugumo ir 
naudojimo taisyklių pažeidi
mo, sukėlusio avarįją ir nu
teistas už tai 2 metams lais
vės atėmimo. Tačiau, pritai
kius amnestiją, nesunkų nusi
kaltimą padaręs J. Bogdiunas 
nuo bausmės buvo atleistas. 
„Lietuvos geležinkeliams" iš 
J. Bogdiuno teismas priteisė 
daugiau nei 373,000 litų už 
padarytą materialinę žalą. 

(BNS) 

Sutrumpinimai: K - "Klaipėda". KD -
"Kauno diena", LA -"Lietuvos aidas", 
LR - "Lietuvos rytas". LŽ - "Lietuvos 
iinios". R - "Respublika". 

Naudotasi Lietuvių grįžimo į tėvyne 
informacijos centro medžiaga. 

KALENDORIUS 
Gegužė* 5 d.: Angelą* (Anielius), 

Barvydas, Irena, Gintaras, Mykolas, 
Neris, Pijus. 

Gegužės 6 d.: Argą, Benedikta 
i Bene), Eidmante, Judita, Minvydas, 
Liucijus, Rokantas. 

Gegužės 7 d.: Butautas, Danutė, 
Domicėlė, Rimtė, Stanislovas (Sta
sys). Motinos diena (Lietuva). 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest, IL 60045-2660 

ŽURNALO „ATEITIS" 
PROJEKTAS 

ninku sąjūdžio idėjas, krikš
čionišką pasaulėžiūrą ir ver
tybes, jas skleisti visuomenei. 
Žurnale iš ateitininkų pozici
jos turėtų būti reiškiama so
cialinė kritika, analizuojamos 
aktualios visuomenei politi
nės, moralinės, socialinės, reli
ginės, kultūrinės problemos, 
turėtų atsispindėti kūrybišku
mo dvasia, visuomeniškumas, 
inteligentiškumas. Įkūnydami 
„Ateities", kaip asmenybių ug
dymo organizacijos, idėją 
stengsimės suteikti progą pa
sireikšti jauniems talentin
giems rašytojams, mokslinin
kams, žurnalistams ir ki
tiems, turintiems brandžių 
minčių. Sieksime, kad per 
„Ateitį" ateitininkų vertybės 
bei idėjos pasiektų mūsų ap
linką. 

Manome, kad reiktų išskirti 
atskiras rubrikas, kaip pavyz
džiui: 

Bažnyčios, pasaulio, Lietu
vos gyvenimo aktualijos 

Lietuvos socialinės, politi
nės, ekonominės padėties ana
lizė ir vertinimas 

Kitų leidinių ar pasirodžiu
sių straipsnių vertinimas ir 
mūsų pozicija 

Veikla ateitininkų ir kitų or
ganizacijų 

Religinės temos, ekumeniz
mas, teologiniai, moraliniai 
svarstymai 

Mokslas 
Kultūra 
Kūryba 
Pažintys su žmonėmis, judė

jimais, organizacijomis, kito
mis religijomis 

Nuomonės 
Esė 
Konkursai 
Humoro skyrelis 
„Ateities" leidėjai. 
„Ateitį" turėtų leisti jaunų 

žmonių grupė (studentų ar jau 
baigusiųjų mokslus). Už kiek
vieną rubriką turėtų būti at
sakingas asmuo, kuris suras
tų, atrinktų medžiagą, rašytų 
komentarus. Į „Ateities" lei
dimą reiktų įtraukti kiek gali
ma platesnį ateitininkų ratą. 
Siekdami turinio kokybės bei 
išvaizdos stilingumo, ieškosi
me ir aukšto lygio bendradar
bių, nevengsime profesionalų 
patarimų bei pagalbos.Taip 
pat stengsimės padrąsinti ra
šyti ir studentus, moksleivius, 
mažiau patyrusius žmones. 
Formalus „Ateities" leidėjas — 

„Ateities" žurnalo redaktorė Emili
ja Pundziūtė. 

Žurnalas „Ateitis", Lietuvoje 
ėjęs nuo 1999 metų, nepateisi
no didelės dalies ateitininkų 
lūkesčių. Žurnalui netekus re
daktorės, iškilo klausimas dėl 
žurnalo išlikimo. Kilo diskusi
ja, ar ateitininkijai toks žur
nalas iš viso reikalingas, nes 
daugeliu aspektų žurnalas at
liko metraščio funkciją, buvo 
aktualus tik siauram ateiti
ninkų ratui, buvo nuostolin
gas. Neformaliai ištyrus ateiti
ninkų nuomonę, dauguma pa
sisakė, kad „Ateitis" ateitinin
kijai reikalinga. Tačiau no
rėtųsi, kad ji būtų tobulesnė, 
geriau administruojama, ne-
nuostolinga. 

Iniciatyvinė grupė ėmėsi 
. kurti naują žurnalo koncepciją 

ir ieškoti naujų būdų jam leis
ti bei platinti. 

Kam turėtų būti skiriama 
„Ateitis"? 

Anksčiau buvo manoma leis
ti žurnalą plačiam Lietuvos 
jaunimui, tačiau po diskusijų 
prieita išvados, kad realiai 
žurnalas visų pirma turėtų 
būti skiriamas visiems ateiti
ninkams, taip pat žmonėms, 
kuriems nesvetimos krikščio
niškos vertybės, bei krikščio
niškas požiūris į dabarties ak
tualijas, ieškantiems intelek
tualiems skaitytojams. „Atei
tis" visų pirma orientuojama į 
jaunimą: studentus bei vyres
nio amžiaus moksleivius, ta
čiau žurnalas turėtų būti su
prantamas ir gebantis sudo
minti įvairaus amžiaus skaity
toją. 

„Ateities" žurnalo turi
nys. 

Mes manome, kad „Ateities" 
žurnalas turėtų skelbti ateiti-

„Ateities" žurnalo administracija Šiaurės Amerikai. Iš k.: Birutė Kasperavičienė, Mečys Šilkaitis ir Elena Jasai
tiene š.m. vasario 23 d. susitik? St Petersburg, Floridoje, pasitarimui ateitininkų reikalais. 

Ateitininkų federacija. 
„Ateities" žurnalo forma. 

Nors šiandieniniame informa
tikos pasaulyje labai viliojan
tis yra internetinis „Ateities", 
variantas, kuris būtų pigesnis, 
tačiau išanalizavus dabartinę 
Lietuvos situaciją galima da
ryti išvadą, kad daugeliui 
žmonių internetine „Ateities" 
forma bus sunkiai pasiekia
ma. Klasikinis, ant popieriaus 
spausdintas žurnalas yra pri-
einamesnis, turi kitų pliusų, 
kaip stilistinės galimybės bei 
naudojimo patogumas, išlieka
mumas. Todėl norint žurnalą 
padaryti labiau pasiekiamą ir 
labiau skaitomą, šiandien 
reiktų rinktis spausdintą va
riantą. Taip pat galima bus 
išnaudoti ir interneto teikia
mas galimybes, kur įdėsime 
žurnalo turinį, pagrindinių 
straipsnių santrumpas, „Atei
ties" reklamą. 

Techniniai ir ekonomi
niai „Ateities" leidinio as
pektai: 

Siekiant žurnalą padaryti 
ekonomiškesnį galima būtų 
atsisakyti iki šiol samdytų 
tekstų surinkėjų paslaugų, 
maketuotojams mokėti ne pa
reigybinį, o akordinį atlygi
nimą, už sumaketuotą pusla
pių skaičių pagal fiksuotą 
įkainį. Atsisakyti brangių ske-
navimo paslaugų (700-800 Lt 
vienam numeriui), o už tą 
sumą įsigyti skenerį, ir atlikti 
šiuos darbus patiems. Redak
toriui bei rubrikų vedėjams 
neturėtų būti mokamas parei
gybinis atlyginimas, bet esant 
galimybei skiriamas honorari-
nis atlyginimas už kiekybiškai 
apskaitomą rezultatą (pvz. 
žurnalo puslapių skaičių). 

Žurnalo tiražas ir platini
mas. 

Pradžioje planuotinas „Atei
ties" tiražas kaip ir iki šiol 
1,000 egzempliorių. Tačiau 
reikia spręsti platinimo prob
lemą. Žurnalas gali būti pla
tinamas siunčiant į kuopas, 
prenumeratos keliu (numerius 
siunčiant prenumeratoriams), 
bažnyčiose, universitetuose, 
mokyklose per savanorius stu-

Clevelando ateitininkai Srimoi Šventoje šiemet |žodj davė dvi Šaunios moksleives — Genutė Tamošiūnaitė ir 
Vaiva Ij iniauskaito II eilėje Liudos I^andsberRis, dvasios vadas kun Gediminas Kijauskas, SJ, globėjai — 
dr. Vita Švarciene ir dr Manus Laniauskas N'uotr. M. L a n i a u a k o 

dentus bei moksleivius, kai 
kuriuose spaudos kioskuose, 
platintojams planuojant skirti 
tam tikrą atlyginimą. Mažai 
tikėtina, kad iškart pavyks 
žurnalą padaryti rentabilų, to
dėl prašome AF valdybą „Atei
ties" žurnalo leidimui skirti 
šiam tikslui suaukotas rėmėjų 
lėšas. 

DVI KULTŪROS IR AŠ 

Lietuviams išeivijoje kyla 
įvairios problemos, nes jie gy
vena tarp dviejų kultūrų. 
Svarbiausia, kaip nenutautėti 
ir išlikti lietuviais. Kai kurie 
lietuviai, atvykę į Ameriką, 
nori užmiršti lietuvių kalbą ir 
kuo greičiau tapti amerikie
čiais. Taip jiems yra lengviau. 

Tačiau kiekviena kultūra 
turi savo turtą. Aš septynerius 
metus gyvenau Suomijoje. 
Helsinkyje buvo tik maždaug 
15 lietuvių. Ten nebuvo jokių 
lietuviški organizacijų, tik 
Lietuvių-Suomių draugija, ku
ri švęsdavo Vasario 16-tąją.' 
Suomiai mokyklose nelabai ži
nojo, kur yra Lietuva ir ne-
skirdavo jos nuo Latvijos, o 
kartais ir nuo Rusijos. Tenai 
nebuvo lengva didžiuotis lietu
vybe. 

Čia yra kitaip. Čia mokyk
loje amerikiečiai žino, kas yra 
Lietuva ir gerbia lietuvius. 
Čia yra daug lietuviškų orga
nizacijų — tik norėk jose daly
vauti. Aš su savo lietuvybe 
nesu vieniša — daug kas ją 
jaučia karju su manimi. Įėji
mas į amerikietišką kultūrą 
vyksta savaime, o lietuvybės 
palaikymui šiame krašte rei
kia darbo ir pastangų. Ateiti
ninkų organizacija taip pat 
padeda išlaikyti lietuvybę. 

Pernai aš dalyvavau lietu
viškose rekolekcijose Camp 
Corde. Rekolekcijose dalyvavo • 
daug mano bendraamžių lietu
vių. Jos ne tik sustiprino ma
no tikėjimą, bet ir labai suar
tino su kitais bendraamžiais. 
Aš patyriau, kad jie labai 
daug kuo yra panašūs į mane, 
turi panašių problemų. Ta
čiau, kai mes esame kartu, tos 
problemos neatrodo tokiomis 
didelėmis — man tapo daug 
lengviau su jomis tvarkytis. 
Manau, kad amerikiečių bend
ruomenėje — bent po tokio 
trumpo gyvenimo šioje šalyje, 
nesijausčiau taip gerai (red. 
kaip lietuvių tarpe). 

Gyvenimas tarp dviejų kul
tūrų turi ir savo vertę. Pasau
lis prasiplečia ir turi didesnį 
pasirinkimą ne tik organiza
cijų, bet ir žmonių, su kuriais 
bendrauji. Požiūris į gyvenimą 
tampa daug gilesniu. Nepame
nu, kuris išminčius yra pasa
kęs, kad kiekvienas yra tiek 
kartų žmogus, kiek kalbų jis 
moka. Tie, kurie paneigia savo 
kultūrą, užmiršta savo kalbą, 
praranda dalį šių vertybių, 
praranda dalį savęs. AŠ nesi
jaučiu gyvenanti tarp dviejų 
kultūrų. Man atrodo, kad aš 
gyvenu dviejose kultūrose. 

Simona Augytė 

ATEITININKAI 
LIETUVOS SPAUDOJE 

Buvęs AF valdybos pirmi
ninkas ir šiuometinis AF tary
bos narys Vygantas Malinaus
kas per internete veikiančią 
ateitininkų konferenciją 2001 
m. vasario 23 dieną parašė 
tokią žinutę: 

„...šios dienos 'Respublikos' 
priede Tlius gyvenimas' įdėtas 
beveik per pusę puslapio in
terviu su AF tarybos nariu 
Dariumi Mickevičium. Inter
viu pavadintas 'Ateitininkai 
mano, kad manipuliuoti gy
vybe — nedora'. Interviu visai 
neblogas. Darius rimtai ir pro
tingai atsako į žurnalistės 
klausimus, trumpai pristaty
damas ateitininkijos nuosta
tas gyvybės (abortų, dirbtinio 
apvaisinimo ir pan.) ir kitais 
klausimais. Taip pat trumpai 
pristatoma studentų ateitinin
kų Žiemos akademija Vilkijo
je. Straipsnis papuoštas pa
ties Dariaus patrauklia nuo
trauka, kuri, kaip ir visas 
straipsnis, yra apsuptas „pop", 
„rock" ir kitokių stabukų pa
veikslais. Drįstu pastebėti, 
kad buvusio SAS pirmininko 
anie nei užgožia, nei nustel
bia. Trumpai tariant, visai ne
bloga ateitininkijos reprezen
tacija visuomenei bent jau tai, 
kuri skaito Tlius gyveni
mas'". 

ATEITININKU RENGINIAI 

Čikagoje 
Birželio 3 d. — Šeimos 

šventė Pal. J. Matulaičio Mi
sijoje ir Ateinininkų namuo
se, Lemonte. 

Detroite 
Birželio 3 d. — Ateitininkų 

Šeimos šventė Dievo Apvaiz
dos bažnyčioje ir parapijos 
svetainėje. 

Asta U. Astrauskas, M 
Vaikųgydytoįa 

Palos Pediatrics 
708-923-6300 

Chteago PeeHatrtca 
773-582-0500 

DR RUSSELL MILER, MD 
SEIM08 GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Perėmė dr. P. Kisieliaus praktiką 

Oak Park Physicians Office 
6626W.CermakRd., 

Benivyn. IL 60402 
Tel. 706-484-1545. 

DAUA A. CEPELĖ, D.D.S. 
DANTŲ. GYDYTOJA 

7815 W. 171 8t 
THayParKHL 60477 

706414-6671 
Valandos pagal susitarimą. 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia PI., Orland Park, IL 
T#|.706-3494667. 

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems. 

DR. DAUA JODWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 
15643 W. 127* Slr. 

8uft»101 
Lernont, IL 

Tai. 630-243-1010 
VMndM tuMMu* 
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DR. PETRAS ZLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kab. tel. 773-582-6800 
Namų tel. 847-381 -3772 

MIDVVAY CLINIC. S.C. 
4940 S. Cicero Ave. 
Chicago, IL 60638 
Valandos susitarus 

Ramoną C. Marsh, MD SC 
Obstetrics & Gynecoiogy 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Dovvners Grove, IL 60515 

630452-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EUGUUS LEUS 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 VVator St, Lernont IL 60439 
1301 CopperfiekJ Ave., Suite 113, 

Jo8et.IL 60432 
Tel. 815-723-1854 

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberte Road 
HfckoryHHe 

Tai. 706-506-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAITIS 
SOMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDICAL CU NIC 
10811W. 143 StOriand Park, IL 60467 

Pntdauso Palos Community Hospital 
Silvef Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą 
Tat 700-400-2500 

CanMac Diagnosia. LTD. 
6417W.87Str. 

Oak Lawn.IL 60453 
Tel. 773-436-7700 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. U NA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

4635 W. 63 St. 
Tel. 773-735-7730 
Valandos susitarus. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLAS PRUNSKIS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
SCOTTGREENWALD, MD 

IIHnois Palo Treatment Instituto 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
vėso, sužėrimų darbovietėje bei kt 
vietų skausmo gydymo speaaistai 

Chicago: 312-726-0800 
East Dundee: 847-551-1212 

McHenry: 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 

ir LibertyviHe. 
www.illinoispain.com 

DR. DANA M.SAUKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mennheim Rd. 
VVeatsheeter, IL 60154 

Tai. 706-344-1694 
Valandoa pagal susitarimą 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 
Tel. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą. 

DR. V.J. VASAITIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 SL, Burbank, IL 
Tet 708423-6114 

Valandoa pagal susitarimą 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Rtdgeland Ave. 
Chicago Rktoe, IL 60415 

Tel. 708-636-4622 
4149VV. 63rd. St. 

Tel. 773-736-7709 

GEDAS M. GRINIS, MD 
INKSTU. POSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Aurora Medical Center 

10400 75 St Kenosha, Wl 53142 
(262)697 6990 

Dr. Rimas Novickis 
CHIBOPRACTIC PHYSICIAN 

Manualinė fizioterapija, akupunktūros, 
galvos skausmų (ir migrenos), 
sportinių traumų specialistas 

6645VV. Stanley Ave., Berwyn, IL 
60402, tel. 708 -484-1111 . 

Valandos kasdien, savaitgaliais susitarus 
Kalbame lietuviškai. 

