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Konkurencijos taryba nubaudė
„Mažeikių naftą"
V i l n i u s , gegužės 18 d.
(BNS) — Konkurencijos tary
ba, baigusi Lietuvos degalų
rinkos tyrimą, nubaudė Ma
žeikių naftą" ir penkias naf
tos produktais prekiaujančias
bendroves už susitarimus ne
importuoti degalų į Lietuvą.
Konkurencijos tarybos pir
mininkas Rimantas Stanikūnas sakė, kad Konkurencijos
taryba nustatė, kad degalų
prekybos
bendrovės.
pasi
rašydamos sutartis su „Ma
žeikių nafta", įsipareigojo ne
importuoti ir nepirkti degalų
iš kitų importuotojų, išskyrus
tuos atvejus, kai „Mažeikių
nafta" neturi galimybės par
duoti šių naftos produktų.
Didžiausia bauda — 100,000
litų — skirta „Mažeikių naf
tai", kuri, pasak R. Stanikūno,
buvo susitarimų autorė. Bend
rovei „LUKoil" skirta 86,000
litų, „Lietuva Statoil" —
60,000 litų, „Uotas" — 39,000
litų, „Pakrijas" — 32,000 litų,
„Vaizga" — 29,000 litų bau
dos.
R. Stanikūno teigimu, mi
nėti susitarimai labai apribojo
kitų naftos produktų gamin
tojų įėjimo į Lietuvos rinką ir
platinimo joje galimybes, k a s ,
savo ruožtu, sumažino konku
renciją. „Tokiu būdu 'Mažei
kių nafta' užsitikrino s a u ga* J A V s u s i v i e n i j i m o „Will i a m s " v a l d o m a „Mažeikių
nafta" pareiškė, kad Rusijos
susivienijimas „LUKoil" vyk
do naftos tiekimo Lietuvai sa
botažą. Savo ruožtu „Lukoil
Baltija" vadovas Ivanas Paleičikas pasipiktino, kad „Mažei
kių naftos" paskelbti faktai
apie komisinius mokesčius už
naftą ir jos srautų stabdymą į
Mažeikius yra melagingi.
(LR. R. LŽ. Elta.

* Politikai su krašto ap
saugos ir užsienio reikalu
ministrais aptarė planuojamą
partijų susitarimą dėl krašto
apsaugos sistemos finansavi
mo ir vystymo strategijos. Su
sitarimas, pasirašytas NATO
Parlamentinės Asamblėjos se
sijos išvakarėse, galėtų tapti
dar vienu įrodymu, jog Lietu
vos politinės partijos s u t a r i a
ne tik dėl NATO narystės sie
kio, bet ir y r a pasirengusios
skirti lėšų narystės įsipareigo
j i m a m s įgyvendinti. Tačiau
apie Seime ketvirtadienį įvy
kusį posėdį žiniasklaida nebu
vo informuota. Taip p a t nebu
vo paskelbta ir jokio p r a n e 
šimo pasibaigus susitikimui.
Susitikimas buvo organizuo
t a s Seimo pirmininko Artūro
Paulausko kvietimu.
IBXS>
* Seimo vadovybė svars
t o , i i k u r p a i m t i l ė š ų įsteig
tų naujų parlamentinių komi
sijų patarėjams. Šiuo metu
Seime yra įsteigta 15 nuolati
nių ir 2 laikinosios komisijos.
Tačiau' šių metų parlamento
biudžete numatyta lėšų tik 11
komisijų konsultantų bei pa
tarėjų. Pasitarime- buvo n u 
spręsta, kad visos veikiančios
komisijos privalo turėti nors
po vieną darbuotoją, todėl rei
kia ieškoti lėšų papildomiems
6 e t a t a m s steigti naujose ko
misijose. Tačiau n u m a t y t ų iš
teklių gali nepakakti komisijų
pirmininkų „apetitui" paten
kinti. Pvz., Viktoras Uspaskich, pirmininkaujantis nese
niai įkurtai komisijai, tirsian
čiai Turto fondo veiklą ir ne
biudžetinių lėšų panaudojimą,
norėtų turėti net 10 konsul
tantų.
'BNS.

rantuotą ilgalaiki degalų par
davimą, o bendrovės — 'ramią'
ateitį, nes nebereikėjo ieškoti,
iš k u r atsivežti bei nuolatos
rizikuoti konkuruojant rinko
je", teigiama Konkurencijos
tarybos išvadose.
„Mažeikių naftos" atstovas
spaudai T a d a s Augustauskas
neigė Konkurencijos tarybos
kaltinimus, tačiau neatmetė
galimybės, jog bendrovė su
mokės baudą. „Nemanome,
kad pasinaudojome savo domi
nuojančia padėtimi nustatyda
mi kainas arba uždrausdami
kitoms kompanijoms impor
tuoti — vadovaujamės teisin
ga konkurencija, o pasaulinės
rinkos kainos nustato Lietu
voje galiojančias kainas. Gali
būti, jog protestuodami su
mokėsime baudą, nes teismi
nis nagrinėjimas
kainuotų
daugiau", teigė T. Augustaus
kas.
Anot „Mažeikių naftos" at
stovo, bendrove vadovaujasi
teisinga konkurencija, o Lietu
voje galiojančias kainas nusta
to pasaulyje vyraujančios kai
nos.
Konkurencijos tarybos Pra
monės skyriaus viršininko Ar
UN'ESCO penktadienį p a s k e l b ė p i r m u o s i u s pasaulyje g a r s i u s nematerialius
vydo Mačioko teigimu, dėl šio
ir žodinio- paveldo š e d e v r u s , t a r p k u r i u yra ir Lietuvos kryžiari'rbystes tradi
susitarimo didžiausią nuostolį cija. Kaip pranešė Lietuvos n u o l a t i n e atstovybė p n e U N E S C O kryžiadirbyspatyrė Lietuvos vartotojai. Jie fes tradicija, kurią p a r e n g ė Lietuvos kultūros ministerija. buv<. r n p a ž i n t a . p a prarado pasirinkimo laisvę, saulinio masto n e m a t e r i a l a u s paveldo šedevru ir t a i p tapo visuotinai pripa
nes nebeturėjo galimybės nu žintu ir globojamu reiškiniu. T a r p t a u t i n e s n e m a t e r i a l a u s ir žodinio paveldo
sipirkti santykinai pigesnių vertinimo komisijos, s u d a r y t o s iž 18 žinomų asmenybių, darh» dalyvauja ir
Lietuvos nuolatinė atstovė U N E S C O , a m b a s a d o r ė U g n ė K a r elis. Pirmajai
deg?.lų.
komisijos sesijai iš n u m a t y t ų 6 0 k a n d i d a t ū r ų buvo pateiktos 36 ir priimtos
R. Stanikūnas taip pat sakė, 32. Pasauliniais n e m a t e r i a l a u s ir žodinio paveldo šedevrais buvo paskelbta
kad
Konkurencijos tarybai 19 kandidatūrų.
abejonių kelia „Mažeikių naf
N u o t r . : Kryžių kalno d e t a l ė .
tos" kainų politika — pasau
linėje rinkoje degalų kainoms
krentant, „Mažeikių naftos"
bendrovėje tai neatsispindi.
Jis nespėliojo, kaip keisis de
galų kainos atskleidus šį su
V i l n i u s , gegužės 18 d. principiniais klausimais daž
sitarimą, tačiau sakė manąs,
(BNS)
— Valdančiajai Naujo nai s u t a m p a . Remdamiesi tuo,
kad degalų kainos turėtų kris
sios
politikos
koalicijai pati konservatoriai pasiūlė nuolat
ti.
riant sunkumų, j a i priklau derinti n u o s t a t a s dėl Seimo
* E n e r g e t i k o s į m o n ė s i r santys modernieji krikščionys svarstomų klausimų. A. Vaz
s a v i v a l d y b ė s ir toliau galės demokratai ė m ė žvalgytis į bys prisipažino, k a d pokalbyje
pirkti mazutą, skystąjį kros konservatorius.
su konservatoriais buvo už
nių kurą ir suskystintas dujas
Kaip
pranešė
„Lietuvos siminta i r apie galimas toles
iš vienintelio šaltinio — susi žinios", modernieji krikščionys nes bendradarbiavimo per
vienijimo „Mažeikių nafta". demokratai su konservatoriais spektyvas. J i s priminė, jog
(VŽ.L2. Elta.
pradėjo ieškoti b e n d r a d a r b i a  MKDS t a r y b a savo n u t a r i m u
* P a m i n k l u i , s t o v i n č i a m vimo būdų ir n e t u ž s i m i n ė y r a paskelbusi a r t i m i a u s i u s
l a k ū n ų Stepono Dariaus ir apie galimą sandorį dėl ben galimus
savo
strateginius
Stasio Girėno žūties vietoje dro kandidato per a r t ė j a n č i u s b e n d r i n i n k u s — centristus ir
Lenkijoje,
sutvarkyti
lėšų prezidento rinkimus iškėlimo.
konservatorius.
skirs ir Kauno miestas. Mero
Tuo t a r p u
konservatorių
Ketvirtadienį Seimo resto
pirmasis pavaduotojas Gedi rane Konservatorių frakcijos konferencijoje praėjusį mėnesį
minas Budnikas šią žinią seniūno Andriaus Kubiliaus patvirtintoje partijos veiklos
pranešė Kauno miesto dienos kvietimu įvyko neformalus po strategijoje apie moderniuo
šventės svečiams iš Lenkijos kalbis su Moderniųjų k r i k š  sius krikščionis demokratus
Mislibožo savivaldybės. Kauno čionių demokratų
sąjungos t a i p p a t k a l b a m a kaip apie
savivaldybė pasiruošusi skirti (MKDS vadovu V y t a u t u Bo galimus bendrininkus kovo
24,000 litų paminklo užrašui, gušiu bei jo partijai Seime at j a n t už bendrą kandidatą į
nuvalymui, taip pat senuko, stovaujančiais p a r l a m e n t a r a i s prezidentus.
kuris išsaugojo Lietuvos lakū Algiu Kašėta ir A r t ū r u Vaz
* Prezidentas Valdas
nų žūties vietos unikalumą, biu.
A
d
a
m
k u s r a g i n a m a s siekti
gydymui sanatorijoje. S. Girė
P a s a k A. Vazbio, susitikimo
no ir S. Dariaus žūties vietą, dalyviai sutarė, jog j ų atsto antrosios valstybės vadovo k a 
nuo 1936 m. ten stovintį Vy vaujamos partijų
n u o s t a t o s dencijos. Galimybe oficialiai
pasiūlyti prezidentui d a r kar
tauto Landsbergio-Žemkalnio
sukurtą paminklą bei muzie- doroti su iškylančiomis prob tą k a n d i d a t u o t i į šį postą svar
jų-klėtelę ir net lėktuvo kriti lemomis. Mano uždavinys — sto Lietuvos centro sąjunga.
<KD, Eltai
mo sužalotas pušis prižiūri ir pagal išgales padėti", s a k ė D.
* Vilniaus a p y g a r d o s teis
tvarko savo lėšomis Mislibožo Coder. Klinikos įkūrėjas ir pa
miesto ir valsčiaus savivaldos. grindinis akcininkas K. Lea m a s u ž n a r k o t i k ų kontra
tar
f E l t a > vitt grįžta į JAV tobulinti chi bandą, piktnaudžiavimą
" „ B a l t i j o s - A m e r i k o s kli rurgijos žinių. J i s paneigė, jog nyba ir k i t u s nusikaltimus ka
n i k a i " v a d o v a u s n a u j a s i s iš Lietuvos išvyksta dėl nesu lėti 10 metų sustiprinto reži
generalinis direktorius Don- tarimo su Lietuvos biurokra mo pataisos darbų kolonijoje
ald Coder. Naująjį vadovą tais. Pasak K. Leavitt, po Lie vakar n u t e i s ė buvusį Vilniaus
pristatė klinikos įkūrėjas ir tuvoje praleistų 7 metų jis oro uosto saugumo tarnybos
ligšiolinis klinikos direktorius pagaliau n u s p r e n d ė grįžti į keleivių patikros inspektorių
IKD.EIU'
Kenneth Leavitt. D. Coder sa JAV dėl šeimos, o labiausiai Valentiną Mockų.
* Ledo šokėjas Povilas
kė, jog jį, atvykusį į kliniką, dėl savo 12-metės d u k t e r s , ku
labai nustebino aukštas šios riai ir skirs daugiausiai laiko. V a n a g a s naujam sezonui pra
medicinos įstaigos specialistų Tačiau primygtinai žurnalistų dės rengtis išsigydęs kelerius
pasirengimas. „Šiai klinikai k'ausiamas, K. Leavitt vis dėl metus kamavusią traumą. Vo
praktiškai nereikia užsienie to pripažino, kad rimtų verslo kietijoje sportininkui atlikta
čių priežiūros, klinikos specia problemų iškildavo n u o p a t kirkšnies išvaržos operacija.
BNS>
i LR. E l u i
listai savarankiškai gali susi- klinikos įkūrimo.

Modernieji krikščionys
demokratai derasi su
konservatoriais
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* Premjero Rolando Paks o r e z i d e n c i j o j e Turniškėse
ketvirtadienio vakarą susirin
kę valdančiosios
koalicijos
bendrininkai sutarė, jog t u r ė 
tų mažiau reaguoti į žiniasklaidos komentarus apie koa
licijos krizę, bet skirti d a u g i a u
dėmesio jos pastovumo užtik
rinimui, penktadienį s a k ė Li
beralų frakcijos seniūno pava
duotojas Klemensas Rimšelis.
Jis paneigė spaudos praneši
mus, jog buvo nuspręsta N a u 
josios sąjungos (NS, socialli
beralų ) ir Lietuvos liberalų
sąjungos (LLS) bendradarbia
vimą valdančiojoje koalicijoje
paremti tik dešimtimi svar
biausių klausimų, t a r p j ų —
stambiųjų objektų privatizavi
mu. ,,Mes sutarėme, j o g kas
ketvirtį iš anksto išrinksime iš
vyriausybė programoje n u m a 
tomų priimti sprendimų to
kius, dėl kurių gali kilti nesu
tarimų, ir derinsime pozicijas
del j ų priėmimo", s a k ė K
Rimšelis.
* Seimo Etikos ir proce
d ū r ų komisija, iki šiol tik
nagrinėjusi skundus dėl parla
mentarų etikos ir Seimo pro
cedūrų pažeidimų, n u s p r e n d ė
priminti Seimo nariams „gero
elgesio" taisykles. Komisijos
pareiškime, kurį pasirašė jos
pirmininkė Dalia Teišerskytė,
Seimo nariams primenama,
jog jie turi elgtis sąžiningai
balsuodami, neplepėti posė
džių metu mobiliaisiais telefo
nais, nepraleidinėti Seimo, ko
mitetų ir komisijų posėdžių,
neperžengti etikos normų vie
šuose pareiškimuose. Komisi
ja rekomenduoja posėdžio pir
mininkaujančiam, pastebėjus
tokį pažeidimą, įrašyti Seimo
nariui įspėjimą posėdžių pro
tokole.
(BNS>
* Ketvirtadieni p e r pus
dienį p a r l a m e n t a r a i a t m e 
t ė net penkis prezidento Val
do Adamkauso veto — tokio
atvejo Lietuvos istorijoje d a r
nėra buvę. Seimas nepriėmė
prezidento pateiktų Azartinių
lošimų ir Azartinių lošimų
mokesčių įstatymų, Vertybi
nių popierių viešosios apyvar
tos įstatymo pakeitimo pa
taisų, nesutiko su valstybės
vadovo siūlymu Gegužės 1-ąją
laikyti tik atmintina diena, o
ne švente.
<Eita>
* Seimas pritarė socialde
m o k r a t ų Birutės Vėsaitės bei
Algimanto Salamakino pa
ruoštai Gyventojų santaupų
atkūrimo įstatymo pataisai,
numatančiai
grąžinti
nu
vertėjusius rublinius indėlius
visiškos negalios, I grupės in
validumą turintiems asme
nims arba nepagydomiems li
goniams. J n d ė l i a i būtų grą
žinami bent j a u iki jų mirties,
kad žmonės galėtų nusipirkti
brangių vaistų a r gauti atitin
kamą slaugą", sakė projektą
pristačiusi B. Vėsaitė, (BNSJ
* Seimo konservatorių
frakcija,
solidarizuodamasi
su bitininkais ir uogienių ga
mintojais, sukritikavo vyriau
sybės sprendimą sugriežtinti
didelio kiekio cukraus laikymo
ir gabenimo tvarką. Pagal vy
riausybės patvirtintą tvarką
nuo birželio 1 d. asmenys, lai
kantys ar gabenantys daugiau
kaip 50 kg cukraus, privalės
turėti teisėtą įsigijimą patvir
tinančius dokumentus. Tokia
tvarka įvesta, siekiant sustab
dyti kontrabandinio cukraus
įvežimą į Lietuvą. Kaip pa
reiškė konservatoriai, jie rūpi
nasi konservatyvių tradicijų
puoselėjimu, o viena iš tokių
tradicijų — uogienių gamini
mas ir bitininkystė.

