
PEMODICALS 
February 10, 

VoLLXXXIX 

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 
ŠEŠTADIENIS - SATURDAY, VASARIO - FEBRUARY 10, 2001 

!„i.Ut....t.i..t..m....!..tt.,i...il,U.<.(.f..t,[,..i(..t 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * M I X S O AOC 6 0 6 
S 2 0 S P2 G R A T I S 
THE L I B R A R t OF CONGRES3 
EOROPEAN REACING ROOM 
S e r i a l ą D i v m o n 

Vi«V i inn t r "> n r ons.40-.4OT> 

NEWSPAPER - P O N O T P E L A Y - Pate Maited 02/09/01 
UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • DRAUGAS@EARTHLINK.NET 

WWW.DRAUGAS.ORG N r 2 9 
Kaina 75 c. 

Besi vieny damos partijos taiso 
įstatymus 

Vilnius, vasario 9 d. (BNS) Moderniųjų krikščionių de-
— Krikščionių demokratų 
sąjunga (LKDS) ir Krikščionių 
demokratų partija (LKDP) su
sijungimui rengiasi, taisyda
mos Politinių partijų ir politi
nių organizacijų įstatymą. 

Kaip pranešė „Respublika", 
šią savaite Seime užregis
truotas parlamentarų Kazio 
Bobelio, Česlovo Juršėno ir Al
girdo Saudargo parengtas Po
litinių partijų ir politinių or
ganizacijų įstatymo papildymo 
projektas. Juo siūloma numa
tyti politinių partijų pertvarką 
ir susijungimą. 

LKDS vadovas K. Bobelis 
neslėpė, jog šis įstatymo papil
dymas turėtų palengvinti ren
giamą jų partijos susijungimą 
su LKDP. Anot parlamentaro, 
kovo 24 d. planuojama sureng
ti abiejų organizacijų konfe
renciją, kurioje bus aptarti 
jungimosi klausimai. Po jos 
per mėnesį partijos turėtų su
sijungti į vieną LKDP. 

Kaip sakė K. Bobelis, su 

mokratų sąjunga derybos dėl 
susivienijimo kol kas nevyks
ta. 

Tikimasi, jog partijų reorga
nizavimą apibrėžiantis įsta
tymo papildymas bus priimtas 
iki krikščionių demokratų su
sijungimo. 

Kaip sakė K. Bobelis, Politi
nių partijų ir politinių orga
nizacijų įstatymas apibrėžia 
tik partijų steigimą bei panai
kinimą, todėl pertvarkymas 
yra labai sudėtingas. „Yra 
daug biurokratinių suvar
žymų — vieną partiją reikia 
likviduoti, surinkti 400 narių 
ir tvarkyti visus popierius 
kaip steigiant naują partiją", 
tvirtino K Bobelis. 

Įstatymo papildymuose nu
matyta, jog naujai besiku
riančios partijos negalės per
imti nustojusių veikti organi
zacijų pavadinimo bei simboli
kos. „Tai apdraus, kad kiti 
nesinaudotų buvusių partijų 
vardu", sakė K Bobelis. 

Pasigirdo siūlymas panaikinti 
Ūkio ministeriją 

Vilnius, vasario 9 d. (BNS) 
— Valdančiosios Naujosios są
jungos (socialliberalų) pirmi
ninko pavaduotojas, Seimo na
rys Gediminas Dalinkevičius 
penktadienį neformaliame po
kalbyje su žurnalistais, papra
šytas nurodyti galimas kandi
datūras į ūkio ministro postą, 
pareiškė, jog reikėtų panaikin
ti Ūkio ministeriją. Jo nuomo
ne, tokiu būdu būtų atpigintas 
valdymas ir sumažintos kliū
tys verslui. 

Kol kas valdančioji liberalų 
ir socialliberalų koalicija atsi
sako įvardyti galimus kandi
datus į ūkio ministro postą, iš 
kurio šią savaitę atsistatydino 
liberalas Eugenijus Maldeikis. 

Pagal koalicinės vyriausy
bės sutartį, teisė parinkti ūkio 
ministrą priklauso liberalams. 

G. Dalinkevičius mano, jog 
vietoje Ūkio ministerijos rei
kėtų įkurti Informatikos mi
nisteriją, kurios pagrindinis 

uždavinys būtų atpiginti vals
tybės valdymą pasitelkus 
šiuolaikines informatikos 
technologijas. 

Tuo tarpu valdančiosios koa
licijos bendrininkai liberalai 
kol kas nemato galimybių pa
naikinti Ūkio ministeriją bent 
iki to laiko, kol nebus privati
zuoti stambūs energetikos ir 
transporto objektai. 

Seimo Valstybės valdymo ir 
savivaldybių reikalų komiteto 
pirmininkas, liberalas Kle
mensas Rimšelis sakė, jog 
prieš rinkimus sudarytoje 
Naujosios politikos koalicijos 
bendrininkių darbo grupėje 
buvo svarstoma galimybė su
jungti Ūkio ir Finansų minis
terijas. Tačiau jis pabrėžė, jog 
šiuo metu tokio pasiūlymo nė
ra nei Seimo patvirtintoje vy
riausybės programoje, nei šią 
savaitę vyriausybės patvirtin
tame programos įgyvendinimo 
priemonių plane. 

Tuščiažodžiavimu Seime 
nusivylusi poetė kreipėsi į 

vaikus 
Vilnius, vasario 9 d. (BNS) 

— Parlamentarų tuščiažo
džiavimu nepatenkinta parla
mentarė, poetė ir verslininkė 
Dalia Teišerskytė nutarė pasi
semti minčių apie valstybės 
valdymą iš moksleivių raši
nių. 

D. Teišerskytė penktadienį 
išplatino kreipimąsi į Lietuvos 
vaikus, kuriame teigiama, jog 
ji nuo pat pirmos darbo dienos 
Seime stebi, „kiek daug nepa
prastai svarbaus ir taip grei
tai bėgančio laiko išeikvojama 
tuštiems plepalams, kaip dau
gelis žmonių negerbia vieni 
kitų, kaip dažnai tuščiažo
džiauja ir visiškai negirdi kito 
žmogaus". „Kaip dažnai pras
mingus veiksmus nustelbia 
tuštybė ir arogancija. Ir kokie 
netobuli yra įstatymai, kurie 
buvo kuriami ištisą dešimtį 
metų", rašo parlamentarė 
kreipimesi į vaikus. 

Poetė reiškia susižavėjimą 
Lietuvos vaikais ir jaunimu 
bei kviečia juos talkon. „Pa
dėkite savo kraštui: žinau, 
kad jūsų galvose 'kruta' šimtai 
minčių — kaip geriau valdyti 
kraštą, kokie įstatymai, ko
kios taisyklės turi galioti, kad 

„Lietuvos aido" šalininkai gina 
„spaudos laisvę" 

— tai laisvosios spaudos gyni-

Mcnsinjoras Alfonsas Svarinskas kalba prie Lietuvos vyriausybe rūmų surengtame mitinge Kairėje — „Lietuvos ai
do" bendroves dirrktonus Algirdas Pilvelis Vladimiro Guirviciaus Kiu-i r.uou-

ruotų, bet nesumokėtų mo
kesčių suma sudaro 1.4 mln. 
litų, patikrinimo metu papil
domai priskaičiuota 256,000 
litų mokesčių. Likusią neprie
mokos dalį sudaro baudos ir 
delspinigiai. Mokestinio ginčo 
su bendrove „Lietuvos aidas" 
terminai jau pasibaigę, todėl 
Mokesčių inspekcija šiuo metu 
vykdo nepriemokos iš
ieškojimo procedūras įstatymų 
nustatyta tvarka. Yra priim
tas sprendimas skolą biudže
tui išieškoti iš turimo įmonės 
turto. 

JLietuvos aido" direktorių A 
Pilvelį papiktino Valstybinės 
mokesčių inspekcijos pateikta 
skolos suma. Pasak jo, tai 
klaidinantis visuomenę infor
macinis pranešimas, nes iš 
tikrųjų UAB „Lietuvos aidas" 
niekada nebuvo skolingas biu
džetui 3 mln. 360,000 litų. 

Vilnius, vasario 9 d. (BNS) 
— Kelios dešimtys dienraščio 
„Lietuvos aidas" skaitytojų bei 
dienraščio žurnalistų penkta
dienį Vilniuje protestavo prieš 
valdžios norą „uždusinti vie
nintelį tiesą rašantį" Lietuvos 
dienraštį. Mitingo dėl „są
moningai žlugdomo" laikraščio 
organizatorius — šio dien
raščio direktorius ir savinin
kas Algirdas Pilvelis. 

Renginys vyko Vilniuje, Sa
vivaldybės aikštėje. Mitingui 
iš Vilniaus savivaldybės buvo 
gautas leidimas. 

Į mitingą išreikšti solidaru
mo atėjęs monsinjoras Alfon
sas Svarinskas susirinku
siems sakė, jog „Lietuvos žmo
nės yra kvailinami neišsamia 
informacija, tik vienintelis 
'Lietuvos aidas' drįsta spaus
dinti tiesą". „ 'Lietuvos aidas' 
daro labai didelį darbą, duoda 
daug informacijos, kitaip mes 
apie tuos krokodilus (valdžios 
atstovus — BNS) nieko nesu
žinotume", sakė A. Svarins
kas. 

Mitinge dalyvavęs Seimo 
narys, „Jaunosios Lietuvos" 
pirmininkas Stanislovas Buš
kevičius teigė, jog šis mitingas 

mas. Anot jo, dab.rtinė val
džia, siekianti uždaryti „Lie
tuvos aidą", „viešai bičiuliau
jasi su mafija", o ši bičiulystė 
Lietuvą gali sugrąžinti į Rusi
jos rankas. 

Pats dienraščio direktorius 
ir savininkas A. Pilvelis susi
rinkusiems tvirtino, jog dėl 
sąmoningo laikraščio žlugdy
mo ketina kreiptis į popiežių 
Joną Paulių U bei Briuselį. A. 
Pilvelis į Vatikaną žada va
žiuoti ir mėginti ten susitikti 
su popiežiumi vasario 16-ąją. 

Valstybinės mokesčių in
spekcijos duomenimis, užda
roji akcinė bendrovė „Lietuvos 
aidas" biudžetui skolinga 3 
mln. 360,000 litų. Iš jų dekla-

Kauno miestas vėl turi naują 
merą 

Kaunas , vasario 9 d. (BNS) 
— Penktadienį išrinktas nau
jasis Kauno miesto meras Eri
kas Tamašauskas tikisi, kad 
dirbs ilgiau nei du jo pirmta
kai — Lietuvos Laisvės są
jungos (LLS) atstovai Vytau
tas Šustauskas ir Gediminas 
Budnikas. 

visiems mums būtų viltingiau 
gyventi", rašo Seimo narė. 

Ta proga D. Teišerskytė pa
skelbė rašinio konkursą „Lie
tuvos ateitį kuriu aš". Šiame 
konkurse, anot Seimo narės, 
galima rašyti apie pavyzdin
giausius Lietuvos žmones, 
įstatymus, kurių trūksta tobu
los valstybės kūrimui, prie
žastis, kurios trukdo pakilti iš 
ekonominės ir dvasinės krizės. 

Geriausias rašinys bus ap
dovanotas 1,000 litų premija 
iš Seimo narės algos. Rašinių 
parlamentarė lauks iki gegu
žės 1 dienos. 

* Lietuvos moksleiviu 
par lamentas (LMP) mano, 
kad pasiūlymas mokymo įstai
gas aprūpinti narkotikų nus
tatymo tyrimams reikalingais 
preparatais yra netikslingas, 
nes mokyklos nėra gydymo įs
taigos, sakoma moksleivių 
parlamento laiške premjerui 
Rolandui Paksui. Moksleiviai 
mano, kad tai gali paaštrinti 
santykius tarp moksleivių ir 
mokytojų bei mokyklos admi
nistracijos ir neabejoja, kad 
tikrinimas įžeistų moksleivių 
orumą ir savigarbą. <BNSI 

Mirė JAV senatoriaus 
Richard J. Durbin brolis 

William Durbin 1997 m. viešnagės 
Lietuvoje metu iškilmingai pagerb
tas jurbarkiečių. 

Springfield, IL, vasario 8 
d. (Office of 0 8 Sen. Richard 
J. Durbin) — Ketvirtadienį 
Maryland valstijos Bethesda 
priemiesčio ligoninėje mirė 
JAV senatoriaus Richard J. 
Durbin (D-IL) broHs 71 metų 
William P. „Biir Durbin. 

Jo motina Ann Kutkaitė 
(Kutkin), gimusi Jurbarke, su 
šeima 1911 m. emigravo \ 
JAV ir apsigyveno East St. 

Louis, IL. 
Bill Durbin nuoširdžiai rėmė 

Jurbarko vaikų ligoninę, ku
rią su savo broliu, senatoriumi 
R. J. Durbin aplankė 1997 me
tais. Tais pačiais metais mirus 
motinai, Bill įkūrė Ann Kut-
kaitė-Durbin atminimo pro
jektą ir rinko lėšas savo moti
nos gimto miesto ligoninei. 
Padedant JAV Lietuvių Ben
druomenei, ligoninėje buvo pa
keisti nesandarūs langai, iš
siųsta medicininė įranga, ant
klodės, apranga. 

Bill aktyviai dalyvavo kau
piant lėšas ir siunčiant JAV 
pagalbą ne tik Lietuvai, jis 
rūpinosi visų trijų Baltijos val
stybių reikalais. 

Bill Durbin paliko liūdinčią 
žmoną Lorraine Kalish, su ku
ria išgyveno 48 metus, 9 sū
nus, dukterį. 20 vaikaičių, 
brolį Robert E. Durbin (gyv. 
Long Beach, CA) bei brolį, 
senatorių Richard J. Durbin 
(gyv. Springfield, IL). 

Laidotuvėms vietoje gėlių 
liūdinti šeima prašo aukoti 
American Heart Association 
arba Lithuanian Mercy Lift: 
P. O. Box 88, Palos Heights, 
IL, 60463. 

L^jTėvynėje pasižvalgius 

Be politinės situacijos mies
to taryboje, tai garantuoti gali 
ir naujai rengiami teisės ak
tai, kuriais remiantis, merui 
atstatydinti reikės dviejų treč
dalių tarybos daugumos balsų. 
Bet to, numatoma, kad atei
tyje merai būtų renkami tie
sioginiu būdu. 

E. Tamašauskas yra 15-asis 
Kauno miesto vadovas ir tre
čiasis po pernai kovą įvykusių 
savivaldybės rinkimų. 

Tarybos nariai merą rinko 
slaptu balsavimu. Už E. Ta
mašauską balsavo 25 tarybos 
nariai, už jo konkurentą kon
servatorių R. Garbaravičių — 
14 tarybos narių. Iš viso tary
boje yra 41 narys. Neoficia
liais duomenimis, sociallibe
ralą E. Tamašauską palaikė 
partijos kolegos, LLS jaunalie
tuviai, socialdemokratai ir du 
partijoms nepriklausantys na
riai. Konservatorių R. Garba
ravičių palaikė konservatoriai, 
liberalai ir centristai. 

Naujasis Kauno meras pro
graminėje kalboje ir spaudos 
konferencijoje pažadėjo, kad 
artimiausiu metu pertvarkys 
savivaldybės administraciją ir 
stengsis inventorizuoti miesto 
turtą. 

„Žiūrint į miestą iš viršaus 
— jis kaip po karo", sakė E. 
Tamašauskas. 

Taip pat naujasis meras ma
no, kad investicijas į miestą 
stabdo pati savivaldybė ir taip 
neturėtų būti. 

Pirmuoju vicemeru E. Ta
mašauskas pasiūlė ligšiolinį 
miesto merą, LLS atstovą G. 
Budniką, o tarybos nariai už 

* Prez iden tas Valdas 
Adamkus pasveikino išrink
tąjį Izraelio premjerą Ariel 
Sharon. „Esu įsitikinęs, kad 
Jums vadovaujant, Izraelyje 
klestės gerovė ir pažanga. 
Nuoširdžiai tikiuosi, kad ir to
liau bus plėtojami draugiški ir 
bendradarbiavimu paremti 
mūsų šalių tarpusavio santy
kiai", rašoma V. Adamkaus 
sveikinimo telegramoje. A. 
Sharon buvo išrinktas Izraelio 
ministru pirmininku vasario 6 
d. vykusiuose rinkimuose. Jis 
didele persvara rinkimuose 
nugalėjo atsargos generolą 
Ehud Barak, kuris nepateisi
no izraeliečių lūkesčių dėl tai
kos su palestiniečiais. <BNS) 

* Rusijos bendrovė „Ju
kos" gali pakeis t i susivieni
jimą „LUKoil" kaip naftos tie
kėją į Lietuvą. Maskvoje įvy
kusioje spaudos konferencijoje 
„Jukos RM" (ji užsiima naftos 
tiekimu) prezidentas Nikolaj 
Byčkov padarė netikėtą pa
reiškimą: „'Jukos' nėra kur 
dėti naftos, todėl bendrovė pa
sirengusi atimti iš 'LUKoil' 
monopolį tiekiant naftą į Lie
tuvą". 

* Vytauto Didžiojo uni
versi tete (VDU) prasidėjo 
neakivaizdinės studijos, ku
rioms ši 1989 m. atkurta Kau
no aukštoji mokykla ruošėsi 
beveik 12 metų. Neakivaizdi
nių studijų nebuvimas iki šiol 
buvo VDU skiriamasis bruo
žas tarp Lietuvos aukštųjų 
mokyklų. 

* l Kauno S. Daukanto 
gatvės 25-ąjį namą nauji 
šeimininkai nešasi savo daik
tus. Pernai pavasarį įkurtas 
Išeivijos institutas į pirmojo 
namo aukšto kambarius po 
truputį iš senųjų patalpų ga
benasi neįkainojamos vertės 
dėžes su išeivijos kultūros vei
kėjų archyvais. Visus tris 
1904 m. statyto namo aukštus 
institutas apgyvendins po tru
putį. '.Eito 1 

* Informacija apie ligo
nio sveikatos būklę, diagno
zę, gydymą yra viešai neskelb
tina ir gali būti teikiama tik 
gavus raštišką ligonio sutiki
mą. Tokia nuostata įtvirtinta 
Sveikatos apsaugos ministro 
Vinso Janušonio įsakyme, ku
ris išleistas, siekiant užtik
rinti paciento informacijos 
slaptumą bei įgyvendinant 
Sveikatos priežiūros įstaigų 
įstatymą. Institucijos, norin
čios gauti informaciją apie li
gonį, turi sveikatos priežiūros 
įstaigai pateikti institucijos 
vadovo pasirašytą ir antspau
duotą prašymą. Žodžiu, telefo
nu informaciją teikti drau
džiama. Informaciją apie ligo
nį, neturint jo sutikimo, lei
džiama suteikti teismui, pro
kuratūrai, kvotos organams 
bei kitoms institucijoms, ku
rioms tokią teisę suteikia Lie
tuvos įstatymai. BNS' 

* Išankst inia is Lietuvos 
a ludar iu asociacijos duome
nimis, praėjusiais metais vie
nas statistinis Lietuvos gyven
tojas vidutiniškai išgėrė 60 lit
rų alaus, arba penkiais litrais 
daugiau nei 1999 metais, inui 

tai pasisakė vienbalsiai. G. 
Budnikas teigė norįs rūpintis 
švietimo, sporto ir socialine 
sritimis. Kas taps kitu pava
duotoju, kol kas neaišku. ,3et 
tai bus Naujosios sąjungos na
rys", patikino Kauno meras. 

