
. i . . i i i . u ii 

380 P4 GRATIS 
THE LIBRART OT COBGRESS 
ZOROPBJUI RIADIHG ROOM 

Š e r i a i s D i v i s i o n 
V f a s h i n g t o n DC 2 0 b 4 0 - 4 8 3 0 

>U1XMD AOC b O ė 

PEMODICALS 
May 12. 

VoLLXXXIX 

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 
ŠEŠTADIENIS - SATURDAY, GEGUŽĖS - MAY 12, 2001 

NEVVSPAPER - P O N O T P E L A Y - Pate Mailed 05/11/01 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHiCAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-3284 • DRAUGAS@EARTHLINK.NET 

WVVW.DRAUGAS.ORG N r 93 
Kaina 75 c. 

Liberalų sąjunga ėmė dairytis 
„ą kairę' „» 

Vilnius, gegužės 11 d. 
(BNS) — Ketvirtadienį sku
biai sušauktame Liberalų są
jungos valdybos posėdyje 
premjeras Rolandas Paksas 
užsiminė apie galimą glau
desnį liberalų bendradarbia
vimą su Socialdemokratinės 
koalicijos frakcija. 

Dienraštis sietuvos rytas" 
penktadienį rašo, jog jis neat
metė ir koalicijos su socialde
mokratais galimybės, ši idėja 
iškelta kaip galima alternaty
va pastaruoju metu svarsto
miems įvairiems dabartinės 
valdančiosios daugumos per
tvarkymo scenarijams. Pasak 
dienraščio, apie svarstomą al
ternatyvą dabartinei val
dančiajai koalicijai po valdy
bos pasitarimo užsiminė Li
beralų sąjungos vadovybei 
priklausantys parlamentarai. 

Seimo vicepirmininkas Gin
taras Steponavičius patvirti
no, kad alternatyvos svarsto
mos, tačiau jų nesukonkre
tino. Valdybos posėdyje svars
tytų variantų nekomentavo ir 
laikinai premjerą pavaduojan
tis ūkio ministras ir Liberalų 
sąjungos vicepirmininkas Eu-

patvirtino, kad R. Paksas to
kią idėją išsakė posėdyje. 

Seimo Liberalų frakcijos 
seniūno pavaduotojas Klemen
sas Rimšelis teigė, kad galima 
koalicija su socialdemokratais 
svarstoma daugiau kaip teo
rinė galimybė. 

Tuo tarpu Liberalų sąjungos 
vicepirmininkas, Vilniaus me
ras Artūras Zuokas „Lietuvos 
rytui" patvirtino, ka*d jau da
bar Seime su opozicijos atsto
vais prasidėjo tam tikri 
pašnekesiai, kurie, jo nuo
mone, turėtų būti vaisingi. 

Seimo ir Liberalų sąjungos 
valdybos narys Gintautas 
Babravičius tvirtino, kad kol 
kas nekalbama apie kraš
tutinį — naujos koalicijos — 
sudarymo variantą. Bet, pa
sak jo, neatmetama galimybė, 
kad, siekiant užtikrinti vy
riausybės darbo efektyvumą, 
konkrečiais klausimais bus 
ieškoma susitarimų su Social
demokratinės koalicijos atsto
vais ar konservatoriais. „Kai 
bus žinoma, kad nesulauk
sime socialliberalų paramos, 
jos turėsime ieškoti kitur", 
sakė jis. genijus Gentvilas. Ministras 

Arvydas Sabonis žada užsivilkti 
„Žalgirio" marškinėlius 

Kaunas , gegužės 10 d. 
(BNS) — Ketvirtadienį spau
dos konferencijoje Kaune 
36-erių metų krepšininkas Ar
vydas Sabonis pranešė, kad 
daugiau nežais Lietuvos rink
tinėje, bet neatmetė galimybės 
užbaigti krepšininko karjerą 
Kauno „Žalgirio" komandoje. 

„Matėme Sidnėjuje, kad 
rinktinė jauna ir gera koman
da. Ir ko man ten lįsti", 
kalbėjo garsiausias visų laikų 
Lietuvos krepšininkas A. Sa
bonis, baigęs šeštąjį sezoną 
NBA lygos Portlando „Trail 
Blazers" klube. 

2.20 m ūgio vidurio puolėjas 
save palygino su traukiniu, 
kuris jau nebe taip rieda, kaip 
anksčiau. A. Sabonis jau 
anksčiau buvo užsiminęs, jog 
profesionalaus krepšininko 
karjerą norėtų baigti gimtojoje 
komandoje Kauno „Žalgiryje". 
„Taip, bet ar ims mane į ko
mandą?", juokavo vienas iš 
trijų Kauno klubo savininkų, 
kuris per šešis sezonus NBA 
lygoje žaidė 392 rungtynes ir 
Portlando komandai pelnė 
5,153 taškus (vidurkis — 13.1 
tik.). 

A Sabonis sakė esąs paten
kintas šio sezono „Žalgirio" ko
mandos rezultatais. „Dar liko 
šiek tiek padirbėti LKL (Lie
tuvos krepšinio lygos) pirme
nybėse. Būtų pasaka, jei 
(•Žalgiris' — BNS) laimėtų", 
pridūrė jis. 

„Šiemetinis 'Žalgiris'jau turi 
branduolį, aplink kurį reikia 
khjuoti kitų metų komandą", 
turėdamas galvoje ateinantį 
sezoną, kalbėjo A. Sabonis. 
Pats krepšininkas apie savo 
ateities planus nedaug ką te
galėjo pasakyti. „Pripratau 
Portlande ir norėčiau ten pasi
likti, bet kaip bus — nežinau, 

* Gegužės 6 d. Baku 
(Aaerbaidian) pasibaigu
siame Europos vyrų kultū
rizmo čempionate triumfavo 
Lietuvos rinktinė, pelniusi 1 
aukso ir 2 bronzos medalius. 
Visi trys Lietuvos kultūristai 
pelnė medalius, o komanda 
tarp 24 žemyno rinktinių iš
kovojo II Vietą. (LR. Elta) 

Arvydas Sabonis 

paaiškės rudeniop", po šeš ių 
sezonų N B A lygoje laisvuoju 
tapęs kalbėjo A. Sabonis. 

„Šis N B A sezonas buvo bai
sus . Port lando komandoje ne 
žaidėjai, o pavardės, gau
nančios milijonus", katastro
fiškai pasibaigusį „Trail Bla
zers" komandai sezoną api
būdino A. Sabonis. Krepši
ninko įs i t ikinimu, vyriausiasis 
komandos treneris Mike Dun-
leavy nesus i tvarkė su žvaigž
dėmis ir jį at leist i reikėjo sezo
no viduryje. Konfliktą su ko
mandos vadovu Rasheed Wal-
lace, k u o m e t pastarasis A. 
Saboniui į veidą metė rankš
luostį, „Trail Blazers" vidurio 
puolėjas komentavo su šyp
sena. „Šįkart skyriau j a m 
techninę pražangą, bet ne
aišku kaip būčiau pasielgęs 
prieš 10 metų", sakė A. Sabo
nis. J i s sut iko, kad R. Wallace 
41 techninė pražanga per se
zoną ( N B A antirekordas -
BNS) turėjo į takos ne tik re
zul ta tams , bet ir mikroklima
tui komandoje. 

N B A atkrinktamosiose var
žybose — Vakarų konferenci
jos ketvirtfinalyje — Portlan
do krepšininkai visas tris 
varžybas pralaimėjo čempiono 
vanįą g inančiam Los Angeles 
„Lakers" klubui. „Bet j ie 
CLakera' — B N S ) š iemet kiek 
susi lpnėję, o N B A čempionų 
vardus gal i iškovoti San Anto-
nio 'Spurs* komanda, kuri nori 
laimėti ir žaidžia gražiai", ga
limą N B A sezono atomazgą 
nuspėjo A. Sabonis. 

L ^ Tėvynėje pasižvalgius 

Rodydamas paramą donorystei, prezidentas Valdas Adamkus 'dešinėje) penktadienį susitikime su Lietuves nefrulojri-
nių ligonių asociacijos „Gyvastis" atstovais užpildė dokumentą, kuriame reiškiamas jo sutikimas po mirties tapti au
dinių ir organų donoru Nacionalinio organų transplantacijos biuro viršininko pavaduotoja Dalia Aleknienė (antra iš 
dešines) prezidentui sakė, kad donoro kortelė jam bus atsiųsta greituoju paštu per 15 dienų, po to, kai prezidento pa
teikti duomenis bus įtraukti į duomenų registrą. Kortele turinčiam asmeniui staiga mirus ir gydytojams nusprendus, 
kad jo organai ar audiniai tinka persodinimui, nebereikia jo artimųjų sutikimo. Dėkodamas asociacijos „Gyvastis" na
riams už darbą, prezidentas palinkėjo, kad jis paliestų kuo platesnes žmonių mases. V. Adamkus pabrėžė, kad dono
rystės idėja Lietuvoje yra nauja ir galbūt todėl svetima, neįprasta, žmonės jaučia moraline baime. „Manau, tą mes tu
rime nugalėti", sakė prezidentas. Kestudo Vanaco (Eltai nuotr. 

„Vilniaus dešimtukas" paragino 
NATO ir ES tęsti plėtrą 

Bratislava, gegužės 11 d. 
(BNS) — Dešimties Rytų ir 
Vidurio Europos valstybių mi
nistrai pirmininkai penkta
dienį paragino NATO bei Eu
ropos Sąjungos (ES) valstybes 
tęsti šių organizacijų plėtrą, 
aprėpiant demokratijos keliu 
pasukusias kandidates. 

Penktadienio rytą prie pus
ryčių stalo Lietuvos, Latvijos, 
Estijos, Slovakijos, Slovėnijos, 
Bulgarijos, Rumunijos, Alba
nijos ir Makedonijos premjerai 
priėmė bendrą komunikatą. 
Be šios pernai Vilniuje įsteig
tos devynių šalių grupės, Bra
tislavoje pirmą kartą prisi
jungė ir Kroatija. Todėl grupė 
nuo šiol bus vadinama „Vil
niaus dešimtuku". 

Lietuvos delegacijai Bratis
lavoje vadovauja premjeras 
Rolandas Paksas. R. Pakso 
nuomone, konferencija Bratis
lavoje gali būti reikšmingas 
impulsas naujam narių pri
ėmimui į NATO. 

Premjerų patvirtintame kr> 
munikate pabrėžiamas ES ir 
NATO vaidmuo euroatlan-
tinėje erdvėje, šių organizacijų 
reikšmė naujoms demokra
tinėms valstybėms orientuo
jantis į Europą. „Mes įsitikinę, 

kad NATO išlieka transatlan
tinio saugumo šerdimi, o Eu
ropos Sąjungos saugumo di
mensija pasitarnaus NATO 
sustiprinimui" .^uJama doku
mente. Pareiškime pabrėžia
ma, kad Lenkijos, Vengruos ir 
Čekijos priėmimas į NATO 
1999 metais jau padidino Eu
ropos saugumą, pastovumą ir 
sąveiką. Be kita ko, teigiama, 
kad Lietuva, Latvija ir Estija 
prisidėjo prie pastovumo didi
nimo Šiaurės Europoje. 

Dešimties premjerų grupė 
pareiškė įsitikinimą, kad 
NATO ir ES plėtros darbai 
turi tęstis, ir kiekvienos nau
jos valstybės priėmimas į 
NATO ir ES sustiprins ir iš
plės naująją Europą. 

Vilniuje gimusią politinę 
veiklą ketinama šiemet pra
tęsti spalio 5 d. per dešimties 
valstybių prezidentų susiti
kimą Bulgarijos sostinėje Sofi
joje. 

Pernai Vilniuje surengtoje 
konferencijoje devynių valsty
bių URM vadovai pasirašė 
bendrą pareiškimą, kuriame 
paragino NATO sąjunginin
kus 2002 metais priimti nau
jas valstybes. 

Lietuvos premjeras Rolan-

Nežinomas asmuo gąsdino 
sprogimu „Mažeikių naftoje" 

Mažeikiai, gegužės 11 d. 
(BNS) — Iš bendrovės „Mažei
kių nafta" administracinio 
pastato penktadienio rytą eva
kuota apie 300 administraci
jos darbuotojų, anonimui pra
nešus apie pastate neva esantį 
sprogmenį. 

Kaip sakė bendrovės „Ma
žeikių nafta" atstovas spaudai 
Tadas Augustauskas, dabar 
pastatą tikrina iš Šiaulių at
vykę išminuotojai. Teritoriją 
aplink pastatą aptvėrė polici
ja, atvyko kitos specialiosios 
tarnybos — ugniagesiai ir 
greitoji medicinos pagalba. 

Lietuviškai kalbėjęs anoni
mas paskambino į „Mažeikių 
naftą" apie 10 vai. ryte. Per 

Kitą savaitę krepšininkas 
planuoja sugrįžti į Portlandą, 
o kai vaikai baigs mokslus, 
Lietuvoje žada pasirodyti su 
visa šeima. 

trumpą pokalbį telefonu jis 
pasakė, kad pastatas yra 
užminuotas. Iš kur buvo 
skambinta, kol kas nepavyko 
sužinoti. 

JAV bendrovės „Williams 
International" dukterinės įmo
nės „William8 Lietuva" atsto
vas spaudai Darius Šilas sakė 
negalįs vertinti šio įvykio, kol 
iki galo nebus aiški situacija. 

Administracinį pastatą pa
tikrinę išminuotojai jokių 
sprogmenų nerado. Evakuoti 
administracijos darbuotojai 
apie 2 vai. po pietų vėl sugrįžo 
į savo darbo vietas. 
> Pasak bendrovės „Mažeikių 
nafta" atstovo spaudai T. Au-
gustausko, grasinimai su
sprogdinti tikriausiai nėra su
siję su „Mažeikių naftos" 
veiklos rezultatais. 

„Mažeikių naftos" bendrovė 
'per pirmąjį šių metų ketvirtį 
patyrė 84.7 mln. litų nuostolį. 

das Paksas Bratislavoje para
gino Vakarų. valstybes neati
dėlioti NATO plėtros, tvirtin
damas, kad pavėluoti sprendi
mai dažnai būna neefektyvūs. 
R. Paksas teigė, kad dėl 
NATO plėtros pralaimėjusiųjų 
nebus, bet laimės NATO, nau
josios narės ir net pagrindinė 
plėtros priešininkė Rusija. 
Lietuvos premjeras ragino 
nepraleisti istorinės progos su
vienyti Europą bendrų verty
bių pagrindu, ragindamas ne
atidėlioti naujų narių priėmi
mo į NATO. R. Paksas primi
nė, kad Lietuva yra ne tik 
saugumo garantijų siekianti 
valstybė, bet ir sugeba įnešti 
savo indėlį į kolektyvinės gy
nybos sistemą. 

NATO kandidatėms — 
JAV prezidento 
padrąsinimas 

Devynių NATO narystės 
siekiančių valstybių vyriausy
bių vadovai gavo JAV prezi
dento padrąsinimą savo sie
kiams tapti šio vyksmo dalimi. 

Prezidento George W. Bush 
laiške Bratislavoje vykstan
čios konferencijos dalyviams 
sakoma, kad NATO plėtros 
neribos geografiniai ir istori
niai faktoriai. „NATO turi būti 
atvira visoms Europos demo
kratijoms, kurios yra pasiren
gusios ir pajėgios prisiimti 
NATO įsipareigojimus bei 
prisidėti prie Europos saugu
mo. Nė viena Europos vals
tybė nebus palikta nuošalyje 
dėl savo istorijos ar geogra
finės padėties", rašoma laiške, 
kurį perskaitė JAV Valstybės 
sekretoriaus padėjėjas Mare 
Grossman. 

* JAV žinovai Lietuvos 
gynybos resursų valdybą 
vertina kaip „įspūdingą" ir tei
gia, kad Lietuva šioje srityje 
jau įgijo magistro laipsnį. JAV 
ambasados Vilniuje gynybos 
atašė pulkininkas leitenantas 
Albert Zaccor teigia, JAV spe
cialistai pažymėjo, kad Lietu
va šioje sferoje dabar dirba 
tam, kad įgytų „daktaro" 
laipsnį. Pasak A. Zaccor, Lie
tuva dar kartą turi peržiūrėti 
strategines gynybos sistemos 
sritis, taip pat turėtų paskelb
ti savo valstybinio saugumo 
strategiją. Tai padarius, Lie
tuva turėtų paskelbti ir karinę 
strategiją bei peržiūrėti gink
luotųjų pajėgų struktūrą. 

•HM 

* Socialliberalų vadovas, 
Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas, ketvirtadienio 
vakarą parskridęs į Vilnių iš 
Berlyno, kur susitiko su Vo
kietijos parlamento vadovu ir 
kitais pareigūnais, paneigė 
pranešimus apie tariamą 
„Berlyno paktą", kad buvo su
sitikęs Berlyne su socialde
mokratų vadovu Algirdu Bra
zausku tartis dėl jų partijų 
koalicijos. „Su ponu A. Bra
zausku nebuvo įvykęs joks su
sitikimas Berlyne", Vilniaus 
oro uoste teigė Seimo pirmi
ninkas. Kartu su juo į Vokie
tiją vykę valdančiosios koalici
jos bendrininkės. Lietuvos 
liberalų sąjungos (LLS) frakci
jos seniūnė Dalia Kutraitė-
Giedraitienė bei LSDP atsto
vai, Seimo nariai Gediminas 
Kirkilas ir Justinas Karosas 
taip pat neigė, jog A. Paulaus
kas buvo susitikęs su A. Bra
zausku. A. Paulauskas teigė 
nesuprantąs, kodėl kilo gan
dai apie koalicijos griūtį. (BNS) 

* Smuktelėjus Seimo pir
mininko Artūro Paulausko 
populiarumui, jį populiariau
sių politikų sąraše aplenkė 
parlamentaras Viktoras Us-
paskich, Naujosios demokrati
jos partijos pirmininkė Kazi
miera Prunskienė bei social
demokratas Česlovas Juršė
nas. Apklausos duomenimis, I 
vietą ir toliau užima LSDP va
das, buvęs prezidentas Algir
das Brazauskas, kuriuo pasiti
ki 68 proc. apklaustųjų. Jo po
puliarumas, palyginti su ba
landžiu, smuktelėjo 4 punk
tais. II vietą iš Lietuvos krikš
čionių demokratu sąjungos 
pirmininko Kazio Bobelio at
kovojo prezidentas Valdas 
Adamkus, kuriuo pasitiki 59 
proc. apklaustųjų, o jo popu
liarumas per mėnesį pakilo 4 
punktais. K. Bobelis užima III 
vietą. a m 

* Šiandien „Williams" tu
ri vieną esminę visų ..Mažei
kių naftos" nesėkmių priežastį 
— rusiškos naftos tiekėją 
„LUKoil". Net jei ir šie kalti
nimai turėtų svarų pagrindą. 
„Williams" pirmiausia turėtų 
savikritiškai pripažinti, kad 
„LUKoil" problema didžia da
limi yra pačių „Williams" elg
senas padarinys, komentuoja 
finansų žinovas Mindaugas 
Šilininkas. tt,8*»i 

* Kauno miesto taryboje 
patvirtintus miesto savival
dybės administracijos struktū
ros pokyčius Kauno konser
vatoriai pavadino „buldozeri
niais" dėl naujosios miesto 
valdžios mėginimų įdarbinti 
„Savus". 'LŽ. Elta) 