N*r 9 8

(BNS>

Pasaulio

naujienos

(Rrmiantis BNS. Reuter. DPA, AP. !nlcrfax, ITAR-TASS.
BeiaPAN, R1A ir ELTA žimu a^eiuūr^ pranežunaisj

V a t i k a n a s . Popiežius Jonas Paulius II penktadienį be jokių iš
kilmių minėjo savo 81-ąjį gimtadienį. Šventojo Tėvo penktadienio
darbotvarkė tokia, kaip ir visada, jis tik papietaus su keliais drau
gais. Per šios dienos audiencijas popiežius susitiks su devynių val
stybių ambasadoriais, Pakistano vyskupais ir Europos automobi
lių gamintojais. Pernai per savo 80-ąji gimtadienį Jonas Paulius II
aukojo šv. Mišias su tūkstančiais kunigų iš viso pasaulio ir pieta
vo su kardinolais. Per neseniai vykusią kelionę į Graikiją, Siriją
bei Maltą popiežius atrodė itin silpnas, tačiau Vatikanas šią sa
vaitę baigė parengti kitą jo piligriminę kelionę į užsienį — birželio
23-27 d. Šventasis Tėvas lankysis Ukrainoje.
N e v a d a , I o w a . JAV turi mažiau priklausyti nuo naftos impor
to iš valstybių, „kurios negali pakęsti Amerikos", ketvirtadienį pa
reiškė prezidentas George W. Bush. Tačiau priešininkai netruko
pasmerkti jo siūlomą valstybinį energetikos plėtros planą kaip di
delę dovaną stambiems naftos ir dujų tiekėjams. Ilgai lauktas G.
W. Bush energetikos planas, kurį parengė viceprezidento Diek
Cheney vadovaujama komisija, siūlo leisti ieškoti naftos ir dujų
federalinėse teritorijose ir labiau pasikliauti branduoline bei ang
limi kūrenamų elektrinių tiekiama energetika. Pagal šį planą
energetikos bendrovės galės lengviau gauti vyriausybės leidimą
statyti • elektrines. Taip pat siūloma suteikti milijardus dolerių
mokesčių lengvatų, siekiant skatinti gamtos apsaugą ir ekolo
giškų transporto priemonių naudojimą. Šį planą G. W. Bush savo
svarbiausiu tikslu paskelbė tokiu metu, kai JAV nuogąstaujama
dėl augančių dujų kainų, o Kalifornijos valstiją krečia reguliarūs
elektros tiekimo pertrūkiai. Dabartinius JAV sunkumus G. W.
Bush vertina kaip krizę, kurią lėmė tai. kad per pastaruosius 10
metų nebuvo pasirūpinta visapusiška energetikos politika. Pasak
Baltųjų rūmų atstovų, kad būtų patenkinta elektros energijos
paklausa, kuri išaugs 45 proc., per ateinančius 20 metų reikės nu
tiesti 38,000 mylių naujų dujotiekių ir pastatyti net 1.900 naujų
elektrinių. Administracijos siūlomi sprendimai sukėlė audringą
demokratų opozicijos kritiką ir gamtosaugos organizacijų pasipik
tinimą, pranašaudami karštus debatus Kongrese.
J u g o s l a v i j a . Serbijos premjeras Zoran Džindžič įspėjo Vašing
toną, jog yra „nerealu" tikėtis, kad buvęs Jugoslavijos prezidentas
Slobodan Miloševič iki birželio pabaigos būtų išduotas Jungtinių
Tautų (JT) karo nusikaltimų tribunolui. JAV yra pareiškusios,
kad dalyvaus pagalbą Jugoslavijai teikiančių valstybių konferen
cijoje tik tuo atveju, jeigu karo nusikaltimais kaltinamas S. Milo
ševič bus išduotas Hagos tribunolui. Rėmėjų konferencija prasidės
birželio 29 d. S. Miloševič yra kaltinamas karo nusikaltimais ir
nusikaltimais žmoniškumui dėl represijų, kurias Jugoslavijos ka
riuomenė vykdė Kosove 1999 metais, taip pat dėl to, kad buvo vie
nas pagrindinių buvusios Jugoslavijos karų kurstytojų. Balandžio
1 d. jis buvo suimtas Belgrade.
S a n k t - P e t e r b u r g , Rusija-Briuselis. Firmos „Halliburton",
„Hee-rema Marine Contractors" (HMC) ir „Smit Tak", įeinančios į
susivienijimą Rusijos povandeniniam atominiam laivui „Kursk"
iškelti, gavo oficialų raštą, kad Rusija atsisako pasirašyti sutartį
su šiuo susivienjimu. Pasak Olandijos firmos „Smit Tak" vadybi
ninko, „Maskvos sprendimas buvo netikėtas susivienijimo daly
viams, nes visos laivo iškėlimo techninės detalės buvojau suderin
tos". J o nuomone, „Maskvos sprendimas susijęs su tuo, kad susi
vienijimas nenori dirbti neturėdamas garantijų, kad už šį darbą
bus sumokėta". Atominis povandeninis laivas „Kursk" nuskendo
2000 m. rugpjūčio 12 d. per Rusijos Šiaurės laivyno pratybas Ba
renco jūroje. Žuvo visa 118 žmonių įgula.
V a r š u v a . Lenkijoje penktadienį atidėtas buvusio jos vadovo,
generolo Wojciech Jaruzelski ir dar 9 asmenų, tarp jų buvusio
Lenkijos Liaudies Respublikos vicepremjero Stanislavv Kociolok,
teismas. Jiems inkriminuojama atsakomybė už kruviną susidoro
jimą su protestuojančiais darbininkais. Teisėjas nusprendė iki bir
želio 19 d. atidėti bylos svarstymą, nes vienas iš kaltinamųjų dėl
prastos sveikatos būklės neatvyko į teismo posėdį. Be to. nusiša
lino du W. Jaruzelski advokatai, kai teisėjas nusprendė nepaten
kinti jų prašymo grąžinti bylą papildomam tyrimui. Pirmasis de
mokratinės Lenkijos prezidentas, 78 metų W Jaruzelski, 1970 m.
neramumų Lenkijoje metu buvo Lenkijos Liaudies Respublikos
gynybos ministru. Jis kaltinamas davęs kariuomenei įsakymą pa
leisti ugnį į civilius asmenis. Tuomet žuvo 44 žmones, šimtai buvo
sužeisti.
B a g d a d a s . Irako prezidentas Saddam Hussein vienbalsiai vėl
buvo jrrinktas valdančiosios partijos ..Baath", kūnai jis vado
vauja jau 22 metus, pirmininku. S. Hussein trumpoje kalboje pa
brėžė „būtinybę, kad Baath* tarnautu žmonių interesams bei ara
bų tautai, pirmiausia palestiniečių reikalui". S. Hussein tr.ip pat
eina Irako prezidento, premjero ir ginkluotųjų pajėgų vyriausiojo
vado pareigas.
VI ad i kauką/.. Šiaurės Osetijos komunistų partijos organizaci
jos nariai per respublikinę konferenciją priėmė nutarimą „Dėl Jo
sifo Stalino partinės reabilitacijos". Konferencija buvo skirta
SSKP XX suvažiavimo, kuriame SSKP CK pirmasis sekretorius
Nikita Chruščiov perskaitė pranešimą .Apie asmens kultą ir jo
padarinius", 45-mečiui. Konferencijos delegatai, išnagrinėję suva
žiavimo stenogramas, taip pat kitą medžiagą, nutarė vertinti N.
Chruščiov pranešime pateiktus kaltinimus kaip ..tendencingus ir
neatitinkančius tikrovės", o tuometinio partijos vado veiksmus
kaip „antipartinius ir trockisKALENDORIUS
tinius" Anksčiau J. Staliną rea
G e g u ž ė s 19 d.: Alkuinas, Celestibilitavo Gruzijos komunistai.
Sutrumpinimai: K - "Klaipėda". KD
"Kauno diena". LA -"Lietuvos aidas'
LR "Lietuvos rytas", LŽ - "Lietuvos
žinios". R • "Respublika". V'2 - "Verslo
žinios"

nas. Gilvinas. Pnidencija. T a u r a s .
G e g u ž ė s 20 d.: Sv. Bernardinas
Šiemetis; Akvilas. Alfreda. Augmante. Etdvilas. Vyginte.
G e g u ž ė s 21 d.: Teobaldas. Vaide
vutis. Valentinas. Viktorija. Vvdniina
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ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ
STOVYKLOS DAINAVOJE RUOŠOS
KOMITETAS
Praėjusiais metais, Nyolė
Balčiūnienė, 8 metus organi
zavusi ir ruošusi ateitininkų
sendraugių stovyklą Daina
voje, baigusi kadenciją ASS
CV, skambino kviesdama su
daryti jaunų tėvelių barelį,
kuris rengtų ateinančių metų
stovyklą Dainavoje. Jos skati
nimu susibūrė keletas stovyk
laujančių jaunų tėvelių, ir su
korė Ateitininkų sendraugių
Dainavos stovyklos ruoios ko
mitetą, kuris labai entuzias
tiškai dirba ruošdamas šių
metų vasaros stovyklą. Šio
komiteto nariai: Daina Čyvienė, Marius Kasniunas, Rūta
Kulbienė, Rata Mikulionienė,
Asta Razmienė, Rita ir Aud
rius Rusenai, Daina Siliunienė, Viktutė Siliunienė, Darius
Polikaitis sutiko prisidėti prie
specialių projektų, Vytautas
SoliOnas sutiko tvarkyti regis
traciją ir ūkio reikalus, Ngolė
Balčiūnienė liko kaip pata
rėja. Visi mielai sutikome, nes
mūsų tikslas yra tęsti ir toliau
tą puikią nuotaikingą sto
vyklą, kuri vaikams, tėve
liams ir seneliams suteikia
progą padainuoti, pabendrauti
ir palavinti šeimynine ateiti• J Į t t k ą dvasią. Toliau seka
komiteto narių pasisakymas į
šiuos 2 klausimus:
1) Ką reiškia man ši Sen
draugių stovykla?
2) Kodėl aš sutikau įstoti į šį
komitetą?
— Sendraugių stovykla bu
ria mus visus kartu praleisti
savaite šeimyniškoje dvasioje
ir nuostabioje gamtoje. Kur vi
siems kartu, jauniems ir pagy
venusiems, yra labai smagu
pasįjuokti, padainuoti, pašok
ti, pasisvečiuoti, pasigardžiuo
ti skaniausiu maistu, susi
kaupti, pasiklausyti įdomių
paskaitų ir susipažinti su nau
jais (sendraugiais. Stovyklai
vos pasibaigus, visi laukiame
kitų metų, kad vėl sugrįžti į
Dainavą!
Asta Razmienė
— Aš nusprendžiau dirbti
šiame komitete, nes žinau,
kaip sunku rasti savanorius
padėti ruošti stovyklas. Man
būdavo
smagu
vadovauti
moksleivių stovykloje ir kaip
MAS CV narei organizuoti sto
vyklas ir žiemos kursus. Se
niai besu tai dariusi. Pagalvo
jau, kad gera proga vėl pri
sijungti prie stovyklos darbo.
Bendrai, sendraugių stovykla
. yra puiki vieta sujungti ir
praktiškai įgyvendinti visus
ateitininkų principus.
Daina Siliunienė

— Ateitininkų stovykla yra
šeimos stovykla! Mūsų šeimai
yra puiki proga pasidžiaugti
ateitininkiškoje dvasioje... pa
draugauti, pasiklausyti pas
kaitų, pasimelsti ir susikaupti
kelioms valandoms ir vėl grįž
ti dainuoti, sportuoti, gaudyti
mažesnius vaikus ir stebėti
kaip vyresni vaikai dirba su
jaunesniais... Ateitininkų sen
draugių stovykloje yra proga
susitikti su kitais ateitinin
kais iš kitų miestų... Vakarais
kartu prie laužo dainuoti, plo
ti, kai kitos šeimos sukuria
vaidinimus ir patiems daly
vauti. Ir aišku — smagu mau
dytis ežere, o maistas kasmet
skanus! Nįjolės Balčiūnienės
buvau pakviesta padėti ir jai
atsakiau „taip, galiu padėti".
Komitetas turi gerų idėjų,
gerų žmonių ir gražiai dirba!
Daina Čyvienė

Šios vasaros ateitininkų sendraugių stovyklos Dainavoje dalis rengimo komiteto. Iš k.: Viktutė Siliunienė, Daina
Čyvienė, Marius Kasniunas, Rūta Kulbienė, Asta Razmienė, Rita Rušėnienė ir Vytautas Šoliūnas.

žvaigždėtu dangumi su vyru,
dainuoti, juoktis su draugais
prie laužo. Aš noriu įvertinti
kas svarbu yra gyvenime, apmąstau paskaitų temas apie
kurias pati nepagalvočiau ir
pasimokau iš kitų žmonių pa
tyrimų. Priartėju prie Dievo
gražioje gamtoje ir draugiška
nuotaika linksmai praleidžiu
dienas be gilių rūpesčių. Dai
navos stovykla praturtina ma
no vasaros dienas.
Rūta Kulbienė
— Dainavos stovykla, mums
yra maloniausias laikas kartu
praleisti su mūsų vaikais, toje
pačioje Dainavoje, kur mes
palys užaugom ir dabar ma
tom kaip mūsų vaikai džiau
giasi. Prisimenam seniai,
linksmai pergyventus įspū
džius ir jais pasidalinam su
senais ir naujais draugais.
Sendraugių stovykla yra labai
svarbus metinis įvykis. Šeimų
suartėjimas, jaunų dienų pri
siminimas ir jaunikliams/ma
žutėliams stovyklavimo pra
džia. Dti šiol mes būdavome
tik dalyviai, bet ateityje ga
lėsime sakyti, kad prisidėjome
prie stovyklos gyvastingumo.
Rita ir Audrius Rusenai

— Aš norėjau prisidėti prie
Ateitininkų Sendraugių sto
vyklos ruošos dėl kelių prie
žasčių. Viena yra, kad mes vi
si turim prisidėti prie darbų
tose organizacijose, kurioms
mes priklausom. Neturėtų
būti, kad vis tie patys žmonės
dirba ir kiti tik džiaugiasi, visi
turėtų atrasti laiko prisidėti
prie darbų ir leisti tiems, ku
rie ką tik dirbo, pailsėti. Da
bar atėjo mano laikas padėti.
Antra — stovykla pasidarė
kaip vasaros tradicija man,
smagu pabendrauti, geros pas
kaitos, įdomūs pokalbiai ir tik
ras atsitraukimas nuo kasdie
— Aš vaikystėje stovyklau
ninio gyvenimo. Tad, noriu pa davau Dainavoje ateitininkų
dėti išlaikyti tą „tradiciją".
sendraugių stovykloje. Mano
Marius Kasniunas atsiminimai tų dienų, ir, žino
ma, mamos skatinimas, įdėjo į
— Yra laikas lietuviškoms galvą tą mintį, kad gal laikas
šeimoms sueit kartu, pasi sugrįžti ten su savo pačios
džiaugti Dainavos nuostabia šeima: su Rimu, Andryte, Ligamta ir bendrauti su drau jute ir Liuce. Jau penkeri me
gais iš tolimesnių vietovių, lie tai, kaip mes ten kartu sto
tuviškoje dvasioje. Kodėl suti vyklaujame, ir turbūt mums
kau būti šiame komitete? Per tai smagiausia, prasmingiau
nai dirbau su vadovais ir jau sia ir pilniausia visų metų
čiau, kad jiems reikėjo truputį savaitė. Yra proga praturtinti
pagalbos. Man buvo taip sma mūsų gyvenimą su Dievu, su
gu su jais dirbti, tad jaučiau, draugais ir su gamta. Tai dėl
kad ir šiais metais smagiai to negaliu įsivaizduoti nedaly
praleisiu laiką Dainavoje.
vavimo stovyklos ruošoj —
Rūta Mikulionienė mes gausime iš stovyklos tiek,
kiek savęs į ją įdėsime.
— Aš įstojau į komitetą, kad
Viktutė Venclovaitė
Dainavos stovykla toliau gy
Siliunienė
vuotų ir augtų. Aš norėčiau,
kad Dainava kuo daugiau su
— Stovykla padeda įgyven
darytų progų žmonėms suar dinti vieną iš penkių principų
tėti su Dievu, gamta ir drau — šeimyniškumą, Kai visi iš
gais. Dainavos stovykla man visur suvažiuoja į Dainavą,
asmeniškai duoda progą at patobulina šeimynišką nuo
sikvėpti nuo kasdieninių rei taiką ir per Sendraugių sto
kalų. Man smagu žuvauti su vyklą tampa viena didele arti
savo sūnumi, pasivaikščioti po ma šeima. Pradėjau dirbti
prieš bent 25 metus su pirmos
Sendraugių stovyklos organi
zavimu ir visi kasmet prašo
mane sugrįžti. Džiaugiuos,
kad aš dar iš pirmųjų stovyk
los dienų galiu prisidėti ir
padėti naujam komitetui to
liau tęsti Sendraugių stovyk
lą.
Jonas Šoliūnas

Naujosios JAS CV nartą Grasilda R*inyt*-Petkien* ir Vita Aukituoliene
planuoja tema Jioa vaaaroa jaunučių stovyklai Dainavoje.

dėsčiau savo .rūpestį — jos
mielai sutiko. Viktutė mane
nuramino sakydama: „Duokite
man porą dienų apskambinti
visus draugus, atskambinsiu
už kelių dienų". Už kelių die
nų skambina Viktutė: „Mes
padarysime, susidarė būrelis
jaunų šeimų, kurios su dideliu
entuziazmu sutiko ruošti Sen
draugių stovyklą Dainavoje".
Ir tikrai su dideliu entuziaz
mu ir gera nuotaika, tas jaunų
šeimų būrelis, ruošia šią sen
draugių stovyklą Dainavoje.
Jaučia atsakomybę ir pareigą,
kad ši sendraugių stovykla
Dainavoje ir liktų ateitininkijos branduolys ir širdis išei
vijoje.
Aš džiaugiuosi ir sveikinu šį
jaunų šeimų komitetą, kuris,
atėjus laikui, perėmė į savo
generaciją, šį labai atsakingą,
prasmingą ir būtiną Ateitinin
kuos organizacijos gyvastingu
mo išlaikymo darbą. Ypač
sveikinu Viktutė Siliunienė,
kuri sutiko būti šio komiteto
koordinatore, nes jos šeimai,
kaip ir kitų komiteto narių
šeimoms, ši stovykla yra labai
svarbi jų gyvenimo dalis.
Nijolė Balčiūnienė
Viktutė Siliunienė,
komiteto koordinatorė
Ui. ATEITININKŲ
ŠEIMOS ŠVENTĖ

SMAGUS JAUNUČIŲ
SUSIRINKIMAS
Ateitininkai yra smagūs.
Man patinka mokytojos. Yra
smagu pasikalbėti ir pažaisti
su draugais.
Šiandien susirinkime mes
kalbėjom apie „Aš esu kū
rybingas". Tai reiškia, kad ga
liu daryti ko kiti negali. Galiu
piešti, dainuoti, rašyti pasa
kas, siūti drabužius. Mūsų
būrelis piešė paveikslėlius.
Kiti rašė pasakas. Aš nupie
šiau piratą, piratų žemėlapi ir
mano šeimą. Aš laimėjau ant
rą vietą muzikinių kėdžių
žaidime.
Kovas Kulbis, 7 m.
KALIFORNIEČIAI
KVIEČIA STOVYKLAUTI
Los Angeles
ateitininkai
kviečia JAV jaunuosius ateiti
ninkus atvykti Kalifornijon ir
praleisti savaitę stovyklau
jant gražioje „Casa de Maria"
gražioje vietovėje Santa Bar
bara priemiestyje. Stovykla
vyks nuo liepos 29 d. iki rug
pjūčio 5 d. Susidomėję prašo
mi kreiptis į Aldoną Butkienę,
1093 Via Palermo, Thousand
Oaks, CA 91320. Telef. 805480-1463
ATEITININKŲ RENGINIAI

Čikagoje
Los Angeles ateitininkai
Birželio 3 d. — Šeimos
metine Šeimos šventę švęs šventė Pal. J. Matulaičio Mi
sekmadienį, gegužės 20 d. sijoje ir Ateitininkų namuo
Šventėje dalyvaus ir Jaunųjų se, Lemonte.
Ateitininkų sąjungos pirmi
Detroite
ninkė dr. Ona Daugirdienė.
Birželio 3 d. — Ateitininkų
Šeimos šventė Dievo Apvaiz
VASAROS STOVYKLOS
dos
bažnyčioje ir parapijos
DAINAVOJE
svetainėje.
Birželio 16-23 d. — Detroi
to „Baltijos" ir „Gabijos" tun
tų stovykla.