* Seimo Užsienio reikalų 
komite to (URK) pirminin
kas Alvydas Medalinskas 
skeptiškai vertina dviejų So
cialdemokratinės koalicijos 
frakcijos narių apsilankymą 
Minske, kur jie susitiko su su 
demokratinio pasaulio nepri
pažįstamo Baltarusijos Nacio
nalinio susirinkimo nariais. 
Jis pabrėžė, kad apie parla
mentarų Sergejaus Dmitrijevo 
ir Vladimiro Orechovo priva
čią kelionę į Minską nežinojo 
nei Seimo valdyba, nei URK 
nei kitos Seimo institucijos. 
Pasak A. Medalinsko, tebėra 
neaiškūs šių parlamentarų 
apsilankymo Baltarusijoje tik
slai ir rezultatai. „Sunku ko
mentuoti galimus rezultatus, 
net jeigu paaiškėtų, kad du 
Seimo nariai sugalvojo pasiil
sėti nuo darbų Minske, ėjo 
gatve, užėjo į Nacionalinio su
sirinkimo pastatą pasižvalgyti 
ir netikėtai sutiko Nacionali
nio susirinkimo pirmininko 
pavaduotoją", ironizavo A. Me
dalinskas. i BNS) 

* Specialiųjų tarnybų tu
r ima informacija apie klai
pėdietį Viktorą Valcerį su
žlugdė jo galimybes tapti nau
juoju „Sodros" vadovu. Be to, 
gali iškilti klausimas ir dėl V. 
Valcerio vadovavimo Klaipė
dos miesto „Sodros" skyriui. 
„Kauno dienos" turimais duo
menimis, V. Vakeris įsipainio
jęs į skandalingą bendrovės 
„Jūra" turto likvidavimo isto
riją. 

* Apribojus pensijų mo
kėjimą dirbant iems pensi
ninkams, „Sodra" jau vasarį 
sutaupys maždaug 9 mln. litų. 

* Kauno gamykla „Dirb
t inis pluoštas" teigia atsidū
rusi savo pagrindinio konku
rento — Italijos susivienijimo 
„Novaceta" įtakos sferoje. Ga
myklos vadovai įsitikinę, jog 
italai bet kokiomis priemonė
mis siekia sužlugdyti įmonę 
Kaune, tam neva paskyrę 10 
mln. JAV dolerių. 

* Praėjusiais metais iš 
pr ivat izavimo fondo sando
rių į Privatizavimo fondą ne
įplaukė maždaug trečdalis 
planuotų pajamų. 

* Du liepos 1 d. imonės 
t u r i laiko apsitvarkyti , kad 
išvengtų bankroto, nes nuo tos 
datos turėtų įsigalioti Įmonių 
bankroto ir Įmonių restruktū
rizavimo įstatymai. 

* Statist ikai teigia, jog 
mais tui Lietuvoje išleidžia
ma mažiau, tačiau gyventojų 
kišenes labiau ištuština pa-
brangę degalai ir padidėjusios 
būsto išlaidos. 

* Krepšininkas Žydrūnas 
I lgauskas vasario 7 d. dvi 
valandas gulėjo ant operacinio 
stalo Baltimorės ligoninėje 
..Union Memorial". Ten NBA 
klubo „Cleveland Cavaliers" 
vidurio puolėjui buvo atlikta 
kairės pėdos kaulo, kurį 220 
cm ūgio 25 metų lietuvis susi
laužė gruodžio 22-ąją. operaci
ja. Eito. 

KALENDORIUS* 
Vasario 10 d.: Šv. Skolastika; 

Ada. Aušra. Elvyra. Gabrielius. Gir-
vydas. Gražute. Skaistutis. Skolasti
ka. Teodora. Vygaude. 

Vasario 11 d.: Švc. Marija Lurde; 
Adolfas. Algirdas, Daile. Felicija, Ma
rija, Paskalis 

Vasario 12 d.: Benediktas. Dei
mante, Eufalija. Gintems. Mantas. 
Reginaldas. 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest, IL 60045-2660 

„ATEIČIAI" 90 METŲ 
Prieš akis stovi pirmas 

„Ateities" numeris, kurio vir
šelyje pažymėta: Vasario 1911 
m. Nr. 1 — Nemokamas prie
das prie „Draugijos" 50-to nu
merio. Bent labai trumpai ver
ta pažymėti „Ateities" nuženg
tąjį kelią. 

Nuo 1909 metų „Lietuvos 
žinios" leido „Aušrinę", priedą 
„pažangiesiems ir pirmei
viams moksleiviams". Pranas 
Dovydaitis, tada dar studen
tas Maskvoje, irgi buvo para
šęs „Aušrinei" straipsnį, pava
dintą „Tikėjimo elementas 
žmogaus gyvenime". Prie šio 
straipsnio „Aušrinės" redakci
ja pridėjo tokį prierašą: 
„Draugo Dovydaičio pasižadė
jimas rašyti ir daugiau 
straipsnių iš to paties ciklo vi
sai nereiškia, kad 'Aušrinė' 
yra apsiėmus spausdinti visa 
tai, ką pagamins draugo Dovy
daičio plunksna". Buvo aišku, 
kad „Aušrinei" su katalikybės 
idėjomis nepakeliui. Todėl P. 
Dovydaitis tariasi su tuometi
niu „Draugijos" žurnalo redak
toriumi A. Jakštu-Dambraus
ku ir šis prie 1911 m. Vasario 
mėn. „Draugijos" išleidžia 
„Ateitį", kuri gali būti vadina
ma vienu seniausių lietuviškų 
laikraščiu. Naujasis priedas 
turėjo tada atlaikyti skau
džius marksistinio socializmo 
ir laisvamanybės smūgius mū
sų jaunimo dvasiai. 

Tai ne tik „Ateities" žurnalo, 
bet, galima sakyti, ir viso 
Ateitininkų sąjūdžio jubilie
jus. Apie „Ateitį" susiformavo 
tas gyvos dvasios, idealistinis, 
giliai katalikiškas ir savo tau
tai visais laikais ištikimas 
ateitininkiškasis sąjūdis, ku
ris — labai didele dalimi — 
išugdė Lietuvai katalikišką, 
gaivią kūrybine dvasia pasi
reiškusią inteligentiją. 

Trys pamat inia i 
klausimai 

Beveik visą „Ateities" pirmo
jo numerio turinį užima P. Do
vydaičio 3 pagrindiniai klausi
mai. Štai tie klausimai: 

1. Kuo mes save vadiname ir 
kodėl? 

2. Ką mes matome aplink 
save? 

3. Mūsų pareigos (prieder
mės), siekiai ir keliai prie jų. 

Pristatydamas pirmąjį klau
simą P. Dovydaitis pabrėžia, 
kad šiandieninės žmonijos gy
venimas yra reginys tarp tikė
jimo ir netikėjimo, tarp tero
rizmo ir ateizmo. Ir toliau jis 
pareiškia, kad mes, pripažin
dami gyvo asmeniško Dievo 
buvimą, pripažįstame ir būti
numą žmogaus su Dievu bend
ravimo. Stovėdami ant tokio 
pamato mes save vadiname 
teistais. Toliau prideda, kad 
„Priimdami Jėzaus Kristaus 
žodžius, kaip paties Dievo žo
džius, mes save vadiname 
Kristaus krikščionimis. 

Atsakydamas į antrąjį klau
simą P. Dovydaitis kalba apie 
tų laikų stabus, kurie iš esmės 
nėra blogi, tačiau be Dievo jie 
žmogų padaro vergu. Be Dievo 
ir kultūra, ir mokslas, ir žmo
gaus protas gali apakinti žmo
gų ir jį padaryti vergu. Jis 
rašo: „Trumpai apie save apsi
žvalgę mes išvydome vietoj 
laisvės vergiją, vieton civiliza-
cijos — barbanją, vieton šau
kiamo mokslo — plakatų filo
sofiją". 

Ir pagaliau, kalbėdamas 
apie mūsų siekius Dovydaitis 
tiesiog šaukia: „Pasilikę Kris
taus Bažnyčioje, kuri yra pa
ties Kristaus kūnas, mes prieš 
visą pasaulį ištariame: Ins-
t a u r a r e omnia in Chris to 
(Ef. 1:10) — viską atnaujin
ti Kristuje. Tai ištarusieji 
paimame ant savęs pirmutinę 
didžiausią priedermę atnau
jinti Kristuje save, atnaujinti 
Kristuje savo gyvenimą, pa
rodyti savo gyvenimu, savo gy
venimo darbais ir pasielgi
mais, kad mums šie žodžiai 
tai ne tuščia frazė, kad mes 
savo gyvenime vadovaujamės 
kitokiu mokslu ir kitokiais 
principais, kad mes savo gyve
nime siekiame kitokį tikslą. 

To ilgo straipsnio pabaigoje 
Dovydaitis kviečia visus pa
duoti vienas kitam ranką ir 
spiestis apie „Ateitį". 

Kažkas man yra pasakojęs, 
kad prieš Dovydaičiui rašant 
tą straipsnį Adomas Jakštas 
pataręs jam melstis. Dovydai
tis meldėsi net tris dienas ir 
po to parašė šį straipsnį. Gali
ma sakyti, kad tai buvo ateiti
ninkų Credo. Ar ne nuostabu, 
kad ir dabar, po 90 metų visi 
tie 3 pagrindiniai klausimai 
yra lygiai aktualūs. Manyčiau, 
kad ir dabar visiems ateitinin
kams, sendraugiams, studen
tams ir moksleiviams vertėtų 
perskaityti tą pirmąjį „Atei
ties" numerį ir savo susirin
kimuose panagrinėti tuos 
klausimus. Jie nepaseno ir ne
pasens. 

Šiandien pagonybė tarsi pla
ti upė veržiasi į visą gyvenimą 
ir semia visas salas bei aukš
tumas. Ką tad reiškia būti 
ateitininku šio potvynio tam-

Dalis A t e i t i n i n k ų Sendraugių s-gos Lietuvoje vadovybes Iš k..: d r . V incas R a s t e n i s , ASS Lietuvoje garbės pir
m i n i n k a s , Lie tuvos ate i t ininkų pagrindini? atkūrėjas 19b9 m., 10 metų buvęs Lietuvos ASS pirmininkas; R e d a 
S o p r a n a i t ė . ASS Lietuvoje sekretore, veikli Vilniaus atei t ininkė daug di rbant i su moksleiviais ir s tudenta i s . 
P e t r a s P l u m p a , naujasis ASS Lietuvoje pirmininkas, buvęs AF Tarybos narys , LR Vyriausybes patarėjas reli
gijų k l a u s i m a i s . 

PENKI PRINCIPAI MOKSLEIVIO 
GYVENIME 

kad 

MAS STOVYKLA 
DAINAVOJE 

sqje. ; 

Vincas Kolyčius 

Penki ateitininkų principai 
yra geras būdas gerai išgy
venti savo gyvenimą, bet mes, 
moksleiviai, dažnai matome 
tik paviršutinę reikšmę šių 
principų. Atrodo, kad labai 
lengva būti krikščionimis, 
priklausyti šeimai, būti lietu
viais, veikti bendruomenėje, 
būti inteligentais. Iš tikrųjų, 
yra labai sunku būti šių prin
cipų pavyzdingu jaunuoliu, 
todėl turime geriau įsigilinti 
į šiuos principus. 

Žodyne žodis „katalikas" 
reiškia asmuo, kuris tiki į 
Kristų, Dievą Tėvą, ir į Šven
tąją Dvasią, bet ši reikšmė 
neapibūdina visko, ką tas žo
dis turėtų katalikams reikšti. 
Man atrodo, kad tikrasis kata
likas neturėtų būti tik akty
vus savo parapijose, bet būti 
aktyvus ir pasaulio reikaluo
se. Šiais laikais sunku suras
ti gerus moksleivius, kurie 
nebijotų parodyti savo tikėji
mo ir darytų gerus darbus. 
Tad, aš manau, kad mokslei
vis galėtų geriau parodyti sa
vo krikščioniškumą, jei jis 
stengtųsi daugiau įsijungti į 
pasaulio reikalus ir skurdą. 
Pavyzdžiui, moksleivis galėtų 
aplankyti senesnius žmones, 
padėti darbais, kuriems reika
linga jaunesnių žmonių. Da
rydami šiuos darbus, mes ne 
tik parodytume, kad esame 
krikščionys, bet mūsų dar-

esame 

ATEITININKŲ FEDERACIJOS 
VALDYBOS SAUSIO MĖNESIO 

POSĖDYJE 
Ateitininkų federacijos vai- galį organizuoti balandžio pas-

dybos pirmasis šių metų posė
dis vyko Kauno Ateitininkų 
namuose sausio 19 dieną. Da
lyvavo Federacijos pirminin
kas Vidas Abraitis, vicepirmi
ninkas Vaidotas Vaičaitis, 
gen. sekretorius Kęstutis Bag-
džius, visų keturių sąjungų 
pirmininkai, Federacijos rei
kalų vedėja Laimutė Mikuc
kienė ir sekretorė Aušra Kaz
lauskaitė. 

Posėdyje buvo aptarti įvai
rūs reikalai, jų tarpe nuosta
tai Čingų remiamo moksleivių 
kuopų konkurso, AF svetainės 
atnaujinimas, organizacijos 
apibūdinimas, ateitininkų pa
vasario savaitgalis. „Ateities" 
žurnalo vyr. redaktoriaus kon
kurso paskelbimas, nario mo
kesčio surinkimo sistema, 
2001 metų veiklos programos 
sudarymas ir kt. 

Valdyba bendru sutarimu 
patvirtino Aldonos ir Jono 
Čingų vardo premijų mokslei
vių kuopoms konkurso siūlo
mus nuostatus. 

Buvo patvirtintas naujasis 
AF svetainės projektas. Petras 
Plumpa paruošė trumpą orga
nizacijos apibūdinimo projek
tą penkių principų išdėstymo 
pagrindu. Vyko trumpos dis
kusijos keliais klausimais. 
Tačiau, sudaryta darbo grupė 
iki vasario 15 d. turės pateikti 
galutinį variantą 

Nutarta ateitininkų savait-

kutinį savaitgalį, 28-29 dieno
mis. Siūlytos įvairios temos, 
bet susilaikyta nuo sprendimo 
ir prašyta, kreiptis į Tarybą, 
kad ji pateiktų idėjų savaitga
lio programai. 

Vidas Abraitis sutiko vado
vauti „Ateities" žurnalo darbo 
grupei į kurią įeina po vieną 
atstovą iš kiekvienos sąjungos 
ir vienas iš AF tarybos. Darbo 
grupės uždavinys: „išanalizuo
ti nuomonę apie žurnalą, jo 
reikalingumą ir turiningumą'1. 
Keltas klausimas apie paskel
bimą konkurso naujam/ai re
daktorei laikinai atrodo buvo 
atmestas, laukiant darbo gru
pės pranešimo. 

Valdyba jaučia, kad dabar
tinė nario mokesčio rinkimo 
sistema nėra bloga, bet būtina 
ištirti jos neefektingumą. Su
daryta komisija šiam reikalui 
ištirti spręs ką toliau daryti, 
kad nario mokestis būtų su
rinktas. 

Kadangi AF įstatai reikalau
ja veiklos programos sudary
mo, buvo nutarta, kad iki vas-
rio 1 dienos visos sąjungos pa
teiktų veiklos kalendorius 
drauge su įvertinimu praėju
sių metų veiklos. 

Paskutiniame posėdžio 
punkte, „einamuose reika
luose" buvo aptarta eilė buiti
nių ir vietinių rūpesčių, buvo 
nutarta ateinančio posėdžio 
data: vasario 9 diena. 

bais liudytume. 
Dievo vaikai. 

Mūsų šeimos mums visiems 
yra labai brangios ir mielos, 
tad mums šis ateitininkų 
principas yra lengvai įgyven
dinamas. Jei tikrai norime 
būti dalis mūsų šeimos, mums 
reikia taip pa: prisidėti prie 
darbų ir sunkumų savo šei
mos namuose, nors kartais 
būtų sunku. Kai pagalvoju, 
kiek mūsų tėvai dirba mūsų 
naudai, turėtų būti lengva ir 
jiems padėti. Kartais išnešti 
šiukšles, sutvarkyti stalą, pa
sikloti lovą, nėra sunkūs dar
bai, jie ne tik prisideda prie 
šeimos supratimo, bet ir tei
kia mums galimybę tapti ge
resniais Dievo Šeimoje. 

Lietuvis — šis vienas žodis 
galėtų apibūdinti viso mano 
gyvenimo reikšmę. Aš noriu 
būti lietuviu, bet vis dažniau 
pastebiu, kad su lietuviais 
draugais kalbu angliškai. 
Man darosi labai liūdna, nes 
matau, kad ne tik mano kalba 
jau silpnesne, bet ir mano 
draugų. Dėl šių priežasčių, aš 
manau, kad moksleiviai, no
rėdami šį principą įgyven
dinti, turėtų stengtis kalbėti 
lietuviškai ir nesigėdindami 
pasakyti visiems savo kilmę, 
kad yra gimę ir užaugę lietu
viais. „Lietuviais esame mes 
gimę, lietuviais norime ir 
būt". 

Mes, moksleiviai, dažnai 
žiūrime į save ir galvojame, 
kad tik mes esame svarbiausi 
pasaulyje ir nieko kito neno
rime žinoti. Man atrodo, kad 
dažnai reikia „žadintuvo" 
mus prikelti iš šito sapno. Tie
sa, mes esame tik labai maža 
dalis iš nesuskaičiuojamų 
žmonių pasaulyje, tačiau ne
reiškia, kad mes negalime 
būti veiklūs. Iš tikrųjų, mes 
galime būti labai didelė dalis 
kitų gyvenimuose, jei mes do-
mėtumėmės kitais, o ne tik sa
vimi. 

Inteligentiškumas yra tur
būt lengviausias principas 
įgyvendinti, nes būti inteli
gentu reikia tik pagalvoti apie 
mūsų gyvenimą ir išspręsti, 
kaip mes jį norime vesti. Būti 
inteligentu, reikia nemažai 
pastangų sunkiai dirbti mo
kykloje ir kasdieniniame gy
venime. 

