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„Williams International" 
vadovai paneigė gandus apie 

bankrotą 
Vilnius , sausio 31-vasario 1 

d. (BNS) — Politikų kalbos 
apie sunkią JAV bendrovės 
„Williams" padėtį ir jai grę
siantį bankrotą "bei galimas 
skaudžias pasekmes Lietuvos 
naftos perdirbimo įmonei 
„Mažeikių nafta" yra abso
liuti netiesa, nes dabar t inė 
„Williams" finansinė būklė 
yra labai gera, ketvirtadienį 
išplatintame pranešime pa
reiškė Lietuvoje veikianti JAV 
bendrovės dukter inė įmonė 
„Williams International". 

„Pastarosiomis dienomis 
New Yorko akcijų biržoje kri
tus rWilliams' akcijų vertei, 
bendrovė patvir t ina, kad yra 
finansiškai stabili ir tebelieka 
įsipareigojusi išlaikyti dabar
t inius investicinius reitin
gus", teigiama „Williams In
ternational" pranešime. 

Pranešimas pasirodė po to, 
kai premjeras Algirdas Bra
zauskas bei Centro sąjungos 
vadovas Kęstutis Glaveckas 
ketvirtadienį išreiškė susirū
pinimą dėl maždaug 20 proc. 
per dvi pas tarąs ias dienas 
sumažėjusio „Williams" akci
jų kurso. 

„Dabartinė 'Williams' finan
sinė būklė y ra labai gera. Pir
miniais rezultatais, 'Williams' 
praėjusių metų pelnas siekia 
2.7 mlrd. dolerių, šiuo metu 
bendrovės tur to ver tė siekia 
38 mlrd. dolerių, o bendrovės 
likvidumas yra aukš ta s — 
"V/illiams' tur i 1.2 mlrd. dole
rių grynųjų pinigų, 1.1 mlrd. 
dolerių vertybinių popierių ir 
700 mln. dolerių greitai priei-

Kariuomenės vadas 
turės pasiaiškinti 

dėl savo kalbos JAV 
Vilnius , vasario 1 d. (BNS) 

— Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas paprašė Lietuvos 
kariuomenės vado, generolo 
majoro Jono Kronkaičio pa
teikti paaiškinimus, kuo rem
damasis , jis kri t ikavo Lietu
vos vyriausybę ir jos veiklą 
sausio pabaigoje Los Angeles 
vykusiame lietuvių išeivijos 
renginyje. Seimo vadovas pra
šė paaiškinti žodžius: „Turiu 
pripažinti, kad sovietmečio no
menklatūros finansinė bei po
litinė įtaka yra pagrindinė 
kliūtis smulkaus verslo plėt
rai. Nesuderinti poįstatymi
niai aktai, neskaidrūs nuosta
tai bei ištisos brigados inspek
torių ieško priežasčių, kaip ap
sunkinti smulkiųjų verslinin
kų veiklą, at imti galimybę už
sidirbti pragyvenimui. Daugy
bė įvairių mokesčių yra nepa
keliami net vidut iniam vers
lui, tačiau reikalingi vis dar 
socialistiškai vyriausybės su
daromam šalies biudžetui ir 
naudingi s tambiajam kapita
lui". 

J . Kronkaičio pranešime bu
vo teigiama, jog „sovietmečio 
nomenklatūros spaudos kont
rolė palieka visuomenę infor
macijos dykumoje". 

Lietuvos įs tatymai draudžia 
kariškiams dalyvauti politinių 
partijų ir organizacijų veik
loje. 

Opozicinės Tėvynės sąjun-
gos-konservatorių frakcijos at
stovai pareiškė, jog minėti sa
kiniai „yra iš traukti iš kon
teksto", o valdančiosios daugu
mos atstovų krit ika kariuome
nės vadui yra vert int ina kaip 
bandymas varžyti pilietišku
mą. 

namų kreditų linijų", sakė 
„Williams International" vyk
dantysis direktorius Randy 
Majors. 

Pasak jo, rinkos nerimas 
dėl neseniai bankrutavusios 
JAV bendrovės „Enron" tu
rėjo įtakos ir „Williams" ak
cijų vertės sumažėjimui nuo 
25 iki 18 dolerių, kai trečia
dienį „WiUiams" paskelbė no
rinti daugiau laiko atidžiai 
įvertinti „Williams Communi
cations" skolos įtaką „Wil-
liams" veiklai ir atidėjo 2001 
metų finansinių rezultatų pa
skelbimą. „Deja, siekdami pi
gaus populiarumo, kai kurie 
Lietuvos politikai neteisingai 
vertina 'Williams' akcijų ver
tės kritimą ir skleidžia dezin
formaciją bei gandus apie tik
rąją padėtį", pridūrė R. Ma
jors. 

Tuo tarpu nuostolingai dir
bančio susivienijimo „Mažei
kių nafta" generalinis direk
torius J ames Scheeel penk
tadienį spaudos konferencijoje 
sakė, jog „2002 metais tiki
mės pelno — tai yra mūsų 
planuose ir juos mes patei
kėme vyriausybei". 

Pasak „Mažeikių naftos" ge
neralinio direktoriaus pava
duotojo Tom Schneider, šie
met susivienijimas sieks kuo 
daugiau produktų parduoti 
Baltijos valstybėse ir Lenki
joje, kur transportavimo kai
nos mažesnės. Pernai Lenki
joje „Mažeikų nafta" pardavė 
apie 500,000 tonų, trijose Bal
tijos valstybėse — apie 2.1 
mln. tonų, Vakarų Europoje 
— daugiau nei 3 mln. tonų 
produktų. 

* P a s k l i d u s g a n d a m s apie 
n e v a g r e s i a n t i JAV bendro
vės „Williams Cos." bankrotą, 
valdančiosios Naujosios sąjun
gos (NS, socialliberalų) atsto
vai pareiškė svarstą galimybę 
skelbti apkaltą dėl Lietuvos 
naftos ūkio privatizavimo. 
„VVilliams' bankrotas reikštų 
bankrotą tų, kurie 'Williams' 
padovanojo 'Mažeikių naftą'. 
Mes svarstome apkaltos gali
mybę tiems, kurie to nusipel
nė", pareiškė NS Informacijos 
centro vadovas, parlamenta
ras Vytautas Kvietkauskas. 
BNS žiniomis, prieš kelias sa
vaites vykusiame NS vado, 
Seimo pirmininko Artūro Pau
lausko susitikime su partijos 
komitetų ir komisijų pirminin
kais nuskambėjo pasiūlymas 
surengti apkaltą Tėvynės są
jungos (Lietuvos konservato
rių) pirmininkui Vytautui 
Landsbergiui. IBNS> 

* Opoz ic inės Liberalų 
frakcijos S e i m e nariai dėl 
pastaruoju metu padažnėjusių 
nelaimingų įvykių gydymo 
įstaigose kal t ina prastą svei
katos apsaugos sistemos val
dymą bei neginamas pacientų 
teises. Liberalai Klemensas 
Rimšelis bei Juozas Matule
vičius pareiškė raginsią ki
tas opozicijoje esančias parti
jas — konservatorius, centris
tus bei moderniuosius krikš
čionis demokratus — imtis 
svarstyti, ar dabartinis svei
katos apsaugos ministras 
Romualdas Dobrovolskis tin
kamas užimti šias pareigas. 
Opozicijos pasiūlymu Seimas 
praėjusį rudenį jau svarstė ap
kaltą ministrui R. Dobrovols
kiui, tačiau ji tuo metu žlugo, 
nesulaukusi parlamentarų 
paramos. IBNSI 
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sus ie tas su e u r u santykiu 
3.4528 lito už eurą. Šeštadienį 
baigėsi beveik 8 metus t rukusi 
lito ir JAV dolerio sąjunga — 
1994 m. balandį Lietuvoje įve
dus valiutų valdybos modelį, 
litas buvo susietas su JAV do
leriu santykiu 4:1. Valiutų 
valdyba ir toliau išlieka, ta
čiau nuo šiol l i tas bus susietas 
su bendra ES valiuta euru. 
Tai reiškia, kad valsfybinė 
Lietuvos valiuta litas nebesvy-
ruos euro atžvilgiu, tačiau 
taps kintamas jo santykis su 
JAV doleriu. IBNSI 

'•- E k o n o m i k o s ž inova i 
k r i t i k u o j a b a n k ų suke l tą 
sąmyšį, dėl kurio daugelis 
žmonių dolerines paskolas iš
keitė į litus a r eurus . Ekono
mistai teigia, jog doleris šiuo 
metu yra pastoviausia valiuta, 
o euro kursas kuris laikas 
krinta. Lito siejimas prie euro 
— rizika pralošti. ILŽ. Eitai 

* Vasarį į m o n ė s m o k y s i s 
dirbti n e t ik s u nauju lito 
draugu euru, bet ir su ner imu 
dairytis, a r prie durų nestovi 
tikrintojai. Premjeras Algir
das Brazauskas per savaitę 
susitiko su mokesčius admi
nistruojančių ir kontroliuojan
čių institucijų vadovais ir 
davė priesaiką — imtis griež
tų priemonių prieš mokesčių 
nemokėjimą. Nors tikrintojai 
teigia, jog landos nesąžinin
giems mokesčių mokėtojams 
bus užkamšytos įstatymiškai, 
verslininkams kelia nerimą 
dar nepamiršti „žiauriųjų ak
cijų" metodai. Premjeras nu
sprendė, jog j a u laikas suduo
ti smūgį nemokantiems mo
kesčių. (VŽ, Elta) 

* Vi lniaus un ivers i t e to 
(VU) M e d i c i n o s fakul te to 
tarybos nariai pirmą kartą 
Lietuvos mokslo istorijoje pa
reiškė nepasitikėjimą fakulte
to dekanu, docentu Dainiumi 
Pūru. Pagal VU statutą, deka
nas gali būti nušal intas nuo 
užimamų pareigų, kai du treč
daliai fakulteto tarybos narių 
balsuoja už nepasitikėjimą. 

* Valstybės kontro lė nu
statė, kad Kauno savivaldy
be j biudžetą negrąžino 16 
mln. 760,000 litų nepanau
dotų lėšų gamtosaugos objek
tams. Kontrolė da r 1998 m. 
įpareigojo šią sumą pervesti į 
valstybės biudžetą. Konserva
torių valdžiai ne pagal pas
kirtį panaudojus lėšas, dabar
tiniams Kauno vadovams juos 
teks grąžinti iš šių metų biu
džeto lėšų. (KD.Elta) 

* B a n k r o t o rykš tės pa
ž e n k l i n t a s Kaunas pasidali
jo Garant inio fondo lėšas. Per
nai žlugusių miesto įmonių 
darbuotojams, nesulaukian
tiems at lyginimų, buvo išmo
kėta daugiau nei 2 mln. litų. 
Lietuvos m a s t u tai sudaro ma
žiau nei dešimtadalį visos su
mos. Iš viso Garantinis fondas 
pernai žlugusių bendrovių 
darbuotojams išmokėjo 25.1 
mln. l i tų. Daugiausiai fondo 
lėšų perna i b t » . -skirta bend-
rovės „Kauno elektra" dar
buotojams. Skandalingai ban
krutavusios „Inkaro avalynės" 
darbuotojai išsidalijo 530,300 
l i tų . iKD. Eltai 

* L i e tuvoje d a r neve ik ia 
te isėt i l o š i m o namai , tačiau 
Vilniaus priklausomybės ligų 
centre a ts ikratyt i šios aistros 
j au kuris laikas bando aistrin
gi lošėjai. Centro Ankstyvosios 
diagnostikos ir reabilitacijos 
skyriaus vedėja sako, kad į 
centrą a te inant iems ir prik
lausomybės ligų bandantiems 
a ts ikra tyt i piliečiams siūlo
mos kelios programos. I vieną 
jų — ambulator inę anonimi
nę Minesotos programą prii
mami žmonės, turintys patolo
ginį potraukį j azart inius žai
dimus, alkoholį, narkotikus. 

i LŽ. Eito i 

Savivaldybės 
laimėjo bylą prieš 

vyriausybę 
Vi ln ius , vasario 1 d. (BNS) 

— Lietuvos savivaldybių aso
ciacija (LSA) džiaugiasi teis
mo sprendimu dėl valstybės 
skolos grąžinimo savivaldy
bėms. 

Kaip sakė LSA prezidentas 
Bronis Ropė, po Vilniaus apy
gardos administracinio teismo 
sprendinio tapo akivaizdu, 
kad „labai norint ir daug dir
bant, Lietuvoje galima įgyven
dinti į s ta tymų normas" arba 
centrinę valdžią priversti vyk
dyti į s ta tymus 

Sausio viduryje Vilniaus 
apygardos administracinis 
teismas iš dalies patenkino 
29 savivaldybių skundą dėl 
1997-2000 m. i i valstybės 
biudžeto negautų pajamų. 
Teismo sprendime yra numa
tyta įpareigoti vyriausybę, ga
vus Valstybės kontrolės išva
das dėl papildomų lėšų porei
kio pagrįstumo, bet ne vėliau 
kaip iki šių metų rugsėjo, pa
teikti Seimui siūlymus, kaip 
kitų metų biudžete kompen
suoti savivaldybių negautas 
pajamas. 

Pasaulio naujienos 

Pagal susiklosčiusią ilgametę tradiciją pirmąjį vasario Še4tad:enį — šiemet vasario 2 dieną — Dusetose įvyko respub
likinės Sartų žirgų lenktynės, jau tapusios didele ir džiaugsminga sporto bei kultūros švente, sutraukiančia tūkstan-
čius Žiūrovų. K<»turio Vanago 'Elta nuotr.: 

* Praūžusi audra Pa langos 
paplūdimyje ties S. Dariaus 
i r S. Girėno gatve, nusinešė 2 
hektarus sausumos. 1 km ilgio 
paplūdimio ruože smėlio kal
vas talžiusios bangos pasi
glemžė apie 3 metrus kopų. 
Kai kur jos yra nuplautos iki 
aukščiausio taško. Kitos aud
ros metu jū ra jau gali persiris
ti per kopas ir užlieti pušyną. 
Nuplautame ruože krantas 
nuo kopų iki vandens yra tik 
10-15 metrų pločio. Aplinko
saugininkai spėja, jog dar po 
kelių audrų Palangoje gali ne
belikti paplūdimio, IR. LR.EIU> 

* Klaipėdos Šv. Kazimie
r o parapijos klebonijoje 
pirmąkart prie pietų stalo su
sirinko parapijos vargingiausi 
žmonės. Kol kas jie maitinami 
da r tik 3 kar tus per savaitę — 
pirmadieniais, trečiadieniais 
ir penktadieniais. IK.EIU> 

* Lietuvos pasai — nepa
t ikimi . Nekokybiški doku
mentai užkerta kelią į užsienį. 
Nuo 2003 metų dabar galio
jan t i s pasas bus keičiamas 
dviem dokumentais — Lietu
vos viduje skirta naudotis 
asmens tapatybės kortele ir į 
užsienį vykti skirtu pasu. As
mens kortelę privalės turėti 
visi Lietuvos piliečiai, kuriems 
sukako 16 metų, o pasas bus 
išduodamas jų pageidavimu. 
Pasirašius at i t inkamas tarp
tautines sutartis, ateityje as
mens tapatybės kortelė taip 
pat galės būti naudojama ir 
kelionėms į užsienį. Manoma, 
kad dabartinių pasų atsargos 
baigsis jau šįmet. <LR. EIUI 

* Valstybei jau ketvirtą 
kartą nepavyko parduoti 
jos valdomo kontrolinio Drus
kininkų sanatorijos „Eglė" ak
cijų paketo. 'LA. Eltm 

* Pramogų verslo žvaigž
dž ių Valinskų še ima i gre
sia rimti nemalonumai su 
elektrikais. Jų name sostinės 
pakraštyje apsilankę Vilniaus 
elektros tinklų tikrintojai ap
tiko neužplombuotus elektros 
skaitiklius. (R. EIUI 

* Verslininkas Algirdas 
Pilvel is , vadovaujantis nedi
delei Reformų partijai, nu
siuntė laišką Rusijos preziden
tui Vladimir Putin, kuriame 
prašo Rusijos valstybės lėšo
mis atstatyti Lietuvos valdovų 
rūmus Vilniuje. Rusų kalba 
parašytame laiške į Kremlių 
A. Pilvelis primena istorine 
Rusijos skriaudą — keletą 
šimtmečių trukusią Lietuvos 
okupaciją, per kurią buvo su
griauti Valdovų rūmai . A. Pil
velis tikina V. Putin, kad Val
dovų rūmų atstatymas yra 
„Rusijos prerogatyva", nes jie 
buvo sugriauti Rusijos caro 
nurodymu. ILA, HNSI 

(Remiantis AFP, Reuters. AP. Interfajc. ITAR-TASS. BNS 
žinių agentūra pranešimais) 

Vašingtonas. „Jei jūs esate viena iš tų valstybių, kurios kuria 
masinio naikinimo ginklus, ir linkusi bendradarbiauti su teroristų 
grupuotėmis ar jau remiate teroristų veiklą, jei jums nepriimtinos 
mūsų brangiausios vertybės, tada ir jūs esate mūsų stebėjimo 
sąraše", Atlantos mieste pareiškė JAV prezidentas George W. 
Bush. Savo kalbojejis konkrečiai neminėjo valstybių, kurioms pa
tarė „verčiau susitvarkyti namus". Tačiau aišku, jog jis turėjo gal
voje Iraną, Iraką bei Šiaurės Korėją — tris valstybes, kurias ant
radienį metinėje kalboje apkaltino sudarius ..blogio ašį". Pasak G 
W. Bush, tokioms valstybėms „geriau neterorizuoti Amerikos bei 
jos draugų ir sąjungininkų, nes ir jose bus įvykdytas šios valsty
bės teisingumas". Tuo tarpu JAV gynybos sekretorius Donald 
Rumsfeld paragino skirti milijardus dolerių aukštųjų technologijų 
ginklams apginti JAV po rugsėjo 11-osios nuo ..nežinomo, netikro. 
nematomo ir netikėto". 

Vašingtonas. JAV prezidento patarėja valstybinio saugumo 
klausimais Condoleezza Rice pranešė, kad Vašingtono administra
cija kreipėsi į Rusiją, prašydama padėti paskatinti permainas Ira
ne, Irake ir Šiaurės Korėjoje. „Mes pasinaudosime savo naujais 
Stiprėjančiais santykiais su Rusija, kad suaktyvintume pastangas 
užkirsti kelią pavojingų medžiagų ir technologijų platinimui", sa
kė ji. C. Rice nuomone, Irakas „tebėra režimas, siekiantis sukurti 
tokius siaubingus ginklus", o Šiaurės Korėja — ..pasaulio prekiau
toja 'Nr. I ' balistinėmis raketomis". 

New Yorkas. NATO generalinis sekretorius George Robertson 
pareiškė, kad sąjungininkai nebūtinai išreikš paramą JAV veiks
mams prieš kurią nors valstybę, kurias JAV prezidentas George 
W. Bush priskyrė „blogio ašiai". G. Robertson sake, kad NATO 
sprendimas pasinaudoti sutarties straipsniu dėl kolektyvinės gy
nybos buvo susijęs konkrečiai su savižudžių lėktuvų pagrobėjų iš
puoliais rugsėjo 11-ąją. JAV nepateikė jokių įkalčių, susiejančių 
Iraką, Iraną bei Šiaurės Korėją su tais išpuoliais, teigė G. Robert
son. 

Jeruzalė . Izraelio premjeras Ariel Sharon pareiškė, kad jo vy
riausybė neturi ketinimų „sunaikinti" palestiniečių vadą Yasser 
Arafat arba išvaryti jį iš palestiniečių teritorijų. Izraelio dienraš
čiui „Maariv" jis teigė apgailestaująs, kad Izraelis nesunaikino Y. 
Arafat per Izraelio įsiveržimą į Libaną 1982 m. A. Sharon. tuo me
tu ėjęs gynybos ministro pareigas, vadovavo šiam įsiveržimui. Jei
gu Y. Arafat būtų buvęs sunaikinta*, „mūsų padelis šiandien bū
tų žymiai geresnė", pridūrė A. Sharon. ,.Jau daugelį metų aš esu 
įsitikinęs, kad Arafat yra teroristas, ir nepakeičiau savo nuomo
nės šiuo klausimu", sakė Izraelio premjeras. 

Vašingtonas. Rugsėjo 11-osios atakų organizavimu kaltina
mas Osama bin Laden, praėjus 2 savaitėms nuo jo medžioklės Af
ganistane pradžios, sakė, kad kovos laukas persikėlė į JAV. Spa
lio 21 d. įrašytą O. bin Laden interviu arabų kalba transliuojamai 
Qataro televizijai „Al-Jazeera" ketvirtadienį parodė CNN. ..Kova 
persikėlė į Ameriką. Dievui leidus, tęsime šią kovą iki pergalės ar
ba iki susitikimo su Dievu", sakė O. bin Laden. „Sakau jums. lais
vė ir žmogaus teisės Amerikoje yra pasmerktos. Afganistane vyks
tant Vašingtono karui prieš terorizmą, — sakė jis. — JAV vy
riausybė nuves Amerikos žmones ir visą Vakarų pasaulį į nepake
liamą pragarą". 

