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„Mažeikių naftos” akcininkai
reikalauja nutraukti sutartį su
„Williams”
kovo 22 d. (BNS)
— Bendrovės „Mažeikių naf
ta” smulkieji akcininkai penk
tadienį kreipėsi į Vilniaus
apylinkės teismą, reikalauda
mi pripažinti negaliojančia
1999 m. Lietuvos vyriausybės
ir JAV bendrovės „Williams
International” pasirašytą įmo
nės valdymo sutartį.
Penktadienį Seime sureng
toje spaudos konferencijoje
smulkiųjų akcininkų tikslams
atstovaujanti teisininkė Ra
munė Dulevičienė teigė, jog į
teismą kreipėsi 48 fiziniai as
menys, turintys įmonės „Ma
žeikių nafta” akcijų. R. Dule
vičienė atsisakė pateikti akci
ninkų sąrašą, tačiau teigė, jog
tarp jų yra įmonės darbuotojų
ir bendrovės „Status” vadovai.
Jos teigimu, šiems akcinin
kams priklauso mažiau nei 5
proc. „Mažeikių naftos” akcijų.
Akcininkai, pasak R. Dulevičienės, mano, kad „Mažeikių
naftos” valdymo sutartis buvo
pasirašyta be akcininkų žinios
ir prieštarauja tiek susivienijimo, tiek visuomeniniams in
teresams.
Pasak R. Dulevičienės, smul
kieji akcininkai reikalauja pri
pažinti bendrovės „Mažeikių
nafta” valdymo sutartį nega
liojančia ir reikalauja už
drausti dabartiniams įmonės
vadovams eiti pareigas.
Spaudos konferencijoje da
lyvavęs buvęs premjeras Ro
landas Paksas, kuris 1999 m.
atsisakė pasirašyti sutartį su
„VVilliams” ir protestuodamas
prieš ją atsistatydino iš vy
Vilnius,

riausybės vadovo pareigų, pa
reiškė tiek jis pats, tiek nese
niai jo įkurta Liberalų de
mokratų partįja (LDP) re
mianti smulkiųjų akcininkų
reikalavimus. „Buvusi pelnin
ga įmonė tampa nemoki. Ne
turime stabilaus žaliavos tie
kimo, modernizavimas visiš
kai nejuda”, teigė buvęs prem
jeras. „Jeigu ir toliau taip
tęsis, tai iš tikrųjų bus metalo
laužas, o paimtos paskolos —
1.5 mlrd. litų — guls ant pa
prastų mokesčių mokėtojų
pečių”, sakė R. Paksas.
Pasak jo, smulkiųjų akci
ninkų kreipimasis į teismą
yra „bene paskutinė galimybė
civilizuotai išspręsti šią įsi
senėjusią problemą”. R. Pakso
nuomone, „Williams” ben
drovė galėtų pakeisti dabar
tinę „Mažeikių naftos” valdy
mo sutartį ir „sudaryti abiem
pusėms naudingą sutartį ir to
liau dirbti”.
„Ne smulkiųjų akcininkų pa
jėgoms tai padaryti, nes sutar
ties nutraukimas susijęs su
kompensacijų mokėjimu ir
daugeliu kitų dalykų”, sakė
Seimo pirmininkas Artūras
Paulauskas, skeptiškai įverti
nęs kreipimąsi į teismą ir bu
vusio premjero R. Pakso vaid
menį šioje istorijoje. Pasak jo,
į „Mažeikių naftos” problemas
reikėtų žiūrėti valstybiškai.
„Mes negalime gąsdinti inves
tuotojų, kad esam tokie nepas
tovūs. Čia reikalingas dialo
gas, o ne bandymas kalbėti iš
jėgos pozicijų”, sakė A. Pau
lauskas.