Kaip matote, šie principai 
daug daugiau iš mūsų rei
kalauja, negu paviršutinė jų 
reikšmė, girnas Laniauskas 

Moksleivių ateitininkų šių 
metų vasaros stovykla Daina
voje prasidės sekmadienį, bir
želio 24 d. ir baigsis šeštadie
nį, liepos 1 d. Registracijos in
formacija bus paskelbta kovo 
mėnesį Š. Amerikos ateiti
ninkų tinklapiuose 

www.ateitis.org, o taip pat ir 
„Draugo" „Iš ateitininkų gyve
nimo" puslapyje. 

ATEITININKŲ RENGINIAI 
Čikagoje 

Kovo 10 d. , šeštadienį — 
Gavėnios susikaupimas Ateiti
ninkų namuose. Ruošia Ateiti
ninkų namų valdyba ir Aka
deminio Skautų sąjūdžio Či
kagos skyrius. 

Birželio 3 d., sekmadienį 
— Čikagos ateitininkų šeimos 
šventė ir Ateitininkų namų 
gegužinė Lemont, IL. 

Clevelande 

Kovo 10 ir 11 d., — Cleve-
lando ateitininkų Šeimos 
šventė. Ruošia .Ateities" klu
bas. 

Philadelphijoje 

Kovo 4 d. — „Atgimimo" 
kuopos (Philadelphija/Balti-
morė/Vašingtonas) ateitininkų 
Šeimos šventė vyks Philadel-
phijos Šv. Andriejaus parapi
jos patalpose. 

Tai - Jfisu laikraštis 
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Asta M. Astrauskas, 
Vaikų gydytoja 

Palos Pediatrics 
708-923-6300 

Chicago Pediatrics 
773-582-8500 

S i m a s LanmiiskaK. veiklus Cleve-
lando moksleivių a te i t in inkų kuo
pos narys, praėjusia vasarą keliavo 
po Europą, yp;i<* j j domino Roma ir 
jos apylinkes 

DR. RUSSELL MILER, MD 
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Perėmė dr. P. Kisieliaus praktiką 

Oak Park Physicians Office 
6626 VV. Cermak Rd.. 

Berwyn, IL 60402 
Tel. 706-464-1545. 

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

7915 W. 171 S t 
Tintey Park. IL 60477 

706-614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravtnia PI., Orland Park, IL 
Tel. 706-349-0887. 

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems. 

DR. DAUA JODWAUS 
DANTŲ. GYDYTOJA 
15543 W. 127* Str. 

Suite 101 
Lemont, IL 

Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge. IL 60415 

Tel. 708-636-6622 
4149W.63rd. St. 

Tel, 773-735-7709 
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GEDAS M. GRINIS, MD 
INKSTU. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 

Aurora Medicai Center 
10400 75 St, Konosha, Wl 53142 

(262) 697 6990 

Ramoną C. Marsh, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EUGIJUS LELIS 
AK1L) LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

Jofiet.IL 60432 
Tel. 815-723-1854 

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberte Road 
HickoryHilIs 

Tei. 706-596-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEOtCAL CUNIC 
10611W. 143 St Ortand Paik, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Sirver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą 
Tel 706-460-2500 

CanSac Diagnosis, LTD. 
6417W.87Str. 

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

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

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

D R UNA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

4635VV.63SL 
Tel. 773-735-7730 
Valandos susitarus. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TĖRRt DALIAS PRUNSKIS, MD 

GREGORY SUELZLE. MD 
SCOTTGREENWALD, MD 

Illinois Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
vėžio, sužechmų darbovieteie bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai 

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

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

ir Libertyville. 
www.illinoispain.com 

DR. DANA M SALIKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
Westchestor.IL 60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą. 

DR. V.J. VASAITIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

Dantų gydylop 
PsnsMnkent nuolaida 

4007 W. M St. Chicago, IL 
TeL 773-73846M 

4707 8. OSbart. La Grange, IL 
Tel. 706-362-4467 

DR. PETRAS ZLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kab. tel. 7 7 3 - 5 8 2 - 6 8 0 0 
Namų tel. 847-381-3772 

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

Dr. Rimas Novickis 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

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

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

Valandos kasdien, savaitgaliais susitarus 
Kalbame lietuviškai. 

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

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

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

DR. JOVITA KERELIS 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

9525 S.79tti Ave., Hickory Hilts, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS vTŽSNAS, MD., SC. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Chicago. IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655 
773-233-0744 arba 773-489-4441 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-735-4477 

6449 S. Pulaskj Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V.KISIEUUS 
INKSTU, PŪSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
^ * I n . I I t I jUl 
l/#rH#r TOr 1IVMUI, 

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 
630-941-2609 

BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D. 
FeNow: American Academy of 

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320W $1ttAva 
Hobart, IN 46342 Fax e 947-5279 

947-6236 

DR. VILIJA KERELYTE 
Amber Health Center 

Stuburo, sąnarių ir raumenį) gydymas. 
chiropraktika.manualinė terapija, 

akupunktūra 
7271 S. Hariem, Bridgerie*. IL 

60455. Tel. 706-5944400. Kalbame 
lietnviikai. Valandos sušiurus. 

http://www.ateitis.org
http://Jofiet.IL
http://www.illinoispain.com
http://Westchestor.IL


Mes ir pasaulis 
Paruošė Bronius Nainys 

ABEJONES IR LENKIJOJE 
Praėjusį savaitgalį šioje skil

tyje, pasinaudodamas „The 
Economist" duomenimis, apta
riau skirtingus Vokietijos ir 
Prancūzijos požiūrius į Euro
pos Sąjungą. Iš tikrųjų tų 
skirtingų požiūrių yra ir dau
giau. Turbūt kiekviena nare, o 
taip pat ir kandidatė, turi sa
vo nuomonę ir tik pagal ją 
norėtų ES kurti. Pagal-tą patį 
„The Economist" (01.01.13-19) 
didelės meilės dabartinei są
jungos „filosofijai" nerodo nė 
lenkai, kurių tik 4 nuošimčiai 
tiki. kad nauda pasirodys tuo
jau pat, į sąjungą įstojus. Nors 
jų nuotaikos ES atžvilgiu pa
mažu taisosi, tačiau dar bent 
du trečdaliai galvoja, kad vis 
tiek kurį laiką sąjungoje Len
kija bus tik antraeilė narė. 
Tačiau žurnalas teigia, kad, 
dabar vykstantiems pasitari
mams pasibaigus ir visus 
klausimus išsiaiškinus, atei
nančiais metais numatytu vi
suotinu referendumu lenkai 
pasisakytų už įstojimą į sąjun
gą, bet tik dėl tautos saugumo 
priežasčių. Keturi penktada
liai jų įsitikinę, kad Rusija sa
vo kėslų atgaivinti turėtą jėgą 
nėra atsisakiusi, ir Lenkijai 
jos pavojus tebegresia. „The 
Economist" betgi mano, kad 
Vakarai Lenkiją į ES kviečiasi 
tik dėl ekonominių priežasčių. 
Nors Lenkija nenori prarasti 
ne gramo savo valstybinio sa
varankiškumo ir tiki, kad 
prieš tokias ES didžiųjų už
mačias ji galės atsispirti, jeigu 
jie nesikiš į Lenkijos užsienio 
švietimo ir teisės reikalus, tad 
dėl politinio užgožimo per 
daug nesisieloja. Lenkai tik 
siekia, kad ES padėtų jiems 
išnaikinti nusikaltimus, nuo 
užteršimo apsaugotų gamtą ir 
apgintų nuo Rusijos, bet jokiu 
būdu nenori priimti Vakaruo
se puoselėjamos homoseksua
lizmo, pornografijos bei abortų 
„politikos". Nelinkę jie nė sa
vo zlotų atsisakyti, nors čia 
nuomonės gali ir keistis. Bet 
labiausiai prieš Europos Są
jungą šiaušiasi ūkininkai ir 
žemdirbiai. „Jiems tai tikra 
pražūtis", — sako žemės ūkio 
ministras. Pagal jį, lenkai tie
siog verkia dėl iš Vakarų plau
kiančios prastos kokybės 
maisto gaminių. įsitikinę, kad 
jų gaminiai švieži, švarūs ir 
todėl daug sveikesni. 

Kažin kaip su lenkų galvoji
mu derinasi mūsų galvojimas? 
Iš atsitiktinių apklausų ir kitų 
duomenų ryškėja daug pana
šumo. Bet lenkai, kaip ir visur 
kitur, atrodo daug „patriotiš-
kesni" ir maisto atžvilgiu, nes 
mūsų savotiškas nusiteikimas 

užsienietiškus gaminius ver
tinti geriau negu savo, žemės 
ūkį labai skriaudžia. O imlu
mas visokiom kosmopolitiš
kom idėjom tiesiog žlugdo tau
tinį savarankiškumą. Lenkai 
už mus daug blaivesni ir šioje 
srityje. 

• Prasiskolinusi Rusija 
perka Ameriką. Praėjusį ru
denį Lietuva apskaičiavo so
vietinės okupacijos padari
nius: Rusijos skola — 20 mili
jardų dolerių. Be abejo, skolą 
bus paprašyta grąžinti. Šį 
nuostolių atlyginimo įstatymą 
priėmę, konservatoriai spaus 
prezidentą jį vykdyti, ir per 
pavasarį numatytą apsilan
kymą Maskvoje jis turės iš Pu-
tin skolos pareikalauti. Pana
šiai, kaip padare Vokietijos 
kancleris Gerhard Schroeder, 
sausio 7-tą kartu su Putin 
švęsdamas ortodoksų Kalėdas. 
„The Economist" (01.01.13-19) 
teigia, kad Rusijos skolos sie
kia 48 milijardus dol. (Lietu
vos apskaičiuota prideda dar 
apie pusę tiek). Daugiausia 
Maskva skolinga Vokietijai. 
Putin prižadėjo skolą grąžinti, 
tik nepasakė kada. Vakarų 
politikai"; Rusijos žinovai ma
no, kad tai tik tušti žodžiai. 
Pagal juos, Maskva, skolinto
jus įtikinėdama krašto skur
du, įvairiais būdais sieks pa
kartoti skolų mokėjimo atidė
jimą, o paskui... ir nurašymą. 
Tai nieko nestebina. Vakarie
čiai tik norėtų žinoti, kur iš 
tikrųjų dingo skolinti doleriai, 
kurie, iš viso 150 milijardų, 
buvo skirti žemės ūkiui page
rinti, pramonei sumoderninti, 
maistui užsienyje pirkti. Čia 
nieko nepadaryta, - sako jie, 
klausdami, iš kur Rusijoje 
staiga atsirado dešimtys mili
jardierių ir net tūkstančiai mi
lijonierių. Panašiai, kaip Vy
tautas Volertas („Draugas", 
vasario 6 d.) norėtų žinoti, iš 
kur ir Lietuvoje turtuoliai at
sirado, primindamas Jcad var
guolių ekonomija doru keliu 
milijonierių negamina". Lietu
voje valstybės turtas irgi iš
parduotas, ir dar 13 milijardų 
litų pasiskolinta. „Rusijoje pi
nigai buvo išvogti, — sako vie
nas Maskvoje investuojantis 
bankininkas — jie vagiami ir 
dabar". 

Tačiau Vakarų ekonomistai 
teigia, kad Rusija skolas grą
žinti gali. nes pinigų ji turi. 
Naftos kainoms kylant, per 
praėjusius metus iš prekybos 
Rusija uždirbo 60 milijardų 
dolerių. Bet ji, atrodo, turi ki
tus tikslus, geresnius, negu 
skolų grąžinimas. Vasario 4 

Mokslo ir enciklopedijų leidybos institute š.m. vasario pradžioje išleistas originalios lietuviškos technikos encik
lopedijos pirmasis tomas. Dar tris tomus numatoma išleisti per artimiausią dešimtmetį. Pirmojo tomo sutik
tuvėse iš kairės i prof. habil dr. Algirdas Čižas, redaktorių tarybos pirm. prof. Edmundas f{. Zavadskas ir prof. 
habil. dr. Kęstutis Kriščiūnas Gedimino Svitojaus (Elta) nuotrauka. 

DRAUGAS, 2001 m. vasario 10 d., šeštadienis 

Danutė Bindokiėnė 

Mūsų pasaulio centras 

d., sekmadienį, „Chicago Tri
būne" verslo skyriuje pranešė 
apie rusų netikėtą šuolį į 
Ameriką. „Lukoil" su 120,000 
darbininkų bei tarnautojų ir 
14.5 milijardo turtu neužten
ka būti didžiausia naftos ver
slove milžiniškame Rusijos 
krašte, bendrovė nori gabalo* 
Amerikos", — skelbia „Asso
ciated Press" bendradarbe An-
gella Charlton. Rusijos naftos 
verslo milžinas, nuo kurio Lie
tuvos konservatoriai bet kokia 
kaina gynė „Mažeikių naftą", 
už 71 milijoną dol. nupirko 
amerikiečių bendrovę „Getty 
Petroleum Marketing, Ine" ir 
jos 1,300 skysto kuro pardavi
mo stočių. Tai pirmas rusų 
verslovės didesnis pirkinys 
Jungtinėse Amerikos Valstijo
se. Jis buvo sutiktas gana 
prieštaringomis nuomonėmis. 
JAV verslininkai žino apie po 
sovietijos subyrėjimo Rusijoje 
privatizuotų verslovių politi
kavimą, nesąžiningumą, suk
čiavimą, išsisukinėjimą nuo 
mokesčių, taip pat ir vadovų 
nepatyrimą vadovauti verslui 
vakarietišku stiliumi. Jie pri
simena J^ukoil" bandymą įsi
veržti į Ameriką 1997 metais. 
Tada rusai šampano kamščių 
ir balionų sproginėjimais ati
darė savo pirmą skysto kuro 
parduotuvę JAV (Virginia 
valstijoje), žadėdami verslą iš
plėsti į 2.000 tokių stočių, bet 
iš to nieko neišėjo. Po -metų 
žlugo ir ši pirmoji. „Lukoil" 
viceprezidentas Leonid Fedun 
aiškina, kad tada rusai netu
rėjo patyrimo, o dabar jau ži
no, jog naftos verslo čia negali
ma pradėti iš nieko, bet reikia 
pirkti jau įsigyvenusį. Tačiau, 
pagal AP, tas rusų nupirktas 
„įsigyvenęs" verslas yra anks
čiau klestėjusio turtingiausio 
pasaulyje žmogaus „naftos di
džiūno" milijardieriaus Paul 
Getty (miręs prieš 25 metus) 

TYLI DĖL ŽALOS ATLYGINIMO 
Lietuva neskuba pa

teikti Rusijai reikalavimų at
lyginti Sovietų sąjungos oku
pacijos padarytą žalą. " 

Šeštadienį Nidoje susitikę 
Lietuvos ir Rusijos tarpvy
riausybinės bendradarbiavimo 
komisijos pirmininkai Lietu
vos užsienio reikalų ministras 
Antanas Valionis ir Rusijos 
transporto ministras Sergej 
Frank aptarė artimiausių 
komisijos darbų planą, tačiau 
išvengė kompensacijos temos. 

Kaip žinoma, ankstesnė 
konservatoriaus Andriaus Ku
biliaus vyriausybė pavedė 
komisijos lietuviškajai daliai 
įtraukti į artimiausio jos po
sėdžio darbotvarkę klausimą 
dėl sovietų okupacijos padary
tos žalos atlyginimo. 

Pasak URM Informacijos ir 
kultūros departamento direk
toriaus Petro Zapolsko, so
vietų okupacijos žalos klausi
mas šiame susitikime nebuvo 

paliestas. „URM jau yra sa
kiusi, jog žalos atlyginimo 
klausimas bus keliamas ir to
liau, nekuriant neigiamo fono 
ir dvišaliams Lietuvos bei Ru
sijos santykiams" sakė P. Za-
polskas. 

Ministras A. Valionis yra sa
kęs, kad vienas iš naujosios 
vyriausybės programos tikslų 
yra gerinti santykius su Rusi
ja, todėl žalos atlyginimo klau
simą reikėtų kelti „labai ap
galvotai". 

įgyvendinant praėjusią va
sarą Seimo priimtą įstatymą 
dėl SSRS okupacijos žalos at
lyginimo, Lietuva skaičiavo 
sovietų okupacijos padarytą 
žalą, kuri buvo įvertinta 20 
mlrd. JAV dolerių. Įstatymas 
įpareigoja Lietuvos Vyriausy
bę pasiūlyti derybas su SSSR 
teisių perėmėja Rusija dėl šios 
žalos atlyginimo. 

(BNS) 

sukurtos finansų imperijos li
kutis, pernai atnešęs 6 milijo
nus dol. nuostolio. JAV versli
ninkai primena, kad „Lukoil" 
— „politizuota" verslovė, kad 
jos milijardus į savo kišenes 
susikimšę vadovai buvo artimi 
Jelcin draugai, ir kad dar 17 
nuoš. akcijų priklauso Rusijos 
valdžiai. Taip pat jie žino 
bendrovės aplaidumą — seni, 
aplinką teršiantys vamzdynai, 
pasenusi ir susidėvėjusi naftos 
siurbimo bei valyklų įranga 
kokybe ir kainomis vargu ga
lės varžytis su moderniomis 
amerikiečių verslovėmis. Ta
čiau „Lukoi!" viceprezidentas 
Leonid Fedun įsitikinęs, kad 
šiam Rusijos verslui užsienio 
— apie Persų įlanką bei Kas
pijos jūrą — Irano, Irako. 
Azerbaidžano bei Kazachstano 

— nepakanka ir jam gyvybiš
kai svarbu įsiveržti į Ameri
kos rinką. Dėl to jis ketina at
sikratyti ir tų 17 nuoš. Rusijos 
valdžios akcijų. 

Taigi mūsų kaimynystėje 
kuriasi lyg ir keistoka nauja 
padėtis: Vakarų pasaulio 
verslovės veržiasi į Rusiją, o 
ši grūdasi į Vakarus. Lietuvai 
gal tai ir naudinga. „Nusipo-
litinusi" „Lukoil" gal jau nebe
bus tokia baisi, ir mūsų val
džios ramiau galės į tą pusę 
pažiūrėti. Atsiradus galimy
bėms su „Lukoil" sudaryti ne
politizuotas, dalykiškas verslo 
sutartis, gal pasiteisins ir iš
laidi, mažai naudos, o gal dar 
ir nuostolį, duodanti Būtingės 
prieplauka ir išsikapstys iš 
makalynės „Mažeikių nafta", o 
to Lietuvai dabar labai reikia. 