• EUGENE C. DECKER, DOS, PC. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kabėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 VV. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory Hilte, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055SRobertsRd., HickoryH«s.IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 5984055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 
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Mes ir pasaulis 
Paruošė Bronius Nainys 

ŠILTESNI VĖJAI IŠ NATO 
Tik kažin, ar tikri, nes prieš 

mėnesį jie buvo dar žvarbus? 
Tačiau vis tiek malonūs, ypač 
kai papučia iš netikėtos pusės. 
Šį naują vėją pirmoji pūstelėjo 
Italija. Jos ministras pirmi
ninkas Guliano Amato balan
džio mėnesį pas jį į svečius 
atskridusį šiauriausios kandi
datės Estijos ministrą pirmi
ninką Mart Laar sušildė, pa
reikšdamas, kad nėra prasmės 
lėtinti NATO plėtrą dėl Rusi
jos prieštaravimo ir atidėti 
ateinančiais metais planuo
jamą Baltijos valstybių pak
vietimą. Nuo jo neatsiliko ir 
kito šilto krašto — Ispanijos 
užsienio reikalų ministras Jo-
sep Piąue, tokį pat vėją pūs
telėjęs balandžio pabaigoje, 
pirmą kartą oficialiai lankyda
mas visas tris Baltijos valsty
bių sostines. Visos šios vals
tybės turi būti pakviestos atei
nančiais metais. Mes turime 
įtikinti Rusiją, kad, Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai įsijungus į 
NATO, ir jai bus saugiau, su
stiprina savo teiginį ispanų 
politikas. Į Rusijos politinę pa
dėtį žvelgdamas, būtinybę į 
NATO kviesti Baltijos vals
tybes per 2002 metais Prahoje 
įvyksiančią konferenciją mato 
ir tos konferencijos šeiminin
kas Vaclav Havel. Ilgiau ne
laukdami, parodykim Rusijai, 
kad Europoje dabar nauja 
tvarka ir Baltijos kraštai ne
bėra Rusijos satelitai, teigia 
Čekijos prezidentas. Panašiai 
sako ir pirmos Lietuvą pri
pažinusios valstybės — Islandi
jos — buvęs premjeras amba
sadorius Jon Baldvin Hani-
balsson. Dar kartą palikdami 
Baltijos valstybes už saugumo 
ribos, pilkoje, politiškai — nie
kieno žemėje, tik sužadinsime 
apetitą Rusijoje atgimstančių 
naujų imperialistų, kurių 
veiksmai ateity gali sugriauti 
pastovumą ir taiką Europoje, 
sako visada nuoširdus mūsų 
draugas. 

Šias geras žinias Europos 
laidoje skelbdamas, „Wall 
Street Journal" (2001.04.27), 
mus dar daugiau pradžiugina 
švelnesniu vėjeliu ir iš iki šiol 
buvusios atšiaurios Vokietijos. 
Kartu su „žaliųjų" koalicija 
Vokietiją valdančios socialde
mokratų partijos ir krikščio
nių socialistų sąjungos (CSU) 
politinės viršūnės neseniai 
paskelbė oficialius pareiški
mus (position papers), siūlan
čius Baltijos valstybes pa
kviesti į NATO būsimoje Pra
hos konferencijoje. CSU pa
reiškimas stipriai prieštarauja 
buvusio Vokietijos gynybos 
ministro Volker Ruehe teori

jai, kad Baltijos valstybėms 
NATO narystės nereikia, nes 
jų saugumą užtikrins Europos 
Sąjunga. Abu pareiškimai tei
gia, kad Baltijos valstybių ne-
pakvietimas ateinančiais me
tais pažeis NATO patikimu
mą, sugriaus kuriamą politinį 
pastovumą ir ekonominę pa
žangą visoje Rytų Europoje. 
Vokietijos „neutralumui", tiks
liau — politinei pusiausvyrai, 
išlaikyti abu pareiškimai siūlo 
kartu su Baltijos valstybėmis 
kviesti Slovėniją ir Slovakiją. 

Rusija tankų gal ir nebenau
dos. Pertvarkęs ir sustiprinęs 
valstybę, Putin ją plės ekono
mine jėga, ypač slaptais, iš 
neaiškių šaltinių sukauptais 
ir visaip plaunamais, pinigais, 
ir mes su tokia Rusija turėsim 
dorotis, sako Vengrijos minist
ras pirmininkas Viktor Orban, 
ruošdamasis kelionei į Ame
riką. Savo ilgą pokalbį su 
„New York Times* (2001.04. 
30) bendradarbiu Steven Er-
langer baigdamas, šios naujos 
NATO narės vadovas mano, 
kad Vakarams reikia suprasti 
Rusiją pagal jos logiką, tačiau 
nebūtina sutikti su visais jos 
reikalavimais. NATO reikia 
plėsti ir būtinai į ją priimti 
Estiją, Latviją ir Lietuvą, ne
paisant, kaip Rusija to ne
norėtų. 

Žodžiai viltingi, gal ir neap
gautus, nes, išskyrus Vokieti
jos atvejį, tarti NATO narių — 
valstybių vadovų, konferenci
joje turinčių balsą. Svarbūs ir 
Vokietijos partijų, ypač social
demokratų, drąsus pareiški
mai, ir kancleris Shroeder ne
galės į savo partijos pasikeitu
sias nuotaikas neatsižvelgti. 
Dar svarbiau — visi jie besą
lyginiai, tiesiogiški, be jokių 
Jeigu": jeigu kandidatės bus 
vertos, pasiruošusios, skirs 
pakankamai lėšų gynybai, bus 
demokratiškos, politiškai pa
stovios ir t.t. Ir be reikalavimų 
atsiskaityti už praeities „nuo
dėmes". Tai lyg ir ženklas apie 
Europos politikos posūkį Rusi
jos atžvilgiu, dar gi paremtą 
įtakingos žiniasklaidos mums 
palankesnių straipsnių, tarp 
kurių — net ir specialūs „Wa-
shington Times" ir „Financial 
Times" priedai. 

Tačiau dėmesingiausias šia
me, palyginti gausiame „Bal
tijos valstybės į NATO* propa
gandos sriaute visgi „Wa-
shington Post" vedamasis, iš
samiai aptaręs Europos politi
nę padėtį Sovietų Sąjungos 
grėsmei išnykus, jo autorius 
visgi prieina išvados, kad 
NATO savo prasmės nenusto
jo ir pritaria jos plėtrai, įjun-
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Danutė Bindokient 

Apie lietuviškus rūmus 
ir austriškus valsus 

Akimirka iš didelio pasisekimo sulaukusio* Domzmi operom .Meiles eliksyras" — balandžio 29 d., Morton gim
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giant ir Baltijos valstybes. Tai 
jau žymus šio Amerikos politi
kai įtakingo dienraščio posū
kis, atsiskiriantis nuo savo 
bendraminčio kolegos „New 
York Times", kuris priešta
rauja Baltijos kraštų priėmi
mui į NATO. Savo nuomonę 
„Washington Post" grindžia 
taip: „Baltijos valstybės dabar 
jau išsivadavusios iš Rusijos 
gniaužto, tačiau jeigu NATO, 
bijodama ją supykinti, nutars 
Baltijos kraštų į sąjungą 
neįsileisti, Rusijos prezidentas 
Putin tai supras kaip leidimą 
susigrąžinti jas į savo globą 
gal net protektorato būdu. Su
vokimas, be abejo, tikslus, ir jį 
iš tokio spaudos galiūno iš
girsti mums labai svarbu. Be
sąlyginė laisvė pripažįstama 
ir mažoms tautoms. Ir tai turi 
būti išspręsta Prahos konfe
rencijoje, teigia dienraštis, 
siūlydamas į NATO kviesti vi
sas devynias kandidates. O 
jeigu dėl įvairių priežasčių, 
pvz., dėl nepakankamo pasi
ruošimo, kai kurių iš jų tikro
mis narėmis priimti nebūtų 
galima, jas pakviesti sąlyginė
mis narėmis („partnerėmis"), 
nustatyti aiškias pasiruošimo 
sąlygas ir jas patenkinusią 
valstybę tuojau priimti visa
teise nare. Pagal „Washington 
Post", tokiu būdu ir Prahoje į 
NATO priimtos kandidatės 
būtų apsaugotos nuo Putin už
mačių. 

Siūlymas naujas, anksčiau 
lyg ir negirdėtas, bet, atrodo, 
dėmesio vertas. Žinoma, neno
rim Lietuvai tokios padėties, 
ir, Prahos'konferencijoje tikė
damiesi pakvietimo, turim 
stengtis jį gauti, bet nelaimin
gu atveju tokia sąlyginė na
rystė vis tiek būtų geriau ne
gu nieko. Tik ar dabartinės 
NATO narės tuo „Washington 
Post" patarimu susidomės? 

Džiugina tokie nauji vėjai iš 
NATO narių europiečių bei be
sikeičiantys žiniasklaidos nu
siteikimai, ypač suvokimas 
Rusijos kėslų ir pastangos 

jiems priešintis. Dėl to turbūt 
„užmirštamos" ir priekabės, 
ypač Lietuvai, del biudžeto 
nuošimčių gynybai ir praeities 
„nuodėmių", tačiau Baltijos 
valstybių kelyje j NATO dar 
daug nežinomųjų. Pagrindinis 
sprendėjas vis tiek lieka, kol 
kas gerokai svyruojantis, Va
šingtonas, o jį savo naudai pa
lenkti „namų darbo" kaip rei
kia dar net nepradėjom. Apie 
jį dar tik kalbam, raminda-
miesi iš JAV sostinės ateinan
čiomis žiniomis, kad Lietuva 
yra geriausiai pasiruošusi 
kandidatė. Dėl to mojam ran
ka ir į kitas šiaurės kaimynes, 
siekdami vieni, be jų drau
gystės, į NATO prasisprausti. 
Tačiau abi šios prielaidos klai
dingos. Pvz., RAND korporaci
jos politikai Estijos pasiruo
šimą geriau vertina. Ir nė vie
nas įtakingesnis politikas dar 

nepalaimino vienos kurios 
Baltijos valstybės pranašumo 
prieš kitas dvi ir šiuo atžvilgiu 
Lietuvai pataria nesigirti. Siū
lo ruoštis kaip galima geriau 
ir, nestumiant į užnugarį kitų 
Baltijos valstybių, laukti 
sprendimo. JAV prezidentas 
Bush, priešingai ankstes
niems nuogąstavimams, nuo 
Europos nusisukimo ženklų 
nerodo. NATO ketina stiprin
ti, vis labiau linksta į jos pla
tesnę apimtį, daugiau palan
kumo rodo Baltijos valsty
bėms, tačiau irgi, kaip daugu
mas Vakarų valstybių vadovų, 
kalba apie visų trijų narystę iš 
karto. Birželio vidury jis lan
kysis Europoje, Briuselyje 
svarstys ir NATO plėtros 
klausimus. Be abejo, užsimins 
ir Baltijos kraštus. Kaip iki to 
laiko mes galim jį dar daugiau 
nuteikti savo naudai? 
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Apie sumanymą Vilniuje at
kurti Valdovų rūmus girdime 
jau pakankamai seniai, kad 
kone visi, kas tik norėjo įsi
jungti j diskusijas (ypač jos, 
atrodo, buvo gyvos internete), 
galėjo savo nuomonę pareikš
ti. O ir tų nuomonių buvo 
nemažai, kol galop jos pasida
lino į dvi — tiesa, nelygias — 
dalis: tai remtimas projektas; 
tai bereikalingas pinigų mėty
mas, kada Lietuvoje jų reikia 
būtinesniems darbams. 

Galbūt pagrindinė nauda, 
kurią jau dabar, dar net staty
bos darbams neprasidėjus, ga
lime pastebėti — tai vienijanti 
veikla, kai į šį projektą jungia
si užsienio lietuviai, Lietuvos 
vyriausybė, mokslininkai, me
nininkai, verslininkai, net 
moksleiviai. Tad ir galima sa
kyti: kodėl ne? Jeigu jau pra
deda įsisiūbuoti vertingas pro
jektas, nors ir nenorime jo 
remti — bent netrukdykime. 
Juk rūmai neplanuojami ku
riam turtuoliui ar šiaip priva
tiems tikslams. Jie bus atku
riami visai Lietuvai (j^P1. 
žinoma, pavyks projektą įgy
vendinti). 

Valdovų rūmai, nors jų li
kučiai šiuo metu labai nežy
mūs, visgi yra istorinių pa
statų komplektas, apie kurį 
per daug žinių rašytiniuose 
šaltiniuose nėra. Yra žinoma, 
kad XTV a. pradžioje Didysis 
Lietuvos kunigaikštis Gedimi
nas iš Vilniaus pilies rašė 
laiškus į Vakarų Europos 
miestus, kviesdamas amati
ninkus, mokslininkus, pirk
lius ir kitus, valstybei naudin
gus, reikalingus žmones, at
vykti į Lietuvą, įsikurti Vil
niuje. Rūmuose gyveno Gedi
mino sūnus Algirdas, gimė jo 
sūnūs, o XIV a. pabaigoje iš jų 
į Varšuvą, vainikuotis Lenki
jos karaliumi, išvyko Gedimi
no vaikaitis Jogaila. Po 1419 
m. rūmus nusiaubusio gaisro 
savo rezidenciją čia statėsi Vy
tautas Didysis (joje ruošėsi 
priimti karaliaus karūną). 
Verta paminėti, kad rūmuose 
keletą metų gyveno ir karalai
tis Kazimieras, po mirties pa
skelbtas šventuoju. 

Rūmai daug kartų buvo at
statyti ir perstatyti, remon
tuoti ir pertvarkyti. Kiekvie
nas valdovas juose paliko savo 
žymę, todėl, laikams keičian
tis, keitėsi ir pastatų stilius. 
(Paskutinysis, po 1610 m. 
gaisro, buvo barokas.) XVII a. 
viduryje į Vilnių įsiveržus Ru
sijos caro Aleksejaus Romano
vo kariuomei, pilis buvo api
plėšta ir apgriauta, o, žlugus 
Lietuvos-Lenkijos valstybei, 
XVIII ir XK a. sandūroje, 

mokytoja vakar vakare su bendraamžiu jaunimu 
naktį per ilgai (ir per daug) puotavusi, ryte nepa
žadinama, nesuspėjo skrydžiui į „Salto Angel". Nekurie 
prie stalo ją nuotaikingai net „per anglis* patraukė. 
Mums jos buvo gaila — nujautėm, ką ji jautė — veik 
nepakartojamoje tokioje kelionėje. Pastebėjau likusio
mis dienomis laive, mūsų nenaudai, jos surimtėjimą, 
užsimąstymus... lyg mūsų nebūtų. 

Puerto Ordaz'e laivas „Bolero" jau antrą dieną. Ant
radienis, sausio 11 d. Keliantis vėl anksti, rengiamės 
poros valandų kelionei autobusėliu giliau nuo Ordaz į 
vakarus, Orinoko pagrindinį miestą Ciudad Bolivar. 
Sekam šešių P. Amerikos kraštų didžiojo Libertador 
(išlaisvintojo), Padre (tėvo), turtingo kreolo aristokrato 
sūnaus, Simono Bolivaro (1783-1830) pėdomis. Jau 
mums buvus Santa Martoje, Kolombijoje, kurioje Boli
varas mirė, tik 47 metų sulaukęs, kur jam paminkla-
vietė ir pats paminklas, įspūdingumu bei didingumu 
gali lengvai lygintis su bet kuriuo Venezueloje, ypač 
jam skirtu panteonu ir kitais paminklais sostinėje Ca-
racas, mus traukė Bolivaro revoliucijos pradžia ispanų 
kolonyinėje sostinėje šiame žemyne, Venezuelos La 
Angoaturoje. Vardas ispaniškai reiškia „sąsiaurį", 
miestui esant prie siauriausios upėje vietovės, kran
tais skiriamos tik vienu kilometru. Būdamas 10 metų 
amžiaus, dar Lietuvoje, atmenu iš tėtės Vlado suži
nojau „angosturą" esant tonikų, maišant su degtine. 
Jo pasiūlymu, paragavau jos, veidą iškreipęs supra
tau, kokie keisti suaugę, kad tokiu nebūsiu... Tada 
niekad nebūčiau tikėjęs, kad 2000 m. sausyje teks ne 

rūmų griuvėsius rusų caro 
valdžia pardavė. 

Nors užuomina, kad reikėtų 
Valdovų rūmus atkurti, jau 
pradėjo knibždėti 1987 m. su 
pradėtomis tirti šių rūmų lie
kanomis, bet tik 1998 m. Lie
tuvos prezidentas (kartu su 
buvusiuoju prez.) pasirašė Vil
niaus pilių globos aktą, o 2000 
m. vasarą projektui oficialiai 
pritarė Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės seimas, vykęs Vil
niuje. Tų pačių metų rudenį 
LR Seimas priėmė įstatymą 
rūmams atkurti iki Lietuvos 
vardo paminėjimo tūkstant
mečio 2009 m. Kone tuo metu 
buvo įsteigtas ir „Valdovų 
rūmų paramos fondas", kurio 
tikslas — telkti lėšas, kad tas 
įstatymas būtų įgyvendintas. 

Suprantama, rūmų atstaty
mo ir įruošimo numatomiems 
reikalams projektas pareika
laus milžiniškų lėšų. Dėl to 
galima ir abejoti, ar šiuo metu 
tą sumą įmanoma surinkti, 
juo labiau, kad Lietuvos eko
nomika nepasižymi tvirtumu 
(yra juk kur kas svarbesnių 
pirmenybių, o užsienio lietu
viai iš esmės neskuba projekto 
remti — remtinų projektų ir 
reikalų jau ir taip iki soties. 
Niekam neatrodo, kad Val
dovų rūmai yra labai „degan
tis reikalas". Antra vertus, jei
gu bus „drožiamas per ilgas 
iešmas, šuo ant uodegos nu
sineš" ir visą iniciatyvą, kuri 
šiuo metu labai gyva ir vis la
biau įsibėgėja. 