Trumpai apie viską
* Kauno nepilnamečių
tardymo izoliatoriaus ir

* Seimas priėmė Bau
džiamojo kodekso pataisas,

auklėjimo darbų kolonijos di
rektorius Arnoldas Pranevi
čius ir Lietuvos satyros ir hu
moro kūrėjų asociacįjos prezi
dentas Artūras Orlauskas pa
sirašė bendradarbiavimo su
tartį. Prieš porą mėnesių į
asociacįją susibūrę Lietuvos
humoro meistrai pasiryžę ne
tik patys rengti koncertus, bet
ir skatinti kūrybai kolonijos
auklėtinius. Šiuo metu Kauno
nepilnamečių tardymo izolia
toriuje yra 91, auklėjimo
darbų kolonijoje — 144 jau
nuoliai nuo 14 iki 20 metų.

numatančias sugriežtinti at
sakomybę už automobilio va
gystę. Automobilių vagys nuo
šiol bus baudžiami nuo 2 iki 8
metų laisvės atėmimu. Kartu
jie galės būti nubausti ir pini
gine bauda. Tokiu būdu auto
mobilio vagystė buvo prilygin
ta vagystei, padarytai įsibrau
nant į gyvenamąją patalpą.
Iki šiol už tokius nusikaltimus
buvo numatyta bausti bauda,
pataisos darbais arba iki 4
metų laisvės atėmimu.
<bns>

* Šiaulių akcinės bendro
vės teritorijoje ūkvedys Va

kyklų valgyklose kepti kondi
terijos gaminius. Tokiu būdu
tikimasi per metus 100,000
litų sumažinti mokyklų iš
laidas elektrai. Tačiau nu
kentės nepasiturinčių šeimų
vaikai, kurie neturi pinigų
valgykloje siūlomiems pie
tums. Iki šiol buvo nebloga
išeitis — šiltos bandelės, ku
rios tekainuodavo 30-40 centų.

lerijus Rodinas, kasdamas
kastuvu, užkabino kietą daik
tą. Pamanęs, kad kliudė ak
menį, ūkvedys pasiėmė dalbą
ir pamėgino ja išjudinti kietą
daiktą. Keliskart dalba į žemę
smeigęs ūkvedys užkabino šį
daiktą ir išvertė jį į paviršių.
Rastą 100 kg sveriantį sprog
menį apžiūrėję kariškiai nu
statė, jog tai vokiečių gamybos
karo laikų aviacinė bomba.
Kariškių nuomone, bomba ne
sprogo todėl, kad į minkštą
gruntą įsmigo ne tuo galu.(BNS)
* Kovo 21-osios rytą bu
vęs garsus krepšininkas

Šarūnas Marčiulionis susi
laukė sūnaus. Jį pagimdė 22
metų vilnietė Sandra Chlevickaitė, su kuria Š. Mar
čiulionis dabar artimai nebe
bendrauja. Tai antras krepši
nio žvaigždės Š. Marčiulionio
vaikas. Su buvusia žmona In
grida jis turi 14-metę dukterį
Kristiną.
(lr, Eita)

* Kauno švietimo bei ug
dymo skyrius uždraudė mo

* Seimo narę socialdemokratę Birutę Vėsaitę papik

tino liberalų užmojai legali
zuoti naminės degtinės ga
mybą Lietuvoje. Susižavėję le
galia naminės degtinės gamy
ba Austrijoje, Seimo opozici
nės Liberalų frakcįjos (LF)
atstovai neseniai pareiškė siū
lysią šį verslą legalizuoti ir
Lietuvoje. Liberalas Rimvydas
Vaštakas žadėjo rengsiąs įsta
tymo pataisą, kuri Austruos
pavyzdžiu Lietuvoje leistų pa
sigaminti ribotą kiekį na
minės degtinės, tačiau tam
reikėtų už nedidelį mokestį
išsipirkti specialų leidimą.
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP. Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS
žinių agentūrų pranešimais)
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Lietuvos Prezidentūroje penktadienį susitiko (iš kairės) Lietuvos, Latvijos, Lenkijos ir Estįjos prezidentai — Valdas
Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr.
Adamkus, Vaira Vykė-Freiberga, Aleksander Kwasniewski ir Amold Ruutel.