Kai pirmą kartą sužino
jome, kad geografinis Europos 
centras „atrastas" Lietuvoje, 
maždaug 15 mylių nuo Vil
niaus, atrodė neįtikėtina. Be
veik, kaip kažkieno sukurtas 
anekdotas. Tiesa, gan teigia
mas, jeigu palyginsime su kai 
kuriais anekdotais, prieš nau
jojo JAV prezidento inaugura
ciją nuaidėjusiais Vašingtone 
ir papūgiškai pakartotais Lie-, 
tuvos dienraščių. Antra ver
tus, nėra ko stebėtis, juk kiek
vieno užsienio lietuvio ne tik 
Europos, bet ir pasaulio, cen
tras visuomet buvo ir bus Lie
tuva. (Nekreipiant dėmesio į 
Čikagos priemiestyje pastatų 
telkinėlį, gavusį ypač „aukštų 
siekių" pavadinimą — Lietu
vių pasaulio centras.) 

Kad tas Europos centras yra 
Lietuvoje, patys lietuviai ne
sugalvojo. Taip buvo paskelb
ta prancūzų geografų — 
„Institut Geographiųue Na
tional" — apskaičiavimu 1989 
metais, galbūt pasiremiant 
tikrais duomenimis, galbūt 
norint deramai atkreipti dė
mesį į mažą, okupuotą šalį, 
kuri narsiai reikalauja savo 
teisių į laisvę ir nepriklauso
mybę. Juk tai buvo „dainuo
jančios revoliucijos", Sąjūdžio, 
plevėsuojančių trispalvių ir 
lietuvių tautinio solidarumo 
metas. O to solidarumo prie
kyje stovėjo didis žmogus, ku
rio žodis įkvėpė, uždegė, vedė. 
Ir nebuvo abejojama, bent vie
šai neišreiškiama, kad jo gali
ma neklausyti, o juo labiau — 
į jį drabstyti purvais. 

Tai atėjo daug vėliau. 
Galbūt nelabai daug — vos 
metams kitiems praslinkus, 
kai tas pats Vytautas Lands
bergis buvo apšauktas visų 
valstybės gyvenimo nesėkmių 
didžiausiu kaltininku. 

Tas pats V. Landsbergis, 
anuomet stovėjęs tautos prie
šakyje (ir, galima sakyti," pa
čioje pavojingiausioje vietoje), 
neatlaidžiai, bet kartu diplo
matiškai, nenukrypdamas nuo 
tikslo, įtikinėjęs ir savuosius, 
ir net priešus, kad atėjo laikas 
pasisakyti už tai, kas žmogui, 
tautai, valstybei, svarbiausia 
— laisvę! Ir jis buvo išklau
somas — jo žodžiai turėjo de
ramą svorį. 

Bet jau taip, turbūt gyve
nime yra: žmonija išaukština 
vadus, įvykius, net vietoves, o 
po kiek laiko tempia nuo pje-
destalių, trypia į purvą. Pra
ėjus kiek daugiau, negu de
šimtmečiui, nuo „Europos geo
grafinio vidurio" atradimo Lie
tuvoje, jau pradedama abejoti, 
ar tik nebuvo padaryta klaida, 
pateikti netikslūs apskaičia
vimai: kas gali patikėti, kad 
visos Europos centras nėra 

Paryžius, Berlynas, Londonas, 
o kažkur provincijoje prie Vii- • 
niaus0 Gal net Briuselis ge
riau tiktų, nes ten nuolat pre
kiaujama valstybių siekiais 
bei viltimis, verda derybos,-
kas vertas ar nevertas Euro
pos Sąjungos narystės, jup la
biau, kad ir Lietuva drįsta bel
stis į ES duris... 

Vis tik Europos vidurys . 
buvo maždaug prieš savaitę 
prisimintas ir šiame krašte, 
kai Bostone leidžiamas „The 
Christian Science Monitor" iš
spausdino netrumpą straips- • 
nelį ta tema („Dreams of 
grandeur in latitude and lon-
gitude"), pailiustruodamas 
spalvotu tos Europos dalies 
žemėlapiu su rodyklėle į tą , 
„centrą" prie Vilniaus. Kaip 
malonu, kad pagaliau pasau
lio spauda rašo Vilnius, Kau
nas, Klaipėda — tiesa,. be 
taškelio ant e — ar kurį kitą 
Lietuvos miestą kiek galima 
tiksliau, pagal originalią, t.y. 
lietuvišką, rašybą. Gaila, kad 
Lietuvos spauda negali kitų 
kalbų tikrinių daiktavardžių 
tuo pačiu būdu pagerbti ( Set-
lis, Juta, Bušas, Goras, Keitas 
Smitas ir pan.). 

Pasak straipsnio, Lietuva 
ne per daug šia garbe di
džiuojasi. Išskyrus paprastą, 
ant krūmokšniais apžėlusios 
kalvos stūksantį, caimenį su • 
jame įbrėžtu ženklu, jokių 
ypatingų pastangų nematyti, 
kad ta vieta lietuviams svarbi. -
Net privažiavimui keliąs neas
faltuotas, nėra parašų turis
tams, norintiems „centrą" ap
lankyti. Tiesa, netoli įruoštas 
vadinamasis Europos parkas, 
užimantis 135 akrus žemės. 
Jame jau yra daugiau negu 70 
skulptūrų, daugiausuTšuKur-
tų šiuolaikinio meno atstovų. 
Ne vien iš Lietuvos, bet iš Ja
ponijos, Egipto. JAV — net iš 
dvidešimt vienos užsienio ša
lies. Amerikai atstovauja 
skulptoriai Dennis,. Dppen-
heim ir Sol LeWitt. Straips
nyje paminima, kad prieš be
veik dešimtmetį parką įkūrė 
skulptorius Gintaras Karosas, 
kurio kūryba taip pat ten ran
dama. Per metus parką aplan- . 
ko apie 60,000 turistų, bet 
galėtų jų būti daug daugiau, 
jeigu Lietuva stipriau susi
rūpintų šia vietove, o taip pat 
„Europos vidurio" kalva. 

Kaip straipsnio autoriui Lu-
ciean Kim yra išsitaręs skulpt. 
G. Karosas: „Mes žengiame 
pirmyn ir jau daugelis Lietu
voje tiki, kad gyvename Euro
pos viduryje". Straipsnį auto
rius baigia linkėjimu, kad Lie
tuva, siekianti narystės 
NATO ir ES, nedelsiant tuo 
įtikintų ir pasaulį. 

• 
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NUO ABRAOMO IKI 
CLINTON 

ALEKSAS VITKUS 

Europoje jie buvo laikomi 
lyg antros klasės piliečiai, jiems buvo uždrausta turėti 
žemę. Miestuose jiems gyventi buvo paskiriamos vie
tos, vadinamos ghetto. Kai kuriems viduramžių laikų 
valdovams ir to neužteko. XIII amžiuje žydai buvo 
išvyti iš'Prancūzijos ir Anglijos. 1492 metais Ispanijoje 
žydams buvo liepta arba apsikrikštyti, arba apleisti 
kraštą. Daug žydų atsirado rytų Europoje. Vokietijos 
žemėse ir Lenkijoje. 

Vytauto Didžiojo laikais nemažai žydų apsigyveno 
Lietuvoje. Bet paskutinysis didysis Lietuvos kuni
gaikštis Aleksandras 1495 m. juos išvarė iš Lietuvos. 
1501 m., tapęs ir Lenkijos karaliumi, jis ten atrado 
dar daugiau žydų. Jam karui su Maskva reikėjo pi
nigų. Tuo rūpindamasis, jis 1503 m. žydams leido vėl 
keltis į Lietuvą. Iki Lietuvos-Lenkijos valstybės pada
linimo žydai, padedant įvairiomis valdovų privilegi
joms, jau buvo plačiai pasklidę Lietuvos miestuose ir 
kaimuose, jos prekyboje, pramonėje bei amatuose. Ca
ro valdžia eiliniams žydams leisdavo apsigyventi tik 
vakarinėse gubernijose, todėl atsirado dar daugiau žy
dų. Pačioje Rusijoje vyko dažni pogromai. Daug žydų 
emigravo, ypač į Ameriką, o kiti šliejosi prie praside

dančio revoliucinio judėjimo Rusijoje. 
Taip išsklaidyti po visą pasaulį, žydai, ne taip. kaip 

kitos tautos, neprarado savo tautinio identiteto. Juos 
jungė ir religija, kurios nesilaikė nei viena kita tauta. 
Žydai tikėjo, kad jie esą paties Dievo išrinktoji tauta, 
kad jiems yra skirta pažadėtoji Kanaano žemė ir kad 
pasaulyje jiems paskirta speciali lemtis ar misija. Po 
didžiosios prancūzų revoliucijos žydų diskriminacija 
vakarų Europoje pradėjo mažėti, ir buvo laukiama, 
kad pamažu žydai asimiliuosis į visų kraštų bendruo
menes. Deja, Rusijoje, po caro Aleksandro II nužu
dymo 1881 m., žydų persekiojimas taip staiga pakilo, 
kad tūkstančiai žydų pradėjo bėgti į Palestiną. Per ki
tus 20 metų jų ten pasitraukė apie 25.000. Tai buvo 
vadinamoji pirmoji banga. 

Nors Rusijoje žydas Leon Pinsker jau 1882 m. pa
skelbė raštą, kviečiantį žydus grįžti į Palestiną ir at
kurti savo senąją valstybę, tikrojo zionizmo pradžia 
laikomi 1896 metai, kai Vengrijos žydas Theodore 
HerzI parašė knygą „Der Judenstaat". kurioje jis argu
mentavo ir siūlė sukurti nepriklausomą Izraelio vals
tybę. Buvo galvojama apie Argentiną, Rytų Afriką ir 
kitus kraštus. Pagaliau HerzI prikalbėjo žinorųą tur
tingą žydų bankininku baroną de Rothschild supir
kinėti žemes Palestinoje ir atiduoti jas naujiesiems 
emigrantams. Prieš HerzI buvo labai nusistatę orto
doksai žydai, kurie aiškino, kad žydų valstybė atgims 
ne kitaip, kaip tik atėjus jiems pažadėtam mesijui. 

Kai šiandien Izraelis turi apie 6 milijonus piliečių, iš 
kurių 81 proc. yra žydai* tuo metu Palestinoje jų tebu

vo tik apie 30,000, kita emigrantų banga tą skaičių 
padvigubino. Pirmieji emigrantai atvyko iš Rusijos. 
Jie buvo labai socialistinio nusistatymo, todėl dau
giausia kūrė vadinamus bendrus kibbutzim, kurie 
šiandien Izraelyje jau praranda savo populiarumą. 
Naujieji ateiviai dažnai nustebdavo, radę ten nuo am
žių gyvenančius arabus. Max Nordan, HerzI bendra
darbis prisipažino: „Bet čia arabai gyvena. Aš to neži
nojau. Mes papildome neteisybę". To nepaisant, emig
racija vyko toliau. Reikia prisiminti, kad ir ten gyve
nantys arabai, jau nuo XVI šimtmečio buvę Otomanų 
imperijos valdžioje, XX amžiaus pradžioje išgyveno 
tautinio atgimimo aspiracijas, taip kaip ir dauguma 
Europos tautų, tikėdamiesi sukurti savo arabų valsty
bę. Todėl jau tada kai kurie žydai teisingai perspėjo, 
kad „anksčiau ar vėliau bus kraujuotas konfliktas". 

Prasidėjus Pirmajam pasauliniui karui, Anglija ban
dė sukurstyti arabus revoliucijai prieš Otomanų impe
riją, Anglijos priešininkę. Arabų vadas Sharif Hussein 
sutiko, bet reikalavo anglų garantijos, kad jiems už tai 
po karo bus leista atkurti didelę arabų valstybę. Tokia 
sutartis buvo pasirašyta 1915 m. ir arabai pradėjo pul
dinėti turkus. Anglai arabams atsiuntė savo patarėją. 
T. E. Lawrence, vėliau pagarsėjusį kaip „Lawrence of 
Arabia". Petys į petį kariaujant su arabais ir stumiant 
turkus iš Palestinos, anglai neužmiršo ir žydų. 1917 
m. lapkričio 2 d. laiške lordui Rothschild Anglijos už
sienių reikalų ministras Arthur Balfour rašė, turįs 
didelį malonumą jam pranešti, kad žydų zionistų as
piracijos buvo kabineto patvirtintos: „Jo Didenybės vy

riausybė žiūri teigiamai į žydų valstybės atstatymą 
Palestinoje, ir dės visas pastangas tą pasiekti". Po ke
lių savaičių anglų kariuomenės daliniai įžengė į Jeru
zalę. Tas laiškas istorijoje žinomas, kaip Balfour de
klaracija, žadanti žydams atstatyti jų valstybę. 

Kodėl tas dviveidiškumas? Anglai rūpinosi, kad 
Amerikos įtakingi žydai prisidėtų prie stipresnio Ame
rikos dalyvavimo kare. Rusijoje jau buvo prasidėjusi 
revoliucija ir anglai, žinodami ten didelę žydų įtaką, 
stengėsi jiems įtikti, tuo tikėdamiesi išlaikyti Rusiją 
kare prieš vokiečius. Kai Sharif Hussein, jausdamasis 
apgautas, paklausė anglų, kaip jo ir žydų būsimos 
valstybės galės tilpti toje pačioje teritorijoje, jis susi
laukė tik tokio dviprasmiško ar bereikšmio atsakymo: 
„...žydai bus įkurdinami tik ten. kur riebus pažei
džiami arabų interesai". Netrukus po to Hussein su
žinojo ir apie slaptą Sykes-Picot sutartį, pagal kurią 
Anglija ir Prancūzija buvo nutarusi visas arabų žemes 
pasidalinti tarp savęs. Su tokia apgaulinga politika 
įklimpę, anglai, žinoma, negalėjo visus savo pažadus 
išpildyti. • 

Pokarinė Tautų sąjunga atidavė Siriją ir Libaną 
Prancūzijai, o anglai gavo panašų mandatą'Palešti-
noje, kurioje, karui baigiantis, iš 750.000 gyventojų tik 
10 proc. buvo žydai. Balfour pareiškė: „Palestinoje mes 
nematome reikalo aiškintis vietiniams... Anglija yra 
pasisakiusi už zionizmą". Vėl padidėjus žydų emigraci
jai. Palestinoje kildavo dažni neramumai, riaušes ir 
didelio masto kruvini sukilimai. 

Bus daugiau 
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LIETUVIŲ FONDO DR. ANTANO 
RAZMOS PREMIJA 

Remiantis paskutiniu 2000 
m. Lietuvių fondo suvažia
vimo ir LF tarybos pasiū
lymais, pradinei vienkartinei 
dr. Antano Razmos premijai 
Lietuvių fondo pelno skirsty
mo komisija vienbalsiai pa
skyrė vienkartine 25,000 dol. 
sumą. 

Vienkartine Švietimo premi
ja skiriama organizacijai arba 
asmeniui, kuris 2000 m. 
švietimo srityje ypatingai pa
sitarnavo lietuvybės išlaiky
mui užsienyje, Lietuvoje, Ka
raliaučiaus krašte, steigiant 
lietuviškas mokyklas ir Lie-
vos universitetuose tobuli
nant valstybinę lietuvių kal
bą bei švietimą Lietuvoje. 

Premijai apsvarstyti Lietu
vių fondas pakvietė šešis švie
timo žinovus: tris iš užsienio 
ir tris iš Lietuvos. Šiai komisi
jai vadovauti pakvietė Pasau
lio Bendruomenės Švietimo 
komisijos pirmininkę Reginą 
Kučienę. Kiti komisijos nariai: 
dr. prof. Egidijus Aleksandra
vičius, „Draugo" vyr. redak
torė Danutė Bindokienė, dr. 
Darius Kuolys, dr. prof. Viole
ta Kelertienė, dr. Remigijus 
Motuzas. 

Garbės premijos 
paskyrimui 

Dr. Antano Razmos premija 
gali būti skiriama už: 

1. Švietimo darbus, puo
selėjant lietuvybę užsienyje ir 
Lietuvoje. 

2. Lietuvos švietimo siste-
mos demokratizavimą. 

3. Humanistinių ir tautinių 
vertybių puoselėjimą Lietuvos 
mokyklose. 

4. Lituanistinių mokyklų 
kūrimą ir jų veiklos plėtrą 
užsienyje, naujų lietuviškų 
mokyklų steigimą Vilniaus ir 

Karaliaučiaus kraštuose. 
5. Modernių, kūrybingai ir 

efektyviai dirbančių mokyklų 
plėtrą Lietuvoje, sėkmingą jų 
vadybą. 

6. Paramą socialiai apleis
tiems vaikams ir jų grąžinimą 
į mokyklas. 

7. Vaikų ir jaunuolių asme
ninės disciplinos skatinimą, 
kovą su narkomanija, alkoho
lizmu ir rūkymu Lietuvos mo
kyklose. 

8. Naujų ugdymo būdų ir 
metodų taikymą Lietuvos ir 
užsienio mokyklose. 

MOKYKLA DVELKIA 
PATRIOTIZMU 
Atiduočiau žemę, dangų, liauną smilgą, 
Atiduočiau trapią ašarą lietaus... 
Atiduočiau viską, viską išgyvenčiau, 
Kad tik būtum vertas vardo jo — žmogaus... 

Paraiška 

Premijos kandidato vardas ir pavardė arba organizacijos pa
vadinimas 

Pasitarnavimas 2000 metais švietimo srityje, ypatingai lietu
vybės išlaikymui užsienyje ir Lietuvoje bei Vilniaus ir Kara
liaučiaus kraštuose steigiant lietuviškas mokyklas ir Lietuvos 
universitetuose, tobulinant valstybinę kalbą ir Lietuvos švie
timą 

Laimėjus premiją 25,000 dol. sumą, kuriam tikslui ji bus pa
naudota? 

Ar pasiekti rezultatai švietime atlikti valstybinėje instituci
joje? 

Pelno siekiančioje organizacijoje? 

Ar siekiant asmeninio pelno? 

Reikalui esant, platesnę informaciją galima pateikti atskiru 
iinių lapu 

Rekomenduotų kandidatų paraiškos turi būti grąžintos ne 
vėliau kaip kovo 15 d. šiuo adresu: Regina Kučienė 1364d 
Kickapoo Trail, Lockport, H 60441-8680. 

Tokiais žodžiais norėtųsi 
kalbėti už mus visus, kurie 
dirba, t.y. mokom, jaunąją 
Lietuvos kartą. Skaudu skai
tyti spaudoje, kad štai mūsų 
jaunimas, ar truputį gyvenimo 
skonio paragavę žmonės, vie
nur ar kitur apiplėšė, užmušė, 
nusižudė, kankino, tyčiojosi ir 
t.t. Kad štai jiems ir daugeliui 
kitų, panašių į tuos jau užsi
veria užsieniečių durys, jau 
nebesitiesia pagalbos rankos, 
nebešildo mokiniški tautiečių, 
„išgyvensit, juk mes, lietuviai 
— nepalūžtamoji tauta", ištar
ti žodžiai. Jie mūsų gėda. Mū
sų visų: motinų, mokytojų, 
auklėtojų — kraujuojanti žaiz
da. O, rodos, visi esame vienos 
žemės, vienos Motinos Marijos 
vaikai, visi mokyti mylėti ar
timą, tėvynę, tėvus ir gimtąjį 
lizdą, mokyti gerbti ir saugoti 
tiek svetimus, tiek savo na
mus. Bet deja... 