Kennebunkport, ME
Rugpjūčio 11-18 d. —
Ateitininkų sendraugių poil
Birželio 24-liepos 7 d . — sio savaitė Tėvų Pranciškonų
Moksleivių ateitininkų stovyk vasarvietėje, Kennebunkport,
Maine.
la.
Liepos 8-20 d. — Jaunučių
Asta M. Astrauskas, MD
ateitininkų stovykla.
Vaikų gydytoja
PaJoa Pedlatrics

Liepos 22-29 d. — Sen
draugių ateitininkų stovykla.

706-923-6300
Chteago Pedlatrics
773582-6500

Liepos 29-rugpjūčio 5 d.
— „Heritage" angliškai kal
bančio lietuvių kilmės jauni
mo stovykla.

DR. RUSSELL NNLER, MD "
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR
CHIRUROA8
Perėmė dr. P. Kisieliaus praktiką
Oak Park Physfcians Office

Rugpjūčio 5-12 d. — Li
tuanistinių mokyklų mokytojų
savaitė.
Rugpjūčio 12-19 d. — Tau
tinių šokių mokytojų savaitė.
Rugpjūčio 19-26 d. — Lie
tuvių Fronto bičiulių stovykla.

Rugpjūčio 31-rugsėjo 3
— Pasibaigus mūsų ASS CV d. — Ateitininkų studijų sa
kadenrijai, reikėjo kaip sora vaitgalis.
surasti kas organizuos Sen
draugių stovyklą Dainavoje.
Liepos 29 d. — Dainavos
Nutariau kreiptis į tas jaunas metinė šventė ir rėmėjų
šeimas, kurios, prašant pagal suvažiavimas.
bos, ar prisidėti prie kokio sto
vyklos rengiamo darbo, niekad
Dėl stovyklų informaci
man neatsisakydavo. Paskam jos prašoma kreiptis į atskirų
binau Dainai ir Viktutei, iš stovyklų vadovus.

0626 W. Cermak Rd.,
Berwyn, H. 60402
TeL 706464-1546.

DAUAA.CEPELĖD.D.S.
DANTŲ GYDYTOJA
7915 W. 171 SL
Tintsy Park. IL 80477
706-614*171
Valandos pagal susitarimą

TERESĖ KAZLAUSKAS, MD.
Vaikų gydyto)*
900 Ravinia PI.. Ortand Park, IL
Tat 708-349-0887.
Priklauso Palos ir Christ Hgoninėmt.
Nuolaida naujai atvykusiems.
DR. DALIA JODWALIS
DANTŲ GYDYTOJA
15643 W. 127*89.
8uft»101
Lement, IL
Tat 930-243.1010

DRAUGO prenumerata yra mokama ii anksto
Metams
1/2 metų
3 men.
JAV
$100.00
$60.00
$38.00
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$65.00
$45.00
Tik šeštadienio laida:
JAV
$60.00
$45.00
$33.00
Kanadoje ir"kitur (U.S.) "'
" " $65.00
$50.00
$38.00
Užsakant j Lietuvą;
Oro paštu
$500.00
$250.00
Reguliariu p a * t a " " " i ^ Z Z . I l . " Z Z *100.00
$55.00
Tik šeštadienio laida oro paštu
$160.00
$85.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu $55.00
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turini neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo.
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.
DR. PETRAS ZLK3BA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Kab. tai. 773-582-6800
Namų tai. 847-381 -3772
MIDVVAYCLINIC.S.C.
4940 S. Cicero Ava.
Chicago, IL 60638
Valandos susitarus

Ramoną C. Marsh, MD SC
Obstetrics & Gynecology
382S Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515
630-852-9400
Valandos pagal susitarimą

DR. EUGUUS

LEUS

AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA
1192 Wa*er S t , Lemont. IL 60439
1301 CoppMfiald Ava., Suite 113.
Jofet, IL 80432

Tel. 815-723-1854
DR RAMUNĖ MAOJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA
9356 S. Robertą Road
HtekoryHMs
Tel. 709-598-2131
Valandos pagal susitarimą

DR. VIUUS

MIKAmS

ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS
FAMLYMEDtCALCUNfC
10811W. 143 St Ortand Park, IL 60467
PiSdauso Palo* Community Hospttal
Stvsr Crecs Hotpsal

Valandos pagal susitarimą
Tat 708-460-2500

Cardmc Dimgnoait, LTD.

6417W.87Str.
Oak Lawn, IL 60453
Tai. 773-436-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą

DR. LINA POŠKUS
DANTŲ GYDYTOJA
4635W.63St.
TeL 773-736-7730
Valandos susitarus.
JONAS V.PRUNSKIS. MD
TERRIDALLASPRUNSKIS,MD
GREGORY SUELZLE, MD
SOOTT GREEMVALD, MD
Mnois PaJn Tneatmeot Institute
r^ajsroa^aprando, gaktos, sanartų,
vaSo, sunkinių ovuovisteja bei kt
vietų skauemo gydymo apeciafstai

Chicago: 312-726-0800
East Dundee: 847-551-1212
McHenry: 815-363-9595
Eik Grove: 847-718-1212
ir Libertyville.
www.ininoispain.com
DR. DANA

M.SAUKUS

Dantų gydytoja
SMC Q l l « i i i i t i « l i i i QM

WiHLtiislii,IL 60184
TeL 708-344-1694
Valandos pagal susitarimą

SURENDER LAL, M.D.
Specialybė - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chteago, IL 60652
Te*. 773-434-2123

Valandos pagal susitarimą.
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VEJAI VEL KITI
Juos atpūtė ką tik Lietuvą
išgyręs „Financial Times". Ir
kaip tik tuo laiku, kai Euro
poje stipriai subangavo vilnys
už Baltijos valstybių pakvie
timą į NATO ateinančiais me
tais Prahos konferencijoje. Nešokinėkit iš džiaugsmo, įspėja
šis, visada nuosaikus ir gerai
informuotas, laikraštis. NATO
narių suvažiavimas Prahoje
gali nieko nepakviesti, nes to
kiam sprendimui pagrindas
yra gana rimtas. „FT" teigia,
kad apetitas NATO plėtrai
Europoje mažėja, nes naujos
narės per brangiai kainuoja.
Čekija, Lenkija, Vengrija kari
niu pasirengimu ir šiam tiks
lui skiriamais pinigais NATO
reikalavimų nepatenkino, sa
vo narystės nepateisino. O ki
tos devynios kandidatės dar
blogesnėje ekonominėje padė
tyje. Laikraštis siūlo joms ieš
koti artimesnio ryšio tarp
NATO ir Europos Sąjungos
(ES). Dėl saugumo nesijaudi
nančias Baltijos tautas siūlo
raminti naryste ES, nes joms
būtų parodytas toks pat politi
nis ir ekonominis solidaru
mas, kurio jos tikisi iš NATO.
Laikraštis Rumunijai teikia
pirmenybę, nes ji, dėl nepa
kankamo pasiruošimo, į Euro
pos Sąjungą dar negalės būti
priimta. Tikrai keista logika:
netinkanti į ES, valstybė tin
ka į NATO. Be to, vėl ta pati
Rusijos giesmelė: reikia į ją
atsižvelgti. „Financial Times"
siūlo apskaičiuoti jėgų pusiau
svyrą: atominių ginklų maži
nimą, su buvusia Sovietų Są
junga sudarytas sutartis, ypač
Rusijai nepatinkančią JAV
priešraketinės gynybos pro
gramą, kuriai Putin ypatingai
priešinasi.
Št pastaroji, atrodo, ir yra
patogiausias Rusijos preziden
to bei jį palaikančių visų rusofilų arkliukas, kuriuo bando
pasijodinėti ir Vokietija. Ne
tik dabartinė žaliųjų — social
demokratų koalicija, bet ir de
šinieji politikai. Buvęs užsie
nio reikalų ministras Kinkei
ką tik Berlyne viešėjusiam
Paulauskui aiškino Vokietijos
nenorą erzinti Rusijos dėl Bal
tijos kraštų politikos NATO
atžvilgiu.
„Financial Times" keliamų
vėjų kryptimi papučia ir Reu
ters žiniasklaida, priminda
ma, kad Baltijos kraštų pri
ėmimas į NATO pavojingai
priartins ją prie Rusijos sie
nos. Tačiau nuosaikesni Va
karų Europos diplomatai iš to
tik pasišaipo: jau 50 metų prie
Rusijos šiaurinės sienos priei
na NATO narė Norvegija, prie

pietinės (buvusios sovietijos)
— Turkija, per Beringo są
siaurį — Amerika. O dar vie
na ir gana didelė banga, prie
šinga „Financial Times" vė
jams, šiomis dienomis nusirito
per Europą „Wall Street Jour
nal" puslapiais. Ypatingai ge
rą, logišką, nesidrovinčiai pri
menančią ir Vakarų dvipras
mišką politiką Rusijos paverg
tų tautų atžvilgiu, Havel kal
bą Bratislavoje aptardamas,
šis, visame pasaulyje garsus ir
įtakingas, dienraštis klausia:
„Kokią teisę Rusija turi vetuo
ti savo rytų kaimynių pri
ėmimą į NATO? Kodėl tų žmo
nių, kurie laikė pavergę mili
jonus, jautrus užsispyrimas
turi būti taip švelniai glosto
mas ir atsižvelgiamas Vaka
ruose? Kodėl tokią nuotaiką
sudaro Clinton valdžioje buvę
rusofilai? Dienraštis teigia,
kad nuolaidžiavimas Rusijai
buvo Clinton politika, pumpa
vusi Rusijai milijardus, kurie
dingo Juodoje skylėje". Kai
keli Europos kraštai, vadovau
jami Vokietijos, yra tik drung
ni Baltijos valstybių priėmi
mui į NATO, turi prabilti pre
zidentas Bush, toliau sampro
tauja „Wall Street Journal",
primindamas, jog kandidatės
mano, kad jo teigiamas pasi
sakymas paveiktų ir svyruo
jančias Europos valstybes. To
kiam pasisakymui JAV prezi
dentui dienraštis siūlo panau
doti savo kalbą Varšuvoje, kur
Bush lankysis birželio vidury.
„Wall Street Journal" Europos
laidos redaktorius Frederick
Kemp tvirtai pritaria NATO
plėtrai, įskaičiuojant ir Balti
jos valstybes, kaip „baigmę ne
baigtos moralinės ir istorinės
atsakomybės".
Landsbergis šį kartą
pataikė
„VVashington Post" bendra
darbis Jim Hoagland spėlioja,
kad keturis mėnesius vengęs
su Putin susitikti, viešėdamas
Europoje birželio mėnesį,
Bush su juo, nors ir trumpo
pokalbio, bet visgi susitiks.
Apie ką jie kalbėsis? Jautriau
sios dvi temos — aiškios: Ame
rikos priešraketinė gynyba ir
NATO. Jeigu jas lies, vėl aiš
ku — lies ir Baltijos kraštų
narystę. Abiem atvejais Putin
griežtai prieš. Bush kietas dėl
priešraketinės gynybos, bet
mažai aiškus dėl Baltijos
kraštų narystės NATO. Ko
kios gali būti pokalbio išva
dos? Be abejo, iš priešrake
tinės gynybos lauko Bush ne
sitraukė nė colio, bet jam,

DABARTIS KELIA KLAUSIMUS
ISTORIJAI(l)
•
Apskritai, Pa
lenkė yra net istorikų už
miršta, atrodo, kad ji kažkur
Baltarusijoje. O juk čia —
LDK teritorija, atitekusi Len
k t a i po Liublino unijos. Mums
atrodo, kad dabartinė Lenki
jos siena eina sulig Liublino
unija. Nieko panašaus. Yra
Palenkėj žemių, kurios iki pat
1795 metų nepriklausė Lenki
jai, o priklausė Trakų vaivadi
jai arba LDK Iki Augustavo
mes dar žinom, kad čia Trakų
vaivadija, bet kad Supraslis
nebuvo Lenkuos karūnos val
da, to mes nežinom. O kas ži
no, kad Supraslyje stovi Chod
kevičių funduota
gotikinė
cerkvė!
— Kaip atsitiko, kad šė
m e s po Liublino unijos pe>.
rėjo Lenkijai?
— Neperėjo! Tas ir yra, kad

neperėjo. Mes užmiršom, kad
jos priklausė LDK net po
Liublino unįjos. Ir visiškai
esam užmiršę, sakykim, Rad
vilų Palenkės Bialą — kad ši
teritorija už Bugo net po Liub
lino unijos priklausė LDK Tie
dalykai man pačiam buvo at
radimai. Arba, sakysim, bent
jau taip lenkų istorikai sako,
Vytauto mūrinė bažnyčia Mel
nike. Šitie dalykai visiškai ne
įvesti į mūsų savimonę. Vy
tauto dvelksmas Lucke — tai
yra akivaizdžiai istorinė Vy
tautų laikų pilis.
— Ir kokia šio LOK pavel
do būklė?
— Būklė puiki. Lenkų, uk
rainiečių restauratorių sutvar
kyta. Čia net ir Vytauto atmi
nimas labai sergstimas —
Lucke yra „Vytauto karūnos"
restoranas. Labai gražu Nes

Žemės Okio parodoje Kaune, kurią kasmet suruošia Žemės ūkio universitetas Kaune, š. m. kovo mėnesi. Iš
kairės: garbės konsule Cleveland, OH, Ingrida Bubliene ir Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministras Kęstutis
Kris tanai tis.

nors ir nebūtina, bet visgi į Lietuvos, Latvijos patarimus
mieliau būtų gauti Putin pri visoms Baltijos valstybėms
tarimą. Ar nesužavės jo Rusi laikytis draugystėje ir nelaiko
jos prezidento siūlymas: ne savęs „baltieėiu". Per penke
prieštarausiu tokiam planui, rius tarnybos metus šis 47
jeigu mainais gausiu pažadą metų Estijos užsienio reikalų
bent atidėti Baltijos kraštų ministras, atsukęs nugarą ki
kvietimą į NATO. Ir ką Bush toms Baltijos valstybėms ir
atsakys? Kiek jam svarbi Lie savo keistais pareiškimais
tuvos, Latvijos, Estijos valsty dažnai jas užpykdęs, įjungė
bių politinė padėtis, jų saugu Estiją į Vakarų Europos erd
vę, Estijai, pirmai iš Baltijos
mas? Ar tokie mainai galimi?
Neseniai Vašingtone lankę valstybių, gavus kvietimą į
sis Lietuvos politikas Vytau Europos Sąjungą, kiekvienoje
tas Landsbergis spėja, kad ga iš jų atidarė po veiklią amba
limi. Iš jo pareiškimo spaudai sadą, į užsienio reikalų minis
susidaro įspūdis, kad jis nepri teriją susodino jaunus, kom
taria kovo pabaigoje Maskvoje piuteriais dirbančius, sveti
viešėjusio prezidento Adam mas kalbas mokančius, tar
kaus teigimui, jog Putin su nautojus, susidarė daug pa
Lietuvos naryste NATO jau žinčių tarp Vakarų Europos
susitaikęs. Buvęs Lietuvos politikų ir dabar labai uoliai
Aukščiausiosios Tarybos ir siekia NATO narystės Estijai.
Seimo pirmininkas, dabar Sei Vakarų Europos diplomatai
mo narys, kalbėjo: „Mes netu arba jį labai mėgsta, arba jo
rime turėti iliuzijų, kad Rusija nekenčia.
Maždaug taip ilgu rašiniu
jau susitaikė ar susitaikys su
NATO plėtra į Baltijos vals
tybes. Jeigu JAV įsileis į abi
derybas iš karto, atsiras abi
pusių nuolaidų galimybė". Bet
jis turįs vilties, kad „JAV į to
kias derybas nesivels".
Tačiau vargu, ar tos vilties
užteks, šį kartą Landsbergis
teisus, bet tas jo teiginys ne
naujas, daug kartų kartotas
Europos ir JAV žiniasklaidoje,
svarstytas ir šioje skiltyje, nu
sistebint
tik
prezidento
Adamkaus Putin „susitaiky
mo" supratimu. Putin nusitei
kimas jau seniai aiškus. Klau
simas tik, ką mūsų vyriausieji
daro tokiam jo nusiteikimui
nunulinti?

Estijos užsienio reikalų mi
nistrą Toomą Ilves apibūdina
„Wall Street Journal" (2001.
05.10) Europos laida. Tai jau
trečias Estijos politikas, pa
kliuvęs į didžiosios JAV žiniasklaidos akiratį. Apie prezi
dentą Lennart Meri, premjerą
Mart Laar rašė „New York
Times" ir „The Economist".
Toomas Ilves estų pabėgėlių
(DP) sūnus, gimęs Stockholme, mokslus baigęs Columbia
universitete New York, tris
dešimt metų išgyvenęs Ameri
koje, vadovavęs Laisvosios Eu
ropos radijo Estijos skyriui,
grįžo tarnauti Estijai. Buvo
Estijos ambasadorius Vašing
tone, o dabar labai sėkmingai
vadovauja jos užsienio politi
kai ir, kaip Estijoje, taip ir
užsienyje labai gerai žinomas,
teigiamai vertinamas. Todėl
nenuostabu, kad Estija pasau
lyje kitas dvi Baltijos vals
tybes lenkia.