Vilniuje — Baltijos valstybių ir
Lenkijos prezidentu susitikimas
Vilnius, kovo 22 d. (BNS) —
Trįjų Baltijos valstybių ir Len
kįjos prezidentai sutarė suak
tyvinti savo valstybių ambasa
dorių JAV bendrus veiksmus,
siekiant JAV paramos Lietu
vos, Latvįjos ir Estįjos pakvie
timui į NATO.
„Vašingtone sutarėme suda
ryti mūsų ambasadorių darbo
grupę, kuri rūpinsis Baltijos
valstybių pasirengimu iki Pra
hos. Lenkįjos ambasada mums
padės”, po penktadienį Vil
niuje įvykusio Baltįjos valsty
bių ir Lenkijos vadovų ke
turšalio susitikimo, sakė pre
zidentas Valdas Adamkus.
Kaip sakė susitikimo liudi
ninkai, dar labiau suvienyti
ambasadorių Vašingtone pas
tangas pasiūlė Lenkįjos prezi
dentas Aleksander Kwasniewski. Šioje srityje ypač būtų
naudinga Lenkijos ambasados
Vašingtone, lenkų bendruo
menės JAV ir visos Lenkijos
visuomenės patirtis.
Lenkija NATO nare tapo
1999 metais, Baltijos vals
tybės tikisi pakvietimo šių
metų lapkritį Prahoje vyk
siančiame NATO viršūnių su
sitikime.
„Sprendimas toliau plėsti
NATO būtų istorinis, nes ga
lutinai panaikintų II pasauli
nio karo padarinius ir padali
jimus”, pabrėžė A. Kwasniewski.
„Tikiu, kad Prahoje ketu
riese galėsime iššauti šam
pano butelį, švęsdami per
galę”, sakė Latvijos prezidentė
Vaira Vykė-Freiberga.
Paklausti apie galimybę Ru-

Lietuvos šokėjams
ant ledo likimas vėl
nebuvo dosnus
Lietuvos šokėjams ant ledo
Margaritai Drobiazko ir Povi
lui Vanagui likimas dar sykį
„atsuko nugarą” — penktadie
nį Japonijoje pasibaigusiame
pasaulio čempionate lietuviai
liko be medalių, užėmę IV vie
tą.
M. Drobiazko ir P. Vanagas
atliko savo tradicinę šių metų
laisvąją programą, tik vilkė
dami naujus raudonus dra
bužius. Pastebimų klaidų lie
tuviai nepadarė, jų pasirody
mą žiūrovai palydėjo audrin
gais plojimais, ant ledo skriejo
puokštės gėlių, o kažkas pa
dovanojo netgi karūnas.
Jas užsidėję, čiuožėjai išvy
do žiaurų teisėjų sprendimą
— 5 iš 9 teisėjų lietuvius įver
tino prasčiau nei Izraelio šo
kėjus.
(Eltai

* JAV ambasadorius Lie
tuvoje John Tefft Muitinės
departamento direktoriui Va
lerijonui Valickui perdavė
JAV muitinės paramą: 45
muitinio tikrinimo įrankių
komplektus, 7 lazerinius ats
tumo matuoklius, 3 naktinio
matymo žiūronus bei kitą
įrangą, ypač reikalingą stipri
nant strateginių ir dvigubos
paskirties prekių kontrolę bei
kovą su kontrabanda. Pasak
ambasadoriaus, tai tik dalis
muitinei skiriamos paramos.
Netrukus JAV muitinė rengia
si perduoti Lietuvos pareigū
nams ir rentgeno kontrolės
aparatą.
ibns»