Ir tada norom nenorom su
simąstai, kodėl taip gyvenime 
būna: ar tai Dievo rykštė, ar 
jau tokia tautos lemtis, ar gal 
tokia lietuvio prigimtis? Bet 
ne, tikrai ne tai... 

Štai ir mūsų Vilkaviškio ra
jono Vištyčio P. Kriaučiūno 
vidurinėje mokykloje (mokosi 
270 mokinių, moko juos 29 
mokytojai) nesurasi tokios 
kertelės, kuri nedvelktų lietu
viškumu, patriotizmu, pagar
ba tautos istorijai, kultūrai, 
papročiams ir tradicijoms. Mo
kykloje veikia įvairūs būreliai: 
šokių, jaunųjų kraštotyrinin
kų, keramikos, sporto, pučia
mųjų instrumentų orkestras ir 
kiti. Visuose mokiniai mokomi 
grožio pajautimo, meilės gam
tai, o ji čia ypač grali, juk ne 

veltui Vištytis vadinamas ma
žąja Šveicarija: čia ir senelis 
ežeras, čia ir gandrų daugiau
sia (mokyklos mokiniai, vado
vaujami biologijos mokytojo Z. 
Vasaičio suskaičiavo per 23 
gandralizdžius), stebuklinga
sis šaltinėlis, velnio akmuo ir 
kt. Reikia tik nepraeiti pro 
šalį, užsidėjus abejingumo 
kaukę, visa tai reikia pajusti 
širdimi ir siela. O kokių nuos
tabių darbelių sukuria moki
niai keramikos būrelyje, ku
riam vadovauja šio krašto 
menininkė I. Račkauskienė: ir 
angelai,ir skulptūrėlės, ir pa
veikslai, ir pinti darbeliai tar
si šypsojosi jaunųjų meni
ninkų akutėmis. O kaip šilta 
ir gera širdy pasidaro, kai pa
sirodo jaunieji šokėjai, muzi
kantai, dainininkai. Jau ilgus 
metus Vištyčio vidurinėje mo
kykloje puoselėjamas šokio 
menas. Jam savo gyvenimą 
pašventė, dabar jau pensinin
kė, mokytoja A. Zdanavičienė, 
o dabar ta kūrybine liepsnele 
liepsnoja mokytoja J. Vasai-
tienė. Jos paruošti šokėjai sa
vo pasirodymais džiugina tė
velius ir visuomenę, dažnai 
sutinkami rajoninėse šventė
se, kviečiami ir svetur. 

Užsukime į mokyklos kraš
totyros muziejų. Jam vado
vauja ilgalaikė mokyklos dir. 
pavaduotoja, geografijos mo
kytoja, kraštotyrininkė B. 
Mardosaitė. Ji ir jos vadovau
jami mokiniai po kraupelytę 
renka Vištyčio krašto ir mo
kyklos istoriją. Tai ir knyg
nešių žygdarbiai, ir Lietuvos 
savanoriai, ir Sibiro tremti
niai, ir visa tai — šio krašto 
žmonių pasiaukojimas dėl Lie

tuvos laisvės ir nepriklauso
mybės. O mūsų įžymūs kraš
tiečiai, gyvenantys Lietuvoje 
ir užsienyje! Jų atlikti darbai, 
jų nuopelnai Lietuvai — tai 
pavyzdys šiuolaikinei jaunajai 
kartai. Užrašomi senolių pa
pročiai, tradicijos, liaudies 
dainos, žodžiu, viskas, kas 
brangu kiekvienam krašto pa
triotui. 

Skamba dūdų orkestras, rin
guoja liaudies daina, švelniai 
skamba kalėdinė giesmė, su
kasi jaunųjų šokėjų poros. ... 
ir viskas čia — mokykloje. Iš
radingai minimos valstybinės 
šventės, pagerbiamas knygne
šių, savanorių, laisvės kovo
tojų atminimas. Ir tada pagal
voji, ar gali taip žmogus pasi
keisti, ar jis turi teisę kito 
darbą — auką paversti nie
kais ir tarsi viską nubraukti ir 
eiti plėšti, vogti, žudyti... Ar 
turi? 

Laikas lekia, bet istorija pa
lieka giliai įmintas pėdas, ir 
mes turime jas žinoti, priva
lome branginti ir saugoti jas. 

Turbūt mokykloje nerasim* 
nei vieno mokytojo, kuris ne
būtų pastebėjęs džiaugsmo ar 
ašaros vaiko akyse. Juk ne vel
tui sakoma, kad „viską ki
tiems atidavęs, dar turtinges
nis tampi". Taip ir yra. Taip 
pasakytų ir direktoriaus pava
duotoja V. Paškauskienė, juk 
jos gyvenimo kelias — vaikai, 
mokykla, tobulėjimas ir švel
nus, motiniškas žodis. 

Tad vėl norisi pasakyti vi
sam pasauliui, kad tokių, ko
kie dirba šioje mokykloje, yra 
šimtai, tūkstančiai, ir visi jie 
trokšta to paties, kad išliktų 
jų mokiniai žmonėmis. To
kiais, kokiais būti mokė. Ne
svarbu, ar tai bus tavo žemė, 
ar tavo tėvų, ar tavo prosene
lių, ar gal visai nepažįstamas 
žemės lopinėlis, bet tu privalai 
ją gerbti ir saugoti, nes to tave 
moko Dievas, to moko mokyk
la, to nori visa žmonija. 

Elena Dereškevičienė 
Vilkaviškio raj. Vištyčio 
P. Kriaučiūno vid. m-los 

mokytoja 

Džiugu sulaukus brandos atestato.. 

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KRAŠTO VALDYBA, APYGARDOS IR APYUNKĖS SVEIKINA VISUOMENĘ 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS PROGA 

Sveikinimus palydime nuoširdžiais linkėjimais, kad mūsų 
visų ateities darbai lietuvybės išlaikymo ir puoselėjimo 
laukuose reikštųsi vieningai. Tejungia jie mus ne vien ryšio su 
savo kilme atnaujinime! Tebūna jie paskatinimu mus jungti 
pozityviai veiklai, mūsų tarpusavio solidarumo atgaivinimui ir 
išryškinimui! 

Prieš 50-tj metų įkurta JAV-ių Lietuvių Bendruomenė 
rūpestingai 

• jungė naujai j Ameriką atvykstančiųjų bangas savitarpio 
pagalbai; 

• būrė ir ragino kaupti jėgas Lietuvos laisvės siekiui; 
• skatino ir kūrė lietuvybės židinius - LB apylinkes; 
• steigė ir rėmė lituanistines mokyklas mūsų tautinio 

paveldo išsaugojimui ir perdavimui ateities kartoms; 
• rėmė, organizavo bei derino mūsų kultūrinio paveldo 

pasireiškimus toli už Lietuvos ribų; 
• pagal išgales, teikė visokeriopą paramą savo tėvų, 

protėvių žemei. 

Lietuvai nusikračius svetimųjų uždėtų pančių ir 1990 
metų kovo 11-ją pasauliui paskelbus norą būti 
nepriklausoma valstybe, Lietuvių Bendruomenė vėl 
glaudžiasi prie laisvos Lietuvos kultūros kamieno, prie 
laisvos lietuvių tautos su išsaugotu tautinio paveldo 
jnašu ir tvirtu ryžtu: 

• nežūti Lietuvai ir nežūti sau; 
• jungti j savo gretas naujai iš Lietuvos atvykstančius, 

kurie brangina savo kilmę ir savo paveldą; 
• tęsti lietuvybės išlaikymo užduotį; 
• neprarasti savito< lietuvybės išlaikymui būtino, 

kūrybingumo; 

• rūpintis Lietuvos valstybingumo užsienyje įtvirtinimu 
jai padedant integruotis į Šiaurės Atlanto aliansą 
(NATO). 

Vasario 16-ji yra tinkama proga pareikšti gilią padėką 
Lietuvių Chartoje paskelbtos Lietuvių Bendruomenės 
idėjos puoselėtojams ir jos pastangų rėmėjams. 
Nuoširdžiai Jums dėkodami, prašome Jūsų savo auka 
paremti tradiciniai vykdomą finansinį vajų, skirtą 
bendruomeninės veiklos įgalinimui. Vasario 16-sios aukos 
lemia JAV LB darbų našumą, veiklos apimtį, užtikrina jos 
įstaigos VVashington, DC išlaikymą, šiandieninės JAV LB 
pastangos siekiant 2002 metais Lietuvos pakvietimo į 
NATO sudėtį ypač būtinos gausesnės lietuvių visuomenės 
paramos. 

. 

JAV Lietuvių Bendruomenes 
Krašto Valdyba 

Algimantas S. Gečys, Pirmininkas 
Juozas Ardys 

Dr. Stasys Bačkaitis 
Dalia Badarienė 

Ses. Margarita Bareikaitė 
Andrius Čižiūnas 
Teresė Gečienė 
Rimas Gedeika 

Birutė Jasaitienė 
Liūtas K. Jurskis 

Dr. Romualdas Kriaučiūnas 
Ramutis M. Pliūra 
Dalilė Polikaitienė 
Marija Remienė 

Algirdas J. Rimas 
Vidmantas Rukšys 
Rimantas A. Stirbys 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Apygardų ir Apylinkių Pirmininkai 

BOSTONO APYGARDA 
Gintaras Čepas, pirm. 
Romas Jakubauskas - VVorcester 
Aldona Kairienė - Provktence, Rl 
Aidas Kupčinskas - Boston 
Regina Petrutienė - Cape Cod 
Tėvas Rafaelis šakalys, OFM - ME 

CONNECTICUT APYGARDA 
Laima Karosienė, pirm. 
Vytautas Alksninis - Rytinis CT 

Romas Butrimas - New Britain 
Danutė Grajauskienė - Hartford 
Jonas Karosas - New Haven 
Sigitas Liaukus - Bndgeport 
Šarūne Mačys - VVaterbury 

FLORIDOS APYGARDA 
Algirdas Dūda, pirm. 
Genė Gedminienė - Sunny Hills 
Dr. Roma Kličienė - Atlanta, GA 
Vida Meiluvienė - St. Petersburg 
Jonas Paškus • Pompano Beach 
Roma Ramūnienė • Miami 
Vincas SalČtūnas - Palm Beach 
Stasys Ušackas • Daytona Beach 

MICHK3AN APYGARDA 
Liuda Rugieniene, pirm. 
Saulius Anužis - Lansing 
Valdas Piestys - Detroit 
Petras Treška - Grand Rapkte 

NEW YORK APYGARDA 
Dr. Giedrė Kumpikaitė, pirm. 
Ramutė česnavičienė - Oueens 
Laima šileikis-Hcod • Manhattan 
Raimondas Liutkus • Rochester 
Donatas Stančiauskas - Versme 
Irena Vilgalienė - Long Island 

PIETRYČIŲ APYGARDA 
Vytas Maciūnas, pirm. 
Vladas Audėnas - Newark 
Vytas Bagdonavičius - Philadelphia 
Vytautas Enngis - Baltimore 
Regina Petrauskienė - Scranton 

Rūta Karvaitytė-Skučienė - Washington 
Julius Veblaitis • EHzabeth 

OHIO APYGARDA 
Jonas Kazlauskas, pirm. 
Liuda Balčius - Buffalo. NY 
Leonas L. Grinius - Cincinnati 
Edmund Pultinas - Cincinnati 
Mylita Nasvytienė - Cleveland 
Aldona Ryan - Dayton 

VIDURIO VAKARŲ 
Birutė Vindailenė, pirm. 
Mindaugas Baukus - Cicero, 
Salomėja Daulienė - Bnghton Park 
Zigmas Grybinas - East St. Louis 

Jc 

Paulius Guobužis - Krantas 
Romas Kronas - Lemont 
Thomas Mack - Springfield 
Jonas Mockaitis • Michiana 
Inga Narijauskaitė - Indtanapolis 
Rėdą Pliūrienė - VVisconsin 
Ona Rakauskienė - Melrose Park 
Dr. Dainius Skripkauskas - VVaukegan 
Kęstutis Tautvydas - Minnesota 
Birutė Vilutienė • East Crticago 

VAKARŲ APYGARDA 
Angelė Nslslenė, pirm. 
Elena Aglinskienė - Hawaii 
Algis Bačanskas • San Diego 

AUKAS PRAŠOME NUKREIPTI: 

Liuda Avižonienė - Los Angeles 
Inga Gaunenė • Seattle, WA 
Audronė Janušauskaitė - San Francisco 
Dr. Rimantas Vaitkus - Arizona 
Vilius Zalpys - Porttand, OR 

NEPRIKLAUSANČIOS 
APYGARDOMS APYUNKĖS 

Danguolė Christopherson - Skxix City, IA 
Liuda Ftores - Houston, TX 
Mindaugas Kuzminskas - Alaska 
Arvydas Jarašius • Colorado 
Nellie Sudavičius McCallum - Omaha, NE 
Kazys (Chuck) Žemaitis - KansasCity, KS 

Lithuanian American Communrty, Inc. 
Mr. R. Pliūra, Tressurer 
1927WeatBlvd. 
Racine, Wl 53403 

Siunčiu auką $_ JAV LB vaikiai ir LB VVashington įstaigos išlaikymui paremti. 

Pavardė, vardas 

Adresas . 

Aukos nurašomos nuo JAV fedarallnlų mokesčių. 
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Praėjusio sekmadienio, vasario 4 d., „The Chicago Sun-Times" dien
raštyje buvo išspausdintas straipsnis apie jaunuolį iš Nigerijos, kuris nori 
įstoti į kunigų seminariją. Kadangi jis pradžios mokykloje „peršoko" kelis 
skyrius, yra daug jaunesnis už kitus seminaristus, tad jam reikėtų gauti 
popiežiaus leidimą tapti kunigu, prieš sulaukiant 25 metų amžiaus. 
Beieškant išeities, peržiūrėti Čikagos kunigų registrai ir atrasta, kad jau 
1941 m. buvo kunigu įšventintas klierikas, sulaukęs 23 m. ir 10 mėnesių 
amžiaus. Jis buvo pats jauniausias kunigas, įšventintas Čikagos arkidie-
cezijoje. Prie straipsnelio pridėta ir to kunigo nuotrauka — kaip jis atrodo 
dabar, ir kaip atrodė per savo šventimus. O tas kunigas — daugeliui lie
tuvių pažįstamas ir gerbiamas, buvęs ilgametis Švč. M. Marijos Gimimo 
lietuvių parapijos klebonas Čikagos Marąuette Parke — kun. Antanas 
Zakarauskas. Jis dar ir dabar įvairiomis progomis talkininkauja parapi
jai, Sv. Kazimiero seserų sielovadai, yra veiklus Lietuvos Vyčių organiza
cijos narys (vasario 4 d. jis vadovavo metiniam LV pokyliui Martiniąue 
salėje Čikagoje). 

Praeitais, 20OO metais, 
rugpjūčio 26 dieną, Vail vie
tovėje, Colorado valstijoje, su
situokė Kristina Nida Merec-
kytė ir Stephen Phillip Varda-
man. Daug jų draugų, lietu
vių ir nelietuvių, nepabūgo 
tolimos kelionės, beveik apie 
pusę pasaulio, ir atvyko į jų 
vestuves didinguose Rocky 
Mountains. (Uoluotuose kal
nuose). 

Kristinos pamergės buvo Li-
sa ir Larą Bartkutės iš Či
kagos, Illinois, Heather Mc-
Inerny iš Vail, Colorado ir Ju-
lie Vardaman iš Ames, Iowa. 

Pabroliai buvo Tomas Me-
reckis iš Seattle, VVashington, 
Mark McDonald iš Miunchen 
Vokietijoje, Chris Kolbe iš 
Philadelphia, Pennsylvania, ir 
Drew Hack iš Oak Park,Illi
nois. 

Kristinos tėvai yra Giedrė 
Mereckienė, Hinsdale, Illinois 
ir Zenonas Mereckis, Lemont, 
Illinois. Jos seneliai yra Vyte
nis ir Sofija Statkai iš North 
Riverside, Illinois. Stepo tėvai 
yra Royce ir Linda Hali iš Bet-
tendorf, Iowa. 

Kristinos ir Stepo Varda
man santuoką palaimino kun. 
Jack R. Van Ens. 

/ 
Kristina savo politinių 

mokslų bakalauro laipsnį gavo 
Univereity of Illinois, Urba-
noje. Stepas savo finansų 
mokslų bakalauro laipsni gavo 
Iowa State universitete. 

Ši jaunavedžių pora dabar 
gyvena Vail vietovėje Colora
do, ten džiaugdamiesi slidi
nėjimu, dviračiais, iškylavimu 
ir kitu atviro oro sportu uoluo
tuose kalnuose. 

Kristina dirba, organizuoda
ma lėšas „Vail Valley Founda
tion". Tai yra organizacija, 
planuojanti specialius įvykius 
Vail vietovėje, pvz., koncertus. 
baletą ir varžybas — slidžių ir 
dviračių lenktynes. 

Stepas žiemą dirba Vail 
slidžių zonoje pirmos pagalbos 
teikėju, o vasarą ir rudenį Ge-
rald R. Ford amfiteatro direk
torium. 

T.V. 

Pernai rugpjūčio 26 d. Vail, Colorado, Kristina Nida Mereckytė ir Stephen Philip Vardaman sumainė aukso 
žiedus. Nuotraukoje — jaunavedžiai savo artimųjų tarpe Iš kairės, seneliai Vytenis ir Sofija Statkai, ; vestuves 
atvykę iš North Riverside. IL. jaunieji — Kristina ir Stephen — Kristinos mama Giedrė Mereckienė ir brolis To
mas Mereckis. 

• Žygaičiai. Gruodžio 24 d. 
šios parapijos klebono R. Kar
pavičiaus ir Žygaičių bendruo
menes centro iniciatyva čia 
buvo surengtos Kūčių vaišes 
parapijos vargšams. Susirin
kusieji vaišes pradėjo bendra 
malda, kuriai vadovavo klebo
nas. Buvo skaitoma ir ap
mąstoma Evangelija apie Ka
lėdų įvykį. 

• Alytus. Gruodžio 26 d. 
Alytaus savivaldybės tarybos 
posėdžių salėje buvo surengta 
dvasinė konferencija. Susirin
kusiuosius Kalėdų proga pa
sveikino miesto meras V. 