Tačiau yra ir kitas įvykis, 
įdomiu sutapimu, susietas su 
Valdovų rūmais. Tai Čikagoje 
veikianti Meno mokyklėlė, ku
rios ribose, jos kūrėja ir-direk-
torė Ligija Tautkuvienė, vado
vauja pramoginių šokių gru
pei „Svaja". Tos grupes atlie
kamas programas jau daug 
kur teko matyti — ir pa
sigėrėti. Grupei priklauso be
veik išskirtinai neseniai iš 
Lietuvos atvykęs jaunimas, 
mėgstantis susibūrimą savųjų 
grupelėje. Daugeliui tai yra 
vienintelis sąlytis su lietu
viais, nes mokslas4 ir darbas, 
pastangos įsikabinti į naują 
gyvenimą nepažįstamame 
krašte, nepalieka daug laiko, 
nei energijos. Pernai kilo min
tis Lemonte suruošti „Vienos 
valsų" pokylį, po to, kai Lietu
voje Šis labdaringas renginys 
buvo sutrukdytas. Šiemet nu
tarta pokylį pakartoti, pelną 
skiriant Valdovų rūmų para
mos fondui. Visgi tai gražus 
neseniai iš Lietuvos emigravu
sių tautiečių mostas, kuris 
vien dėl to turėtų susilaukti 
dėmesio. 

ORINOKU, PRIE SALTO 
ANGEL 

EDMUNDAS PETRAUSKAS 
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Likusiu laiku, nusileidus ir užvalgius, jau žeme ir 
Carrao vandenimis, pėsčiomis per džiunglių takus ir 
vėl'valtimis (panašiomis į Orinoko upėje laivą „Bolero" 
pasitinkančių indėnų) pasiekiam raudonos spalvos 
upę su baltutėlio girgždančio, kieto, neišmindžioto 
smėlio paplūdimiu. Upės raudona spalva — nuo ge* 
Ieties telkinių. Čia maudomės egzotiškoje džiunglių 
aplinkoje. Tais pačiais, tik vietiniams žinomais, ke
liais, upe ir takais, siauros ilgos valtys sustoja arčiau 
Canamos kaimo prie keleto „vienkiemių", čia randam 

-įvairių rankdarbių, suvenyrų ir daugelį įvairiaspalvių 
„rojaus" paukščių. Kai kurie jų dideliuose, kiti ma
žesniuose narvuose. Kiti visai laisvi, leidžiasi save į 
rankas imti. Vaivorykščių spalvų — jie būtų buvę ge
riausi suvenyrai, jei būtų leidžiami parsivežti. Deja, 
kaip ir Angelo kriokliai, jie tik atsilankančių jsnow-
birdV (sniegpaukčių) akimis ir neišdildomų įspūdžių 
prisiminimui. Nenuostabu, kad Kolumbas rašė kara
lienei Itabelai apie rojaus galimybes... 

Grįžus laivan jau vėlai, dar nešini dienos įspūdžiais, 
sužinojom, kad mūsų 49-to stalo labai gyva bendrake
leivė, jauna Missusaugos gimnazijos matematikos 

ją gerti, o vaikščioti jos — Angosturos — istorinėmis 
gatvėmis. Tačiau tiesa, kad iš čia kilo angosturos 
aromatinės žievės prieskoninis panaudojimas tonikų 
gėrimuose, trauklėse, karščiavimo sumažinimui. Kon
grese, įvykusiame 1819 m. La Angosturoje, Bolivaras 
tapo prezidentu, absoliučiu karvedžiu dažnais atvejais 
be pasigailėjimo, išsilaisvinimu iš ispanų kolonializmo 
uždegęs neužgesinama liepsna ne tik Venezuelą, Ko
lumbiją, bet taipogi Peru, Ekvadorą, Boliviją (kuri pa
naudojo pavardę) ir kitur. 1849 metais, 19 metų po jo 
mirties, jo pagerbimui La Angostura miesto vardas pa
keistas į Ciudad Bolivar, Bolivar City — Bolivaro 
miestą. Mirė jį gerbiančio, globojančio — bet ispano — 
didiko dvare Santa Martoje, Kolombijoje, nesulaukęs 
jam taip svarbios išlaisvintų P. Amerikos šalių federa
cijos. Tik trejų metų praradęs turtingąjį tėvą, šešeriais 
vėliau savo motiną, nesutvardomas mokykloje, užau
gintas dėdės (tėvo brolio) Esteban Palacios, jo mylimai 
prižiūrėtas, pats vienas mokytas ir išauklėtas (su di
dele įtaka jam) mokytojo-auklėtojo Careno Rodriguez, 
Bolivaras neabejotinai yra daugiau negu legenda vi
soje ispaniškai kalbančioje Amerikoje, Europai neat-
siliekant. Jo pavardė paminkluose, piniguose, miestų, 
provincijų, valstijų, valstybių, aikščių, gatvių varduose 
ir už vis labiau tų kraštų gyventojų širdyse. 

Autobusu palikę Puerto Ordaz ne per daug gerai su
planuotus ir užlaikomus kelius, gan plačių ir nelabai 
švarių gyvenviečių judėjimą, riedame laisvu, puikiu, 4 
eilių padalintu (kaip Ontario 401) greitkeliu į vaka
rus, tiltu kirsdami iš pietų atplaukiančios Caroni upės 

tamsius, plačius, mėlynus vandenis, susiliejančius su 
šviesiu, drumzlinu Orinoku. Jų srovės, skirtingomis 
spalvomis, dar ilgai po susiliejimo nesimaišo. Žemė vi
sur gelsvai-rusvai-raudona. Tokios pat spalvos ir visų 
autovežimių, ypač sunkvežimių, padangos ir ratai — 
atrodo, kad jų niekas niekad ir neplauna. Nesiliaujan
ti kalbėti, mūsų energingoji gidė, gerai „gawz bes-
cheid" kalbanti vokiškai, angliškai ir ispaniškai, pri
sistačiusi džiunglių gide, „Erika from South America", 
sakanti pirmąkart vykstanti į C. Bolivar. Ji trumpom 
safari kelnėm, švarku ir skrybėle, gražiais juodais 
plaukais, gan dar jauna, ir džiungliniais auliniais ba
tais... Pradeda mums pirštis mintis, kad mes šion eks-
kursijon netinkamai apsirengę ir/ar pasirengę... Ji vis 
kalba. Tėvas vokietis, mama vietinė indėnė. Įtikinan
čiai aiškina apie Venezuelos gyventojų mišinį, apie 
visiško rasizmo nebuvimą, apie ateivių įnašus, pat
riotizmą. Prasižioju, jog tame mišinyje po II pas. karo 
atvykę Venezuelą praturtinti prisidėjo „dypukai" lietu
viai — -ja, jai* sutinka. Kam gi tokia didžiulė kariuJo-
menė? — jos nereikia Ji jokiu būdu nesutinka — ka
riuomenė reikalinga nuo kaimynų, ypač Kolombijos 
atsiginti (!?). Erika aiikina, kaip ekononujos aukštyje 
pakvaišusiai buvo švaistomasi, netaupant, kaip kelios 
vyriausybės, gobšesnės viena ui kitą, lenktyniavo iš
naudojimais, „ponavojimais", o naftos kainoms krin
tant, kraštui slystant į skurdą, pasirodant iš kariuo
menės eilių naujai vilčiai — prez. Chavez. 

Bus daugiau 

» . . 
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PAINIAVOS 

2001 m. balandžio 24 d. 
„Lietuvos rytas" išspausdino 
savo korespondentės Virgini
jos Petrauskienės straipsnį 
„Išsvajotas gyvenimas tėvy
nėje virto košmaru", kuriame 
aprašomas graudus prieš ket
verius metus iš Didžiosios 
Britanijos sugrįžusios į Lie
tuvą 80-metės pensininkės 
Marijos Vysuckytės-Paulavi-
čius likimas. Dabar ji to ne
linkėtų nė priešui. Iš straips
nio sužinome, kad ji visiškai 
atsidavė savo giminaičių va
liai, patikėjo jiems savo reika
lus ir pinigus. Viso to rezulta
tas — ji dabar skursta prie
glaudoje, nes giminaičiai ne
įleidžia į už jos pinigus pasta
tytą namą, kamuojasi teis
muose ir stebisi lietuvių cha
rakterio bruožais. Negana to, 
valdžia staiga ėmė iš jos reika
lauti sumokėti mokesčius už 
keturis metus iš Britanijas 
gautą pensiją, o Vilniaus 
miesto universitetinė ligoninė 
atsiuntė laišką su „maloniu" 
prašymu susimokėti už gy
dymą pagal įkainius, taiko
mus užsieniečiams. 

Ši istorija verta dėmesio ne 
tik dėl savo tragizmo, bet ir 
dėl to, kad iškelia bent keletą 
svarbių gyvenimo Lietuvoje, ir 
ne tik Lietuvoje, pusių. Regis, 
gaila ne tik apviltosios, bet ir 
pačių savęs, gyvenančių to
kiame džiunglių krašte, kur 
ne vien atvykėlis iš užjūrių 
neišvengiamai bus giminių ap
gautas ar biurokratų sugniuž
dytas. Mūsų žiniasklaida kas
dien su kaupu pažeria pana
šių tragedijų ir neteisybių — 
nesugrąžintos žemės, nekaltų 
įkalinimas, „geri darbai" arti
mam savo, korupcija, žmonių 
dingimai ir t.t. Todėl labai 
svarbu skirti, kur kalta iš
imtinai dar jauna ir soviet
mečiu kuprota Lietuvos vals
tybė, o kur vargšai giminai
čiai pasiruošę visom progom 
padėti išlaisvinti išsiilgtojo 
svečio piniginę nuo dolerių, 
svarų ar markių. Taigi, gi
minės giminėm. Taip ir vadi
nasi Lietuvoje populiarus se
rialas „Giminės". 

Marijos istorija paliečia ir 
keletą iki šiol aktualių teisi
nių klausimų. Pirmiausia — 
tai pensijų ir pajamų, gau
namų iš užsienio, apmokesti
nimo klausimas. Pagal dabar
tinius įstatymus formaliai iš 
jos galima būtų pareikalauti 
mokesčių, jei jos pensija vi
siškai neapmokestinta Brita
nijoje. Pagal jos darbo metus 
panašu, kad ji užsidirbo dau
giau nei senatvės pensiją. 
Reiškia, ji ten turėtų būti ap
mokestinama, o mūsų pa
reigūnai kažkodėl labai ne
tikėtai parodė išimtinį uolu
mą, kurio neteko girdėti jokio 
kito grįžusio lietuvio atžvilgiu. 
Ar ne tas pats „Giminių" se
rialas, nes straipsnyje taip ir 
sakoma: „Kažkas telefonu pra
ėjusių metų vasarą pranešė 
Panevėžio mokesčių inspekci
jos darbuotojams apie senutę, 
gaunančią iš užsienio neblogą 
pensiją". 

Informacijos centras, žino
damas pensijų klausimo opu
mą, netrumpai susirašinėjo su 
Finansų ministerija, siūly
damas iŠ viso panaikinti „fizi
nių asmenų pajamų įstatymo 
nuostatą, kad tokios pensijos 
apmokestinamos. Taip elgiasi 
Šalys, norėdamos prisivilioti 
tautiečius pensininkus iš tur
tingesnių šalių 

Ilgokai sekė miglotas at
sirašinėjimas, kol galiausiai, 
po kelių LR Seimo ir JAV LB 
atstovų komisijos rezoliucijų, 
sulaukėme gausiai argumen
tuotų paaiškinimų, jog tai 
neįmanoma, o turi būti tvar
koma dvišaliais susitarimais. 
Šiuo atveju — dvigubo apmo
kestinimo išvengimo sutarti
mis. Su Didžiąja Britanija 
tokią sutartį Lietuva pasirašė 
prieš du mėnesius, bet ji dar 
neratifikuota. Minėta komisija 
ir mūsų Informacijos centras 
toliau įrodinėjame savo, 
stengdamies atkreipti dėmesį 
į pragmatinius, moralinius ir 
ekonominius šio klausimo as
pektus. Mums žinomas prezi
dento požiūris, gauname 
mūsų poziciją palaikančių 
laiškų iš viso pasaulio. Esame 
įsitikinę, kad tai tik su
mažintų investicinį šalies ne-
patrauklumą, daugiau pensijų 
ir santaupų būtų išleidžiama 
čia, išleidžiantieji susilauktų 
daugiau juos belankančių vai
kų ir anūkų, kurie visi mokėtų 
PVM per visas čia gaunamas 
paslaugas. 

Visiškai nesuprantamas da
lykas yra tas, kad iš Lietuvos 
Respublikos pilietės pensinin
kės, šiuo atveju visiškai ne
svarbu, iš kurios šalies gauna
ma pensija, buvo reikalauja
ma mokėti už gydymą, nes 
įstatymai aiškiai numato, kad 
ir jiems priklauso nemokamas 
sveikatos draudimas. Gal Ma
rija paprasčiausiai to nežinojo. 
Bet ar galėjo to nežinoti ją 
gydę medikai? „Giminės"? 

Čia dera pakalbėti ir apie 
pensininko pažymėjimą ap
skritai. Jį Lietuvoje išduoda 
„Sodra". Regis, logiška, kad ji 
pažymėjimus dalina tik jai 
mokėjusiems mokesčius asme
nims. Bet kaip ta logika pasi
reiškia, kai dvi prieškarinės 
gimnazistės eina į Filharmoni
jos koncertą, o kasininkė pa
reikalauja pensininko pažy
mėjimo. Iš karto ta, kuri 
grįžusi iš Kanados, Australi
jos, JAV ar Britanijos, pasi
junta kaip „slaptųjų instruk
cijų" auka, nes „Sodroje" jai 
jau kartą paaiškino, kad šiuo 
klausimu ji negaišintų dar
buotojų laiko. Ar negalima 
būtų Lietuvoje įvesti „Pen
siją gaunančio žmogaus pa
žymėjimo", „Garbaus amžiaus 
žmogaus pažymėjimo" ar dar 
kažką panašaus? 

Informacijos centras galėtų 
papasakoti ne vieną atvejį 
apie sugrįžusius iš užsienio 
tautiečius, kuriems tėvynės il
gesys ir geri norai greitai ap
karto dėl nesuprantamos (ne) 
tvarkos, valdininkiško ar ap
tarnaujančio personalo atža
rumo, kai už nugaros pasigirs
ta: „Nieko baisaus, jis ameri
konas — gali susimokėti ir 
daugiau". Kai kam kilo įspū
dis, jog įvairiausius reikalus 
tvarkančios instancijos iš tie
sų yra gavę slaptas instrukci
jas, kaip neleisti grįžusiems 
išeiviams pritapti prie vietinio 
gyvenimo, kad palaipsniui jie 
būtų išstumti į ten, iš kur at
vyko. Aišku, prieš tai palikę 
čia savo pinigus. Buvo tai da
riusių savanoriškai — per lab
darą, pinigus draugams ir gi
minėms bendro verslo pra
džiai, dovanas, pinigų rinkimo 
vajus operacijoms užsienyje. 
Pamačius, kaip dažnai tos 
lėšos lengvabūdiškai iššvais
tomos arba kaip greitai pasi
keičia jų adresatas, dėdulė iš 

Amerikos taria: „Esate laisvi, 
nebadaujate, dabar parodykit, 
ką galite gyvenime ir biznyje 
savarankiškai". O pats, pa
skaitęs „Lietuvos rytą" su Ma
rijos iš Panevėžio istorija, dar 
labiau susigūžia tolimoje nuo 
Lietuvos parapijoje. 

Antra vertus, daugelis gyvai 
diskutuojamų nesusipratimų 
ar barjerų iš tiesų yra gerokai 
perdėti arba jau išspręsti. 
Problemų persikraustant ir 
įsigyvenant jau susvetimėju
siam krašte bus visada. Ne
aišku, ar Lithuanian Plaza, ar 
Žvėryne greičiau būsi apkul
tas ir apiplėštas. Kitokios, o 
dar ir nenusistovėjusios tei
sinės sistemos perpratimas vi
sada reikalauja pastangų. 
Didelė dalis bendravimo su 
valdininkais nesklandumų ky
la ir dėl susiformavusių civi
lizacinių skirtumų, kai mūsų 
biurokratas bijo asmenines at
sakomybės nepatirtoje situaci
joje arba pašnekovai sunkiai 

aiškinasi netgi dėl pakitusio 
žodyno. Tada visai natūraliai 
vienai iš pusių šmėkšteli gal
voje „slaptosios instrukcijos". 
Tokius komunikacijos lūžius 
gali gelbėti tik abipusė kan
trybė ir lėtai atgaunama ben
dra gyvenimiška patirtis. O, 
kad „čia lietūs lyja", ir reikalai 
tvarkosi lėtai, tai jau tikrai 
taip. 

Nepaisant to, yra tokių, ku
rie rado daugiau privalumų 
pasirinkdami gyvenimą čia. 
Arba ir ten, ir čia. Ir ne vien 
lietuvių. O kur nutars pasukti 
po kažkiek metų dalis pasku
tinės bangos išeivijos, kuri 
taip ir nepasijus visais syvais 
suaugusi su kita Žemės rutu
lio puse? Ypač, jei gyvenimas 
stabilizuosis ir ekonomika at
sities. Amžino Rojaus žemėje 
niekas nežada. O kada mus 
reikėjo mokyti pasiskųsti, tei
singai/neteisingai pakritikuo
ti, jausmingai tiesėtą agresiją 
išreikšti? 