sijai tapti NATO nare, prezi
dentai sakė, kad pirmiausia
turi būti pareikštas noras, o
Rusija jo neišreiškė. V. VykėFreiberga sakė, kad sąjungos
plėtra įtraukiant Rusiją yra
„tik teorinė ateities galimybė”,
tačiau pirmiausia, norint tapti
NATO nare, reikia įgyvendinti
keliamus reikalavimus. A.
Kwasniewski sakė, kad šiuo
metu klostosi labai geri Rusi
jos ir NATO santykiai, tarnau
jantys saugumui, normalizuo
jantys padėtį regione. Estįjos
prezidentas Amold Ruutel
* Lietuvos dešiniųjų są
pažymėjo, kad NATO negali
junga (LDS) siūlo kitoms
būti plečiama iki begalybės.
Susitikime prezidentai taip dešiniosioms ir vidurio poli
pat aptarė valstybių įsijungi tinėms jėgoms prezidento rin
mą į Europos Sąjungą (ES). kimuose kelti ir remti dabar
Prezidentai pabrėžė visų vals tinį prezidentą Valdą Adam
tybių bendradarbiavimo svar kų, pareiškė LDS prezidiumo
bą siekiant narystės ES. narys Vidmantas Žiemelis ir
„Siekdami narystės ES, vei partijos pirmininko pavaduo
kiame kaip bendrininkai, o ne tojai Valentinas Šapalas bei
kaip varžovai”, sakė A. Kwas- Kastytis Vainauskas. Pasak
nievvski.
politikų, šiuo metu Lietuvos
vidurio ir dešiniosios politinės
* Papildomai pinigų žem
partijos „neturi nė vieno rim
dirbiams skirta nebus, ta
to” kandidato į prezidentus.
čiau apie stojimą į Europos
Dešiniąsias ir vidurio poli
Sąjungą juos informuos išsa
tines jėgas paremti Valdo
miau. Tokią „kietą” vyriau
Adamkaus kandidatūrą vasarį
sybės nuostatą žemės ūkio paragino ir negausi opozicinė
klausimu žemdirbių konferen Moderniųjų krikščionių de
cijoje Vilniuje išsakė premje mokratų sąjunga (MKDS).
ras Algirdas Brazauskas. Poli
tikai buvo pamaloninti, kad
„Euro vizija”
Žemės ūkio rūmai ir kai kurie
diskvalifikavo
kalbėję žemdirbiai jau ne
svarsto, reikia ar ne Lietuvai į
lietuvių popmuzikos
Europos Sąjungą. Žemdirbiai
grupę
susitikimą Vilniuje baigė pri
Lietuvos popmuzikos grupė
ėmę nutarimą, kuriame siū
„B’avarija” diskvalifikuota iš
loma apibrėžti žemės ūkio po
„Eurovizijos” dainų konkurso,
litiką, tinkamai pasirengti na nes pateikė jam nenaują dai
rystei ES, saugoti vidaus rin
ną. Tokį sprendimą priėmė
ką.
(LŽ, VŽ, Elta)
„Euroviziją” rengianti Euro
* Klaipėdos liberalai kri
tikuoja
nemokamą kėli-

mąsi į Kuršių neriją, sakyda
mi, kad vyriausybės sprendi
mas buvo parengtas be iš
samios situacijos bei pasek
mių analizės, todėl turės nei
giamų padarinių ekologiškai
jautriausiam Lietuvos regio
nui o ypač šiaurinei jo daliai
— Smiltynei. Pasak Klaipė
dos tarybos liberalų frakcijos,
socialdemokratų ir sociallibe
ralų vyriausybė šiuo sprendi
mu už visų gyventojų mokes
čius nusprendė „paremti tur
tingųjų pramogas”.
(bns>
* Kaune, šalia Geležin
kelio stoties, bendrovė „Ka-

mesta” baigia įrengti požemi
nę perėją. Daugiau nei 12
mln. litų kainavęs objektas
bus prabangiausia perėja ne
tik Kaune, bet ir visoje Lietu
voje.
(KD. Elta)
-na.
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pean Broadcasting Union
(EBU) konkurso komisija, pa
reiškusi kad „B’avarijos” dai
na „We Ali” nėra originali ir
neatitinka konkurso taisyklių.
„Eurovizijoje” gali dalyvauti
tik po 2002 m. išleista daina, o
„We Ali” lietuviškasis varian
tas skambėjo jau 2001 m pa
baigoje.
Pagal „Eurovizijos” nuosta
tus, diskvalifikavus Lietuvoje
laimėjusią grupę, konkurse
dalyvauti gali II vietos laimė
tojas. Tačiau II vietą užėmęs
dainininkas Aivaras pareiškė
nedalyvausiąs „Eurovizijoje”.
III vietą užėmusi grupė „Sau
lės kliošas” norėtų dalyvauti
konkurse, tačiau turi finansi
nių problemų. „B’avarija”, at
siprašiusi savo gerbėjų, para
gino ne ieškoti kaltų, o pa
remti tuos, kurie juos pakeis.
(BNS)