• Kirkliauskas, vicemerė R. 
^Kazlauskienė. Alytaus deka-
;nas kun. V. Insoda. Apie 
I sąžinės laisvę kalbėjo teologi
jos daktaro disertaciją Romoje 
^neseniai apsigynęs kun. A. 
:Kanapka. Gydytoja s. B. Že-
Imaitytė pristatė savo netru-
• kus pasirodysiančią knygą 
;nKryžiaus kelias apie Lie-
;tuvą". Surengta dvasinė kon-
.'ferencija yra viena iš Vokieti
jos katalikų akcijos Renovabis 
;remiamu ir JDiero namų" ben
druomenės organizuojamų 
'. konferencijų ciklo. 

VILNIUS 
Žiemos kainos 

Iš New Yorko $275 viena kryptimi 
Iš New Yorko $375 ten ir atgal 
Iš Čikagos $317 viena kryptimi I 
Iš Čikagos $435 ten ir atgal 

Plius mokesčiai 
Nuolaidos galioja ir iš kitų JAV miestų 

VYTIS TRAVEL 
40-24 — 235 St 

Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

E-MAIL: 
VYTTOURS@EARTHLINKNET 

WEB.SITE: 
WWW.VYTISTOURS.COM 

Jaunimo centre veikiančios Čikagos lit. mokyklos 8-os klasės mokiniai su 
mokytoja Hedvina Dainiene. Šioje klasėje mokosi: Brigita Grabliauskaitė. 
Indrė Pečiulyte, Gytis Stanevičius, Justina Venslovaite, Vytaute Žu
kauskaitė . D. Badarienės nuotrauka. 

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 125-ųjų gimimo metinių sukaktis 
buvo iškilmingai paminėta tiek Lietuvoje, tiek ir už jos ribų. Pirmą kartą 
Čiurlionio meno kūriniai eksponuoti Paryžiuje, jo muzika skambėjo abi
pus Atlanto. Čikagoje, Galerijoje (Jaunimo centre! ta proga ruošta JAV-se 
gyvenančių dailininku kūrinių paroda čiurlioniškomis temomis. Nuotrau
koje 'iš kairės) dailininkės: Daiva Karužaite. Magdalena Stankūnienė ir 
Danguolė Jurgutienė. 

Dabar tiktai 

\ Vilnių 

SS 

NENUSIMINKITE, 
kad kiti bankai moka 
žemus nuošimčius... 

Atsidarę taupomąją sąskaitą 
First Personai Banke, 
gausite aukštą — 4.00% APY nuošimti. 
Pinigus galite įdėti ir išimti kada norite. 
Pensijos pervedamos veltui 

— Personai 

Buitdtng Personai Banking Relatumsk$psP* 

GARFIFi J) RITKiFi 
6162 S. Archer Ave. 
Chicago, IL 60638 
(beeveen Austan aad McVkker) 
(773) 767-51S8 

OMANDfARK 
15014S. UGrangeRd. 
Orlaad Park, IL 60462 
(near DomMcfc'f aad Wa%itea1) 
(708)226-2727 

Annual P«rc«ntage Ytok) (APY) w afteltv* M of įanuary 29. 2001 and is tubjacl to changa wtthout nottc*. 
Minimum deposrt of $100 is rsquir«d to obtam *» APY. 

, Sankt-Peterburgas 
^TjriifJaS. 

^{-MaskVa^ 

^ Niuarkas ^ 
Niujorkas -< 

•""*"—— Dabar skrydis j Lietuva tiktai 469 doleriai. k 
Už tie be galo lama kaina Jūs galite skristi i i Čikagos 

j VHniu. o taip pat j Kijeve Minską. Sankt Peterburgą. Taliną ar Riga 
Dabar LOT taipogi siūlo labai temas kainas ii Čikagos i kitus 7 Centrinės 

ir Rytų Europos miestus: Viena. Kopenhaga. Budapeštas. Bukareštas. 
Praha bei Helsinkis ir tik už 428 dolerius. 

I la pasiūlymai galioja iivykstant iki 2001 m. kovo 29 dienos. Nuolaida tęsis neilgai 
/ Intarneto svetainėje visada mažiausiai 57* nuolaida visoms kainoms. 

Skambinkite savo kelionių aganturai, arba LOT tel. 1 -800-223-0593 
arba prkite bilietus mūsų interneto svetainėje: www.lot.com 

/ 
POLI S H AIRLINES 

\ 

Informacija ir rezervacijos-
1-800-223-0593 
www.lot .com 

1071 
TICKETSONLINE * 

www.iot.com 

http://WWW.VYTISTOURS.COM
http://www.lot.com
http://www.lot.com
http://www.iot.com
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a r b a 
Reikalinga angliškai kalbanti 

kompanijonė pilnai darbo 
dienai. Privalo turėti geras 

rekomendacijas. Puiki vietovė. 
Tel. 312-255-1197 

arba 312-255-1919. 

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

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

ALLCARE 
Employmcnt Agency 

Tel. 773-736-7900 

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

Dėl ligos ir senatvės negalinčius 
gyventi savarankiškai, kviečiu i 
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. 

du darbininkai naktiniam 
KMart parduotuvės valymui Michigan 

valstijoje. Atlyginimas apie $1,600 
rnėa. Kreiptis tik pasiryžusius keltis 

gyventi. Apgyvendinsime. Reikalingas 
automobilis. T a 773-476-2247 arba 

773-612-6136. Palikti žinutę. 

Gyvena S t Petersburg, 
Floridoje. Norėčiau gauti 

nuoširdžią moterį —kompanijonė, 
kuri man pagelbėtų namų ruošoje. 

Duodu kambarį, maistą ir 
atlyginimą pagal susitarimą. 

TeL Floridoje; 727-360-S444 

{vairus 

Parduodu darbą. Reikia 
prižiūrėti 65 metų moterį 

invalido vežimėlyje, gyventi 
kartu, kalbėti angliškai, vairuoti 
automobili. Tel. 708-957-5710 

arba 708-218-7521. 

Housekeeper — Companion 
Full time, mušt communicate įn 

English. Mušt have gocd 
references. Elegant iocaiion. 

Tel. 312-255-1197; 312-255-1919. 

BUTAI PENSININKAMS — 
modemus, erdvūs. Savarankiškai 

tvarkytis gražioje aplinkoje, 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 

seserų globoje. Pasinaudokite šia 
proga, kreipkitės: Vflla Maria, P. 

O. Bov 155, Thompson, C t 
06277-2236. 

Window VVashers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver's bcense and trans-
portation. Mušt be fluent in English. 
LA. McMahon VVindo w VVasbing. 
TeL 800-820-6155. 

įgg;"^»WBy y&fRĘm, 
^•Mm .iii-i***:.. :::*?.::'. 

Parduodamas automobilis 
Acura Integra 1991 m. 
90,000 mylių, $2,600. 
Turi daug privalumų. 
TeL 815-886-3699. 

Samdome (už paslaugą mokėti 
nereikia) įvairiems darbams 
Downers Grove, IL — puiki 

aplinka, 3 pamainos, daug 
viršvalandžių. Alga pradžiai $7-

7,50. Reikalingi: mašinų 
operatoriai, suvirintojai, virėjai 

profesionalai, kandidatai 
įvairiems įstaigos darbams. . 
Būtini legalūs dokumentai. ; 
Skambinti: 630-920-0238; ' 

fax: 630-920-0157; web page: 
wvnv.carlislestafflng.com 

Kalbame angliškai, lenkiškai. 
rusiškai, ispaniškai. 

Kreipkitės į Haliną arba Marek. 

U1VL IR AIR CARGO 
PRISTATOME Į UETUVA, BALTARUSIJA, 

' LATVUĄ, ESI UĄ. RLSUA IR UKRAINA. 
2779 West 71 Street, Chicago, IL, 60629 

Td (8O0)-775-7363, (773)-434-7919 
12301 S. NewAve, #D, Lemom, IL 60439 
TeL (8881-615-2148, (630)-257-6822 

ATTENTIONIMMIGRANTS! 
Canada and Australia 

are accepting applicants for 
Permanent Residence! 

For free information call: 
1-773-282-9500. 

GTS concentraung in įmmigration 
wvrw.immigration-service.coni 

1 

N A U J I E N A ! 
Ar gali mūsų šeimininkė apsetti be lietuviškų produktų ant savo 

stalo? Švieži, natūralus ir skanūs grybai, konservuotų daržovių bei 
grybų mišraines, salotos bei padažai iš Lietuvos jau parduodami 

Čikagoje ir priemiesčiuose: 
Čikagoje — Lithuanian Plaza Bakery and Deli, Racine Bakery, Talman 
Delicatessen, Balde Bakery.Garden Fresh, GilMart, Ukrainian Village 

Groceries, Gene's Sausage Shop and Deli, Joe and Frank's. Three 
Sisters, Ted's Fruit Markei, Happy Foods, Healthy Foods; Lemonte — 
Chipain's and Torura's Finer Foods, AWL European Deli; Darien — 

Brookhaven Foods; Evergreen Park — A-J Meats; Berwyn — Benvyn 
Foods, Benvyn Fruit and Vegetable Market, Long Grove — Amberland 
Artisants; Lake Zurkh — Natūrai Foods; Palatine — Eurofresh; M t 
Prospect — Sun Harvest; Des Plaines — Greenwood Fruit Market; 
Morton Grove — Produce World; Skokie — European Style Deli, 

Market Place on Oakton: Mundelein — ALEF Sausage and Deli and 
Garden Freshf Lincobiwood — Lincobiwood Produce; VVood Dale — 

Georgetown Foods and Helen's Delicatessen; VVbeeling — Garden 
Fresh; Bloomingdale — Springbrook Market; Melrose Park — Caputo 

Foods; Hinsdale — Wild Oats Market ir kt 
Maisto produktai taip pat parduodami 

MOvraukee, Detroit, Clevdand, New York, Denver, San Francisco, 
Los Angeles ir Miami. 

Jei norėtumėte nusipirkti lietuviško maisto šalia jūsų esančiose 
parduotuvėse , paskambinkite mums ir mes 

pristatysime produktus J jūsų siūlomas parduotuvei. 

M ū s ų telefonas: 8 4 7 - 3 2 7 - 9 0 0 0 . 
F o o d D e p o t I n t e r n a t i o n a l 

2 asmenų šeima išsinuomos 1 
miegamojo butą. Siūlyti 

įvairius variantus. 
Tel. 708-485-8276; 
mob. 708-359-2678. 

Ieškau darbo su grįžimu j namus. 
Galiu prižiūrėu vaikus ar 

pagyvenusius žmones. Turiu didelę 
patirtį, laisvai kalbu angliškai, 
vairuoju. Galimi ir kiti darbai. 

Tel. 708-957-5710 arba 
708-218-7521. 

Našlė, medikė, ieško darbo bet 
kurioje valstijoje, ypač Floridoje. 

Du metai Amerikoje, geros 
~ekc mendacijos. Kalbu angliškai. 

Siūlyti įvairius variantus. 
Gerai atsilyginsiu. . 

Tel. 773-386-6588, Ema. 

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

No one makes round-Mp travei to Lithuania easier and more convenient than SAS. 
From Chicago. w» ofer daily service to Mnhš with a hassie-free connection via 
Stockholm. When you're 'eady to return, you'll enjoy same-day travei back to 
Chicago through our Copenhagen hub. Find out vvfiat a vvorld of difference SAS 
can rr.ake for your next tnp. Just call yajr Travei Ager.t or SAS at i-800-221-2350 
or visit our vvebsite at www.scand1nav13n.net. 
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M O V I N G 
Ilgametis profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir 

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

E L E K T R O S 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

K L A U D U U 6 PUMPUTIS 

AUTOMOeiJO.NAMUSVBKAT^ 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapofa ir Off. Mgr Aukse 
S. Karve kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 M M 96th Street 

Tel. (708) 4244664 
(773)561-8664 

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rūsiu, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings", 

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

dažymas. Turiu darbo draudimą. 

I S.Beneta, tel. 630-241-1912.t 

AMBER CONSTRUCnON Co. 
Dengiami stogai, kalamas „sidmg". 
atliekami cemento, „plumbing" bei 

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

Skambinti Sigitai, 
tel. 773-767-1929. 

PARDAVUSIAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
G E / R C A A T S T O V Y B E 

2346 W 69th Street 
Tek: 773-776-1488 

V y r ų ir moterų kirpėja. 
15 metų patyrimas. Greitas, 

malonus patarnavimas. 
Skambinti Vandai, 

tel. 708-422-6558. 

Salone „Miražas" kirpėja 
SKIRMANTĖ tvarko plaukus f 
vyrams ir moterims. Susitarus, 3 

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

namų teL 708-612-9526. 

Nebrangiai atlieku elektros, 
„plumbing", dažymo, staliaus 

bei kitus vidaus ir lauko 
darbus. Skambinti 

teL 708-205-1046, Vytenis. 

TeL: 773-935-0472 
Pgr.: 708-901-9343 

E-mail: Pransee@aol.com 
GEDIMINAS 

PRANSKEVIČIUS 
užpildo pajamų mokesčių formas. 

(Accounting Tax Services). 
Pageidaujant, atvyksta į namus. 

Virgis Tvaskus, CPA, 
užpildo pajamų mokesčių 

formas. Skambinti 
tel. 708-448-8468. 

INCOME TAX SERVICE 
Dabartiniai pajamų mokesčių 
įstatymai žymiai apsunkino ir 

ateityje apsunkins metini 
mokesčių formų užpildymą. 

Profesionaliam, sąžiningam ir 
konfidencialiam patarnavimui: 

kreipkitės: 
PRANAS G. MEILE, CPA 

5516W.95St, 
Oak Lawn, IL 60453. 

TeL Raštine 708-424-4425. 

Lietuvišku metodu dažau antakius 
u" blakstienas, darau manikiūrą ir 

pedikiūrą, kerpu ir dažau plaukus ir 
atlieku kt. kirpyklines paslaugas; su 

vašku nuimu plaukus nuo veido ir 
kojų Tel. namų 708-422-9861, 

mobilus 773-317-6965. 

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

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui teL 630-774-1025. 

Moving! Profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir oi 
jos ribų. Paruošiame namus 
pardavimui, išvežame senus 

daiktus, šiukšles ir kt. 
TeL 630-816-7114. 

Siuvu užuolaidas, staltieses, 
dekoratyvines pagalvėles, 
taisau rūbus. Turiu darbo 

patirtį Amerikoje, galiu dirbti 
su dizainieriu. TeL 708-749-

4304 arba 708-261-4882, Zita. 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

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

STASYS ŠAKINIS 
Dažytojas iš vidaus ir iš lauko, 

popieriuoja kambarių sienas. 
Darbas garantuotas. 

4612 S. Paulina, Chicago, IL. 
TeL 773-927-9107. 

Hair Styttsts— E a r n M o r e 
Des Plaines Salon is seeking 

licensed cosmetologists 
who want great pay and 

benefits. If you're customer 
focused and growth oriented. 

Call: 847-317-1382, 
a f t e r 6 P M . 

MILDUN Medicinos centras 
siūlo vienintelius Čikagoje 
gydytojo padėjėjo kursus, 

praktiką atliekant medicinos 
įstaigoje. Padeda įsidarbinti. 

Tel. 847-392-8080. 

Patikimai darome vizas į 
JAV. Skambinti 

tel. 773-778-2569; 
773-580-5388. 

ASHBURN AUTO SERVICES, Inc. 
3672W.83rd.PL 
TeL 773-585-4008. 

Varikliai, transmisijos, 
važiuoklės, diagnostika. 

Arūnas, Andrius. 

n.l". Medlcar I f rimportadoo Co. 
Aptarnaujame Čikagą ir priemiesčius. 
Mūsų transportas pritaikytas pervežti 
žmonėms su invalidi) vežimėliais. 
Vežame i gydymo ištaigas, bažnyčias, 
parduotuves, oro uostus ir laidotuves 

773-283-Šnrolkesne Informacija tel. 
fax 773-283-5766 
v s. iki 7 v.v. 

6*22. fax 773-283-5766. Skambinti 
i i 

įm n 
New Vision 
Bos.: 708-361-0800 
VakcMRC7738S4-78» 
Faz: 708-361-9618 

DANUTĖ 
MAYER 

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

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

Atacander J. Mockus, 
LTD 

Realtors 

„BUD" BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bos. 773-7«7-**55 mob.: 773.259-3343 

Fax 773-7(7-9*18 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
. REALTORS 
0f»C(773l 22$- f7Cl 

E (70SI42S - 71*0 
.(7731! 

R I M A S L . S T A N K U S 

• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

<£&. 

OAJK 21. 
Accent 

Homefinders 
9201 S. Cicero 
Oak Lavm, Mnois 60453 
Bu*1ne»(708)43M111 
VOK* Mal (708) 2333374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Ra* 708-423-0443 

ASTA T.MIKUNAS 
ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuoaavyMų pirkime ir pardavime 
nieaii i pilenfeeflume 

SALAMANCA 
Voicemail 

773-650-6878 
Pager 

773-260-3404 
CeU-teL 

630-660-5988 
AUDRIUS NORULIS 

Sprendimai! Sprendimai! 
Sprendimai! 

Ketinate pirkti, parduoti ar įkainoti 
nekilnojamą turtą? Turite sunkumų su 
paskola? Jums profesionaliai patars ir 

sąžiningai patarnaus 
AUDRIUS MIKULIS 

Butų nuoma 
Išnuomojamas vienas miega

masis kambarys moteriai tvar
kingame name vakarų priemies

tyje Woodridge. Yra baldai ir 
atskira vonia. $300 per mėnesį. 

Tel. 630-663-9434. 

Taiti panagėj parduodant 
ar perkant namus, butus. 

žemės sklypą.Veltui 
(kainoju nekilnojamą 

turtą. GaHu tarpininkauti 
gaunant finansiną paskolą. 

O'FLAMERTY REALTORS 
& B U I L D E R 8 , Ine . 

"TAIKUS?** 
G R A Ž I N A J O N A V l C l E N Ė 

7 0 8 - 4 3 0 - 1 0 0 0 
708-599-4390 

mob. 708-203-8242 
Jonavlelua9homo.com 

Išnuomojamas vieno 
miegamojo atskiras butas 
Brookfield priemiestyje. 

Tel. 708-485-4804. 

I šnuomojamas 
apši ldomas 4 k a m b . 

1 mieg. butas 67 & Whipple apyl. 
$375 į mėn. + „security" 
Tel. 773-434-4543 

Parduoda 
Parduodamas .4 kambarių, 

dešimties metų namas 
Trakuose, prie ežero. 

Skambint i tel. 201-692-8689, 
9 vai. vakaro. 

Parduodamas prestižinis 
butas Vilniuje. Arti centro, 
2 miegamųjų. Po modernaus 

kapitalinio remonto. $67,000. 
TeL Floridoje: 727-517-0824 . 

Dovvncrs Grove parduodamas 
gražus, šviesus ,.condo".2 mieg., 2 
vonios, židinys, balkonas. Prie 
krautuvių ir parko — labai patogu 
pensininkams! Jūra Gvidas, Baird 
& VVarner, tel. 630-778-1855; 
namudei. 630*548-1169 

"alls to LITHUANIA 
„,$0.21 perimta 

Gm«r*^ to t r»r * t to f t r *wor t t -« r? /d«y , anyt^e. 
Fmh^ornutHoncattLtmgDistgmcePost 

l-fiOfl-449-04451 

y j j i VtUorvo 
1921 m. 