Akiratyje vėl estai
Toomas Ilves atsisako moky
tis rusiškai, nors trečdalis Es
tijos piliečių tą kalbą vartoja,
jis niekina žurnalistus, vadi
nančius Estiją buvusia sovietų
respublika, nekreipia dėmesio

Š.m. balandžio pradžioje Lietuvos ambasada Vašingtone dalyvavo tradi
ciniame „Vyšnių žydėjimo festivalyje". Lietuvai festivalyje atstovavo kau
nietė, Vytauto Didžiojo un-to studentė Šartlnė Kubiliūtė (pirmoji iš
dešinės).

vyžiuje. Laimingas likimas ma. Matyt, dėl to Vakarai ir
lėmė, kad Radvilų rūmuose yra sugalvoję — konservuobolševikai iškart įkūrė sanato kim, neleiskim sugriūt dau
riją. Dėl to Nesvyžius ir išliko. giau, negu dabar. Tai yra la
Kai kur baltarusiai labai gra bai svarbu.
— LDK laikais j u k statė
žiai sutvarkę: sakysim, Miro,
Lydos pilys. Liūdniau atrodo vienu metu n e vieną pilį, o
Krėva, bet neatrodo liūdniau, kelias iš k a r t o . Bet t a d a
galėjo, o šiandien mes nekaip Medininkai.
— Ar k e t i n a m a Krėvos begalim k a s keleri metai
pilt atstatyti, kurioje, k a i p atstatyt po pilą?
— Bet, matot, tais laikais
žinome, b u v o n u ž u d y t a s
visuomenė buvo kokia! Šian
Kęstutis?
— Apie Krėvą man sunku dien demokratiška visuomenė,
pasakyt. Senokai bebuvęs. Ne visi žmonės nori bent šiaip
manęs to reikėtų klaust, o pi taip gyvent. O tada niekas
lių tyrinėtojų. Kai kur yra ir nežiūrėjo. Mes gi nežinom
nykesnių vaizdų. Pavyzdžiui, baudžiauninkų kasdienybės,
labai liūdina Alšėnai — Sa kaip tie žmoneliai turėjo gy
piegų pilies vaizdas, apgriuvę vent. Niekas neklausė visuo
Ružanai. Bet tokių vaizdų tur menės. Dėl to neturim teisės
būt ir Lietuvoje atrastume. -XXI amžiaus sandūroje iš
Čia nieko baisaus — visas mū aukšto žiūrėti ir į tokius da
sų to pakraščio dėsnis — pras lykus. Pavyzdžiui, daliai vi
tokai su savo paminklais el suomenės gali tikrai atrodyti,
giamės. Bet tam reikia labai kad yra bedarbių visuomenė,
didelių lėšų, nes tai stambūs kam imt ir iš tikrųjų atstatistatiniai, vargu, ar vietinių nėt. Atstatysim, kai praturbendruomenių
pastangomis tėsim. Suspėsim. Nieko neat
kas nors galėtų būti padaro- sitiks. Pasaulis nuo to neapsi-

vers, kad mes neturim tokios
pilies. Man kartais šiek tiek
kelia nerimą, kad nereikėtų
beatodairiškai visko imtis.
Reikėtų nustatyti prioritetus.
Trečiasis Lietuvos
krikštas
— Ar j ū s d a b a r t i n i ų poli
tikų sprendimuose įžvelgiat istorijos s u k a u p t ą pa
tirtį? J u k panašios situaci
jos, tiesa, kitomis aplinky
bėmis, atsikartoja.
— Šiandieninėje politikoje
aš nematau istorijos. Kuria
prasme? Istorijos per daug ir
nereikia. Bet jeigu visuomenė
tik žiūri atgal, galvoja apie sa
vo praeitį ir rengia minėjimus,
tai reiškia, kad ji jau yra pen
sininkų visuomenė ir propa
guoja pensininkų kultūrą. Tą
amžinatilsį Vytautas Kavolis
yra pastebėjęs. Tuo nereikėtų
didžiuotis. Pavyzdžiui, mane
tik erzina, kad pas mus istori
ja dažniausiai prisimenama
būtent per minėjimus. Istori
jos gerąja prasme nematau
mūsų politikoje dėl to, kad ji

Su gegužės mėnesio pabaiga
mokslo metus baigia ir lietu
viškosios šeštadieninės mo
kyklos, nors daug valdiškųjų
juos nutęsia ir į birželį. Antra
vertus, lietuviškoms mokyk
loms darbo nesutrukdo moky
tojų streikai, iššaukta policija,
kai į klasę moksleivis atsineša
šaunamąjį ginklą, nepakenkia
ir mūsų LB Švietimo tarybos
įsakinėjimai,
reikalavimai...
Didžiausias visgi kenkėjas,
siekiant lituanistinių žinių,
yra mokslo metų trukmė —
kiek vis dėlto nedaug tų
šeštadienių; kokios trumputės
tos keturios ar penkios valan
das, kurių metu mokytojai
stengiasi įdiegti kiek galima
daugiau žinių, o didžioji dalis
mokinių visaip „gudrauja",
kad tik tos žinios prasprūstų
pro šalį...
Nepaisant čia paminėtų —
ir keliskart daugiau nepa
minėtų — trukdymų, lietuviš
kųjų mokyklų įnašas į už
sienio lietuvių visuomeninį,
kultūrinį, tautinį gyvenimą
yra neapskaičiuojamas. Jis
atsveria ir mokytojų pastan
gas, ir tėvams susidarančius
nepatogumus, ir net mokslei
vių murmėjimą, kai šešta
dienio ryte reikia keliauti
(kartais net gerokai toli) į lie
tuvišką mokyklą. Ta nauda
jau visi, kas tik norėjo, galėjo
įsitikinti, pusšimtį metų gy
venant labai toli nuo savo
kilmės krašto, kurio mūsų vai
kai niekuomet nebuvo matę.
O kad lietuviškos mokyklos
lankymas ar lietuvių kalbos
mokėjimas kam būtų paken
kęs, girdėti tikrai neteko...
Galbūt — kaip tik atvirkščiai:
mokėdami kitą kalbą (lietu
vių) šalia visur aplinkoje ai
dinčios angliškosios, vaikai
kažkaip lengviau įsisavino ir
pastarosios gramatiką, sintaky
sę. Jų nuomone, jeigu jau įma
noma išlinksniuoti lietuvių
kalbos dalyvį ar atsiminti vi
sus veiksmažodžio laikus bei
nuosakas, kelios anglų kalbos
gramatikos taisyklės — vieni
juokai!
Kaip vis tik malonu, kai
šiandien į lietuviškas šešta
dienines savo atžalyną (tiek
pat besispyriuojantį, tiek pat
nenorintį šeštadienio ryte kel
tis) veža anuometiniai tų mo
kyklų mokiniai. O tokių dau
guma, net tų, kurie sukūrę
mišrias šeimas. Tą pozityvų
reiškinį galime matyti ir iš
pastaruoju metu pasireiškusio
mokinių skaičiaus gausėjimo ,
ir net naujų mokyklų įsikū
rimo. Atrodo, kad jau praėjo
lietuviško švietimo nykimo
yra vienadienė. Nėra perspek
tyvos. O tą perspektyvą gali
ma šiandien brėžti ne nuo nu
linio taško į ateitį, o nuo isto
rijos suk ptų vertybių ir idė
jų. Ligi šiol lieka neatsakytas
klausimas, kurlink bando ju
dėti mūsų visuomenė? Aš bū
čiau linkęs, kad pasimokyti iš
istorijos galima ne tiek politi
kos, konkrečių veiksmų, bet
tam tikro buvimo tįarp Euro
pos visuomenių. Manyčiau,
kad mums reikia mokytis ne
tiek iš iškilių XVI ar kitų
amžių veikėjų. Galbūt galima
būtų pasimokyti iš XX a. ket
virtojo dešimtmečio: kokia
tuomet vyksta karšta polemi
ka, ką turi daryti visa tauta?
Kaip tik pradeda eiti Juozo
Keliuočio žurnalas „Naujoji
Romuva", ir pirmame numery
skaitome: „Mes nieko dar ne
galime griauti, nes nieko dar
nesame pastatę*- Atrodo, kad
viską visuomenė pradeda nuo
nulio, kad ligi tolei nebuvo nei
Maironio, nei S. Daukanto,
nieko. Postūmį visuomenėje

rudenį

laikotarpis, pūstelėjo šviežio
tautinio sąmoningumo vėjai,
kurių ošimas nupūtė dulkes
net nuo abejingumu viskam,
kas lietuviška, padengtų sąži
nių.
Tačiau yra dar viena to atgi
mimo priežastis, kurios jokiu
būdu neturime pamiršti; Tai
dabar atvykstančių iš Lietu
vos šeimų atžalyno įsijungi
mas į lituanistines mokyklas.
Ir ne vien mokinių, bet ir mo
kytojų, ir jaunų tėvų, sutin
kančių pasidarbuoti tėvų ko
mitetuose, kurie iš esmės yra
tikrie mokyklų išlaikytojai. O
jų skaičius jau toks žymus,
kad niekas nedrįstų jo neigti.
Netenka abejoti, kad tas
skaičius didės, kai vis nauji
imigrantai atveš savo jau
nimėlį į šeštadienines. Tad
tikrai atėjo laikas pažvelgti į
lietuviškojo švietimo ateitį,
kad ji patenkintų ir dabar iš
Lietuvos atvykstančius, ir čia
jau gimusių tėvų vaikus. Pir
miesiems lietuvių kalba tikrai
nesudaro sunkumų ir šešta
dieninių mokyklų programos
gali nepatenkinti visų porei
kių, norint patobulinti žinias.
Pastariesiems visgi lietuvių
kalba yra antrinė, nelengvai
jungiama į sakinius, sunkiai
atrandant tinkamą išsireiški
mą ar žodį. Tiesa, turime veik
lią JAV LB Švietimo tarybą,
kuri atkreips dėmesį į šias
problemas ir jas spręs. Antra
vertus, klasės draugai, gerai
mokantys lietuvių .kalba, yra
nemažiau vertinga lietuviško
švietimo dalis, kaip gramati
kos pamoka...
Užsibaigiant mokslo me
tams, norime dar kartą pa
brėžti lietuviškojo ..Švietimo
svarbą, juo labiau dabar, kai
Lietuva laisva ir mūsų atža
lynui atsiranda daugiau progų
ją aplankyti, bendrauti su gi
minėmis. Ypač raginame nese
niai atvykusius leisti savo
vaikus į šeštadienines. Gai
lėtis neteks. Tačiau ir čia atsi
randa kliūčių, kurios nėra to
kios opios ilgiau ar visą gyve
nimą čia gyvenantiems. Tai
išlaidos. Ne kiekvienai šeimai
mokslapinigiai, ypač jei mo
kyklą lanko keli vaikai, yra
lengvai
surandami. Todėl
svarbu, kad atsirastų pagal
bos juos sumokėti. Tai gali
būti LB apylinkė, įvairūs
rėmėjai, mecenatai, organiza
cijos. Juk investuojame į savo
lietuviškojo išlikimo ateitį,
todėl pasirūpinkime, kad nei
vienas vaikas dėl finansinių
sunkumų, nebūtų paliktas už
lietuviškos mokyklos durų!
suteikia naujoji ketvirtojo de
šimtmečio arsininkų — daili
ninke, poetų karta. Šiai kartai
buvo aišku, kur eiti ir ką dary
ti: „Mes turime siekti Europos
viršukalnių".
Diskutuojama,
kaip ta naujoji Lietuva turi
būti kuriama, kaip tautiškas,
liaudiškas menas turi būti
kombinuojamas su Europos
tradicijomis.
Kokie
vyko
svarstymai ir diskusijos! Tai
buvo ne tik kultūros, bet kar
tu ir visuomenės egzistencinio
modelio paieškos. O šiandien
atrodo, kad mūsų pagrindinė
problema, kokioj lovoj minist
ras užsienyje gulėjo, kaip ap
sukruoliai valstybės panosėje
iš valstybės kišenės kraunasi
turtus ir pan. Mes rimtais vei
dais metų metais diskutuojam
apie elektros tiltus į Vakarus,
o tų tiltų kaip nėra, taip nėra.
Žodžiu, absoliučiai vienadie
niai dalykai. Nėra tų didžiųjų
polemikų, dėl kurių; mes
svarstytume: ar mes apskritai
kaip visumenė kiek nori dar
gyvuosime?
(B.d.)
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BRANDOS EGZAMINŲ SESIJA
LIETUVOS MOKYKLOSE

LIETUVIŲ GRĮŽIMO Į TĖVYNĘ
INFORMACIJOS CENTRAS

Gegužės 2 d. valstybinės lie
tuvių kalbos egzaminu Lietu
vos bendrojo lavinimo mokyk
lose
prasidėjo
pagrindinė
brandos egzaminų sesija.
Pasak Švietimo ir mokslo
ministerijos pranešimo, šie
met egzaminus laikys 3,000
moksleivių daugiau nei per
nai. Bendrojo lavinimo mokyk
los brandos atestato siekia
apie du trečdaliai Lietuvos
jaunuolių.
Visi abiturientai, siekiantys
bendrojo lavinimo brandos
atestato, turi išlaikyti penkis

Gedimino pr.24 Vilnius 2600. Tel. (370 2) 31 3 623. Faksas. (370 2) 31 3 624.
EI. paštas: info@lgitic «t Interneto puslapis: www.lgitic.lt

•

UŽSIENIO LIETUVIŲ KLUBO
SUSIRINKIMAS

Gegužės 4 d. savo įprasti
nėje vietoje, Šlapelių na
muose-muziejuje, rinkosi Už
sienio lietuvių klubo nariai.
Gera proga ne tik susitikti se
nus pažįstamus, bet ir paklau
syti įdomaus pranešimo, šį
kartą tai sutiko padaryti Lie
tuvos ekonominės plėtros
agentūros direktorius Vytau
tas Gruodis. Jo tema —
„Lietuvos ekonomikos plėtra
ir užsienio investicijos".
V. Gruodis pradėjo nuo to,
kad jo tema yra optimizmas.
Jis susitinka su daugeliu
stambių užsienio verslinin
kų ir kompanijų, supažindina
juos su Lietuvos verslo gali
mybėmis, infrastruktūra, eko
nominiais, geografiniais, de
mografiniais ir kitais rodik
liais. Šį kartą jis naudojosi
skaidrių rinkiniu, kuris buvo
demonstruojamas Japonijoje
prezidento Vlado Adamkaus
vizito metu. Skaidrės viena po
kitos, nors šiek tiek strigo
kompiuteris, supažindino ir
klubo narius su tais skaičiais,
kurie atspindi laipsnišką in
vesticijų didėjimą Lietuvoje,
ekonominius pokyčius, kurie
apskritai yra teigiami. Galima
paminėti turėtą iki Rusijos
krizės 5 proc. metinį ekono
minį augimą, kuris dabar ir
vėl atsigauna. Jau tik 20 proc.
ūkio priklauso valstybiniam
sektoriui. Dar laukia dideli
darbai energetikos restruktū
rizacijoj ir privatizacijoj. Pa
grindiniai Lietuvos kaip inYčštitįų objekto privalumai
yra šie: 1. geografinė padėtis,
2. pastovi bankų sistema, 3.
konkurentabili, kvalifikuota ir
labai produktyvi darbo jėga, 4.
geri keliai, 5. gerai veikiančios
ryšių sistemos. Kalbant apie
darbo jėgos konkurentabilumą, galima paminėti, kad mo
kami atlyginimai sudaro vieną
dešimtąją dalį to, ką darbda
viai turėtų sumokėti Vokieti
joje. Šiandien 94 proc. už
sienio investuotojų paklausti,
ar ir vėl ateitų į Lietuvą, jeigu
reikėtų viską pradėti nuo pra
džių, atsako teigiamai.
Pati didžiausia problema
yra ta, kad užsienio investuo
tojai dar mažai apie Lietuvą
žino. Pamatę viską savo aki
mis, jie dažnai sako, kad Lie
tuva yra geriausiai saugoma

Europoje paslaptis. Deja, ir
vyriausybė šiuo metu daugiau
priversta rūpintis krizių vady
ba (crisis management) ir ne
turi kada pagalvoti apie tai,
kad „reikia investuoti į inves
ticijas". Tačiau nepaisant val
džių kaitos, savo politika Lie
tuva yra labai stabili šalis.
Deja, žiniasklaida čia taip pat
neatlieka teigiamo vaidmens,
nes dėl savo pačios populiaru
mo pernelyg vaikosi sensacijų,
skandalų, detektyvinių isto
rijų. Tik „Ve 'o žinias" V.
Gruodis nurodė kaip vienin
telį šia prasme solidų leidinį.
Nors matoma daug su refor
momis susijusių sunkumų ir
jos nevyksta taip greitai kaip
norėtųsi, visgi jos vyksta daug
sėkmingiau negu daugelyje
kitų Rytų Europos regionų.
Pagrindiniai trūkumai — vis
dar nenusistovėję įstatymai,
biurokratijos savivalė, korup
cija.
Taip pat V. Gruodis pa
sidžiaugė savo institucijos internetinės svetainės (http-7/
www.lda, ltl) populiarumu ir
kokybe. Tarptautiniu vertini
mu tarp 150 valstybių analo
giškų institucijų internetinių
svetainių ji buvo pripažinta
antra iš geriausių po Pietų
Korėjos, o tai reiškia, kad yra
pirma Europoje.
Susitikime dalyvavusi Lie
tuvos garbės konsule Clevelande Ingrida Bublienė pritarė
išsakytoms mintims, kad Lie
tuva mažai populiarinama, ir
labai svarbu atsivežti versli
ninkų iš pasaulio betarpiškam
susipažinimui su vietinėmis
galimybėmis. AgroBalt paro
dos metu ji užiminėjo Ohio
valstijos delegaciją su jos
žemės ūkio vyriausiuoju vado
vu priešakyje (prilygtų žemės
ūkio ministrui). Visi svečiai
turėjo kuo stebėtis ir rasti pa
grindo tolimesnių bendradar
biavimo planų kūrimui. Ir pati
konsule negalėjo patikėti, kad
Kaune egzistuoja toks moder
nus pieno tikrinimo centras,
kokioji nematė ir Amerikoje.
Pabaigoje klubo pirmininkas
Edmundas Kulikauskas trum
pai papasakojo apie draugijos
„Pilis" veiklą, apie organizuo
jamą ekskursiją į Karaliaučių,
pavaišino susirinkusius „Val
dovų rūmų" saldainiais.

LIKIMAI
Su Harold VVillson ir jo
žmona Louis susitikome vieš
butyje „Grybo namai" Vil
niuje. Jis norėjo interviu iš
Nijolės Sadūnaitės, o manęs
paprašė būti vertėju. Iš susi
rašinėjimo žinojau, kad Ha
rold rašo knygą „Lithuania —
the Undestructable Soul", ir
siekia susitikimo su Nijole,
nes jį sužavėjo kai kurios jos
mintys knygoje „Radiance in
the GULAG".

Užsimezgus pokalbiui, suži
nome, kad Harold močiutė
išvyko iš Alytaus dar prieš
Pirmą pasaulinį karą, o jis
pats yra iš Pietų Bostono. Ha
roldas buvo ir aktorius, ir
rašytojas, bet visą gyvenimą,
kaip galėjo, taip sekė įvykius
Lietuvoje, domėjosi jos istori
ja. Dabar jo paskutinis gyveni
mo projektas yra ši knyga apie
Lietuvą. Aš tylomis pagalvo
jau, — kodėl „paskutinis"? Na,

Netikėtas svečias iš Amerikos ieško medžiagos savo knygai. !š kaires H
VVilson, Jadvyga Bieliauskiene.