Jeruzalė. Su palestiniečių prezidento Yasser Arafat judėjimu
„Fatah” siejama radikali grupuotė „Al-Aqsa Martyrs Brigades”
penktadienį paskelbė pareiškimą, kuriame šaipomasi iš JAV
sprendimo įtraukti ją į užsienio teroristinių organizacijų sąrašą ir
žadama toliau vykdyti išpuolius Izraelyje. „Tai garbės medalis,
kurį nešiojame ant krūtinės”, sakė vienas „brigadų” vadų Nasser
Awais. Ši grupuotė prisiėmė atsakomybę už ketvirtadienį Jeruza
lėje įvykdytą savižudžio sprogdintojo išpuolį, per kurį žuvo trys iz
raeliečiai. N. Awais pareiškime sakoma, kad tikroji nusikaltėlė
yra Amerika, kuri gina ir remia Izraelį — „pagrindinę teroristinę
ir nusikaltėlišką valstybę pasaulyje”.
Vašingtonas. JAV ketvirtadienį paskelbė taisykles, kurių bus
laikomasi per numatomus kai kurių Afganistane paimtų „ai Qaeda” ir Talibano belaisvių karo teismus, ir tuojau pat sukėlė kriti
kos audrą dėl neva pažeidžiamų kaltinamųjų teisių. JAV gynybos
sekretorius Donald Rumsfeld pareiškė, kad šių belaisvių teismai
skirsis nuo tradicinių karo teismų. Tačiau priešininkai nedelsiant
užsipuolė paskelbtas taisykles, kurios nenumato kaltinamųjų tei
sės skųsti jiems paskelbtus nuosprendžius civiliniuose teismuose.
Manoma, kad iš daugiau negu 500 „ai Qaeda” ir Talibano kovoto
jų, kurie buvo suimti Afganistane ir kuriuos dabar kalina JAV ka
rinės pajėgos, tik nedaugelis stos prieš karo teismą. Tie kaltina
mieji, kurie stos prieš teismą, turės teisę neliudyti prieš save, be
to, jiems bus paskirti kariniai advokatai, sakė sekretorius. Kad
teisiamasis būtų pripažintas kaltu, užteks dviejų trečdalių prisie
kusiųjų balsų, tačiau norint paskirti mirties bausmę, visi prisieku
sieji turės balsuoti vienbalsiai.
Vašingtonas. Teigdama, kad Pentagonui skubiai reikia dau
giau pinigų, JAV prezidento George W. Bush administracija ket
virtadienį paprašė Kongreso skirti 27.1 milijardo dolerių kovos su
terorizmu fondui; daugiau kaip pusė šių pinigų būtų skirta karui
Afganistane bei kitoms karinėms operacijoms.
Karachi. Penktadienį Didžiojoje Britanijoje gimęs islamistų ko
votojas Sheikh Omar ir 10 jo bendrininkų apkaltinti JAV žurna
listo Daniel Pearl pagrobimu bei nužudymu, juos nurodyta teisti
Pakistano teisme. Visi 11 įtariamųjų apkaltinti nužudymu ir gro
bimu reikalaujant išpirkos. Jei bus pripažinti kaltais, visiems įta
riamiesiems grės mirties bausmė. Vašingtonas siekia, kad Pakis
tanas išduotų Sh. Omar, bet Islamabadas yra nurodęs, kad šį
klausimą svarstys tik pasibaigus teismui Pakistane.
Tbilisis. Gruzijos valdžia neketina leisti iš savo oro uostų nei
JAV, nei kitoms užsienio valstybėms smogti karinių smūgių Ira
kui ir Iranui, sakė Gruzijos valstybinės saugumo tarybos sekreto
riaus pavaduotojas Džemai Gachokidzė. Anksčiau Gruzijos judėji
mo „Ertoba” vadas, parlamento narys Džumber Patiašvili pareiš
kė, kad „Turkijai atsisakius leisti naudotis Amerikos lėktuvams