* Netrukus Vilniaus savi
valdybė vilniečiams ir sosti
nės svečioms kel ionėms po 
miestą pasiūlys 1.000 dvira
čių, kur ia is naudot is galės kas 
tik nori ir galbūt nemokama i . 
Tiesa, pasivažinėjus, dvirat į 
reikės pas ta tyt i į tą pačią vie
tą, iš k u r jis buvo pa imtas . 
Pirmieji dviračiai gaut i , nau
dotis j a i s bus gal ima birželį. 
Tai — miesto mero, l iberalo 
Ar tūro Zuoko s u m a n y m a s , 
kurį j i s slėpė ne t nuo ar t i 
miausių kolegų. Dviračius ga
mina Šiauliuose esant i Lietu
vos ir Vokietijos bendrove 
„Baltik vairas". Vienos pava
ros dviračiai nudažyti ryškiai 
oranžine spalva, paženkl in t i 
užrašu — ..Vilniaus savival
dybė" — kad nevogtų. -LK. Otaa 

* Lietuvos ambasadorius 
Ispanijos karalystėje Vy
tautas Antanas Dambrava 
ketvirtadienį susitiko su Ispa
nijos Užsienio reikalų ministe
rijos pareigūnu ir paprašė pa
aiškinti situaciją dėl panevė
žiečio Audriaus Lazausko, 
pravarde „Lazeris", įtariamo 
dalyvavimu „Svainijos" įvy
kiuose ir besislapsčiusio nuo 
teisėsaugos, paleidimo iš Ispa
nijos kalėjimo. (R, Eltai 

* Valstybinį istorijos 
brandos egzaminą gegužės 
10 d. laikė 774 Kauno abitu
rientai. Kai kurie jų, pasibai
gus egzaminui, sakė esą su
glumę. „Tai buvo ne istorijos 
žinių patikrinimas, o politolo
gijos viktorina", teigė apsi
ašarojusi dvyliktoke. Jos ma
nymu, istorijos valstybinio 
brandos egzamino klausimai 
buvo gerokai atitrūkę nuo mo
kyklos kurso. „Dalis testo 
klausimų buvo tokie, kokių 
visiškai nesitikėjome", kalbėjo 
dvyliktokai. IKD. Eitai 

* Seimo socialliberalu 
frakcijos seniūno Gedimino 
Jakavonio „artimais ryšiais 
su nusikalstamu pasauliu" ap
kaltintas kaunietis verslinin
kas Andrius Gediminas Za-
paškikas oficialiai pasiprašė 
asmens apsaugos. Jo teigimu, 
pavojus jo gyvybei iškilo, kai 
norėdamas įsiteikti Seimo na
riui G. Jakavoniui, STT vado
vas V. Junokas jam atskleidė 
informacijos šaltinį. Kai vers
lininkas buvo viešai nustaty
tas kaip informacijos šaltinis, 
jis jau sulaukė nedviprasmiš
kų užuominų "ir grasinimų: 
„Ar nebijai kad atsitiks taip 
kaip G. Kiesui?". 'Lž, Eitai 

* Marijampolės apskrity
je, Šventragio kaime, 1,000 
hektarų plote ūk in inkaujan t i s 
Vytautas Ža rnauskas pirma
sis Lietuvoje Įsigijo tiesioginio 
išsėjimo itališką sėjamąją 
„Gaspardo". Lietuvoje yra ne
daug ūkininkų, naudojančių 
tokią techniką. J i leidžia j avus 
sėti į near tą žemę a r tiesiai j 
ražienas. LR. Eita' 

* į tarus narkotikų varto
jimu, Vilniuje antradienio va
karą sulaikyta grupė jaunuo
lių, tarp kurių buvo ir buvusio 
premjero Andriaus Kubiliaus 
20-metis sūnus Vytautas. 
Penktadienį dienraštis „Res
publika" rašo, kad jis pareigū
nams prisipažino rūkęs „žolę", 
tačiau tvirtino tai darės „pir
mą ir paskutinį kartą". V. Ku
bilius kartu su 3 draugais po
licijos nuovadoje davę pasi
aiškinimus, buvo nuvežti į 
Narkologijos centrą tyrimams. 
Jei tyrimas patvirtins, jog jau
nuoliai vartojo narkotikus, 
jiems gresia administracinė 
bauda nuo 700 iki 1,000 litų. 

(BNS> 

Sutrumpinimai: K - "Klaipėda". KD -
"Kauno dien*". LA -"Lietuvos aidas", 
LR -"Lietuvos rytas". LŽ . "Lietuvos 
tinios". K - "Respublika". VŽ . Verslo 
žinios". 

Naudotasi Lietuviu gqžimo į tėvyne 
informacijos centro atsiųsta medžiaga. 

KALENDORIUS 
Gegužės 12 d.: Šv N'erejas ir 

Achilas, šv. Pankartas: Nerijus, Ne
ris. Flavija, Vaidutis. Vidutis. Vil-
crailr 

Gegužės 13 d.: Alvyde. Glicerija, 
Girdutis, [meldą, Milda, Robertas, 
Servacijus, Tatitmilas Motinos diena 
(JAV) 

Geffužės 14 d.: Šv. Motiejus, 
apaštalas; Bonifacas. Gintaras. Gin
tare. Teisutis. 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest, IL 60045-2660 

ATEITININKŲ SAVAITGALIO 
TEMA „ŠEIMYNIŠKUMAS" 

Laikas nuo laiko ateitinin
kai organizuoja savaitgalius: 
aptaria problemas, apsvarsto 
kokį akademinį klausimą, pa
bendrauja, pasikeičia idėjo
mis, pailsi. Tokį savaitgalį 
studentų ateit ininkų valdyba 
ir Ateitininkų federacija su
ruošė balandžio 28-29 d. Ber
čiūnuose (Panevėžio raj) , ku r 
yra atei t ininkų stovyklavietė, 
kiekvieną vasarą vyksta sto
vyklos. Sąlygos darbui ir poil
siui buvo idealios. Sakralinė 
aplinka: prieš keletą metų pa
statyta jauki bažnytėlė su di
džiajame altoriuje įmontuotu 
vitražu, išsaugotu nuo 1941 
metų — laiminantis Kristus 
eina per Lietuvos žemę; ketu
riolika Kalvarijos kelio stočių, 
pasiklydusių t a rp lieknų pušų 
kamienų; liaudies menininkų 
išdrožti ąžuoliniai koplytstul
piai, kurių statybą rėmė įvai
rūs asmenys, ateitininkų so
vietmečio sugriautos bažny
čios griuvėsiuose iškilusi vals
tybinės premijos laureato An
tano Kmieliausko iš pilko ak
mens iškalta skultūra „Prisi
kėlęs Kristus"; Dievui lei
džiant, po žiemos miego nubu
dusi gamta, pirmoji skaisti 
žolės ir medžių žaluma, 
paukščių giesmės. \ savaitgalį 
atvyko ką t ik nš Amerikos 
atskridę Laima ir Jonas Šal
čiai, iš Kauno atvažiavo Vidas 
Abraitis, iš Vilniaus Pe t ras 
Plumpa ir kit i . 

Po naujosios bažnytėlės sto
gu vyko konferencija „Šeimy
niškumas", simpoziumas 
„Krikščioniška šeima šiuolai
kinėje visuomenėje", buvo 
svarstomos organizacinės 
problemos. 

Tema konferencijai ir simpo
ziumui pasir inkta neatsitikti
nai, j uk šeimyniškumas yra 
vienas ateit ininkuos principų. 
1996 metais priimtuose Mok
sleivių ateit ininkų sąjungos 
suvažiavimo bendruosiuose 
nuostatuose rašoma: „ateiti
ninkas pripažįsta šeimos gyve
nimo sakralumą ir bando tai 
puoselėti. Pirmiausia, būda
mas šeimos nariu, ateitinin
kas stengiasi būti geras ir 
nuoširdus savo šeimos narys, 
gerbdamas savo tėvus, brolius 
ir seseris, būdamas jiems pa
slaugus. Ateitininkai stengiasi 
susipažinti su šeimos gyveni
mu ir patys ruošiasi katali
kiškos šeimos kūrimui". 

Visa tai įgyvendinti darosi 
vis sunkiau, kai visuomenė (ir 
valstybė) suka kitu keliu: dau
gėja nesantuokoje gyvenan
čiųjų bei vienišų motinų skai
čius, vaikai gimdomi dėl to, 
kad iš valstybės būtų gauna
mos pašalpos, liepos mėnesį 
įsigalėsiantis naujasis Šeimos 
kodeksas įteisina nesantuoko
je gyvenančiųjų santuoką so
cialinių garantijų atžvilgiu, 
televizijos ekranai , laikraščiai. 
naujai leidžiamos knygos pri
sotinti erotinių scenų, homo
seksualai reikalauja jų gyve
nimą dviese įteisinti kaip san
tuoką, leisti įsivaikinti vaikus 
(kai kuriose Vakarų Europos 
šalyse į reikalavimų atsi
žvelgta). Šeima ir visuomene 
pasimetė nuo informacijos 
pertekliaus Kaip šiame fone 
turi ateitininkai įgyvendinti 
šeimyniškumo principų'.' 

„Neturime teises ne vieno 
žmogaus teisti, nes ne viską 

apie jį žinome", — sakė Laima 
Šalčiuvienė. „Atskleiskime 
problemas, nepasmerkdami 
žmonių", — teigė Vidas Abrai
t i s . Tokiomis nuostatomis va
dovaujantis ir vyko diskusijos. 

Gyvenimą santuokoje daž
niausiai renkasi s tudentai . 
Kūniškais malonumais ten
kint is norima, vaikų turėt i 
vengiama. Be to, motyvuoja
ma, jog susirišti neišardomais 
santuokiniais ryšiais kol kas 
never ta . O jeigu greitai atsi
bos? O jeigu nepatiks? Tuomet 
be didesnių problemų galima 
„išsivaikščioti" kas sau. Gali
mybė susituokti dar liks. Ban
dymas pagyventi nesusituo
kus gali būti kartojamas daug 
kar tų . 

Ieškant priešingų argumen
tų, iš karto iškilo ikivedybinių 
intymių santykių problema. 
„Santuoka — tai sakramen
tas , kurį sutuoktiniai teikia 
vienas kitam laiminant Die
vui . Paskubėję apiplėšime sa
ve, nepatirsime sakramento 
pilnatvės Krikščioniškos są
monės žmogui ikivedybinių 
santykių nebuvimas na tū ra 
liai suvokiamas", — ta i V. 
Abraičio argumentacija. „Baž
nyčios nuostata išreiškia šimt
mečių sukauptą patirtį , todėl 
j a galima pasikliauti. Šeimos 
gyvenimas yra kaip dalis 
Amžinybės. Kito pasir inkimo 
nėra . Kita vertus, vaikelis, 
ais tros vaisius, būna nenori
mas , nelaukiamas. Taigi, nu
kenčia jis, niekuo nekaltas", 
— sakė Laima Šalčiuvienė. Be 
to nebuvimas ikivedybinių 
santykių padeda išsaugoti as
mens laisvę — paaiškėjus 
partnerio priklausomybei nuo 
narkotikų, alkoholio ir kt., 
lengviau atsiskirti „toli nenu
ėjus". Ir dar. Kalbantis su pa
augusiais vaikais apie meilę, 
drąsiai galima jiems žiūrėti į 
akis: „Štai mes taip nesiel
gėme ir dėl to tik džiaugia
mės, todėl ir jums galime pa
ta r t i sekti mūsų pavyzdžiu". 

Gyventi susidėjus y ra ne
saugu, nes tai gyvenimas be 
įsipareigojimų. Nežinia kuriuo 
momentu gali Ūkti vienas. 
Dažnai dėl „išsivaikščiojimo" 
kas sau, abu partneriai nesu
tar ia . O paliktojo būklė? At
sidūręs ant „ledo" žmogus 
kenčia. Katalikiškos šeimos, 
palaimintos Dievo, yra patva
resnės, dėl menkų problemų 
nesiskiria, jose saugiau jau
čiasi vaikai. „Kai ką gal ir pra
randi , bet žymiai daugiau at
randi . Jeigu tikiu Dievą, vyk-

Būrelis Gargždų moksleivių ateitininkų sveikina užjūrio bendraminčius su kuriais jie norėtų užmegzti drau-
giškus ryšius 

GARGŽDŲ ATEITININKAI PRISIMENA 
SVEČIUS IŠ AMERIKOS 

Mus stebina, džiugina ir 
skatina aktyviau veikti Ame
rikoje gyvenančių lietuvių, 
ateitininkijos veikėjų nuošir
dumas, geranoriškumas, no
ras padėti Lietuvai, ateitinin
kams. 

Kaune vykusiame XIII Atei-

dau tai , kas Jo nustatyta", — 
sakė V. Abraitis. 

Lietuvos homoseksualai pra
deda reikalauti , kad jų gyveni
mas dviese būtų visuomenės 
ir valstybės traktuojamas kaip 
šeima. Netgi darosi madinga 
būti homoseksualu. 

Dievas, Absoliuti Išmintis, 
sukūrė vyrą ir moterį. J i ems 
įsakė: „Veiskitės, dauginkitės 
ir pripildykite žemę". Homo
seksualai šio įsakymo negali 
įvykdyti. Darosi pavojinga, 
kaip homoseksualai savo gy
venimo būdą primeta kitiems 
visuomenės nariams. „Įteisi
nus jų santykius, galima eiti 
dar toliau: reikalauti teisinti 
žmonių santykius su gyvu
liais", — ironizavo P. Plumpa. 

Diskusijose ryškėjo nuomo
nė, jog ateitininkai turėtų būti 
tvirti, nesileisti išvedami iš 
kelio informacijos pertekliaus. 
J ie turėtų bendrauti ne tik 
tarpusavyje. Į renginius derė
tų kviestis kitų organizacijų 
žmones. Dialogas visada duo
da geresnius rezultatus negu 
uždarumas. Reikėtų art imai 
bendrauti su parapijos kuni
gais, vieni ki tus remti ir pa
dėti (Gargždų pavyzdys). 

Svarstant organizacines 
problemas, buvo prieita išva
dos, jog ateitininkai turėtų 
dalyvauti tarptautiniuose ka
talikiškuose judėjimuose, Lie
tuvoje skleisti pozityvią jų pa
tirtį. J u k būdami kartu, esa
me didesnė jėga. „Dirbdami 
dviem kryptimis — tarptau
tinėje plotmėje ir Lietuvoje, 
galima gauti geresnių rezul
tatų", — sakė Ateitininkų fe
deracijos pirmininkas Vidas 
Abraitis. 

A l d o n a K a č e r a u s k i e n ė 

tininkų kongrese 2000 m. lie
pos 21-23 dienomis stebėjo
mės, kiek nuoširdžių, įdomių, 
geranoriškų ateitininkijos 
veikėjų iš užsienio buvo atvy
kę. Nepaisydami didelių ke
lionės išlaidų, varginančio to
limo kelio, aktyviai kongreso 
darbe dalyvavo Aldona i r Jo
nas Čingai, Laima ir Jonas 
Šakčiai, Juozas Polikaitis, įdo-
_miai kalbėjo Vėjas Liulevičius 
ir kiti. Jie dažni svečiai Lietu
vos ateitininkų renginiuose, 
jie rūpinasi ateitininkijos rei
kalais, padeda spręsti iškilu
sias problemas. 

Nors mes eilinė nedidelio 
Gargždų miestelio ateitininkų 
kuopa, asmeniškai pažįstami 
nebuvome, tačiau 1999 metų 
rudenį Laima ir Jonas Šal
čiai aplank+mūsų kuopą, nuo
širdžiai pabendravo su ateiti
ninkais, kuopos dvasios vadu 
kanauninku Jonu Paulausku, 
dalyvavo vakaro šv. Mišiose. 
Jie paskatino mūsų veiklą 
patarimais, pasiūlymais, mo
raline ir materialine parama. 

Tuoj po XIII Ateitininkų 
kongreso, liepos pabaigoje 
mūsų kuopą aplankė Juozas 
Polikaitis, kartu su naujai iš
rinktu Vidu Abraičiu. 

Kaune, kongreso metu su 
ateitininkais nuoširdžiai ben
dravo mecentai Aldona i r Jo
nas Čingai. 

Mums rašo, domisi mūsų 
veikla, atsiunčia knygų kuo
pos bibliotekėlei Aldona 
Šmulkštienė iš Čikagos. 

Visa tai mus džiugina, drą
sina, skatina dirbti, veikti, 
siekti amžinųjų vertybių. Jų 
nuomonė, patarimai, pamoky
mai mūsų jaunimui yra auto
ritetingi ir svarbūs. 

Dažnai mes juos prisimena
me susirinkimų, diskusijų me
tu, o dalyvaudami pamaldose 
už juos, mūsų bičiulius, rė
mėjus meldžiamės. 

J iems mošų kuopos ateiti
ninkų pagarba ir dėkingu
mas. 

VASAROS S T O V Y K L O S 
D A I N A V O J E 

Bi rže l io 2 4 - l i e p o s 7 d . — 
Moksleivių a te i t in inkų stovyk
la. 

L iepos 8-20 d. — Jaunuč ių 
ateitininkų stovykla. 

L iepos 22-29- d . — Sen
draugių a te i t in inkų stovykla. 

L iepos 2 9 - r u g p j ū č i o 5 d . 
— „Heritage" angliškai kal
bančio lietuvių kilmės j aun i 
mo stovykla. 

R u g p j ū č i o 5-12 d. — Li
tuanistinių mokyklų mokytojų 
savaitė. 

R u g p j ū č i o 12-19 d. — Tau
tinių šokių mokytojų savaitė. 

R u g p j ū č i o 19-26 d . — Lie
tuvių Fronto bičiulių stovykla. 

R u g p j ū č i o 3 1 - r u g s ė j o 3 
d. — Ateit ininkų studijų sa
vaitgalis. 

L i e p o s 29 d . — Dainavos 
metinė šventė ir rėmėjų 
suvažiavimas. 

Dėl s t o v y k l ų i n f o r m a c i 
j o s prašoma kreipt is į a tskirų 
stovyklų vadovus. 

J A S C E N T R O VALDYBOS 
P R A N E Š I M A S 

Pranešame, kad jaunųjų 
ateitininkų stovyklai registra
cijos laikas pasibaigė. Mergai
čių sąrašas perpildytas. Ber
niukų są rašas ar t i ribos. Ne
trukus išs iųsime patvir t inimo 
laiškus visiems pri imtiems į 
stovyklą. Apgailestaujam, kad 
dėl ribotų vietų negalime pa
tenkinti visų norinčių stovyk
lauti. 

Asta M. Astrauskas, MD 
Vaikų gydytoja 

Palos Pediatr ics 
708-923-6300 

Chicago Pediatrics 
773-582-8500 

DR. RUSSELL M1LER, MD 
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Perėmė dr. P. Kisieliaus praktiką 

Oak Park Physicians Office 
6626 W. Cermak Rd., 

Bemyn, IL 60402 
Tel. 708-484-1545. 
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DALIA A. CEPELĖ, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 

7915 W. 171 St 
TTntoy Park, IL 60477 

708-614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

TERESĖ KAZLAUSKAS. M.D. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia PI., Orland Park, IL 
Tel. 708-349-0887. 

Priklauso Palos ir Chnst ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems. 

DR. DALIA JODWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 
15643 W. 127»3tr. 

Šute 101 
Lemont, IL 

Tel. 630-243-1010 
Valandot susitarus 
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DR. PETRAS ZLrOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

MIDVVAYCLINIC.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 LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 VValterSt. Lemont, IL 60439 
1301 CopperfieU Ave., Suite 113, 

JoBet IL 60432 
Tel . 815-723-1854 

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberts Road 
Hk*ofyH»e 

Tel. 708-596-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDtCAL CUNIC 
10811 W. 143 StOrtandPmrk.IL 60467 

PrtMauso Pa)0S Community Hospttal 
Sitver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 706-460-2500 

CanMac Diagnosia, LTD. 
8417W.87Str. 