Užsienio lietuvių klube Vilniuje gegužes 4 d

Susirinkusiems kalba V. Gruodis

gal žmogus ruošiasi pailsėti.
Bet apie tai vėliau.
Knygos autoriui ypatingą
įspūdį darė Nijolės Sadūnaitės
kalba teisme, kurioje ji iš
reiškė krikščionišką
meilę
teisėjams ir sakė, kad norėtų
būti stipriau nubausta, nes tai
reikštų, kad ji daugiau pasi
tarnavo tėvynei. Savo drąsia
laikysena ji privertė sovietinės
sistemos parankinius nejau
kiai gūžčiotis ir slėpti žvilgsnį,
tarsi jie patys būtų teisiami.
Jautėsi, kad Harold yra daug
skaitęs ir apie partizaninį
judėjimą, ir apie tremtinių
kančias, ir apie vėlesnius disi
dentų persekiojimus. Tačiau
dabar jam pasirodė, kad žmo
nės čia labai gražūs ir links
mi, kad net sutikti elgetos
ypatingi — atrado tokių, kurie
rinko pinigus mokslui. Jie abu
su žmona stebėjosi, kaip gali
ma po tiek Golgotos metų
šitaip linksmai, lyg niekur
nieko, jaustis. Bent tokie buvo
jų įspūdžiai iš vaizdų gatvėse,
kavinėse, aikštėse.
Nesiimsiu perteikti visų at
sakymų ir interpretacijų. Apie
tai, tikėkimės, bus galima pa
skaityti knygoje. Harold jau
rytojaus rytą ruošėsi leistis į
kelionę aplink Lietuvą, aplan
kyti paminklą Ramanauskui
Alytuje, susitikti su arkivys
kupu S. Tamkevičiumi, pasi
dairyti Šiluvoje, pajūryje, ap
klausti dar daugelį žmonių.
Visa tai turi papildyti jo žinias
apie Lietuvą, kurios iš M.
Gimbutienės raštų siekia pa
gonybės laikus, o iš kitų stu
dijų — viduramžius, carizmo
priespaudą ir sovietine oku
paciją. Besiklausant Harold'o,
gali atkusti dabartinės žiniasklaidos prislopintas pasi
didžiavimo savo kilme jaus
mas, nes jis vardino ilgą savo
sudarytą sąrašą, liudijantį he
roizmo apraiškas mūsų istori
joje, pradedant Pilėnais ir bai
giant paskutinėmis disidentų
bylomis. Jis prašė Nijolės ir

Icl Vvildon. Nijolė Sadtinaitė, Mr>

pokalbyje dainavusios Jadvy
gos Bieliauskienės, jeigu jos
turi, pateikti viską, kas galėtų
dar papildyti jo ilgą sąrašą.
Prieš išvykdamas iš Lietuvos,
Harold vėl bus tame pačiame
viešbutyje, o, be to, dar galima
su juo palaikyti ryšį elektroni
niu paštu. Abi pašnekovės jau
pasiraitojo rankoves ir ruošia
si užversti svečią dokumentų
ir istorijų šūsnimis.
Prisipažinsiu, pokalbio metu
slapta kirbėjo mintis, kad vi

sas užmanymas gal kiek sentimentalokas ir vargu, ar šiais
laikais kam rūpi tokios liaup
sės „į vienus vartus". Tačiau
susitikimo pabaiga savaip su
statė viską į vietas, kai Harold
paaiškino savo darbo aplin
kybes. Jam 70 metų ir jis ser
ga vėžiu. Praeitų metų gruo
džio mėnesį daktarai tikėjosi
operacijos būdu pašalinti iš
kepenų mirtinąjį auglį. Ta
čiau, atvėrę pilvo ertmę, jie
pamatė, kad vėžys jau apėmęs
visus organus, ir nebėra ko
operuoti. Teko, viską palikus,
kaip buvus, Haroldą užsiūti.
Dabar nežinia, kas jį daugiau
palaiko — hemoterapija, šviti
nimas radiacija, jo dzūkiška
dvasia ar degimas noru už
baigti, dabar jau aišku, kodėl
paskutinį, savo gyvenimo pro
jektą. Jis pats pasisakė tikįs,
kad daug reikšmės turi ta lie
tuviškoje dvasioje randama
undestructability', su kuria
jis dabar taip tampriai ben
drauja.
Nijolė su Jadvyga pažadėjo
daug savo ir savo draugų
maldų.

BRANGAUS TURTO DEKLARAVIMAS
Neseniai mus pasiekė kai
kurių iš užsienio sugrįžusių
lietuvių nusiskundimai, kad,
sumanius pernešti savo san
taupas į banką su geresnėmis
palūkanomis, šie staiga ėmė
reikalauti pinigų deklaravimo
pažymos. Tai žmones nustebi
no, nes prieš keletą metų jie
be jokių vargų pasidėjo san
taupas į sąskaitas, o staiga —
še tau, kad nori. Kiti sako,
kad jeigu jie pinigus įgijo
nesąžiningu būdu. tai policijos
reikalas juos gaudyti, o prie
ko čia bankai? „...Mes laikėm
pinigus ir New York'e ir Lon
done, bet niekur negirdėjom
kažkokių
deklaracijų", —
skundėsi mūsų lankytojai.
Mums buvo žinomos deklara
vimo taisyklės ir deklaracijų
reikalavimai iš nuolatinių ša
lies gyventojų, įsigyjant bran
gų turtą, bet „nesusipratimai'"
su bankais iškilo pirmą kar
tą, todėl nutarėme pasidomėti
giliau, kas ir kaip.
Pasirodo, pagal įstatymą
„Dėl gyventojų pajamų bran
giam turtui įsigyti deklaravi
mo" bankai, priimdami pini
gus į terminuotus indėlius,
turėjo panašių
deklaracijų
reikalauti jau nuo 1993 metų,
tik deklaruojamo turto dydis
visą laiką buvo keičiamas.
Tačiau greičiausiai dėl pa
trauklumo klientams, dėl pa
togumo ar dar kitų priežasčių
ilgą laiką jie to nedarė. Be to,
dar neveikė >r „Pinigų plovimo
prevencijos įstatymas". Žiniasklaidoj nuskambėjus skanda
lams apie per bankus išplau
tus nešvarius pinigus, tai
syklės sugriežtėjo. Kaip mums
pasakė keliuose specialiai ap
lankytuose bankuose, deklara
vimo reikalavimas taikomas
jau maždaug dvejus metus.
Tai yra tik dėl terminuotų
indėlių, už kuriuos mokamos
didžiausios palūkanos, ir kai
įnešama arba gaunama suma
viršija 46,000 Lt. Laikant pi
nigus einamojoje sąskaitoje.

arba kaupiamojoje sąskaitoje,
bankai deklaracijos nereika
lauja, o tik perduoda duome
nis Mokesčių inspekcijai. Vi
sas kitas slaptumas išsau
gomas. Reikia pabrėžti, kad ir
čia šios taisyklės galioja tik
nuolatiniams šalies gyvento
jams tiek Lietuvos, tiek už
sienio piliečiams t.y. tiems,
kas Lietuvoje gyvena daugiau
kaip 183 dienas per metus.
Mokesčių inspekcijos De
klaravimo poskyryje, kuris
Vilniuje yra Verkių g. 37, pa
sidomėjome, kiek sudėtinga ši
procedūra. Viskas būtų gana
paprasta, jei ne reikalavimas
prie skelbiamos sumos pridėti
pažymą apie sumokėtus mo
kesčius. Bandėme tarnauto
jams įrodinėti, kad mūsų
klientų atžvilgiu tai sukuria
savotišką absurdą — jų san
taupos gali būti įgytos kitoje
šalyje prieš keletą metų, iš
kur jie dabar ims tokias pa
žymas. Kaip Lietuvoje dažnai
būna, tokie tarnautojai nieko
nenori girdėti ir spręsti, o ne
labai ir gali, apie tai kas netel-

Žilvinas Beliauskas.

pa į jų instrukcijų rėmus.
Reikia pažymos ir tiek.
Susisiekus su Valstybinės
mokesčių inspekcijos Gyven
tojų pajamų ir turto deklaravi
mo grupės darbuotojais, ben
drą kalbą surasti buvo leng
viau, nes jie ir kuria taisykles,
pagal kurias deklaruojamas
turtas. Jie greitai suprato,
kaip beprasmiška taikyti tai iš
užsienio šalių atvykusiems
tautiečiams, ir telefonu nu
rodė šiais atvejais pasitenkin
ti nurodymu, kad pinigai buvo
uždirbti užsienyje iki atvyks
tant į Lietuvą. O mūsų centrui
iškilo uždavinys rašyti Mokes
čių inspekcijos vadovui ofi
cialų raštą, prašant visoje Res
publikoje patvirtinti tokias
turto deklaravimo taisykles,
kurios nesudarytų problemų
deklaruoti pinigus mūsų cent
ro klientams.
Ir dar. Žinojome, kad Seime
svarstoma galimybė deklaruo
jamo turto sumą padidinti iki
120,000 Lt. Šiandien sužino
jome, kad prezidentas tokią
įstatymo pataisą atmetė. Jis
teigia, kad „neaišku, kokiais
kriterijais remiantis brangaus
turto minimali vertė padidina
ma iki 120,000 litų", ir siūlo
šią sumą sumažinti iki 50,000
litų. Prezidento dekrete taip
pat nurodoma, kad Seimo
priimtos pataisos „gali apsun
kinti korupcijos faktų išaiški
nimą ir ištyrimą".
Be to, V. Adamkaus teigimu,
minėto įstatymo nuostatos
turi būti suderintos su Pinigų
plovimo prevencijos įstatymo
nuostatomis.
Žilvinas Beliauskas

brandos egzaminus. Privalo
mas yra lietuvių kalbos bran
dos egzaminas (gimtosios lie
tuvių kalbos arba valstybinės
lietuvių kalbos). Kitus penkis
egzaminus, jų tipą (mokyklinį
ar valstybinį brandos egza
miną) abiturientas galėjo pasi
rinkti pats.
Valstybinius brandos eg
zaminus egzaminų centruose
laikys 20,980 abiturientų —
daugiau nei pusė visų abitu
rientų. Jų darbus centralizuo
tai taisys daugiau nei 1,000
mokytojų ir aukštųjų mokyklų
dėstytojų.
šiemet pirmą kartą organi
zuojamas valstybinis lietuvių
kalbos brandos egzaminas —
gimtosios ir valstybinės kalbos
nelietuvių (lenkų, rusų, balta
rusių) mokyklose. Iš viso Na
cionalinis egzaminų centras
organizuoja septynis valsty
binius brandos egzaminus: is
torijos, matematikos, biologi
jos, chemijos, fizikos, lietuvių
kalbos ir lietuvių valstybinės
kalbos.
Valstybinius
egzaminus
aukštosios mokyklos pripa
žįsta kaip stojamuosius —
abiturientas laiko kartu ir bai
giamąjį, ir stojamąjį egza
miną. Stojamieji liko tik į kai
kurias specialybes, kur nėra
valstybinių egzaminų: filologi
jos, menų.
Pagrindinė egzaminų sesija
baigiasi birželio 12 dieną. Tie,
kurie egzaminų neišlaikys,
galės juos perlaikyti pakarto
tinės brandos egzaminų sesi
jos metu birželio 18-20 dieno
mis.
šiemet bendrojo lavinimo
vidurines, gimnazijas, vaka
rines, aukštesniąsias ir profe
sines mokyklas Lietuvoje bai
gia 40,274 abiturientai-* i. ;
--<-BNS)

* Baigę žemės ūkio mo
kyklas arba pasisėmę patir
ties iš ūkininkaujančių tėvų
jaunieji Lietuvos piliečiai tu
rės galimybę gauti iš Europos
Sąjungos paramą modernaus
nuosavo ūkio sukūrimui. Taip
teigė iš Briuselio į Kauną at
vykęs Europos žemės savinin
kų asociacijos generalinis sek
retorius Tjeri de Ljeskai.
* Klaipėdos rajono Pė
žaičių pagrindinėje mo
kykloje bei Šilutės rajono
Vilkyčių pagrindinėje mokyk
loje ir Saugų vaikų globos na
muose gegužės 10 d. lankėsi
Alma Adamkienė. Pėžaičių pa
grindinėje mokykloje ji įteikė
dokumentus, liudijančius, kad
A. Adamkienės fondas padės
šioje mokykloje įrengti keletą
kompiuterizuotų darbo vietų.
parūpins sportinio invento
riaus, drabužių šokėjams. Vil
kyčių pagrindinėje mokykloje
fondas finansuos modernios
kompiuterių klasės su visomis
papildomomis
priemonėmis
įrengimą.
(K. EU;>>

Turto ir pajamų deklaravimo poskyrio bustini*
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VELYKINIŲ ĮSPŪDŽIŲ PUOKŠTĖ

Zigmas ir Irena Vilimai šventė savo vedybų 35-tą sukaktį.

ĮSPŪDINGA 35-JI VEDYBŲ SUKAKTIS

•
•

'
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•
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•
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„Nesustabdoma laiko tėkmė
skaičiuoja žmogaus metus, pa
sidabruoja plaukus, veide įrėžia raukšles, tačiau neužgesi
na širdies šilumos. Daug šios
šilumos per savo gyvenimo
metus jūs išdalinote savo šeimai, artimiesiems, draugams,
bet dar daug jos išliko jūsų
širdyse. Gyvenimo kelyje buvo
visko: ir didelio džiaugsmo, ir
laimės, ir nesėkmių, ir liūde
sio valandų. Tačiau viską pergyvenot ramiai, kantriai, vie
nas kitą paremdami".
Šiais žodžiais sūnus Tomas
pradėjo tėvų Irenos ir Zigmo
Vilimų trisdešimt penkerių
metų vedybinio gyvenimo po
kylį. Abu su žmona Rasa gra
žiai, įdomiai ir įvairiai prave
dė viso vakaro programą. Ra
sa dar atskirai dėkojo savo
uošviams už didelį rūpestį ir
paramą jų gyvenimo pradžioje.
Tomas ir Rasa 35-ių metų
gyvenimo sukaktį pavadino
Gintariniais metais ir tėvus
apdovanojo gintarais. Irenos
brolio šeima sveikinime iš Lietuvos šiuos metus pavadino li
niniais metais, o linas simbo
lizuojąs kantrybe, tvirtumą,
paprastumą ir kančią.
Dukra Silvija dėkojo tėvams
už gražią vaikystę, kantrybę
ir pasiaukojimą ją leidžiant į
mokslą. Ji tėvams padovanojo
anūkėlę Norą.
Svečiai sveikino žodžiu ar
paskaitydami savo ar poetų
sukurtus žodžius. Labai pras
mingas sveikinimas vienos
šeimos buvo apaštalo Pauliaus
laiškas korintiečiams 12, 13,
„Himnas meilei".
Aš šeimos narius ir svečius
nukėliau į tolimą praeitį.
Prieš šešiasdešimt metų, ma
no vyriausias brolis Petras,
nutaręs vesti, paprašė mane
būti liudininke. 1941 metų
sausio 1 dieną, mes trise, vėlai
vakare nužygiavom į bažny
čią, kur kunigas jiems suteikė
Moterystės sakramentą. Aiš
ku viskas vyko slaptai, nei dū
dų, nei pokylio nebuvo, nes tai
pirmasis komunistų antplūdis
Lietuvoje. Gimus kūdikėliui,
su draugu pabuvom krikšto
tėvais, duodami jam Zigman
to vardą.
Šeimos laimė truko neilgai,
antro komunistų antplūdžio
metu, 1945 metais brolį
suėmė ir išvežė.
Pirmojo pasaulinio karo me
tu, vokiečiams artėjant į Lie
tuvą, žmonės bėgo į Rusiją.
Mano tėvai susipažino Kras
nojarske lietuvių klube, susi
tuokė, susilaukė sūnaus ir
1921 metais grįžo į Lietuvą.
Antrojo pasaulinio karo pabai
goje, vėl rusams artėjant į Lie
tuvą, aš, kaip daugelis kitų,
mačiusių 1941 metų baisybes,
pasitraukiau į Vakarus. Brolis

Petras su šeima pasitraukė į
kaimą.
1949 metais išdrįsau para
šyti laišką į namus. Iš mamos
laiško sužinojau, kad namas,
kad ir apgriautas stovi, 2 jau
nesni broliai namuose, tik Pet
ras „išvažiavo" ten kur gimė, į
Krasnojarską. Vėliau buvo iš
siųstas į Bagadaną, kur iška
lėjęs dešimtį metų, mirė.
Liko jauna našlė su kūdikiu.
Nelengvas buvo jos gyveni
mas, bet užaugino sūnų žmo
gumi, išleido į mokslą.
Irenos gyvenimas buvo gal
ramesnis, užaugo didelėje šei
moje, abiejų tėvų globoje.
Abu, Irena ir Zigmas Vili
mai, baigė Mažeikių pirmą vi
durinę mokyklą, dabar pava
dintą Merkelio Račkausko
gimnazija. Po tolimesnių stu
dijų grįžo į Mažeikius, Irena
įsidarbino ligoninėje, Zigmas
dirbo ekonomistu. Jų pažintis,
draugystė nuvedė prie alto
riaus. Šeimos lizdą kūrė mano
tėų namuose, kur gyveno ir
Zigmo mama. Ten gimė dukra
Silva, daug vėliau sūnus To
mas.
Amerikoje gyveno Irenos tė
vo sesuo, be šeimos; susipaži
nusi su Irena jai čia atvykus
prašė ją prižiūrėti blogėjant
sveikatai. Taip prasidėjo ke
lionės tarp Čikagos ir Lietu
vos. Po kurio laiko atvyko
dukra Silvija, baigusi univer
sitetą, Tomas, baigęs gimna*
ziją Lietuvoje, pradėjo čia stu
dijuoti. Taip sutapo, kad Vili
mų 25 metų vedybų sukaktis
nebuvo pažymėta, nes Zigmas
buvo Lietuvoje, Irena Ameri
koje. Laimėję žalias korteles
Zigmas ir Tomas, visi galuti
nai persikėlė gyventi į Čikagą.
Irena dirba privačioje gydy
tojų laboratorijoje vedėja, Zig
mas USA Filters bendrovėje.
Dukra Silva augina šeimą,
sūnus Tomas ruošia doktora
tą, jo žmona Rasa dirba slauge
ir tęsia mokslą.
Pokylis vyko Willowbrook
Ballroom centre. Po sveikini
mų, užkandžių ir pietų pra
sidėjo šokiai, žaidimai ir rate
liai. Prie geros nuotaikos pri
sidėjo puiki trijų asmenų mu
zika. Tai aukšto profesinio ly
gio, visi baigę Klaipėdos muzi
kos mokyklą, muzikantai, iš
Lietuvoje plačiai žinomos gru
pės „Uostamiesčio muzikan
tai", tai Bronius Mūras, Vy
tautas Zelenis ir Pranas Kasperaitis. Jų melodijos labai
gražios, lietuviškos, paįvairi
nimui įterpė ir dainavimą.
Stebėdama besilinksminan
čius Irenos ir Zigmo draugus,
galvojau, kad švęsti 35uosius vedybinio gyvenimo
metus, nebloga mintis, nes
dar turima pakankamai svei
katos ir energijos šokiams ir
žaidimams. Klausydama sma-