savo oro uostais, šių planų įgyvendinimo rajonu gali tapti Gruzijos
teritorija”.
Sarąjevas. JAV ambasada Bosnijoje šią savaitę buvo priversta
uždaryti savo skyrius Sarajeve ir pietinėje dalyje esančiame Mostaro mieste dėl grėsmės jų saugumui. Musulmonų ir kroatų fede
racijos televizija pranešė, kad vietos policija suėmė vieną asmenį,
kuris įtariamas rengęs išpuolį prieš JAV ambasados pastatą ir
darbuotojus.
Londonas. Paralyžiuota britė, iškėlusi istorinę bylą, penktadie
nį išsikovojo teisę mirti. Ligoninėje gulinčiai 43 metų buvusiai so
cialinei darbuotojai, kurios pavardė dėl teisinių priežasčių neskel
biama, apie Londono teismo sprendimą pranešta transliacijos iš
teismo salės metu, ir ji gali pasirašyti sau mirties nuosprendį.
Sprendimas priimtas nepagydomai sergantiems žmonėms vis at
kakliau reikalaujant leisti jiems patiems nuspręsti dėl savo mir
ties laiko ir pirmiausia atsižvelgti į jų teises, o ne į gydytojus ar įs
tatymus. Minėtai moteriai prieš metus trūko kaklo kraujagyslė, ir
ji liko paralyžiuota, nebegalinti kvėpuoti be aparatų. Ją gydantys
gydytojai sako, kad moters gyvybę palaikančių aparatų išjungi
mas prieštarauja jų etikai. Tai pirmas kartas Didžiojoje Britanijo
je, kai žmogus, laikomas sveiko ir aiškaus proto, paprašė gydytojų
tokiu būdu nebepalaikyti jo gyvybės.
Seulas. Iš Kinijos atslinkusios dusinančios smėlio audros Pietų
Korėjoje penktadienį siautė antrą dieną iš eilės; dėl jų pirmą kar
tą valstybės istorijoje teko uždaryti mokyklas, atšaukiama vis
daugiau lėktuvų skrydžių. Dėl sauso oro ir sezoninių vėjų Kinijoje
į Korėjos pusiasalį kiekvieną pavasarį atpustoma milijonai tonų
smėlio.
Roma. Italijos pareigūnai penktadienį suėmė į Siciliją atitemp
to laivo, kuriuo plaukė 1,000 nelegalių kurdų migrantų, kapitoną
ir kelis įgulos narius. Šeši Irako kurdai suimti po to, kai kartu su
kitais laivo keleiviais buvo perkelti į pabėgėlių centrą Baryje, už
500 kilometrų į šiaurės rytus nuo Sicilijos. Praėjus 2 dienoms, kai
šis laivas buvo atplukdytas į Siciliją, Italijos vyriausybė, siekdama
pasipriešinti sparčiai augančiam nelegalų srautui, trečiadienį pa
skelbė nepaprastąją padėtį šioje saloje, o kiek vėliau — ir visoje
Italijoje.
Talinas. JAV vyriausybė penktadienį pranešė, jog yra nusivy
lusi Estijos vadovybės atsakymu į JAV energetikos susivienijimo
„NRG Energy” pasiūlymą toliau svarstyti Narvos elektrinių priva
tizavimo planą. JAV ambasada Taline apgailestavo, kad JAV vy
riausybė apie Estijos premjero Siim Kali laiško turinį „NRG Ener
gy” prezidentui sužinojo tik iš spaudos pranešimų. Estijos premje
ras ketvirtadienį nusiuntė laišką „NRG Energy” prezidentui Davė
Peterson, pranešdamas nema
tąs pagrindo peržiūrėti ankstes
nės vyriausybės sprendimo nu
traukti derybas dėl Narvos
elektrinių privatizavimo, prie
žastimi nurodęs permainas pa
saulio finansų rinkose po rug
sėjo ll-osios teroro JAV.