OekLewn.IL 60453 
Tel. 773-436-7700 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR UNA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLAS PRUNSKIS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
SCOTTGREENWALD, MD 

IMnois PaJn Trealment Institute 

vietų skausmo gydymo specialistai 
Chteago: 312-726-0800 

East Dundee. 847-551-1212 
McHenry: 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 

ir Libertyville. 
wvAy.illinoispain.com 

DR. DANA M.SAUKUS 
Dantų gydytoja 

625 S. Mannhevn Rd. 
Weetcneeter.IL 60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

SURENDER LAL. M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kodzto Ave. 
Chicago, IL 60652 
Tat 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą. 

DR. V.J. VASAUIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 S t , Burbank, IL 
T t t 706-423-8114 

W M M pagal susitarimą 

LINAS SIDRYS. M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.RHgeland Ave. 
Chicago Ridge. IL 60415 

Tel. 708-636-8622 
4149 W. 63rd. St 

Tel. 773-735-7709 

GEDAS M. GRINIS, MD 
INKSTU. POSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Aurora Medical Center 

10400 75 StKenoeha,WI 53142 
(262)697 6990 

Dr. Rimas Novickis 
CHIROPRACTIC 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, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

4647 W. 103 S t . Oak. Lawn, IL 
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hčfcory Hito. 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 PETRBKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd.. Hckory Hite, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, MD., SC. 
Specialybė - vidaus ligų gydytojas 

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

Chicago. IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarime; 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS, 2AIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHiRURGUA 
3236 W. 111 SL Chicago. IL 60666 
773-233-0744 arba 773-489-4441 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGUA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-735-4477 

6449 S. PutasH Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V.KISIEUUS 
INKSTU. POSLĖS. PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGUA 
M n B r n r n M D , 

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 
630-641-2609 

BIRUTĖ LPUMPUnS, M.D. 
FeHow. American Acadamy of 

Famity Practic* 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320W.61etAve. 
Hobart IN 4S342 Fa* e •47-6271 
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M . VILIJA KER-ŠLYTE 
Amoer nesan t^enter 

Stuburo, sąnariu ir raumenų gydymas, 
chiropraktika.manualinė terapija, 

akupunktūra. 
7271 S. Hariem. Brtdgevtt*. IL 
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Mes ir pasaulis 
Paruošė Bronius Nainys 

PER VOKIETIJĄ PIKTUOJU 

l z 

Kaunietis Raimundas Čiegis 
apie savo kelionę kartu su sa
vo kolege per Vokietiją „Lietu
vos rytui" (20Q1.04.18) taip 
pasakoja. (Pasakojimas su
trumpintas. B/N) 

Bėdos prasidėjo, mūsų auto
mobiliui su lietuviškais valsty
biniais numeriais vos priva
žiavus pasienio Vaidhouzo 
miestelį. J mūsų pasus žvilgte
lėję, vokiečių pasieniečiai pa
rodė sukti į nuošalesnę vietą. 
Ten atsiradę, muitininkai lie
pė iškrauti lagaminus, sudėti 
ant specialaus stalo ir pradėjo 
po juos „narstytis". Mums lie
pė pakelti rankas, iškraustė 
visas kišenes, kolegės ranki
nuką, klausinėdami, ar netu
rime paslėptų pinigų. Paskui 
šniukštinėjo po aUtomoblio vi
dų. Negelbėjo jokie aiškini
mai, kad nė vienas nerūkome, 
nevežame nei cigarečių, nei al
koholio, esame kelionių biuro 
tarnautojai, ir automobilyje 
tik daugelio vietovių žemėla
piai, kelionių įstaigų bei vieš
bučių lankstukai, mūsų rek
laminiai leidinukai, tušinukai, 
užrašų knygutės ir kitokia, tu
rizmui garsinti naudojama, 
medžiaga. Jie viską norėjo 
matyti ir patikrinti patys. 
Paskui kruopščiai skudurėliu 
nuvalę dulkes, tikrino kėbulo, 
variklio numerius, ar jie ati
tinka techniniame pase įrašy
tiems. Darbą baigė, patenkinti 
atidavė dokumentus ir pa
linkėjo laimingos kelionės. 

Pykdami, susikrovėme laga
minus ir leidomės Regensbur-
go kryptimi. Nusiraminti su
stojome Schvadorf miestelyje. 
Baldų ir buitinės technikos 
parduotuvės aikštelėje pasi
statę savo „Hondą", viduje ap-
žiūrinėjome puikius gaminius, 
stebėdamiesi pigia baldt) kai
na. Staiga prieš akis išdygę du 
jauni policininkai, išsikvietė 
prie automobilio, kur jų laukė 
trečias tvarkos dabojimo pa
reigūnas, paprašė „Hondą" at
rakinti, ir vėl viskas iš naujo. 
Kur važiuojate, ką vežate, ką 
čia darote?.. Susidomėjo kom
paktinių ploštelių grotuvu ir, 
negalėdami jo išmontuoti ir 
patikrinti numerių, liepė va
žiuoti į nuovadą. Uždarę var
tus, atitinkamais įrankiais 
įniko jį tyrinėti. Darbą baigę, 
šypsodamiesi paaiškino: „Vo
kietija dėl mūsų tautiečių turi 
daug bėdų, lietuviai apvagi-
nėja vokiečių automobilius, 
prekybos centrus ir ima viską 
— automobiliuose paliktus 
grotuvus, telefonus, automag-
netolas, rankinukus. Tada vėl, 
grąžinę viską, dar prie „Hon

dos" nufotografavę, manda
giai, tik, žinoma, neatsiprašę 
palinkėjo laimingos kelionės. 

Vėliau degalinėje lietuviški 
automobilio ženklai vėl buvo 
pastebėti motociklu patruliuo
jančio policininko, ir dainelė iš 
naujo: automobilio ir mūsų 
dokumentai; kėbulo bei varik
lio numeriai, smulki grotuvo 
apžiūra. Į mūsų nusiskundi
mą, j°g jau trečią kartą mes 
taip „kryžiavojami", policinin
kas mandagiai pasigyrė, kad 
vokiečių policija savo pareigas 
atlieka gerai ir, atidavęs doku
mentus, taip pat, kaip ir visi 
kiti, palinkėjo laimingos ke
lionės. 

Ir tokio patyrimo piktai 
įkaitintas, kaunietis savo pa
sakojimą baigia taip: „Lietuva 
rengiasi įstoti į Europos Są
jungą, Lietuvos politikai ją 
piešia šviesios ateities vaiz
dais, tačiau čia patirti mano 
įspūdžiai gal atvėsins perdėtą 
mūsų eurooptimistų troškulį 
ir taip pat į Vokietiją keliau
jantiems padės susivokti, kaip 
jiems reikia pasirengti. Nes 
mes joje pasijutome tik antra
rūšiai piliečiai, tokio pažemi
nimo niekur kitur nepatyrę". 

Suprantu Raimundo Čiegio 
ir jo kolegės, teigiu, rimtai pa
grįstą apmaudą ir pyktį, bet 
manau, kad jis liejamas visiš
kai ne tuo adresu. Juk tokio 
savo elgesio priežastį labai 
tiksliai nurodė patys Vokieti
jos policininkai. Gal jų teigi
nys „lietuviai viską vagia'" ir 
šiek tiek perdėtas, bet visgi 
užtenkamai tikroviškas. Ir 
pats Čiegis sakė girdėjęs, kad 
Švedijoje apie su lietuviškais 
numeriais pastebėtą automo
bilį policijai pranešusiems pi
liečiams premijas moka. Dani
jos teisėsauga viešai prašo pi
liečių pagalbos gaudyti lietu
viškais ženklais pažymėtus 
automobilius. Tad kažin ar, 
užuot kaltinę sąžiningai parei
gas . atliekančius Vokietijos 
muitininkus ir policininkus, 
šie du keliauninkai ne geriau 
darytų, kviesdami Lietuvos 
valdžią atidžiau priežasčių 
ieškoti savo žemėje, prie jų 
šalinimo patys prisidėtų ir 
taip pat daryti ragintų kitus 
piliečius. Ne Vokietijos teisė
tvarkos pareigūnams gėda, 
bet tik lietuviams, privertu
siems vokiečius taip su mumis 
elgtis. Vokietijos muitininkų 
ir policininkų elgesys čia gali 
būti geras pavyzdys mūsiš
kiams teisėsaugininkams, ir 
vien dėl tokių pareigūnų „pa-
sigaminimo" verta Lietuvai į 
Europos Sąjungą stoti. 

Europos Sąjungoje kol 
kas tik šurmuliai 

tesiplečia 

Vokietija savo užmojį — Eu
ropos Jungtinės valstybės su 
bendra konstitucija ir viena 
vyriausia valdžia: seimu, pre
zidentu, jų nutarimų vykdo
mąja komisija, teismu ir ben
drais pinigais — stipriai spau
džia. Neseniai jį oficialiai pa
kartojo kancleris Gerhardt 
Schroeder, iš naujo sukelda
mas įvairuojančius vėjus. Lon
done leidžiamas mėnraštis 
„The Economist", pusėtinai 
mintį remdamas, tikina, kad 
daugelis narių nepritaria da
bar lyg ir svarbiausio veiksnio 
— Ministrų tarybos nustūmi-
mo į antraeilį vaidmenį. Ta
čiau, pagal jį į priešingas nuo
mones skyla ir Europos komi
sija, dabar pati Briuselyje vy
riausios valdžios įvaizdį besi
kurianti. „Per daug rizikinga 
būtų siekti Jungtinės Euro
pos", — sako komisijos narys, 
mokesčių skyriaus vadovas, 
olandas Frits Bolestein— 
„nes, per daug tokią mintį 
puoselėjant, sąjunga gali vi
siškai subyrėti". ES plėtros 
komisijos vadovas Guenter 
Vernheugen, kalbėdamas Ber
lyne gegužės 8-tą d. įvykusia
me socialistų suvažiavime, Vo
kietijos planui pritarė ir ragi
no plėtrą skubinti, priimant 
visas kandidates iš karto. Vo
kietijos finansų ministras 
Hans Eichel siūlo neskubėti ir 
nepadaryti klaidos, kurią Vo
kietija padarė, prisijungdama 
rytinę dalį, ir patyrė daug 
nuostolių. Ispanija nenori įsi
leisti neturtingų kraštų, nes, 
užuot ką nors iš jų gavusi, 
sąjunga turės jiems duoti. Es
tijos užsienio reikalų minist
ras Toomas Hendrik Ilves Ber
lyne susirinkusiems socialis
tams teigė, kad dėl gyvulių 
snukio ir nagų ligų estų noras 
į Europos Sąjungą stoti iš viso 

katastrofiškai sumažėjo. Ko 
jiems veržtis į bendriją, nesu
gebančią net nuo gyvulių ligų 
apsisaugoti? Kokį žemės ūkį ji 
gali kurti? 

Jungtinės Europos idėjos 
„nesuvirškina" nė prancūzai. 
Nors jų nuomonės ir pasidali
nę, bet Vokietijos įsigalėjimo 
baimė verčia ieškoti kokios 
nors trečios išeities, kurios gal 
ir nereikėtų, jeigu sąjungoje 
vyraujanti valstybė būtų 
Prancūzija. Napoleono didybė 
čia dar akivaizdžiai gyva. 
Nors anglai tokiom ligom lyg 
ir neserga, tačiau Jungtinė 
Europa jų irgi nevilioja. Pra
ėjusiais metais Londone „Al-
len Lane — The Penąuin 
Press" išleistoje knygoje „De-
mocracy in Europe" autorius, 
Oxford universiteto Keble Col-
lege profesorius Larry Sieden-
top, teigia jog britų politikai 

Nuotr. Vytauto Maželio 

prisilaiko Prancūzijos žymūno 
generolo de Gaulle požiūrio, 
kad sąjungai priimtina Euro
pa yra tik Europa, pasidalinu
si į nepriklausomas tautines 
tradicines valstybes, bet ne fe-
deralinė-jungtinė Europa. 

Taigi padėtis — kiek galvų, 
tiek nuomonių ir kas, ir kaip 
galės jas suderinti, kai, užuot 
ES plėtros, tik vis daugiau 
išsiskiriančios nuomonės ple
čiasi. Ir dar blogiau — jos tik 
tarp pirmenybės siekiančių 
didžiųjų. Mažieji, nors ir' į 
konferencijas kviečiami, bet 
dar tik pasieniais sėdi. Kažin, 
ar nevertėtų dabar narystės 
siekiančiųjų keturiolikai, Vil
niaus devynetuko pavyzdžiu, 
kur nors, kad ir tame pačiame 
Vilniuje, susirinkti ir besi
ginčijančiai penkiolikiukei sa
vo vieningą nuomonę pasaky
ti, žinoma, jeigu tokią bendrą 
nuomonę pavyktų išlukštenti? 

DRAUGAS, 2001 m. gegužės 12 d., šeštadienis 

Danutė Bindokienė 

Motinos meilė ir 
mūsų sentimentai 

Visos gėlės — Tau, Mama 

Motinos dienai artėjant, 
daugelį apima nostalgiška ir 
sentimentali nuotaika. Nors iš 
esmės motina turėtų būti vie
nodai gerbiama ir mylima 
kiekvieną metų dieną, bet 
kažkaip kasdienybė sugeba 
mums įpiršti savas pirmeny
bes ir nejučiomis pamiršta
me, kas svarbiausia. Ypač pa
likę vaikystės amžių, kuomet 
mamos globa buvo tiek svaini, 
kad be jos negalėjome apsieiti. 

Gegužės antrasis sekmadie
nis šiame krašte skirtas moti
nai. Tiesa, Lietuvoje (ką daž
nai mums primena neseniai iš 
jos atvykusieji) Motinos diena 
švenčiama pirmąjį gegužės 
sekmadienį, tačiau — kaip 
sakoma: būdamas Romoje, el
kis, kaip romėnas... Nors at
sivežtųjų tradicijų nedera at
sisakyti, bet taip pat nelabai 
paranku švęsti Motinos dieną 
kitu metu, negu ji švenčiama 
visoje valstybėje. 

Be to, koks skirtumas — 
šios šventės reikšmė juk ta 
pati, nepaisant, kurį sekma
dienį ar kitą dieną ji būtų 
švenčiama. Svarbu, kad pa
rodytume savo mamai ypa
tingą pagarbą ir meilę, o, jeigu 
jau jos nėra mūsų tarpe, prisi
mintume maldoje. 

Antra vertus, atsiminkime, 
kad visgi Motinos dienos 
šventės šaknys yra kaip tik 
Amerikoje, nors „motinystės 
sekmadienis" buvo tam tikra 
prasme paminimas dar prieš 
Amerikai susijungiant į lais
vas valstijas ir atsikratant 
kolonistų. Pvz., Anglijoje ir 
kai kuriose kitose valstybėse, 
„motinystės sekmadienis" 
švęstas viduryje Gavėnios, to
dėl ir šventė buvo kuklesnė, 
be linksmybių ir vaišių. Ame
rikoje pirmą kartą Motinos 
dienos mintis kilo 1872 m. Ju-
lia Ward Howe pasiūlė kasmet 
motinoms skirti birželio 2 die
ną, prasmingai ją pavadinant 
ir taikos diena. Kol ši graži 
mintis įleido šaknis, kol buvo 
diskutuojama, ar apskritai 
verta tokią šventę įsivesti, kai 
kurie sąmoningesni ameri
kiečiai pradėjo savarankiškai 
ruošti Motinos dienos šventes. 
Viena tokių 1887 m. buvo jau
na mokytoja Mary Towles Sas-
seen Kentucky valstijoje, o jau 
1904 m. Frank E. Hering iš 
South Bend, IN, pradėjo kam
paniją, kad Motinos diena 
būtų švenčiama valstybiniu 
mastu. 

Bet kreditą už Motinos die
nos pradžią gauna Anna Jar-
vis iš Grafton, West Virginia. 
Ji pasiūlė Motinos dieną švęs
ti antrąjį gegužės sekmadienį 

ir 1908 m. gegužės 10 d. 
pasiūlymas tapo realybe. 

Kodėl ši moteris pradėjo 
kampaniją, kad visame krašte 
tuo pačiu metu būtų šven
čiama Motinos diena? Sako
ma, kad tai jos motinos Anna 
Reeves Jarvis nuopelnas. An
na Jervis motina jau 1850 m. 
W. Virginia valstijoje organi
zavo vadinamuosius „Motinų 
darbo dienos klubus". Jie buvo 
socialinės rūpybos pobūdžio, 
subūrę aktyvias moteris pa
dėti neturtingoms motinoms, 
ligonėms (ypač sergančioms 
tuberkulioze, kuri tuomet bu
vo tikra varguolių „Dievo 
rykštė"), globojo benamius 
vaikus, merginas. Prasidėjus 
Amerikos Pilietiniam karui 
(tarp pietinių ir šiaurinių 
valstijų), Anna Reeves Jarvis 
sukvietė keturis savo klubus 
ir pasiūlė visoms narėms pa
sižadėti tarpusavę draugystę, 
visuomet parodyti gerą valią 
ir jokiu būdu nesidalinti „tarp 
.jūs ir mes", t.y., pasilikti neut
ralioms, nepalaikant vienos 
ar kitos kovojančios pusės. 
Moterys to pažado laikėsi, ka
ro metu vienodai slaugydamos 
abiejų kariuomenių sužeistuo
sius, ir taip išgelbėdamos 
daug gyvybių. 

Galima suprasti, kad karas 
savo valstybėje, tarp savųjų, 
supriešino asmenis, šeimas ir 
visuomenę. Anna Reeves Jar
vis su savo klubais ir čia atėjo 
į talką, įkurdama „Motinos 
draugiškumo dieną", kad tas 
susipriešinimas veikiau išnyk
tų ir būtų įgyvendinta tikroji 
taika. (Kaip šiuo metu ir lietu
viams reikėtų tokios susitaiki
nimo ir artimo meilės dienos'.) 

Turėdama tokį motiniško 
gerumo ir artimo meilės pa
vyzdį iš pat vaikystės, Anna 
Jarvis, praėjus vos dvejiems 
metams po motinos mirties. 
(1907) suorganizavo gimtaja
me mieste pirmąjį Motinos 
dienos paminėjimą. W. Virgi
nia valstijos gubernatorius 
Motinos dienos šventę įteisino 
1912 m. Jo pavyzdžiu netru
kus pasekė ir kitos valstijos, o 
1914 m. gegužės 9 d. prez. 
Woodrow Wilson pasirašė JAV 
Kongrese priimtą rezoliuciją ir 
Motinos diena jau tapo visos 
valstybės švente. 

Su padėka sveikiname visas 
motinas, mamytes, mamaites, 
močiutes, motušėles — kokiu 
gražiu, meiliu lietuvišku var
du jas bevadintume (o lietuvių 
kalba motinai turi per 80 
vardų). Ir tas, kurias galime 
apkabinti, ir tas, kurios toli 
nuo mūsų pasilikusios, ir tas, 
kurios jau nepasiekiamos... 