Doha. Qataro televizija „Al-Jazeera" penktadienį pranešė keti
nanti kreiptis į teismą prašydama iškelti bylą CNN. kuri. nepaisy
dama „Al-Jazeera" protestų, parodė interviu su Osama bin Laden 
„Vaizdajuostė (su bin Laden interviu > yra Al-Jazeera' nuosavybė 
ir CNN, kuri neteisėtu būdu įsigijo jos kopiją, neturėjo teisės rody
ti šio interviu", tvirtino „Al Jazoera" vykdomasis direktorius, ta
čiau pridūrė, jog Qataro televizija ..nenutrauks ryšių" su Atlantoje 
įsikūrusiu tarptautiniu televizijos tinklu, priklausančiu ..AOL Ti
me Warner". „Al-Jazeera" pranešė nusprendusi nerodyti šio inter
viu, nes jo metu nebuvo pasakyta jokių įdomių ir svarbių dalykų. 

Manila. Po dviejų Šiaurės Filipinuose įvykdytų išpuolių šim
tams bendrose pratybose dalyvaujančių JAV kareivių buvo įsaky
ta neišeiti iš kareivinių. Pranešama, kad per vienų šių išpuolių 
vietos sukilėliai apšaudė Amerikos kariuomenės lėktuvą, o per 
antrąjį buvo nušautas civilis amerikietis. 

Berlynas. Pakistano užsienio reikalų ministras Abdul Sattar 
penktadienį išreiškė viltį, jog savaitgalį Miunchene vyksiančios 
saugumo politikos konferencijos metu jam pavyks susitikti su In
dijos vyriausybės patarėju valstybinio saugumo klausimais. „Mū
sų santykiai su Indija, nelaimei, tebėra temdomi ilgalaikių ginčų. 
Iš tiesų mūsų tikslas yra atgaivinti, iš naujo pradėti ir stiprinti 
dialogą su Indija bei taikiu būdu išspręsti Kashmyro ir kitus klau
simus", teigė A. Sattar. Tuo tarpu Indijos ministras pirmininkas 
Atal Behari Vajpayee atmetė Pakistano raginimą pradėti derybas 
ir tokiu būdu nutraukti grėsmingą karine konfrontaciją, tvirtinda
mas, jog praeityje vykęs dvišalis dialogas buvo bevaisis. 

New Yorkas. JAV esantis į Kremliaus nemalone patekęs žy
mus verslininkas Boris Berezovskij pažadėjo netrukus pateikti 
įrodymų, kad teroro aktus Maskvoje 1999 metais surengė Rusijos 
specialiosios tarnybos. Interviu „The New York Times" B Bere
zovskij teigė, jog būtent šie sprogimai, nusinešė daugiau kaip 300 
žmonių gyvybes, už kuriuos kaltė buvo suversta čečėnams, ir buvo 
dingstis pradėti karine operaciją Čečėnijoje 

Vaš ingtonas . 1992 metais 
paleistas Jungtinių Valstijų 
mokslinis palydovas „The Ex-
treme Ultraviolet Exploror", pa
siekęs Žemės atmosferą, sude
gė, o palydovo nuolaužos tik
rinusiai išsibarstė dykumoje 
Egipte. penktadienį pranešė 
JAV Valstybine aeronautikos ir 
kosminės erdvės tyrimo agentū
ra (NASA V 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest, IL 60045-2660 

DALIĄ STANIŠKIENĘ AMŽINYBĖN 
PALYDINT 

Iš Šiaurės Amerikos ateiti
ninkų šeimos penktadienį, 
2002 metų vasario 1-mos d. 
rytą. Amžinybėn buvo pašauk
ta Dalia Staniškienė. šio pus
lapio uoli bendradarbe. 

A. A. Dalia visą gyvenimą 
aktyviai dalyvavo užsienio 
ateitininkų veikloje ir lietuviš
kame gyvenime Dievo Motinos 
parapijoje, Clevelande. Jos 
prasmingos eilės maloniai nu
teikdavo ne tik Dainavoj sto
vyklaujančius, bet ir Clevelan
do bei kitų telkinių lietuvius 

Liūdinčiam vyrui Džiugui ir 
visai Staniškių šeimai reiš
kiame gilią užuojautą. 

A.A. Daliai, užbaigusiai že
mišką kelionę Aukščiausias 
tesuteikia amžiną ramybę. 
„I i Ate i t in inkų gyvenimo" 

redakcija 

D a l i a S tan i šk ienė k a l b a Clevelando 
s e n d r a u g i ų a t e i t i n i n k ų r u o š t ų 
rekolekcijų agapės m e t u . 

2001 GRUODŽIO „ATEITIS" 
Ne vienas žurnalo prenume

ratorius čia rašančios klausia: 
rTai kada pasirodys kitas nu
meris?" Norėtųsi tikėti, kad 
šitoks klausimas liudija norą 
„Ateitį" skaityti! Pati su malo-
nomu perskaitau viską nuo 
priekinio viršelio iki galinio. 
Emilijos Pundziūtės redaguo
jama Ateitis" turininga, įdo
mi, jaunos redaktorės rankose 
profesionaliai leidžiama. 

Džiugu skaityti, kad su 
kiekvienu „Ateities" žurnalo 
numeriu, bendradarbių re
dakcijoje gausėja. Tai, tikriau
siai, dėka redaktorės, kuri su
geba patraukti jaunas jėgas 
prie prasmingo, kūrybingo 
darbo. 2001 metų gruodžio pa
baigoje išleistame numeryje 
išvardinta net 20 bendradar
bių. 

Kiekvienas žurnalo numeris 
pradedamas įvadiniu redak
torės žodžiu, apibūdinančiu 
turinį ir teminę paskirtį. Šis, 
44 puslapių numeris, 11-ka 
puslapių didesnis už anksty
vesnius du, skirtas žmogaus 
dvasiai. Redaktorė rašo... „[...] 
Praeitame numeryje aptarę 
tokius žemiškus dalykus kaip 
turtas, verslas ar pinigai, šį 
kartą norėjome kalbėti apie 
dvasingumą. Nebuvo paprasta 
išsiaiškinti, kas tai yra. Po 
daugelio diskusijų priėjome 
išvadą, kad dvasingumą žmo
guje apsprendžia įvairios 
Dvasios apraiškos jame: mei
lė, supratimas, empatija. Sub
tili dvasios ir materijos har
monija kuria mus ir mūsų 
aplinką. Kai kas dvasingumą 
gali prilyginti žmogiškumui: 
kiek tu esi dvasingas, tiek esi 
žmogumi. Dvasia gali spindu
liuoti mumyse ir nesulaiko
mai veržtis iš vidaus į aplinką 
visais įmanomais pavidalais: 
juoku, ašaromis, daina, kūry
ba, darbu, malda, ištikimybe, 
meile, net sportu ar moksli
niais darbais. Tačiau galima 
dvasią užrakinti giliai savyje 
ir tapti storžieviais egoistais, 
kuriems gyvenime nieko nėra 
švento. Dvasia yra galingas 
veikimo įrankis: iš meilės 
gimsta žmonės, bet kyla ir ka
rai... [...]" 

Kas rašo ir kuo rašantys da
linasi šiame „Ateities" nume
ryje? Kun. Kęstutis Trimakas, 
jo straipsnyje „Dvasingumas, 
jaunystė, idealas", ne tik api
būdina dvasingumą, bet ir pa
aiškina kaip ir kada žmones 
paliečia. Atidumo vertos min
tys užbaigiamos eilutėmis: 

M a n o idealas 
Keliu sau šiuos klausimus. 
Ieškau jiems atsakymų. 
Kaip Jėzus mane žavi? 
Ką įkvepia? 
Kas Jis man? 
Meilė nemylima? 
Sielų Karalius? 
Sužeistas Gydantysis? 
Kaip Jėzaus pavyzdžiu 

galiu pasikeisti? 
Ką galiu, kaip Jo gyvas 

įrankis, daryti aplinkoje: 
namie, mokykloje, 

darbovietėje ar kur kitur? 
Emilija Karoblytė rašinyje 

„Ateinu atvira širdimi" supa
žindina skaitytojus su gydyto
ja Birute Žemaityte, kuri, po 
22 metų darbo medicinoje, tą 
darbą paliko ir pradėjo evan
gelizaciją. Jau vienuolika me
tų lanko kalinius, būdama 
jiems motina, sesuo, draugė. 
Jos pačios žodžiai: „Kiekvie
name žmoguje yra vaikas. Aš 
nevadinu jų nusikaltėliais: 
mes visi esame nusidėjėliai, 
tik jų kaltė yra įrodyta teisme 
ir jie gavo už tai bausmę. Ne
reikia atsistoti aukščiau jų. 
Reikia atsistoti greta arba 
kaip Kristus — atsiklaupti 
prieš žmogų ir plauti jam ko
jas. Ir tada subyra žmogaus 
užtvaros, sienos ir jame atsi
veria vaikas. O tas vaikas ilgi
si meilės, šilumos, saugumo. 
Kai jis šiltai jaučia, nelieka 
priešu. Ne bausmės pataiso 
žmogų, o meilė". 

Įdomią analizę pateikia 
Tautvyde Valentaitė straips
nyje „Pirmieji dienraščių pus
lapiai — nejuntamas blogio 
antplūdis". Iš kelių jos saki
nių galima suprasti kame jos 
rūpestis: „Suprantama, kad 
informacijos atrinkimas yra 
neišvengiamas, tačiau tai, ką 
mums šiandien pateikia pir
mieji dienraščių puslapiai, 
verčia susimąstyti: ar iš tik
rųjų pasaulis toks baisus ir 
negailestingas? 

[...] ...juk laikraštyje turėtų 
būti gerų ir blogų žinių pu
siausvyra, tačiau kol kas Lie
tuvoje to nematyti. Taipogi 
negalima dėl tokios situacijos 
kaltinti tik žiniasklaidą, nes 
žinios daugiausia parenkamos 
vienu tikslu — padaryti įspū
dį skaitytojams bei juos paten
kinti. Taigi reikia klausti, ko
kias žinias skaitytojai mėgs
ta? 

[...] skaitydami mums bru
kamas neigiamas publikacijas 
jas norom ar nenorom re
miam, o šios savo ruoštu dar 

Moksleivių Atei t ininkų 2001 metų Žiemos kursų Dainavoje ab i tu r i en ta i s m a g i a i praleido laiką šiuose j i ems pas
ku t in iuose moksleivių kursuose, kuriuose dalyvavo 4* k u r s a n t a i . Iš k.: pr iekyje Rima Kupryte ir Kita Bradū-
na i t e . Stovi — Lukas Laniauskas. Živile Bielskute . T anas T a t a r u n a s . A u d r a Valiulyte. Aidas ki/.elis. Andr ius 
Mikai la ir Sau lu t e Tamošiūnai te . Nuot r . V i jo s S i d r y t ė s 

labiau maitina blogio jėgas 
taip sukurdamos užburtą tam
sos ratą. 

Ar ne laikas griebtis šiau
do?" 

Psichologė I. Laukienė ir 
jėzuitas kun. V. Sadauskas 
rašo apie išpažintį ir psicho
terapiją. Straipsnyje „išpažin
tis ar psichoterapija" skaityto
jas randa atsakymus į klausi
mus kas yra psichoterapija, 
kas yra išpažintis, kam ji nau
dojama, kuo skiriasi, ar yra 
panašūs žmogaus psichologi
niai ir dvasiniai dalykai, koks 
yra psichologo vaidmuo 
sprendžiant dvasines proble
mas, ar visa psichoterapija 
yra nukreipta . dvasingumo 
linkme, ar galima jaustis sau
giau pas psichoterapeutą ne
gu pas kunigą išpažinties me
tu, koks yra pagrindinis psi
choterapijos, išpažinties (dva
sinio vadovavimo) tikslas. 

Skaitytojas randa buvusio 
AF valdybos pirmininko Vy
ganto Malinausko „Rojaus ais
tra", straipsnį, kuris pradeda
mas klausimu, „Kokia žmo
gaus aistra pavojingiausia?" 
Sekančiu sakiniu pats auto
rius atsako: „Turbūt ta, kuriai 
sunkiausiai atsispirti arba 
kurią sunkiausia suvaldyti". 
Toliau klausia: „Kas tai galė
tų būti? ir savo straipsnyje 
pateikia „[...] ką apie tai sako 
autoritetai. [...]" 

Vaidilės Šumskienės „Be
laukiant ateinančiojo (mamos 
mintys)" gilia šiluma atveria 
motinos mąstymą kūdikio be
laukiant ir jo sulaukus, rašo 
apie didžią Dievo paslaptį, 
kurioje jai leista dalyvauti. 

Indrė Bendoriūtė apklausi-
nėjo 12 žmonių (6 vyrai; mo
terys) „Ar tiki stebuklais?" tuo 
pačiu pateikdama Švento Raš
to eilutes, kuriose rašyta apie 
stebuklus. Iš apklausinėtųjų 
trys vyrai (du 25 metų am
žiaus, vienas 24) atsiliepė, 
kad netiki stebuklais. Likusie
ji devyni (5 metų berniukas, 
16 ir 19 metų vyrukai, 13, 14, 
16 jaunuolės, 22, 23, 30 metų 
moterys) sakė, kad stebuklais 
tiki. 

Ieva Elzbutaitė trumpai ir 
turiningai aprašė Kalėdų ir 
Naujųjų metų puošybą vie
name straipsnyje, o antrame 
jos rašytame davė patarimų 
„Kaip išrinkti dovaną?" Sekė 
originalaus dovanų įpakavimo 
iliustruotas puslapis. 

Kęstutis Snieška su prati
mais paruošė iš A. Bierach 
„Kūno kalba" aprašymą apie 
vidinės būsenos spindėjimą 
žmogaus eisenoje. Panaudoda
ma įvairius šaltinius „Apie 
Magiją" rašė Rūta Statulevi-
čiūtė. Savo eiliuota kūryba 
per pora puslapių dalinasi 
Pranas Benikas. Daiva Kara-
zijaitė rašo apie svarbą asme
ninio/bendruomenės dvasin
gumo straipsnyje „Bendruo
menės paslaptis". 

„Islamas — kas tai?" — 
straipsnis, kurio autorės Ja-

mal Abdurrahman, Evelina 
Smilgytė ir Rūta Kareckaitė, 
supažindina skaitytojus su 
musulmonų religija. Šį 
straipsnį seka kitas šia tema, 
bet kita kryptim rašytas Da
riaus Vosyliaus. Pagal „Radijo 
svoboda" parengtas straipsnis 
„Pažinti priešą(?)" įrodo, kad 
„...pats islamas ir yra mozaika 
su daugybe atspindžių ir kon
trastų". 

Smagu buvo skaityti skautų 
patarimų, Lino Giedraičio 
straipsnį „Kaip padėti gyvū
nėliams žiemą?" Sekė keli 
puslapiai Lietuvos ateitininkų 
veiklos aprašymų, tekstas AF 
Tarybos vicepirmininko Min
daugo Kuliavo pranešimo „Or
ganizacija: planas, veikimas, 
rezultatas", — skaityto ateiti
ninkų savaitgalyje Jadagony-
se 2001 metų spalio 20-21 d. 

Studentų Ateitininkų sąjun
gos pirmininkas Vytautas 
Girdzijauske „kilti ar kelti" 
puslapyje rašo, kad: „Svarbiau 
ne atrodyti, o būti!" Vytautas 
atkreipia dėmesį į atsinauji
nimą: Kada reikia atsinaujin
ti organizacijai? Ar Ateitinin
kams reikia dvasinio atsinau
jinimo? Kaip atnaujinti ryšį 
su Dievu? Organizacija atsi
naujina per kiekvieną savo 
narį. 

Paskutinieji puslapiai skirti 
laiškams, sudėtingų žodžių 
paaiškinimams, patarlėms, 
„auksinėms mintims" ir supa
žindinimui su keturiais re
dakcijos nariais. 

Užvertus žurnalo paskutinį 
puslapį, galvoji: 

... kaip ir ankstyvesni Emili
jos redaguoti numeriai, šis pa
tiko — buvo įdomus, turinin
gas, gražiai išleistas... 

... ne visi rašantys šiame 
numeryje pažįstami — būtų 
gera gale straipsnių kelių 
eilučių apibūdinimas... 

... ateitininkų federacija turi 
narių po visą pasaulį, bet re
tas iš tų platesnių gretų ra
šytu žodžiu prisideda prie 
mūsų žurnalo... 

... kažin kiek iš tų platesnių 
gretų prenumeruoja ar remia 
„Ateitį"... 

... kažin kiek numerių išleis 
šiais 2002 metais... 

LŠL 

JAS STOVYKLA 
DAINAVOJE 

Jaunųjų ateitininkų 2002 m. 
vasaros stovykla Dainavoje 
vyks nuo sekmadienio, liepos 
7 d. iki trečiadienio, liepos 17 
d. Registracijos informacija 
bus netrukus pranešta. 

JAUNUČIAI RAŠYKIT! 

JAS CV skatina visus jau
nučius rašyti į „Draugo" ateiti
ninkams skiriamą šeštadienio 
laidos puslapį. Išspausdintų 
rašinių autoriai gaus JAS CV 
skiriamą 5 dol. honorarą. 

ATEITININKŲ RENGINIAI 

LEMONTE 

Biržel io 2 d. — Čikagos ir 
apylinkių ateitininkų .šeimos 
švente: 9 vai. r. šv. Mišios Pal. 
J. Matulaičio misijoje; 10:30 
v.r. Iškilmingas posėdis PL 
centre. 

Birželio 2 d. — Ateiti
ninkų namų gegužinė 12 vai 
AN sodelyje. 

CLEVELANDE 

Kovo 2 ir 3 d.— Clevelan
do ateitininkų šventė Dievo 
Motinos parapijos patalpose. 
Vienas svarbesnių šios šven
tės renginių — Čikagos „Dai
navos" ansamblio vyrų okteto 
koncertas, skiriamas „Daina
vos" jaunimo stovyklavietei 
paremti. 

Kovo 8-10 d. — Rekolekci
jos moksleiviams, Clevelando 
moksleivių ateitininkų ruošia
mos „Camp Corde" stovyklo
je. Parma. OH. 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
www.centerforsurgeryaKfcreasthealth.com 

DR. AUŠRINĖ S C H N E I D E R 
DANTŲ G Y D Y T O J A 

Kalbame lietuviškai 
10 S. 640 Kingery Highway 

Wiltowbroolt, IL 60527 
Tel. 630-323-2245 

Valandos pagal susitarimą 

GEDAS M. GRIMS, MD 
INKSTU. POSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 

Aurora Medical Certter 
10400 75 S t Kenoeha, Wl 53142 

(262)697 6990 

Asta M. Astrauskas, MD 
Vaikų gydytoja 

Palos Pediatrics 
708-923-6300 

Chicago Pediatrics 
772F582-8500 

DR. RUSSELL MILER, MD 
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR 

C H I R U R G A S ^ 
Perėmė dr. P. Kisieliaus praktiką 

Oak Park Physicians Office 
6626W.CermakRd., 

Bemyn, IL 60402 
Tel. 706-484-1545. 

DR. DALIA E. CEPELĖ, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 

10745 Wlnterset Dr. 
Ortand Park, IL 60467 

708-673-9074 
Valandoe pagal auaHarimą 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Valkų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms. 

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

SuNe101 
Lernont, K. 

Tt i . 630-243-1010 
vatandot tusKanis 
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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 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 VValter St., Lemont, IL 60439 
1051 Esaington Rd. #200, 

JoBet IL 60435 
Tel. 815-723-1854 

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robertą Road 
HickoryHiHa 

Tel. 706-596-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDICAL CLINIC 
10811 W. 143 St. Orland Park. IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Siver Cross Hosprtal 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. 708-460-2500 

Carduc Diagnosis. LTD. 
6417W.87Str . 

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

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LINA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

4635 W. 63 St.;Chicago 
Tel. 773-735-7730 

10 S. 640 S. Kingery Hwy, Wtowbrook 
Tel. 630-323-5050 

Dr. Rimas Novickis 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

Manualine fizioterapija, akupunktūros. 
galvos skausmų (ir migrenos), 

sportinių traumų specialistas 
6645VV. Stanley Ave., Berwyn, IL 

60402 , tel. 7 0 8 - 4 8 4 - 1 1 1 1 . 
Valandos kasdien, savaitgaliais susitarus 

Kalbame lietuviškai. 

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

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

4 6 4 7 W . 103 St., Oak . l_awn, IL 
Te l . 7 0 8 - 4 2 2 - 8 2 6 0 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., HickoryHflls. IL 
Tel . ( 7 0 8 ) 5 9 8 - 8 1 0 1 

Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
SCOTTGREENWALD, MD 

Illinois Pain Treatment Institute 

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.SALIKLIS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
M M M ą IL60154 

TeL 706-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą. 