MUŠU ŠEIMOSE 
KUN. ANTANO ZAKARAUSKO 60 METŲ 

KUNIGYSTĖS SUKAKTUVĖS 

Žilvinas Beliauskas. 

DAR KARTĄ APIE PENSIJŲ 
APMOKESTINIMĄ 

„Lietuvos ryte" nuskambė
jus Belgijoje ir Didžiojoje Bri
tanijoje gyvenusios Marijos 
Vysuckytės-Paulavičiu8 istori
jai, kurioje paminėtas ir pen
sijų iš užsienio apmokestini
mo klausimas, vėl padaugėjo 
užklausimų šia tema. Yra 
žinoma, kad tarp JAV ir Lie
tuvos šiuos dalykus reglamen
tuoja Dvigubo apmokestinimo 
išvengino sutartis. Bet Štai 
vienas dar 1992 m. iš San 
Fransisco persikraustęs as
muo domisi: kaip bus su ta jo 
numatomos pensijos dalimi, 
kuri Amerikoje yra apmokes
tinama tik nuo tam tikro jos 
dydžio? Kaip elgsis Lietuvos 
Mokesčių inspekcija, jei nu
matoma apmokestinti JAV 
pensija bus neapmokestinta, 
kai tuo tarpu, pagal Lietuvos 
standartus, tai gan žymios 
pajamos? 

Trumpai galima atsakyti, 
kad tokia pensija ir Lietuvoje 
apmokestinama nebus. Pagal 
JAV - LR Dvigubo apmokesti
nimo išvengimo sutarties nuos
tatas, apmokestinama tik ta 
pensijos dalis, kuri būtų ap
mokestinama ir gyvenant 
JAV. Tai reiškia, kad, nusta
tant apmokestinamą dalį, va
dovaujamasi JAV taisyklė
mis. Bet, gyvenant Lietuvoje, 
taikomi LR galiojantys tari

fai. Šiuo metu visa tai pa
gal Fizinių asmenų pajamų 
mokesčio laikinąjį įstatymą, 
sudaro 20 proc. Įmanomas 
toks atvejis, kad JAV tarifas 
būtų, tarkime, 15 proc. Tada 
Lietuvoje lieka sumokėti 5 
proc. skirtumą. Tačiau galbūt 
egzistuoja ir palankesni atve
jai, kai JAV pensija būtų ap
mokestinama daugiau negu 
20 proc. Tada Lietuvoje susi
daręs minusinis skirtumas bū
tų ampokestinamojo naudai. 

Atkreiptinas dėmesys, kad 
teisė apmokestinti Socialinio 
draudimo (Sočiai Security) iš
mokas paliekama tik išmo
kančiai valstybei, mūsų atveju 
— JAV. Už valstybinę tarny
bą gaunamos pensijos ap
mokestinamos tik toje valsty
bėje, kurijas išmoka. 

Visą Dvigubo apmokestini
mo išvengimo sutarties tarp 
JAV ir LR tekstą jau galima 
rasti atnaujinamoje mūsų in
terneto svetainėje: 

www.lgitic.lt. Žiūrėti: „Nau
dinga informarija" — „Mokes
čiai" — „Dėl pajamų dvigubo 
apmokestinimo ir fiskalinių 
pažeidimų išvengimo". Pensi
jos, socialinis draudimas, ren
tos, alimentai ir pašalpos vai
kams aprašyti 18-tame 
tarties straipsnyje. 

su-

VASAROS KELIONĖS I LIETUVĄ 
Maždaug prieš mėnesį 

mūsų Informacijos centre i i 
pat ryto apsilankė maloni ka-
liforniečių pora. Nors minčių 
apie kelionę turėjo jau seno
kai, pati išvyka buvo gan 
spontaniška, padiktuota stai
gaus noro ir apsisprendimo. 
Negalėjome nesižavėti aiškiai 
juntama romantika ir, sakytu
mei, jaunatviško polėkio dva
sia. Vilniuje ne taip sunku 
rasti viešbučiuose vietos ir be 
išankstinės rezervacijos, taigi, 
nebuvo problemų pailsėti 
pirmąją naktį po kelionės. Bet 
viskas šiek tiek komplikuoja-

Kun. Antanas Zakarauskas 

2001 gegužės 3 d. kunigas 
Antanas Zakarauskas švenčia 
savo kunigystės šventinimo 60 
metų sukaktuves. Pagal „Chi-
cago Sun-Times" laikraščio ži
nią, jis yra jauniausias Či

kagos arkidiecezįjoje — įšven
tintas kunigu, būdamas tik 
23 metų amžiaus; šventimams 
reikėjo gauti „dispensą" (lei
dimą) iš Romos. 

Kilęs iš Šv. Antano parapi-

priimtinom sąlygom beveik 
šalia, t.y. miesto centre, prie
šais Operos ir baleto teatrą. 
Būsimieji jo gyventojai iš
skubėjo susitikti su nuomoto
jais ir daugiau nebepasirodė. 
Pasistengiau rasti jų telefono 
numerį ir, kai paskambinau 
po kelių dienų, sužinojau, kad 
nėra viskas taip jau gerai. O 
būtent, kad nėra karšto van
dens, o sumokėta visam mė
nesiui į priekį. Vėl per tarpi
ninkus perdaviau nepasitenki
nimą tokia padėtimi, bet taip 
ir nesulaukiau grįžtamojo. 

Kodėl pasakoju šią istoriją? 
Per ją norėčiau pabrėžti, kad 
mūsų Informacijos centras iš 
to pasimokė ir dabar atnauji
na savo duomenis, apie gerai 
įrengtus išnuojamus butus 
įvairiems laiko tarpams ir yra 
pasirengęs padėti tokiais atve
jais kur kas geriau. Bet tebe
lieka svarbu visų pusių nau
dai apie savo ketinimus, pa
geidavimus, keliamas sąlygas 
ir pan. pranešti iš anksto, 
viską suderinti ir gauti mūsų 
patvirtinimą. Kadangi norime 

būti tvirtai garantuoti, kad 
jokių nusiskundimų ar neti
kėtumų nebus, einame patys 
įsitikinti būsto kokybe, viską 
kuo smulkiau išsiaiškinti su 
šeimininkais. Tai plečiama ir 
vystoma mūsų centro paslau
ga-

Be to, jau turime prašymų 
palydėti į kitus Lietuvos mies
tus, įdomias vietas, paver
tėjauti ieškantiems ryšių su 
giminėmis. Tai mes mielai da
rome, bet turime derinti pagal 

' kitų darbų ir bendrą prašymų 
tvarkaraštį. Todėl raginame 
apie visus pageidavimus pra
nešti iš anksto. Jei patys 
būsime užimti — ieškosime, 
kas gerai šį darbą padarytų už 
mus. 

Na, o jeigu viskas susiklos
tys, kaip minėtai porai iš Kali
fornijos — vis tiek darysime, 
ką galime, ir mėginsime suk
tis iš padėties. 

Žilvinas Beliauskas 
Lietuvių grįžimo į tėvynę 

informacijos centro 
direktorius 

jos. Cicero, Illinois, kunigas 
Antanas darbavosi trijose lie
tuvių parapijose Čikagoje — 
Švenčiausios Mergelės Mari
jos gimimo, Marąuette Park; 
Švento Kryžiaus, Town of 
Lake; Švento Jurgio, Bridge-
port; po to buvo Švento Kazi
miero seselių vienuolyno ka
pelionas ir Švento Kryžiaus 
ligoninės kapelionas; taipgi 
buvo profesorius Quigley Se
minarijoje, Švento Kazimiero 
kolegijoje, Maria High School, 
ir dar turėjo įvairias pareigas 
Vyskupijos tarnyboje. Paskuti
niu laiku buvo klebonas (17 
metų) Švenčiausios Mergelės 
Marijos Gimimo parapijoje, 
Marąuette Park Buvo visiems 
žinomas ir mylimas pamoksli
ninkas, daugelių programų 
vedėjas renginiuose. Daugelį 
metų vyko į St. Petersburg, 
Florida, kur didingoje Švento 
Jono bažnyčioje per šventas 
Mišias amerikiečiams skelbė 
apie Lietuvos vargus komu
nistų priespaudoje, ragino 
melstis ir darbuotis dėl Lietu
vos išlaisvinimo. 

Nors ir pensininkas, kuni
gas Antanas yra veiklus ir ak
tyvus Lietuvos Vyčių organi
zacijoje, Čikagoje, kurioje 
darbuojasi 60 metų. 

Savo jubiliejų kunigas Zaka
rauskas švenčia su draugais 
bei pažįstamais. Linkime jam 
Dievo palaimos ir geros svei
katos, darbuotis dar daug 
metų lietuvių sielovadoje. Il
giausių metų! 

MLS.P. 

* Kaune esančių nepriva
tizuotų butų gyventojai 
nuo liepos 1 d. pradės mokėti 
nuomos mokestį- Kauno mies
to valdyba nustatė neprivati
zuotų butų vieno kvadratinio 
metro bendrojo ploto nuomos 
mokesčio dydžius. Nuomos dy
dis priklausys nuo gyve
namųjų namų amžiaus, pato
gumų ir vietovės. 1 kv. metro 
ploto nuomos kaina namuose, 
statytuose iki 1946 metų, — 
15, nuo 1946 iki 1993 metų — 
20 centų. Už nuomą 1993-
1997 m. statyto namo val
diškame bute teks mokėti po 
litą už kiekvieną bendrojo plo
to kvadratinį metrą. Valdiško 
buto nuomos visiškai naujuose 
namuose — tai yra pastaty
tuose po 1998 metų sausio 1 d. 
— 1 kvadratinio metro kaina 
sieks 1 litą 80 centų. <EIU) 

si, jei planuoji prabūti mė
nesį, nesiruoši gyventi pas gi
mines, o viešbučio kainos to
kiam laiko tarpui yra ne visai 
priimtinos. Primename, kad 
centre, senamiestyje ir aplin
kui vienvietis kambarys parai 
kainuoja nuo 320 Lt. ir dau
giau. 

Mes esame padėję rasti bu
tus išnuomavimui, tačiau šį 
kartą viskas turėjo vykti labai 
greitai, nes minėta pora jau 
vidurdienį turėjo apleisti vieš
butį. Telefono skambučiais, 
per greitai surastus tarpinin
kus, pavyko rasti butą, regis, 
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TIK PATOBULINTA, NIEKO 
NAUJO 

VIKTORAS JAUTOKAS 

(prasta, ypač Amerikoje, 
kad praslinkus vieneriems 
metams ar dešimtmečiui, ap
žvelgiami praeito laikotarpio 
svarbesnieji įvykiai. Daž
niausiai paminima politika 
arba mirusių žymių žmonių 
gyvenimas. 

Mums teko peržengti 
slenkstį iš vieno šimtmečio į 
kitą, todėl dabar būtų pravar
tu pasižiūrėti į praėjusį 20-
ąjį amžių. Nežvelgsiu į pra
ėjusio amžiaus politines per
mainas, vykusius karus, bet 
tik į technologinę pažangą, pa
gerinusią žmonijos buitinį gy
venimą. 

Dvidešimto amžiaus pa
siektą technologinį procesą 
galima padalinti į dvi dalis: 
pirmąją ir antrąją amžiaus 
pusę. Reikia atidžiai panagri
nėti, kurioje amžiaus pusėje 
žmonijos gerovei buvo padary
ta didžiausia pažanga, kuri 
patogumų atžvilgiu tikrai pa
gerino buitinį kasdieninį gy
venimą, pakėlė civilizacijos 
lygi-

Aiškumo dėlei, palyginkime 
pavyzdžiui šias dvi šimtmečio 
puses. Paimkime vidutinio 
turtingumo žmogų, gyvenantį 
šimtmečio viduryje, ir kažko
kiu magišku būdu perkelkime 
jį į dabartį. Ką jis rastų? Ogi 
rastų telefoną ir žinotų, kas 
jis toks ir kam jis reikalingas 
Taip pat rastų ir skalbimo 
mašiną, dulkių siurblį, šaldy
tuvą, televiziją, radiją, elek
tros apšvietimą, lėktuvą, au
tomobilį ir kt. Nors automobi
lis būtų patogesnis, turėtų 
daugiau mygtukų, šviesiukų, 
bet vi8vien žmogus mokėtų jį 
vairuoti. Jo nenustebintų pa
sakojimai apie atominę ener
giją, raketas, sprausminius 
lėktuvus, nes apie juos anks
čiau jau buvo girdėjęs ar skai
tęs spaudoje. Gal jį nustebin
tų stovįs ant stalo asmeninis 
kompiuteris. Bet apie kompiu

terius jis taip pat anksčiau 
jau buvo patyręs. Apskritai jis 
rastų beveik visus patogumus, 
kuriais naudojosi šimtmečio 
viduryje. 

Dabar paimkime tą patį 
žmogų ir nukelkime jį į perei
to šimtmečio pačią pradžią. 
Čia nerastų radijo, telefono, 
televizijos, šaldytuvo, skalbi
mo mašinos, elektros apšvie
timo, dulkių siurblio, lėktuvo 
ir kt. Nieko nežinotų apie ra
ketas, atominę energiją. Ne
turėtų automobilio, sanitari
nės kanalizacijos, name te
kančio vamzdžiais šilto bei 
šalto vandens. Vienu žodžiu, 
jis neturėtų visų patogumų, 
kuriais naudojosi amžiaus vi
duryje. 

Palyginimai parodo skirtu
mą tarp pirmojo ir antrojo 
šimtmečio pusių. Kas paskati
no tokią didelę pažangą pir
moje šimtmečio pusėje? Gali
me drąsiai sakyti — elektra. 
Pagaminus elektros generato
rių, variklį, išplėtus elektros 
tiekimo tinklą, techninė pa
žanga pirmyn ne žingsniais 
ėjo, bet šuoliais bėgo. Elektros 
lempos prailgino darbo dieną, 
variklis fabrikuose įgalino 
produkcijos našumą Pradėjo 
gaminti įvairius produktus 
buitinio gyvenimo palengvini
mui. Be elektros nebūtų buvę 
šaldytuvų, dulkių siurblių, te
levizijų, radijų, radarų ir dar 
daug kitokių gaminių. Pa
žangai sparčiai riedant pir
myn, tuo pačiu metu vyko 
nepažabota gamtos tarša: bu
vo bjaurojami ežerai, upės, 
oras. Pirmasis pusšimtis me
tų pasižymėjo technikine pa
žanga, bet taip pat ir gausia 
gamtos tarša, kuri kenkė 
žmonijai, gyvūnams, augmeni
jai. 

Antrojo šimtmečio pusėje 
pradėta susirūpinti aplinkos 
teršimu. Valdžia pradėjo leisti 
įstatymus, apribojančius 
gamtos teršimą, ypač ežerų 
ir upių. Bet šie nauji įstaty
mai tik iš dalies sustabdė 
ekologuos pažeidimą. Gaila, 
kad šiuo metu atsiranda žmo
nių, kurie nori panaikinti kai 
kuriuos, anksčiau išleistus, įs
tatymus. 

Šiandien vis kalama mums 
galvon, kad vykstanti nepap
rastai didelė technikinė pa
žanga. Skriejame aplink Žemę 
— čia nieko naujo neišrasta, 
o tik patobulinta sena raketų 
(V-l ir V-2) technika, kurią 
vokiečiai naudojo Antrojo pa
saulinio karo pabaigoje. O 
kaip su automobiliu? Jį varo 
tas pats vidaus degimo varik
lis, naudoja pagerintą ben
ziną (bet vis tiek teršiama 
gamta). Kalbant apie elektros 
jėgaines, žinome, kad jos nau
doja anglis ar branduolinę 
energiją. Anglys teršia orą, 
branduolinė energija pavojin
ga; ją išnaudojus sunku san
dėliuoti, nes dar ilgus metų 
metus leidžia pavojingus 
spindulius. 

Stebint istorijos mokytojai, „Geležinio Vilko" barelio globėjai, 8-os klasės 
auklėtojai Gražinai Sturonienei, Lietuvos ambasadorius Vygaudas Ušac-
kas pasirašo knygas, kurios mokslo metų pabaigoje bus dovanojamos bai
giantiems Maironio lit. mokyklą Lemonte. 18 knygų abiturientams pado
vanojo dienraščio „Draugo" administracija. E. Šulaičio nuotrauka 

Kai kurie žmonės mano, kad 
rankinis telefonas yra nauje
nybė. Bet iš tiesų tai tik iš
tobulintas „vaikiškas - kalbi" 
(Walkie-Talkie) radijas, kurį 
jau naudojo Amerikos kariuo
menė Antrojo pasaulinio karo 
metu. Šiandieną turime in-
ternetą, bet be telefono tech
nikos jo nebūtų. Kai kompiu
teris pakeitė rašomąją maši
nėlę, buvo sakoma, kad raš
tinės darbams nebereikės 
naudoti popieriaus. Bet išėjo 
atvirkščiai. Sunaudojama dau
giau negu anksčiau. Rašomąją 
mašinėlę pakeitė dvi įrangos 
— kompiuteris ir spausdintu
vas. Vienu žodžiu, tobuliname, 
geriname techniką, pridėda
mi daug mygtukų, švieselių, 
skambučių, dzinguliukų, (kad 
gražiau bei įdomiau atrodytų), 
bet nieko ypatingai nauja ne
išrandame— vis sukinėjamės 
ant to paties seno slenksčio. 
Reikia paminėti, kad antroje 
šimtmečio pusėje išrastas la
zeris ir šviesolaidis (fiber op-
tic) nepakeitė nei anglies, nei 
naftos. 