DABARTIS KELIA KLAUSIMUS 
ISTORIJAI(l) 

Nr.l 
Apmąstydami tautos istorijos kelius ir kryikelius, 

uiduodame sau svarbiausią klausimą: o kokia yra seno
sios Lietuvos valstybės vieta Europos civilizacijos kon
tekste? Prašydamiesi būti priimami į Europos Sąjungą, 
šiandien tarsi turime priimti dar vieną krikštą — su
grįžimo į Europos civilizaciją. Bet prieš daugelį šimtu 
metu mes taip pat ten veržėmės, nors kiti lietuvius ir va
dino barbarais ar pagonimis. Ko mums šiandien reikia 
iš istorijos? Gerų pavyzdžiu, stiprybės? Lietuvos TV lai
dos „Būtovės slėpiniai" pašnekovai, du garsūs istorikai, 
senąją Lietuvos didvalstybe pavadina imperija, o lietu
vius — užkariautojais... Tai yra, daiktus pavadina tikrai
siais vardais, nors kai kas net ėmė tuo piktintis. „Ne 
praeitis moko dabartį, o dabartis iškelia klausimus 
praeičiai", — sako žinomas istorikas, Vilniaus universi
teto Istorijos fakulteto dekanas, prof. Alfredas Bumb-
lauskas. Su juo kalbasi žurnalistas Jonas Albertavičius. 

— Matyt, viskas priklau
so nuo požiūrio į istoriją, 
kokią mes ją norime maty
ti. Kas ką moko: praeitis — 
dabartį, ar, kaip jūs sako

te, dabartis yra praeities 
mokytoja? 

— Esu sakęs, kad ne praei
tis turi mokyti dabartį. Šiuo 
požiūriu turbūt kiekviena epo

cha yra labai skirtinga, nors 
šiuolaikinis mokslas reikalau
ja ieškoti bendrybių, kad būtų 
galima bent jau palyginti. Tas 
palyginamumas parodytų, kad 
epochos yra vis kitokios. Ir juo 
labiau praeitis negali pamoky
ti dabarties dėlto, jog paaiš
kėtų, kad toje praeityje nėra 
kažkokių stebuklų, net jei mes 
ir turėtume Vytauto laikų im
periją. Tuojau pat paaiškėtų, 
kad šitokios vertybės yra rei
kalingos tiktai nedidelei vi
suomenės grupei. Štai XIX a. 
buvo manoma, kad istorijoje 
gražu, kada stipri valstybė. 
Bet tai yra vyriškos, politikuo
jančios visuomenės vertybė. 
Vertybė tiems, kurie vertina 
jėgą. O visuomenei, man, kaip 
eiliniam piliečiui, visiškai ne
įdomu, koks valdovas kada ką 
veikė ir su kuo kovojo. Man 
daug įdomiau, ką žmonės val
gė, kaip miegojo ir kokiu būdu 
susiformavo moralės normos. 
Taip atsiranda visuomenės, 
kultūros istorija. Ir štai dėl to 
ne praeitis, manau, turėtų mo

kyti dabartį, o iš tikrųjų da
bartis kelia vis naujus klausi
mus praeičiai. Pavyzdžiui, ar 
galėjo prieš 50 metų iškilti 
klausimas: ar vertėjo mums 
laimėti Žalgirio mūšį? Niekaip 
negalėjo kilti toks klausimas. 
Štai pradėjo aiškėti, kad mes 
su estais šiek tiek skirtingais 
tempais rutuliojamės. Nekel
sim klausimo, ar estai suge
bėjo suformuoti tokį įvaizdį, 
nors tai irgi svarbu. Bet iš tik
rųjų jie daug kur geriau, spar
čiau juda į priekį postkomu
nistinėje visuomenėje. Ir iš 
kart iškyla klausimas: kam 
mes laimėjom Žalgirio mūšį? 
Gal reikėjo pralaimėti ir gy-
ventumėm kaip estai? 

— Sustokim ties tuo, kad 
Estga, buvusi Livonija, be
ne 700 metu valdyta vokie
čiu ir galėjusi visiškai pra
rasti savo identitetą. Mes 
— atvirkščiai, skynėm vie
ną pergalę po kitos, vis di-
dėjom, plėtėmės. Ir dabar 
sakot, kad praeitis atsilie
pia dabarčiai. Tai kas čia 

a t s i t inka? Kodėl, lyginant, 
kad i r su tais pačiais es
ta is , mes prasčiau atro
dom, nor s atsilaikėm prieš 
vokiečius ir ki tus užka
r iauto jus? 

— Nėra vienareikšmiai aiš
ku, ar estai yra labai priekyje 
ir kiek priekyje. Iš sovietmečio 
galima atrasti daug tokių — 
daugiau kultūrinių gyvenimo 
faktų, kur estai stebindavo sa
vo mobilumu, modernumu ir 
pan. Kai kas mano, kad estai 
išlošia dėl to, kad yra prisirišę 
prie markės, o Lietuva — prie 
dolerio. Tačiau, matyt, yra vie
nas dalykėlis, kuris verčia su
simąstyti — tai protestantiz
mo ir katalikybės skirtumas. 
Galbūt yra taip: pasak Makso 
Vėberio, protestantizmas ir 
kapitalizmas yra labai glau
džiai susiję dalykai. XV-XVI a. 
Švedija buvo labai atsilikusi 
valstybė. Tarp kitko, su Len
kija mes atrodėm solidžiau. 
Kai XVI a. vidury Kotryna Jo-
gailaitė vyko į Švediją, švedai 
nepaprastai džiaugėsi, kad pa

vyko tokią nuotaką įgyti iš to
kios geros šalies. Upsalos ka
tedros koplyčioje ta idėja įga
vusi konkrečią išraišką: Stok
holmas virš Jono galvos yra 
toks mažiukas, o Krokuva nu
piešta kaip galingas miestas. 
O šiuo atveju mes paprastai 
sakom, kad Vilnius XVI a. vi
dury ne ką prasčiau atrodė už 
Krokuvą. Vadinasi, protestan
tizmas Švedijai leido prisigre
tinti prie priešakinio Europos 
regiono. Bet prof. E. Gudavi
čius dar kitą ir galbūt gilesnį 
— civilizacinį — aspektą įžvel
gė. Jo manymu, estų ir latvių 
mokytojai yra vokiečiai. Vis 
dėlto civilizacine prasme vo
kiečių mokykla yra solidesnė 
negu mūsų mokytojų. O mūsų 
civilizacijos mokytojai yra len
kai. Šiuo požiūriu nieko blogo 
nenoriu pasakyt prieš lenkus, 
bet vokiečių civilizacijos ir len
kų civilizacijos lygmenys, de
ja, yra labai skirtingi. 

Per visus viduramžius ir dar 
vėliau nesunku pastebėti, ko
kiu būdu ir kaip Lenkija mo

kosi iš vokiečių. Ir, aišku, len
kų istoriografija tiktai dabar 
iškėlė tą klausimą — koks yra 
vokiečių civilizacijos vaidmuo 
Lenkijos visuomenei. Lenkų 
istoriografija jau nebebijo šio 
klausimo, o mūsų istoriografi
ja dar gležnutė. Kai prof. E. 
Gudavičius griežtai kelia 
klausimą, koks lenkų vaidmuo 
Lietuvos kultūroje, dažnai vi
sus išgąsdina, atseit, vos ne 
polonofilija prasideda ir t.t. 
Yra svarbu platesnis konteks
tas, kurį atveria prof. E. Gu
davičius. Istorija — ne gražių 
pavyzdžių papasakojimai, kad 
mes šiandien didvyriškiau nu
siteiktume ginti Lietuvą. Isto
rija yra kaip psichoterapija. Ji 
leidžia mums nepradėti verkti 
ten, kur gal reikia imti ir ele
mentariai nusiraminti. Aš pa
prastai sakau: kaip ta Lietuva 
galėjo ypač daug pasiekti, jei
gu... pas mus šalta. Mes esa
me tokioje zonoje. 

Bus daugiau 
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MTJSU ŠEIMOSE 
AUKSINE VEDYBŲ SUKAKTIS 

2001 m. balandžio 21 d. Švč. 
M. Marijos Gimimo bažnyčio
je, Čikagos Marąuette Parke, 
muz. Antanas ir Alvina Gied
raičiai iškilmingai šventė 
savo vedybų 50 metų sukaktį. 
Mišias koncelebravo parapijos 
klebonas kun. Michael Yakai-
tis, klebonas emeritus kun. 
Antanas Zakarauskas ir kun. 
Vito Mikolaitis. Taip pat daly
vavo diakonai Vitas Paškaus-
kas ir Juozapas McLaughlen. 
Mišių metu giedojo solistė 
Sara Nambo (Schubert „Ave 
Maria") ir Leonardas Pacek 
(Cesar Frank „Panis Angeli-
cus"). Jiems vargonais pritarė 
Kim Schmidt. Kantorė buvo 
Simonetta Pacek, lektoriai — 
Kristutė Dorman ir Maryte 
Giedraitis; Šv. Rašto skaity
mus atliko Patricija Giedrai
tis. Baigiantis Mišioms, visa 
muzikalioji Giedraičių šeima 

Šokame suktinį. Nevvport ( N O buvo rodyta vaizdajuostė „Lietuviškos 
vestuvės", kurias amerikiečių vyresniųjų centre pristatė Juzė ir Jonas 
Žebrauskai. 

• • : . • 

ŠOKIS 

Petras Jonas ir Verutė 
Šoko sukosi grakščiai, 
Ji dainavo smagią dainą, — 
Jisai juokėsi linksmai. 

O Verutė, kaip vijurkas, 
Šoko, trypė taip grakščiai, 
Jonas Petras, kiek galėjo, 
Sukosi tiek pat greitai. 

Linksma ir smagu jiems buvo, — 
Širdys daužėsi stipriai, 
Šoko valsą ir suktinį, — 
Šokis suriša tvirtai... 

Tai prišoko, pridainavo, 
Viens kitam simpatizavo: 
Nors ir muzika nutilo, 
Jų draugystė nesudilo. 

Ignas Stankus 

STRAIPSNIŲ RINKINYS KNYGOS 
FORMA 

Ragauskų šeimos (Irenos 
Rasienės, Aldonos Beinorie-
nės-Lipskienės ir dr. Leono 
Rago) bei jųjų draugų inicia
tyva, 2001 metais K Vytauto 
Didžiojo universiteto leidykla, 
Kaune, išleido ir AB „Stan
dartų spaustuvė" Vilniuje iš
spausdino teis. Antano Ra

gausko publicistinių straips
nių rinkinį, pasirodžiusių 
Amerikos lietuvių išeivijos 
spaudoje nuo 1950 iki 1968 
metų. Knygos pavadinimas 
„Ginčai dėl skonio" skamban
tis galbūt kiek intriguojan
čiai, yra paimtas iš vieno jo 
rašinių, kur diskutuojama 

prie altoriaus pagiedojo Han-
dels „Alleliuja". 

Po Mišių visi draugai ir gi
minės susirinko Crystal Light 
pokylių salėje. Svečių akis 
salėje patraukė sukaktuvi
ninkų 50 metų veiklos nuo
traukos, kuriomis buvo pa
puoštos salės sienos..Po vaišių 
Alvinos ir Antano šeima talen
tingai dialogais ir dainomis 
scenoje pavaizdavo sukaktuvi
ninkų gyvenimo dalį (pagal 
„Fiddler on the Roof). Prog 
ramą paruošė ir atliko: duk
relės Anita Nambo, Simonetta 
su vyru Leonard Pacek, Kris
tutė Dorman, Marytė, Patrici
ja, sūnus Antanas ir visi 
anūkai. 

Giminės ir svečiai už šią 
įdomią programa padėkojo il
gais, karštais plojimais. Vaka
ras baigėsi šokiais. 

G.Š.I. 

ILGIAUSIŲ METŲ! 

Robertas Tamulionis gegu
žės 4 dieną savo artimųjų tar
pe šventė savo 80-tą gimta
dienį. Garbingo gimtadienio 
proga sveikiname mūsų „Lie
tuviškų melodijų" valandėles 
rėmėją ir klausytoją Robertą 
Tamulionį, linkėdami jam il
giausių metų, sveikatos ir ge
ros nuotaikos. 

PAGERBTAS PROF. 
BIELIAUSKAS 

Dr. Vytautas Bieliauskas, 
Xavier universiteto profeso
rius, buvo balandžio 27 d. pa
gerbtas Cincinnati Psichologų 
sąjungos ir Cincinnati Psicho
logijos akademijos bendrame 
metiniame suvažiavime, sutei
kiant jam 2001 metų pasižy
mėjusio psichologo žymenį. 

Alvina ir Antanas Giedraičiai šm . balandžio 21 d. švente 50 metų savo ve
dybų sukaktį. 

Švc. M. Marijos Gimimo parapijos Marąuette Parke klebonas kun. Mi
chael Yaksine ir sukaktuvininkai — Alvina ir Antanas Giedraičiai, po vedy
binių paiadų atnaujinimo, švenčiant 50 metu sutuoktuvių jubiliejų š.m. 
balandžio 21d. 

Lietuvos 83-iųjų metinių šventėje Los Angeles, CA, Lietuvos Respublikos 
prezidento Valdo Adamkaus dekretu, LDK Gedimino Kryžiaus ordinu bu
vo apdovanotas leidėjas ir knygininkas Antanas Skirius. Apdovanotajam 
ordiną prisega Vytautas Čekanauskas, Lietuvos generalinis garbės kon
sulas. 

skirtingos pažiūros. Ten už
baigdamas, jis sako: „tai , ži
noma, skonio dalykai ir dėl to 
daug kalbėti netenka". 

Apskritai jo straipsniai yra 
intriguojantys ir įdomite. An
tanas Ragauskas savo straips
niuose mini: politiką, kultū
rą, mokslą, meną, religiją ir 
istoriją. Jo rašybos dėmesio 
centre yra visokeriopa visuo
meninė išeivijos veikla, supin
ta su jo praeities pergyveni
mais ir išvadomis, apimanti 
daugiau nei puse šimtmečio. 
Knyga apsčiai iliustruota jo 
tėvų, šeimos, jo paties nuo
traukom ir asmeniniais do
kumentais. Imponuojanti turi
nio lentelė parodo plačią te
mų apimtį. Knyga , be abejo, 
sudomins skaitančių visuo
menę, o daugelis anos gene
racijos nustebs, radęs savo 
pavardę pavardžių rodyklė
je. 

<x-' 
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Diplomuotas teisininkas An
tanas Ragauskas savo rašybos 
lobiu pasekė tą žmogų kūrė
ją, kuris nuo pat pasaulio 
pradžios, nuo seniausių isto
rijoje žinomų laikų, vienokiu 
ar kitokiu bodu stengėsi pa

likti neišdildomus savo gyve
nimo pėdsakus. Šiame rinki
nyje, kaip veidrodyje, atsi
spindi jo paties, paliktos tau
tos ir lietuvių išeivių gyve
nimas Amerikoje. Iš tikrųjų, 
čia tik žiupsnelis, tik dalis jo 
spausdintų raštų, kuriuos 
kruopščiai surinko ir išsau
gojo jo šeima. Ankstyvesnis jo 
rašybos lobis slepiasi neži
nioje arba yra dingęs gyve
nimo sūkuriuose. 

Antanas Ragauskas pasaulį 
išvydo I891m. balandžio 25 d. 
Rusijos pavergtoje Lietuvoje, 
Tytuvėnuose. Turėjo palinki
mą į mokslą, anksti, dar stu
dentavimo metais, pradėjo 
reikštis jo publicistinis talen
tas. Po 1919 m. grįžęs iš Ru
suos, jis jau aktyviai dalyvau
ja spaudoje ne dėl to, kad no
rėjo rašyti, bet kad turėjo no
rą pasisakyti ar pakomen
tuoti. Laisvoje Lietuvoje tapęs 
teisininku, vertėsi notaro 
darbu. Jo gyvenimo bruožai 
pateikti knygos įvade. Anta
nas Ragauskas, gyvendamas 
Čikagoje, ne vien rašė, bet ir 
dalyvavo visuomeniniame gy
venime. Jis priklausė kelėtai 
organizacijų ir Čikagos lietu
vių teisininkų draugijai. Teis. 
Prano Šulo 1969 metais iš
leistoje knygoje „Kaip suda
romi testamentai" teis. Anta
nui Ragauskui autorius iš
reiškia padėką už bendradar
biavimą. Taip pat ne mažes
nis jo darbo įnašas buvo ir 
kitoms organizacijoms. 

Šios knygos sutiktuvės lie
tuvių visuomenei įvyks gegu
žės 25 d., penktadienį, 7 vai. 
v. Lietuvų dailės muziejuje, 
Pasaulio lietuvių centre, Le-
monte. Jį rengia JAV LB 
Kultūros taryba. Visi malo
niai kviečiami sutiktuvėse 
dalyvauti. Po to — pašneke
siai ir pasisvečiavimas. 

Pranas Jurkus 

ŠVEDIJOS nHEXAGON AB* ATEINA Į 
LIETUVĄ 

Lietuvos-JAV Bendros įmo
nės „Brown & Sharpe — Preci-
zika" (B&S-P) valdyba patvir
tino Švedijos „Hexagon AB" 
(Hexagon) firmą, kaip naują 
(52.8 proc. akcijų) partnerę, 
pranešė įmonės steigėjas ir 
valdybos vicepirmininkas Ro
mas Bričkus (JAV). 

Balandžio 27 d. ši Švedijos 
holdingo firma, už 170 mili
jonų dolerių nusipirko pasau
lyje didžiausią metrologijos 
įmonę — „Brown & Sharpe 
Manufacturing Company" 
(BNS) iš Rhode Island valsti
jos, JAV. Taip pat kartu buvo 
nupirktos visos BNS dukte
rinės firmos (Vokietijos 
„LEITZ", Italijos JDEA" ir 
Šveicarijos „TESĄ") ir Vil
niaus B&S-P) Bendros įmonės 
akcijos, {kurta 1834 metais, 
BNS yra pasaulyje seniausia 
mechaninių matavimo instru
mentų ir sistemų įrengimų ir 
gamybos bendrovė. Savo kon
kurentų tarpe ji turi sutelkusi 
daugiausia patentų metrologi
jos srityje. 

Romo Bričkaus teigimu, 
2001 metais Hezagon pajamos 
sieks 750 milijonų dolerių. He-
xagon holdingo bendrovė, ku
rioje dirba tik septyni (7) žmo
nės, strategiškai ir finansiškai 
valdo per 20 atskirų firmų. 
Jos sugrupuotos į ketinius 
sektorius: Hexagon Wireless, 
Hexagon Metrology, Hezagon 
Engineering ir Hexagon Auto-
mation. B&S-P daugiausia 
dirbs Hexagon Metrology gru
pėje. Išpirkus BNS, Hexagon 
planuoja pereiti iš regioninės 
Skandinavijos kraštų veiklos į 
globalinę veiklą. 

Bendra įmonė, su gamyboje 
visiškai integruota metrologi
ja ir ISO-9002 sertifikacya, 
švedams taip pat yra strate
giškai labai reikalinga, sakė 

B&S-P generalinis direktorius 
dr. Algimantas Barakauskas. 
Turint tokią svarbią rolę, arti
moje ateityje tikimės spartes
nių augimo tempų ir didesnio 
pelningumo. Jau planuojame 
ir naujų kadrų ruošimo prog
ramą. 

Brown & Sharpe-Precizika 
produktai: koordinatinės ma
tavimo mašinos, aukštimačiai, 
matavimo sistemos, precizinės 
optinės skalės, ir labai tikslios 
mechaninės detalės. Firma, 
įsteigta 1990 metais, dabar 
gamina tik pasaulinės klasės 
produktus, kurių per 97 proc. 
eksportuojami į Vakarų rin
kas. 2000 metais, B&S-P gry
nas pelnas viršįjo 400,000 litų. 
Bendrovėje dirba 150 aukštai 
kvalifikuotų žmonių. infor 

Romas Bričkus 

Prof. dr. Vytautas Bieliauskas. 