DR. V.J. VASARIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4617 W. 83 St, Burbank. IL 
Tel. 706-423-6114 

Valandos pagal surtarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - Š IRPIESUGOS 

7722 S. Kedziė Ave 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 7 7 3 - 4 7 1 - 3 3 0 0 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd.. Hickory Mills. IL 
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C. 
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. 2AIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

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

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU L IGOS - C H I R U R G I J A 

219 N. H a m m e s Avenue 
Joliet, IL 6 0 4 3 5 

Tel. 815-741-3220 

D R Ė. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-735-4477 

6449 S. PutasM Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V.KISIELIUS 
INKSTU, POSLĖS. PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Center for Health, 

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

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė — VIDAUS LIGOS 
Priimami MEDICARE pacientai 

5540 S. Pulaaki Road. 
Tel. 773-585-2802 

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgetand Ave. 
Chicago Ridge. IL 60415 

Tel. 706436-0822 
4149 W. 63rd. St. 

Tel. 773-736-7709 

DR. VIUM KERELYJE" 
Amber Health Center 

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

akupunktūra 
7T71 S. Harlem, BrMgevtew, H. 

•0455. Tel. 706-594-0400. Kalbam* 
lietuvtfkai. Valandos sositanat 

http://www.centerforsurgeryaKfcreasthealth.com
http://administracija0draugas.org
http://redakcija9draugas.org
http://rastine9draugas.org
http://skelbimai9draugas.org
http://www.illinoispain.com


JBANC, KAS TAI? 
Dažnai draugui paminėjus darbas vykdomas taikiai. Šio 

JBANG vardą, gaunasi tyla. 
Drąsesnis asmuo net atšau
na atgal — „O kas tai?" 
Mat, perimantys lietuvių va
dovavimą, yra subrendę jau 
kitu laiku. Praeities reikala
vimų pagimdytos organizaci
jos neužtektinai patenka į 
kalbų temas ir rašybą, kad pa
sidarytų pažįstamos. 

Joint Baltic American Com-
mittee, Ine — JBANC ir 
anksčiau nebuvo dažnai links
niuojama. Ne tuojau po Antro 
pasaulinio karo ji buvo su
kurta. Truko laiko, kol baltai 
suprato, kad, veikdami ben
dromis jėgomis, jie turi stip
resnį balsą Washington, DC. 
Vertėtų visiems iš naujo su
sipažinti su JBANC. 

„Bendras Amerikos Baltų 
komitetas" buvo sukurtas 
1961 metais, kad padėtų siek
ti nepriklausomybės, demok
ratijos ir žmogaus teisių bal
tų kraštuose. JBANC įsisteigė 
bendromis Amerikos Lietuvių 
tarybos, Amerikos Latvių ben
drijos ir Amerikos Estų ta
rybos pastangomis. JBANC 
yra prisitaikęs prie dabar jau 
pasikeitusių baltų ir Ameri
kos baltų poreikių. Šis komi
tetas veikia kaip ryšininkas 
tarp Amerikos baltų bendruo
menių, Kongreso ir Baltųjų 
rūmų. Jis taipogi renka ir per
duoda Vašingtono informaciją 
baltų taryboms. 

Svarbu Vašingtone asmeniš
kai pažinti valdžios narius, o 
taip pat ir senatorius, atsto
vus ir jų padėjėjus. Norint 
įtakoti Baltijos kraštų priėmi
mą į NATO, paramą Pabalti
jui, ar kitais baltams rūpi
mais klausimais, yra būtina 
turėti Vašingtone tuo nuola
tos besirūpinančius asmenis. 
Dabartiniai darbuotojai su 
profesionalumu ir pasišventi-

. mu .atlieka savo užduotis. 
Raštinei vadovauja estas Kari 
Altau. Jam padeda Simonas 
Girdzijauskas. Gaires nustato 
JBANC direktorių taryba, su
daryta po tris asmenis iš 
JBANC įkūrusių organizacijų 
(pirmininko ir dar dviejų). Ta
rybos vadovavimas keičiasi 
kasmet rotacine tvarka. Šiuo 
metu tarybos prezidentu yra 
ALTo pirmininkas Saulius 
Kuprys, o tarybos pirmininko 
pareigas eina Algis Rimas. 
Trečias ALTo atstovas yra 
Henrikas Gaidis. 

Algis Rimas sumaniai dirba 
JBANC taryboje jau eilę metų. 
Prieš tai turėjo patirties Ame
rikos diplomatų tarnyboje. Da
bartinėje JAV LB Krašto 
valdyboje jis pirmininkauja 
Visuomeninių reikalų tarybai. 
Tad tiek ALTo, tiek LB-nės 
veikla Vašingtone būna gerai 
koordinuota. 

Tiesiogiai apmokamų asme
nų skaičius kuklus, tačiau 

vieneto struktūra atitinka 
baltų bendradarbiavimo sva
jonėms. 

Per metinį suvažiavimą su
tikus tiek nuolatinius darbuo
tojus, tiek tarybos narius, ryš
kiai matyti jų įsitikinimas pa
siekti tikslą, jų glaudus ben
dradarbiavimas ir jų pagarba 
vienas kitam. 

Šie metai yra ypač svarbūs 
Lietuva, Latvijai ir Estijai. 
Jos stengiasi įsirikiuoti į 
NATO gretas ir sutvirtinti 
savo saugumą. Su tuo, aišku, 
rišasi sustiprintos pastangos 
VVashington, DC, taip pat kar
tu padidėjusios išlaidos. Tad 
svarbu mums visiems, prita
riantiems šiems siekiams, 
gausiai paremti, kad šis už
mojis būtų įgyvendintas. 

Tiems, kurie sudaro lietu
vių organizacijų jaunesniųjų 
vadovų dalį, derėtų pajusti ir 
bendrą atsakomybę už tikslus 
bei siekius, kurie riša mus 
visus. Šiais metais ypač lai
kas pasiryžti dalyvauti tų sie
kių įgyvendinime ir tiesiogiai 
veikiant, ir juos materialiai 
remiant. 

Algis Kazlauskas 

Lietuvos kardinolas Audrys Juozas Baėkis į.m. vasario 1 d. šventė savo 65-ąjį gimtadieni. Ta proga jį sveikino 
LR prezidentas Valdas Adamkus, dėkodamas „už gražų indėlį į Lietuvos dvasinę savivoką, už skleidžiamas 
krikščioniškąsias ir bendražrr.ogiškasias vertybes, už ištikimybę savajam pašaukimui ir tarnystę savajam 
kraštui, jo tikinčiųjų bendruomenei'* Kardinolą taip pat pasveikino LR premjeras A. Brazauskas. Kard. Audrys 
J. Bačkis yra antrasis naujųjų Bažnyčios laikų Lietuvos dvasininkas, kuriam popiežius suteikė aukščiausią 
bažnytines hierarchijos titulą. Pernai vasario 21 d Romoje Vilniaus arkivyskupas metropolitas Audrys Juozas 
Bački.s Romoje iš popiežiaus Jono Pauliaus 11 gavo purpurinę kardinolo kepuraitę ir palaiminimą. Jungiamės į 
sveikinimus ir geriausius linkėjimus dabartiniam Lietuvos kardinolui Audriui Juozui Bačkiui. Ilgiausių metų. 
Jūsų Eminencija! EPA-Elta nuotr 

TRUPUTIS — IS LENKIJOS 
Lenkai nori 

kompensacijų 

Net 69 procentai Lenkijos 
piliečių mano, kad Lietuvos, 
Baltarusijos ir Ukrainos vals
tybės privalo išmokėti len
kams, kurie po II pas. karo 
išvyko iš šių valstybių teritori
jos gyventi į Lenkiją, kompen
sacijas už ten paliktą turtą. 
Kompensacijų klausimas nėra 
išspręstas Lietuvos-Lenkijos 
sutartyje. Šiuo atveju galioja 
komunistiniais laikais pasi
rašytas susitarimas su Tarybų 
Sąjunga, kuriame komunis
tinė Lenkija atsisakė preten
zijų į jos piliečių turtą. Lenki
joje galioja įstatymas, kurio 
pagrindu po karo iš Lietuvos, 
Baltarusijos ir kitų buvusių 
sovietinių respublikų repatri
javusieji lenkai gali dalyvauti 
lengvatinėmis sąlygomis Len
kijos turto privatizavimo pro
cese. 

Panašią problemą lenkai 
turi su vokiečiais. Po II pas. 
karo iš dabartinės Lenkijos te
ritorijos į Vokietiją iškelta 
buvo keli milijonai vokiečių, 
kurie paliko Lenkijoje namus, 
žemę, kitokį nekilnojamąjį 
turtą. Vokietijos valstybė ofi
cialiai nereikalauja atlyginti 
ar grąžinti piliečiams, kurie 
prieš II pas. karą gyveno da
bartinėje Lenkijos teritorijoje 
(Vroclavo, Katovicų bef buv. 
Rytprūsių teritorijoje). Tačiau 
kai kurie tarptautinės teisės 

žinovai tvirtina, kad, Lenkijai 
tapus ES nare, j Strasbūro 
teismą gali kreiptis tūkstan
čiai vokiečių, reikalaudami 
grąžinti Lenkijoje paliktus na
mus ar žemę, arba išmokėti už 
tai kompensacijas. Apklausos 
duomenimis, kas penktas len
kas pritaria nuostatai, kad vo
kiečiams reikėtų sumokėti 
kompensaciją už paliktą turtą, 
bet vos 7 procentai pasisako 
už visą atlyginimą. 

Geriau palaukt i su NATO 
plėtra 

Taip ragina Lenkijos Tarp
tautinių santykių centro po
litologas Olaf Osica. Rim-
čiausiame lenkų dienraštyje 
JRzeczpospolita" (2002.01.09) 
išspausdintame straipsnyje 
autorius teigia, kad Lenki
jos interesas nėra skubus 
visų kandidačių priėmimas į 
NATO. Anot jo, juo daugiau 
bus narių Šiaurės Atlanto 
Santarvėje, tuo mažesnis šioje 
organizacijoje bus Lenkijos 
vaidmuo. Labai panašu, kad. 
priėmus Lietuvą, Estiją, Lat
viją ir Slovakiją į NATO, 
mažės organizacijos karinis 
vaidmuo ir ilgainiui ji taps 
daugiau politine organizacija, 
kurioje pagrindiniu smuiku 
gros Jungtinės Valstijos ir 
trys galingiausios Europos 
valstybės — Vokietija, Didžioji 
Britanija ir Prancūzija. Labai 
įtikima, kad prie jų netrukus 

prisijungs ir Rusija. 
Lenkų politologo nuomone, 

tokia situacija nėra naudinga 
Lenkijai, juolab, kad iki dabar 
Varšuva vis dar nepajėgė sėk
mingai pertvarkyti savo armi
jos, tad negali svajoti apie tai, 
kad bus pakviesta į galingiau
siųjų valstybių gretas. Lenkija 
galėtų pasitempti, jeigu šiais 
metais Prahos viršūnių susiti
kimo metu nebūtų „masinio" 
naujų narių priėmimo, teigia 
politologas. Jis taip pat pažy
mi, kad Lenkijai žymiai nau
dingiau politniu požiūriu yra 
„advokatauk" šalims kandida
tėms. Atsiminkime, kad dėl 
Šiaurės Atlanto Sąjungos iš
plėtimo mūsų rytų kaimynų 
akyse neteksime patrauklu
mo. Kai Baltijos valstybės, 
Slovakija ir kitos šalys turės 
tiesioginius, partneriškus san
tykius su Vašingtonu, nebus 
priverstos, o galbūt ir neno
rės, ieškoti Varšuvos tarpinin
kavimo" — rašo Olaf Osica. 
(Rzeczpospolita", 2002.01.009. 
nr. II. 

ž.m. 

GERIAUSIAS 2001 METU 
RAITELIS 

Lietuvos žirgų sporto sąjun
ga (LŽSS) savo tradicinėje ap
klausoje geriausiu 2001 metų 
Lietuvos raiteliu išrinko pra
ėjusių metų žiemos ir vasaros 
konkūrų čempionatų nugalė
toją, pasauHo konkūrų taurės 
Vidurio Europos lygos varžy
bų Vilniuj- laimėtoją Rimą 

Rimkų. Pagėgių savivaldybės 
„Nemuno" žirgyno raitelis ap
klausoje surinko 437 taškus ir 
aplenkė praėjusiųjų metų lau
reatą kaunietį Zigmantą Šar
ką, pastaruoju metu dirbantį 
Marijampolės žirgyne. Jis ga
vo 345 taškus. 

R. Rimkus jau buvo išrink
tas geriausiu šalies raiteliu 
1999 metais. Jam bus įteiktas 
LŽSS „Auksinis diplomas" ir 
prizas. 

Trečioji vieta atiteko Vil
niaus žirgyno raitelei Viktori
jai Navickaitei — 305 tšk. 

(Elta) •• • 

VETERANŲ TURNYRĄ 
LAIMĖJO VILNIAUS 

„STATYBA" 

Sausio 26 d., šeštadienį 
Kaune vykusį Lietuvos krepši
nio veteranų turnyrą, skirtą 
Lietuvos nusipelniusio trene
rio Vytauto Bimbos 75-osioms 
gimimo metinėms paminėti, 
laimėjo Vilniaus „Statybos" 
komanda, finale 85:75 (45:36) 
nugalėjusi Kėdainių vetera
nus. 

Kovoje dėl trečiosios vietos 
Panevėžio „El-Eko-Sport" 
krepšininkai rungtynių pabai
goje 62:57 (31:27) palaužė 
Kauno „Žalgiriečių veteranų" 
pasipriešinimą. 

Pusfinalio rungtynėse „Sta
tyba" 61:48 (27:22) įveikė „El-
Eko-Sport" komandą, o Kėdai
niai 70:66 (41:38) įveikė „Žal
giriečius veteranus". 

(Elta) 

DRAUGAS, 2002 m. vasario 2 d., šeštadienis 

' Danutė Bindokienė 

Iš vienos sėklos — 11 
milijonų grūdų! 

Kai norima apibūdinti gau
sų derlių, sakoma, kad vienas 
grūdas atnešė šimteriopą vai
sių. O ką reikėtų pasakyti, jei
gu atsirastų sėklelė, kuri išau
gintų vienuolika milijonų grū
dų? Visgi, pasirodo, tikrovė 
yra realesnė kaip pasaka. 
Tokį nuostabų įvykį vyresnieji 
Amerikos lietuviai gali paliu
dyti savo patirtimi, teigdami: 
mes ten buvome, kai sėklą 
pasėjo, mes matėme, kaip ji 
dygo, augo, kas ją laistė, jos 
augimu rūpinosi; žinome, kiek 
daug pastangų ir pasišven
timo įdėjo visi, kurių globoje 
sėkla gyvavo metus, kitus, 
dešimtmečius, kol pagaliau 
subrandino tokį gausų vaisių 
— ir dar jį toliau brandina, be 
abejo, savo gajumu nustebin
dama net pirmuosius dirvos 
purentojus. 

Tad kaip vadinasi t a s pro-
duktingasis augalas, išaugi
nęs tokį daugiariopą vaisių, 
kuriuo nuolat penimas lietu
viškosios visuomenės kultū
rinis, visuomeninis, švietimo 
gyvenimas? 

Dabar jau turbūt visiems 
aišku, kad kalbame apie Lie
tuvių fondą (LF). Iš tiesu, gali
ma sakyti, jog šiemet LF 
švenčia sukaktį: 1962 m. vasa
rio 4 d. JAV Lietuvių Bend
ruomenės Krašto valdyba pa
tvirtino galutinius, papildytus 
Lietuvių fondo įstatus, o Illi
nois valstijoje „Lithuanian 
Foundation" vardu LF buvo 
įregistruotas tų pačių metų 
kovo 14 d. 

Žinoma, 1962 m. nebuvo tik
roji Lietuvių fondo pradžia. 
Tai įvyko apie porą metų 
anksčiau. Visų pirma gimė 
mintis — idėja, tuomet reikėjo ją 
paskelbti, su kitais pasidalin
ti, įtikinti lietuviškąją visuo
menę, kad tai ne tuščia svajo
nė, o visiškai įgyvendinama 
tikrovė. Kai kas tuojau įtikėjo 
ir skubiai įsijungė į minties 
propaguotojų eiles, kai kas pa
sišaipė, kad tokio milijoninio 
fondo mintis yra tik ,,muilo 
burbulai, skrendantys pavė
jui: nors jie ir gražūs, pa
trauklūs, bet sudūžta b e jokio 
likusio ženklo..." 

Šiomis dienomis girdime, 
kad Lietuvių fondo pagrindi
nis kapitalas jau persirito per 
vienuolikos milijonų dolerių 
slenkstį! Vadinasi, išaugo de
šimteriopai didesnis, negu iš
svajotasis milijonas, kurio bu
vo siekta LF įkūrimo pra
džioje. Anuomet ir tas milijo
nas stūksojo prieš akis, kaip 
nepasiekiama kalno viršūnė, 

MOKSLAS LIETUVOJE: SIEKIAI 
IR PROBLEMOS 

Lietuvos respublikos Seimo ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės moksliniams reikalams darbo grupės 

posėdis, įvykęs Lemont, DL, Pasaulio lietuvių centre, 
spalio 9-10 d. 

Nr.16 
Paruošė: dr . Stasys Bačkaitis 

Jeigu švietimo institucijos 
tikslas yra švietimas, tai prie 
universiteto prijungto tyrinė
jimo instituto paskirtis yra pa-' 
remti švietimą. Svarbu, kad 
vyktų tarpe mokslininkų ir 
profesūros nuolatinis bendra
darbiavimas. 

Turiu taip pat paminėti, jog 
nesutinku su prof. Ostasevi-
čiaus išvedimu, kad Airya nu
tarė, jog Europos Sąjunga tu
rės dirbti Airijai. Mano many
mu, Airija buvo laiminga, kad 
1970-1990 metų laikotarpyje 
Vakarų pasaulio ekonomija 
smarkiai augo. Airija turėjo 
gersi išlavintų žmonių, kurie 
mokėjo anglų kalbą ir valsty

bė tuo pasinaudojo, sudaryda
ma geras sąlygas investici
joms, bei verslo plėtrai. Man 
neatrodo, kad Lietuva yra to
kioje padėtyje. Lietuva negali 
tikėtis tokios paramos, kokią 
gavo Airija ir Portugalija, nes 
Europos mokesčių mokėtojai 
jau griežtai nusistatę prieš 
mokesčių didinimą. 

Pabaigai reikėtų rimtai pa
svarstyti apie mažinimą kai 
kurių programų bei doktoran
tų skaičių, ypač jeigu tas Lie
tuvos ūkiui ar kultūrai nėra 
būtina, arba yra dublikuoja-
ma. Jeigu nėra kvalifikuotų 
profesorių, mokslininkų ir tin
kamų laboratorijų, tos progra

mos turėtų būti uždarytos. 
Jeigu reikia specialistų, būtų 
daug prasmingiau išsiųsti juos 
pasiruošimui į užsienį, kur 
gautų gerą išsimokslinimą, ir 
sudaryti tinkamas sąlygas jų 
sugrįžimui. Prieš 20-30 metų 
tą darė Taivvan, Korėja, Japo
nija ir kiti Azijos kraštai. Ne
mažas skaičius jų paskutiniu 
laiku sugrįžo. Lietuva yra per 
maža, kad galėtų užsėsti visas 
kėdes, kurios ten dabar yra. 

Iš t raukos iš dr. Ramūno 
Stepanausko, University of 
Georgia, pranešimo. 

Dr. Stepanauskas pristatė 
savo ir dr. Ramūno Valioko 
(Švedija) nuomonę, ja parem
damas ir kitų jaunosios kar
tos, užsienyje dirbančių lietu
vių mokslininkų mintimis. 
Pirmiausia jis pristatė aštuo
niolikos mokslininkų pasira
šytus komentarus apie dr. 
Stasio Bačkaičio vadovauja
mos patariamosios tarybos pa 
ruoštas rekomendacijas dėl ty
rimo institutų restruktūrizaci
jos. Po to aptarė keletą savo 

pasiūlymų, kurie galėtų padė
ti Lietuvos mokslo ir studijų 
sistemai. 

Vienas iš mūsų pasiūlymų 
yra įvesti realiai veikiančius 
konkursus į akademines dar
bo vietas. Kandidatai turi būti 
atrenkami pagal tarptautinius 
vertinimo standartus. Dabar
tinės konkursų sąlygos dažnai 
skamba, ka;p iš sovietinio ar
chyvo, ir trukdo Vakaruose iš
silavinusių mokslininkų grįži
mui į Lietuvą. 