Energijai brangstant sako
ma, kad reikia kuo greičiau
siai ieškoti žemės gelmėse 

naujų naftos ir gamtinių du
jų šaltinių. Tai visa laikinai 
pagerintų dabartinį energijos 
trūkumą, bet vis tiek oras bū
tų teršiamas. Per mažai de
dama pastangų ieškoti naujų 
gamtai nekenksmingų energi
jos šaltinių, pakeičiančių naf
tą ir anglį. Kodėl daugiau 
dėmesio nekreipiama į sau
lės, vėjo ir vandens energiją, 
kuri būtų panaudota elekt
ros gamybai? O kur tie, vis to
bulinami, seniai žadėti, elek
triniai automobiliai? Apie juos 
inžinieriai daug rašė, daug 
kalbėjo. Kuro celės (Fuel 
Cells) taip pat įdomi techni
ka, kurią būtų galima nau
doti ir automobilių varymui, 
ir elektros gamybai. Bet šios 
paminėtos sritys labai lėtai 
vystomos. 

Kur tie mokslininkai, išra
dėjai? Gal jie užsidarę labora
torijose, niekam nieko nesa
kydami, tylia: dirba, bando, 
ieško naujo, gamtai nekenks
mingo, kuro. Jei tai būtų pa
siekta, įvyktų tikra 21-ojo am
žiaus pramoninė revoliucija. 
Tad laukime, gal ir sulauksi
me. 

VOKIETIS MERKINĖJE 
Varėnos rajono Merkinės 

miestelyje jau devintus metus 
gyvena Vokietijoje 1951 m. gi
męs verslininkas Ramutis Ri
mantas Gumuliauskas. 1992 
m. jis su sunkiai sergančia 
motina atvyko iš Vokietijos, 
palikęs ten artimuosius, drau
gus ir gerą darbą Diuseldorfo 
fabrike. 

„Gimęs ir augęs Vokietijoje, 
buvau įaugęs į miesto gyve
nimą, pripratęs prie kiekvieno 
akmens, namo, prie žmonių Ir 
jų papročių. Tačiau motinos, 
tėvo pasakojimai buvo pasėję 
sielos gelmėse visai kitą vaiz
dinį, kuris neretai ribojosi ir 
su mana svajone: yra pasau
lis, priklausantis tik mano 
tėvui, mamai, broliui, sese
rims. Lietuva - šviesulys, 
žvaigždė mane viliojo, padėjo 
pakilti iš smulkios kasdie
nybės, atsiriboti nuo draugų 
patyčių, skriaudų, pažvelgti į 
juos iš aukšto ir su panieka: 
et. ką jūs išmanote, jūs netu-

Amerikos (patobulinu V-2) raketa, 
iikėlusi pirmuosius satelitus i erd
ves. 

Vokiečių V-2 raketa. Prieš II pasaulinio karo pabaiga ju per 1,300 buvn 
paleista į ora; 1,115 jų pasiekė Angliją 

rite Lietuvos", - prisimena Ri
mantas Gumuliauskas. 

Suaugo skaitydamas Mai
ronį, Brazdžionį, priklausė lie
tuviškoms organizacijoms, 
kartu su draugais keliavo po 
pasaulį, skelbdami, kad Lietu
va okupuota, reikalaudami jai 
laisvės. Jo jaunimo organizaci
jos dėka į Europos Parla
mentą buvn įnešta Lietuvos 
trispalvė. Sąjūdžio laikais jis 
su draugais protestavo prieš 
Vokietijos spaudoje pasiro
dantį sovietų melą, elgėsi tar
si Lietuvos ambasadorius. 

Vieną dieną 1992 m. motina 
grįžusiam iš darbo sūnui pa
sakė: „Ruoškis, važiuosim 
Lietuvon". Ji buvo ką tik po 
vėžio operacijos. Gydytojai 
pranašavo trumpą gyvenimą. 
O štai jau greitai bus dešimt 
metų. „Tai Lietuvos oras, 
saulė ir vėjas išgydė. Tai Ra
mučio gerumas", - sako Ur
šulė Gumuliauskienė. Jie 
grįžo dviese. Šeimos galva 
nesutiko važiuoti. Jis mirė 
1994 m. Vokietijoje. 

Naująjį kaimyną dzūkai su
tiko nepatikliai, jam savo tei
ses teko ginti netgi teisme. 
Bet R. Gumuliauskas nekerš
tingas. Daugelis stebėjosi, kad 
jis padėjo išbristi iš vargo ir 
tęsti mokslą kaimyno, su ku
riuo bylinėjosi, sūnėnui. Dau
geliui morkiniškių R. Gumu
liauskas yra padėjęs. ..Tai la
bai geras žmogus", - sako jie. 

A .V.Š . 
Parengta pagal 
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• Dėl iškalto monetoje tau
tos simbolio žmogus lenkiasi 
pakelti ir vieną centą. 

PENKTASIS ŠOKIO 
FESTIVALIS 

Europos šiuolaikinio šokio 
naujienos vėl džiugins šio me
no profesionalus ir mėgėjus 
Lietuvoje. Balandžio 18-23 
dienomis Vilniuje ir Klaipė
doje vyks penktasis tarptauti
nis šiuolaikinio šokio festivalis 
„Naujasis Baltijos šokis". 

Kaip sakė festivalio inicia
torius ir rengėjas, Lietuvos 
šokio informacijos centro di
rektorius Audronis Imbrasas, 
šįmet, kaip ir ankstesniais 
metais, bus stengiamasi pri
statyti vilniečiams dar nema
tytas įspūdingas šokio premje
ras. Prestižiniu tampančiam 
šokio festivaliui Kultūros mi
nisterija skyrė 190,000 Lt. Vi
sas festivalio biudžetas, pasak 
A. Imbraso, siekia pusę milijo
no litų, taigi be ištikimų 
rėmėjų paramos nebūtų įma
noma pasikviesti daugelio gar
sių Europos šokio trupių. 

Šįmet festivalyje tradiciškai 
bus pristatomas Lietuvos ir 
kitų Baltijos regiono šalių šo
kis, Skandinavijos valstybių 
trupių spektakliai bei kitų 
šalių — Didžiosios Britanijos 
ir Izraelio šokėjų pasirodymai. 
Savo naujausius darbus rodys 
Lietuvos choreografai Birutė 
Banevičiūtė ir Vytis Jankaus
kas. 

šįmet sulaukta ypač stiprių 
šokio trupių iš Norvegijos. 
Garsiausia — Ju Stromgreno 
trupė Vilniuje ir Klaipėdoje 
rodys pasaulinę premjerą 
„Ten". Kiek neįprasta šokio 
trupė „CanDoCo" atvyksta iš 
Didžiosios Britanijos — joje 
kartu su sveikaisiais šoka ir 
neįgalūs šokėjai vežimėliuose. 

Danijos šiuolaikiniam šokiui 
atstovaus šios šalies kara
liškojo baleto žvaigždės ir so
listai. Po kelias trupes atvyks
ta iš Suomijos, Švedijos, Rusi
jos. Pirmą kartą Lietuvoje 
viešės šokėjai iš Izraelio — Ki
buco šiuolaikinio šokio trupė. 

Festivalyje bus pristatoma 
ir būsimoji šokio karta — Lie
tuvos, Latvijos, Estijos, Bal
tarusijos aukštųjų šokio mo
kyklų studentai. Festivalio 
dienomis svečiai iš Didžiosios 
Britanijos, Švedijos, Vokieti
jos, Belgijos ves edukacinius 
seminarus kolegoms Lietu
voje. 

„Naujojo Baltijos šokio" va
karai vyks Lietuvos naciona
liniame operos ir baleto teat
re, Nacionalinio dramos teat
ro salėse ir „Pergalės" kino 
teatre, taip pat Klaipėdos dra
mos teatre. (Elta) 

, 3 0 B O S w IR MEILĖS 
DIENA 

Vokalinio vieneto merginų 
sekstetas, pasivadinęs kiek 
keistu vardu — „Bobos", Šv. 
Valentino dienos proga pris
tatė savo naujausią kūrinį 
„Valentino dienos himnas". 

Visos vokalinio merginų 
seksteto narės turi aukštąjį 
muzikinį išsilavinimą. Nuo 
1997 m. rudens autorinėje 
Editos Mildažytės laidoje „Bo
bų vasara" jos dainuodavo te
mines dainas. Dėl laidos pa
vadinimo merginoms prilipo 
„Bobų" vardas. Pasibaigus lai
dos gyvavimui, dainininkės 
neišsiskirstė ir tapo koncer
tine grupe įvairiuose rengi
niuose. Jų diskotekinis dainų 
atlikimo stilius yra populiarus 
ir vyresniųjų, ir jaunimo tar
pe. (Elta) 
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KEIČIASI GANDRŲ POLITIKA 
Baltųjų gandrų Uždai nuo 

elektros laidų atramų bus per
keliami į saugesnes vietas — 
tam tinkamus medžius ar ant 
pastatų stogų. 

Elektros linijų atramose 
(0,38 kilovoltų) sukrauti gan
dralizdžiai sukelia aliuminio 
laidų koroziją ir pasitaiko at
vejų, kai šie laidai net nu
trūksta. Gandrams ant laidų 
užmetus srovei pralaidžius 
smulkius daiktus, įvyksta sro
vės perkrova. Matavimais nu
statyta, kad per gandra
lizdžius tekanti elektros srovė 
sukelia elektros energijos nuo
stolius. 

AB „Lietuvos energija" pri
tarė Aplinkos ministerijos 
siūlymui perkelti esamus gan
dralizdžius nuo elektros linijų 
atramų į saugesnes vietas: 
tam tinkamus medžius ar ant 
pastatų stogų. Atvirose vie
tose gandralizdžiai nuo elek

tros Unijų atramų turi būti 
perkeliami ant šalia elektros 
Unijos statomo atskiro stiebo 
pagal gandralizdžio įrengimo 
tipinį projektą. .Lietuvos 
energijos" pareigūnai mano, 
kad Aplinkos ministerija tu
rėtų parinkti gandralizdžio 
perkėlimo vietą, ją suderinti 
su žemės sklypo ar pastato 
savininkais, finansuoti gelž
betoninio stiebo ir gandra
lizdžio metalinių konstrukcijų 
įsigijimą. „Elektros tinklai" 
sutinka sumontuoti gandra
lizdžio konstrukciją tam tin
kamame medyje ar ant pasta
to stogo, pastatyti gelžbetoninį 
stiebą su gandralizdžio kon
strukciją tam tinkamame me
dyje ar ant pastato stogo, pa
statyti gelžbetoninį stiebą su 
gandralizdžio konstrukcija ir 
perkelti gandralizdžius nuo 
elektros Unijos atramų į sau
gias vietas. (BNS) 

Nuotr Algio Čepėno 

LIETUVA 2001 
Pigiausios kainos skrydžiams į 

VILNIŲ 

vasarą iš New Yorko, Chicago, Los Angeles, 
Detroito, Clevelando, Floridos ir kitų JAV 

miestų Finnair ir kitomis oro linijomis. 

* Mašinų rezervacijos Vilniuje 
* Viešbučiai 
* 9 ir 14 dienų kelionės po Lietuvą 

VYTIS TRAVEL 
40-24 — 235 St 

Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

E-MAIL: 
VYTTOURS@EARTHLINKNET 

WEB.SITE: 
WWW.VYTISTOURS.COM 

Narnami Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
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MUTUAL FEDERAL SAVTNGS 
AND LOAN ASSOCIATION Of CHICAGO 

22l2WestCeraukRMd, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747 

Stephen M. Oka* Prttkknt 
95 

'- • 

http://WWW.VYTISTOURS.COM
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Siūlo darbą Ieško darbo 
Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo trans
portą ir važinėti greitkeliais į 
vakarinius priemiesčius. Skam
binti po 6 v.v., tei. 708-652-2110. 

Gydytojas gali slaugyti 
sergančius arba senyvo 

amžiaus žmones. 
Tel. 630-673-8743, 

Kazimieras. 

Gydytojų asociacijos narė 
diagnozuoja ligas, 
duoda patarimus. 

Tel. 773-778-3563, Valerija. 

SlOLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms kom-
panijonėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 
kartu arba atvykti į darbą ir 
išvykti. Kreiptis: 

A L L C A R E 
Emplovmem Agency 
Tel. 773-736-7900 

Medikė ieško darbo. Patini s 
slaugoje. Kalbu angliškai. Siūlyti 
keitimus ir laikinus darbui. Gerai 
atsilyginsiu. Tel. 773-476-1898; 

773-386-6588, Jūratė. 

Dėl ligos ir senatvės negalinčius 
gyventi savarankiškai, kviečiu į 
savo namus gyventi prie šeimos. 

Labai geras maistas, atskiras 
kambarys ir nepriekaištinga 

priežiūra 24 vai. per parą. Kaina 
žema. Skambinti Apolonijai, 

tel. 708-387-2067. 

Caregivers-Homemakers . 
To provide in-home care to the 
elderly. P/T, F/T. come and go, 

live in. Mušt be fluem in EngTish. 
have permission to work, 

valid driver license and car. 
COMFORT KEEPERS 

(847)955-1566. 

Galiu pavaduoti darbe 
kelias dienas savaitės bėgyje 

(darbo dienomis). 
Tel. 773-581-8982. 

Palikti žinutę. 

Reikalingi dažytojai su patyrimu 
Amerikoje. 

Privalo turėti automobilį. 
Darbas šiaurės-vakarų rajonuose. 

Tel. 847-808-9109 
vakare noo 8 -10 vai. 

Susikalbėtite angliškai, rusiškai. 

51 metų moteris, darbšti, 
sąžininga, gera siuvėja, ieško 
bet kokio darbo su gyvenimu. 
Angliškai nekalba, nevairuoja. 

Tel. 630-579-1851, Irena. 

Sergantiems, vienišiems 
žmonėms, kuriems reikia 

priežiūros, jaukių, švarių namų ir 
sveiko maisto — slaugės iš 

„For your service" agentūros visą 
tai padarys. Skambinti Zitai, 

tel. 773-585-9067 arba 
773-585-6709. 

- T i k i 
R(tikalinga lSntmonių. 
šiandien. Darbas nuo pirmadienio 

šeštadienio, 7 v.r. iki 4 v.p.p. Dirbama 
_ po 2-3 žmones (vyrai ar moterys). 
Pnvilo turėti automobili ir susikalbėti 

išmokysime. AtlygimmasJ500 per 
savaitę vienam žmogui. Sumokėsime 

kiekvienądieną. Užrūdyk dokumentus 
• M M -pradek dirbti rytoj. 

" l t l Olden A ve- Do wners G rovė, 
pgteofaK.d^rto.T'erag.TJy.OH 

Air Doct deaners & power washers 
Work Monday — Saturday, 6:30 am-5 
pm. Company van, paid traminę, year 
roond work. Mušt speak EngĮisR, have 
valid dri vers license. Make 5700+per 

week. No experience needed. 
Make aplication today A start tomorow 

2101 Ocdea A ve.. Downcrt Grove, IL 
61515. (Zkbart baOdinf). ^ 

; L Enter side d«or. 
^ - - TeL 630-766-0001. 

Jos neskaitote „Draugo"? 
Tada mums nėra apie ką kalbėt i . 

U.S.A. FINANCIAL GROUP, LTD. 
9301W Ogden Ave.. Brookfield. lt 60513 

paskolos 
1 NEKILNOJAMAM TURTUI 

Mokėkite nuomsĮ 
sau! 

tel.(708)485-8135 
kviesti Gintarą 

Illinois Residential Mortgage Licensee 

I*1*W 

Reikalingi darbininkai naktiniam 
parduotuvių valymai 

Indiana valstijoje ir kitur. 
Reikalingas' transportas. 

Atlyginimas pradedantiems $1,600, 
ju.patyrimu $2.000 per mėnesi. 

T e T m - 4 7 6 - 2 2 4 7 ; 773-251-6101. 

Parduotuvių valymui reikalingi 
darbuotojai. Gali kreiptis ir 

šeima. Darbas Tennessee 
valstijoje. Atlyginimas $1,500 — 

$1,800. Dokumentai ir kalba 
nebutini. TeL 901-240-5544 arba 

901-830-7223. 

r A L T A V I S T A " finansines ^ 
paslaugos ypač palankiomis 

sąlygomis ir žemais procentais: 
* perfinansuoja nuosavybę (galima 
išsimokėti namą per 10-15 metų): 
* suteikia paskolas nuosavybei įsigyti; 
* sudaro galimybę išsimokėti skolas 
kartu su namo mokesčiu (sutaupant 
S500-S1.000 per mėnesi). 

I Nemokama informacija tel. 312-
656-8053 (lietuvtškfli); 312-656-

8462 (angliškai). Fax. 312-225-7691 
. arba wwwuJtavistal6ans.com _j 

DOLERIS Co. 
www. doleris, com 

Kelionė LIETUVĄ 
tik $499 

T«J.: 617-472-9742 

ATLANTIC 

SIUNTINIAI LAIVU IB AIR CARC0. 
PRISTATOME \ LIETUVĄ, BALTARUSIJA 
lATVU.V ESTIJĄ, RUSUĄ IR UKRAINĄ 
8801 S. 78 Tb AVE. BRIDGEVIEW. H, 60455 
Tel: (800)-77S-7363, (708)-599-968Q 
2719 W. 71 STR, CHICAGO, IL 60629 
Tel: (773)-434-7919.ftc(773V434-7914 

Parduodu automobilį 
„Ford Escort" vagon, '93 

Visi privalumai. $2.200. 
Tel. 708-598-2263. 