LIETUVOS MOKYKLOS 
DALYVAUJA 

EKOLOGINĖJE 
AKCIJOJE 

Lietuvoje vyko ekologinė ak-
cįja „Mes kviečiame gyventi 
gražiau", kurią rengia Almos 
Adamkienės labdaros ir para
mos fondas ir prekybos siste
ma „Ha". 

Balandžio 27 d. išplatintame 
kreipimesi A. Adamkienė dar 
kartą pakvietė visus Lietuvos 
pedagogus ir moksleivius da
lyvauti šioje akcijoje. „Gražin
kime savo tėviškės gamtą, 
puoškime ir puoselėkime savo 
aplinką, nešiukšlinkime ir ne
leiskime to . daryti kitiems, 
švari ir graži aplinka nu
skaidrina mintis ir dvasią, 
žmogų daro gražesnį ir ge
resnį. Kuo daugiau Jūsų daly
vaus mūsų rengiamoje akci
joje, tuo gražesnėje šalyje gy
vensime ir dirbsime, moky
simės ir bendrausime", — sa
koma Eltai perduotame A. 
Adamkienės kreipimesi. 

Dviejų dienų akcijoje daly
vavo maždaug 10,000 mokslei
vių iš daugiau kaip šimto 
įvairių Lietuvos miestų bend
rojo lavinimo mokyklų, tarp jų 
— ir iš A. Adamkienės labda
ros ir paramos fondo remiamų 
mokyklų. 

Pagal mokyklų pasirinktus 
aplinkos tvarkymo planus 
moksleiviai rinko šiukšles 
miestų ir miestelių lankytino
se vietose, centriniuose par
kuose, paupiuose, paminklą-
vietose, mokyklų teritorijose, 
pagyvenusių žmonių vienkie
miuose, stadionuose. Daugelį 
akcyoje dalyvaujančių mo
kyklų aplankė seniūnijų, savi
valdybių atstovai, A. Adam
kienės fondo valdybos nariai. 

Projektui įgyvendinti preky
bos sistema „Iki" skyrė apie 
50,000 Lt. Be to, prekybos sis
tema „Iki* inicijavo koncertus, 
skirtus akcijos dalyviams. 
Koncertai vyks gegužes 2-30 
dienomis vienuolikoje Lietu
vos miestų. Pasibaigus ekolo
ginei akcijai, joje dalyvavu
sioms mokykloms bus įteikti 
pažymėjimai. (ELTA) 
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DONELAIČIO GATVĖS 
NUOTYKIAI (II) 

K. KLIORYS 
Kaunas. Šią savaitę prasi

deda mokslo metai. Šventiška 
ir ūpą kelianti nuotaika vy
rauja. Gatvėse pilna mer
gaičių ir berniukų su gėlėmis 
dėstytojams. Daug kas su gra
žiomis mokyklinėmis unifor
momis. Kiti, pagal lytį, su kos
tiumais ir kaklaraiščiais arba 
išeiginėm suknelėm. Mažesni 
įsikibę į tėvelių rankas. Nei 
vieno čia, kaip Amerikoje, su 
apsmukusiom kelnėm, gu
miniais batais, ir beformiais 
„sweatshirts". Aiški išorine 
pagarba mokslui. O kaip bus 
su pačiu mokslu, greit suži
nosiu, nes ir aš „gir-gir-gir-
gar-gar-gar" žygiuoju į Vytau
to Didžiojo universitetą dėsty
ti. Gatvėse, pagal įstatymą. 
visi automobiliai šią pirmą sa
vaitę dienos metu važiuoja su 
šviesom — vaikų apsaugai. 

Mano buto langai Donelaičio 
gatvėje žvelgia tiesiai į VDU 
kiemus. Renkasi studentai. 
profesūra, rektoratas žygiuot: 
per visą Laisvės alėją, padėti 
vainiką prie Vytauto Didžiojo 
paminklo, ir toliau iki Kauno 
Katedros kur iškilmingo? 
mokslo metų atidarymo Mi
šios. Paradas vedamas būg
nais, orkestro, „pom-pcm 
girls", mosikuojančiomis laz
delėmis, ir universiteto vado
vybe, pasipuošusia viduram
žių regalija. Nors oficialiai 
nekviestas, prisijungiu prie 
parado ir aš. 

Prisimenu, kitą rudenį ir 
kitą paradą, kur irgi buvau 
nekviestas. Tada irgi buvau 
svečias, dirbau Mokslų aka
demijoje Vilniuje. Paradas 
buvo spalio revoliucijos. Tada 
žygiavo įvairūs kolektyvai, 
darbininkų, sporto, moksle 
visa liaudis. Tik, užuot mer
ginų su lazdelėmis, buvo ka
reiviai su durtuvais. Tada 
dauguma žygiuoti buvo verčia
mi, ir daug kas eidavo pas 
viršininkus su įvairiom prie
žastim, kad gautų leidimą 
nežygiuoti. Ėjau ir aš, tik, 
žinoma, pagal „atvirkštinį" 
principą: prašiau leidimo, kad 
galėčiau pamatyti paradą, o 
ne jo išvengti, kas labai nuste
bino viršininką, nes turbūt bu
vau pirmas, kuris taip at
virkščiai prašė. („Atvirkštinis" 
principas išaiškina komunisti
nę sistemą. Pagalvok, kaip 
turėtų būti normaliai, ir tada 
viskas bus atvirkščiai). Pa
vyzdžiui, ten, kur reikia — į 
bažnyčią sekmadienį eiti — 
joks mokslininkas atvirai ne
žygiuodavo. Užtat aš žygiuo
davau. Kasdien nusileisdavau 
M. Čiurlionio gatve į Šv. Mi
kalojaus bažnytėlę. O ten, kur 
nereikia žygiuoti, spalio revo
liucijos parade, aš prisistačiau 
pats pirmas, nes žinojau, kad 
reikia daryti atvirkščiai. O 
man, dar jaunam mokslinin
kui, buvo įdomu, kas ten per 
paradas ir kodėl spalio revo
liucijos parade visi žygiuoja 
lapkričio mėnesį (ogi tam, kad 
butų atvirkščiai)? Bet ir pats 
paradas komunistinėje sant
varkoje turėjo vykti at
virkščiai. Jei parado tikslas 
yra pritraukti kuo daugiau 
žiūrovų, tai čia tikslas buvo 
ištuštinti gatves, kad niekas jo 
nematytų. 

Dieną prieš paradą visos 
gatvės buvo užbarikaduotos 
praeiviams ir tik milicininkai 
bei saugumiečiai kampuose 
stovinėjo. Nes, jei masė žmo
nių stebėtų paradą, tai kaip 
užtikrinti, kad kas nepaleistų 
kokia netinkamą repliką, ar 
dar blogiau, kokią nunokusią 
daržovę į darbo didvyrį? Bet 
leidimą gavau. Dar šiandien jį 
turiu su visais komunistiniais 
antspaudais, „leidimas praeiti 
pro tribūną — kaire puse" 
Bet ir čia ne taip aišku. Jei pa 

radą stebiu priekiu, tai kairė 
vienoje pusėje. O iei, per 
klaidą, atsisuku nugara, tai 
kairė pasidaro aešme, ir vėl 
viskas atvirkščiai... 

Bet ne viskas taip linksmai 
atvirkščiai. Tada paradas ėjo 
ne Laisvės aieja, bet Lenino 
prospektu, ir žygiuota ne link 
Vilniaus katedros, bet tolyn 
nuo jos, tik uča ten ne kate
dra, o Paveikslų galerija. Ir 
sustoję vainiką deda ne prie 
tautos didvyrio Vytauto Di
džiojo pamiukio, bet prie tau
tos pavergėjo Lenino statulos, 
priešais KGB rūmus. Ir pa
radą užbaigia ne šventom 
giesmėm, bet skanduojančiais 
„urrah" iš azijatišhi gerklių 
kareivių, kurie eilėmis ^ukioję 
gatves. Tada paradas buvo 
vedamas komunistų partijos 
vadų tolyn nuo katedros — 
daug tų pačių ir dabar veda 
paradą, tik dabar jau į ka
tedrą. Tada studentus vijo iš 
bažnyčių, o dabar tie patys 
juos veda į bažnyčią. Ir su
prask... 

Pradedu dėstyti. Turiu du 
kursus magistrantų. Tarp 
10-15 kiekvienoje klasėje. 
Dėstau matematinius mode
lius ekonomikoje, arba, kaip 
kartais mėgstu išsitarti, „kaip 
matematika uždirba pinigus". 
Tada daugiau studentų pasi
rodo. Nors dėstau be algos, bet 
iš pradžių susitarti su univer
sitetu vyko ne v^sii sklan
džiai. Tik paskui sužinojau, 
jog buvo rūpestis, kad kam 
nors nepristigtų darbo, man 
perėmus kursus. Bet viskas 
ia;mingai susitvarkė. 

Pasinaudodamas ankstyves
ne patirtimi, kai reikėjo su 
kažkokiu akmoniu 'braižyti 
lentą ir paskui skuduru ban
dyti nutrinti, atsivežiau 20 
dėžių kreidos ir savo trintu
kus, kad užtektų pusei metų. 
Čia irgi kontrastai. Jėjęs j kla
sę, randu puoduką su kreidos 
nuotrupom, maždaug kaip žir
nių galvutės, taip kaip prieš 
20 metų. Bet. kai pasiteirauju, 
atsiranda prožektorius, kurį 
galiu prijungti prie savo 
nešiojamo kompiuterio ir visai 
klasei rodyti ant sienos, kaip 
aš su savo kompiuterine įran
ga dirbu. Kreida senoviška, 
technologija naujoviška. 

Senovė bei naujovė susiker
ta ir žmoniškoje plotmėje. 
Sena kreidą galima greitai pa
keisti. Senos pažiūros ir įpra
timai keičiasi lėčiau. Išorinė 
pagarba mokslui — kuri buvo 
komanizrao iškraipyta at
virkščiai, kaip ir viskas kitas, 
turi savo pasekmių ir dabar. 

Atvirkščiai, o kaip? Ogi taip. 
Amerikoje, kur turi vykti kis 
siu kova, aš tų klasių neran
du, ir savo profesoriška klase 
nelabai galiu pasinaudoti, esu 
iš esmės lygus ir su studentais 
(kartais dar ir mažiau lygus, 
nes čia studentas, „eustomer 
is ahvays right"', ir su valyto-
jais, ir su universiteto tarnau
tojais. Visi vieni kitus dažnai 
vardais vadina, kas man ne vi
sada patinka, ir jokių ypa
tingų privilegijų tavo titulas 
nepriduoda. O kaip buvu
siame socialistiniame rojuje, 
kur klasių nėra ir visi buvo 
lygūs? Iškart atsiranda klase 
ir tampu ponu. Dažnai ateinu 
valandą prieš pamoką, kad 
studentai turėtų progos pasi
kalbėti ir apie uždavinius pasi
teirauti. Sėdžiu prieškam
baryje ir laukdamas skaitau 
laikraštį. Mausu. kad studen
tai maišosi koridoriuje, bet 
prie mane? neprieina. Pasiro
do, kad, kol profesorius skaito 
laikraštį, negalima jo trukdy
ti, kol nepadės laikraščio. Pro
fesoriai sunkiai pasiekiami, 
nekabina ant. durų savo kabi
nimo • il-.-viu :r dažnai pasiro-

JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

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

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

KAIP UŽDARBIS ATSILIEPS Į JŪSŲ 
SOCIAL SECURITY PENSIJOS 

MOKĖJIMUS? 
Jūs galite dirbti ir gauti 

^Soc. Sec." pensijos mokėji
mus. Jūsų uždarbis tą mėnesį 
^ar po to), kada pasiekėte 
aukščiausią pensijon išėjimo 
amžių, nesudaro įtakos į jūsų 
„Soc. Sec." pensijos čekį. Bet 
jūsų „Soc. Sec." pensijos čekis 
bus sumažintas, jei perženg
site nustatytas ribas už mė
nesius prieš jūsų gimtadienį, 
kada pasiekiate aukščiausią 
pensijos amžių — 65 metai as
menims, gimusiems prieš 
1938 metus, ir laipsniškai 
didėjant iki 67 metų amžiaus 
omenims, gimusiems 1960 
metais ar vėliau. 

Uždarbis i r soc. sec. pen
sijos mokėjimai 

1. Jei dar nesate pasiekę 
aukščiausio pensijos amžiaus, 
tai 1 doleris bus išskaitytas iš 
pensijos čekio už kiekvienus 2 
dolerius, kuriuos uždirbote 
virš nustatytos leistinos už
dirbti sumos — tai 2001 me
tams — 10,680 dol. 

2. Tais metais, kada pasie
kiate aukščiausio pensijos 
amžių, jūsų „Soc. Sec." pensi
jos mokėjimai bus sumažinti 1 
doleriu už kiekvienus 3 
uždirbtus dolerius virš nusta
tytos leistinos uždirbti sumos 
(Ta suma 2000 metais buvo 
25,000 dol.), iki to mėnesio, 
kada pasieksite aukščiausią 
pensijos amžių. Tada galite 
dirbti ir uždirbti kiek norite, 
ir jūsų „Soc Sec." pensijos 
čekiai nebus sumažinti. 

Jei dar nesate sulaukę 
aukščiausio pensijos amžiaus 
ir kai kurie jūsų „Soc. Sec." 
pensijos mokėjimai yra iš
skaičiuojami, nes jūsų už
darbis yra didesnis negu 
10,680 dolerių, jums naudinga 
žinoti tai, kad, kai jums sueis 
aukščiausias pensijos amžius, 
jūsų mokėjimai bus padidinti, 
atsižvelgiant į tuos mėnesius, 
kada negavote mokėjimų arba 
gavote juos sumažintus. Štai 
kodėl: jūsų mokėjimai pra

džioje bus sumažinti pen
kioms devintosioms procento 
— 5/9 proc. už kiekvieną 
mėnesį, kada jums dar 65 
metų, kai pradėjote imti „Soc. 
Sec." pensiją — mokėjimus. 
Bet, sulaukus aukščiausio 
pensijos amžiaus, „Soc. Sec." 
grąžins jums tas penkias de
vintąsias procento (5/9 proc.) 
už kiekvieną mėnesį, kada jūs 
negavote „Soc. Sec." mokė
jimų, nes jūsų uždarbis buvo 
per aukštas. 

Yra gerai dirbti, nes kai dir
bate, jums kyla jūsų „Soc. 
Sec." pensijos mokėjimai. Jūsų 
pensijos mokėjimai procenta-
liai remiasi jūsų uždarbio vi
durkiu, per tą laiką, kada dir
bote. Bet kuris uždarbis, jūsų 
gautas po to, kai pradėjote 
gauti „Soc. Sec." pensiją, padi
dina jūsų bendrą uždarbio vi
durkį. Tuo būdu ir jūsų „Soc. 
Sec." pensijos mokėjimai bus 
didesni. Norint gauti daugiau 
informacijos apie darbą ir pen
siją, paskambinkite „Soc. Sec." 
ir paprašykite „How Work Af-
fects Your Benefits" (Publica-
tion No. 05-10069) arba tai 
galite rasti informaciją kom
piuteryje: www.ssa.gov 

Speciali mėnesinė tai
syklė. 

Kartais žmonės, kurie išeina 
į pensiją metų viduryje, jau jie 
yra uždirbę 'daugiau, negu 
nustatyta-leista. Todėl yra 
speciali taisyflė^kuri taikoma 
vienų metų uždarbiui — pir
miesiems išėjimo į pensiją 
metams. Pagal tą taisyklę, jūs 
gaunate visą „Soc. Sec." pen
siją, bet kuriam visam mė
nesiui, kada jūs išeinate į pen
siją, nepaisant jūsų metinio 
uždarbio. Jei išeinate į pensiją 
viduryje 2001 metų, jūs laiko
mas išėjusiu į pensiją, net jei
gu ir uždirbote daugiau kaip 
nustatyto metinio uždarbio ri
bos tol, kol jūsų mėnesinis 
uždarbis yra 890 dolerių — 
tiems, kurie dar neturi 65 

do tik paskaitų metu. Daug jų 
turi antrus darbus ir studen
tai ne visada turi pirmenybę. 
Bandydamas keisti, įvedžiau 
savo įprastą tvarką, kur stu
dentai turi mano e-pašto 
adresą, ir pasakiau, kad gali į 
mane kreiptis 24 valandas per 
parą, 7 dienas į savaitę su 
klausimais, ir bandysiu tą 
pačią dieną duoti atsakymą. Ir 
kad nekreiptų dėmesio į mano 
laikraščio skaitymą. 

Bet ir ponas ponui nelygus. 
Gavau sporto kortelę, kad 
galėčiau pasinaudoti vidine te
niso aikštele universitete. Kai 
losiu su rektorium, visos lem
pos lubose uždegtos ir pirtis 
prikūrenta. Kitais atvejais 
tamsiau, tik kas antra eilė 
lempų uždegta ir veikia tik 
dušas. Kad Amerikoje mano 
universitete sporto salės būtų 
tvarkomos pagal tai, kas į jas 
ateina, būtų negirdėta. 

Nežinau, kodėl tarp profeso
rių ir studentų toks skirtu
mas. Ne kartą po specialių 
paskaitų man nuoširdžiai 
dėkojo ir dar gėlių atnešė, ko 
niekad nepatyriau Amerikoje. 
Bet elgsena su studentais 
dažnai būdavo kitokia. VDU 
bibliotekoje yra eilė kompiute
rių studentams ir paskutiniai 
du su užrašu „dėstytojams". 
kadangi kompiuterių trūksta, 
jei tie du yra laisvi, prie jų 
dn/nai studentai prisėda. 
Kartą man prireikė tuo metu, 
•<;<i ^en sedejo studentai. Tar

nautoja iškart nuo abiejų nu
varė studentus, nes atėjo 
dėstytojas. Galvojau, kad man 
tik vieno reikias ir galiu pa
laukti porą minučių, kol baigs, 
bet studentai buvo nuvyti be 
ceremonijų. Man priminė at
vejį praeity, kai Inturisto gi
das nuo restorano stalo nu
varė du senukus, nes atėjo 
„užsieniečiai", o vietų trūko. 

Panašus nesmagus autoriteto 
panaudojimo atvejis įvyko ir 
gimnazijoje, kur kartą vai
kams aiškinau, kaip reikia 
naudotis Internetu. Paskaita 
vyko laboratorijoje, kur vaikai 
sėdėjo prie kompiuterių. Mane 
pristatantysis liepė vaikams 
išjungti kompiuterius, nes bus 
paskaita. O kai jie iškart ne
suskubo, tai kiekvienam be
veik iš rankų ištraukė „pelę" 
ir išjungė kompiuterį. Vėl gal
vojau, kam taip piktai, pa
klausk vaikų, ar jau maždaug 
baigia, duok progą sutaupyti 
tą, ką daro, ir panašiai. Bet, 
atrodo, įprotis naudotis turi
ma galia lėtai išnyks. Dar vis 
svarbu, kas stipresnis ir kas 
silpnesnis. 