Taip pat ir mokslo finansa
vimas kol kas vykdomas pagal 
tuos pačius sovietinius princi
pus, kaip ir prieš dešimt me
tų. Štai Lietuvos Mokslo tary
bos paruoštose strateginėse 
nuostatose, siūloma konkursi
nio finansavimo dalį padidinti 
iki 30 proc. ir iki 2005 metų. 
Tai absurdas. Niekur vaka
ruose pinipai tyrimams be 
konkursinio įvertinimo nedali
nami. Be to, Lietuva yra per 
mažas kraštas, kad galėtų pa
ti atlikti projektų ekspertizę, 
nes mažame mokslininkų rate 

todėl reikia tik stebėtis, kad 
užsimotas vykdyti uždavinys 
neatbaidė LF kūrėjų ir kitų, 
anksti įsijungusių į fondo ta
rybą, valdybą, mecenatus, 
rėmėjus, žurnalistus, kurie šią 
idėją nuolat kėlė spaudoje, ir 
skatino visuomenę ją remti... 
Jų pavardžių neminėsime (la
bai išsamiai LF pradžia ir toli
mesnė raida pristatyta dvie
juose leidiniuose „Lietuvių 
fondas", išleistuose 1962 ir 
1992 m.) Šie žmonės sugebėjo 
įžvelgti pro skepticizmo ir net 
opozicijos rūką į platesnius 
ateities horizontus. 

Nedaug jau tų Lietuvių fon
do pirmūnų likę mūsų tarpe. 
Tačiau jų atliktas darbas aki
vaizdžiai rodo, ką galima pa
daryti, kai dirbama kartu, kai 
nepaleidžiamas iš akių tiks
las. Nuo pat pradžios Lietuvių 
fondą lydėjo kažkoks nepasi
tikėjimas, priekaištai, ypač 
kritika, kad jis „turi ir neduo
da", kad neremia tų, kurie 
paramos reikalingi, kad dirba 
ir egzistuoja „uždaro ratelio 
ribose". Tačiau per visus tuos 
dešimtmečius jokia revizijos 
komisija negalėjo konkrečiai 
pasakyti, kad iš LF išteklių pi
nigai „nubyra į tamsius už
kampius". LF vadovybė visuo
met jautė atsakomybę ir žino
jo, kad, kartą praradus visuo
menės pasitikėjimą, jį susi
grąžinti bus labai sunku, ir 
fondo augimas sunyks. 

Visgi faktai kalba už save: 
šiandien LF lietuvių reika
lams jau išdalino per 9 mln. 
dolerių! Devyni milijonai — 
ne pelai! Tiesa, į tą sumą rei
kia įskaičiuoti ir paramą, su
teiktą Lietuvai po nepriklau
somybės atkūrimo, tačiau 
„liūto dalis" teko lietuviškai 
veiklai čia, šiame krašte. 

Tik pagalvokime, kaip toji 
veikla šiandien atrodytų be 
Lietuvių fondo pagalbos: ar 
būtų išleista tiek knygų, pa
remta tiek mokyklų, įvairių 
lietuviškų renginių, studentų, 
mūsų spaudos, išdalinta pre
mijoms, konkursams... Sąrašą 
galėtume tęsti ir tęsti. Bet to 
nereikia, nes LF parama yra 
viešai skiriama ir skelbiama. 
Jeigu gavusieji mano, kad ji 
nėra tokia gausi, kokios būtų 
tikėjęsi, tai reikia atsiminti, 
kiek rankų tiesiama į LF 
pusę, kiek prašymų suplau
kia — turbūt ir keliskart 11 
milijonų neužtektų. Tad au
ginkime ir toliau tą stebuk
lingą sėklą, kad ji duotų dar 
didesnį vaisių, kuris visuomet 
maitintų mūsų reikmes. 

neįmanoma išvengti asmeni
nių interesų susikirtimo. Eks
pertizei būtina pasitelkti už
sienio specialistus. 

Nelogiška, kad patys įvai
riausi projektai iki šiol svars
tomi to paties Valstybinio 
mokslo ir studijų fondo. Turi 
būti aiškiai atskirtos studijų 
paramos programos, technolo
giškai svarbių projektų finan
savimas ir lėšos skiriamos 
Lietuvai svarbiems kultūri
niams projektams, nes čia ab
soliučiai skiriasi ir projektų ti
pai, ir pinigų kiekiai, ir „gran-
tų" terminai. Labai apgailėti
na, kad vieninteliu finansavi
mo šaltiniu vis dar matomas 
valstybės biudžetas. Akivaiz
du, kad biudžetas artimiausiu 
metu negalės žymiai padidinti 
asignavimų mokslui. Todėl 
būtina ieškoti būdų, kaip mok
slo tyrimais sudominti tiek 
vietinę pramonę, tiek užsienio 
korporacijas, tiek privačius 
sponsorius. Taip pat reikia im
tis konkrečių žingsnių geriau 
išnaudoti prieinamus tarptau

tinius finansavimo šaltinius, 
kaip Europos Sąjungą ir 
NATO. Čia atskiros mokslinės 
grupės neturi būti paliktos 
vienos. Gauti finansavimą iš 
ES yra tikrai sudėtingas ad
ministracinis darbas. Vakarų 
Europoje yra kuriamos specia
lios tarnybos, kurios užsiima 
profesionalia pagalba, ruo
šiant projektus ES. To reikia 
ir Lietuvai. 

Manome, kad iki šiol Lietu
voje nėra pajėgios, mokslo sis
temos reformą koordinuojan
čios, organizacijos. Todėl, 
užuot dabartinių Mokslo ir 
Studijų departamento bei 
Mokslo tarybos, siūlome kurti 
visiškai naujo tipo mokslą ir 
technologijas kuruojančią 
agentūrą. Ji turi įtraukti ge
riausius Lietuvoje ir užsienyje 
dirbančius mokslininkus, su
burti patikimą politine bei va
dybinę kompetenciją, įtraukti 
aukštųjų technologijų verslo 
atstovus ir pasikviesti mokslo 
politikos ekspertus iš pažan
giausių kraštų bei valstybių. 

neseniai įvykdžiusių sėkmin
gą mokslo sistemos reformą. 
Tokia diversifikuota agentū
ros sudėtis padėtų išsivaduoti 
iš asmeninių interesų konflik
tų, stabdančių reformos eigą. 

Pradėti reikia nuo labai 
konkrečios mokslo sistemos 
strategijos kūrimo. Kol kas tu
rime tik abstrakčias siekių 
deklaracijas, neapmąsčius 
konkrečių žingsnių jiems pa
siekti, pvz., Baltąją knygą. 
Mokslo ir Studijų strategines 
nuostatas, ir t.t. 

Būtina sukurti protų atiteki-
nimo, arba repatriacijos, pro
gramą. Tokios programos vyk
domos visame pasaulyje. Pri
trūkus ekspertizės tam tikroje 
srityje, protai perkami, panau
dojant lanksčią atlyginimų 
sistemą. Jau dabar kai kurios 
biotechnologinės ir elektroni
kos įmonės sau tinkamų spe
cialistų neranda Lietuvoje. 
Vakaruose gerai apsitrynę 
jauni žmonės labai praverstų 
ir mokslo sistemos reorgani
zacijoje. 'B.d.) 
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nesirgusi — „toks vyras per
vežė per vandenj"... I Ameriką 
atvykusi, turėjo ilgas kasas, 
kurias čia ir nusikirpo. Iš
tekėjo, tapo Jetkewcis (taip 
buvo lenkinamos, amerikoni-
namos lietuviškos pavardės). 
Vyras lietuvis iš Dūkšto, Ute
nos parapijos. 

Klausiu: ar dideles vestuves 
atšoko? Ne, vestuvės buvusios 
kuklios. Šokti nešoko, nes mu
zikanto nebuvo. Žmonių irgi 
ne per daug. Padainavome. 

Gimė dukrytė. Bet... girtas 
gydytojas blogai priėmė gim
dymą, galvytę kūdikiui su
spaudė, tad ir teišgyveno tik 
apie trejus metus. Nei kalbėjo, 
nei vaikščiojo. 

Ir moteris vėl pravirksta. 
Visą gyvenimą pragyveno 

Čikagoje. O ką teko dirbti? 
Buteliukus plovė. Kai vyras 
mirė 1973 m. — nuo to laiko 
našliauja. Ar sunku išgyventi 
šimtą metų? Sunku nesunku 
— gyveni ir tiek. Lyg ir nesir
gusi, tik va, kojelės pavargo, 
skauda, paeiti nebegalinti. 

Kokį gyvenimą atsimenanti 
Lietuvoje, ar audė? Ne, ne, 
austi neteko, bet šeivas rei
kėdavo prisukti siūlais. Mo
kėjus išmušti linus, mokėjusi 
verpti lininius ir vilnonius 
siūlus. Na, o kur miegodavo, 
gal klėtyje? Ne, miegojo „bed-
rume"... 

Dėdė Narakas buvo „labai 
bagotas, turėjo daug žemės. 
Arklių nedaug turėjo. Į baž
nyčią su brička nevažiuo
davome. Ėjome pėsti. Basi. 
Batus nešdavomės ir apsiau
davome tik šventoriuje. Turė
jau gražų sijoną. Skarelės ne
nešiojau. Amerikoje nešiojau 
skarelę, kurią vadinome ba-
buška". 

Patys artimiausieji jau visi 
išmirę, savų vaikų nėra. Bet, 
vaikai, anūkai, proanūkiai. 
Dauguma jų nebekalba lietu
viškai — maišėsi, susimaišė 
su kitomis tautomis, gyvenan
čiomis kartu šioje šalyje. Bet, 
kiekvienas jų žino, kiek jie yra 
lietuviai — ketvirtis, pusė ar 
aštuntadalis... Klausiu, ar su
sikalba angliškai — je, je, su
sikalba... Ne taip blogai. 

Sesers dukra, Albina Scha-
lansky, dar žvali, galinti at
važiuoti, aplankyti senolę pa
sikalbėti, nes Phyliss labai 
mėgstanti bendrauti, labiau
siai pasiilgstanti pasikalbėji
mo. Dažnai aplanko sesers 
Salomėjos Gudžiūnienės marti 
Ann Gudžiūnas, padėjusi se
nolei įsikurti šiuose globos 
namuose. Įdomi ir Holly Fami
ly Villa statymo istorija, kurią 
papasakojo Ann Jasper-Gu-
džiūnas: „Prieš 55 metus 
mano mama Ona Navickaitė-
Jasper (kilusi nuo Panevėžio). 

Šimto metų sulaukusi Phyliss Jet-
kewcis. 

Atsimenu tik, kad labai 
norėdavau miego, bet mane 
keldavo ir liepdavo ginti žąsis. 
karves, kitus gyvulius prie 
miško. Toli, visą verstą rei
kėdavo eiti, — pravirksta se
nolė ir užsidengia rankomis 
akis. Tik tos akys jau iš
verktos, silpnai bematančios. 
Silpnai ir girdinti. Šviesiausia 
atmintis — kas vyko seniai, 
gal prieš aštuoniasdešimt ir 
daugiau. Kilusi nuo Baisoga
los, Dislių (Dišlių) kaimo. 

Klausiu — ar Sidabravą at
simenate? 

— O, taip taip, Sidabravas, 
Asteikiai. Žinau, žinau. Grin
kiškis, Gudžiūnai, Radvi
liškis... Vienos sesers visa 
šeima — Gudžiūnai. Iš kur 
žinau vietovardžius? Įdomu ir 
keista, kad tuose kraštuose ir 
mano mama augusi, ten 
našlaite palikusi, kai jos tėvai 
Amerikon išvyko. Kaip išvyko 
ir Filomena Dareškaitė, Ame
rikoje tapusi Phyliss Da-
reska... 

— Man buvo treji metai, kai 
tėvai mirė. Dešimt vaikų bu
vome. Vyriausias brolis jau iš 
Amerikos atsiuntė kryžių ant 
kapo padėti. Gyvenau pas 
dėdę. Jis turėjo didelį namą. 
Atsimenu I karą. Dievuli ma
no, kaip buvo baisu. Bijojau 
Labai bijojau. Kai užėjo vo
kiečiai, tai jie šeimininkus 
išvarė iš trobos, o patys viduje 
miegojo. Mes — dėdės šeima 
ir aš — turėjome prie klojimo 
žemėse gyventi (turbūt žemi
nėje? -L.T.). Sunkus gyveni
mas buvo Lietuvoje. 

Dvidešimties metų buvo, kai 
artimieji, jau apsigyvenę Ame
rikoje, atsiuntė jai „šipkartę". 
Kai laivu plaukė — buvo vi
sai linksma. Laive, atsime
na, „gaudavus sriubos, grū-
šių, obuolių". Jokia jūros liga 

. 

bvenčiant šimtametes Phyliss gimtadienį, netrūko ir muziKos, ir dainų. 
Strolia. Albina Schalansky ir sukaktuvininke Phyliss. 

priklausė Lietuvių Romos Ka
talikų labdaringųjų sąjungai, 
1938 m. kartu su kunigu Ani
cetu Linkum pradėjo naują 
projektą — statyti būsimus 
senelių globos namus. Pini
gams surinkti buvo rengiami 
įvairūs piknikai, kitokie rengi
niai. Šie žmonės vadinosi lab
dariais. Visi šiam reikalui dir
bo nemokamai. Mama labai 
stengėsi. Jos vardas įrašytas 
tarp pirmųjų steigėjų. Tie gel
toni pastatai — patys seniau
si, buvo mamos iniciatyva pra
dėti statyti". Pasidomiu, kodėl 
tokia pavardė — Jasper? Pasi
rodo ir vėl tas nelemtas ameri-
koninimas! Tėtis, Lietuvoje 
buvęs Jonu Zabulevičiumi, 
Amerikoje tapo John Jasper. 
Ir atspėk, tu man, kad jis gry
nas lietuvis! 

Kai Ann Jasper ištekėjo už 
Phyliss sesers Salomėjos Da-
reskaitės-Gudžiūnienės sū
naus, vėl atlietuvino savo pa
vardę. 

Seselė Janina sako, kad ne
trukus, sausio 31 d., bus lygiai 
dvidešimt dveji metai, kai 
Phyliss gyvenanti Holly Fami
ly Villa namuose. Gerai, kad 
turėjo kažkiek pinigų sutau
piusi, tad gyvenanti kamba
ryje su dar viena lietuvių kil
mės 93-ejų metų senute. 
Valdžia tokiems žmonėms, ku
rie turėjo pinigų įnašui, vėliau 
prideda, padeda. 

Kiekvieną mėnesį Phyliss 
gauna į rankas trisdešimt do
lerių įvairioms savo reik
mėms, batams, šukoms ar dar 
kam nors. Neseniai šiuose 
senelių namuose buvo atidary
ta nauja ir erdvi koplyčia, kur 
galima kasdien susikaupti, 
pasimelsti Senoles globoja ir 
kunigas J. Kučinskas, laiko 

Iš kaires: Stase Jagnuniene, Herkulis 
Ligijos Tautkuvienės nuotrauka. 

Šimtametės Phyliss gimtadienio tortas. 

pamaldas. Cia pat ir seselė 
Danutė, Lietuvoje dirbusi 
med. sesele, vėliau baigusi ka
techetikos, teologijos kursus. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
kongregacija atsiuntė Ameri
kon. Jau antri metai padeda 
senosioms sielovados reika
luose, padedanti bendrauti su 
Dievu, dirba lituanistinėje mo
kykloje. Čia yra ir JLithua-
nian club", kuriame be reli
ginių dar būna prisiminimų, 
pokalbių valandėlių. Kartais 
rodomi filmai apie Lietuvą, 
padainuojamos lietuviškos 
dainos. 

Sako, kad namuose gyvena 
apie dvidešimt lietuvių se
nučių. Įdomu, ar turi kokią 
reikšmę, pirmumą lietuvės, 
norinčios čia prisiglausti se
natvėje. Mane tikina, kad tik
rai taip, lietuvės turi pirmeny-
be. 

Šventę šimtametei surengė 
Holly Family Villa namų 
glogėjai, o daugiausia rūpinosi 
seselė Janina. Iškeptas trijų 

Adomas ir Phyliss Jetkcvvcis. Tirklintr- 'iš kaires ' ir Phvliss Daieškait.rs 1927 m Kaune 

dalių tortas su skaičiais 100, 
buvo kažkas nepaprasta. Phy
liss sveikino artimieji, Lietu
vos Dukterų draugijos mote
rys. Na, o kokia šventė be mu
zikos ar dainos?! Gerai, kad 
čia pat Stasė Jagminienė su 
savo akordeonu, pasikvietusi 
talkon Lemonto vyresniųjų 
moterų ansamblio „Sugrįžki, 
jaunyste" dainininkes — Dalią 
Juknienę ir Marytę Ruzgienę, 
ir šaunusis Herkulis Strolia, 
atvykę pasveikinti senolę. Dar 
įdomiau, kai senoji ėmė ir 
užtraukė dainą! „Kai aS 
turėjau kaime mergelę..." Lie
tuviškai, puikiai išraitydama 
neįmantrią melodiją. Dar 
vieną, dar kitą. Sako, kad la
bai mėgsta ir dabar padainuo
ti. Šalia užstalės dainų, Phy
liss užtraukė ir „Kliuku kliu-
ku kliuku iš to mažo buteliu
ko". Kažkas atnešė alaus. 
Phyliss išgėrė puodelį alaus ir 
į mano klausimą, ar skanus 
alus, linksmai atsakė — labai! 
Pasirodo, senoji mėgstantį 
alų. Retkarčiais galinti para
gauti. Ir čia pat prisiminė, kad 
jos dėdė Justinas Darečka tokį 
puikų alų pagamindavo, jog jo 
paragauti net „kunigai nebro-
kije" ...O Čia dar ir šventė 
neeilinė. 

Susigraudina, ašarą nu
braukia, kai užtraukiame 
„ilgiausių metų". Nuotraukos 
atminimui, gėlės. 

Būtinai reikia paminėti Lie
tuvos Dukterų draugijos veik
lą (metinę šventę rengia vasa
rio 24 d. Jaunimo centre). Į šią 
šimtametės šventę, pagerbti 
senolę, iš draugijos atvyko ke
letas moterų su pirmininke Li
lija Kizlaitiene. Dalyvavo Sofi
ja Jelionienė, Janina Jarašie-
nė, Zina Pocienė. 

Sofija Jelionienė, dalyvau
janti šioje veikloje per tris
dešimt metų, teigia, kad šiuo 
metu per visą Ameriką pris
kaičiuojama apie 700 moterų, 
priklausančių draugijai. Ta
čiau gretas būtina papildyti. 

Ypač lauktų iš trečiosios ban
gos savanorių. Mielai priimtų. 
Ar buvo tokia draugija nepri
klausomoje Lietuvoje? Ne, su
sikūrė tik JAV. Kunigas Felik
sas Gureckas — draugijos 
steigėjas. Pradžia buvo Brid-
geporte. Pagrindinis uždavi
nys — vyresniųjų vienišių, 
neturinčių artimųjų, globa. 
Prieš daugelį metų, kai žmo
nės neturėjo tiek mašinų, pa
togumų, geraširdės moterys 
globojamiesiems sriubas ve
žiodavo autobusais. Kas finan
savo? Darėme renginius — 
balius, žmonės aukojo. 

Lietuvos Dukterys remia ir 
Lietuvą įvairiausiais būdais. 
Turi savo atstovą Lietuvoje. 
Šiuo metu draugijai vadovau
ja Joana Krutulienė. 

Kaip sako Lilija Kizlaitiene, 
treji metai draugijos Senelių 
lankymo būrelio pirmininkė, 
moterys lanko lietuvius ar lie
tuvių kilmės senelius įvairių 
asmeninių, religinių švenčių 
proga. Ypač vienišes, nebetu
rinčias nieko šalia savęs, nie
kieno neaplankomas. Kaip 
sužino? Skambina į įvairias 
senelių prieglaudas ir susiren
ka informaciją. Deja, gretos 
retėja. Labai norėtųsi, kad 
naujai atvykusieji įsijungtų į 
šią kilnią, neapmokamą veiklą 
— paramą seniesiems. Lauk
tume savanorių. 

Klausausi ir man truputį 
gaila, kad, skaitydami įvai
riausių draugijų Jblynų" ar ki
tokių pokylių aprašymus, pa
sigendame pačios esmės, dėl 
ko yra susikūrusi tokia ar ki
tokia organizacija. Neparašo
mi, neužakcentuojami jų pa
grindiniai tikslai. Mažai žino
dami, mažai įsijungiame. 

Janina Jarašienė sakosi, 
kad draugijoje tik maždaug 
treji metai. „Vaikus užaugi
nau, galima sakyti, kad nedir
bau. Turėjau gerą vyrą. Dabar 
turiu daugiau laisvo laiko, 
todėl galiu prisidėti prie to
kios veiklos. Tiems žmonėms 
nedaug reikia — pasikalbame. 
Jiems reikia lietuviško ben
dravimo". 

Visos moterys lanko senuo
sius savanoriškai, geraširdiš
kai. Dukterų draugijos mote
rys kviečia iš trečiosios bangos 
jautrios širdies žmones, ga
linčius įsijungti į šią veiklą. 

Prieš išsiskiriant dar už
klausiu Phyliss: „Ar gerai čia 
gyventi?" 