ALVVAYSVVITH FLOVVERSI 
* Skintos ir vazoninės gėlės 
* Vainikai, krepšeliai © 4 
* Vestuvinės ir proginės puokštės ^ 
* Pristatome Čikagoje ir priemiesčiuose bei 

Lietuvoje 
Tel. 1-708-594-6604 

8015 W. 79 St., Justice, IL, 60458 

lt makes a vvorld of difference vvhen you fly SAS 
to Lithuania. 

No one makes -ound-tnp travei to Lithuania easier and more convenient than SAS. 
ftgn Chicago. we offer daily servtce to Vilnius with a hassle-free connection via 
Stockho'm. When you're ready to return. you'H enioy sane-day travei back to 
Chicago through our Copenhagen hub. Firvj out wnat a wortd of difference SAS 
can make for your next tnp Just call your Travei Agent or SAS at 1-8OO-221-2350 
or visit our vvebsite at www.scandinavian.net. 

n*«« 
SK946 
SK 744 

SK743 

SK943 

*•. 
Cn-cago 
Stockholm 

VH raus 

Cooenhagf 
*V*wM. sut>w *> r^*yj. w~i> • 

1b 

Stockholm 

Vilnius 

Copenhagefi 

CNcjgo 
~**Ke 
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420 om 
*20 am 
140pm 
3 » p m 

AfThfli TrMVO 

735 am-1 
i l50am 
220 pm 
5 40pm 

VvvtnAMn Arflnu 

M O V I N G 
Ilgametis profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir 

į kitas valstijas. 
G E D I M I N A S 
773-925-4331 . 

Window VVashers Needed! 
40,000 per year. VVe leed 100 erews 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver's license and trans-
portation Mušt be fluent in English 
L. A. McMahon Window VVashing. 
Tel. 800-820-6155. 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
ALTn^^OetJO.NAMliSVBKA-rOS. 

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapois ir Off. Mgr. Auksė 

S. Kana kaba lietuviškai. 
FRANKZAPOUS 

3208 1/2 Weet95m Street 
Tel. (708) 424-8654 

(773)581-8854 

Movincj* Profesionalus 
k r a u s t y m a s Č ikago je ir uz 

jos r ibų . Paruoš iame 
n a m u s p a r d a v i m u i , 

i švežame senus da ik tus , 
šiukšles ir kt. 

Te l . 6 3 0 8 1 6 7 1 1 4 . 

Kalame visų rūšių „sidings", 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

S JAS Y S CONS TRUC TION 
Staliaus darbai, rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; 'sidings*, 

•soffits*, *decks", "gutters*, plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas , 

dažymas . Turiu darbo draudimą. 
Į S.Bene08, m 630-241-1912.x 

A M K R CONSTKUCTION Co . 
Dengiami stogai, kalamas „siding", 
atliekami cemento, „plumbing" bei 

kiti namų remonto darbai. 
, JJcensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitai, 
teL 773-767-1929. 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GfcVRCA A T S T O V Y B Ė 

2 3 4 6 W 69th Street 
T e i : 773-776-1486 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pa
togių „lay-away" planu. At
liekame visus foto laboratorijos 
darbus. 
Darbo vai.: kasdien 8 v.r.-6 v.v.; 
šeštd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd. 
uždaryta. Antrad. ir trečd. su
sikalbėsite lietuviškai. 

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

Salone „Miražas*' kirpėja 
SKIRMANTĖ tvarko plaukus | 
vyrams ir moterims. Susitarus, S 

atvyksta į kliento namus. Salono 
„Miražas" tel. 708-598-8802; 

namą teL 708-612-9526. 

Vyrų ir moterų kirpėja. 
15 metų patyrimas. 

Greitas, malonus patarnavimas. 
Skambinti Vandai, 
tel. 708-422-6558. 

Atl iekame visos staliaus ir 
smalkaus remonto darbus. 
AukSta darbų kokybė, didelė 
praktika JAV. Tikrai žemos darbų 
kainos. Tel. 773-254-0759, 
mob. 847-525.9275, Žilvinas. 

Sąžiningas vyriškis, turintis 6 
metų darbo patirti Amerikoje, 
prieinamomis kainomis atlieka 

visus statybos darbus. 
TeL 773-925-0805 (namų); 

773-590-2487 (mobilus). 

V.A.L. Auto Servisas 
Atliekame visus variklio ir važiuoklės 

darbas. Variklio kompiuterinis 
patikrinimas. Nuolatiniams klientams -

nuolaidos. 3800 W. 79 St 
T t L 773.5824183,773-582-0184. 

Kalbame lietuviškai. 

D.C. Medtcar & i ransportationToT 
Aptarnaujame Čikagą ir priemiesčius. 
Mūsų transportas pritaikytas pervežti 
žmonėms su invalidų vežimėliais. 
Vežame j gydymo įstaigas, bažnyčias, 
parduotuves, oro uostus ir laidotuves. 
Smulkesnė informacija tel. 773-283-
6922, fax 773-283-5766. Skambinti 
nuo 8 v.r. iki 7 v.v. 

best shop.com 

FEATURING THE BEST ART FROM L I T H U A N I A 

Jūsų interneto ryšys su žinomiausiais 
Lietuvos menininkais. 
Parduodame tapybą, keramiką, 
liaudies meną ir juvelyrinius 
gintaro darbus. 

Prašome apsilankyti 
www.botetartshop.com 

i ^ e s l 
Gxploro creative works of a r t l | | | | Į y 

shop .com 

^ 

L -

|J J i ' Vetoonuo 
1921 m. 

8 9 0 0 SoVTit AjCHF-R ROAIJ, VPiUOV SMHNRS, lUUOlS T a 708.839.1000 

jjokyliu « t o - tinka įvairiom progom* 
Puikus maistas, 

geriausi gėrimai, 
malonus 

aptarnavimas 

N e w Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Vok* Mat 773*4-7820 
Fax: 708-361-9618 

DANUTĖ 
MAYER 

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

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m 
Nuosavybių įkainavimas veltui 

U w 

Alexander J. Mockus, 
LTD 

Realtors 

„BUD" BALYS BUDRAITIS 
Broker Assodate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus. 773-7674655 mob.: 773-259-3363 

Fa* 773-767-9618 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 

0WC(77J| 22»- *7»1 
MamUW4»-7M» 
Mat r/rjjj 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 

• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 

Į»Pensininkams nuolaida 

35ttd40svačių 

4Otde0ayc)ų 

A 8 . 1 0 K T O O H 
50 fti 100 t y č i ų 

Ar mėgstate Šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

100io13Ssveetų 

•T 
mm 

rumrMM 
12SiKi175«veClU 

mmmm 
225 8d 550 svečių 

OPENHOUSESUNDAY 1-4 pjn. 

OAKLAWN 
4207-15 W. 95 St. 

Condominiums from 
lBd.-$59,900; 2 Bd.- $69,900 

ANGIE 708-220-0400; 
708-456-4040. 

rAudrluo Mllculls r u -
Tel.: 630-205-9262 
Psger. 773-260-3404 
E-maM: amikuttsO usa.com 
[\mum inkMiiuįaiiaTai luiltai. 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
•Pirkimas 
'Pardavimas 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

unKos analize 

Išnuomojamas 
apšildomas 4 kamb. 

1 mieg. butas 67 & VVhipple apyl. 
$415 j mėn. + „security'' 
TeL 773-434-4543 

Accent 
HonieflnrJers 

920lS.Cioaro 
Oak"U*n, IHnois 60453 
BuajnaM (708) 4284111 
VoteoMalfTOB) 233^374 
Fax (706) 423-8236 
Pager (312) 707-6120 
Ra*. 7084280443 

ASTA T.MIKUNA8 
Profesionaliai ir aajbningat patarnauta 

įvairtu. nuosavybių pirkime ir pardavime 
mteate w priemi—ikion 

Išnuomoja kambarį 
nuosavame name padoriam 
pensininkui. Galima su pilnu 

išlaikymu. Palikti žinute. 
TeL 773-581-8982. 

Dirbanti šeima išsinuomotų 
vieną aukštą nuosavame name. 
Gali padėti tvarkytis namuose. 

Tel. 773-436-4507. 
Palikti žinutę. 

TaHu paaugai paftlijuirt 

žemaa sklypą.Veltui 
Ikainoju nakilnojamą 

turtą. Oaiu tarpininkauti 
gauiantfinanaint/paskolą. 

O'FLAHERTYREALTORS 
4 BUILDER8, Inc. 

K 0 " ' P t tB8 l {nmi^^ 
O R A 2 I N A J O N A V I C I E N Ė 

7 O 8 * 4 S O - 1 8 0 W : ^ 
7 0 8 - 8 8 9 - 4 8 8 0 

mob . 7 0 8 - 2 0 3 - 6 2 4 2 
JonavleluaOhoma.com 

I šnuomojamas suremontuotas 
dviejų kambarių butas Vilniuje, 
pačiame miesto centre, dv iems 
savaitėms ar ilgiau. S k a m b i n t i 

1-301-365-5180. 

. .. . . . , - * 7 - f 4 . 

4738 W. 103 rdST 
OAKLAWN,IL 60453 

708-4^7900 
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA 

WWW.MAZEIKA.COM 
t * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

4315 W. 63 rd St, CHICAGO, IL 60629 
773-735-3400 

4738 W. 103 rd ST., OAK LAWN, IL 60453 
708-422-3922 

DRAUDIMO AGENTAI 

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

Tel. 773-581-0500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Lietuviškas maistas—"catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

*"^£ 
K A V I N Ė 

350 N. aark, Chicago, n 60610 
Tel. 312-644-7750 

Kepyklos produktai ir ti»ir«nrf»į»i 
miesto centre 

Savaitgali uždaryta 

• 

http://wwwuJtavistal6ans.com
http://www.scandinavian.net
http://shop.com
http://www.botetartshop.com
http://usa.com
http://JonavleluaOhoma.com
http://WWW.MAZEIKA.COM


JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

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

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

DAR APIE SOCIAL SECURITY 

Jei jūsų gyvenime kas 
nors pasikeičia, ką turite 
praneiti jSocial Security" 
įstaigai? 

Įvairi informacija apie įvai
rius pasikeitimus jūsų gyve
nime gali būti pranešta JSoc. 
Sec." ištaigai kitų valdžios 
įstaigų, bet ir jos apie tai tu
rite informuoti JSoc. Sec." 
įstaigą. Pvz., jus dirbate ir ne-
pranešate, jums permokama 
JSoc Sec." pensuos mokėjimai. 
Jei taip atsitinka JSoc. Sec." 
įstaiga atsiima visus per
mokėjimus, kurie nebuvo 
jum8 skirti. 

Jei įvairių gyvenimo pasikei
timų jos nepranešate JSoc. 
Sec." įstaigai, arba suteikiate 
neteisingą informacyą, galite 
boti nubaustas sumažinant 
jūsų mokėjimus, jums gali 
reikėti mokėti pabaudą, ar net 
galite būti įkalintas, arba ga
lite būti nubaustas visais tais 
trims būdais. 

Įvairius jūsų gyvenimo pasi
keitimus jūs galite pranešti 
JSoc. Sec." įstaigai, paskambi
nant telefonu arba nuvykstant 
į įstaigą. Jeigu gaunate pen-
syą — JSoc. Sec." mokėjimus 
pagal buvusį darbą — jtiaų 
„claim numbėr" — jūsų bylos 
numeris yra tas pats, kaip ir 
jūsų JSoc. Sec." numeris plius 
raidė. Jei jūs gaunate HM* 
kėjimus — pensyą pagal kieno 
kito darbą, pvz., sutuoktinio, 
jūsų .claim number" — jūsų 
bylos- numeris bus parašytas 
ant kiekvieno laiško apie jūsų 
mokėjimus, kuriuos gausite. 

1. Pasikeitimai jūsų nu
matytame uždarbyje. Jei 
dirbate, JSoc. Sec" paprastai 
prašo numatyti (estimate) 
jūsų būsimą metinį uždarbį. 
Jei vėliau jūsų uždarbis bus 
didesnis, ar matasnis, negu 
buvote numatė, praneškite 
JSoc. Sec." įstaigai apie tai 
kuo greičiau, kad galėtų ji rei
kiamai pakeisti jūsų mo
kėjimus. 
2. Jei keičiate gyvenamą 
vietą. Jeigu persikeliate, pa-
keičiate adresą, praneškite 
apie tai JSoc. Sec." įstaigai 
kuo greičiau. Pranešti naują 
adresą ir telefoną galite, pas
kambinant nemokamu telefo
nu 1-800-772-1213. 

Jeigu jūsų JSoc Sec" 
mokėjimai yra siunčiami tie
siog į banką, vis tiek įstaiga 
turi turėti jūsų tikslų adresą 
tam, kad galėtų jums pasiųsti 
laiškus ir kitą svarbią infor
maciją. Jei JSoc Sec* įstaiga 
negalės su jumis susisiekti, 
jūsų mokėjimai — pensįja bus 
sustabdyta. 

Kai pranešate naują adresą 
JSoc Sec" įstaigai, praneškite 
ir apie savo šeimos narius, ku
rie turėtų gauti JSoc Sec* 
mokėjimus tuo adresu. Taip 
pat neužmirškite pašte už
pildyti ir pašto įstaigoje 
„change of address* — adreso 
pasikeitimo kortelės. 

S. Keičiant tiesioginio de
ponavimo (depoeit) banko 

pajėgus tvarkyti savo pinigus. 
Kai tai įvyksta, reikia pra
nešti JSoc. Sec." įstaigai, ji 
gali pakeisti kam siųsti ir siųs 
giminei ar kitam asmeniui, 
kuris sutinka pasirūpinti tuo 
asmeniu angliškai vadina
mam Jbeneficiary". JSoc. Sec." 
įstaiga tą asmenį, kam yra 
siunčiami pinigai vadina 
„representative payee". 

Jei asmuo turi „power of at-
torney" — įgaliojimą atstovau
ti, tai dar nereiškia, kad jis 
automatiškai tinka būti „re
presentative payee". 

5. Gaunant pensiją *S dar
bovietes, kuri neturėjo ry
šio su JSoc. Sec." įstaiga. 

Jei pradedate gauti pensiją 
iš federalinės valdžios įstaigos 
(federal civil service) ar valsti
jos (statė) ar vietovės pensijos 
sistemos — jūsų JSoc. Sec." 
mokėjimai — pensijos bus per
skaičiuojami. Taip pat turite 
pranešti JSoc Sec." įstaigai, 
jei keičiasi tos kitos pensijos 
gaunama suma. Jei norite 
gauti daugiau informacijos 
apie tai, skambinkite JSoc. 
Sec" įstaigai „Government 
Penssion Ofiset" (Publication 
No. 05-10007). Čia rasite in
formaciją valdžios tarnauto
jams, kurie gali gauti ir JSoc. 
Sec" pensijas pagal vyro/ 
žmonos darbą. Arba prašykite 
„A Penssion From Work Not 
Covered By Sočiai Security" 
(Publication No. 05-10045), tai 
yra informacija valdžios tar
nautojams, kurie patys gali 

gauti pagal savo kitą darbą 
JSoc. Sec." pensiją. 

Informaciją galite rasti ir 
kompiuteryje — www.ssa.gov. 

6. Vedybos ar skyrybos. 
Jei vedate/ištekate ar iš

siskiriate, tai gali pakeisti 
jūsų gaunamus JSoc. Sec." mo
kėjimus. Tai priklauso nuo to, 
kokius mokėjimus gaunate. 

Jei gaunate: 
a. jūsų pačių uždirbtą pen

siją — jūsų mokėjimai ir to
liau bus tokie pat; 

b. jei gaunate pagal žmonos 
ar vyro uždirbtus mokėjimus 
— jūsų pensija bus sustabdy
ta, jei išsiskirsite, nebent bu
vote vedęs/ištekėjusi mažiau
sia 10 metų; 

c. našliai (į šią grupe įeina ir 
išsiskyrusieji našliai) gaus tas 
pačias pensijas, jei jie, sulau
kę 60 metų ar vyresni, vėl ap
sives; 

d. invalidai našliai (į šią gru
pe įeina ir išsiskyrusieji naš
liai) gaus tuos pačius mokė
jimus pensijas, jei jie ištekėtų/ 
apsivestų sulaukę 50 metų ar 
vyresni; 

e. bet kokie kiti mokėjimai 
— pensijos bus sustabdyti, jei 
jūs ištekate/apsivedate, išski
riant specialius atvejus. Jūsų 
mokėjimai-pensijos gali būti 
vėl pradedami mokėti, kai 
jūsų vedybos baigiasi. 

7. Jei pakeičiate pavardę. 
Jei pakeičiate pavardę ve

dybų, skyrybų ar teismo eigos 
atveju, praneškite JSoc. Sec." 
įstaigai, nes jie nori turėti 
jūsų naują pavardę savo doku
mentuose. 