Nebus lengva tuos praeities 
įpročius pakeisti. Bet su stu
dentais smagu, ir jų praeities 
bagažas mažas arba visai jo 
nėra, ir, manau, kad jie 
žvelgia į ateitį optimistiškai. 
Tada ir tautos ateitis bus opti
mistiška. Ir tada jau nebebus 
atvirkščiai. 

metų. Šiuo atveju taisyklė, 
kur 1 doleris atskaitomas už 
kiekvienus uždirbtus 2 dole
rius virš, ar 1 doleris atskaito
mas už kiekvienus uždirbtus 3 
dolerius virš, negali būti tai
koma parinktiems mėne
siams. Vadinasi, jūs prarasite 
visą mėnesinį „Soc. Sec." mo
kėjimą — pensiją, jei jūsų 
uždarbis bus didesnis negu 
nustatyta mėnesinė uždarbio 
riba (.890 dol.) nors ir vienu 
doleriu. Jei dirbate sau (self 
employed), mėnesinis apskai
čiavimas remiasi tuo, ar jūs 
suteikiate didesnius patarna
vimus savo verslui. Viena aps
kaičiavimo priemonė — tai 
laikas, kurį praleidžiate dirb
damas. Apskritai, jei darbate 
daugiau, negu 45 vai. per mė
nesį sau, jūs nelaikomas 
išėjusiu į pensiją. Jei dirbate 
mažiau, negu 15 vai. per 
mėnesį, jūs laikomas išėjusiu į 
pensiją. Dabar tarp 15 vai. ir 
45 vai. per mėnesį gali būti 
laikomas „substantial" — 
užtenkamas, jei dirbate tokį 
darbą, kuris reikalauja daug 
įgudimo, arba jeigu tvarkote 
nemažą verslą. 

Jei norėtumėte gauti smul
kesnės informacijos šiuo klau
simu, paskambinkite „Soc. 
Sec." ir paprašykite Jact-
sheet" — „When You Retire 
From Your Own Business: 
What Sočiai Security Needs to 
Know" (Publication No. 05-
10038). Arba kompiuteryje: 
www.ssa.gov. 

Kokios pajamos laikomos 
pajamomis ir kada „Soc. 
Sec." j a s tokiomis laiko. 

Tiktai uždarbis ir „net self-
employment income" užskaito
mas dėl „Soc. Sec." nustatyto 
uždarbio ribos. Pajamos, ku
rias gaunate iš santaupų, in
vesticijų ar apdraudos, neturi 
įtakos jūsų mokėjimams — 
pensijai. 

J e i d i rba te už atlygini
mą. 

Pagal „Soc. Sec." atlygi
nimas skaičiuojams dėl nusta
tomo uždarbio ribos nuo tada, 
kada tas atlyginimas yra 
uždirbtas, o ne nuo tada, kada 
jis yra užmokėtas. Jei turite 
pajamas, kurias uždirbote per 
vienus metus, bet atlyginimas 
buvo užmokėtas tik metais po 
to, tai neturėtų būti skai
čiuojamas kaip uždarbis už 
tuos metus, kada jį gavote. 
Kaip pavyzdys vėliau užmo
kėto atlyginimo, gali būti atly
ginimas, surinktas ligos ar 
atostogų dienų mokėjimai, 
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premijos, „stock options" ir 
pan. 

„Soc. Sec." administracija 
yra susitarusi su IRS, kad 
darbdaviai pažymi kai kuriuos 
kompensacijos mokėjimus tie
siog ant W-2 formos. Tos su
mos yra pažymėtos lange
liuose, pavadintuose „non-
ąualified plan". „Soc. Sec." 
atims tą parodytą sumą iš 
jūsų bendro uždarbio, kuris 
skaičiuojamas, atsižvelgiant į 
uždarbio ribą. 

Jei jums yrs užmokėta laike 
vienų metų už darbą, kurį dir
bote ankstesniais metais, 
praneškite apie tai „Soc. Sec." 
įstaigai. 

J e i d i rbate sau — „If you 
a re self-employed" 

Kada dirbate sau, pajamos 
skaičiuojamos nuo tada, kada 
jas gaunate, bet ne nuo tada, 
kada jas uždirbote, išskyrus 
jei jos užmokamos tais metais, 
kada jūs turite teisę gauti 
„Soc. Sec." pensiją, bet už
mokestis buvo uždirbtas prieš 
tą laiką. 

Pvz., jei pradedate gauti 
„Soc. Sec." pensiją 2001 me
tais birželio mėn., o uždarbio 
pinigus gausite tik 2002 me
tais vasario mėn. už darbą, at
liktą prieš birželį, tai tie pini
gai nebus skaičiuojami kaip 
jūsų 2002 metų uždarbis. Bet 
jei tie pinigai, kuriuos gausite 
2002 m. vasario mėn., buvo at
lyginimas už darbą, kurį at
likote po birželio, tada tie pini
gai bus skaičiuojami tiems 
metams ir pridedami prie 
jums galimos uždirbti sumos. 

Pranešant jū sų uždarb į . 
Kadangi uždarbis turi įtakos į 
jūsų pensijos mokėjimus, „Soc. 
Sec." įstaigai reikia žinoti, 
kiek jus uždirbate per metus. 
Paprastai „Soc. Sec." įstaiga 
gauna tą informaciją iš darb
davio W-2 formos — duoda
mos jums ir jūsų, dirbančio 
sau, uždarbio, kurį jūs pra
nešate, kada pildote savo 
mokesčių — pajamų formas. 

Jums pačiam reikia pranešti 
„Soc. Sec." įstaigai, pasibaigus 
metams, tik tada, jei: 

1. jūs galite mėnesinį 
uždarbį ir uždirbote mažiau 
negu leista mėnesinė uždarbio 
suma (tuo atveju praneškite 
„Soc. Sec." įstaigai, kad jums 
būtų galima išmokėti mokėji
mus už tą mėnesį.); 

2. kai kuris ar visas už
darbis užrašytas jūsų W-2 for
moje nebuvo uždirbtas pra
nešimo metais; (B.d.) 

DAR APIE „SOCIAL 
SECURITr" 

Tęsinys iš gegužės 5 d. 

12. J e i n e s a t e JAV pilie
t is . Jei nesate pilietis, pra
neškite „Soc. Sec." įstaigai, 
kai tampate piliečiu, arba jei 
jūsų, kaip nepiliečio, statusas 
pasikeičia. Kai jūsų nepiliečio 
statusas baigiasi, jums reikia 
pateikti naujus įrodymus, 
kad ir toliau esate teisėtai 
JAV-ėse. 

13. Mir t ies atveju. Jei as
muo, gaunąs „Soc. S e c ' mo
kėjimus — pensiją, mirita, 
pensija yra nemokama už tą 
mėnesį, kada mirė. Vadinasi, 
jei asmuo mirė bet kurią dieną 
liepos mėnesį „Soc Sec " čekis, 
gautas rugpjūčio mėnesį (jis 
yra liepos mėn. mokėjimas), 
turi būti grąžintas. Finansinei 
institucijai, kurion eina tie 
mokėjimai, turi būti pranešta 
apie mirtį kaip galima 
greičiau taip, kad ta instituci
ja galėtų grąžinti mokėjimus, 
gautus po mirties. Jei „Soc. 
Sec." mokama pensija — če
kiai ateina į namus, čekis turi 
būti nuneštas į „Soc. Sec." 
įstaigą, kad būtų galima pa
teikti informaciją, kam toliau 
tie mokėjimai — pensija bus 
mokama. Šeimos nariai gali 
gauti „Soc. Sec." čekius — pa
likuonių mokėjimus, kada 
pensijon išėjęs darbininkas, 
šeimos išlaikytojas, miršta. 
Jei žmona/vyras gyveno tuo 
metu su pensija gavusiu miru
siuoju, jis/ji gauna vienkartinį 
išmokėjimą — 225 doh I t e pi
nigai gali būti išmokėti ir vy
rui/žmonai, kuris/kuri negyve
no su pensiją gavusiu mi
rusiuoju tuo metu, bet gauda
vo pensiją pagal mirusiojo 
uždarbį. Je i nėra gysronvyro/ 
žmonos, vaikas ar vaikai, ku
rie turi teisę gauti mirusiojo 
mokėjimus, remiantis jo už
darbiu tą mėnesį, kai jis mirė, 
gali prašyti to užmokesčio. 

14. J e i g a u n a t e ' „Soc. 
Sec." i r „Rai l road Ret i re-
men t " mokėj imus. Jei gau
nate pensiją iš „Soc. Sec." ir 
geležinkelio, remiantis jūsų 
vyro/žmonos uždarbiu ir jūsų 
vyras/žmona miršta, reikia 
pranešti „Soc. Sec." įstaigai 
tučtuojau. Jūs negalėsite gau
ti abiejų mokėjimų. Jums bus 
pranešta, kurį mokėjimą „Sec. 
Sec." ar Railroad gausite. 

MAN 
LINKSMA... 

I 

Nes mano taupomoji sąskaita moka aukštą nuošimtį 
— 3.50% APY 

Pinigus galite įdėti ir išimti kada norite. 
Pinigų pervedimai į Lietuvą atliekami greitai ir patikimai. 
First Personai Banke susikalbėsite lietuviškai 
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Siūlo darbą Ieško darbo 
*?S Į Į Įpf$ t a u g'o s 

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo trans
portą ir važinėti greitkeliais į 
vakarinius priemiesčius. Skam
binti po 6 v.v., tel.708-652-2110. 

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

ALLCARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900 

1 

58 m. lietuvė gaii slaugyti 
senelius, lieonius. pnžiūreti 
vaikus. Turi patirties. Gali 

gyyenti kartu. Kalba rusiška;, turi 
žalią kortą. Tel. 630-257-1321. 

Jei esate vieniša, pavargote nuo 
kasdieninės buities, o i senelių 

namus nesinori, kviečiu gyventi į 
savo namus šeimoje. 

Tel. 773-581-8982. Prašau palikti 
Žinutę lietuviškai 

M O V I N G 
Ilgametis profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir 

į kitas valstijas. 
G E D I M I N A S 
7 7 3 - 9 2 5 - 4 3 3 1 . 

\Vindow VVashers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid drivcr's license and trans-
portation. Mušt be fluent m English. 
L.A. McMahon Window VV'ashing. 
Tel. 800-820-6155. 

Įvairus 
f HAPPY MOTHER'S DAY 

to ail of our Customers from 
Crawford Sausage Co.. Int. 
2310 N. Pulaski, Chicago. IL 

773-277-3095 
..Everything fresh as a daisy" 

Sergantiems, vienišiems 
žmonėms, kuriems reikia 

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

..For y our service" agentūros visą 
tai padarys. Skambinti Zitai, 

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

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. , 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Reikalingi dažytojai su patyrimu 
Amerikoje. 

Privalo turėti automobilį. 
Darbas šiaurės-vakarų rajonuose. 

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

Susikalbėsite angliškai, rusiškai. 

Air Duct deaners & power washers 
Work Monday — Saturday. 6:30 am-5 
pm. Company van. paid trainine. vear 
round work. Mušt speak English. have 
valid drivers license. Make"5700+per 

week. No expenence needed. 
Make aplication today & start tomorow 

2101 Ogden Ave., Downers Grove, IL 
60515, (Ziebart buiMine). 

Enter side door. 
TeL 630-766-0001. 

f STOMATOLOGO PADĖJĖJO ^ 
KURSAI — JAU ŠIANDIEN! 
Ar tu žinai. k.:d stomatologai yra 

pasidaliję į daugel) 
skirtingų specialybių? 

Tai — General Dentist, Pediatric 
and Adolescent Dentist. Endodontist. 

Prosthodontist Orai and 
Maxil!ofacialo Surgery, etc. 

Išmok, kaip padėti skirtingiems 
specialistams moderniame Amerikos 
biure, išmok dirbti su kompiuteriu, 
pradek savo naują, labai reikalingą. 

profesinę veiklą jau šiandien 
Daugiau informacijos gausite, 
paskambinę tel. 847-392-8080. 

Susikalbėsite rusiškai. J 

f .ALTĄ VISTA" finansinės *> 
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). 

Nemokama informacija teL 312-
656-8053 (lietuviškai); 312-656-

8462 (angliškai). Fax. 312-225-7691 
\ ^ arba wv/w.altavistah>an«lcoin ^ 

IR GYVYBES DRAUDMAS. 
OpatM Frank Zapote t Off. Mgr. Auksė 

S. Kana kaJba lietuviškai 
FRANKZAPOUS 

3206 1/2 W«M96th Street 
T«L (708) 424-8654 

(773)581-8654 

MoviiKj' Profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir u i 

jos ribų. Paruošiame 
namus pardavimui, 

išvežame senus daiktus, 
šiukšles ir kt . 

Tel. 630 816 7114. 

Nekllnftjamasis turtas 

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Voke Mat 7738547820 
Fax: 708-361-9618 

DANUTĖ 
MAYER 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste ar onemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘMAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

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

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui teL 630-774-1025. 

S l A S Y S' CONS TRUC TION 
Staliaus darbai, rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plyteles; "sidings", 

"soffitaT, "decks*, •gutters". plokšti 
ir "shingia* stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
I S.Benetts, teL 630-241-1912.1 

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

live in. Mušt be fluent in English. 
have permission to work. 

valid driver license and car. 
COMFORT KEEPERS 

(847)955-1566. 

Pranciškonų vienuolynui 
reikalinga virėja. Rašyti, 

duodant savo adresą ir telefono 
numerj. Rev. Jonas Bacevičius, 

P.O. Box 980, 
Kennebunkport, ME 04046. 

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

paskolos 
1 NEKILNOJAMAM TURTUI 

Mokėkite nuorn 
saui 

tel.(708)485-8135 
kviesti Gintarą 

Illinois Residentlai Mortgage Ucensee 

Gydytojų asociacijos narė 
diagnozuoja ligas, 
duoda patarimus. 

Tel. 773-778-3563, Valerija. 

Dėl ligos ir senatvės negalinčius 
gyventi savarankiškai, kviečiu j 
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. 

LANGUPLOVEJAI! 
Reikalinga 100 žmonių. Pradėkite jau 
Šiandien. Darbas nuo pirmadienio iki 
seStadienio, 7 v.r. iki 4 v.p.p. Dirbama 

po 2-3 žmones (vyrai ar moterys). 
Privalo turėti automobilį ir susikalbėti 

angliškai. Patyrimas nebūtinas -
išmokysime. Atlyginimas $500 per 

savaitę vienam žmogui. Sumokėsime 
kiekvieną dieną. Užpildyk dokumentus 

šiandien -pradek dirbti rytoj. 

ts. oris. teL 63 7-0100. 

Reikalingas nagingas meistras 
vidaus ir išores namų 

remonto darbams, 
nepilnai darbo dienai (part time). 
Reikalinga darbšti, energinga 

moteris valymo darbams, 
nepilnai darbo dienai (part time). 
TeL 773-767-2400, First Rate 
Real Estete. Kviesti ar palikti 

žinutę Mindaugui. 

Reikalinga moteris visai darbo 
dienai. Reikia tvarkyti butą. 

gaminti valgį. Privalo susikalbėti 
angliškai, turėti patyrimo, geras 
rekomendacijas. Darbas Dawn 

Town. Tel. 312-255-1197. 

L i e t u v i š k i m a i s t o p r o d u k t a i j a u p a r d u o d a m i i r 
S e a t t l e ! 

Švieži, natūralus, ir skanūs grybai, konservuotų daržovių bei grybų 
mišrainės, salotos bei padažai, šokoladiniai «ai«iahii»i g Lietuvos 

parduodami Čikagoje bei jos priemiesčių parduotuvėse: 

Sunset Foods. Garden Fresh ir Fresh Farms, taip pat Čikagoje — 
Lithuanian Plaza Bakery and Deli. Racme Bakery, Talman Delicatessen. 

Baltic Bakery, Harves Time Foods. The Produce Center, Windy City 
Produce Mart, GilMart. Ukrainian Village Groceries, Gene's Sausage 

Shop and Deli. Joe and Frank's, Three Sisters, Ted's Fruit Markei, 
Happy Foods, Lemonte — Chipains and Totura's Finer Foods, AWL 

European Deli. Palos Park -— Frangella Italian Importe; Darien — 
Brookhaven Foods; Evergreen Park — A-J Meats; Berwyn — Bervvyn 
Foods. Berwyn Fruit and V'egetable Market, Long Grove — Amberland 
Artisants; Lake Zurich — Natūrai Foods; Palatine — Eurofresh; ML 
Prospect — Sun Harvest; Des Plaines — Greenvvood Fruit Market; 

Morton Grove — Produce World; Skokie — Village Place, European 
Style Deli. Market Place on Oakton; Schiller Park — BB's Produce and 

Meat; Mundelein — ALEF Sausage and Deli; Lincolnwood — 
Lincolnwood Produce; Wood Dale — Georgetovvn Foods and Helen's 

Delicatessen; VVheeling — Garden Fresh; Bloomingdale — 
Spnngbrook Market; Melrose Park — Caputo Foods; Hinsdale — Wild Oats 
Market, Niles — Alpine Dellicatessen, Arttngton Heights — Valli Produce ir kt 

Maisto produktai taip pat parduodami 
Milwaukee, Detroit. Cleveiand, New York, Denver, San Francisco, 

Los Angeles, Atlantoje, Indianapolyje, Miami ir Seattle. 
Jei norėtumėte nusipirkti lietuviško maisto šalia jūsų esančiose 

parduotuvėse , paskambinkite mums ir mes 
pristatysime produktus j jūsų siūlomas parduotuves. 

M ū s ų te le fonas: 8 4 7 - 3 2 7 - 9 0 0 0 . 
Food D e p o t I n t e r n a t i o n a l 

lt makes a vvorid of difference when you fiy SAS 
to Lithuania. 

No one makes round-tno travei te ..ithoaraa easier and more convenient than SAS. 
From Chicago. we oOsr daily servee to Vilnius witb a hassle-free connection via 
Stockholm. When you're ready to 'etum. you'l! enjoy same-day t'avei back to 
Chicago through our Cflpenhagen nuo. Find out vvhat a vvorid erf difference SAS 
can make for your next tno. Just caii your Travei Aoent or SAS at 1-800-221-2350 
or visit our wens<te at www.se anC'.avian net 

F«fM« Oapartur- T«»». Vrml T«iw 

SK<W6 Cncago Stookh™- 4 2 0 " ' 
SK 744 Stockholf" v - 9-20 v 
SK 743 Vilnius Copc1^*:*"' 140 v 
SK<M3 COCK^^^OPI Q*cxr> 3 30 r~ 

73S arr -1 
11 50 am 
2 20 trr. 
540om 

^^ncVW«JP A*t8nn 

CONSTRUCnON Co. 
Dengiami stogai, kalamas „siding", 
atitekami cemento, „plumbing' bei 

kiti namų remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded" 

Skambina Sigitui, 
teL 773-767-1929*. 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

2346 W 69th Street 
Tai.: 773-776-1486 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pa
togių „lay-avvay" 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 W. 63 St 
Tel. 773-776-8998 

a MIS 

Alexander J. Mockus, 
LTD 

Realtors 

, 3 U D " B A L Y S BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja ivairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime. 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus. 773-767-«S5 mob.: T7J-25»-33«3 

Fax T73-767-9618 

GREIT PARDUODA 

*SS^RErllAX 
^REALTORS 

0nC(773122t- SM 
| 7W40-7M 

(7731! 

RIMAS L.STANKUS 
•Greitas ir sąžiningas patamavtmas 
* Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 

Į * Pensininkams nuolaida 

rXud7ius~MikūliV 
Tel.: 630-205-9262 
Pager. 773-260-3404 
E-mail: amikulis9usa.com 
b/airus naJdinojarnM turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas 
* Pardavimas 
'Surandame 

optimaliausią finansavimą 

Takiu paslaugas paduodant 
ar perkant namus, butus. 

žemės sklypą.Veltui 
[kainoju nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunant finansinę paskolą. 

O ' F L A H E R T Y R E A L T O R S 
t B U I L D E R 8 . I n e . 

Kompanja pagal joaų užsakymą 
etato nauju* namus. 