„Ką padarysi, — atsako se
nolė, — turi čia gyventi. Man 
padėjo Dievas, padeda geri 
žmones. Labai dėkinga Dukte
rims. Labai". 

„Ar žinote tokį laikraštį 
'DraugasT 

„O, je 'Draugas' — labai ge
rai". 

„Laikraštyje parašysime 
apie Jūsų gražų jubiliejų". 

Seselė Janina paantrina — 
antradieniais, per „Lietuvių 
klubo" valandėlę visiems pa-
skaitysime. 

Palinkėję geros sveikatos, 
nuotaikos ir gerų metų, iš-
siskirstome. 

Ligija Tautkuvienė 

DARBAI 
Kviečiame moteris darbams pilnai ir 
nepilnai darbo savaitei gyvenamųjų 
patalpų valymui. Mokame grynais 
kiekvieną diena.. 
Minit Maid 7562 N. Milvvaukee. 
Chicago. IL 60631. 847-647- 0433. 
Kalbame ir rusiškai. Klausti Jurijaus 
arba Leonido. 

SVS Taxi Co. ieiko vairuotojų. Geros 
sąlygos, galima uždirbti nuo $650 ir 
daugiau per savaitę. 
Skambinti Slavai (847) 612-4282 

Reikalingi masažistai (vyrai ir mote
rys). Paruošiame, padedame gauti li
cenziją ir įdarbiname 

T«H. 847-948-0994 arba 
847-338-5838 

DALIA 
1-773-247-6129 — kalba lietuviškai 
1-312-371-4445 Namų valymas. 

vaikų priežiūra, seneliai 

ZITA 
1 773-585-9067 — kalba lietuviškai 

1-773-259-6780 — mobilus 
Senelių priežiūra 

NINA 
1-773-252-4700 — kalba lenkiškai, 

angliškai, 
2956 N. Milvvaukee, #200 

Vaikai ir seneliai 

HALINA 
1-708-453-5853 — kalba lenkiškai, 

angliškai 
įvairūs darbai888 

LEONID 
2881 N Milvvaukee •1-773-395-8820 

kalba rusiškai, angliškai 
įvairūs darbai 

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

angliškai 
3411 N. Pulaski 
Seneliai, vaikai 

OLCA HOME CARE, INC 
Privati agentūra 

1-708-923-0193 — kalba rusiškai, 
angliškai 

6845 W. 107th Str. 
Seneliai, senelės 

EUGENIA VVOJTOVVICZ 
5637 W Lavvrence 

1-773-777-1583 — kalba lenkiškai, 
angliškai 1-773-777-96S3 
Darbai įvairūs NEMOKAMA 

TURGUS 
773-585-9500 • FAX 773-585-8284 

Valentinas Krumplis 

APIE TRADICINĖS 
KINŲ MEDICINOS 

PAVOJUS 
Didžiosios Britanijos sveika

tos departamentas išreiškė su
sirūpinimą, kad tradicinės ki
nų medicinos medikamentų 
sudėtyje gali būti potencialiai 
toksiškų a r kancerogeninių 
medžiagų. Nepaisant įspėji
mų, atsitiktinių tyrimų metu 
Didžiojoje Britanijoje parduo
damuose kinų medicinos pre
paratuose vis dar randama 
uždraustų medžiagų — gyv
sidabrio ir arseno. Kai kurių 
vaistų sudėtyje nustatyta ste
roidinių hormonų, nors eti
ketėje apie tai nebuvo užsi
minta. Taip pat pardavinė
jami uždrausti produktai, ku
rių sudėtyje yra augalo aris-
tolochijos — su šiuo augahi 
siejami du inkstų ligų atvejai 
Didžiojoje Britanijoje 1999 
metais. Kai kurių medikay 
mentų sudėtyje rasta irstan
čių gyvūnų organų dalių. ' 

American Journal of Reapiaotary awl 
Cntical Care Medicina 

Olivya Petry „Žiburio" mokyklėlėje adatėle bado obuoliuką stiprindama 
pirščiukus raaymui. 
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SUSIPAŽINKIME SU NAUJAISIAIS 
VALSTYBINIAIS MOKESČIAIS 

Naujojo valstybinių mokesčių įstatymo apžvalga 
(„Tax Relief and Reconciliation Act of 2001") 

JŪRATĖ GULBINAS, CPA, MBA 

JAV prezidentas praėjusią 
vasarą 2002 m. liepos 7 d. 
patvirtino naują valstybinių 
mokesčių įstatymą („Tax Re
lief and Reconciliation Act of 
2001"). Artėjant balandžio 15 
d., daugelis susirūpina nau
juoju įstatymu. Šiame straips
nyje trumpai aptarsiu svar
besnius pakeitimus: 

Mokesčių nuolaida ir 
grąžinimas (Tax rebates) 

Dauguma užpildžiusiųjų 
pereitų metų mokesčius laiku, 
šią vasarą sulaukė iš IRS pir
mos mokesčių nuolaidos. Ši 
suma yra retroaktyvus mokes
čių sumažinimas 2001 me
tams ir nėra apmokestinama 
(t.y. ši dalis išskaitytųjų mo
kesčių neįtraukiama į 2001 
pajamas, išskyrus tam tikras 
retas išimtis). 

Valstybinių mokesčių su
mažinimas (Income Taz 
Rate Reductions) 

Per ateinančius penkerius 
metus valstybiniai mokesčiai 
bus mažinami: 

Iš 28% sumažinama iki 25%; 
31% — 28% ; 36% — 33%; 
39.6% — 35%. 

„Marriage Penalty" 
Dažnai šeimos, pildydamos 

mokesčius, pastebėdavo, kad, 
jei vyras ir žmona pildytų mo
kesčius atskirai, jų mokesčiai 
botų mažesni. Pavyzdžiui, sa
kykime, kad vyras ir žmona 
uždirbo po $27,050 2001 me
tais. Pagal seną įstatymą, jų 
pajamos ($54,100), pildant 
mokesčius būtų: 

vedus"i» pildant kartu — 
$9,272; 

nevedus ir pildant atskirai, 
kiekvienas mokėtų po 
$4,057.50 arba $8,115 sudėjus 
abiejų mokesčius. 

Taigi, $1,157 skirtumas ir 
vadinamas „šeimos bausme". 
Pagal naują įstatymą, nuo 
2005 metų vadinama „šeimos 
bausmė" (Marriage Penalty) 

, bus panaikinta per kelis me-
i tus. 2009 m. vyras ir žmona, 

pildydami mokesčius kartu, 
sumokės tiek pat, kaip ir pil
dydami atskirai. 

Uždarbio grąžinimas 
(Earned Income Credit) 

Turintieji mažas pajamas, 
darbuotojai gali gauti „earned 
income" kreditą, kuris yra 
grąžinamas, net ir tuo atveju, 
jei, užpildžius mokesčius, nie
ko nereikia mokėti. Kreditas 
priklauso nuo uždarbio ir kiek 
vaikų yra šeimoje. 2001 metų 
kreditas: žiūr. lentele Nr. 1 

Žinoma, kaip ir visi mokes
čių kreditai, „earned income" 
kreditas leidžiamas iki tam 
tikro uždarbio. 2001 metams 
kreditas palaipsniui mažina
mas („phaseout") pagal lente
lę: žiūr. leųiele Nr. 2 

Vedusieji privalo pildyti mo
kesčius kartu, norėdami gauti 
šį kreditą. Kreditas skaičiuo
jamas, sudėjus abiejų sutuok
tinių pajamas. Šiuo atveju vėl 
galima .šeimos bausmė". 

Pavyzdžiui, A ir B, nevedę 
moteris ir vyras, kiekvienas 
turintis po vieną vaiką ir 
$13,090 pajamas per 2001 me
tus. Abu A ir B gali gauti 
maksimalų kreditą ($2,428), 
nes pajamos neviršija $13,090. 
Taigi, kartu A ir B gautų 
$4,856 kreditą. 

Sakykime, A ir B nusprendė 
susituokti 2001 metais. Jie 
gali gauti tik $1,251 kreditą. 
Jų pajamos, sudėjus kartu, 
botų $26,180 ir, turint du 
vaikus, pagal lentelę viršuje, 
A ir B kreditas sumažėtų iki 
21,06%. Ši „šeimos bausmė" 
bus mažinama pagal naują 
įstatymą, pradedant 2002 me
tais. 

Vaikų kreditas (Cbild taz 
credit) 

Šiais metais, pildydami 
2001 mokesčius, galėsite nu
rašyti $600 kiekvienam vai
kui. 2010 metais kreditas pa
sieks $1,000. 

Pensijų planai (Ira Cont-
ributions) 

IRA pensuos planų savinin
kas (Roth ir reguliarių) galės 
atidėti daugiau pinigų. Prade
dant 2002-ai8iais, maksimu
mas bus $3,000 ir iki 2008 
metinis įnašas pasieks $5,000 

Darbdavių finansuojami 
pensijų planai (Employer-
Sponsored retirement 
plans — 401 (k) and similar 
plaus) 

Pradedant 2002-aisiais, įna
šas padidės iki $11,000, ir 
2006-aisiais pasieks $15,000. 

Pensijos kreditas (Taz 
Credit for Retirement Con-
tributions) 

Pensįjų planų įnašai yra ne
įtraukiami arba atskaičiuoja
mi iš pajamų. Iki naujojo įsta
tymo nebuvo pensijos kredito. 
Pradedant 2002-aisiais me
tais, naujasis įstatymas sutei
kia kreditą, kuris bus 10%, 
20% ar 50% nuo $2,000 įnašo. 
Kredito nebus galima naudoti, 
jeigu pajamos (modified AGI) 
viršys: 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
AMBASADORĖ PRIE NATO — 

GINTĖ DAMUŠYTĖ 

Gintė Damu&ytė 

Gintė Bernadeta Damušytė 
gimė 1956 m. balandžio 25 d. 
Detroito apylinkėje. Lankė ir 
baigė šeštadieninę lituanisti
nę mokyklą. Priklausė ir buvo 
veikli ateitininkė. Baigė Goe-
the institutą Vokietįjoje 1975 
m. vokiečių kalba. Baigė 
Wayne valstybinį universitetą 
Detroite 1979 m. įsigydama 
politikos mokslų ir istorijos 
bakalauro laipsnius. 

2001 m. sausio 29 d. Gintė 
Damušytė buvo paskirta Lie
tuvos Respublikos prie NATO 

Modified Adjusted Gross 
Income 

Taigi, vyras ir žmona, pil
dantys mokesčius kartu, kurių 
modifikuotos pajamos (modi
fied AGI) neviršys $30,000, 
galės gauti iki $1,000 kreditą 
($2,000x50%). 

Reikia pažymėti, kad šis 
kreditas nustos galioti 2007 
metais. 

$50,000 — vyras ir žmona 
pildantys mokesčius karto, 

$37,500 — Jiead of house-
hold", 

$25,000 — vieniši ir atskirai 
pildantys mokesčius. 

Kreditas bus nustatomas pa
gal šią lentelę: *iur. leat. Nr. S 

Senyvų žmonių ir vaikų 
priežiūros kreditas (De-
pendent and Cbild Care 
Credit) 

Dabartinis kreditas, kuris 
gali siekti $2,400 vienam vai
kui ir $4,800 dviem ar dau
giau vaikų, atitinkamai išaugs 
iki $3,000 ir $6,000 pradedant 
2003 metais. 

Kaip visada, prieš pildant 
mokesčius, patartina pasitarti 
su mokesčių konsultantais. 
Straipsnio autorė mielai at
sakys į jūsų klausimus. 
Prašome kreiptis tel. (323) 
666-0248 arba elektroniniu 
paštu jurate@pacbell.net 

Vaikai šeimoje 

Vienas 
Du 
Nemvaik, 

Kredito %̂  Rąjunot Maksinwh» kreditas 

34% 
40% 
7.65% 

$7,140 
$10,020 
$4,760 

$2,428 
$4,008 
$ 364 

Nr.l 

Vaikai leimoje 

Vi 
D i 
Nėrį v«ku 

Sumažini mo 

15.98% 
21.06% 
7*5% 

Sumafininm 

$13,090 
$13,090 
S 3,950 

Kreolas 

$28031 
* 32,121 
$10.710 Nr.2 

Modified Arfptfed OTOM lacom 

Joiat retom 

Over Notover 

$ 0 $30,000 
30000 32*500 
32400 50000 
50000 

HeadofahoaMhoM 

Over Notover 

$ 0 $22,500 
22300 24375 
24375 37^00 
37^00 

i 

Allofeercates 

Over Notover 

$ 0 $ 15000 
15000 16.250 
16350 25000 
25000 

JLmllralaa 

50% 
20% 
10% 
°*Nr3 

Vakarų Europos sąjungos 
(VES) ambasadore Briuselyje 
(vienintelė moteris ambasa
dorė prie NATO!). 2001 ba
landžio 4 d. LR Prezidento de
kretu suteiktas jai Nepa
prastosios ir įgaliotosios am
basadorės diplomatinis ran
gas. 

LR ambasadorė Australijos 
Respublikai (1998 spalis-2001 
sausis); Slovėnijos Respubli
kai (1999 balandis — 2001 
sausis); Slovakuos Respubli
kai (1999 liepa — 2001 sau
sis); Gintė dirbo Nuolatinės 
delegacijos prie Europos sau
gumo ir bendradarbiavimo or
ganizacijos vadove Vienoje, 
Austrijoje (1999 spalis — 
1999 vasaris). Buvo laikino
sios reikalų patikėtinės parei
gose LR ambasadoje Austri
joje (1997-1998), bei atstovavo 
LR prie Visuotinio branduoli
nių bandymų uždraudimo su
tarties organizacijos Vienoje 
(1998-1999). 

Lietuvai įstojus \ Jungtines 
Tautas 1991 rugsėjo 17 d., G. 
Damušytė dirbo savanore Lie
tuvos Misijoje Jungtinėse Tau
tose. 1992 sausio 13 d. įstojo į 
Lietuvos diplomatinę tarnybą. 
Dirbo patarėja LR Misįjoje 
prie JT humanitariniams, so
cialinio vystymosi ir informa
ciniams klausimams. Vadova
vo Misijos veiklai JT pirma
jame komitete (nusiginklavi
mo ir tarptautinio saugumo 
klausimai) ir trečiajame komi
tete (socialiniai, humanitari
niai ir žmogaus teisių klausi
mai). JT Vystymo programoje 
(UN Development Program), 
JT Vaikų fonde (UNICEF) bei 
kituose JT padaliniuose. Dirbo 
Misijos spaudos atstove. 

Nuo 1979-1991 m. Gintė 
Lietuvių katalikų religinės 
šalpos reikalų (LCRA) vedėjo 
pavaduotoja New Yorke, ir tos 
organizacijos žinių padalinio, 
lietuvių informarijos centro 
(LIC) direktorė. Koordinavo 
šalpą Lietuvos katalikų baž
nyčiai ir sąžinės kaliniams. 
Išvystė LIC į užsienyje plačiai 
pripažintą ir patikimą žinių 
agentūrą. Kalbėjo daugelyje 
žmogaus teisių konferencijų 
(Australijoje, JAV-se, Kana
doje) apie Lietuvos padėtį. 
1983 m. liudijo JAV kongreso 
apklausoje. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės siunčiama da
lyvavo Europos Saugumo ir 
bendradarbiaviir.o komisijos 
peržiūros konferencijose, kel
dama klausimus susijusius su 
padėtimi Lietuvoje — Ottawa 
(1985), Paryžiuje (1989), Ko
penhagoje (1990), ir New Yor
ke (1990). 

Gintė Damušytė 
spaudai redagavo 
pranešimus, vertė 
kalbą pareiškurus ir doku
mentus iš Lietuvos. Prieš 
1989-vertė Pogrindžio spaudą; 
sąlygoms pasikeitus Lietuvoje 
— nepriklausomų organiza
cijų atsišaukimus, AT nutari
mus, Lietuves atstovų straips
nius ir t.t. Okupacijos laiko
tarpiu rasė užsienio spaudai ir 
institucijoms apie padėtį Lie
tuvoje, žinutes Laisvosios Eu
ropos ir Vatikano radijo pro
gramoms, ir vėliau, aktualiais 
socialiniais-politiniais klausi
mais. Komentavo Lietuvoje 
įvykius per JAV, Kanados ir 
Austrįjos masines informaci
jos priemones. Atgimimo lai
kotarpiu organizavo Lietuvos 
atstovų susitikimus su JAV 
vyriausybės atstovais, Kongre
so nariais, akademikais, spau
da ir nevyriausybinėmis orga
nizacijomis. Teikė konsul
tacijas į Lietuvą vykstantiems 
JAV Valstybės departamento 
diplomatams, užsienio kores
pondentams ir visuomeninin-

užsienio 
ir rašė 
į anglų 

bendradarbe Kenstono kolegi
joje Londone, AngUjoje. Sure
dagavo JAV Lietuvių Ben
druomenės leidinį „Violations 
of human rights in Soviet-
occupied Lithuania, 1982". 
Buvo redakcijos bendradarbė: 
JBridges" — 1983, „The Ob-
server" — 1984-1991. Ameri
kos visuomenei 1986 paruošė 
vaizdajuoste apie žmogaus tei
sių padėtį Lietuvoje. Pasta
ruoju metu užsienyje publi
kuoti straipsniai: „Litauen 
und die Osze", Osze Jahrbuch, 
Hamburg, 1998; „A Vision of 
the Future with a Look to the 
Past", JDas Juedische Echo", 
Vienna, 2000. 

G. Damušytė reiškėsi Ateiti
ninkų organizacijos pareigose. 
Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjungos vicepirmininkė 1979-
1983; PLB visuomenės reikalų 
komisijos vicepirmininkė 
1983-1988. BATUNo vicepir
mininkė 1979-1988. Pasaulio 
bažnyčių tarybos ekumeninės 
delegacijos į Sovietų Sąjungą 
narė. Pažymėjimai už rašinius 
nuo Amerikos Lietuvių Tary
bos 1982; „Ateities" žurnalo 
1981 ir 1983; už visuomeninę 
veiklą E. Kriaučeliūno fondo 
1984; Korporacijos „Giedra" 
1992. Pažymėta kaip viena 
pasižymėjusių jaunų moterų 
Amerikoje 1983. Priklausė 
JAV politologų sąjungai, JAV 
Katalikų spaudos sąjungai, 
Nacionalinei katalikų komu-
nikatorių sąjungai. 

1991-1996 m. Gintė Damu
šytė buvo direktorė JAV-Bal-
tijos fondo (US-Baltic Founda
tion) taryboje Vašingtone, ir 
1992-1996, Lietuvių Katalikų 
religinės šalpos (LCRA) tarny
boje, New Yorke. 1994 m. Pre
zidento dekretu, Gintei 
Damušytei buvo suteikta LR 
pilietybė. 

DLOC (Detroito lietuvių or
ganizacijų centro) kviečiama, 
Gintė Damušytė bus pagrin
dinė kalbėtoja š.m. vasario 10 
d. Detroite ruošiamame Vasa
rio 16-8H>8 minėjime. Ji taip 
pat dalyvaus Lemonto LB apy
linkės ruošiamoje Lietuvos 
Nepriklausomybės šventėje 
vasario 16 d., PLC didžiojoje 
salėje. 

Paruošė Regina Juškaite-
Švobienė 

1961 m. G. Damušytė dirbo 

* Minios Klaipėdos mies
to ir apskrities abiturientu 
užplūdo uostamiesčio Alma 
Mater. Humanitarinių, Gam
tos ir matematikos, Socialinių, 
Sveikatos mokslų, Menų, Jūrų 
technikos, Pedagogikos fakul
tetuose, taip pat Jūreivystės 
institute vyko atvirų durų die
nos renginiai. Šiemet rugsėjo 
1 d. tikimasi sulaukti apie 
2,000 naujų studentų. Šiuo 
metu Klaipėdos universitete 
studijuoja per 7,000 žmonių. 

* Lito susiejimo su euru 
išvakarėse pritariančių šiam 
sprendimui gyventojų skaičius 
per mėnesį išaugo dar 4 punk
tais ir daugiau nei dvigubai 
viršijo nepritariančiųjų skai
čių. Sprendimui pritaria 52 
proc., nepritaria — 24 proc., 
neturi nuomonės — 24 proc. 
Lietuvos gyventojų, parodė 
Lietuvos banko sausio mėnesį 
atlikti visuomenės nuomonės 
tyrimai. CBNS) 

* Seimas priėmė ilgai to
bulinta Teismų įstatymą, ku
riame atsižvelgiama į Konsti
tucinio teismo sprendimus ir 
Europos Sąjungos teisės nor
mas. Įstatyme nustatyta, jog 
teisėjams turi būti suteiktos 
socialinės garantijos, atitin
kančios jų statusą, bet jiems 
draudžiama gauti kitą atlygi
nimą, išskyrus teisėjo, bei už
mokestį už pedagoginę ar kū
rybinę veiklą. Teisėjų užmo
kestis kaip ir iki šiol bus reg
lamentuojamas atskiru įstaty
mu, tačiau Teismų įstatyme 
reglamentuota teisėjų atosto
gų trukmė ir pensijų dydis.csNS) 

DRAUGAS, 2002 m. vasario 2 d„ šeštadienis 

„MUZIKOS BARŲ" ŽURNALO 70 METŲ 
SUKAKTIS 

Neseniai gautame 2001 me
tų „Muzikos barų" Nr. 11-12 
yra rašoma apie šio žurnalo 
70-mečio minėjimą. Sužinome, 
kad 2001 m. spalio 1 d. Lietu
vos teatro, muzikos ir kino 
muziejuje buvo atidaryta pa
roda — „Muzikos barai 1931-
2001", kuri veikė visą mėnesį. 