8. Auginate vaiką, kuris 
gauna mokėjimus-pašalpą. 

Jei gaunate mokėjimus, ka
dangi globojate vaiką, kuris 
yra jaunesnis negu 16 metų, 
jūs turite tuojau pranešti, 
JSoc. Sec." įstaigai, jei tas vai
kas išeina iš jūsų globos. Pra
neškite pavardę ir adresą as
mens, pas kurį tas vaikas 

nuėjo gyventi. Laikinas atsis
kyrimas gali neturėti poveikio 
į mokamą vaiko pašalpą, jei 
jūs ir toliau kaip tėvas/motina 
globojate tą vaiką. Bet mokė
jimai jums bus sustabdyti, jei 
nebebusite atsakingas už vai
ką. Kada vaikas vėl grįš į jūsų 
globą, JSoc. Sec." vėl pradės 
jums siųsti to vaiko pašalpos 
pinigus. Jums siunčiami vaiko 
globos mokėjimai bus sustab
dyti, kada jauniausias neve
dęs vaikas jūsų globoje su
lauks 16 metų. Ypatingais at
vejais vaiko mokėjimai gali 
tęstis ir toliau, bet apie tai 
vėliau. Jei tapote vaiko tėvu/ 
motina po to, kai pradėjote 
gauti JSoc Sec." mokėjimus ir 
vaikas yra jūsų globoje, pra
neškite apie tai JSoc. Sec", 
kad ir vaikas gautų mokėji
mus. 

9. Įvaikinimas. Jei vaikas, 
kuris gauna JSoc. Sec." mo
kėjimus, yra įvaikinamas, 
praneškite JSoc. Sec." įstaigai 
jo naują pavardę, įvaikinimo 
dokumento datą, įvaikinusių 
tėvų pavardę ir adresą. Įvai
kinimas nenutrauks vaiko 
pašalpos mokėjimų. 

10. Jei mokėjimų — pa
šalpos gavėjas yra padaręs 
kriminalinį nn»iįmitime ir 
nuteistas. 

Jei asmuo, gaunąs JSoc. 
Sec." mokėjimus, yra nuteis
tas už padarytą nusikaltimą, 
reikia tuojau pranešti JSoc. 
Sec." įstaigai. Paprastai mo
kėjimai nėra mokami už tuos 
mėnesius, kada asmuo sėdi 
kalėjime, bet šeimos nariai, 
kurie turi teisę gauti mo
kėjimus, gauna juos ir toliau. 
Taip pat mokėjimai nėra 
siunčiami asmenims, kurie 
yra padarę nusikaltimą ir yra 
uždaryti teismo pavedimu ko
kioje nors institucijoje, kuri 
yra valstybės išlaikoma. Tai 
taikoma asmenims, kurie: 

a. kalti, bet nesveiko proto; 
b. nekalti dėl to, kad jie ne

sveiko proto ar panašiai, pvz. 
protinis ligonis, sergąs proto 
liga, asmuo turys protinių de
fektų ar protiškai nepajėgus; 

c. protiškai nepajėgus būti 
teisiamas. 

11. Išvykstant i i JAV. Jei 
esate JAV-ių pilietis, galite 
keliauti ir gyventi daugelyje 
svetimų šalių ir gauti JSoc. 
Sec." pensįją. Bet yra keletas 
valstybių, į kurias JSoc. Sec." 
įstaiga negali siųsti čekių — 
jūsų mokėjimų. Tos šalys yra 
Cuba, Combodia, North Ko-
rea, Vietnam ir buvusios So
vietų Sąjungos respublikos, 
išskyrus Estiją, Latviją, Lie
tuvą, Armėniją ir Rusiją. 
Praneškite JSoc. Sec" įstaigai, 
jei planuojate išvykti iš JAV 
30-čiai dienų ar ilgiau. 
Praneškite valstybės vardą ir 
valstybes, kurias aplankysite, 
ir datą, kada planuojate 
sugrįžti į JAV-es JSoc Sec." 
įstaiga atsiųs jums specialias 
instrukcijas ir praneš, kaip 
galite gauti mokėjimus, kai 
esate išvykę. Praneškite, kada 
grįšite atgal į JAV-es. 

Jei nesate JAV pilietis ir 
grįžtate gyventi į JAV turite 
įrodyti teisėtą nuolatinio gy
ventojo JAV-ėse statusą, kad 
galėtumėte toliau gauti mo
kėjimus. Jei dirbate už JAV 
ribų, tada yra taikomos skir
tingos taisyklės, nuspren
džiant, ar jūs galite gauti 
JSoc. Sec." mokėjimus. 

Daugiau informacijos apie 
darbą ir buvimą už JAV ribų 
galite gauti paskambinę JSoc. 
Sec." įstaigai ir paprašydami 
brošiūros JSocial Security* — 
Your Payments While You Are 
Outside The United States" 
(publication No. 05-10137). 

Bus daugiau 
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Siųsdami per VYestern Union®, jūs tarsi įteikiate 
pinigus tiesiai savo artimiesiems į rankas. 

Jei keičiate finansines ins-
titurijss ar atidarote naują 
sąskaitą JSoc Sec" įstaigai 
galite paskambinti ir telefonu 
praneiti uesiogio deponavimo 
informaciją. Kai telefonu 
skambinate, turėkite arti nau
ją ir seną sąskaitos numerį 
Tie numeriai yra išspausdinti 
ant asmeniškų čekių ir banko 
sąskaitų pranešimų. 

4. Jei asmuo nebegali 
pats tvarkytis savo pinigi
nių reikalų. 

Kartais asmuo yra ne-

I 
l 
s 
i r 
! 

Kai siunčiate pinigus per Western Union, galite 
būti užtikrinti, kad jie pasieks reikiamą vietą 
saugiai ir greitai. Pasaulinių ryšių dėka pinigų 
pervedimas yra nesudėtingas ir teužtrunka kelias 
minutes. Jūs netgi galite siųsti pinigus telefono 
pagalba, naudodami kredito kortelę. Jūsų artimieji 

JAV ir Kanadoje, teiraukitės 

galės saugiai atsiimti pinigus 180-tyje šalių ir 
82 tūkstančiuose vietų, tarp jų ir Lietuvoje. Kaip 
jūsų giminės ir draugai pasitiki jumis, jūs 
galite pasitikėti Western Union. Taigi siųsdami 
pinigus savo artimiesiems, siųskite juos tik per 
VVestern Union - bendrovę, kuria pasitiki milijonai. 

1-800-325-600 
www.westemunion.com 

VVESTERN MONEY 
U N I O N TRANSFER 

Greičiausias pinigu persiuntimas visame pasaulyje*' 

A. t A. 
CHARLES SABLE 

(KAZIMIERAS ŠABLEVIČIUS) 
Mirė 2001 m. balandžio 29 d., sulaukės 75 metų. 
Gyveno Hometown, IL. Gimė Kėdainių apskrityje, 

Lietuvoje. Amerikoje išgyveno daug metų. 
Nuliūdę liko giminės ir draugai. 
A.a. Kazimieras dirbo inžinerijos srityje. Išėjės į pensiją 

dirbo Jaunimo centro muzikologijos skyriuje 
restauratoriumi. 

Velionis bus pašarvotas pirmadieni, gegužės 7 d. nuo 4 
v.p.p. iki 9 v.v. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. 
Roberte Rd., Hickory Hills, IL. Atsisveikinimo šv. Mišios 
7 v.v. 

Laidotuvės privačios. 
Velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę giminės ir draugai. 
Laidotuvių direkt. Lack & Sons Funeral Home. 

Tel. 708-430-5700. 

Mylimam vyrui, tauriam lietuviui 

A. t A. 
MYKOLUI ČESUI 

mirus, jo žmoną , pedagogę GERDĄ, sūnų ROMĄ ir 
dukrą REGINĄ su Šeimomis bei visus kitus gimines ir 
artimuosius nuoširdžiausiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Jašiūnai 

DRAUGAS 

DRAUGAS išeivijos 

>j.i DRAUGAS 

VOS j l . ' fKj t IS, 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS — DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

Directors of EudeHds Funeral Home (EST1908) 
GĖRALO F. DAIMID 

4330 So. CsjHornia 10727 S. Pulaaki Rd. 
5948 S. Archer Ave. 

5200W.95St. 
OakLawn, IL 

9900 W. 143 St. 
Orland Park, IL 

12401 S. Archer Ave. 
(A Derby Rd.) 

A L L P H O N E S 
1-773-523-0440 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST. 
TTNLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE. 

ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-47S-2345 

NATIONWTOE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600 
'.petlraflfaiiersllioiiies.com 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES A V AILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBA* LOCATIONS 

CICERO, S645 W. 35 Straet 
WESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 
CHICAGO, 5858 W. ROOSEVELT Rd. 

ALL PHONES 
1-708-652-5245 

http://www.ssa.gov
http://www.westemunion.com
http://'.petlraflfaiiersllioiiies.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Kviečiama talka — šešta
dienį, gegužės 12 d., 9 vai. 
ryto vėl bus kraunami „Sau
lutės" siuntiniai į Lietuvą. Yra 
apie 600 dėžių. Renkamės 
8:40 v.r. žemutinėje mašinų 
pastatymo aikštelėje. „Saulu
tė" dėkoja galintiems padėti. 

Pranešame, kad kabeli
nės (cable) TV 19 kanalas 
gegužės 17 d., ketvirtadienį, 
5:30-6 val.v. ir gegužės 18 d., 
penktadienį, 12:30-1 val.p.p. 
rodys šokių grupės ,.Svaja" ir 
Meno mokyklėlės sportinių šo
kių skyriaus moksleivių kon
certo įrašą. Programą parengė 
choreografė Ligija Tautkuvie-
nė. 

Motinos rankose kūdikis jaučiasi 
saugus ir skaisčiausią dieną, ir juo
džiausią naktį. Gražu ir tinkama 
pagerbti motinas per Motinos die
nos minėjimą, kuris ruošiamas ge
gužės 13 d., sekmadienį, Lemonte, 
Pasaulio lietuvių centre. Prašome 
skambinti tel. 630-271-9136 arba 
630-985-1820. 

Dr. Jonas Adomavičius, 
sunegalavęs buvo paguldytas į 
Cook County ligoninę, tačiau 
jo sveikatos būklė nėra kritiš
ka ir jis turėtų būti išleistas 
pirmadienį arba antradienį. 

Dr. Rimantas Benetis, 
neseniai atlikęs pirmą širdies 
persodinimą Kaune, kalbės 
„Atviro žodžio" forume penkta
dienį, gegužės 11 d., 7 vai. v. 
PLC Lemonte JBočių menėje". 
Taip pat išgirsime Robert Dū
da ir Ginger Houghton, kurie 
yra padėję daugeliui žmonių 
Lietuvoje, pvz., moteriai buvo 
pakeisti širdies vožtuvėliai, 
berniukui įtaisyti protezai, 
nuvežta daug įrangos Alytaus, 
Marijampolės bei Kauno ligo
ninėms. Vakaronėje dalyvaus 
Jack Irwin, Lietuvoje vado
vaujantis „Sniego gniūžtes" — 
alkoholio ir narkotikų vengi
mo programai. Dr. Renata Va-
riakojytė-Staniškienė Santa-
riškių ligoninėje vedė nu
skausminimo programa. Kad 
įvertiname užsieniečių, sie
kiančių padėti Lietuvos žmo
nėms pastangas „Saulutė" Lie
tuvos vaikų globos būrelis 
kviečia visus vakaronėje gau
siai dalyvauti. 

JLaumės juosta" — prog
rama visai šeimai! Vaikai at
liks šokių ir dainų programą, 
siekiančią sušelpti vargingai 
gyvenančius vaikučius Lietu
voje. „Saulutė", Lietuvos Vai
kų globos būrelis, kviečia vi
sus atvykti sekmadienį, bir
želio 10 d., 12:30 vai. p.p. (t.y. 
po 11 vai. šv. Mišių) Lietuvių 
fondo (sporto) salę. 

. 

Pooperiniame koncerte 
solistamas akompanuos pia
nistė Gintė Čepinskaitė, cho
rui - pianistas Manigirdas 
Motekaitis, chorui diriguos Al
vydas Vasaitis. Į koncertą, ku
ris ruošiamas šį sekmadienį, 
gegules 6 d., 3 val.p.p. Jauni
mo centre, bilietus įsigykite 
arba šiandien „Seklyčioje", ar
ba sekmadienį prieš koncertą. 

PSICHOLOGŲ 
KONFERENCIJA -

VILNIUJE 
2002 m. birželio 26-29 d. 

Vilniuje vyks Pasaulio lietu
vių psichologų konferencija, 
kurią oganizuoja Lietuvos 
psichologų sąjunga kartu su 
Vilniaus universitetu. 

Pagrindinis konferencijos 
tikslas — pristatyti Lietuvos 
ir viso pasaulio lietuvių psi
chologų pasiekimus ir pasida
linti žiniomis apie vykdomus 
tyrimus. Konferencijos akade
minė programa apims visas 
psichologuos šakas. Taip pat 
bus svarstomi ir psichologų 
veiklos klausimai: psichologų 
rengimas, licenzįjavimas ir t.t. 
Konferencijos kalba: lietuvių, 
anglų. 

Kviečiame lietuvių psicholo
gas ir psichologijai giminingų 
mokslų atstovus bei besido
minčius psichologija Lietuvoje 
tisine suvažiavime dalyvauti. 

Informarija kreipiantis į or
ganizacinio komiteto pirm. 
Gintautą Valicką, Lietuvių 
psichologų sąjunga, Didlaukio 
47, Vilnius 2057, Lithuania; 
elektroninis paštas 
gintautas.valickas@f8f.vu.lt 
arba Organizacinio komiteto 
pirm. pavaduotoją Algį Nor
vilą, St. Xavier University, 
3700 W. 103rd St., Chicago, IL 
60655 
el.p.: norvilas9sxu.edu 

AR „IŠMALDA" NEBEREIKALINGA? 

JAUNIEJI KREPŠININKAI IŠ VILNIAUS 
IŠVYKO Į NAMUS 

Ketvirtadienio vakare SAS 
kompanijos lėktuvu po 10 die
nų viešnagės Čikagoje ir apy
linkėse atgal į Lietuvą išskri
do Šarūno Marčiulionio krep
šinio mokyklos keturiolikme
čių komanda, į Vilnių išsive-
žusi 5 pergales (iš 6 rungty
nių) ir daug gerų įspūdžių. 

Balandžio 23 dieną į Čikagą 
atskridę jaunieji krepšinio en
tuziastai turėjo nemaža progų 
pabendrauti su vietos bei 
kitų vietovių bendraamžiais, o 
taip pat ir apžiūrėti nemaža 
įdomių vaizdų, pamatyti ne
matytų renginių. Jiems pasi
taikė puiki galimybė susitikti 
su jaunuoliais iš kitų Ameri
kos bei Kanados vietų ir su
žaisti su Kanados bei Ameri
kos lietuvių jaunimo rinkti
nėmis. 

Svečių sportinė programa 
praėjo gana palankiai. Vienin
tele nesėkmę jie patyrė pačia
me pirmame susitikime ba
landžio 25 d., kuomet juos ne
tikėtai įveikė ASK JLituani-
cos" jaunieji krepšininkai, šių 
rungtynių pasekmė buvo 60-
57 čikagiečių naudai. 

Tačiau kitą dieną svečiai iš 
Vilniaus jau pradėjo savo per
galių seriją, kuomet nugalėjo 
gana galingus James Jordan 
klubo krepšininkus jų pačių 
salėje Čikagoje, įsikūrusioje 
netoli United Center pastato, 
kuriame rungtyniauja „Bulis" 
krepšinio profesionalai. Čia 
pergalė buvo gana kukli — 41-
39, tačiau reikšminga. 

Žymiai didesnius laimėji
mus „marčiulioniukai" sugrie
bė Šiaurės Amerikos lietuvių 
sporto žaidynių krepšinio var
žybų metu, žaidžiant prieš Ka
nados ir JAV jaunimo rink
tines. 

Šeštadienį pirmieji „marčiu-
lioniukų" sugebėjimus išbandė 
Kanados jaunieji lietuviukai, 
kurie buvo įveikti 96-65. čia 
nesulaikomas buvo Martynas 

Pocius, kuris realizavo net 7 
tritaškius, pelnydamas 31 taš
ką. Kitą dieną „krito* ir Ame
rikos bendraamžių krepšinin
kų rinktinė. Ji taip pat nu
galėta sunkiai įsivaizduojamu 
— 88-45 rezultatu. Po pirmojo 
viešnagės susitikimo, kuomet 
vien tik „Lituanicos" jaunieji 
įstengė nugalėti svečius, buvo 
tikimasi, jog ir Šiose rung
tynėse čikagiečiai, sustiprinti 
Detroito bei Clevelando krep
šininkais, bus gana lygiaver
čiais varžovais. Tačiau išėjo 
priešingai, nes „marčiulioniu
kai" šį kartą, galutinai atsiga
vę po varginančios kelionės 
per Atlantą, jau buvo nesulai
komi ir vykusiai pademonstra
vo savo meistriškumą. 

Paskutinės dvejos rungty
nės, žaistos prieš amerikiečių 
komandas, svečiams irgi buvo 
gana lengvos. Balandžio 30 d. 
Lemonto mokyklos sporto sa
lėje „marčiulioniukai" įveikė 
Naperville „VVildcats" ekipą 
94-40, o kitą vakarą, jau per 
paskutines rungtynes, ir Illi
nois „Warriors" ekipą — 74-
46. 

Iš Šių dviejų rungtynių pir
madienio vakaro susitikimas 
vilniečiams buvo gana lengvas 
ir jie čia buvo aiškūs aikštelės 
šeimininkai. Pirmą kėlinį bai
gę 51-16 savo naudai, antra
me leido dažniau žaisti ir an
trojo penketuko žaidėjams, 
nes matė, jog varžovai nepavo
jingi. Iš svečių tarpo labiau
siai pasižymėjo Nerįjus Kliu-
kas, įmetęs 16 taškų. Tomas 
Balčėtis pridėjo 13, o Vytautas 
Valiulis—12. 