GRAŽINA JONAVIČIENĖ 
7 0 8 - 4 3 0 - 1 0 0 0 
708-599-4399 

mob. 708-203-5242 
jonaviciusOhome.com 

GrM*. 21. 
Acoent 

Homoflnders 
9201 S. Cicero 
Oak Lawn, IKnois 60453 
Btaanees (700) 4234111 
Voca Mai (708) 2334374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Ree. 708-423-0443 * - * 

ASTA T.MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose 

Salone „Miražas" kirpėja 
SKIRMANTĖ tvarko plaukus 
vyrams ir moterims. Susitarus, '; 

atvyksta i kliento namus. Salono 
„Miražas" teL 708-598-8802; 

teL 708-612-9526. 

VJLL. Auto Servisas 
Atliekame visus variklio ir važiuoklės 

darbut. Variklio kompiuterinis 
patikriniam. Nuolatiniams klientams -

nuolaklos.3689W.79St 
TeL 773-S82-61S3,773-5824184. 

lietuviškai. Katoamel 

Vyrų ir moterų kirpėja. 
15 metų patyrimas. 

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

At l iekame visus s ta l iaus ir 
smulkaus remonto d a r b u s . 
Aukšta darbų kokybė, didelė 
praktika JAV. Tikrai žemos darbų 
kainos. Tel. 773-254-0759, 
mob. 847-525-9275, Žilvinas. 

Savininkai parduoda namą: 4 
miegamieji, valgomasis, svetainė, 

virtuve ir didelis „šeimos" 
kambarys, įrengtas rūsys, balkonas, 
didelis kiemas. Netoli bažnyčios ir 

parapijinės mokyklos bei PLC, 
Wooandge miestelyje, j vakarus 

nuo I -355. netoli 83 gatvės. 
Puikus susisiekimas, parkai, 

biblioteka, gydytojų kabinetai, 
vaistinė ir maisto parduotuvės. 
Dėl informacijos skambinti 

Ra»aLteL630-985-612S. 

Išnuomojamas 
apšildomas 4 kamb. 

1 mieg. butas 67 & Whippie apyl. 
$415įmėn. + „sdeurhy" 
TeL 773-43*4543 

Discount Computers 
Home & Business Alarm Systems 

Cneap or Free Long Distance 
OnSne Hotel Bookmg 

m /*»««. COMMUTEFASTER. corn 

Transportation Co. 
Aptarnaujame Čikagą ir priemiesčius. 
Mūsų transportas pritaikytas pervežti 
žmonėms su invalidų vežimėliais. 
Vežame į gydymo įstaigas, bažnyčias. 
parduotuves, oro uostus ir laidotuves. 
Smulkesnė informacija tel. 773-283-
6922, fax 773-283-5766. Skambinti 
nuo 8 v.r. ild 7 v.v. 

mm i atsmsa ffll 

OPENHOUSESUNDAY 1-4 pjn. 
OAKLAWN 

4207-15 W. 95 S t 
Condominiums from 

lBd.-$59,900; 2 Bd.- $69,900 
ANGIE 708-220-0400; 

708-456-4040. 

Priima gyventi seimą arba 
tris moteris. B jų vienas turi 

turėti automobilį. 
Siūlyti ir kitustmAantus. 

TeL 847-568-1786. 

Išnuomojamas suremontuotas 
dviejų kambarių butas Vilniuje, 
pačiame miesto centre, dviems 
savaitėms ar ilgiau. Skambinti 

1-301-365-5180. 

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.bestartshop.com 

, / / . ; - 'tyįS%m 
f i _ 

6 xplore creative works of art 
shop .com 

4738 W. 103 rd ST 
OAK LAWN, IL 60453 

708-42^7900 
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA 

WWWA1AZEIKA.COM 
******************************************************* 

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 i 

U^' Veido nuo 
1921 m. 

8900 Sotmi AaCHRR ROAO, W\uxyv SPtiNOS, ILUNOIS Tat 708.839.1000 

SkioM pokylį J^feff - tf?^ įvairiom* progom* 

Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 

KU m 
35 Hd 40 svočių 

tXlwč*JB(*Q T 
40 lo60«vec įų 

100 Ori 135 svečių 

F t l 
A»»or\oon 
808a 100 tyčių 

Ar mėgstate Šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

9f 
125 iki 175 svečių 

ummm 
22510 550 SVOČKĮ 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer A v e . , Chicago , IL 60638 

Tel . 773-581-8500 
• Lietuviška d u o n a ir raguoliai/ 
• Vestuviniai ir įvairus tortai 
• Lietuviškas maistas—"catered" 
• Siunčiame m ū s ų produktus UPS _, 

Atidaryta 7 dienas savaitėje i 

BUCE 

K A V I N E 
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produkta i ir užkandžiai 

m i e s t o centre 
Savaitgali uždaryta '••--

'alls to LITHUANIA 
, $ 0 . 2 1 parimta 

Greit ritM to tho in6t 
For 

0f tfevOrtB- tttf fit/jft *tfį BrB6. 
t emU Ijo^g Dittmnc* Pat 

RVJ 

mm 
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PRISTATYTA 
V0KTETU08 

SOCIALINĖ SISTEMA 

Trgų dienų seminarą Lietu
vos vyskupijų Caritas vado
vams surengė Vokietgos 01-
denburgo krašto Caritas di
rektorius Paul Schneider. 

Seminaro klausytojus sve
čias supažindino su Vokietijos 
socialine sistema, jos teisi
niais pagrindais, pasakojo 
apie Vokietijos Caritas sąjun
gos ir dar penkių didžiausių 
nevyriausybinių labdaros susi
vienijimų bendrą darbą, rie
kiant įtakoti ir keisti vals
tybės įstatymus vargstančiųjų 
labui Seminare taip pat buvo 
išsamiai komentuojama Baž
nyčios socialinė doktrina, iš
ryškinti svarbiausi jos princi-

Per devynerius metus įvyko 
lesi LIFE festivaliai. Lietuvos 
žiūrovams parodyta 50 spek
taklių ii aštuoniolikos pasau
lio salių. Kiekvieno festivalio 
programa atspindėdavo nau
jausias ir geriausias pasaulio 
teatro tendencijas. 1999 ir 
2000 metų festivaliai drauge 
su Naujųjų 2000 metų sutiki
mo ijlnlTnAim* Vilniuje amžių 
kaitos idėjos buvo sujungti į 
programą .Vilnius 2000". Pro
duktyviai dirbant su režisie
riumi Eimuntu Nekrošiumi, 
buvo sukurti keturi spektak
liai, parodyti daugelyje pasau
lio šalių. 

Pasak festivalio steigėjų, 

atitinka 
socialinės 
reikalavi-

aocialitmo 
valstybės 

šiandien galima konstatuoti, 
jog LIFE savo misiją atliko. 
Mūsų scenose jau ne retenybė 
garsiausių pasaulio teatro 
meistrų spektaklių gastrolės. 
Vis daugiau lietuvių sėkmin
gai dalyvauja aukščiausio ly
gio pasaulio teatro forumuose. 
(ELTA) 

* Bene daugiausia lietu
vių dramaturgų kūrinių 
scenoje įkūnijęs žinomas reži
sierius Gytis Padegimas penk
tadienį Lietuvos nacionali
niame dramos teatre pristato 
stulbinantį spektaklį apie ti
kėjimo tiesas „Formulė" pagal 
prozininkės Vandos Juknaitės 

pjesę. Kežisierius prisipažino, 
kad jam patinka moterys dra-
maturgės, nes jos į gyvenimą 

ir žmogaus sielą žvelgia kur 
kas jautriau negu vyrai. 

(LŽ, Eltai 

DRAUGAS, 2001 m. gegužės 12 d., šeštadienis 

Bažnyčios socialinis moky
mas, pasak, P. Schneider, po 
karo ii esmės buvo tapęs Va
karų Vokietijos atsikūrimo 
pagrindu. Kompetentingų ir 
sąžiningų katalikų bei evange
likų politikų sutartiniu darbu 
pasiekta dabartinė VFR ge
rovė. Tai, ką vokiečiai vadina 
socialinės gerovės valstybe", 
buvo aiškinama seminare, 
daugeliu bruožų 
krikščioniškosios 
ekonominės etikos 
mus: atmetama 
siūloma totalinė 
kontrolė, paliekama privačios 
iniciatyvos ir privačios nuosa
vybės teisė, tačiau valstybė 
įsipareigoja rūpintis socialiniu 
piliečių gyvenimu, įvairiau
siais badais randama ir finan
suodama daugybe bažnytinių 
ir nevyriausybinių socialinių 
programų bei paslaugų. Jokie 
įstatymai Vokietgoje nepri
imami nerikonsultavus su se
sių didžiausių labdaros — pa
ramos suriviengimų atstovais. 

P. Schneider vadovaujamas 
Oldenburgo Caritas jau de
šimt metų bendradarbiauja su 
Lietuva, organisuoja labdarą. 
Pagal partnerystės sutartą 
tarp Oldenburgo krašto ir Lie
tuvos Caritas organizacijų 
pradedamai pagalbos neįgalie
siems programai, kurią ėmėsi 
finansuoti Vokietgos vyriau
sybė, jau pervesta 15,000 mar
kių. 

Svečias ii Vokietgos aplan
kė Kauno Vytauto Didžiojo 
universiteto Socialinio darbo 
profesinių studgų centrą, Se
namiesčio vaikų dienos cent
rą, Panevėžio vyskupuos Cari
tas jaunimo užimtumo centrą, 
Kaišiadorių vyskupijos Pa
parčių Šv. Juozapo vaikų glo
bos namus. Su Lietuvos Cari
tas vadovais aptartos tolesnio 
bendradarbiavimo perspekty
vos. Susitarta, kad antroji se
minaro dalis bus surengta va
sarą, padedant Hamburgo Ca
ritas darbuotojams. (KLTA) 

UFB NUTRAUKIA 
VEIKLA 

Lietuvos tarptautinio teatro 
festivalio LIFE steigėjų susi
rinkime nutarta nutraukti fes
tivalio veiklą. 

Siekiant išlaikyti aukšto 
meninio lygio renginį tiek Lie
tuvos, tiek tarptautiniu mas
tu, būtina struktūriškai nauja 
organitarija, kurios veikla ir 
visų pirma finansavimo šal
tinių paieika botų pngiįsts 
neirtais, šiandienine situacuą 
atitinkančiais principais, tai-
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gtama •stitsno sraigėjų nuta* 
1991 metais Kultūros minis

terijos, Lietuvos teatro sąjun
gos k Vilniaus miesto savival
dybės įkurtas LIFE buvo pir-

totio masto festivalis 

Lietuvoje, resuvano rengėjai 
Lietuvos 

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@EARTHLLNKNET 

WEB.SITE: 
WWW.VYnSTOURS.COM 

Su giliu liūdesiu pranešu, kad 2001 m. gegužės 10 d. mirė 
mano mylimas brangus Vyras 

A. t A. 
Dipl. biologas 

PETRAS GRUODIS 
Gyveno Čikagoje, Brighton Parko apylinkėje. Gimė 

Lietuvoje, Bogužiškiu kaime, Ukmergės apskrityje. 
Begaliniame skausme liko: žmona Jadvyga, sesutė, 

vienuolė Elena ir mirusių seserų vaikai, gyvenantys 
Lietuvoje, svainė Liolė Čižikaitė, gyvenanti Amerikoje, 
mirusio svainio a.a. Stasio Čižiko žmona Zinaida ir jos vaikai 
— dr. Osvaldas, duktė Deivė ir jos vyras Jonas Butvilą. 

Velionis baigė Karo mokyklą Kaune, atsargos leitenantu. 
Buvo botanikas, visuomenininkas. Tremtyje Vokietijoje 
dirbo Pabaltijo universitete. A.a. Petras priklausė Vyčiams, 
Ateitininkų sąjungai, Korp. Vytautas, Krikščionių 
Demokratų partijai, BALFui, VLIKui, LB, Tautos fondui, 
buvo Draugo fondo narys. Visada rėmė lietuvišką veiklą ir 
lietuvišką spaudą čia ir Lietuvoje. 

Velionis pašarvotas sekmadienį, gegužės 13 d. nuo 4 iki 
9 v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. Califor-
nia Ave, IL. Laidotuvės įvyks pirmadienį, gegužės 14 d. Iš 
laidojimo namų 10 v.r. velionis bus atlydėtas į Svč. Mergelės 
Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 10 v.r. bus 
aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių prašome aukoti Almos fondui. 
Nuoširdžiai prašome visus gimines, draugus ir 

pažįstamus dalyvauti šermenyse, šv. Mišiose ir laidotuvėse. 

Giliame skausme likę: žmona Jadvyga ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid Funeral Home. 
Tel. 773-523-0440. 

ALVVAYS VVITH FLOVVERSI 
* Skintos ir vazoninės gėlės 
* Vainikai, krepšeliai Cįįj 
* Vestuvinės ir proginės puokštės ^ 
* Pristatome Čikagoje ir priemiesčiuose bei 
Lietuvoje 

S Tel. 1-708-594-6604 
80*6 W. 79 St, JusUce, IL, 60468 

Siųsdami perVVestem Union®, jūs tarsi įteikiate 
pinigus tiesiai savo artimiesiems į rankas. 

• 

MIRTIES SUKAKTIS-ATSIMINIMAS 
Amžinai su meile mūsų mintyse, brangus sūnau ir broli 

JEFFREY 
STEVEN MANKUS 

Gimė 1957 m. Motinos dieną 

Mirė 1977 m. gegužės 6 d. 

Tavo žydinti ir draugiška šypsena iki šiol gyva mūsų 
atmintyje. 

Margi, Edvardas, Judy ir Gary 

PALOS - GAIDAS 
FUNERAL HOME 

• Patogioje vietoje 
tarp Čikagos ir Lemonto 

• 10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 
11028 S. Southwest Hwy. 
Palos Hills, BL 
708-974-4410 "1 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose "-

Patarnavimas 2 4 vai. 

GAIDAS — DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

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

4330 So. Callfornia 10727 S. Pulaskl Rd. 
5948 S. Archer Ave. 

5200 W. 95 St. 
OakLawn, IL 

9900 W. 143 St. 
Orland Park, IL 

12401 S. Archer Ave. 
(& 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 

nee J pėstutį. įtraukiant Lie
tuvą į tarptautiną kultūrinių 
maint) rinka. 

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 

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 VVestem Union. Taigi siųsdami 
pinigus savo artimiesiems, siųskite juos tik per 
VVestem Union - bendrovę, kuria pasitiki milijonai. 

J 
l 
* 
Ė 
\ 
i I 

JAV ir Kanadoje, teiraukitės 

1-800-325400 
www.westemunkxvcom 

VVESTERN MONEY 
U N I O N TRANSFER 

Greičiausi** pinigą persiuntimas visame pasaulyje" 

PETKUS &SON 
FUNERAL DIRECTORS 

BRIGHTON PARK 4330 S. CAL1FORNIA 
MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST. 

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

EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST. 
TTNLEY PARK, 18600 S. OAK PARK AVE. 

ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-476-2345 

NATIONWIDE TOLL FREE (Bemokamu) Tel. 1-800-994-7600 
.petkuafuneralhomea.com 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 5645 W. 35 Street 
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 
CHICAGO, 5858 VV. ROOSEVELT Rd. 

ALL PHONES 
1-708-652-5245 

http://WWW.VYnSTOURS.COM
http://www.westemunkxvcom
http://petkuafuneralhomea.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 

Šį sekmadieni Motinos 
d ienos proga Brighton Parko 
apylinkės LB valdyba kviečia 
visas mamytes, močiutes, jų 
artimuosius kavutei, ruošia
mai po 10:30 vai. r. šv. Mišių 
Svč. M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo mokyklos salėje, 4420 
S. Fairfield Ave. 

Gegužės 20 d., sekmadie
ni , Jaunimo centro moterų 
klubo narės maloniai kviečia 
visus į Jaunimo centro kavinę, 
kur nuo 8 val.r. galėsite pasi
vaišinti skaniais mieliniais 
blynais su obuoline koše. Savo 
apsilankymu paremsite Jauni
mo centrą. 

JBANK (Joint Baltic Ameri
can National Commitee) de
šimčiai savaičių ieško vasaros 
stažuotojo (intern). Pareigos 
- „Reports to Managing Direc-
tor and Program assistant" -
suteiktų galimybę dirbti Kon
grese ir administracijoje, 
skleisti žinias apie baltų rei
kalus ir palaikyti ryšį su Ame
rikos baltų (Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos) bendruomenėmis. 
Kandidatas turi turėti prakti
kos tarptautiniuose santy
kiuose, vyriausybės darbe, tu
ri gerai rašyti ir nusimanyti 
kompiuteriuose, taip pat bus 
įvertintas geras vienos iš trijų 
kalbų mokėjimas. Kandidatas 
privalo būti Amerikos pilietis. 
10 savaičių programai skiria
mą 2,000 dol. stipendija. Re
ziume iki gegužės 18 dienos 
siųsti: JBANK, c/o Algis Ri
mas, 400 Hurley Avenue, 
Rockville, MD, tel. 301-340-
1954, fax 301-309-1406; e-
paštas jbancQjbanc.org 

Vyresniųjų lietuviu cent
re „Seklyčioje" gegužės 16 
d., trečiadienį, 2 val.p.p. pa
minėsime Motinos dieną, daly
vaujant aktorei Nijolei Marti
naitytei. Kviečiame ir laukia
me visų atvykstant pasiklau
syti Nijolės rinktiniu minčių, 
skirtų Motinoms, ir savo šir
dyse prisiminimais pinsime 
meilės vainiką Mamai. Po 
programos bus bendri pietūs. 
Atvykite! 

Pasaul io lietuviu bend
ruomenės Švietimo komisi
jos skelbtas rašinių konkur
sas už Lietuvos Respublikos 
esančioms lietuviškoms mo
kykloms baigėsi balandžio 30 
d. Gauti rašiniai perduoti ra
šinių vertinimo komisijai, ku
rią sudaro: Laima Apanavičie-
nė, Vida Brazaitytė, Alicija 
Brazaitienė, Regina Kučienė 
ir Aldona Rauchienė. Konkur
so mecenatai - Raimundas 
Grigaliūnas ( j a u 5-ąjį kartą) ir 
PLB Švietimo komisija. 

Suvalkiečiu draugijos su
sir inkimas vyks gegužės 15 
d., antradienį, 1 val.p.p. Šau
lių namuose. Visus narius ir 
norinčius tapti nariais kvie
čiame dalyvauti. 

Gen. T. Daukanto j u r u 
šauliu kuopos metinis narių 
susirinkimas vyks gegužės 19 
d., šeštadienį, 1 val.p.p. Šaulių 
namuose, Čikagoje. Visiems 
kuopos nariams dalyvavimas 
būtinas. Kviečiami ir svečiai, 
norintys įsijungti į gen. T. 
Daukanto šaulių kuopos narių 
gretas. Po susirinkimo visiems 
dalyvavusiems bus suruošti 
užkandžiai, vyks pabendravi
mas. 

Poe ta i iš Druskin inku -
Nijolė Miliauskaitė i r Vy
t a u t a s Bložė dalyvaus Poezi
jos dienose, kurios ruošiamos 
gegužės 19 d., šeštadienį, 7 
val.v. Jaunimo centro Čiurlio
nio galerijoje (5620 S. Clare-
mont Ave., Chicago) ir gegu
žės 20 d., sekmadienį, 12:30 
val.p.p. PLC, Lemonte, Lietu
vių dailės muziejuje (14911 
127th Str., Lemont). 