Tos dienos vakarą šiame 
muziejuje taip pat vyko konfe
rencija tema „Muzikos propa
gandos problemos Lietuvos ži-
niasklaidoje". Čia savo mintis 
išsakė žurnalą leidžiančios 
Lietuvos muzikų sąjungos pre
zidentas, prof. Rimvydas Ži-
gaitis, muzikologas, „Muzikos 
barų" redaktorius nuo 1989 
iki 1997 metų Vaclovas Juod
pusis, Lietuvos muzikos aka
demijos Muzikos istorijos ka
tedros vedėja doc. Jūratė Gus
taitė, dabartinė leidinio redak
torė doc. Audronė Nekrošienė 
irkt. 

Spalio 6 d. Vilniaus rotušėje 
buvo surengtas iškilmingas 
vakaras — koncertas, skirtas 
„Muzikos barų" žurnalo 70-
mečiui. Išvakarėse gautas ir 
Lietuvos prezidento Valdo 
Adamkaus sveikinimas žurna
lui, surengtos radijo bei tele-
zijos laidos šiai sukakčiai pa
minėti. 

Vėliausias žurnalo numeris, 
kaip ir ankstesnieji, yra pilnas 
įdomios medžiagos ne vien tik 
muzikams, bet ir muzika be
sidominčiai visuomenei. Daug 
vietos yra skiriama dabarti
niam Kauno Valstybinio mu
zikinio teatro vadovui, reži
sieriui Gintui Žiliui, jo am
žiaus 60-mečiui paminėti. Šio 
numerio viduryje dar yra įseg
tas lyg ir atskiras leidinėlis, 
kuriame vaizdais bei tekstais 
pasakojama apie šį pasižymė
jusį menininką. 

Sukaktuvininkas yra gerai 
pažįstamas ir Čikagos lietu
viams, nes jis 1996 ir 1997 
metais, bendradarbiaudamas 
su Čikagos Lietuvių opera, su
režisavo šio vieneto pastatytos 
operos — K V. Banaičio „Jū
ratę ir Kastytį" bei F. Flotovo 
„Martą". Žurnale yra ir Čika
goje darytų nuotraukų bei at
siliepimų iš „Draugo" dienraš
čio apie G. Žilio veiklą Čika
goje. 

Beje, iš Ginto Žilio žurnale 
spausdinamos biografijos suži
nome, kad jo tėvas — Lietuvos 
karo aviacijos kapitonas, 1944 

m., kaip ir daugelis mūsų, pa
sitraukė į Vokietiją. Vėliau iš
vyko į Kanadą, kur mirė 1967 
metais. 

Žurnale plačiai rašoma apie 
„Carmina Buraną" operą, įdėti 
dainų tekstai (vertėja Birutė 
Pūkelevičiūtė), pagal kuriuos 
kompozitorius Carl Orff sukū
rė muziką. 

Skaitytojai gali susipažinti 
ir su kitu, Čikagoje viešėjusiu, 
muziku klaipėdiečiu prof. Al
giu Zaboru. Kaip žinome, jis 
1998-2000 m. buvo atvykęs į 
mokslines bei kūrybines sta
žuotes Lituanistikos tyrimų ir 
studijų centran. 

Žurnale rašoma ne vien apie 
muziką: čia randame Helmuto 
šabasevičiaus rašinį „Raudo
noji Žizel", Petro Skirmanto 
„Rusų balerinos istorija Lietu
vos baleto scenoje". 

Yra duodama ir trumpesnių 
staipsnių apie Lietuvos muzi
kinį gyvenimą, iš kurių gali
ma sužinoti apie koncertus bei 
atlikėjus Lietuvoje. 72 žurna
lo puslapiai pilni įdomios ra
šytinės bei vaizdinės medžia
gos. 

Prie šio numerio taip "pat 
pridėta ir kompaktinė plokš
telė su Lietuvos nacionalinio 
simfoninio orkestro muzika, 
kartu su Kauno valstybiniu 
choru bei solistais atlikta Carl 
Orff „Carmina Buraną". 

Muzikos meno ir mokslo 
žurnalas „Muzikos barai" yra 
leidžiamas Vilniuje. Jo adre
sas: Gedimino pr. 32-2, 2001 
Vilnius, Lithuania. Jį galima 
užsisakyti ir užsienin. Prenu
merata oro paštu metams 
(kartu su kompaktinėmis 
plokštelėmis) 60 dol. „Draugo" 
skaitytojus kviečiame šiuo 
žurnalu labiau susidomėti. 

Ed. Šulaitis 

P' 
I 
Vn Yra ir pareigų I I 

Dr. P. Kisielius 

J Vasario 16-tos dienos proga, užsakykite 
! DRAUGĄ savo draugams, vaikams, 
I anūkams, giminėms 
I ir pažįstamiems 
j (pirmą kartą pre-
I numeruojant tik 
I $65.00 metams JAV) 
I Mes nusiųsime 
J gražų pranešimą 
I kad Jūs 
I užprenumeravote 
[DRAUGĄ jų vardu. 

Siųskite: 
Vardas, pavardė . 

Adresas 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
k. 

Miestas, valstija, zip code 

Dovanoja: 

Vardas, pavardė 

Adresas 

Miestas, valstija, zip code 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
I 
I 
I 
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I 
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Siuto m o k y t i s 

S iū lo d a r b ą 

& DA 

.• 

. 

B & DA — vienintele mofejįffcfc; 
kurt garantuoja pagalbą ^idartunant 

Mokykla ruošia šiuos specialistus: 
* Dantistų asistentus, turinčius 
kompiuterio ir medicininių sąskaitų žinių 
* Medicininės sąskaitos ir inkasavimas 

Šios mokyktes studentą gaH lankyti 
nemokamas angių Kalbos pamokas. 

Du mėnesiai — ir jOsu rankose puiki spedaiyoė! 

847-568-1560 
4728 Gakten, Skokie 

S i ū l o m o k y t i s 

ILLINOIS MILUI N TRAINING 
CENTER siūlo kursus: 

* EKG, Phiebotomv. Medical Computer 
Biling (buhalterija 

* Stomatologo padėjėjo 
Užsiėmimai vyksta sekmadieniais Praktika 

atliekama savaites dienomis, dirbau; 
specialistų biuruose jums patogiu laika 

Baigė kursus gausite baigimo sertifikatą bei 
reziume. Įsigykite protesiju. lunnčia. Adele 

paklausą. Sveikatos apsauga - viena 
sparčiausai augančių ir pirmoji iš vričių. 

kun atsistatmeja po ekonominio 
nuosmukio TAI RiiIŠKIA DARBĄ ' 
Būk protingas. Pradek didžiuotis sa\.> 

laimėjimais bei sėkme 
Daugiau informacijos tei. S47-392 S«SU 

Susikalbėsite- rusiškai 
Kvalifikuotiems studentams siūlome 

patogius apmokėjimo planas 

50 m. moteris ieško darbo 
prižiūrėti seną žmogų. Gaii gyventi 
kanu. Turi medicininį išsilavinimą. 

praktikos Amerikoje. Vairuoja 
automobilį. Tel. 815-730-3865; 

8I5-919-4646. 

Perku darbą su grįž' 
*gyvenimu. Brangiai 

Siūlyti keitimus 
angliškai, turiu aul 

nia arba su 
mokėsiu 
Kalbu 
omobilį. 

Tei. 773-386-6588. 

I v a i r u s 

^^zepteP ZEPTHR — tai sveikatos ;r s/eikc 
gyvenimo budo misija. 

Prestižas, kokybė, skonis, sveikata, unikalus gydymas šviesa — tik 
Šveicarijos kompanijoje ZEPTEP.. Visuomet laukiame jūsų patardami, 
padėdami įsigyti visą produkciją. Suteikiame nemokamą informaciją. 

netgi galimybę įsidarbinti ir gauti dovanas. 
Kompanijos atstovai Aldona ir Gintautas. 

Tei. 847-945-0656, 703-917-9330 (mobilus). 

8900 SOUTU AfcCHHK RO.*.;>, WUKfW SfltMCS, ItUROtt TrJ. 7C8.83'9.1O0O 

Šešios pokylių salės - tinka įvairioms progoms. 

f i/l I 

35 iki 40 svečių 

BofdaaxHoūm 

W 
40 iki 60 svscų 

Puikus maišias, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 

mm 
•00 ik 135 svečiu 

0 0 1 * 
eo ik j i co svečių 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

m 

:2z ,KJ 1/5 svęčkj 

mmmm 
225 iki 553 svečiu 

Ieškau vairuotojo, turinčio 
CDL klasės teises. Patirtis — 
ne mažiau kaip šeši mėnesiai. 

Darbas vietoje (local). 
! Tel. "08-774-9648. Saulius. 

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo trans
portą ir važinėti greitkeliais į 
vakarinius priemiesčius. Skam
binti po 6 v.v., teL 815-439-0037. 

Ieškome subrendusios moters 
su patirtimi auklėti naujagimį. 

Gyvename šiaurinėje Čikagoje. 
Kreipkitės 

tel. 773-293-1492. 

Alternative Home care looking 
for responsible come-and-go. live 
n care sivers and CNAs. Mušt be 

able :o speak, read and write 
Enghsh. Mušt drive and be able to 
lift References and „green card" 

required. TeL 630-654-6580. 

Reikalingi darbuotojai 
parduotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai. 

.Atlyginimas nuo $1,500 iki 
sfcoO. Tel. 615-554-3161. 

S I Ū L O M E DARBUS! 

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

ALLCARE 
Employment Agency 
Tel. 773-736-7900 

P a r d u o d a 

PARDUODAME B U L V I Ų 
TARKAVIUO 

MAŠINAS 

į 800-775-7363. 773-434-7919 

Parduodami automobiliai. 
R A N D A U T O CARE ESC. 

Tel. 708-655-4758: 
847-361-4620. 

Robertas ir Raymondas 

P e r k a 

Pirksiu lietuviškas 1925, 1926, 
1938 metų monetas. Už 1938 m. 

10 litų monetą su Gedimino 
stulpais mokėsiu gerą kainą. 

Tel. 630-916-6210 nuo 7 v.r. iki 
10 v.v. Kviesti Casey arba Vai. 

• 
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How easy Is it to getfiwnChicago;fe.Vfml^?|^ 
As easy as SAS. , j P " : " 

From Gncago we offer daily service to Vilnius 
with a hassle free eonneetion through our 
Copenhagen Airpori. And when returning, you 
ca.i enjoy šame day fravei via Copenhagen back 
to Chicago. 

Find out just how easy we can make your 
next trip IO Vilnius. And remember, when you 
travel with SAS, you can eam mileage credrt 
with Unrted's Mileage Plūs* or SAS' 
EuroBcnus™ frecuent tiyer program. 

For ir.formation on soecial fares and 
schedules contac't your Travei Agent or SAS at 
800-221-2350. Or visit us at 
www.scandinavian.net 

It's Scandinavian 
S4J 

Namų remonto ir statybinės paslaugos 

A C HOME CONSTRUCTION INC. 
Licenscii roofing coniractor 
Dengiame naujų konstrukcijų 

stogus, se:ius keičiame Į nauius 
Plokšti -:os:ai. smulkūs slogų 

pataisymu Tel. 708-417-7833. 

Dedame medines grindis, 
darome „deck". staliaus ir 

kitus smulkaus remonto 
darbus. Aukšta darbų kokybė. 
žemos katnos.Turiu draudimą. 

Tel. 773-254-0759; 
847-525-9275 (mob.), Žilvinas. 

ELEKTROS 
[VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

STASYS'CONSTRUCTION ] 
Staliaus 
virtuve 
keram i f 

"soffits", " 
ir"shir; 

dažymas 

te 

:arbai. rūsių, vonių ir 
engimas, priestatai; 
s plyeiės: "sidings", 

leckaT, "gutters", piekšti 
i' stogai: cementas, 
"jriu darbo draudimą. 
S.Benetis. 
530-241-1912. a 

A & 5 24 HRS, 7 DAYS 
773-531-1833 

(angliškai) 

(TONY) ANATOLUUS BACKO 
T T ^ I 7-6768 (lietuviškai ir ruaškai) 

FREE ESTIMATE 
Apšildymo ir saldymo sistemų 

visapusiškas aptarnavimas 
ir instaliacija 

AMBER CONSTRUCTION Co. į 
Dengiam. ogai. kalamas ..siding". j 
atliekami u nento, ..plumbmg'bei \ 

kiti namų remonto darbai 
,Jl^icen«u, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui. 
tel. ^73-767-1929. 

Dedu medines grindis, 
keramikos plyteles, marmurą. 

„Perg</\ linoleumą. 
restauruoju parketą. Atlieku 
lauko ir vidaus dažymus, kitus 

namu darbus Tei. 708-460-9338. 

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

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

v a i r i o s p a s l a u g o s 

Taisau kompiuterius, surenku 
naujus pasai jūsų pageidavimus. 

Anglu sa!bos mokymosi 
programos, žodynai. Pajungiu visų 

rūšių intemetą ir 1.1. Palydovinė 
(GPS -avigacinė įranga 

sunkvežiimams. automobiliams 
niekada nerasiklvsite Amerikoje;. 

Tel.773-436-6836. 
E-mail: dtdas@hotmail.com 

ATLANTi 
xpress 

SIUNTINIAI LAIVU IR AIR CARCO. 
PRISTATOMA 1 LIETUVĄ. BALTARUSIJA, 
LATVUĄ, ES'IJA. RUSIJĄ IR UKRAINA 
8801 S. 7811tAvE. BRIDGEVTSW. M 6045o 
Tel: (8O0)-7'?-7363. (708)-599-9b8O 
2719W.71 SIK. C:HICA<K). WL60tt29 
Tel: (773)-4.^4-"'n9, Kax:(773)-434-791 Į 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

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

ALTOMOSILiO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas ^raik Zapolis ir Off. Mgr. Auksė 
S. Kane kalba iietaviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
32G8 1/2 VVesi 95th Street 

Tei. (708) -124-8654 
(773? 581 -8654 

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

darbus. Variklio kompiutennis 
patikrinirrias. Nuolatiniams klientams 

nuolaidos. Parduodame naudotus 
automobilius ?800 W. 79 S t 

Tel. 773-582-0183; 773-582-0184. 
Kalbame lietuviškai. 

Padedu išsilaikyti „International 
Driver's License", gauti ID kortelę 

ir ,.7axpayer Indentificaticn 
number" Vežu į darbo agentūras. 

Tei. 708-449-2519: 
708-935-3532. 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

2346 W 69th Street 
Te!.: 773-776-1486 

K i r p ė j u p a s l a u g o s 

KIRPĖJA, 
turinti didelę darbo patirtį, kerpa 
vyrus ir moteris, atlieka cheminį 

sušukavimą, dažo plaukus, 
antakius, blakstienas. 

Pagal paseidavimą atvyksta į 
kliento namus. 

Tel. 773-918-0851; 
773-844-3649, Regina. 

S K E L B I A I 
Nekilnojamasis turtas 

Salone „Miražas" kirpėja 
SKIRMANTĖ tvarko plaukus i 
vyrams ir moterims. Susitarus, s 

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

namų tel. 708-612-9524. 

I m i g r a c i n ė s i r v i z ų 
p a s l a u g o s 

M o k e s č i ų s k a i č i u o t o j ų 
p a s l a u g o s 

Vizos j JAV Lietuvoje. 
Apmokėjimas po fakto. 

Tel. 773-575-5586 Čikagoje; 
8-285-35728 Lietuvoje; 

ei. paštas: gitrama'ą hotmail.com 

ATTENTION I M M I G R A N T S ! 
Free assetiment for 

. įpptiont* interested in 
įppjying for 

PERMANENT RESIOENCE I N 
CANAOA 

CAIICTS 1 - 7 7 5 - 7 7 5 - 2 5 0 6 

M/ have 8 yc i rs of 
• tpcrieiKO in immigra t ion t o 

Canada 
Vi%it C I ^ vvebslte w l t h over 

200 000 hits a m o n t h . 
www.immigration tcrvlce tom 

INCOME TAX SERVICE 
Dabartiniai pajamų mokesčių 
įstatymai žymiai apsunkino ir 

•ateityje apsunkins metinį 
mokesčių formų užpildymą. 

Profesionaliam, sąžiningam ir 
konfidencialiam patarnavimui 

kreipkitės: 
P R A N A S G. MEILĖ, CPA 

5516 W. 95 St., 
Oak L a w n , IL 60453. 

Tel. raštinė 708-424-4425. 

1 Virgis Tvaskus, CPA, 
u/pildo ĮKiįumų mokesčių 

fn--'n;is. Sknmbinti 
tol. 708-448-8468; 

312-762-4653. 

Kraustymosi paslaugos 

MOVING 
IIpametis profesionalus 

kraus'ymas Čikagoje n i kims 
valstijas 

GEDIMINAS 
708-387-9144 

M o v i n g f Profesionalus 
k r a u s t y m a s Čikagoje ir 

už jos r i b t . 
I švežame senus da ik tus , 

šiukšles ir k t . 
Te l . 6 3 0 - 8 1 6 - 7 1 1 4 . 

Į v a i r ū s 

_ 

£iis to UTHUAMA 
rfrom20.9^min 

Great rates to the ręst o( the wo:kl - ary day nny timo 
(-*• For information rali l.ong Distance Post: 

WWW.U>POST!COW 1-800-449-0445 

A u d r i u s M iku l i s 
Tei: 630-205-9262 
Pager: 773-260-3404 s«m.<>« 
E-mail: amikulis@usa.com 
įvairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas 
* Pardavimas 
* Surandame ^ - ^ 

optimaliausią finansavimą 

O r t h J i K - rSi 
New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
VoneMai:773«54-78» 
Fax: 708-361-9618 

DANUTĖ 
MAYER 

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

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

GREIT PARDUODA 
Landmark 

* * ! properties 

IN 
Bus. 773-229-8761 
RSS. 708-425-7180 
Mot* 773-6004)206 
Pager 630-314-4330 

RIMAS STANKUS 
• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

OnMfc 21. 
Accent 

Homefinders 
9201 S. Cicero 
Oak Lawn, Illinois 60453 
Business (708) 423-9111 
Voice Mail (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
R M . 708-423-0443 

ASTA T.MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose 

Alexaader J. Modos, 
LTD 

Reahort 

,3UD" 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 
Bus. 773-7674655 Pg. 773-2S8-MM 

Fax773-7t7-MU 

Siūlo i š n u o m o t i 

For Rent 
2 bedroom. 2 floor, appliances, 

heat and Utilities included. $600. 
No pets, no smokers. 
Tel. 773-585-6395. 

TeHu pasfsugas psfduodant 
ar perkant namus, butus, 

žemės sklypą.Veltui 
įkainoiu nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunant finansine, paskolą. 

O ' F L A H E R T Y R E A L T O R 8 
4 B U I L O E R 8 , I n o . 

GRAŽINA JONAVlClENĖ 
708-430-1000 
708-508-6501 

mob. 708-203-5242 
]onavlclusOhome.com 

P a r d u o d a 

Oak Lawn rajone 
išnuomojamas 3miegamųjų 
butas. Netoli 294 greitkelis, 

„molas", šalia parkas 
Tel. 708-430-3979. 

Kaune, Žaliakalnyje, 
parduodami 2 gražiai 

. suremontuoti vieno ir trijų 
kambarių butai. Kreiptis 

tel. 773-376-6051, po 6 v.v. 

I š n u o m o j a m a s 
a p š i l d o m a s 4 k a m b . 

1 mieg. butas 67 & Whipple apyl. 
$415 į mėn. + „security" 
Tel. 773-434-4543 

Parduodamas 2 miegamųjų 
butas Vilniuje. Žvėryne. 

Puiki, rami vieta, netoli miesto 
centro, naujai suremontuotas. 
su galimybe įsirengti palėpe. 

Tel. 773-324-7573. 

Summit rajone išnuomojamas 
vienas kambarys* su baldais. 

Kaina S325. 
Tel. 708-594-1184. 

Tai - Jūsų. laikraštis 
DRAUGAS TMf UTMVAM1AM WO«lD-W10t O A I l * 

Jos neskaitote „Draugo"? 
Tada mums ners apie ką kalbėti.. 