8900 Soumi AUCHfR R0A15, W)U/W SMUNGS, lUkMOU TEk 708.839.1000 

Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, • 

malonus 
aptarnavimas 

>/ 

35 Iki 4 0 tvejčių 

40 t j 60 svečių 

100 Iki 13S svečių 

t e i 
» 8 I 0 8 T tOOM 

eoiiBioosvaų 

Ar mėgstate Šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

!W«C1ICCM 

12SiKi176tvačĮų 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W . A r c h e r A ve. , C h i c a g o , IL 60638 

T e l . 773-581-8500 
• LietuviSka d u o n a ir raguoliai 
• Ves tuv in ia i ir įvairūs tortai 
• L i e tuv i škas maistas—"catered" 
• S i u n č i a m e m ū s ų produktus U P S 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BAKE 

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

Tel. 312-644-7750 
K e p y k l o s produktai ir užkandžia i 

m i e s t o centre 
Savaitgalį uždaryta 

astussoavtaų 

4738 W. 103 rd ST 
OAK LAWN, IL 60453 

708-422-7900 
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA 

WWWAfAZEIKA.COM 

MdKNIT IINSIUIEAN€IE A©IENOf 
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 

http://wvnv.carlislestafflng.com
http://wvrw.immigration-service.coni
http://www.scand1nav13n.net
mailto:Pransee@aol.com
http://3672W.83rd.PL
http://Jonavlelua9homo.com
http://WWWAfAZEIKA.COM


JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

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

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

PALIKIMO MOKESČIŲ TAISYKLĖS GALI 
BRANGIAI KAINUOTI SUTUOKTINIAMS 

NEPILIEČIAMS 
Dažnai ir daug kalbame 

apie palikimus, testamentus, 
bet nežinome daug įvairių tai
syklių, išimCių ir kitokių „kab
liukų" įvairiuose įstatymuose. 

Tarkime, kad sutuoktinis, 
keliasdešimt metų gyvenęs 
kartu, norėtų savo turtą palik
ti likusiam gyvam sutuokti
niui taip, kad „Dėdė Šamas" 
nepasiimtų didelės to turto 
dalies mokesčių forma. 

Paprastai tai neturėtų suda
ryti sunkumų, nes likęs gyvas 
sutuoktinis turi teisę į miru-
siojo/sios pinigus — turtą ne
mokant „estate" — palikimo 
mokesčių. Bet, jei likęs gyvas 
sutuoktinis nėra JAV pilietis, 
tai jam/jai taikomos taisyklės. 
Jei nepilietis/ė sutuoktinis 
mirtų pirmiau, jo/jos turtas 
pereina piliečiui/ei sutuokti
niui be jokių mokesčių. Bet, 
jei pilietis/ė sutuoktinis mirš
ta pirmiau, jis gali palikti tik 
675,000 dol. nepiliečįui/tei, už 
kuriuos nereikės mokėti mo
kesčių. Už visus kitus turtus 
mokesčiai gali būti iki 55 proc. 
Dabartiniai įstatymai susieti 
su palikimo apmokestinimu, 
uždeda didžiulę naštą šei
moms, kurių vienas sutuokti
nių yra nepilietis. 

Palikimo apmokestinimo 
mokesčių taisyklės veikia taip 
dėl to, kad Kongresas laiko 
„marital exclusion" — vedy
binį atleidimą, kuris leidžia 
visam turtui būti pervestam 
be apmokestinimo gyvam liku
siam sutuoktiniui, „tax defer-
ral" — mokesčių atidėjimui, 
bet ne būdu išvengti palikimo 
apmokestinimo visam laikui. 
Kada paskutinis sutuoktinis 
miršta, reikia mokėti palikimo 
mokesčius už sumą, viršijan
čią 675,000 dolerių. 

Kongresas yra numatęs, kad 
nepilietis sutuoktinis gali ap
leisti šalį su jam paliktu tur
tu, ir taip visai išvengti paliki
mo mokesčių. Ir už tai yra 
tam reikalui specialios taisyk
lės. Yra būdų išvengti ar su
mažinti palikimo mokesčius 
po piliečio sutuoktinio mirties, 
bet tie būdai nėra malonūs. 
Paprasčiausia išeitis nepilie-
čiui sutuoktiniui būtų — tapti 
piliečiu. Bėda, jei tas nepilie
tis sutuoktinis to nenori ar ne
gali padaryti. 

Daug žmonių, kurie imig
ruoja į JAV, nenori šio krašto 
pilietybės, nes laiko, kad yra 
nelojalu būti neištikimu savo 
senajai tėvynei ir likusioms 
šeimoms, dėl to nenori praras
ti savo gimtosios pilietybės. 

Kitas būdas apsisaugoti nuo 
palikimo mokesčių, yra komp-
likuotesnis palikimo planavi
mas. Vedusieji gali sudaryti 
specialų „trust", vadinamą 
„ųualified domestic trust" arba 
QDOT. Jis apsaugo likusį ne-
pilietį nuo mokėjimo palikimo 
mokesčių, bet tuo pačiu jie tu
ri tik ribotą priėjimą prie to 
„trust". Nepilietis sutuoktinis 
gali naudotis to „trust" nuo
šimčiais, bet negali paliesti 
pagrindinio kapitalo. Jei bet 
kuri pagrindinio kapitalo su
ma yra išimama iš „trust", rei
kia tuojau pat už ją mokėti 
palikimo mokesčius. Pagrindi
nis skirtumas tarp QDOT ir 
kitokių „trust", naudojamų pa
likimo planavimui yra tai, kad 
jis reikalauja „successor trus-
tee" — patikėtinio asmens, 
kuris kontroliuoja turtą po pi
liečio sutuoktinio mirties ir 
kad jis botų JAV pilietis. Toks 
patikėtinis turi sutikti asme

niškai būti atsakingas už bet 
kuriuos mokesčius, kuriuos 
reikia mokėti, paskirstant 
pagrindinį kapitalą nepiliečiui 
sutuoktiniui. 

Jei sutuoktiniai turi vaikų, 
tada nebūtų problemos. Jų 
vaikai tikriausiai bus JAV pi
liečiai ir sutiks prisiimti atsa
komybę už mokesčius. Bet jei 
sutuoktiniai neturi vaikų, jie 
turi samdyti profesionalą pa
tikėtinį, kurio metinis atlygi
nimas gali gerokai sumažinti 
paveldėtą turtą. 

Kita galimybė yra tokiems 
sutuoktiniams sistematiškai 
sumažinti savo turtą, kasmet 
dovanojant nepiliečiui sutuok
tiniui pinigines dovanas net 
iki 100,000 dol., nemokant 
palikimo ar dovanų mokesčių. 
Bet ir tai nėra jau tokia puiki 
galimybė. Neapmokestinamos 
dovanos, bet kam kitam, negu 
nepiliečiui sutuoktiniui, yra 
apribotos 10,000 dol. 

Bet kuris turtas, turimas 
kartu (in joint tenancy), yra 
laikomas turtu to asmens, ku
ris miršta pirmiau. Be to, as
menys negali pervesti (trans-
fer) pinigų, laikomų asmeniš
kose pensijų sąskaitose (indi-
vidual retirement accounts), 
ar pensijų, net ir gyvybės ap-
draudos „benefits", kuriuos 
teikia darbdavys. Tas turtas, 
tie pinigai, turi likti piliečio 
sutuoktinio palikime — „esta
te". 

Ir dėl to toks -pilietis sutuok

tinis, kasmet teikdamas stam
bias „dovanas", faktiškai turė
tų išdalinti ir kitą turtą, pvz., 
vedusiųjų poros nepensijų in
vestavimus, asmenišką nuo
savybę, kaip automobilius ir 
net mokėjimus žmonai/vyrui, 
kad turtas išliktų žemiau pali
kimo mokesčių nustatytos ri
bos. Teoretiškai būtų taip, kai 
tik pilietis sutuoktinis gauna 
atlyginimo algos čekį, jis turė
tų jį pervesti nepiliečiui su
tuoktiniui, kad nereikėtų už jį 
mokėti palikimo mokesčių tuo 
atveju, jei jis mirtų, sakykime, 
važiuojant namo iš darbo. Ir 
turtingi sutuoktiniai, pasiti
kintys vienas kitu, gali tai da
ryti, nuolat kreipiant dėmesį, 
kur įdedami pinigai, kurie įde
dami ne į „bendrą krepšį". 

Kongresas praėjusiais me
tais pasiūlė pašalinti „estate 
taxes" — palikimo mokesčius, 
kas išspręstų piliečio ir nepi-
liečio sutuoktinio problemas. 
Bet įstatymo projektas nepra
ėjo ir netapo įstatymu. 

Naudotasi įvairia spauda. 

* Šilalės rajone antra
dienį paskelbta gripo epide
mija, nes praėjusią savaitę ra
jone 10,000 gyventojų teko 
111 susirgimų gripu ir kitomis 
peršalimo ligomis. Gripo epi
demija skelbiama, kai 10,000 
gyventojų tenka 100 susirgi
mų gripu. Sergamumas gripu 
bei peršalimo ligomis epidemi
jos slenkstį peržengė ir Šiau
lių mieste bei Ignalinos rajo
ne. (BNS; 

* Per trejus metus dir
bančio j aun imo skaičius 
Lietuvoje sumažėjo nuo 
401,000 1997 metais iki 
391,000 1999 m. Per šį laiko
tarpį jaunimo nedarbo lygis 
buvo 4-5 proc. didesnis nei 
visų bedarbių. Jauni žmonės 
sudaro apie ketvirtadalį visų 
dirbančiųjų. MM 

A. t A. 
KOSTE MIKUŽIENĖ PUPŠYTĖ 

Mūsų brangioji Mama, Senelė, Uošvienė, Sesuo mirė 
2001 m. vasario 7 d., sulaukusi 74 metų. 

Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Marąuette Parko 
rajone. Gimė Lietuvoje, Rietavo rajone, Girėnų kaime. 

Nuliūdę liko: sūnus Petras, marti Terri, Zigmas Jr., 
marti Donna, Juozas, marti Lora, Antanas, marti Judita; 
anūkai Steven, Constantine, Tadas, Tomas, Tara, Alyssa, 
Juozukas ir Pauliukas; sesuo Vanda Šimkienė su šeima, 
svainė Vanda Šertvytienė su šeima Lietuvoje, kiti giminės 
ir draugai. 

Velionė buvo mylima žmona a.a. Zigmo Sr. Mikužio. 
A.a. Koste priklausė Švėkšniškių klubui. 
Velionė pašarvota šeštadienį, vasario 10 d. nuo 4v.p.p. 

iki 8 v.v. ir sekmadienį, vasario 11d. nuo 2 v.p.p. iki 8 v.v. 
Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Rd. 
(arti Derby Rd.), Lemont, IL 60439. Pirmadienį, vasario 
12 d. nuo 9 v.r. iki 10 v.r. velionė bus pašarvota Petkus 
Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St., Chicago, 
IL. Laidotuvės įvyks pirmadienį, vasario 12 d. 10 v.r. a.a. 
Koste bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčią, kurioje bus aukojamos gedulingos šv. Mišios už 
jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių prašome aukoti pagal jūsų pasirinkimą. 
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: sūnūs, marčios, anūkai, sesuo, 
svainė. 

Laidotuvių chrekt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 
arba www.petkusfuneralhome8.coni 

DRAUGAS, 2001 m. vasario 10 d., šeštadienis 

,DRAUCAS" lietuvybės švyturys ir sargas! 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ' 
„DRAUGĄ" atminkime savo testamente. 

ALWAYSWITH FLOVVERSI 
* Skintos ir vazoninės gėlės 
* Vainikai, krepšeliai ® i 
* Vestuvinės ir proginės puokštės ^ 
* Pristatome Čikagoje ir priemiesčiuose bei 

Lietuvoje 
Tel. 1-888-594-6604 (nemokamas) 

8015 W. 79 St., Justice, IL 

JAV ir Kanadoje, teiraukitės 

1-800-325-6000 
wv/w.wMt»murwon o&m 

__ i Mfr t tep. parvMMt piagus Į Kanadą 
1Wt pa i •*r*«tfaa) » i«fu« >š m M b * Boston. Oan< •f, ftatnyh Durkam v SaaM*. 

Iki ko*o 22,2001, jas gulite pasinaudoti 
5-minuČMj nemokamu telefono 
pokalbiu, kiekvieną karti) pervedant 
pinigui per Western Union." 
Naudokite* proga paskambinti savo 
artimiesiems bet kur pasauh je. 

O *b»«MAh Wt«tm i'n'vm juilaojji pmnjtti 
pinigui i bM kur «/ Jungtinių Amt-rikm Vaišijų riboj. 

O iMtrokcfe rrite am k> k». 
© fttvdnMtt) |m*e» ps<fc*mMnft ir bendrauti w «avn 

artima i tbh. 

VVESTERN MONEV 
UNION TRANSFER 

A. t A. 
ANGELINA NIJOLĖ 

ANDERSON 
Mirė 2001 m. vasario 6 d. Williamsburg ligoninėje. 
Gimė 1924 m. rugsėjo 1 d. Kybartuose, augo ir mokėsi 

Kaune. 1949 m. gegužės 23 d. ištekėjo už Lt. Col. Gordon 
W. Anderson. 35 metus velionė gyveno VA valstijoje. 31 
m e t u s — Hampton ir paskut in iuos ius 4 metus 
Williamsburg. 

Nuliūdę liko: vyras Lt. Col. Gordon W. Anderson, duktė 
Loretta D. Gladwell su vyru Charles, gyvenantys Bracey, 
VA sūnus Donald W. Anderson su žmona Ruth, gyvenantys 
Spring Grove, VA, dukterėčia Zita Kudarauskienė, 
gyvenanti Kaune, Lietuvoje. 

A.a. Angelina Nijolė buvo dukra a.a. Antano Kasulaičio 
ir a.a. Onos Bendoraitytės Kašulaitienės, sesuo a.a. Alfonso 
Kasulaičio, sesuo a.a. Valerijos Trimirkienės. 

Velionė buvo pašarvota penktadienį, vasario 9 d. nuo 7 
iki 9 v.v. Nelsen laidojimo namuose, 3785 Strawberry Plains 
Rd. 

Laidotuvių apeigos įvyko Arlington kapinėse, kuriose ir 
buvo palaidota a.a. Angelina Nijolė. 

Vietoje gėlių prašome aukoti American Heart Associa-
tion, Virginia Peninsula Division, 753 Thimble Shoals Blvd, 
Newport News, VA 23606 ar kitai jūsų pasirinktai labdaros 
organizacijai. 

Nul iūdę artimieji. 
Laidotuvių direkt. Nelsen Funeral Home. Tel. 757-565-1141. 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS — DAIMID 
F U N E R A L D I R E C T O R S 

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

4330 So. Callfornia 10727 S. Pulaskf Rd. 
5948 S. Archer Ava. 

5200 W. 95 St. 
O a k L a w n , IL 

9900 W. 143 St. 
O r l a n d P a r k , IL 

12401 S. A r c h e r Ave. 
(& D e r b y Rd.) 

A L L P H O N E S 
1 - 7 7 3 - 5 2 3 - 0 4 4 0 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY H3LLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. 

ALL P H O N E S 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

ALLPHONES 
CHICAGO 1-773-476-2346 

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

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 5645 W. 35 Street 
WESTCHESTER, 10501 W CERMAK 
CHICAGO, 5858 VV. ROOS5VELT Rd. 

ALL PHONES 
1 708 652 5245 

\,reUMU>>i» ni'jH Į*i'r\nt)itutt<n \i\iinw Į^iuiiitvįt' 

PALOS - GAIDAS 
FUNERAL HOME 

Patogioje vietoje 
tarp Čikagos ir Lemonto 
10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. S o u t h w e s t Hwy. 
P a l o s H i l l s , I L 
708-974-4410 

http://www.petkusfuneralhome8.coni
file:///i/iinw
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\ 

Kun. Jonas Liorenčas < kairėje) kartu su vyskupu Hansu Dumpiu svečia
vosi „Draugo" redakcijoje. Kun. J. Liorenčas dirba Juodkrantės. Nidos, 
Pagėgių lietuvių evangelikų-liuteronų sielovadoje, dėsto Klaipėdos uni
versiteto Teologijos katedroje, yra kilęs iš Tauragės. Atvykęs į Ameriką, 
kunigas lankėsi Glenn Ellyn. IL, Faith Lutheran parapijoje, kuri remia 
Lietuvos liuteronus ir Žemaičių Naumiesčio parapijai neseniai paaukojo 
5,500 dol. Kun. J. Liorenčas pamokslą sakys šį sekmadienį, vasario 11d., 
iškilmingame Vasario 16-osios ir Tėviškės parapijos 49-erių metų sukak
ties minėjime. J o n o Kupr io nuotr. 

Ar litas nebus susietas su 
doleriu? Kaip per dešimtmetį 
išsivystė Lietuvos tarptautinė 
prekyba? Ar yra skirtumas 
tarp tautiškumo, nacizmo, pa
triotiškumo bei kosmopolitiz
mo? Kokie santykiai tarp vy
riausybės ir naujojo Seimo? 
„Mažeikių nafta", „Teleko-
mas", „Lisco", Ignalįnos jėgai
nė - koks jų poveikis Lietuvos 
ekonomikai? Šias ir kitas min
tis svarstys Julius Šmulkštys, 
Antanas Grina, Zenonas Re
kašius, Jonas Pabedinskas, 
Danutė Bindokienė ir Bronius 
Nainys „Atviro žodžio" fo
rume, kuris vyks penktadienį, 
vasario 16 d., 7 val.v. Bočių 
menėje, PLC, Lemonte. Visus 
maloniai kviečia „Saulutė", 
Lietuvos Vaikų globos būrelis. 

Laima (Pauliūte) ir Ko
vas Palubinskai, gyvenantys 
St. Petersburg, FL, š.m. sau
sio 26 d. susilaukė pirmgimio 
sūnausTofiliaus Justino. Nau
jagimiu džiaugiasi tėveliai, se
neliai dr. Algis ir Violeta Pau-
liai, dr. Feliksas ir Saulė Palu
binskai, promočiutės Ona 
Paulienė, Aldona Andriulienė 
ir Valerija Čepaitienė, tetos, 
dėdės ir kt. giminės. 

Lemonte Vasario 16-oji 
bus minima vasario 18 d., sek
madienį, PLC. 10:30 val.r. 
vyks vėliavų pakėlimas ir gė
lių padėjimas, 11 val.r. - pa
maldos Pal. J. Matulaičio mi
sijoje, 12:30 val.p.p. - akade
minė ir meninė dalis Lietuvių 
fondo salėje. 