Čikagos ir apylinkių Ne
kalto Prasidėjimo M. Marijos 
seselių rėmėjų metinis narių 
susirinkimas šaukiamas bir
želio 3 d., sekmadienį. 8 val.r. 
Švč. M. Marijos Gimimo baž
nyčioje bus aukojamos Mišios 
už mirusius ir gyvus narius, o 
tuoj po to salėje vyks susirin
kimas, valdybos pranešimas, 
pusryčiai, laimėjimai ir kt. 
Taip pat bus renkama nauja 
valdyba. Maloniai kviečiami 
visi nariai ir svečiai susirinki
me dalyvauti. 

LABAI SVARBUS 
SUSIRINKIMAS 

Labai svarbus Marąuette 
Parko Lietuvių namų savinin
kų organizacijos susirinkimas 
vyks š. m. gegužės 18 d., penk
tadienį, 6:30 val.v. Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos sa
lėje, 6820 S. Washtenaw Ave. 

Susirinkime sutiko dalyvau
ti policijos atstovas, kuris iš
klausys visus skundus ir duos 
patarimų. Namų pirkimo at
stovas paaiškins, kaip ir kokiu 
būdu pirkti namus bei parduo
ti. 

Trečiasis atstovas bus iš 14 
rajono (area). Jis paaiškins 
apie apsaugą - security. Čia 
turėsime užpildyti lapelius -
norime apsaugos ar ne. 

Todėl visi maloniai kviečia
mi dalyvauti. Naujai atvyku
sieji labai labai laukiami, o 
taip pat ir nariai bei svečiai. 
Po susirinkimo - kavutė A . R. 

MOTINA - MEILES SIMBOLIS 

VIOLETOS URMANOS DAINA 
LIETUVOS VAIKAMS 

Š.m. kovo gale ir balandžio basadoje. Tai — ambasados 
mėnesį Amerikoje lankėsi ir 
didžiosiose operų, koncertų 
scenose dainavo lietuvė solistė 
— pasaulinio garso primadona 
mecosopranas Violeta Urmą-
na-Urmanavičiūtė. J i Ameri
kos publikos buvo labai gra
žiai priimta ir aukštai įvertin
ta. Kaip vienas kritikas pa
sakė, „Violeta Urmana muzi
kos pasaulyje garsina Lietu
vos vardą taip, kaip Arvydas 
Sabonis sporto pasaulyje — 
krepšinyje". Kalbant su Viole
ta, pasakiau, kad Dievas 
jai davė didelę dovaną — ne
paprastai gražų balsą, ji atsa
kė, kad tai dovanai ji turi ati
duoti visą savo gyvenimą. 

Nors į Ameriką Violeta at
važiavo amerikiečių kvietimu 
ir dainavo didžiosiose New 
Yorko, San Francisco, Los An
geles, Čikagos scenose, ji rado 
reikalo, laiko atiduoti duoklę 
ir lietuviams. 

Lietuvos ambasadoriaus Vy-
gaudo Ušacko kvietimu šešta
dienį, kovo 31 d., Violeta Ur
mana dainavo Lietuvos am-

rengtas labdaros koncertas, 
kurio metu surinktas pelnas 
buvo skiriamas Almos fondui. 
Ambasados kviestiniai svečiai 
turėjo išskirtiną progą grožė
tis išgarsėjusios lietuvės so
listės Violetos Unnanos balsu, 
jos atlikta koncertine progra
ma. Solistei akompanavo pia
nistė Vilija Naujokaitienė iš 
New Yorko. 

Solistė V. Urmana už kon
certą honoraro neėmė, jį skyrė 
Lietuvos vaikams — Almos 
fondui. Koncertan kviestieji 
svečiai suaukojo 1,795 dol. 
sumą. Iš tos sumos atėmus 
reikalingas koncerto ruošos 
išlaidas, lieka graži suma Al
mos fondui. 

Almos fondas įsteigtas 1998 
m. vasario mėnesį Amerikoje. 
Jam pradžią davė Čikagos 
Lietuvių moterų klubas, per 
savo 75 metų sukaktuvinį su
sirinkimą paskirdamas 500 
dol. Almai Adamkienei — Lie
tuvos mokyklų vaikams. Tie 
pinigai buvo perduoti s ie tu 
vos Našlaičių globos" komite-

Su mecosopranu Violeta Urmanavičiute - tenoras Stasys Baran 
Edvardo Šulaičio nuotr. 

tui, kad būtų perduota Almai 
Adamkienei. „Lietuvos Našlai
čių globos" komitetas, gavęs 
šiuos pinigus, atidarė sąskaitą 
Almos fondo vardu ir kvietė 
kitus prie to fondo prisidėti. 
Šiuo metu Amerikos lietuviai 
Almos fondui yra suaukoję 
daugiau kaip 140,000 dol. 

Alma Adamkienė Almos fon
dą Lietuvoje įregistravo 1999 
m. kovo 17 dieną. Fondo stei
gėja ir pirmininkė yra Alma 
Adamkienė, o valdybos nariai: 
Dalia Mieželienė, Rūta Vana
gaitė, Arūnas Pemkus, Artū
ras Zuokas. 

Fondo tikslas — inicijuoti ir 
teikti globą bei materialinę 
paramą socialiai remtiniems 
vaikams ir jaunuoliams. Fon
das stengiasi remti Lietuvos 
kaimo vaikus, kaimo mokyk
lose steigti pomokyklinio ug
dymo klases, organizuoti vai
kų užimtumą ir lavinimą, ska
tinti ir remti galintį ir norintį 
studijuoti materialinių sun
kumų turintį kaimo jaunimą. 

Šiuo metu Lietuvoje yra 28 
kaimo mokyklos, kuriose yra 
įrengtos pomokyklinės klasės. 
Almos fondas pagal galimy
bes remia ir kitas Lietuvos 
kaimo mokyklas, institucijas 
ir pasireiškimus. 

Almos fondą Lietuvoje gau
siai remia įvairios verslo 
bendrovės. 

Almos Adamkienės ir Lietu
vos vaikų vardu dėkojame so
listei Violetai Urmanai, Lietu
vos ambasadoriui Vygaudui 
Ušackui ir visiems koncerto 
svečiams, aukojusiems Almos 
fondui. 

Kiekvienas galite prisidėti ir 
padėti Lietuvos kaimo mo
kyklų vaikams. Siunčiant au
kas rašykite: JLietuvos Naš
laičių globos" komitetas, 
pažymint, kad skirta Almos 
fondui ir siųskite — 2711 West 
71st Street, Chicago IL 60629. 

Visos aukos nurašomos nuo 
federalinių mokesčių. 

Birut* Jasaitienė 

O, laike! Bėgi, skubi nesu
stodamas, prieš nieką nesi-
lenkdamas. Esi visagalis! Per
gales, karus, sėkmes ir ne
sėkmes skandini savo gelmėn. 
Bet stabtelėk nors minutėlę ir 
leisk nulenkti galvą prieš 
mums visiems šventą žmogų-
Motiną, kuri pakelia niekieno 
nepakeliamus rūpesčius, dar
bus ir negandas. Motina — 
pati nuostabiausia ir paslap
tingiausia jėga, kantrybė ir 
meilė savo vaikams. Ji yra 
stipriausia moralinė jėga, šei
mos vienybė ir kultūros kū
rėja. 

Motina mus mokė pirmą žo
dį, motina mums padėjo ženg
ti pirmą žingsnį. Nesvarbu, ar 
ji buvo inžinierė, gydytoja, 
mokytoja, ar namų šeimi
ninkė. 

Lietuvą Motiną mes įpratę 
matyti palinkusią prie dūz
giančio ratelio, rišančią lau
kuose javų pėdus, su malda
knyge rankose, mokančią vai
kus skaityti. Motiną su kū
dikiu ant rankų, bėgančią per 
karo dūmais paskendusius 
kaimus. Motiną tylią, su 
skausmo raukšle kaktoje prie 
nužudyto sūnaus. 

Kruvinomis pokario nakti
mis didžiausią stalininio tero
ro smūgį patyrė Motina. Bet ji 
išliko tvirta, drąsi, nenuga
lėta. Joks teroras nepajėgė su
trypti ir užgesinti jos meilės 
vaikams. Pasipuošė sidabro 
gijomis jos plaukai, kančių ir 
nerimo raukšlelės išvagojo 
mielą veidą, betji liko tvirta ir 
amžinai jauna savo širdimi. 

Šilti pavasario gūsiai jau 
glosto medžių pumpurus, 
švelniai paliečia gležnus žo
lynus, sparnuočiai grįžta į 
gimtuosius Uždus, artėja bran
giausio žmogaus pagerbimo 
diena — Motinos diena. 

Šia proga pasveikinsime, 
aplankysime savo mamas, vėl 
klausysime pamokymų, pata
rimų. Švelnios Motinos rankos 
vėl paglostys mūsų galvas. 
Tie, kurių Motinos jau paliko 
šį pilną nuotykių pasaulį, 
skubėsime prie gelsvo smėlio 

kauburėlio pušų pavėsyje. Pr.-
dėsime gėlių puokštelę, per
rištą juodu kaspinu, suklup
sime ir tyliai kalbėsime mal
dos žodžius, tuos pačius žo
džius, kuriuos kadaise išmokė 
Motina. Jei negalėsime aplan
kyti, pabendrausime minti
mis, prisiliesime širdimi ir 
šventa malda. Ši diena mus 
visus sugrąžins į vaikystę, į 
pačius gražiausius ir nerū-
pestingiausius gyvenimo me
tus. Vėl išvysime Motiną, pa
linkusią virš lovelės, lyg lau
kų bitelę, triūsiančią po na
mus. Vėl pakvips ką tik iš
kepta duona, šviežiai pa
melžtu pienu. Lyg filmo juosta 
pro akis prabėgs praeities 
vaizdai: vėl ir vėl regėsime 
Motiną, čia parimusią, susi
mąsčiusią, čia berymančią pa
langėje, besimeldžiančią prie 
Švenčiausios Motinos Marijos 
paveikslo. Ausyse suskambės 
jos balso aidas, ji pakartos gal 
jau šimtą kartų sakytus žo
džius: būk geras, vaikeli, ne
vok, nežudyk, neskriausk net 
mažiausio vabalo, juk ir jis 
nori gyventi. Nelaužk be rei
kalo medžio šakos, neskink be 
reikalo gėlės žiedo. Mylėk 
žmones ir jie tave mylės! Prieš 
akis, lyg iš rūko, išplauks Mo
tinos paveikslas. Jos veidas 
ramus ir mielas, tik išvagotas 
daugybe smulkių raukšlelių, 
panašus į gyvenimo metraštį. 
Padvelks meile ir šiluma iš 
Jos gerų, neapsakomai gerų 
akių, kurios iki pat gyvenimo 
pabaigos stebėjo kiekvieną 
vaiko žingsnį, lydėjo į kelią, il
gais vakarais žiūrėjo į tolį ir... 
laukė, laukė sugrįžtant. 

Pakvips ką tik nupjautas 
šienas, suvilnys benokstantys 
rugiai, sugirgždės šulinio svir
tis, aplinkui pasklis Tėviškės 
dūmų kvapas — viskas, tarsi 
lyg vakar. 

Motina — pats gražiausias 
ir švenčiausias vardas žemėje, 
pats pirmutinis žodis vaiko 
lūpose. Su Jos vardu susiję 
patys gražiausi prisiminimai. 
Jos širdies šilumą jaučiame ir 
tada, kai Jų nebeturime. Moti-

Pati jauniausia šių metų Kaziuko mugės Lemonte dalyvė buvo Daivos Ki
sielienės dukrelė. Ind rės Ti jūnėl ienės nuotr 

na nemiršta. Ji tik pereina iš 
vienos būtybės formos į kitą. 
Jį — gyvybės simbolis, Ji — 
kartų tąsa. Nevalia niekam 
pamiršti Jos didžiulės širdies, 
kuri visada pilna gerų norų, 
meilės ir šilumos! Juk vaikai, 
kaip ir augalai, be saulės 
neauga. Vaikams reikia švel
numo, kurį vėliau galėtų da
linti kitiems. 

Mama paprasta ir supranta
ma, o kartu „kas dieną nevie
noda, kilni ir nepasiekiama, 
griežtai graži... šviesi, kokia ir 
reikalinga, — sakė E. Mie
želaitis. 

Norėčiau, kad nors vieną 
dieną per metus — Motinos 
dieną būtų laimingos viso pa
saulio Motinos. Kad nors šią 
dieną nutiltų pabūklų gaus
mas, išnyktų skurdas, vargas, 
neapykanta ir melas. Labai 
norėčiau, kad šią dieną būtų 

apkabintos visos Motinos, ant 
mirusiųjų kapo supleventų 
žvakės liepsna, pražystų kuk
lus žibutės ar narcizo žiedas. 

O kaip norėčiau, kad šią 
dieną Motinos, paliktos ir pa
mirštos senelių namuose, su
lauktų savo vaikų. Kad nors 
trumpai valandėlei Jos galėtų 
atitraukti nuo lango išverktas 
akis ir priglusti prie savo 
brangiausio turto — vaiko 
krūtinės. Nors akimirkai nu
gramzdintų praeitin susikau
pusį ilgesio ir laukimo 
skausmą. Jos laukia, labai 
laukia, Jos vis dar laukia... 

Brangios Motinos! Gyvybės 
kūrėjos! Būkit laimingos! My
limos ar nemylimos, pa
mirštos ir atstumtos, laimin
gos ir kenčiančios, — būkit 
laimingos! 

Mokytoja Violeta 
Pakalniškienė 

• 27 centai skambinant \ 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. 
p e r parą, 7 dienas per savai* 
te , 6 sekundžių intervalai . 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
l ietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
706-386-0556. TRANSPOINT 
— pat ik imiaus ias ryšys su 
Lie tuva be i visu pasauliu! 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a l F e d e r a l Savings , 
2212 West Ce rmak Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

• „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: Amerikos lietuvių 
gydytojų drau^jja (pirm. dr. A. 
Vanagonas) $3,000; anoni
miniai (C) $1,100 kun. Jono 
Varanecko labdarai; Kuhn's 
Deli $26; Willowbrook Ballroom 
(Birutė Jodwalis) $100; dr. Aras 
Tijūnėlis $100; Donna Suarez 
$100, a.a. Prano Mikolaičio 
atm.; Rima Kašubaitė Binder 
$60; dr. Rimvydas Sidrys $600 
tęsia dviejų vaikučių metinę 
paramą; dr. Linas Sidrys $26; 
David Shestokas $60; Rita 
Kisielienė $100; Rimas Do-
manskis $100. Labai ačiū! 
,„8«ulutė" (Sunlifht Orp-
han Aid for Uthuania) , 41$ 
Weidner Rd., Buffalo Grove, 
IL 60089. TeL847-5S7.7MI.Tsx 

NEPRALEISK 
PROGOS ^autotndi 

PADEDAME IŠGYTI AUKCIONUOSE; 
SUTVARKOME FINANSAVIMĄ IR DRAUDIMĄ 
Tel. 888-615-2148, 708-599-9680 
KVIESTI MINDAUGĄ ARBA AUDRIU. 

• P r i e š u ž s i s a k y d a m i 
p a m i n k l ą ap lankyk i t e 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 i r 
Vilimas Nelsonai . Tel . 773-
233-6336. 

• Amerikos l ie tuvia i y r a 
labai tferi ir dosnūs žmonės 
— visada padeda Lietuvos žmo
nėms. Daug lietuvių remia 
nuskriaustus, apleistus Lie
tuvos vaikus, našlaičius. Ou 
vaikus remia ir $300 metinį 
paramos mokestį a t s i un t ė 
Adolfas Luza, Cleveland, OH. 
Patricia Illingworth, New Ha-
ven, CT, remia vieną mergaite 
ir atsiuntė šiems metams tai 
mergaitei $200. Po vieną vaiką 
remia ir po $150 metinį mokestį 
atsiuntė šie asmenys: Lietuvos 
Vyčių Maspeth kuopa 110, per 
Ann Morrisey; Lietuvos Duk
terys, Seattle skyrius —Dalia 
Mrowiec, Irena ir Petras Kaz
lauskai, Lemont, IL, Emilija 
Kazlauskas, Arlington, MA. 
Visiems dosniesiems Lietuvos 
vaikų globėjams dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičio, globos" 
komitetas, 2711 Weat 71 Str., 
Chicago, IL 60629. 

• Automobil io, n a m ų i r 
l i gos d r a u d i m a s atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 9439 S. 
Kedzie Ave., Evergreen Pk., 
IL 60805-2325. Tel. 708-422-
3455. 

• „Vaiko var ta i \ mokslą" 
būre l io darbas , ypač Aldonos 
Kamantienės ir Ritos Venc
lovienės pasiaukojimas dirbant 
Lietuvoje su apleistais ir pa
mirštais vaikais, buvo parem
tas ir įvertintas šių aukotojų: 
Irena Kriaučeliūnienė $200; 
Swenson Arts & Technology 
Campus $60; Vitalis ir Gražina 
Damijonaičiai $40; Viktoras ir 
Rūta Jautokai $25; Onos Idze-
l ienės-Liubinskienės atmi
nimui: Vida Maleiškienė $50, 
a.a. mamytės atminimui; Ro
mas ir Aušra Tautkai $50; 
Edward Leugoud $400; E.C. 
Raškauskas $11,500; Audronė 
Užtfirienė $600; Dalia ir Romas 
Povilaičiai $325; Vanda ir 
Juozas Gvildžiai $100; Danutė 
Bilaisis. a a. Jelionioatminimui 
$30. Sofija Beiga $40; Izabelė 
ir Julius Šmulkščiai $50; Vy
tautas Graužinys $1,500; Vida 
Gilvydienė $20; Irena Poli-
kai t ienė $50; Ramunė Rač
kauskienė $20; M. Meškaus
kai tė $50; Giedrė Končienė $60; 
Irena Jurjonienė $20; Asta 
Kleizienė $60; Rūta Kilienė 
$60; Dana Šlenienė $50; Aldona 
ir Ramojus Vaičiai $910; pp 
Coilings $6,000; Vida Tiju-
nėlienė $80; Aldona Kaman-
tienė $60. Visiems širdingiau
sias ačiū. Aukas prašome 
siųsti: „Vaiko vartai į moks
lą" c/o Irena Grigaitis, 3990 
Gregory Drive, Northbrook, 
IL 60062. 

• BALTIC MONUMENTS, 
1108 Amber Drive, Lemont, EL, 
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, DL 60629. Tel. 773-927-
9091. Sav. Pe t ras Bernotas. 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPČNAS 
6436S.Pulaaki Rd.Oūcago,IL60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
Vytenis lietuvninkas 

4536W.63Straet 
Chiea«o,IL 60629 

( A m a i gatvea nuo .Draugo") 
TeL 77S-SS4-0100. 

TeL 630-Sf7-OM0, Lemont, TL 

NDfORA O B D I i r o RNCTLA 
Attaraay at L*w 

Mamber .Fadaral Trial Bar 
Fonaar Aa*. 8Uiaa Attormj. 

DuPafaCooatj 
CriminaL Tmmily and Civfl Law 

Hotm br Apcc " 
• SoštEVaav Betarrie, flttaa** SSS1S 

Aaaodato eAcaa in Claraodaa 
RoUi&f aUadova and ChJcafo 

101d T*wn AIM) 
tai m mt mm r**. 
Advokatas 

Jonas Gibaitis 
CrriHnaair 

kriminunaS byna 
fM7 8.Ks*a*A< 

Cka—SJQ.1L 
TeL 773-776-6700 

mmmm OflialisiSsml.iiiiam 
To0ft**«4hr.S69-776474J 

Darbo vai. nuoSv.r. ikiSv.v. 
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