į v a i r u s 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 VV. Archer Ave., Chicago. U- 60638 

T * 773-581-8500 
* Lietuviška duona ir raguoliai 
* Vestuviniai ir įvairūs tortai 
* Lietuviškas maistas — „catered" 
* Siunčiame mūsų produktus UPS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

"KAVINĖS" " 
• į* Į. Į., a J . , —, Jk j t i . t L . wi mg t — - l ^ ^ t - * , ^ ^ ^ k 

KfipyMoo prodMa r uzratvkaa nnOTK) osnre 

Br#* 

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. nuo 
6:30 v.r. iki 5:30 

v.<p.p. 

606 W. Roosevelt, 
Chicago. IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p. 
šestnuo8v.r.id'2v.p.p. 
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JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

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

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

KAIP IŠVENGTI TAPATYBĖS VAGYSTĖS 
Asmens tapatybės pavogimo 

nusikaltimai vis dažnėja. Tai 
atsitinka, kai kas nors pava
gia jūsų asmenišką informa
ciją, pvz., jūsų banko sąskai
tos numerį, „Soc. Security" 
numerį ir tada naudodami 
tuos numerius, „išvalo" jūsų 
banko sąskaitą, pridaro skolų 
jūsų vardu, arba „sutvarko" 
ir banko sąskaitą ir dar j ums 
skolų pridaro. Valdžios duo
menimis, apie 400,000 žmo
nių kiekvienais metais t ampa 
tokių sukčių aukomis. 

Nors bankai daro viską, kad 
to išvengtų, bet t ikrasis apsi
saugojimas priklauso nuo jū
sų. Čia keletas patarimų tuo 
reikalu. 

1. Niekam neduokite savo 
finansinės informacijos telefo
nu: jūsų einamosios sąskaitos 
numerio, a r kredito kortelės 
numerio ir ypač „Soc. Secu
rity" numerio. Tokią informa
ciją galite duoti t ik tada, jei 
jūs pats paskambinate ir ži
note asmenį ar organizaciją, 
su kuriais kalbate . Neduokite 
tokios informacijos jokiam 
svetimam žmogui ir net tada, 
jei jis sakytųsi esąs iš jūsų 
banko. 

2. Praneškite savo bankui 
tuojau apie dingusius a r pa
vogtus čekius. J ū s ų bankas 
sustabdys išmokėjimus tiems 
čekiams, kurių numerius pra
nešite, kad pamest i ar pavog
ti. Kada gauna te naujų čekių 
siuntą, visada tuoj patikrin
kite, kad niekas nebūtų pa
vogta. 

3. Laikykite iškeistus, su
grįžusius iš banko čekius ir 
naujus nenaudotus čekius 
saugioje vietoje. 

4. Praneškite bankui apie 
įtartinus teiravimusis telefo
nu, pvz., k laus ian t jūsų banko 
sąskaitos numerio, kad klau
sėjas, esą skambinąs iš jūsų 
banko, galėtų patikrinti jūsų 
banko pranešimą, arba siūly
mą įvairių laimėjimų a r do
vanų. 

5. Saugokite savo ATM nu
merius (PIN) ir ATM atkar
pėles. Vagys gali j a i s pasinau
doti ir išimti iš jūsų sąskai
tos pinigus. 

6. Nenumeskite įvairių kre
dito kortelių institucijų finan
sinių pasiūlymų, kuriuos gau
na te paštu. Sudraskykite juos 
smulkiai prieš išmesdami, 
kad vagys negalėtų ja is pasi
naudoti , prisidengę jūsų ta
patybe. Sudraskykite ir kitus 
finansinius dokumentus , pvz., 
banko pranešimus arba kitus 
finansinius dokumentus prieš 
juos išmetant. 

7. Nedėkite laiškų, kuriuos 
norite išsiųsti an t a r į jūsų 
pašto dėžutę, kad pašt ininkas 
juos paimtų. Išmeskite siun
čiamus laiškus į t am tikslui 
skir tas pašto surinkimo dė
žes. Užuot pašt ininko, kuris 
surinktų jūsų paštą, vagys 
gali pasinaudoti jūsų paštu ir 
pasisavinti jūsų tapatybę. 

8. Jei reguliarios mėnesi
nės sąskaitos, banko ir kiti 
pranešimai neateina, pa
skambinkite įstaigai, bankui 
ir paklauskite kodėl. Gal kas 
neteisėtai užpildė jūsų adre
so pakeitime kortelę ir patei
kė ją p&ocui, kad nukreiptų 
j u m s skirtą informaciją kitu 
adresu ir tada... 

9. Jei jūsų sąskaitose ar 
pranešimuose yra į tart inų 
dalykų, nepraleiskite ta i pro 
pirš tus . Tuoj pat ikr inki te , kad 
užbėgtumėte už akių galimai 
suktybei. 

10. Periodiškai pat ikrinkite 
savo kredito istoriją. Kredito 
pranešimą galite gauti už ma
žą užmokestį. Trys pagrindi
niai kredito biurai, kurie to
kią informaciją teikia, yra: 

Equifax 800-685-1111, 
Experian 888-397-3742, 
TransUnion 800-916-8800. 
Atkreipkite dėmesį į aukš

čiau duotus pa ta r imus . J ū s ir 
jūsų bankas gali užbėgti už 
akių sukčiavimams, nuo ku
rių galite nukentėt i . 

Pagrindinis dalykas: jei tu
rite klausimų ar rūpesčių dėl 
savo finansinių reikalų, ar bi
jote, kad kas nors nepavogtų 
jūsų tapatybės, nueikite į savo 
banką ir apie tai pakalbė
kite. 

Naudotasi informacija 
įvairios spaudos. 

i š 

„REVERSE MORTGAGES" — PASKOLA 
UŽSTATANT NAMĄ 

„Reverse mortgages" arba dicinei namo paskolai, skola 
namų paskola, užs ta tant tu
rimą namą, tai y ra perfinan-
savimo galimybė vyresnio 
amžiaus žmonėms, kada jie 
yra jau gerokai numokėję ar 
visai išmokėję savo nuosa
vybės — namo paskolą ir turi 
nemažą „eąuity" turtą. „Equi-
ty" reiškia jūsų namo vertė, be 
skolos už jį, kurią dar tur i te 
už namą užmokėti. Juo ilgiau 
gyvenate t ame n a m e ir moka
te skolą, tuo didesnis yra jūsų 
turtas — „eąuity" ir mažesnė 
skola. 

„Reverse mortgages" taisyk
lės yra kitokios, negu tradici
nių namų paskolų. Pagal tra
dicinę namo paskolą, skolinto
jas duoda pinigus žmogui, 
kuris skolinasi — duoda vadi
namą namų pirkimo paskolą 
—„mortgage". Kai žmogus mo
ka tą paskolą, jo skola skolin
tojui mažėja. Tuo pačiu jo 
„equity" — tur tas didėja. 

„Reverse mortgage" skolinto
jas duoda namo savininkui 
pinigus — paskolą pagal nuo
savybės vertę, be reikalavimo 
tuojau atmokėti, nes skolinto
jas tikisi atmokėjimo, parduo
dant nuosavybę kada nors 
ateityje. Kaip kontrastas tra-

„reverse mortgage atveju au
ga, laikui bėgant, o namo savi
ninko „eąuity" — tu r t a s ma
žėja. 

Dažniausiai „reverse mort
gages" atveju galite pratęsti 
skolos atmokėjimą per ilgesnį 
laiką. Kai kurie „reverse mort
gages" neturi atmokėjimo įsi
pareigojimų tol, kol jū s gyve
nate tame name, nepaisant , 
kaip tai ilgai būtų. 

Daugelyje „reverse mortga
ges" atvejų, skolintojas atsi
žvelgs į jūsų amžių, kiek 
„eąuity" — namo išmokėta 
kaina, turite, tuolaikinius pas
kolų procentus, kad nusta
tytų, kokią sumą jums galima 
paskolinti. Tada jūs gausite tą 
paskolą vienu šių būdu: 

1. gausite vieną didelę sumą 
iš karto, duodamą j u m s gry
nais pinigais, arba užmokės 
jūsų kitas skolas, arba ir pini
gais, ir skolų užmokėjimu; 

2. gausite nus ta ty tus mė
nesinius mokėjimus, kurie bus 
j u m s siunčiamai nustatytą 
laiką. Tai vadinasi terminuo
tas planas — „term" planas; 

3. gausite mėnesinius mo
kėjimus (mažesnius), kurie 
bus jums mokami tol, kol gy

vensite tame name. Tai vadi
nasi „tenure" planas — są
lygines ilgalaikės sutarties 
planas; 

4. gali būti suteiktas kredi
tas jūsų patogumui — gali 
būti sujungti abu planai kartu 
— tai „term" ir „tenure" planai 
kartu. 

„Reverse mortgage" — pas
kola, užsta tant namą, gali 
būti geras būdas, reikalui 
esant, gauti pinigų dabar, re
miantis jūsų namo verte, ne
paisant a r tur i te finansinių 
sunkumų a r ne. Jei domitės 
tokia paskola, tur i te būti labai 
atsargūs dėl visos eilės prie
žasčių. 

Svarbiausia — tokią paskolą 
imti, tur in t omenyje namo 
vertę — „eąuity", galite tik 
vieną kartą. Jei j au paėmėte 
„reverse mortgage" — paskolą, 
užstatydamas savo namą ir 
pinigus išleidote, ateityje ne
beturite tur to , kurį galite 
užstatyti, kaip šiuo atveju 
namą, gauti paskolai. 

Pvz., jei panaudojate namo 
vertę, kaip galimybę gauti, 
„reverse mortgage" ar kitą 
panašią paskolą, kai jums 
buvo 65 metai amžiaus, namo 
vertė — „eąuity" negalės 
padėti jums mokėti už jūsų 
priežiūrą namuose ligos atve
ju, jei jums to reikėtų. 

Kiti „reverse mortgage" — 
namo užstato paskolos minu
sai: 

1. Išlaidos gauti tokią pas
kolą gali būti labai didelės. 
Kai kurie skolintojai reikalau
ja užmokesčio už tokią pas
kolą net iki 5,000 dolerių ar 
daugiau. Je i j ums reikia to
kios paskolos, užsta tant na
mą, ieškokite įstaigos, kuri 
ima mažiausius mokesčius. 

2. Pinigų, kuriuos gausite, 
gali jūsų reikalams neužtekti. 
Pvz., 65 metų žmogus, kurio 
namo vertė yra 50,000 dolerių, 
gali gauti t iktai 100 dolerių 
per mėnesį, imant tokią 
„term" — terminuotą paskolą. 
Žinoma šie apskaičiavimai 
gali keistis pagal įvairias są
lygas. 

3. „Reverse mortgage" — 
namo užstato paskola gali 
turėti neigiamos įtakos, pra-
šant-gaunant kai kurią val
džios paramą, pvz., SSI ar 
Medicare. Ši paskola neturi jo
kios įtakos į „Soc. Sec." pensi
jos mokėjimus. 

4. Kai kurie neaiškūs pas
kolų davėjai siūio labai nepa
lankius j ums „reverse" arba 
tradicines namų paskolas. Jei 
jums reikia „reverse" pasko
los, derėkitės tik su gerą 
vardą turinčia įstaiga, kuri 
turi gerą tų paskolų pro
gramą. 

5. „Reverse" paskola pasun
kina jūsų namų perėmimą 
palikuoniams po jūsų mirties. 
Paprastai tokią paskolą tu
rint, jūsų namas pereina sko
lintojui, jei jūs iš to namo 
išsikraustote arba mirštate. 
Jei jums reikia pasinaudoti 
savo namo vertės paskola (eą
uity), negalėsite to namo per
leisti savo palikuoniams. 

Jei jums dabar labai reikia 
pinigų, tai „reverse" paskola 
nėra blogas apsisprendimas. 
Tačiau svarbu tą apsispren
dimą padaryti , žinant, ką tas 
gali reikšti ateičiai. 

„Reverse" paskola nėra skir
ta kiekvienam. Prieš imant 
tokią paskolą, nueikite pas 
gerą finansinį patarėją ir ge
rai pasvarstykite visas turi
mas galimybes. Jeigu tokią 
paskolą pasi imate, tai protin
gai tuos pinigus sunaudokite, 
nes atminkite, daugiau pasko
los, naudojant namą užstatu, 
negalėsite gauti . 

Paskutiniu laiku yra duoda
mos įvairios paskolos, bet 
būkite a tsargūs , nes paskolų 
davėjai dažnai nelabai žiūri, 
kad būtų gerai paskolą gavu
siam, tik, kad jie galėtų 
uždirbti. Niekas nieko neduo
da veltui, už viską reikia 

mokėti. O šitokių netradicinių 
paskolų atveju re:Kia už pas
kolą labai ir labai brangiai 
užmokėti. Prieš imant tokią 
„reverse" paskolą, gerai apsi
galvokite! 

Naudotasi medžiaga, gauta 
iš National Consumer Law 
Center. 

* Po p e r t v a r k o s vieš
b u č i u i „ K a u n a s " suteikta 
keturių žvaigždučių kategori
ja. Remontas ir priestato 
įrengimas kainavo 3.2 mln. 
litų. Keturių žvaigždučių ka
tegorija Lietuvoje pripažinta 
dešimčiai viešbučių. Kaune ją 
dar turi „Santakos" viešbutis. 

(KD. Ellai 

* Se imo Žmogaus te is iu 
komitetas (ŽTK) pritarė Lie
tuvos jungtinės metodistų 
bažnyčios prašymui suteikti 
jai valstybės pripažinimą. 
Tokį pripažinimą savo nutari
mu gali suteikti Seimas. Reli
ginių bendruomenių ir ben
drijų įstatymas nustato, jog 
devynias Lietuvoje egzistuo
jančias religines bendruo
menes ir bendrijas — lotynų 
apeigų katalikų, graikų apei
gų katalikų, evangelikų liute
ronų, evangelikų reformatų, 
ortodoksų (stačiatikių), senti
kių, judėjų, musulmonų su
nitų ir karaimų — valstybė 
pripažįsta tradicinėmis, <BNS 

DRAUGAS, 2002 m. vasar io 2 d., šeš tadienis 

A. t A. 
JAMES E. MURPHY 

Mirė 2002 m. sausio 29 d., sulaukęs 81 metų. 
Gyveno Indianapolis, IN, anksčiau Čikagoje. 
Nuliūdę liko: žmona Roma Sideravičiūtė, duktė Victo-

ria Arthur su vyru Eric, svainis Antanas Sideravičius ir 
kiti gimines bei draugai. 

Velionis bus pašarvotas sekmadienį, vasario 3 d., nuo 
2 v.p.p. iki 7 v v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 
S. Archer Ave (arti Derby Rd.), Lemont, IL, ir pirmadienį, 
vasario 4 d. nuo 9 v.r. iki 10:30 v.r. Petkus Marąuette 
laidojimo namuose, 2533 VV. 71 St., Chicago, IL. Laidotuves 
įvyks pirmadienį, vasario 4 d. 10:30 v.r. velionis bus 
atlydėtas į Švo. Mergeles Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 
11 v.r. bus aukojamos gedulingos šv. Mišios už jo sielą. Po 
Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Vietoje gehų prašome aukoti „Saulutės" arba „Lietuvos 
Vaikų vilties" organizacijoms. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nu l iūdę : ž m o n a , d u k t ė , sva in is ir k i t i g i m i n ė s . 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 
arba www.petkusfuneralhomes.com 

LIETUVA 2002 
Pigiausios kainos skrydžiams į 

VILNIŲ 

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

ir kitomis oro linijomis. 

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

VYTIS TRAVEL 
40-24 — 235 St 

DougIaston,NY 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

E-MAIL: 
vTTTOURS@EAETHLINKNET 

WEB.SITE: 
Vv-WW.VYTIST0URS.COM 

ŽIBURIAI 
O F H O M E L A S D 

savaitraštis, didelio formato, 8-10 puslapių, 
reguliari metinė prenumerata - $45.00, 

rėmėjo - $55.00, garbės - $65.00 
Naujam prenumeratoriui pirmiems metams - $35.00 

(JAV-se amerikietiškais doleriais) 

Vardas, pavardė. 

Adresas 

Siunčiu prenumeratą dol., auką dol. 
Laikraščio adresas: 
TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 

2185 Stavebank Rd., Mississauga. ON 
L5C1T3, Canada 

Norintiem susipažinti TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 
siunčiami nemokamai šešias savaites 

2002 m. vasario 1 d., po ilgos ir sunkios ligos, mirė 
mūsų mylima Žmona, Mama ir Močiutė 

A. t A. 
DALIA STANIŠKIENĖ 

Atsisveikinimas įvyks sekmadienį, vasario 3 d., 8 v.v. 
J a k u b s laidojimo namuose , Cleveland, OH. Laidotuves 
pirmadienį , vasario 4 d. Šv. Mišios bus aukojamos 9:30 
v.r. Dievo Motinos parapijos bažnyčioje. 

N u l i ū d ę : v y r a s , v a i k a i i r anūkai . 

A. t A. 
Mokytojas KAZYS PAKELTIS 

Mirė Lietuvoje, su laukęs 100 metų. Šv. Mišios už 
velionio sielą bus a tnašau jamos Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioje šeštadienį, vasario 9 d., 
10 vai. ryto. 

Ve l ion i s bus p a l a i d o t a s Šv. Kaz imie ro l ietuvių 
kapinėse . 

N u l i ū d ę liko: d u k t ė Rima ir ž e n t a s Eugen i ju s 
Balčiūnai , anūkas Vytas bei giminės Lietuvoje. 

Daugiau žinių bus praneš ta vėliau. 

N u l i ū d ę artimieji 

" Atways Witfi Ftower$ 1| 
Gėles visoms progoms 
Gėles į Lietuvą (2-3 biznio dienos) 
Krepšeliai ir vainikai laidotuvėms 
Vestuvinės ir proginės puokštės 
Stalo ir interjero dekoravimas gėlėmis 
Pristatome JAV, Lietuvoje ir pasaulyje 
www.alwayswithflowers.com 

8015 W. 79 St. Justice, IL 60468; Tel. 708-594-6604 J 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 2 4 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. California 10727 S. Pulaski Rd. 
5948 S. Archer Ave. 

5 2 0 0 W. 9 5 St. 
O a k L a w n , IL 

990O W. 143 S t . 
O r l a n d Park, IL 

12401 S. A r c h e r A v e . 
(& 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 H I L L S , 9236 S. ROBERTS ROAD 

M A R Q U E T T E PARK, 6541 S. K E D Z I E AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 1 4 3 St . 

A L L P H O N E S 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA 
MARO.UETTE PARK 2533 W. 71 ST 

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

EVERGREEN PARK. 2929 W 87 ST 
TINLEY PARK. 16600 S OAK PARKAVĘ. 

ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-476-2345 

NATIONWTDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600 
www.petkusfuneralhomes.com 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

ALL PHONES 
1 708-652 5245 

http://www.petkusfuneralhomes.com
http://Vv-WW.VYTIST0URS.COM
http://www.alwayswithflowers.com
http://www.petkusfuneralhomes.com


DRAUGAS, 2002 m. vasario 2 d., šeštadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Pagr ind in iame Lietuvos 
nepr ik lausomybės paskel
bimo minėj ime, ruošiamame 
vasario 10 d. 2 vai.p.p. Maria 
gimnazijos auditorijoje, tarp 
pakviestų svečių yra senato
rius Richard Durbin, šiuo me
tu vedantis kovą JAV Senate 
dėi Lietuvos priėmimo į NA
TO. Gausus dalyvavimas mi
nėjime parodys mūsų visuo
menės vieningumą ir pritari
mą toms kilnioms pastan
goms. Visi yra prašomi vasa
rio 10 dieną paskirti šiam 
tikslui ir gausiai dalyvauti mi
nėjime. 

S u Eugeni jumi Gentvi lu, 
buvusiu ministru pirmininku 
ir Klaipėdos meru. vienu iš 
liberalų partijos steigėjų, susi
tiksime vasario 4 d., pirmadie
nį, 7:30 val.v. Pasaulio lietu
vių centro Bočių menėje. Visi 
kviečiami. Susitikimą rengia 
Lemonto LB apylinkės valdy
ba. 

Ką pasaul io spauda rašo 
apie karą Afganis tane , ką 
praneša apie neramumus prie 
Indijos ir Pakistanos sienos, 
kaip komentuoja Amerikos ir 
Rusijos santykius, kaip žvel
gia į NATO plėtrą, antradie
nio vakarais galite girdėti pa
saulinės spaudos apžvalgoje, 
kurią ruošia Bronius Siliūnas, 
o transliuoja „Margučio II" 
radijas. Lietuviškos laidos 
girdimos kiekvieną dieną, 
išskyrus šeštadienį ir sekma
dienį, 8 val.v. per WCEV ra
dijo stotį 1450 AM bangų 
dažniu ir tęsiasi 45 minutes. 
Be pasaulinės spaudos apžval
gos, čia pranešamos Lietuvos 
naujienos, sporto apžvalga, 
daktarų patarimai, girdimas 
religinis žodis ir literatūriniai 
pasakojimai, skamba lietuviš
ka muzika. Kviečiame klausy
tis! 