Nors jau daugiau kaip
mėnesis prabėgo nuo Velykų,
bet manyje dar tebeplasnoja
to švento sekmadienio origi
nalūs prisiminimai, kuriais
noriu pasidalinti.
Pagal seną mūsų šeimos
tradiciją, Didžiosios savaitės
vidury mano dukros, Jūratė,
Daina ir aš marginame mar
gučius, to meno išmokusios iš
vienos nepaprastos margučių
menininkės, Onos Karpienės,
kuri savo menu buvo taip pa
garsėjusi, kad jos nuotrauka
su krūva margučių buvo iš
spausdinta milijoninio tiražo
Clevelando dienraščio sekma
dieninės laidos viršelyje. Ji
mokė skautes ir lituanistinės
mokyklos mokinius bei kitus,
margučių meno norinčius iš
mokti, asmenis.
Kaip ir kasmet, šį Velykų
sekmadienį mano namuose
susirinko visa mano ir mano
sesutes šeima. Šiemet buvo
beveik dvi dešimtys asmenų,
jų tarpe šeši vaikučiai ir mano
du bičiuliai, kuriems buvo pa
vestas nepaprastas velykinio
pasveikinimo uždavinys. Jau
Lietuvoje pagarsėjusi, lėlių
teatro aktorė Onutė Puškoriūtė-Zalensienė su savo vyru
Dainiumi buvo mano svečių
tarpe, nes jų dėka vaikučiams
buvo paruošta originali staig
mena. Kai pasimeldę užkan
dome, aš skambučiu paskam
binau, paprašius dėmesio. Ne
trukus iš kito kambario į sa
loną įžengė Onutė, nešina lėle.
Atsistojusi šalia jos, pradėjau
skaityti savo parašytas eiles,
skirtas kiekvienam vaikučiui.
Pašaukus vaikučio vardą, jis
buvo paskatintas prisiartinti
prie lėlės ir jam ar jai lėlytės
ranka buvo įteiktas gražus
margutis su jame išrašytu jo
vardu. Sunku papasakoti vai
kučių nustebimą ir reakciją,
rankutėse vartant tuos meniš
kus margučius, patekus į dė
mesio centrą suaugusių tarpe.
Vėliau patyriau, kaip vai
kučiai labai brangina tuos

gios muzikos nuklydau į kai
mo jaunimo vakarėlius mo
kykloje, kurie man būdavo
įdomūs savo įvairumu.
Pokylis praėjo pakilia, links
ma, kultūringa nuotaika.
Giminių ir draugų linkėji
mai telydi Ireną ir Zigmą Vili
mus į 50-ties metų jų vedybų
sukaktį.
Stasė Vaišvilienė

margučius: juos padėjo į gar
bingą vietą — ar tai į knygų
lentynėlę, ar ant naktinio sta
lelio, kad galėtų visada maty
ti, didžiuotis ir net pasigirti
savo draugams.
Mano supratimu, tai buvo
nepaprastai graži Velykų die
na, nes su ja mano šeimoje
prasidėjo nauja tradicija, ku
rioje glūdi lietuviškos dvasios
tąsa, ją perduodant naujau
sioms kartoms.
Aurelija M. Balašaitienė

• Jonava. Jau-keleri metai
parapijoje rengiamos atskiros
rekolekcijos
moksleiviams.
Balandžio 5-6 d. Žodžio litur
gijos valandėlę vedė klebonas
dekanas V. Grigaravičius. Jis
aiškino šventąjį Raštą, išmo
kė vaikus kelių giesmių. 6-12
klasių moksleiviams rekolek
cijas vedė tėvas A. Saulaitis,
SJ, sužavėjęs vaikus savo pa
mokslais ir asmeniškai su jais
bendravęs po Mišių, 3-osios
vidurinės mokyklos mokiniai
melsdamiesi ir giedodami ve
dė Kryžiaus kelius bažnyčioje.

DRAUGAS, 2001 m. gegužes 19 d . šeštadienis

Lina P a l t a n a v i č i u i ir Tomas Mikužis modeliuoja „Žiburėlio" mokyklėlės
pavasarinėje madų parodoje.
I. Tijūnėlienės nuotr.

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.

St. Petersburg, FL, Lietuvių klubo vadovas dr. Bronius Kazėnas su savo
prieaugliu Vasario 16-osios šventėje š.m.02.17 d.
D. C i b i e n ė s nuotr.

* 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@EARTHLINK.NET
WEB.SITE:
WWW.VYTISTOURS.COM
Dainius ir Onutė Zalensai su žurn. Aurelija M. Balašaitienė apdovanoja
besisvečiuojančiu1' vaikučius margučiais.
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Nes mano taupomoji sąskaita moka aukštą nuošimtį

— 3.50% APY
Pinigus galite įdėti it išimti kada norite.
Pnugiį pervedimai į Lietuvą atliekami greitai ir patikimai.
First Personai Banke susikalbėsite lietuviškai.
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GAMBHJD RTTKiB
6162 S. Archer Aire.
Chicago, IL 60638
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(near Don***** and Walgreen*t)

(773) 767-5188

(708) 226-2727
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Jaunosios modeliuotojos, pusseserės Elytė McCarthy ir Ariana Žliobaitė
pavasannėje „Žiburėlio" madų parodoje
I. Tijūnėlienės nuotr

MMmum dapoatt to obMn tw APY Ii m totam; f 100torpmtoofc and statatnont savfngs.
$10 tor hoMay M p $1torKMa CA8H.

Metnbet
FDIC

mmmmmm mmm

DRAUGAS, 2001 m. gegužes 19 d., šeštadienis

6

Slulo

d a r b ą

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.

Reikalingi dažytojai su patyrimu
Amerikoje.
Privalo turėti automobili
Darbas šiaures-vakarų rajonuose
Tel. 847-808-9109
vakare nuo 8-10 vai.
Susikalbėsite angliškai, rusiškai

Reikalinga moteris visai darbo
dienai. Reikia tvarkyti butą.
gaminti valgį. Privalo susikalbėti
angliškai, turėti patyrimo, geras
rekomendacijas. Darbas Dawn
Tovvn. Tel. 312-255-1197.
Parduotuvių valvmut reikalingi
darbuotojai. Gali kreiptis ir
šeima. Darbas Tennessee ir
llinois valstijoje. Atlyginimas
S 1.500 —S 1.800. Dokumentai ir
kalba nebūtim. Tel. 901-2405544 arba 901-830-7223.

Caregivers-Homemakers
To provide in-home care to the
elderly. P/T. F/T. come and no,
live įn.'Must be fluem m Enghsh.
have permission to work.
vaiid dnver license ano ^ar.
COMFORT KEEPKRS
(847)955-1566.

Pranciškonų vienuolynui
reikalinga virėja. Rašyti,
duodant savo adresą ir telefono
numerį- Rev. Jonas Bacevičius,
P.O. Box 980,
Kennebunkport, ME 04046.

Reikalinga moteris prižiūrėti 3
vaikus 6 dienas savaitėje. su
gyvenimu. Privalo susikalbėti
angliškai ir turėti patirties. Geras
atlysinimas. Tel. 773-254-0759:
" 847-525-9275 (mob.>

Reikalingi TAXI
vairuotojai.
Pats apmokau.
Tel. 847-774-6643.

$2.000. Tek 773-476-2247,

773-251-6101.
SlOLOME DARBUS!

Dėl ligos ir senatvės negalinčius
gyventi savarankiškai, kviečiu į
savo namus gyventi prie Šeimos.
Labai geras maistas, atskiras
kambarys ir nepriekaištinga
priežiūra 24 vai. per parą. Kaina
žema. Skambinti Apolonijai,
tel. 708-387-2067.

Gydytojų asociacijos narė
diagnozuoja ligas,
duoda patarimus.
Te!. 773-778-3563, Valerija.
Galiu pagaminti šviežią
maistą Įvairioms progoms.
Gyvenu Dovvners Grove, llinois.
Skambinti

LANGIŲ PLOVKJA1!
Reikalinga 100 žmonių Pradekite jau
šiandienT Darbas nuo pirmadienio iki
šeštadienio. 7 v.r. iki 4 v.p.p Dirbama
po 2-3 žmones (vvrai ar moterys).
Privalo turėti automobilį ir susikalbėti
angliškai. Patvnmas neoūtina.s išmokvsime. Allvsrimmas S500 per
savaitę'vienam žmogui. Sumokėsime
kiekvieną dieną. Užpildvk dokumentus
šiandien -pradek dirbti rvtoj
2101 Oeden A ve.. Downers Grove.
IL 60515 (Ziebartpastatti. įėjimas
per šonines duris. Ttl 630-7JT-0KH>.

U.S.A. FINANCIAL GROUP, LTD.
9301 W.0gden Ave.. Brookfield.il 60513

Parduoda

kviesti Gintarą
Illinois Residential Mortgage Llcensee

Gail. seserų padėjėjoms komir namų

Sergantiems, vienišiems
žmonėms, kuriems reikia
priežiūros, jaukių, švarių namų ir
sveiko maisto — slaugės iš
,,For your service" agentūros visą
tai padarys. Skambinti Zitai,
tel. 773-585-9067 arba
773-585-6709.

tel. 773-398-6638, Danutei.

Reikalingi darbininkai
naktiniam parduotuvių
valymui. Darbas pietų Indianoje.
Atlyginimas nuo $1,600 iki

panijonems

[vairus

ruošos

darbininkėms. Galima gyventi
kartu arba atvykti į darbą ir
išvykti. Kreiptis:

ALLCARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

paskolos
1

NEKILNOJAMAM TURTUI

Mokėkite
nuomą
sau!
tel.(708)485-8135

T|6T

s i a y g os

GREIT PARDUODA

\Vindow Wasbers Needed!
40.000 per year. We need 100 crews
No exp. necessary Will rrain. Mušt
have valid driver's license and transportation. Mušt be fluent in English
L.A. McMahon Window YVashing.
Tel. 800-820-6155.

MOVING
Ilgametis profesionalus
kraustymas Č i k a g o j e ir
į kitas valstijas.
GEDIMINAS
773-925-4331.

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

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

Jei norite parduoti ar pirkti namus
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės į
DANUTĘ MAYER. 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.

Agentas Frank Zapofo ir Off. Mgr. Auksė
S. Kana kalba lietuviškai.
FRANKZAPOUS
3208 1/2 Weet 95th Street
Tat. (708) 424-8654
(773)581-0854

wi>
Alexander J. Mockus,
LTD
Realtors

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

S TAS Y S • CONS TRUC
TION
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plytelės; "sidings".
"soffits", "decks", "gutters", plokšti
ir "shingle" stogai; cementas,
dažymas. Turiu darbo draudimą.

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

Į S.Benati8, tel. 630-241-1912.t
Dengiami stogai, kalamas „siding",
atliekami cemento, „plumbing" bei
kiti namų remonto darbai.
„Licensed, insured, bonded"
Skambinti Sigitui,
tcL 773-767-1929.

^Tele^roiip/ isterra

(vairūs
Salone „Galerija" kosmetologe Audronė, turinti 25
metų darbo stažą, daro masažą, veido valymą,
makiažą, pedikiūrą, pašalina plaukus vašku („Wax")
ar elektrolizės būdu. Atvykite: 1027 Burlington Ave.,
Dovmers Grove. Tel. 630-512-0200; mob. 630-9267603. Turintiems šį skelbimą, taikoma $10 nuolaida.

Ieško darbo
Trys pareigingos, išsilavinusios
40 metų amžiaus lietuvės ieško
darbo. Gali dirbti slaugos.
valymo ir kitus darbus. Kalba
lenkiškai, vokiškai, angliškai.
Tel. 773-386-2363, Aldona;
773-297-4620, Vidas.
Perku darbą prižiūrėti senelius
su grįžimu į namus.
Darbo patirtis — 3 metai. Turiu
automobilį bei darbo leidimą.
Kalbu angliškai.
Tel. 773-239-0638.
40 metų moteris ieško darbo —

vasaros mėnesius prižiūrėti ligonius
arba vaikus. Gali gyventi kartu.
Vairuoja automobilį.
Tel. 630-705-1204; 630-654-1375.

Broker Associate

ĮVaimt MMktOJMMO tllftSK

* Nemokamas įkainavimas
* Nemokamarinkosanalizė
* Pirkimas
* Pardavimas
* Surandame
optimaliausią finansavimą

žemes sklypą.Veltui
įkainoju nekilnojamą
turtą. Galiu tarpininkauti
gaunantfinansine,paskolą.

O ' F L A H E R T Y REALTORS
& BUILDER8. I n e .
ORA2INA JONAVlClENĖ
708-430-1000
mob.

3314 W. 63 S t

708-203-5242

jonavicius0home.com

Tel. 773-776-8998

WWXJ00AME-cl£f0WCS KORTELES

Salone „Miražas" kirpėja
SKIRMANTE tvarko plaukus |
vyrams ir moterims. Susitarus,'
atvyksta į kliento namus. Salono
„Miražas" tel. 708-598-8802;
namųtel.708-612-9526.

Vyrų ir moterų kirpėja.
1S metų patyrimas.
Greitas, malonus patarnavimas.
Skambinti Vandai,
tel. 708-422-6558.

Atliekame visas staliaus ir
smulkaus remonto darbus.
Aukšta darbų kokybė, didelė
praktika JAV. Tikrai žemos darbų
kainos. Tel. 773-254-0759,
mob. 847-525-9275, Žilvinas.

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

V.A.L. Auto Servisas
Atliekame visus variklio ir važiuoklės
darbus. Variklio kompiuterinis
patikrinimas. Nuolatiniams klientams nuolaidos. 3808 W. 79 S t
TeL 773-582-el83,773-582-0184.
Kalbame lietuviškai.

D.V. Medicar * Transportation Co.
Aptarnaujame Čikagą ir priemiesčius.
Mūsų transportas pritaikytas pervežti
žmonėms su invalidų vežimėliais.
Vežame i gydymo ištaigas, bažnyčias,
parduotuves, oro uostus ir laidotuves.
Smulkesne informacija tel. 773-2836922, fax 773-283-57M. Skambinti
nuo 8 v.r. iki 7 v. v.

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBĖ
2 3 4 6 W 6 9 t h Street
Tel.: 7 7 3 - 7 7 6 - 1 4 8 6

...
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Accent
Homefinders

9201 S. Cicero
Oak Lawn, įHinois 60453
Burinėse (708) 423-8111
Vofce Mai (708) 233-3374
Fax (708) 423-9235
Pager (312) 707-6120
Ree. 708-423-0443

•-ukJmL

ASTA T.MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja
įvairių nuosavybių pirkime Ir pardavime
mieste ir priemiesčiuose

Butų nuoma

8801 S.78TH AVE. BaOGEVCW, «.60465

i.

r Audriu* Mlkulft A I

Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime.
mieste ir priemiesčiuose.
Suinteresuoti skambinkite
BUDRAIČIUI
Bus. T73-747-4655 mob.: 773-259-3343
Pu T73-7«7-9M8

708-599-4399

ČSAMESNĖ MFORMACUA R UŽSMCMA1

• Greitas ir sąžmingaspetamavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
»Pensininkams nuolaida

„BUD" BALYS BUDRAITIS

ar perkant namus, butus.

IETUV* 24C, W*ETUA * , KANADA K, USA fe.

RIMAS L.STANKUS

Tel.: 630-205-9262
Pager. 773-260-3404
E-mail: amikulisOusa.com

Tofciu pnaUigM parduodam

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

CONSTRUCnON Co.

T e f c U t t 4 1 M W , l - 7 l * a M M 0 KVESTIEBKA.

Parduodami automobiliai:
'96 Plymouth Breeze — 60.000
mylių. 4 durys. S4.500 arba
$130 į men: '96 Hyundav Accent,
62.000 mylių. 4 durys. S3.000.
Padedu gauti banko paskola.
Tei. 773-425-9611.

0fK.|77 JI 221- «7«1
E(7Q«425 71«Q
(7731!

DANUTĖ
MAYER

M o v i n y ' Prof csionjlus
k r . i u s t y m . j * Cik.icjoįc ir uz
jos r i b ų
P.ituosiamc
n.unus p.irri.ivimui.
i i v o / j m t . ' M i t u s cl.liktus.
šiukšles ir k t
Tel 6 3 0 8 1 6 7 1 1 4

AUTTJMCetJOlr4AMU.SvBKAT06T
IR GYVYBES DRAUDMAS.

RE/MAX
^REALTORS

n

„Condominium" pardavimui!
Oak Lawn. kaina $155,000. Kaina
sumažinta $10.000. Gražus 4
miegamųjų, 2 vonių. Didelis 2
automobilių
garažas.
Arti
mokyklos, parko, baseino. Ramioje
ir gražioje vietoje.
O a k Lawn, gražioje vietoje
išnuomojamas didelis vieno mie
gamojo butas „basement". Savi
ninkas moka už elektrą ir šildymą.
Kaina $550 į mėn. Skambinti 773767-2400, First Rate Real Estete,
Aušra Padalino.

Išnuomojamas
apšildomas 4 kamb.
1 mieg. butas 67 & Whipple apyl.
$415 į mėn. • „security"

TeL 773-434-4543
Išnuomojamas suremontuotas
dviejų kambarių butas Vilniuje,
pačiame miesto centre, dviems
savaitėms ar ilgiau. Skambinti
1-301-365-5^80.

m^:&m!^mmmimme?*mcz:i, i
Vidutinio amžiaus Valerija
ieško darbo su gyvenimu. Turi
.airavimo teises, rekomendacijas.
Susikalba buitine anglų kalba.
Tel. 630-416-3273.
Galite palikti žinutę.

best

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

M^ŽMn>AVTOAWIL
Jūsų interneto ryšys su
Lietuvos

menininkais.