Buvo galvota, kad paskuti
nis susitikimas prieš War-
riors" ekipą bus sunkus, nes ii 
komanda prieš savaitę buvo 
laimėjusi II vietą Illinois AAU 
jaunimo varžybose. Bet ir čia 
vilniečiai buvo nesulaikomi ir 
nesusilaukė laukto pasiprie
šinimo. Per šį susitikimą 

^marčiulioniukų" naudai taš
kus pelnė: N. Kliukas — 25, 
A. Paškevičius — 13, T. Pran-
alauskas — 10, M. Pocius — 
9, T. Balčiūnas — 8, V. Valiu
lis — 7. Taip pat žaidė, bet 
liko be taškų T. Balčėtis. 

Čia reikia pasakyti, jog sve
čiai iš Vilnius ne vien tik žai
dė, bet jiems buvo sudaryta 
didelė programa, kurios metu 
buvo aprodytas Čikagos mies
to centras, muziejai, dalyvau
ta Ilhnois gubernatoriaus 
George H. Ryan raštinėje Či
kagoje, pamatyta daugelis ki
tų žymių vietų. Čia krepšinin
kus labai globojo dr. Donatas 
ir Daina Siliūnai, Indrė ir Do
natas Tijūnėliai bei kiti žmo
nes, kurie pas save jaunuosius 
žaidėjus su palydovais buvo 
apnakvindinę ir jais visokerio
pai rūpinosi. 

Kaip teigė Šarūno Marčiu
lionio krepšinio mokyklos di
rektoriaus pavaduotojas Gra-
rijus Stanislovas Naujikas bei 
komandos treneriai Rolandas 
Petukas ir Džiugas Nutautas, 
jie tokio gero priėmimo visai 
nebuvo tikėjęsi. Jiems ir jų 
auklėtiniams, kaip jie sakė, ši 
išvyka išliks ilgam atmintyje. 
Svečiai iš Vilniaus Čikagą 
apleido su viltimi kada nors 
vėl čia sugrįžti, sutikti čia įsi
gytus draugus, pažįstamus, 
pamatyti linksmus savo tau
tiečių veidus, jų šypsenas, iš
klausyti nuoširdžius plojimus. 

Tokie gražus prisiminimai 
lydis ne vien tik svečius. Pri
siminimai taip pat džiugins ir 
čikagiečius, kurie mielai ste
bėjo gražius jaunųjų krepši
ninkų iš Vilniaus pasirodymus. 

Smagu girdėti, jog kitais 
metais ASK „Lituanicos" jau
nieji krepšinio entuziastai vėl 
bus Šarūno Marčiulionio mo
kyklos svečiai, o po dvejų me
tų Čikagoje dar kartą tada pa
sirodyti „marčiulioniukai" — 
tik skirtinga jaunuolių grupė. 
Tai jsu bus trečiasis jų vizitas 
įsame mieste. Labai lauksime 
jų! 

Edvardas Bulaitis 

Balandžio 27 d. „Draugo" 
Laiškų skyriuje Draugo fondo 
garbės narys dr. Romualdas 
Kriaučiūnas, Lansing, MI, 
prisimindamas 2001 m. Drau
go fondo pavasario vajų, siūlo 
„prasilaužti iš 'gyvename ir 
gyvensime iŠ išmaldos' men
taliteto". Nore R. Kriaučiūnas 
yra dosnus nuolatinis Draugo 
fondo vajų dalyvis, jis siūlo 
„Draugo" leidybai reikalingas 
lėšas sutelkti iš prenumeratų, 
jas gerokai pakeliant, o Drau
go fondo teikiamas lėšas nau
doti dienraščio gerinimui. 

Didelis „Draugo" prenume
ratos pakėlimas yra pavojin
gas dienraščio tiražui, kuris 
nepakankamai auga ieškant 
naujų skaitytojų, o seniesiems 
išmirštant. „Draugo" skaity
tojų finanskns pajėgumas 
yra labai įvairus. Daugiausia 
pensininkai, kuriems stip
rus prenumeratos pakėlimas 
jau sudarytų finansinę prob
lemą. Ta problema paliestų ir 
naujakurius — dabar iš Lietu
vos atvykstančius tautiečius. 

Nemaža dalis mūsų senbu
vių yra tvirtai finansiškai 
įsikūrę JAV ir Kanadoje. Stai
gus prenumeratos pakėlimas 
ir juos supykintų, tačiau kvie
timas investuoti-prisidėti prie 
miujoninio Draugo fondo augi
nimo, iš jo kapitalo palūkanų-
dividendų gautas lėšas ski
riant „Draugo" leidybos pa
ramai, yra patogus 'kelias 
tai „išmaldai". Ta „išmalda" 
Draugo fondui nėra labdara, 
kuri yra populiarus lėšų telki
mas Amerikos gyvenime ir 
mūsų paramos būdas Lietuvos 
žmonėms bei institucijoms, 
bet investavimas lietuviškos 
spaudos — lietuvybės išlai
kymui išeivijoje. 

Draugo fondo nariai, ypač 
garbės nariai, yra Draugo fon
do šeimininkai. Jie valdo ir 
tvarko Draugo fondą per jų 
išrinktą direktorių tarybą. 
Draugo fondas niekam nepri
klauso, bet tiktai DF nariams. 
Jų įnašai nėra „suvalgomi", 
kaip ta elgetos išmalda, bet in
vestavimais yra auginamas 
pats Draugo fondas, ir tuo me
tiniu prieaugliu yra pastoviai 
remiama „Draugo" leidyba. 

Žodis „išmalda" (angliškai-
alms) rišasi su vargšo asmeni
niu prašymu jį sušelpti. Lab
dara siejasi su šalpa, parama 
asmenims, institucijoms (naš
laičiams, ligoninėms, bažny
čioms, mokykloms, vėžio ligų 
tyrinėjimams ir t.t). Ta labda
ra, prašoma asmenų ar insti
tucijų, gal irgi yra „išmalda", 
nes jos prašoma žodžiu ir 
raštu, tačiau tai yra parama, 
pagalba (angliškai-assitance, 
support), atliekama savano
rišku būdu, prašant ir ne
prašant. 

Ar savanoriškai teikiamą 
pagalba, paramą kitam mes 
vadinsime „išmalda", ar „lab
dara", iš esmės bus tas pats. 
Ji reikalinga bendruomenių, 

tautų ir valstybių gyvenime. 
Ja remiasi visos religinės, vi
suomeninės, karitatyvinės, 
mokslo institudjos Amerikoje 
ir kitur pasaulyje. Tokia yra 
ne komercinio pelno sie
kiančių institucijų santvarka. 

Draugo fondo pavasario va
jui siunčiamus įnašus labiau 
tinka vadinti investavimais, 
nes jie nėra tuoj pat „su
valgomi", bet fondo kapitalo 
metiniu prieaugliu yra remia
ma ilgalaikė „Draugo" leidyba. 

Draugo fondo pavasario va
jus, kaip tas pavasario vėjas, 
stipresnis vieną dieną gau
namų laiškų atveju, kitą die-
ną-silpnesnis. To stipraus 
„vėjo" reikia per visą pavasa
rio vajų iki birželio pabaigos. Į 
vajaus laiškus dar neatsiliepė 
dalis „Draugo" skaitytojų bei 
DF narių-rėmėjų. Atsaky
mams su didesne ar mažesne 
parama Draugo fondui labai 
tinka žydintis gegužės mėnuo. 

Pavasario vajaus įnašai 
Su 400 doleriu: 
Balzeko liet. kult. muziejaus 

Moterų gildija, garbės narės, 
iš viso 1,000 dol. Chicago, IL. 

Su 200 dolerių: 
Juozas Mikulis, garbės na

rys, iš viso 2,400 dol., West-
chester, IL. 

Su 100 dolerių: 
Gražina ir Albinas Reške-

vičiai, garbės nariai, iš viso 
1,200 dol., Omaha, NE. 

Jonas ir Ona Daugirdai, i? 
viso 500 dol., Hinsdale, IL. 

Irena Sušinskienė, iš viso 
600 dol., Cleveland, OH. 

Vilįja ir Vytautas Marcher-
tai, iš viso 650 dol., Orland 
Park,IL. 

Elena Maroncelli, iš viso 100 
dol., Eastlake, OH. 

Su 70 dolerių: 
Pranas Gluoksnys, iš viso 

920 dol., Calgary, Canada. 
Su 50 dolerių: 
Algimantas ir Teresė Gečiai, 

iš viso 900 dol., Huntingdon 
VaJley, PA. 

Ona Kreivėnienė, iš viso 300 
dol., Media, PA. 

Ona Miniatienė, iš viso 350 
doL, St. Petersburg, PA. 

Aldona Riškus, iš viso 250 
dol., Burbank, IL. 

Dr. Birutė Petrulis, iš viso 
100 dol., Daytona Beach, FL. 

Juozas Pargau8kas, garbės 
narys, iš viso 1,475 dol., Mis-
sisauga, Canada. 

Su 25-20 dolerių: 
George Vidžiūnas, iš viso 25 

dol., Chicago, IL. 
Kun. Viktoras Skilandžiū-

naa, iš viso 330 dol. Ottav/a, 
Canada. 

Stasė Bublienė, iš viso 470 
dol., Birmingham, MI. 

Genovaitė Narbutienė, iš 
viso 290 dol., Vista, CA. 

Marija Andrijonaitė, iš viso 
20 dol., Mason, MI. 

Aldona Jakševičienė, iš viso 
20 dol., Ottawa, IL. 

Visiems nuoširdžiai dėkoja
me. Fondo iždininkas 

Lemonto apylinkės gy
ventojai prašomi gausiai da
lyvauti Cook County Apeals 
Hearing, kuris vyks gegužės 7 
d., 1 val.p.p. Lemont High 
School. Tai bus gal paskutinė 
proga sustabdyti GANNA as
falto gamyklos statybą. Turim 
sustabdyti Lemonto oro terši
mą, jei ne dėl savęs, tai dėl 
mažų vaikučių, kurie auga Le
monte. Skambinkime ir ragin
kime apskrities atstovę Herb 
Schuman tel. 312-603-4215. 

Vyresniųjų lietuvių cent
re „Seklyčioje" gegužės 9 d., 
trečiadienį, 2 val.p.p. bus ro
doma vaizdajuostė iš ciklo 
„Mūsų miesteliai -. Palanga" I 
dalis. Tai - kurorto, poilsio 
kampelis prie Baltijos jūros, 
apie kurį svajoja poilsiautojai. 
Kviečiame atvykti visus, ku
riems Palanga yra mielas pri
siminimų miestelis. Gera pro
ga pažinti Palangą ir iš tolo. 
Visi kviečiami ir laukiami. At
vykite! 

JSJC «? / *> / 

Labdaringo Vienos valso 
organizaciniam komitetui va
dovauja Ligija Tautkuvienė. 
Komiteto nariai - Danutė Bin-
dokienė - rūpinasi spauda, 
reklama, Marįja Remienė -
svečių telkimu, Hedvina Dai
nienė stebės, kad pokylio me
tu būtų tvarkingai pateikia
mas maistas. Ji taip pat siuva 
regalijas organizacinio komi
teto nariams, padeda puošti 
salę. Tomas Gudauskas, kaip 
ir praeitais metais, rūpinsis 
bilietais į pokylį, alučiu. Jurga 
Tamonienė pasirūpino šokėjų 
poros atvykimu iš Kauno, ji 
bus atsakinga už tvarkingą 
Vienos valso programos vyk
dymą. Visi „Svajos" šokėjai ne 
tik dalyvaus programoje, bet 
turės ir nemažai pareigų - rū
pinsis stalų priežiūra, sutiks 
svečius ir t.t. Jie turės gerą 
progą išmokti, kaip reikia pa
dėti organizatoriams, o atei

tyje galės ir patys gausiau įsi
jungti organizuojant tokius ar 
panašius renginius. Šiais me
tais Meno mokyklėlės dėstyto
jos, nors ir nedaug, bet po tru
putį įsįjungia, prisideda prie 
pokylio vykdymo. Taip žings
nis po žingsnio platėja galin
čių, norinčių įsijungti į plates
nę mūsų visuomenės kultūri
ne veiklą žmonių ratas. L.T. 

ŠJ sekmadieni nebus laiko 
gaminti pietų -juk rengiamas 
pooperini8 koncertas, taigi pa
sivaišinti skaniais cepelinais, 
kugeliu, balandėliais atvykite 
į Brighton Parka, kur švč. M 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
mokyklos salėje (44 gatvės ir 
S. Fairfield gatvių kampas) 
LB valdyba ruošia lietuvjškus 
pietus. Pietūs prasidės tuoj po 
10:30 val.r. šv. Mišių. Per 
Mišias ir per pietus dainuos 
dainininkas - svečias ii Lietu
vos. Atvykite pasiklausyti! 

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

•DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 
3533 S. Archer Ave., Chi
cago, IL 60629. TeL 773-927-
9091. Sav. Petras Bernotas. 

• Pr ieš užs i sakydami 
paminklą aplankykite S t . 
Casimir Memorialą, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal 
jūsų pageidavimą, brėžinius. 
Prieš pastatant paminklą, ga
lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
jis padarytas, kaip jau buvo 
jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir 
Vilimas Nelsonai. TeL 773-
233-6335. 

• 27 centai skambinant į 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai: 
per parą, 7 dienas per savai
te, 6 sekundžių intervalai. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
lietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. TeL 
708-386-0656. TRANSPOINT 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliui 

• Almos fondas 
L i e t u v o s N e p r i k l a u 

somybės atstatymo šventės 
(Vasario 16) minėjimo metu, 
Grand Rapids, Michigan, buvo 
surinkta $100 aukų Almos 
fondui. Aukas persiuntė JAV 
LB Grand Rapids apylinkės 
iždininkas Juozas Lukas. 

Stasys Vaškelis, Worcester, 
MA, atsiuntė Almos fondui $50. 

Almos vardu reiškiame pa
dėką aukotojams! -

Aukos nurašomos nuo mo
kesčių. Taz ID * 36-4124191. 
čekius rašyti „Lithuanian 
Orphan Care", pažymint , 
kad skirta Almos fondui . 
S iųst i : 2711 West 71 St . , 
Chicago, IL 60629. 

• Per „Lietuvos Našlaičių 
globos0 komitetą, šiuo metu 
Amerikos lietuviai globoja Lie
tuvoje viri 1,000 našlaičių-
vaikų. Genė Armalienė, St. 
Beach, FL; Taurus Club, Scran-
ton, PA Loreta Stukas, Wat-
chung, NJ—kiekvienas globoja 
Lietuvoje po du vaikus. Pra
tęsdami paramą kitiems me
tams, kiekvienas atsiuntė po 
$300. Po vieną vaiką globoja ir 
kiekvienas stsiuntė metine 
paramą po $150 — tai Jonas ir 
Ona Daugirdai, Hinsdale, IL; 
Gtoria ir Patrick OBrien, West-
wood, NJ; Dana ir John Trotter, 
Retine, WI; The Rotaiy Club of 
Forked River, Forked River, 
NJ; Aldona ir Zigmas Urbai, 
Lockport, IL; Victor Stepo-
lavitch, Philadelpbia, PA Er-
nešt ir Barbara Pantos, Wor-
chester, MA; Ant-hony ir Helen 
Yakaitis, Franklin Sųuare, NY. 
Lietuvos vaikų vardu dėkojame 
visiems geriesiems aukoto
jams! „Lietuvos Našlaičių 
globos-komitetas, 2711 West 
71 8tr„ Chicago, IL 606S6. 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a l Federa l Sav ings , 
2212 West Cermak Road. 
TeL (773) 847-7747. 

• Automobilio, namų ir 
l i goa d r a u d i m a s atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas ALauraitį, A & 
L. Insurance Agency, 9439 S. 
Kedzie Ave., Evergreen Pku, 
IL 60805-2325. TeL 708-422-
3455. 

• Savo žmonos a-a. Ma
rijos Laučienės atminimą 
pagerbdamas, vyras dr. Au
gustinas Laucis, MT. Olive, IL, 
aukoja Lietuvos vaikams $200. 
Gerb. daktarui reiškiame užuo
jautą ir dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos" komitetas, 
2711 West 71 Str„ Chicago, IL 
60628. 

• „PENSININKO" žurna-
lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629, teL 
773-476-2655. Prenumerata 
metams: JAV-bėse, $15, kitur 
$25. Išeina 8 kartus per metus. 
Tai vertinga dovana įvairiomis 
progomis. 

• „Saulutė'', Lietuvos vai
kų globos būrelis, dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, be
globiams vaikams, vaikams su 
negalia, daugiavaikėms šei
moms bei studentams Lietu
voje. Aukojo: Lemont National 
Bank and Trust Co. $100; 
International Auto Brokers 
(Palatine, DL) $50; Vilija ir 
Antanas Marchertas $50; Gra
žina Liautaud $500; Lithua
nian Chamber of Commerce 
(Vincent Samaška ižd.) $100; 
Brighton Parko namų savi
ninkų draugįja (Victor Utara) 
$100; Allstate Insurance agen
cy (Mark Havlic) $25; Nijolė 
Kersnauskaitė $20. Labai ačiū! 
. „ S a u l u t ė " ( S u n l i g h t 
Orphan Aid for Lithuania), 
419 Weidner Rd., Buffalo 
Gro ve, IL 60089. TeL 847-537-
7*41. E-a.il DONATA8TtA0L.COM 
Tax ID#36-3O03339. 
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