Čikagos automobi l ių pa
roda („2002 Chicago Auto 
Show"), gyvuojanti jau nuo 
1901 metų, prasidės vasario 8 
d., penktadienį, ir tęsis iki va
sario 17 d., sekmadienio, veik
dama kiekvieną dieną nuo 10 
vai.r. iki 10 val.r. (pirmąją 
dieną, vasario 8-ąją, paroda 
atsidarys 12 vai.). Didžiausio
je Amerikos automobilių ap
žiūroje galėsite išvysti apie 
1,000 importuotų ir vietinės 
gamybos automobilių, sporti
nių mašinų, autobusiukų, 
sunkvežimių, eksperimentinių 
modelių. Vasario 12-ąją numa
tytos specialios nuolaidos mo
terims, o vasario 13-15 d. lan
kytojai, atnešę po dvi maisto 
konservų dėžutes, gaus įėjimo 
bilieto nuolaidą. Automobilių 
paroda veiks McCormick 
Place. 2301 S. Lake Shore Dr. 
Informacija tel. 630-495-2282. 

DARBO 
KONFERENCIJA 

MOKYTOJAMS 

Š. m. vasario 24 d., sekma
dienį, JAV LB Švietimo tary
ba Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte, Illinois, lituanisti
nių mokyklų mokytojams ruo
šia darbo konferenciją. Ren
kamės į Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misiją 9 vai. ryto 
šv. Mišioms, programą tesime 
Pasaulio lietuvių centro Bočių 
menėje 10 vai. r. 

Programoje dalyvaus dr. Da
lia Katiliūtė-Boydstun, Rita 
Venclovienė, Švietimo tarybos 
narė Marytė Sandanavičiūtė -
Newsom iš Kalifornijos ir mo
kytojos iš Čikagos bei Mairo
nio lituanistinių mokyklų. 
Po pietų supažindinsime su 
naujais vadovėliais iš Lietu
vos , vyks pavyzdinė pamoka 
Maironio mokykloje ir moky
tojų pasitarimas. Pietausime 
drauge ir programą užbaigsi
me apie 3 vai. p.p. Maloniai 
kviečiame ir labai laukiame 
visų mokytojų. 

Dr. E d m u n d a s R i n g u s 
kalbės „Seklyčioje" vasario 6 
d., trečiadienį, 2 val.p.p. tema 
„Lietuviai - žydai istorijos ei
goje". Maloniai kviečiame su
sidomėti šia neeiline paskaita 
ir atvykti. Bus ir bendri 
pietūs, kaip jau trečiadieniais 
įprasta. 

Marija Vaitkus, gyvenanti 
Belleville, IL, „Draugui" lin
kėdama gerų Naujųjų metų ir 
atsilygindama už kalendorių, 
aukoja 50 dol. Ačiū už dėmesį 
ir dosnumą! 

VIZŲ PRATESIMO 
REIKALU 

Prašant Imigracijos įstaigos 
pratęsti vizą - pratęsti lega
laus buvimo Amerikoje laiką, 
yra vartojama 1-539 forma. Ši 
forma buvo atnaujinta 2001 
m. rugsėjo 4 d. Seną formą (iš
leista 1998 m. spalio 13 d.) 
Imigracijos įstaiga vizos pratę
simui priims tik iki š. m. kovo 
30 d. Pildant vizos pratęsimo 
formą, atkreipkite į tai dėme
sį. Vizos pratęsimo mokestis 
INS įstaigai pasilieka tas pats 
- 120 dol. 

JAV LB Socialinių reikalų 
įstaiga „Seklyčioje" (2711 W. 
71st Str., Chicago; tel. 773-
476-2242) turi naujas vizų 
pratęsimo formas. 

Birutė J a s a i t i e n ė 

iš arti ir * « » / / " 
VASARIO 16-OJI 

PUTNAME 
Lietuvos nepriklausomybės 

šventės minėjimas Putname, 
CT, apylinkės lietuviams ren
giamas vasario 17 d. J. Ma
tulaičio globos namų salėje, 
10 Thuber Rd., Putnam, CT. 
Minėjimą rengia LB Rytinio 
Conn. apylinkės valdyba, ku
riai pirmininkauja Vytautas 
Alksninis. Kalbą pasakys ra
šytojas Paulius Jurkus. Meni
nę programą ruošia Romas 
Drazdauskas. Ją atliks vyrai 
dainininkai iš New Yorko 
akordeonu pritariant R. Draz-
dauskui. Po programos — pa
bendravimas. Apylinkės lietu
viai kviečiami dalyvauti. 

R. K. 
SUSITIKIMAS 

PHILADELPHIJOJE 
Lietuvos ambasadorius Vy-

gaudas Ušackas, Lietuvos 
krepšinio federacijos pirmi
ninkas Algimantas Povilionis 
ir įžymus Lietuvos krepšinin
kas, Šiaurės Europos krepši
nio lygos komisijonierius Ša
rūnas Marčiulionis dalyvaus 
Philadelphijoje vyksiančiame 
JAV krepšinio (National Bas-
ketball Association) suvažia
vime. 

JAV LB Philadelphijos apy
linkės valdyba, „Lietuvių na
mų" vadovybė ir vietos sporto 
klubas „Aras" š. m. vasario 8 
d., penktadieni, nuo 5 iki 7 
vai. p.p., „Lietuvių namuose" 
(Lithuanian Music Hali, 2715 
E. Allegheny Avenue, Phila-
delphia, PA) ruošia visuome
nės susitikimą — pobūvį su 
svečiais iš Lietuvos ir iš Va
šingtono atvykstančiu Lietu
vos ambasadoriumi V. Ušac-
ku. Visa lietuvių visuomenė, 
o ypač besidomintys krepši
niu, yra kviečiami dalyvauti. 
Bus proga iš pirmųjų šaltinių 
sužinoti apie dabartinę krep
šinio padėtį bei ateitį Lietu
voje, galimybę pelnyti medalį 
krepšinio varžybose ateinan
čioje olimpiadoje, gauti svečių 
autografus, taip pat „vienas 
prieš vieną" parungtyniauti 
su garsiuoju Šarūnu Marčiu-
lioniu. 

Susitikimo su visuomene 
pagrindinis koordinatorius — 
JAV LB Krašto valdybos vice
pirmininkas sporto reikalams 
Rimas Gedeika. Laukiami lie
tuviai iš kaimyninių telkinių, 
ypač neseniai atvykusieji iš 
Lietuvos. 

„Žiburėlio" Montessori mokyklėlėje draugauja (iš kain s 
Ūla Lapkute ir Lilija Sadauskaite. 

Marija Cyvaitė, 
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Kiekvieną rytą nubudę „Ži
burėlio" Montessori mokyklė
lės mokinukai - Elytė, Ado
mas, Olivija. Julytė ir dar 
dvidešimt trimečių-šešiamečių 
vaikučių galvoja - ką šiandien 
veiksime „Žiburėlyje", ką pie
šime, ką statysime, kokių 
naujų lietuviškų žodžių iš
moksime, su kokiais gyvulė
liais žaisime? 

Kaip pasakoja mokyklėlės 
direktorė Laura Lapinskienė, 
„Žiburėlyje" vaikučiai pripran
ta mokytis, sužino, kaip susi
kaupti, kaip įsitraukti į moky
mosi procesą. Vaikučiai taip 
pat mokosi praktiškų, gyveni
miškų darbelių, matematikos, 
geografijos, gamtos mokslų, 
meno, muzikos ir judesių, var
toja sensorinę (juslinę) me
džiagą - stato, žaidžia kaladė
lėmis, mokosi atskirti spalvas, 
dydžius, ilgius, plotį. Visos pa
mokėlės vyksta tik lietuviškai. 

„Žiburėlis", gyvuojantis nuo 
1983 metų ir įsikūręs Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte, lai
kosi dr. Marijos Montessori 
mokymo principų - vaikų lavi
nimo esmė yra pagrįsta tikėji
mu žmogiškais tarpusavio 
santykiais, pagarba kiekvie
nam vaikui, kiekvienam gy
vam daiktui ir aplinkai. Čia 
sukuriama laisvės ir atsako

mybes atmosil-ra, kuri vai
kams padeda tapti savaran
kiškais, atsakingais, rūpestin
gais ir jautriais piliečiais, sie
kiančiais žinių ir mokančiais 
spręsti problemas. 

„Žiburėlį" lanko trejų-šeše-
rių metų vaikučiai. Per pa
mokėlę visi mokinukai kartu 
būna vienoje klasėje, vyresnie
ji padeda mažesniems, taip 
įgaudami pasitikėjimo ir sava
rankiškumo, o mažesnieji mo
kosi ;s vyresnių ir visi kartu 
dirba pagal savo sugebėjimus. 

Trys „Žiburėlio" mokytojos 
(kartu su direktore) vaikučius 
moko penkias dienas per sa
vaite. Tėveliai gali pasirinkti, 
kiek dienų per savaitę atvežti 
savo atžalas - tris, keturias ar 
penkias (būtina ne mažiau 
kaip tris dienas). Rytinė pa
maina tęsiasi nuo 9 val.r. iki 
12 vai. (prailginta klasė - iki 2 
val.p.p.) ir popietinė pamaina 
- nuo 12:30 val.p.p. iki 3:30 
val.p.p. 

„Žiburėlis" įsikūręs gražioje, 
saugioje vietoje - Pasauliojie-
tuvių centre (14911 127th 
Str., Lemont). Tėveliai, atvežę 
vaikus, gali ramiai juos palikti 
mokytojų globoje, o norintys 
stebėti pamokėlę, mielai kvie
čiami prisijungti (dėl susitiki
mo laiko susitarkite telefonu). 
Be užsiėmimų klasėse, vaikai 
išeina į lauką, į kiemelį, supa
si, sodina gėles, augina gyvu
liukus ir lesina paukščiukus. 

Ateinantį šeštadienį, vasario 
9 d., bus galima patiems savo 
akimis pamatyti, kaip gyvuoja 
„Žiburėlis". Nuo 9:30 val.r. iki 
12:30 val.r. Pasaulio lietuvių 
centre, „Žiburėlio" klasėje, 
vyks lietuviškos Montessori 
mokyklėlės atvirų durų diena 
ir naujų mokinių registracija 
2002-2003 mokslo metams. 
Priimami 3-5 metų vaikučiai. 
J mokyklėlę, kuri džiaugiasi 
JAV LB parama ir yra Ameri
kos Montessori sąjungos 
(AMS) narė, kviečiami atvyk
ti ne tik mokinukų tėveliai, 
bet ir seneliai, draugai. Dau
giau informacijos skambinant 
į mokyklėlę tel. 630-257-8891. 

E. A. 

B E S T 

Matas Lelis p:ido varlių kūno daliu 

DRAUGO FONDAS 
4545 VVEST 63rd STREET 

CHICAGO, IL 60629 
TEL.: 773-585 9500 

PRADEDANT DF ŽIEMOS OLIMPIADĄ 
Šių metų vasario mėnuo 

yra žiemos olimpiados laikas 
Salt Lake City, JAV. Šią olim
piadą pažymėdamas. Draugo 
fondas kviečia visus „Draugo" 
skaitytojus į „olimpines lenk
tynes" su vasario mėnesio įna
šais, kurie bus pažymimi olim
piniais aukso, sidabro ir bron
zos medaliais. Prie medalių 
bus ir specialios dovanos 
laimėtojams. Lenktynėse va
sario mėnesį kviečiami daly
vauti visi senieji Draugo fondo 
nariai ir rėmėjai bei visi nauji 
dalyviai. 

„Žiemos olimpiados" dalyviai 
bus skirstomi į tris grupes: 
aukso, sidabro ir bronzos. 
A u k so g r u p ė j e bus visi, ku

rie paauko? 200 doleriu. Si
dabro grupėje bus visi, kurie 
paaukos 100 dolerių. Bron
zos grupėje bus visi, kurie 
paaukos 50 dolerių. 

Po vasano 28 dienos visi 
dalyviai bus sugrupuoti pagal 
olimpinę sumą į tris grupes ir 
kiekvienoje grupėje loterijos 
būdu bus traukiama laimėtojo 
pavardė, p;, naudojant olimpi
nių lenktynių atkarpą. Visi 
prašomi iškirpti iš „Draugo" 
lenktynių atkarpą, ją aiškiai 
užpildyti, pridėti čekį Draugas 
Foundation vardu ir siųsti: 
Draugo for.das, 4545 West 
63 rd. Str., Chicago, IL 60629. 

Anksčiau skelbta medalių 
skirstymo sistema yra šiuo 
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Olimpinė suma:_$_ 

Vardas, pavardė 

pranešimu supaprastinama, 
sudarant grupes pagal kon
kretų įnašo dydį, panaudojant 
laimėtojo traukimų sistemą, 
kad visi galėtų dalyvauti 
Draugo fondo „Žiemos olim
piadoje". 

Nauji įnašai Draugo 
fonde 

Su 200 doleriu: 
Agnės Bigelis, garbės narė , 

iš viso 1,000 dol., Three Oaks, 
MI. 

Kun. Vytas Memenąs, iš 
viso 400 dol., Riverside, IL. 

S u 100 doleriu: 
Aldona Prapuolenytė, iš viso 

785 dol. Putnam, CT. 
JAV LB Palm Beach apy

linkė, per J. Kulpą, iš viso 400 
dol., FL. 

S u 60 doler ių: 
Salomėja Duobienė, iš viso 

330 dol., Chesnut Hill, MA. 
S u 50 dolerių: 
Jeronimas Kačinskas, iš viso 

150 dol, So. Boston, MA. 
Vytenis Miškinis, iš viso 50 

dol., Cleveland, OH. 
S u 25 doleriais: 
Joana Vaičiulaitienė, iš viso 

150 dol., Bethesda, MD. 
S u 10 dolerių: 
Stasys Bačkaitis, iš viso 65 

dol., Great Falls, VA. 
Visiems nuoširdžiai dėkoja

me. Fondo iždin inkas 

Adresas 

Data Telefonas 

Čekiai rašomi: Draugas Foundation vardu. 
Siunčiami: 4545 W. 63* St., Chicago. IL 60629. 

(ISkirpti ir siusti kartu su čekiu). 

Si€*lt>lmml 
• N a m a m s pirkti pasko

l o s duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės \ 
M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , 
2 2 1 2 W e s t C e r m a k R o a d . 
Tel . (773) 847-7747. 

SHOP & Gallery 

Kviečiame visus į 

Gintaro juvelyrikos parodą 
Retai eksponuojami keturių Europos menininkų gintaro darbai 

Vasario 8 d., penktadienį, nuo 11:00 v.r. iki 5:30 v.v. 
Vasario 9 d., šeštadienį, nuo 10:00 v.r. iki 5:30 v.v. 

4 East Jefferson, Naperville, IL 

Galerija yra Naperville miestelyje, 
truputį į rytus nuo VVashington ir Jefferson kampo. 

Smulkesnė informacija skambinant tel. 

630 548-4003 
Prašome apsilankyti! 

• Automobi l io , n a m ų ir 
l i g o s d r a u d i m a s a t v y k u 
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, B a l z e k o 
muziejuje , 6500 S. P u l a s k i 
Rd. , C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9 . II 
aukštas , tel . 773-581-4030. 

• 27 centai s k a m b i n a n t \ 
Lietuvą, 5.5 c n t JAV, 24 va i . 
p e r parą, 7 d i e n a s p e r savai 
t e , 6 s e k u n d ž i ų i n t e r v a l a i . 
Jokių mėnesinių mokesč ių . 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
l ietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirt imi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel . 
708-386-0556. TRANSPOINT 
— pat ik imiaus ia s r y š y s s u 
Lietuva bei v i s u p a s a u l i u ! 

• Amer ican T r a v e l Ser 
v i c e , Ba lzekas M u s e u m of 
Lithuanian Culture, 6 5 0 0 S. 
Pulask i , 2~i fl., Ch icago , IL 
60629. Tel. 773-581-1200; 800-
422-3190; Fax773-581-1873; 
ATSVL@att.net 

• P E N S I N I N K O " žurna
lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711 W. 71 
St. , Chicago , IL 60629 , t e l . 
773-476-2655. Prenumerata 
metams: JAV-bėse, $15 , kitur 
$25. Išeina 8 kartus per metus. 
Tai vertinga dovana įvairiomis 
progomis. 

• P r i e š u ž s i s a k y d a m i 
p a m i n k l ą ap lankyki te S t . 
Casimir Memorialą, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal 
jūsų pageidavimą, brėžinius. 
Prieš pastatant paminklą, ga
lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
jis padarytas, kaip jau buvo 
jūsų pageidauta. Sav. Lil ija ir 
Vi l imas Nelsonai . Te l . 773-
233-6335. 

• „Saulutė", Lietuvos vai
kų globos būrelis, dėkoja už 
pagalbą našlaičiams, beglo
biams ir invalidams vaikams, 
daugiavaikėms še imoms bei 
studentams Lietuvoje. Aukojo: 
Rita Kliorienė $240 metams 
paremti mergaitę, Baniutė ir 
Romas Kronai $ 1 0 0 , Nijolė 
Kersnauskaitė $20, Mary Cos-
tello $60, Virginia ir Vytautas 
Kupcikevičius $ 2 4 0 metams 
paremti berniuką, Vyt. D. iš WI 
$ 2 4 0 berniuko metinei para
mai, Donatas Tijūnėlis $ 2 4 0 
m e t a m s paremti bern iuką . 
Labai ačiū! „Saulutė" („Sun-
l i g h t O r p h a n A i d " ) , 4 1 9 
Weidner Rd., Buffalo Grove , 
IL 60089. Tel. 847-537-7949. 
Tax ID# 36-3003339. 

• A-a. Aloyzo Kuo lo atmi
n i m ą p a g e r b i a n t , Lietuvos 
vaikų globos būreliui ..Saulute" 
Enata Skrupskel is a t s iuntė 
$600. Aukojo: Marytė Meškaus-
kaitė ir dr. Juozas Meškauskas 
$100 , Viktorija Skrupskel i s 
$250, Enata Skrupskelis $250. 
„ S a u l u t ė " n u o š i r d ž i a i d ė 
k o j a u ž a u k a s p a d ė t i v a r 
g inga i g y v e n a n t i e m s Lietu
v o s v a i k a m s ir re i šk ia u ž u o 
j a u t ą a.a. Aloyzo K u o l o arti
m i e s i e m s . 

• P r a n a s G. Meilė, CPA 
sąžiningai užpildo Income Tax 
formas. Dabartiniai pajamų 
mokesčių į s tatymai žymiai 
apsunkino ir ateityje apsunkins 
metinį mokesč ių formų už
pildymą. Skambinkite tel . 708-
424-4425 . N a u j a s a d r e s a s : 
5516 W. 95 St., Oak Lawn, IL 
60453 . S e k m a d i e n i a i s n u o 
v a s a r i o 3 d. P a s a u l i o l i e 
t u v i ų c e n t r e , L e m o n t , IL, 
n u o 8 v.r. iki 2 v.p.p. 

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

•DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė- v 
darni tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VTDEO 
3533 S. A r c h e r Ave . , Chi
cago , IL 60609. TeL 773-927-
9091. Sav. P e t r a s Bernotas . 

• A m e r i k o s l ie tuviai glo
boja v a r g š u s va ikus Lietu
voje . Pratęsdami paramą ki
tiems metams, $400 — dviejų 
vaikų metinę paramą— atsiun
tė Česlovas Masaitis, Thomp
son, CT. 

P o $150 — metinį vaikų 
paramos mokestį — atsiuntė B. 
V. ir J. Kazlauskai, Chicago, IL; 
William ir Marlene Snyder, 
Elmhurst, IL. 

Dėkojame visiems dosniems 
Lietuvos vaikų rėmėjams. »Lie-
tuvos Naš la ič ių globos" ko
m i t e t a s , 2711 West 71 St. , 
Chicago, IL 60629. 

• A l m o s fondas 
Hal ina Bagdonienė , Oak 

Lawn, IL, aukoja $50. 
Almos ir Lietuvos vaikų 

vardu dėkojame! Aukos nura
šomos nuo mokesčių. Tax ID 36-
4124191. Čekius rašyti „Lit
huanian Orphan Care", pa
ž y m i n t , k a d s k i r t a A l m o s 
fondui. Siųst i : 2711 West 71 
St., Chicago , IL 60629. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatves nuo .Draugo") 
TeL 773-284-0100. 

TeL 630-267-0300, Lemont, IL 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 

Civilines ir 
kriminalines bylos 

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

E-mail: Gibaitis9aol.com 
Toli «ree 24 hr. 888.7766742 

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

IMIGRACINĖSTEISĖS 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 

135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603 
Galimos koiuultacijoa tettadieniai* 

ADVOKATAS 
GINTARAS P . ČEPĖNAS 
6436 SPulasM Rd., CMeago, IL 60629 

Tel 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

mailto:ATSVL@att.net
http://Gibaitis9aol.com