Parduodame tapybą,
liaudies meną ir
gintaro

Prašome

4738 W. 103 rdST
OAK LAWN, IL 60453
708-422-7900
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA
WWW.MAZEIKA.COM

žinomiausiais
keramiką,

juvelyrinius

t******************************************************

darbus.

apsilankyti

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

www.b«startstiop.coin

&

xplore creativ* works of a r t

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638
Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir (vairus tortai
• Lietuviikas maistas—"catered"
• Siunčiame mūsų produktus UPS
Atidaryta 7 dienas savaitėje

shop .com

®)IMxdmo£
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lt makes a vvorld of difference vvhen you fly SAS
to Lithuania.

jr*yfry MlHin - tP»ka įvairiama profomM
Puikus maistas,
geriausi gėrimai,
malonus
aptarnavimas

No orte makes round-trip trave! to Lihuania easer and more convement than SAS
From Chicago. we offer daily servee to Vilnius with a hassie-free connection via
Stockholrr When you're reacy to returr,, you''! enjoy same-day travel back to
Chicago through our Copenhagen hub. Fm-j out what a vvorld of difference SAS
can make b r your next tnp. Just cal! your Travel Agent or SAS at 1-80O-221-235O
or visit our vvebsite at wwwscan<j!aavian,r>et
n*»«
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KAVINĖ
350 N. Clark, Chicago, U 60610
Tel. 312-644-7730
Kepyklos produktai ir užkandžiai
miesto centre

RMCE

Savaitgalį uždaryta

t00*ai36«ve6ių

Arrtval Tane

235 aM - i
11 50 am
2.2Cc*i
540DT-.

«iot<.

V jnrVartar Airtnrs

s

AtfOkTooi*

6oaiioo«yaų

Ar mėgstate šokti?
Šokiai vyksta
kiekvieną dieną;
ketvirtadieniais ir
sekmadieniais groja
10 Žmonių orkestras
(galite pasitobulinti
šokio mene - vyksta
pamokos)

r
MltffoG
125 M 175 tvecių

SUMOM
225ti560«v6Jų

alls to LITHUANIA
,$0.21

Ofvatratoato •*• taet of Oiovotid- MT/day atty oroo.
FOTw9\fftl>0i$CltCMllljat^gLH9tUMCtrOtt!
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JAV LB Krašto valdybos
Socialinių Reikalų Taryba
Ruoiia: Birutė Jasaitienė ir Aldona šmuIkStienė
2711 VVest 71 st Street, Chkago, Illinois 60629
Tel. (773) 476-2655; Fax (773) 436-6906

APIE SSI— „SUPPLEMENTAL SECURITY
INCOME" — TRUMPAI
Kas yra SSI?
SSI angliškai reiškia jSupplemental Security Income" —
papildomos įplaukos. Tai yra
programa, kurią tvarko jSoc.
Sec." Ji moka mėnesinius
čekius vyresniesiems, akliems
ir invalidams, kurie yra netur
tingi ir neturi daug pajamų.
Jei jūs gaunate SSI mo
kėjimus, paprastai gaunate ir
maisto korteles bei Medicaid,
kuri padeda užmokėti daktarų
ir ligoninės sąskaitas.
Norint gauti SSI mokėjimus,
reikia būti vyresnio amžiaus,
arba aklam, ar invalidui.
Vyresnio amžiaus — vadina
si, jūs esate 65 metų ar vyres
nis.
Aklas — vadinasi — arba
jūs visiškai aklas, arba turite
labai blogą regėjimą.
Vaikai ir suaugę gali gauti
SSI mokėjimus, jei jie yra
akli.
Invalidas — vadinasi, kad
jūs turite fizinių ar protinių
problemų, kurios gali tęstis
mažiausiai vienus metus ir
gali tapti mirties priežastim.
Vaikai ir suaugę gali gauti in
validumo mokėjimus.
Kiek galite gauti i i SSI?
Pagrindinis mėnesinis čekis
yra toks pat visose valstijose:
512 dol. vienam asmeniui ir
769 dol. porai (sutuoktinių).
Ne visi gauna vienodą sumą.
Galite jjjaiiti daugiau, jei gyve
nate valstijoje, kuri prideda
prie SSI čekio. Arba galite
gauti mažiau, jei šeima kas
mėnesį turi kitų įplaukų.
Ką j ū s galite turėti ir
kokias pajamas gauti, kad
gautumėte SSI mokėjimus?
Kad galėtumėte gauti SSI,
jūsų turtas ir pajamos turi
būti žemesnės negu nustatyta
suma.
Jūsų nuosavybė — turtas.
„Soc. Sec." nepriskaiciuoja vis
ko, ką jūs turite, sprendžiant,
ar galite gauti SSI mokėjimus.
Pvz., „Soc. Sec." neįskaičiuoja
jūsų namo ir kai kurių asme
niškų dalykų. Paprastai ne
priskaičiuojamas ir jūsų auto
mobilis. Bet „Soc. Sec." pri
skaičiuoja prie turto jūsų
banke turimus pinigus, „stock,
bonds".
Jūs turite galimybę gauti
SSI mokėjimus, jeigu jūsų
priskaičiuojamas turtas nėra
didesnės vertės, negu 2,000
dolerių vienam asmeniui ir
3,000 dolerių porai (sutuokti
nių).
J ū s ų pajamos. Jūsų paja
mos yra pinigai, kuriuos gau
nate, pvz., uždarbis, JSoc.
Sec." čekiai, pensijos. Jei gau
nate iš kur nors maisto, dra
bužių ar pastogę, tai priskai
čiuojama prie pajamų. Kokią
sumą pajamų galite turėti
kiekvieną mėnesį ir vis tiek
gauti SSI, priklauso nuo to,
kur jūs gyvenate. Kai kuriose
valstijose galite turėti dides
nes pajamas.
Jei nedirbate, galite gauti
SSI mokėjimus, jei jūsų mė
nesinės pajamos yra mažesnės
negu 532 dol. vienam asme
niui, arba 789 dol. — porai
(sutuoktinių).
Jei dirbate, galite kiekvieną
mėnesį turėti daugiau pa
jamų, jei visos jūsų pajamos
yra gaunamos ii uždarbio. Jūs
galite gauti SSI, jei uždirbate
mažiau, negu 1,109 dol. per
mėnesį (vienam asmeniui)
arba 1,623 dol. per mėnesį ve
dusių porai.

Bet, jei prašote SSI invalidu
mo pašalpos ir uždirbate 700
dol. ar daugiau per mėnesį,
galimas dalykas, kad ne
galėsite gauti SSI pašalpos.
Atminkite, JSoc. Sec." nes
kaičiuoja visų jūsų pajamų,
tai gal galite gauti SSI, jeigu
turėsite daugiau pajamų, ypač
jei gyvenate valstijoje, kuri
prideda pinigų prie SSI
pašalpos čekio.
Kur jūs gyvenate.
Kad gautumėte SSI pašal
pos čekius, reikia gyventi
JAV-se arba Northern Maria
na Islands ir būti JAV piliečiu
ar „national" — čia gimusiu.
Kai kurie ne piliečiai gali gau
ti SSI pašalpą. JSoc. Sec." at
stovas gali pasakyti, ar jūs
tam tinkate.
Kaip paprašyti SSI pa
šalpos?
Paskambinkite nemokamu
telefonu 1-800-772-1213 ir pa
prašykite pasimatymo su
JSoc. Sec." atstovu, kurie pa
dės jums užpildyti prašymą.
Jūs galite kalbėti su JSoc.
Sec." atstovais tarp 7 ryto ir 7
vakaro darbo dienomis. Sun
kiai girdimieji ar apkurtę gali
skambinti nemokamu TTY
numeriu 1-800-325-0778 tarp
7 vai. ryto ir 7 vai. vakaro dar
bo dienomis. Informaciją ga
lite gauti ir kompiuteryje
www.ssa.gov.
Naudotasi JSoc. Sec." infor
macija.

„SOCIAL SECURITV
MOKĖJIMAI IK J Ū S Ų
UŽDARBIS
Tęsinys iš 05.12 d.
3. jūs uždirbote algą, kuri
viršijo leidžiamą uždirbti su
mą ir turėjote grynų nuostolių
dirbdamas sau;
4. jūsų W-2 forma parodo
darbdavio praneštą algą, ku
rią jūs įjungiate prie savo,
kaip paties dirbančio, pajamų
mokesčių formos (pvz., kuni
gai);
5. jūs užpildėte „self-employment tax return", bet ne
suteikėte jokių patarnavimų
iš savo verslo, arba jūsų
užpildytos mokesčių mokėjimo
formos yra fiskalinių metų pa
grindu;
6. jūs esate ūkininkas ir
gaunate pašalpą iš federalinės
valdžios, skirtos žemės ūkio
programos mokėjimus arba
turite pajamų iš „canyover"
javų, arba
7. JSoc. Sec." nuskaitė kai
kuriuos mokėjimus, bet jūs
negavote jokio uždarbio tais
metais, pvz., nebuvo pranešta
jokios algos, jokių „self-employment" pajamų.
JSoc. Sec." panaudos pra
neštą informaciją kartu su
kita apie šį reikalą informaci
ja, kurią turi savo bylose, kad
galėtų atitinkamai pakeisti
mokėjimus. JSoc. Sec." įstaiga
praneš jums sumą, kurią jie
naudojo, kad apskaičiuotų
jūsų mokėjimus. Yra svarbu,
kad jūs peržiūrėtumėte infor
maciją, kurią JSoc. Sec." nau
doja, kad užtikrintų jūsų
mokėjimų sumos tikslumą, o
taip pat, kad informacija apie
jūsų uždarbį būtų tiksli.
Praneškite JSoc. Sec." įstaigai,
jei sumos, kurias jie naudojo,
buvo netikslios.
Apie metų vidurį „Soc. Sec."
įstaiga atsiųs jums prane

šimą, prašantį nustatyti jūsų
dabartinį ir ateinančių metų
uždarbį. Jūsų numatytas už
darbis padės JSoc. Sec."
įstaigai išvengti jūsų pensijos
permokėjimų ar neprimokėjimų.
Svarbi pastaba: jei gau
nate ir Supplemental Security
Income (SSI) mokėjimus, kaip
priedą prie jūsų JSoc. Sec."
pensijos; turite pranešti visas
savo uždarbio pajamas JSoc.
Sec." įstaigai.
J ū s ų uždarbio pramaty
t a s apskaičiavimas (estimate) ir jusit mokėjimaipensija.
JSoc. Sec." apskaičiavo, ko
kius mokėjimus gausite šiais
metais, pgal jūsų apskaičiuotą
numatytą uždarbį, kurį pa
teikėte JSoc. Sec." įstaigai,
arba pagal vėliausią ap
skaičiavimą, kurį JSoc. Sec."
įstaiga turėjo.
Jei kiti jūsų šeimos nariai
gauna JSoc. Sec." mokėjimus
pagal jūsų uždarbį, tai visi
mokėjimai bus jūsų uždarbio
paliesti. Vadinasi, JSoc. Sec."
įstaiga gali sulaikyti ne tik
jūsų mokėjimus, bet ir visos
jūsų šeimos. Bet jei gaunate
mokėjimus kaip šeimos narys,
jūsų uždarbis turi įtakos tik
jūsų mokėjimams.
Peržiūrint i r pakeičiant
j ū s ų numatytą uždarbį
Kol dirbate, saugokite visus
dokumentus, parodančius jū
sų uždarbį, pvz., čekių atkar
pas. Bet kuriuo metų laiku, jei
pastebite, jog jūsų apskai
čiuotas numatytas uždarbis
bus skirtingas nuo to, kurį.
pranešėte „Soc. Sec." įstaigai,
kad ji pakeistų jūsų anksčiau
duotą apskaičiavimą. Tai pa
dės JSoc. Sec." įstaigai teisin
gai apskaičiuoti jums mo
kėjimus.
-—:
Bus daugiau

KAIMO JAUNUOMENĖS
UGDYMO CENTRO
SUKAKTIS

DRAUGAS, 2001 m. gegužės 19 d., šeštadienis
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technikos mechaniko, ūkinin- rizuoti verslo vadybos, eismo
ko, žemėtvarkininko, geodezi- kabinetai, katedros. Visi komninko
ir kitas kaimui svarbias piuteriai įjungti į interneto
Marijampolės aukštesnioji
specialybes.
tinklą.
žemės ūkio mokykla, balan
Mokykloje veikia kompiute
džio 28 d. minėjo 75 metų su
(ELTA)
kaktį. Per tą laikotarpį čia pa rizuota skaitykla, kompiuterengta beveik 10,000 žemės
ūkio specialistų.
Gražias ir ilgametes tradici
DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
jas puoselėjančios mokyklos
pradžia skaičiuojama nuo
1926 metų, kai tuometinis
Lietuvos žemės ūkio ministras
Mykolas Krupavičius pasirašė
jos steigimo dokumentus. Že
2001 m. gegužės 20 d. sukanka dveji metai nuo a.a.
mės ūkio mokykla buvo įkurta
miesto pakraštyje esančiame
Marios mirties. Prašome pasimelsti už velionės sielą.
sename Kvietiškio dvare.
Liūdi vyras Augustinas, sūnus Petras, marti
Tada mokykla rengė ūkinin
Winnie, anūkai Zachay ir N icholas.
kus ir namų ruošos ekonomes,
bėgant metams sukūrė pavyz
dingai tvarkomą ūkį, gana
produktyvias galvijų bandas.
Beje, 1931 metais čia buvo
įkurta pirmoji Lietuvoje moks
linė gyvulininkystei įstaiga,
kuri užsiėmė bekonų augini
mo tyrimais.
staiga mirus, skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame
1990 metais mokyklai buvo
brolį, muziką MANIGIRDĄ MOTEKAITĮ ir visus
suteiktas Marijampolės aukš
artimuosius.
tesniosios žemės ūkio mokyk
los statutas. Atsižvelgiant į
Giedra Nasvytytė-Gudauskienė
jaunuomenės ugdymo, žemės
Salomėja Nasvytytt-Valiukienė
ūkio, privačios nuosavybės,
verslo ir darbo rinkos poky
čius Lietuvoje, nutarta moky
mo procesą pertvarkyti stu
dijų kryptimi. Parengta mo
A L W A Y S W I T H FLOVVERSI
kyklos vidaus darbo struktū
* Skintos ir vazoninės gėlės
ra, naujos studijų programos.
* Vainikai, krepšeliai
(įįd
Beje, mokykla patyrė sep
tynias reorganizacijas. Šiais
* Vestuvinės ir proginės puokštės
^
metais Marijampolės aukštes
* Pristatome Čikagoje ir priemiesčiuose bei
nioji žemės ūkio mokykla įgis
Lietuvoje
aukštosios neuniversitetinio
Tel. 1-706-594-6604
mokslo įstaigos statusą, taps
kolegija.
8015 W. 79 St, Justice, IL, 60458
Kaip sakė mokyklos direk
torius Sigitas Valančius, šiuo
UETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DMEKTOMŲ
metu čia mokosi ir studijuoja
per tūkstantį būsimųjų žemės
SĄJUNGA
ūkio specialistų. Čia galima
Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto
įsigyti namų ūkio ekonomės,
apylinkėse ir priemiesčiuose

A.tJL
MARIA LAUCIS

A. t A.
RAMŪNUI MOTERAIČIUI

Patarnavimas 24 vaJ.

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

GAIDAS — DAIMID
FUNERAL DIRECTORS
Directors of Eudeikis Funeral Home (EST1908)
GĖRALO F. DAIMID
4330 So. Callfornla
10727 S. Pulaski Rd.
5948 S. Archer Ava.
5200 W. 95 St.
OakLawn, IL

9900 W. 143 St.
Ori and Park, IL
12401 8. Archer Ave.
(A Derby Rd.)
ALLPHONES
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.
ALLPHONES

1-708-430-5700

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

Kai siunčiate pinigus per VVestem Union, galite
būti užtikrinti, kad jie pasieks reikiamą vietą
saugiai ir greitai. Pasaulinių ryšių dėka pinigų
pervedimas yra nesudėtingas ir teužtrunka kelias
minutes. Jus netgi galite siųsti pinigus telefono
pagalba, naudodami kredito kortelę. Jūsų artimieji
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galės saugiai atsiimti pinigus 180-tyje šalių ir
82 tūkstančiuose vietų, tarp jų ir Lietuvoje. Kaip
jūsų giminės ir draugai pasitiki jumis, jūs
galite pasitikėti Western Union. Taigi siųsdami
pinigus savo artimiesiems, siųskite juos tik per
\Vestern Union - bendrovą, kuria pasitiki milijonai.

JAV ir Kanadoje, teiraukitės

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST. .
CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (k DERBY RD.)
EVERGREEN PARK 2929 W. 87 ST.
TTNLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVE.
ALLPHONES
CHICAGO 1-773-478-2S45
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamai) Tel. 1-800-994-7800
www.petlraaAiaaendlMMBes.eom

VANCE FUNERAL HOME
FUNERAL DIRECTORS

1-800-325-600

SERVICES AVAILABLE AT OTHER
CHICACO AND SUBURBAN LOCATIONS

wwwwesternunion.com

CICERO, 5645 W. 35 Street

VVESTERN
UNION

MONEY
TRANSFER

Greičiausias pinigą persiuntimas

visame

pasaulyje'

WESTCHESTER, 10501 W. CERMAK
CHICAGO, 5858 W. ROOSEVELT Rd.
ALL PHONES
1 -708-652-5245

•

DRAUGAS, 2001 m. gegužės 19 d., šeštadienis

8

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE,
DRAUGO

FONDAS

4 5 4 5 VVEST 6 3 r d STREET
C H I C A G O , IL 6 0 6 2 9
TEL.: 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0

GERIAU VĖLIAU, NEGU NIEKAD
Neseniai į Draugo fondą
atėjo laiškas su nario įnašo
čekiu iš naujo DF nario. Laiš
kas pavadintas „Geriau vė
liau, negu niekad". Laiško au
torius — senas „Draugo" skai
tytojas. Sako, turėjęs tiek
daug išlaidų „taisydamas"
sveikatą, šelpdamas gimines
Lietuvoje, kad tik dabar buvo
pajėgus stoti nariu į Draugo
fondą.
Kitame DF garbės nario
laiške — šimtinė ir apgailes
tavimas, kad taip vėlai atsi
liepė į 2001 metų pavasario
vajų dėl federalinių mokesčių
mokėjimo.
Daug, dar daug laiškų ne
atėjo į Draugo fondą su pa
aiškinimais, su bet kokio dy
džio čekiais, sakant, kodėl iki
šiol nebuvo atsiliepta į Draugo
fondo pavasario vajaus laiš
kus. Gal dėl gydytojų ir vaistų
brangumo? Gal dėl visokios
labdaros į Lietuvą? Gal dėl DF
pavasario vajaus laiško ir vo
kelio dingimo? Juk visų „ban
gų" tautiečiams, kuriems rūpi
lietuvybės ir lietuviškos spau
dos išlaikymas išeivijoje, nega
li būti sunkus bent 20 dol.
čėt3o pasiuntimas Draugo fon
dui.'.
Draugo fondo pavasario va
jus dar vyksta gegužį ir bir
želį. Dar nevėlu įsijungti į
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Dalios M a i e i k y t t s iliustr.
N. Miliauskaitės kn. „Namai, ku
riuose negyvensim".