KALENDORIUS

Kovo 23 d.: Turbijus, Domas, Ak

vilė, Galigintas, Vismantas.
Kovo 24 d.: Kančios (Verbų) sek
madienis. Liucija, Gabrielius, Hilda,

Daumantas, Niką.
Kovo 25 d.: Haroldas, Vaišvilas,

Kantė.

IŠ ATEITININKŲ
GYVENIMO
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė
1340 Abington Cambs Drive
Lake Forest, IL 60045-2660

ATEITININKŲ FEDERACIJOS
VALDYBOS POSĖDŽIO INFORMACIJA
1. AF valdybos posėdžio
(2002 m. kovo 1 d.) metu įvyko
susitikimams su Lietuvos jau
nimo organizacijų tarybos
prezidentu Mindaugu Kizniu.
Jis pristatė pastarųjų dvejų
metų LiJOT veiklą ir veiklos
kryptis. Per tuos metus ypa
tingai buvo stengiamasi Li
JOT identifikuoti, kaip orga
nizaciją, darančią, ko kitos
organizacijos — atskiros narės
— negali daryti, nes yra smul
kesnės ir turi pirmaeilį užda
vinį dirbti savo nariams. Taip
pat manoma, kad LiJOT tu
rėtų sekti, inicijuoti bendruo
sius procesus ir bandyti juose
dalyvauti. Tai būtų tam tik
ras papročio ugdymas ir ban
dymas surasti savo vietą glo
baliniuose procesuose, kurie
iš esmės įtakoja jauną žmogų.
Jaunimo politikos įstatymo
rengimas, lobistinė veikla, su
jaunu žmogumi susijusių da
lykų reguliavimas būtų tre
čioji LiJOT veiklos kryptis.
Ketvirtoji kryptis būtų apmo
kymai, kompetencijos didini
mas, informavimas, tarptauti
nis organizacijų interesų ats
tovavimas, organizacijų kon
sultavimas. Per paskutiniuo
sius metus pavyko labai gerai
suformuoti LiJOT santykius
su valstybinėmis institucijo
mis.
Ateitininkų
federacijos
valdyba rekomendavo Min

daugą Kiznį kandidatuoti į Li
JOT
prezidentus
LiJOT
asamblėjoje, kuri vyks balan
džio 16 d.
2. Ateitininkų federacijos
valdyba bendru sutarimu pa
tvirtino Janiną Šalkauskytę
Jaunųjų ateitininkų sąjun
gos pirmininke, Rūtą Tarase
vičiūtę — vicepirmininke.
3. Pateikta ir bendru su
tarimu patvirtinta Ateiti
ninkų federacijos 2001 m. fi
nansinė ataskaita.
4. Pateikti MAS, SAS ir
tarptautinių ryšių komite
to 2002 m. veiklos planai.
Moksleivių
ateitininkų
sąjungos planuojami ren
giniai:

meniškumo” konferencija Tel
šiuose
Balandžio 27 d. ketvirtasis
AF strateginis posėdis
Tarptautinių ryšių komi
teto veiklos planas:

Kovo 23-25 d. „FIMCAP Bu
reau Meeting”, Malta.
Balandžio 4-13 d. Semina
ras „Introduction to Organizing International Youth Activities”, Prancūzija. FIMCAP
Balandžio 7-14 d. Semina
ras „Transforming Action
Through Intercultural Learntarta į LiJOT asamblėją dele
ing”, Australija. JECI-MIEC
Gegužės 9-12 d. FIMCAP guoti Kęstutį Bagdžių, Sigitą
Sadzevičiūtę, MAS, SAS ir
Euroforum, Švedija.
Birželio 2-10 d. Seminaras Vilniaus krašto atstovus.
Aušra Kazlauskaitė
„Communication and Youth
Ateitininkų
federacijos
Organization: Tools for Active
raštinės sekretorė
Participation”, I dalis, Pran