Marąuette Parko lietuvių 
namų savininkų organizacijos 
narių susirinkimas įvyks va
sario 16 d., penktadienį, 6:30 
vai. v. Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos salėje. Nariai ir 
svečiai kviečiami gausiai daly
vauti, nes yra labai daug 
svarbių reikalų aptarti. 

Į tradicini Vasario 16-
osios minėjimą lietuvių vi
suomenę maloniai kviečia Či
kagos Jaunimo centras. Jis 
vyks vasario 16 d., penktadie
nį, 7 val.v. JC kavinėje. Lietu
vių bendruomenės Socialinių 
reikalų tarybos darbuotoja Al
dona Šmulkštienė skaitys pra
nešimą. Programą atliks skau
tai akademikai-filisteriai ir 
vaikų vokalinis ansamblis 
„Lakštutė", vadovaujamas 
Dalios Gedvilienės. Kavute ir 
pyragais vaišins JC moterų 
klubas. 

Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimas Bnghton 
Parke vyks vasario 18 d. Pra
džia - bažnyčioje 10:30 val.r. 
šv. Mišiomis. Giedos solistai 
Algimanatas Barniškis ir Vla
das Kybartas bei parapijos 
choras. Mišias laikys ir pa
mokslą sakys mūsų naujasis 
kunigas JaJnius Kelpšas. Po 
Mišių salėje vyks akademine 
ir meninė dalis. Kalbą pasa
kys advokatas Saulius Kup
rys. Meninę dalį atliks soliste 
Adriana Karkaitė, jai akompa
nuos Manigirdas Motekaitis. 
Maloniai kviečiame atvykti, 
po minėjimo pabendrausime 
prie kavutės. 

JAV LB Waukegan/Lake 
County apylinkės valdyba 
Nepriklausomybės šventės mi
nėjimą rengia vasario 25 d., 
sekmadienį, 2:30 val.p.p. Li-
bertyville Civic Center, 135 
West Church Street, Liberty-
ville, IL. Pagrindinis kalbėto
jas - Lietuvos generalinis kon
sulas Čikagoje Giedrius Apuo
kas. 

Visi keliai šį sekmadienį 
ves į Maria aukštesniosios mo
kyklos salę, kur 2 val.p.p. 
vyks pagrindinis, ALTo Čika
gos skyriaus ruošiamas Lietu
vos Nepriklausomybės minėji
mas. Paskaitą skaitys Lietu
vos respublikos garbės konsu
las Vaclovas Kleiza, bus ir 
daugiau garbingų svečių. 
Prieš minėjimą 10 val.r. vyks 
vėliavų pakėlimas Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos aikštė
je, o 10:30 val.r. - iškilmingos 
Mišios Švč. M. Marijos Gimi
mo lietuvių bažnyčioje. 

Lietuvos Respublikos garbės konsu
las Vaclovas Kleiza skaitys paskai
tą pagrindiniame Vasario 16-osios 
minėjime, vyksiančiame šį sekma
dienį, vasario 11d., 2 val.p.p. Ma
ria aukštesniosios mokyklos salėje. 

Skelbimai 
• Almos fondas 
Clevelando Pens in inkų 

klubas siunčia $1,000. Almos 
ir Lietuvos vaikų vardu dėko
jame aukotojams už didelę 
auką! Aukos nurašomos nuo 
mokesčių. Tax ID # 36-4124191. 
Čekius rašyti „Lithuanian 
Orphan Care", pažymint , 
kad skirta Almos fondui. 
Siust i : 2711 West 71 St . , 
Chicago, IL 60629. 

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

• Jonas ir Rima Bačans-
kai, Hillsboro Beach, FL, at
siuntė $1,000 auką Lietuvos 
vaikams. $75 aukoja Renata 
Alinskas, Ridgewood, NY. $20 
atsiuntė Vladas Kybartas, Loc-
kport, IL. Lietuvos vaikų vardu 
dėkojame aukotojams už jų 
dosnumą. „ L i e t u v o s Naš
laičių globos" komite tas , 
2711 West 71 Str., Chicago, 
IL 60629. Visos aukos nura
šomos nuo mokesčių. Taz ID 
# 36-4124191. 

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

• Daug Amerikos lietuvių 
globoja vargstančius vaikus 
ir našlaičius Lietuvoje. Pra
tęsdami paramą kitiems me
tams, atsiuntė: $200 Genė 
Čyvienė, St. Pete Beach, FL; 
Anthony ir Helen Yakaitis, 
Franklin Sąuare, NY. $150 
Dorothy Dumb, Far Rockaway, 
NY; Julija Skurdenis, Bronx-
ville, NY; Apol Varnelis, Dowa-
giac, MI; Josephine Lapinskas, 
Chicago, IL; Elzbieta Dimins-
kienė, Hot Springs Village, AR; 
Aldona Bačkait ienė, Great 
Falls, VA; Donatas ir Gina 
Skučai, Fairfax, VA; Albertas ir 
Gražina Karveliai, Naperville, 
IL. Dosniems lietuviams, 
kuriems rupi Lietuvos vaikai, 
dėkojame! „Lietuvos Našlai
čių globos" komitetas, 2711 
West 71 Str., Chicago, IL 
60629. 

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

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

• Pranas G. Meilė, CPA 
sąžiningai užpildo Income Tax 
formas. Dabartiniai pajamų 
mokesčių įstatymai žymiai 
apsunkino ir ateityje apsunkins 
metinį mokesčių formų 
užpildymą. Skambinkite: 708-
424-4425. Naujas adresas: 
5516 W. 95 St., Oak Lawn, IL 
60453. Sekmadieniais nuo 
vasario 4 d. Pasaulio lietuvių 
centre. Lemont, IL, nuo 8 v.r. 
iki 2 v.p.p. 

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

ADVOKATAS 
GINTARAS P. M M 
6436 SJutasH M., ChJcago, IL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susiUrlmą 

ADVOKATAS 
Vytenis lietuvninkas 

4536 W 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvei noo .Draugo") 
TeL 773-384-0100. 

TeL 630-357-0300, Lemont, IL 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 

Civilinei ir 
kriminalines bylos 

8347 ft. Badais Ai 
ChtoaaTo.IL 
TeL 773-776-6700 

B-mail: GibaitissHoLoosa 
ToO free 24 hr. 880-778-8742 

Darbo Tai. nuo 9 v.r. iki 5 v.v. 
SsMad. 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

JAV LB Kultūros taryba. Sėdi: Juozas Žygas. Marija Remiene. Aušrele Sakalaite. stovi Dalia Anysiene, Dalia 
Šlenienė, Ligija Tautkuviene. Kultūros tarybai priklauso ir Leonas Narbutis. 

JAV LB KULTŪROS TARYBOS 
DARBAI IR UŽSIMOJIMAI 

Labai dažnai spaudoje skai
tome ir pokalbiuose girdime, 
kad mūsų išeivijos telkiniuose 
per daug organizuojama solis
tų ir įvairių menininkų iš Lie
tuvos koncertų. Iš dalies tai 
tiesa. Lietuvoje yra gerų solis
tų ir įvairaus žanro meni
ninkų. Daugumas jų yra apke
liavę Europos kraštus. Visi ge
rai įvertinti ir gali tuo di
džiuotis. 

Tačiau visų Lietuvos meni
ninkų svajonė yra atvykti į 
Ameriką, pamatyti šį daugelio 
išsvajotą kraštą ir, žinoma, 
gauti gerą honorarą. Dabar ir 
menininkams yra sunkūs lai
kai. Dėl to jų noras atvykti į 
Ameriką ir koncertuoti lietu
vių telkiniuose yra dar dides
nis. 

Išeivijos bendruomenės ypač 
daug paramos skiria našlai
čiams ir nelaimingoms šei
moms. Remia mokyklas, savo 
artimuosius. Remiančiųjų ir 
aukotojų piniginės jau gerokai 
aptuštintos. Su atvykstančiais 
menininkais yra kelios proble
mos: tenka apmokėti jų kelio
nes, išlakyti, pavežioti, ap
dovanoti k dar sumokėti ho
norarus. Tačiau mes galime 
pasidžiaugti talentingais atli
kėjais: kultūriniai įvykiai bei 
aukšto lyg.o renginiai mus su
artina su :auta. atlieka svar
bų vaidmenį mūsų gyvenime. 

Kur d ingo mūsų 
menininkai? 

Ir kur c:ngo mūsų išeivijos 
menininkai? Čikaga yra tur
tinga talentais. Didžiuojamės 
muziko Dariaus Poiikaičio pa
siaukojimu ir darbštumu: jis 
vadovauja „Dainavos" ansam
bliui, vyru oktetui ir vaikų 
chorui. Kartą per metus džiau
giamės, pamatę Lietuvių ope
rą. Dažnai mus džiugina po
puliari Stasės Jagminienės 
„Kapela", tautinių šokių an

sambliai, kartais pasirodo 
„Delčia", muz. Algimantas 
Barniškis, solistai Margarita 
ir Vaclovas Momkai. solistė 
Lijana Kopūstaitė-Pauletti, 
solistė Audronė Gaižiūnienė ir 
kt. Taigi Čikagos lietuviai ne
gali per daug dejuoti del meni
nių programų. Tačiau nėra 
taip lengvai išsprendžiama, 
kai kuri organizacija nori su
ruošti minėjimą, pokylį ar pa
gerbimą. Iš kur atsikviesti 
naują, mažai matytą ir girdė
tą solistą ar instrumentalistą? 

JAV LB tarybos narių suva
žiavimuose kartojasi tie patys 
patarimai: remkime savo kul
tūrininkus. Didžioji pareiga 
tenka Kultūros tarybai Ameri
koje koordinuoti šventes, di
džiuosius mūsų tautos minėji
mus, koncertus. Nei Čikagos 
lietuvių operos, nei „Daina
vos", nei kito panašaus an
samblio neįmanoma apvežioti 
po plačiai pasklidusias LB 
apylinkes. Daug nulemia iš
laidos. Išeivijoje visi meninin
kai pirma turi užsidirbti pra
gyvenimą, o tik po to dainuoti 
ar važinėti. LB apylinkės jau 
yra išvargintos ir iždai ištuš
tinti. 

JAV LB Kultūros taryba vėl 
ėmėsi iniciatyvos per apylin
kes surasti ir suregistruoti 
Amerikoje esančius kultūri
ninkus, menininkus, muzikus. 
Š.m. sausio 7 d. buvo išsiųsti 
75 laiškai ir anketos LB apy
gardų bei apylinkių pirminin
kams. Buvo prašoma užpildyti 
menininkų ir paskaitininkų 
anketą, kad sudarytume bend
rą sąrašą, kuris būtų pasiųs
tas LB apylinkėms. Deja, ten
ka pranešti, kad iki nurodytos 
datos (vasario 1 d.) negauta 
nei vienos anketos. 

Bendraraštyje taip pat buvo 
nurodyta, kokias vaizdajuos
tes galim įsigyti iš Lietuvos. 
Vienos vaizdajuostės kaina 
mūsų NTSC sistema yra 95 Lt 

JAV Kultūros taryba buvo suruošusi Egles Juodvalkės naujos knygos 
..Cukraus k.ilnas" sutiktuves Lietuvių dailės muziejuje. Lemonte [ sutik
tuves atvyk i Kultūrom t.irybos narys Leonas Narbutis. dr Meile Biskienė 
(viduryje1 ir tarybos n.ire Ligija Tautkuviene. 

arba 24 dol. (be persiuntimo). 
Pasiūliau savo paslaugą, nes 
birželio mėn. važiuosiu į Lie
tuvą. Be to, į Lietuvą kovo 
mėn. vyks JAV LB specialios 
komisijos nariai ir jie galėtų 
taip pat tarpininkauti. Vaiz
dajuostes galima įsigyti, lan
kant Lietuvą, kreipiantis tie
siai į Tautinių mažumų ir išei
vijos departamentą adresu: 
Kosciuškos 30, 2600 Vilnius. 
Gerų vaizdajuosčių galima įsi
gyti ir Čikagoje, nes čia vyksta 
svarbūs koncertai, šventės, 
pvz., „Dainavos" ansamblio 
koncertas Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčioje 
Sausio 13-tosios dienos proga. 
LB Kultūros taryba pasiruo
šusi patarnauti. 

Prisiminkime 
vysk. Motiejų Valančių 

Šie 2001 m. yra skirti vysk. 
Motiejui Valančiui. LB Kultū
ros tarybos prašymu, kultūri
ninkė Julija Dantienė yra pa
rašiusi vaidinimėlį iš vysk. M. 
Valančiaus raštų. Vaidinimas 
tinka ne jaunesniems kaip 6-
to skyriaus mokiniams ir vy
resniems. Pageidaujantys vai
dinimo teksto, gali kreiptis į 
JAV LB Švietimo ar Kultūros 
tarybą. Jei reikia paskaitinin
ko vysk. Motiejaus Valančiaus 
minėjimui, prašau kreiptis į 
LB Kultūros tarybą. Kultūros 
taryba tarpininkauja ir LB 
apylinkėms padeda išspręsti, 
surandant menininkus meni
nei programai. 

Vysk. Motiejus Valančius — 
lietuvių tautos atgimimo pra
dininkas. Jis steigė parapi
jines mokyklas, kuriose buvo 
mokoma lietuvių kalbos. Jis 
ragino kunigus dirbti šviečia
mąjį darbą, rašyti knygas lie
tuviškai, rinkti tautosaką. La
bai gera proga supažindinti 
jaunąją kartą su Lietuva ir su 
devynioliktojo amžiaus lietu
vio didybe. Pirmą vysk. M. Va
lančiaus minėjimą organizuo
ja Cicero LB apylinkė ir Kul
tūros taryba kovo 11d. Cicero. 

Jaunimo talentų šventė 

LB Kultūros taryba ir Le-
monto Meno mokyklėlė (direk
torė Ligija Tautkuviene) ren
gia JAV lietuvių jaunųjų ta
lentų festivalį. Festivalio pa
grindinis tikslas — išryškinti 
JAV lietuvių jaunimo atlikėjų 
talentus, skatinti jų koncerti
nę veiklą. Šiuo festivaliu sie
kiama ugdyti vaikų, mokslei
vių ir studentų meno bei kū
rybos polinkius, puoselėti dai
navimo, muzikavimo liaudies 
instrumentais tradicijas. Da
lyviai bus suskirstyti į pen
kias kategorijas nuo 7 iki 28 
metų. Festivalis bus birželio 3 
d., sekmadienį, PLC, Lemon
te. Festivalio taisyklės ir visa 
smulki informacija bus skel
biama spaudoje bei radijo lai

dose. 
Pirmas šių metų JAV LB 

Kultūros tarybos renginys bus 
koncertai nuo kovo 11 dienos 
iki kovo 25 d. Koncertuos so
listai: Gintarė Skerytė ir Vy
tautas Juozapaitis, akompa
nuos Melita Kuprienė. Po šal
tos žiemos tai bus puiki dva
sine atgaiva. 

Skelbiame dramos 
konkursą 

Po sėkmingo X teatro festi
valio rengėjai ir visuomene 
pastebėjo, kad mūsų teatrai 
neturi naujų veikalų. Tiesa, 
su naujausiu veikalu pasirodė 
dar labai jauna „Žaltvykslė", 
kurią tenka sveikinti. Kiti 
teatro sambūrių veikalai jau 
buvo anksčiau matyti, nors jie 
buvo publikai suprantamiau
si. Visų teatrų režisieriai, da
lyvavę festivalyje, aimanavo, 
kad nėra lietuviškų veikalų. 
Žurnalistas Bronius Nainys 
po teatro festivalio „Drauge" 
taip rašė: „Jeigu kūrinių nėra, 
gal bent juos parašyti galinčių 
autorių susirastų? Konkurso 
būdu, o gal ir pagal specialius 
užsakymus? Ar veikliai JAV 
LB Kultūros tarybai nevertėtų 
į tai atkreipti dėmesį ir kitam 
festivaliui ką nors panašaus 
padaryti, žinoma su Lietuvių 
fondo finansine parama auto
rių honorarams?" Ta mintis 
neliko be atgarsio. JAV LB 
Kultūros taryba skelbia kon
kursą dramos veikalui. Mece
natu sutiko būti dr. Jonas 
Adomavičius, kuris dosniai 
remia kultūrinius reikalus ir 
pagalbos reikalingus tautie
čius. Konkurso taisyklės jau 
išsiuntinėtos visai išeivijos 
spaudai ir kai kuriems Lietu
vos laikraščiams. Konkurso 
baigimo data — 2002 m. vasa
rio 16 d. Tikimės, kad mūsų 
išeivijos teatrai praturtės nau
jais veikalais. 

Marija Reinienė 
JAV LB Kultūros tarybos 

pirm. 
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Vyresniųjų lietuvių cent
re „Seklyčioje" vasario 14 
d., trečiadienį, 2 val.p.p. pa
minėsime Vasario 16-ąją -
Lietuvos nepriklausomybės 
šventę. Kalbės Bronius Nai
nys. Bus ir meninė programa. 
Nuoširdžiai kviečiame atvykti 
ir bendrai praleisti popietę 
šventiškai nusiteikus. Paben
drausime, bus bendri pietūs, 
kaip ir visada „Seklyčioje". 

Vasario 16 d. proga First 
Personai Banko Čikagos sky
riuje vyksta lietuviško liau
dies meno ir gintaro paroda. 
Šeštadienį, vasario 17 d., nuo 
9 val.r. iki 1 val.p.p. galėsite 
pasivaišinti kava ir lietuviš
komis bandelėmis su lašinu
kais abiejuose First Personai 
Banko skyriuose. Visi nuošir
džiai kviečiami atsilankyti. 
Banko skyriaus Čikagoje adre
sas - 6162 S. Archer Avenue, 
netoli „Racine" kepyklos. Or-
land Parko skyrius yra 151-os 
gatvės ir La Grange Road san
kryžoje, netoli Dominic's mais
to parduotuvės. Daugiau in
formacijos skambinant Rūtai 
Staniulienei arba Editai Žiu-
rinskienei tel. 773-767-5188. 

BZEEBEB39 
Amerikos lietuvių inži

nierių ir architektų sąjun
gos (ALIAS) Čikagos skyrius 
kviečia visus, norinčius pasli
dinėti, vasario 17 d. atvykti į 
VVilmot slidinėjimo bazę. Iš 
Čikagos važiuoti I-291/I-94 į 
šiaurę iki IL-173, sukti į vaka
rus ir pro Antioch miestelį va
žiuoti iki Wilmot Road. Pasu
kus į šiaurę, pasieksime Wil-
mot slidinėjimo bazę. Trasos 
atidaromos 9:30 val.r. Susitik
sime 12 vai. prie židinio, kur 
parduodami bilietai keltu
vams. Reikia turėti ID (as
mens pažymėjimą). Smulkes
nė informacija skambinant 
Teodorui Rudaičiui tel. 630-
257-1858. 
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