Jus kviečia Poezijos die
n o * Čikagoje: gegužės 19 d.,
šeštadienį, 7 v.v. Jaunimo cent
ro Čiurlionio galerijoje ir
gegužės 20 d., sekmadienį,
12:30 v.p.p. PLC, Lemonte,
Lietuvių dailės
muziejuje.
Ppetus pristatys prof. dr. Vio
leta
Kelertienė
ir
lite
ratūrologas Algirdas Titus An
tanaitis.
tamsiausiuos tavo
užkaboriuos
yra tas kambarys, jaučiu
man uždraustas įeiti, beveik
kad užmirštas
ar užrakintas? turbūt kad ne
Tas kambarys - tai mūsų
sąžinė, kurios sąskaitas sklai
do poetė Ny'olė Miliauskaitė
savo 1995 m. išleistoje knygoje
„ uždraustas įeiti kambarys".:
ar kada žinosiu
kas ten slepiama, kokie lo
biai, kokios paslaptys
kokia bedugnė
tamsusis mano sielos veidrodi
Apžiūrėkite
Čikagą,
plaukdami laivu, kuris išvyks
ta nuo Navy Pier krantinės!
Išvykimo laikas - 10 vai.r. In
formacija tel. 312-222-9328.
Dr.iiino

knytjynvlyje

N e tik apie cukraligę ra*
soma Eglės Juodvalkės kny
goje „Cukraus kalnas", čia
gyvai ir įdomiai pasakojama
apie rašytojos vaikyste ir
mokslo metus Čikagos apy
linkėse - East Chicago, kelidtnes po Europą, darbo metus
Laisvosios Europos radijuje,
viešnages Lietuvoje. Knygos
kaina - 12 dol., su persiunti
mu - 15.95 dol.

Draugo fondo narių ar rėmėjų
šeimą, tuo parodant dėmesį,
prielankumą lietuviškos spau
dos išlaikymui ir mūsų pačių
naudai. Jei kartais nebuvo
gautas ar pamestas vajaus
laiškas ir vokelis, savo įnašą
Draugo fondui galima įteikti,
atsiųsti bet kokiame voke
„Draugo" adresu, pažymint
— Draugo fondui.
Pavasario vajaus įnašai
Su 200 dolerių:
Edvardas ir Anelė Pociai,
garbės nariai, iš viso 1,200
dol., Oak Lawn, IL.
Su 100 dolerių:
Vytautas ir Stasė Mažeikos,
garbės nariai, iš viso 1,450
dol., Colbert, GA.
Viktorija Karaitienė, gar
bės narė, iš viso 1,800 dol.,
Union Pier, MI.
Kostas ir Karolina Bružai,
garbės nariai, iš viso 2,200
dol., Homewood, IL.
Su 50 dolerių:
Paulius Gylys, iš viso 650
dol., Olympia, WA.
Antanas Zaparackas, iš viso
170 dol., West Broomfield, MI.
Alfonsas Petrutis, iš viso
200 dol., West Hyanisport,
MA.
Ligija Tautkuvienė, iš viso
55 dol., Wheaton, IL.
Visiems nuoširdžiai dėkoja
me.
Fondo iždininkas

Kasmetinė didžiulė kny
gų mugė „ P r i n t e r s Row
Book fair", kurioje, kaip pap
rastai, dalyvauja įvairios lei
dyklos bei naujų, senų, varto
tų, antikvarinių,
vaikiškų
knygų pardavėjai, birželio 2-3
dienomis vyks Čikagoje, Congress ir Polk gatvių kampe.
Mugėje, kuri veiks nuo 10
vai.r. iki 6 val.v., su savo fo
tografijų albumais dalyvaus ir
mums žinomas fotomeninin
kas Algimantas Kezys. Įėjimas į mugę - nemokamas.
Daugiau informacijos tel. 312987-9896.

Skelbimai
• Almos fondas

Jaunimo
tautinio an
samblio „Grandies" metinis
koncertas vyks birželio 9 d.
Lemonte, Pasaulio lietuvių
centro Lietuvių fondo salėje.
Pradžia - 6 val.v. Vietas pra
šome užsisakyti, skambinant
Daliai Trakienei tel. 798-5985827.
L i e t u v o s Vyčių 112 kuo
p o s paskutinis šio sezono su
sirinkimas įvyks gegužės 22 d.
7:30 val.v. Svc. M. Marijos Gi
mimo parapijos salėje. Visus
kviečiame atsilankyti ir pa
bendrauti prieš išvykstant va
saros atostogoms.
• Duktė Marian A. (Sil
kes) P a n n i n g , Plymouth Meeting, PA, prisimindama savo
tėvą a.a. Michael Slikes, kuris
buvo advokatas Philadelphijoje
ir a.a. mamą Marion (Packesa)
Slikes, kuri būdama 2 metų,
1990 m., atvyko į Ameriką,
aukoja Lietuvos vaikams $100.
Dėkojame! „Lietuvos Našlai
čių globos" komitetas, 2711
West 71 Str., C h i c a g o , IL
60629.

Birutė Razminienė, Oak
Lawn, IL, Almos fondui siunčia
$40.
Ateitininkų medikų gydytojų „Gajos" korporcijos valdyba su paskaitininku. Iš kaires: A. Razma - pirmininkas,
Almos ir Lietuvos vaikų
V. Staniškis - paskaitininkas. E. Kriaučiūnienė - sekretorė, P. Rasutis - iždinininkas ir V. Šaulys - valdybos
vardu dėkojame!
Renatos Staniškienės nuotr.
narys.
Aukos nurašomos nuo.mo
kesčių.
Tax ID # 36-4124191.
Teisininko
A
n
t
a
n
o
Ra
„Spindulio"
tautinių
šo
„GAJOS"
Čekius
rašyti „Lithuanian
gausko
knygoje
„Ginčai
kių
grupės
jauniai
(.vadovė
SUSIRINKIME
dėl skonio" surinkti straips Rasa Poskočimienė) ir trys Orphan Care", pažymint,
2001 m. balandžio 22 d.
niai, spausdinti išeivijos spau Meno mokyklėlės pramoginių kad skirta Almos fondui.
Korp! „Gaja" valdyba sukvietė
doje 1950-1968 metais. Šios šokių jaunos poros (vadovė Li Siųsti: 2711 West 71 S t . ,
narius tradiciniam Velykų
• American Lithuanian
naujos knygos, išleistos 2001 gija Tautkuvienė) pasirodys Chicago, IL 60629.
švenčių susirinkimui. Dalyva
Club
of N.J globoja Lietuvoje
metais Kaune, sutiktuvės ruo labdaros koncerto ..Laumės
• BALTIC MONUMENTS,
vome šv. Mišių pamaldose
šiamos gegužes 25 d., penkta juosta" programoje. Savo atsi 1108 Amber Drive, Lemont, IL, 3 vaikus. Ms. Marčia E. MurPal. J. Matulaičio bažnyčioje.
dienį, 7 val.v. Lietuvių dailės lankymu paremti vargingai 60439. Prie pat PL Centro. Tel. phy atsiuntė $450 tų vaikų
Po valandos — pusryčiai ir su
muziejuje, Lemonte. Knygą gyvenančius Lietuvos vaiku 630-243-8446. Leonidą ir Gedi metinį mokestį. P u t i n a s ir
sirinkimas Ateitininkų na
pristatys „Draugo" vyr. redak čius visus maloniai kviečia minas Kazėnai. Pageidaujant Aniliora Mašalaičiai, Wayne,
muose, Lemonte, IL.
PA, globoja vieną vaiką Lie
tore Danutė Bindokienė, iš „Saulutė", Lietuvos Vaikų glo atvykstame į namus.
Susirinkimą vedė Korp! pir
tuvoje. Atsiuntė $150 to vaiko
traukas iš knygos skaitys Da bos būrelis. Bilietus iš anksto
• Automobilio, namų ir kitų metų p a r a m a i . Maria
mininkas dr. Antanas Razma.
lia Sokienė ir Leonas Narbu- galima įsigyti „Seklyčioje" ir
ligos d r a u d i m a s atvyku McAllister, Philadelphia, PA,
Susikaupimu buvo paminėti
tis, trumpą meninę programą sekmadieniais po Mišių PLC
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. globoja vieną vaiką Lietuvoje.
per metus mirę korporantai.
atliks dainininkė Praurimė Lemonte.
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. & Pratęsdama paramą kitiems
Susirinkimo paskaitai buvo
Ragienė ir kanklininkė Genė
L. Insurance Agency, 9439 S. metams, atsiuntė $250. Ber
pakviestas dr. Vincas Sta
Lietuvių
k
a
r
i
ų
veteranų
Razumienė. Knygos sutiktu
Kedzie Ave., Evergreen Pk., niukas Kyle Mattey uždirbo
niškis, VMD. Pirmininkas su
ves rengia JAV LB Kultūros sąjungos „Ramovės" Čika
IL 60805-2325. Tel. 708-422- $12.50 nešiodamas laikraščius.
pažindino susirinkusius su
gos
skyriaus
mirusių
ramovėtaryba.
prelegentu. Dr. V. Staniškis
nų kapai Lietuvių tautinėse 3455.
Jis tuos pinigus paskyrė Lie
Į Lietuvių fondo visuoti kapinėse bus lankomi gegužės
yra jaunas profesionalas, vete
• Namams pirkti pasko tuvos vaikams. Joseph ir Berrinarijos gydytojas, augęs ir nį narių suvažiavimą, vyk 27 d., sekmadienį. Ramovėnus los duodamos mažais mėnesi nita Pollock, Overland Park,
mokslus baigęs Clevelande, siantį šį šeštadienį, gegužės ir jų šeimos narius 10 val.r. niais įmokėjimai8 ir prieina KS, aukoja Lietuvos vaikams
OH. Sukūrė šeimą su mums 19 d., PLC Lemonte, fondo na prašome rinktis prie kapinių mais nuošimčiais. Kreipkitės į $10. Lithuanians of America,
gerai žinoma čikagiete, medi riams, gyvenantiems Čikago administracijos pastato. Šv. Mutual F e d e r a l S a v i n g s , Kansas City lietuvių klubas,
cinos gydytoja, anesteziologe je, bus suorganizuotas specia Kazimiero lietuvių kapinės 2212 West Cermak R o a d . pagerbdami mirusią a.a. Mardr. Renata Variakojyte. Abu lus fondo autobusas, kuris pa bus lankomos gegužės 28 d., TeL (773) 847-7747.
g a r e t Žemaitiene, a t s i u n t ė
Šv. Kazimiero lietuvių daug žadantys profesionalai ir ims susirinkusius narius iš pirmadienį, 9 val.r. Prašome
• „Saulutė", Lietuvos vai $150. Tai vieno vaiko metinė
kapinėse tradicinis visuo visuomenininkai. Dr. Vincas dviejų vietovių: 8 val.r. iš Mar- rinktis prie Romo Kalantos
kų globos būrelis, dėkoja už parama. Visiems aukotojams
meniškas mirusiųjų pager dabar yra VCA LaGrange ąuette Pako apylinkės - 69 paminklo. Kviečiame visus ra
aukas padėti našlaičiams, be Lietuvos vaikų vardu dėkojame
bimas prie Steigėjų paminklo Park Animal Hospital Medical gatvė ir Washtenaw Ave. (prie movėnus ir jų šeimos narius
globiams vaikams, vaikams su ir kviečiame kitus prisidėti bei
Kapų puošimo dieną, pirma Director. Jo paskaitos tema — bažnyčios;, o 8:15 val.r. - iš šiame prasmingame minėjime
negalia, daugiavaikėms šei paremti skurstančius Lietuvos
dienį, gegužės 28 d., vyks tuoj „Gyvulių ligos ir žmogus".
Brighton Parko - California dalyvauti.
moms bei studentams Lietu vaikus! Čekius rašyti „Lithua
po kapinėse laikomų šv. Mi „Visi gerai žinome, kad nami Ave. ir 44 gatvė (prie bažny
voje. Aukojo: kun. Vytas Me nian Orphan Care" ir siųsti:
šių. Trumpomis apeigomis, niai gyvuliai daugeliu atvejų čios). Prašome nevėluoti, nes
Lietuviškos
interneto
menąs $50; Sigita ir Gediminas 2711 West 71 St., Chicago, IL
kurių religinę dalį atliks šių yra naudingi žmonėms, tačiau nebus laukiama. Suvažiavi naujienos:
Damašius $50; Valerija Pata- 60629.
kapinių direktorius kun. Jo jie gali būti ir kai kurių ligų mui pasibaigus vėl visi bus
JUNEO - jaunimas už eulauskienė $100 a.a. Vidutės
nas Kuzinskas, trumpu visuo kaltininkai, ypač parazitinių parvežti į tas pačias vietas.
roatlantines
organizacijas
• 27 centai skambinant \
atminimą pagerbti; Albertas
menininko žodžiu, vainiko pa ligų platintojai, pernešėjai, — sa
Lietuvą*
5.5 cnt JAV, 24 vai.
„USA Today" interneto http://www.nato.lt/
Kerelis Jr. $25; White Pines
dėjimu, giesme ir Tautos him kė prelegentas. Užkrėtimo ga puslapio www.usatoday.coml
Šv. Jono brolių Vilniaus vie
per
parą,
7 dienas per savai
Academy $25; Audronė Užnu bus prisiminti visi mūsų limybės nėra dažnos, jeigu gy lifeltravellleisure/20011
nuolynas
te,
6
s
e
k
u
n d ž i ų intervalai.
girienė $100; Taduko Mika
tautos žuvusieji už laisvę, o vuliai yra sveiki ir reguliariai 2001-04-06-greathttp: I lwww. Icn. lt I sjn I
J
o
k
i
ų
mėnesinių
mokesčių.
lausko gydymui — A. Butienė
taip pat ir visuose pasaulio prižiūrimi veterinarijos gydy spiritual.htm kelionių rodyk
„Nojaus arka" - krikščioniš $20; Ilona Slepkovienė $30; Tikslus apskaičiavimas. Koky
žemynuose amžiną atilsį radę tojo. Vaikai dažniau tampa lėje viena iš 10 nuostabiausių kos literatūros ir muzikos įra
Arnadijus Kvietkauskas $25. biškiausias ryšys. Paslauga be
mūsų artimieji, šias iškilmes užsikrėtimo aukomis, nes pasaulio vietų, kur galima pa šų
(lietuviškai)
knygynas Labai ačiū!
„ . S a u l u t ė " apgaulės. Kreipkitės vakarais
jau daug metų ruošia Bend jiems sunkiau prisilaikyti hi tirti ypatingą dvasinį atsinau http:/1
(Sunlight Orphan Aid for l i e t u v i š k a i į TRANSPOINT
ruomenės pasauliečių komitetas gienos reikalavimų. Didelė už jinimą, vadinamas Kryžių kal nojausarka.webjump.com I
Lithuania), 4 1 9 W e i d n e r atstovą su 8 metų patirtimi
ir šių kapinių Sklypų savi sikrėtimo rizika yra žmonėms nas Šiauliuose. Kitos devynios
„Baltic Clipper" - turistinės Rd„ Buffalo Gro ve, IL 60089. tarptautiniuose ryšiuose. TeL
ninkų draugija, garbės sargy su sumažėjusiu imunitetu, lankytinos vietos: Notre Dame kelionės lėktuvais ir autobu
Tel. 847-537-7949. Tax ID#36- 708-386-0556. TRANSPOINT
boje dalyvaujant šauliams, sergantiems lėtinėmis inkstų katedra Prancūzijoje, Via Do- sais
http: 11 www. baltic- 3003339.
— patikimiausias ryšys su
šaulėms ir ramovėnams. Vi bei kepenų ligomis ar besigy lorosa Jeruzalėje. Vietnamo clipper.lt/
Lietuva bei visu pasauliu!
• „PENSININKO" žurna
suomenė kviečiama šią dieną dantiems chemoterapija. Pa veteranų memorialas Vašing
Lietuviškos atvirutės - svei
skirti mirusiųjų pagerbimui razitinių ligų sukėlėjai gali tone, Angkor Wat - Hindu kinimai internete:
NKftfCKA CUDEIUIPKNCTLA
http:/1 lą, kurį leidžia JAV LB Soc.
Reikalų Taryba, red. Karolis
AttorB*yatL«w
dalyvaujant Mišiose, visuome būti naminiai (šunys, katės), šventykla Kombodijoje, San- www.sveikinu.lt/
•CamberrP«daralTrialBar
Milkovaitis, galima užsipre
niškame minėjime ir individu bet gal net dažniau — lauki tiago de Compostela katedra
Fonncr A—t. Statas Ątaomsy,
„Spindulio" tautinių šo numeruoti adresu: 2711 W. 71
DuPsft Counlf
aliai prisimenant bei aplan niai gyvuliai — meškėnai, pe Ispanijoje. Canyon de Chelly
Crtminaį Family and Chril Law
kių
grupė
ruošia
„Balandė
St.,
Chicago,
IL
60629,
tel.
kant artimų mirusiųjų asme lės, zuikiai, šikšnosparniai ir National Monument Arizo
H o w vf Appoitmant
lių pietus", kurie vyks gegu 773-476-2655. Prenumerata
• South Vaa Baran
nų kapus.
Betaria, mtaote SOSIO
kt. Kai kurios parazitinės, vi noje, JAV Holokausto muzie žės 20 d. 12 vai. Pasaulio lie metams: JAV-bėse, $15, kitur
Aaaodat* ofllcs* in Clarandoo Hilla,
ROIUAC Maadoa* and Chicago
Čikagos ir apylinkių Ne rusinės, bakterinės infekcijos jus Vašingtone, Yosemite na tuvių centre. Trumpą meninę $25. Išeina 8 kartus per metus.
cionalinis
parkas
Californijoje,
susargdina
žmones
sunkiomis
TaLi
kalto Prasidėjimo M. Marijos
programą atliks „spinduliu Tai vertinga dovana įvairiomis
seselių rėmėjų metinis narių ligomis — askaridoze, pasiut poeto Jelaluddin Rumi kapas kų" šokėjai. Kviečiame visus progomis.
ADVOKATAS
susirinkimas šaukiamas bir lige, toksoplazmoze, dėmėtąja Turkijoje.
skaniai pavalgyti ir paremti
• Prieš užsisakydami
GIHTAJtAS
P. ČEPĖNAS
šiltine
ir
kt.
Paskaita
buvo
želio 3 d., sekmadienį. 8 val.r.
paminklą aplankykite S t .
Nauji vėsinami traukinu „Spindulio" šokėjus.
6436
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