ŽIEMOS KURSAI DAINAVOJE
„Moksleivių žingsniai” —
MAS žiemos kursai vyko pra
ėjusių metų gruodžio mėnesio
26-29 dienomis Dainavos sto
vyklavietėje. Kursų išleistame
laikraštėlyje, kurį redagavo
Austė Kuolaitė ir Lina Šešto
kaitė, išvardinti 49 kursantai,
kuriems vadovavo Birutė
Bublienė (MI), Paulius Gražu
lis (CA), Saulius Kliorys (NH),
Rėdą Karaliukaitė (IL), Austė
Kuolaitė (CA), Vėjas Liule
vičius (TN), kun. Edis Putrimas (Kanada), Lina Sidrytė
(MA), Rimas Sidrys (IL), Vija
Sidrytė (IL), Lina Šeštokaitė
(MA), Onilė Šeštokienė (PA),
Tomas Vasiliauskas (IL).
Į kursus suvažiavo mokslei
viai ateitininkai iš 10 Jungti
nių Amerikos valstijų ir iš Lie
tuvos. Po vieną kursantę/ą
atvyko iš California, Hawaii,
Virginia, Wisconsin, Nebraska
ir Lietuvos. Illinois valstijoje
gyvenančių kursantų dalyva
vo 16, Maryland 2, Michigan
10, Ohio 12, Pennsylvania 3.
Kiekvienai kursų dienai bu
vo skirta tema. Ketvirtadie
nis, gruodžio 27 d., skirta pir
mam žingsniui — „Kas aš
esu?”. Antrasis žingsnis, penk
tadieniui, skirta tema ■— „Kur
aš einu?” Šeštadienio tema —
„Kaip aš ten pateksiu?” Į
kursų laikraštėlį sutelkti kiek
vienos dienos aprašymai, ku
riais čia dalinamės.
***

ryčiauti. Po pusryčių Darius
Udrys įdomiai kalbėjo apie
dvasingumą, kūrybinę inicia
tyvą, tautiškumą — visi įgy
vendinami inteligentiškumo
principu. Oi, kiek daug infor
macijos! Po pirmos dalies buvo
pertrauka išsijudinti su Pau
lium. Mes sporto aikštėje da
rėme „šokančius jonus”. Buvo
me visai sušalę ir buvo1 malo
nu grįžti į Baltuosius rūmus ir
išgerti karštos kakavos. Da
riui Udriui baigus paskaitą
valgėme labai skanius pietus.
Vilįja Pakalniškytė

***
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Kovo 15-17 d. — V MAS su
važiavimas
Balandžio 4-7 d. — Mokslei
vių ateitininkų pavasario aka
demija MAPA
Balandžio 19-21 d. — Moks
12/26 diena
leivių ateitininkų aukštesnioji
Trečiadienį,
moksleiviai iš
mokykla MAMA III
Rugpjūčio 3-14 d. Mokslei įvairių JAV ir Lietuvos miestų
vių ateitininkų vasaros aka atvažiavo į Dainavą, 2001 me
tų Žiemos kursams. Kai be
demija MAVA
veik
visi buvo susirinkę, kur
Dėl tolimesnių MAS rengi
santai
su Paulium Gražuliu
nių sprendimus priims naujai
ėjo per Dainavos miškus ieš
išrinkta MAS valdyba.
Studentų ateitininkų są kodami Kalėdinės eglutės. Va
jungos planuojami rengi landą pakeliavę po mišką,
pagaliau prie Kryžių kalno su
niai:
Kovo 15-17 d. seminaras radome eglę. Sugrįžome. Kur
sų atidarymo metu Birutė
„Degtukai” vadovams __ _
Balandžio 5-7 d. seminaras Bublienė supažindino su vado
„Degtukai” Klaipėdoje
vybe, šeimininkais, komen
Balandžio 25-27 d. semina dantu ir kunigu E. Putrimu.
ras „Degtukai” Kaune
Valgėme vakarienę. Po to Li
Gegužės 10-12 d. seminaras na Sidrytė ir vadovai pravedė
susipažinimo vakarą. Žaidėm
„Degtukai” Vilniuje
Rugpjūčio 19-25 d. Studen žaidimus, kurie padėjo mums
tų ateitininkų vasaros akade su kitais kursantais susipa
mija SAVA ’02
žinti. Vaidinome vaizdelį iš
Rugpjūčio 14-15 d. Studen „Spragtuko” baleto. Kun. Edis
tų ateitininkų sąjungos suva aukojo šv. Mišias. Valgėme
žiavimas.
naktipiečius ir ėjome miegoti.
Ateitininkų
federacijos
planuojami renginiai:

Kovo 23 d. „Inteligentišku
mo” konferencija Vilniuje
Balandžio 6 d. trečiasis AF
strateginis posėdis
Balandžio 12-13 d. „Visuo

Živilė Bielskutė ir
Audra Valiulytė

***
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Pirmą dieną Žiemos kursuo
se buvome pažadinti, ištraukti
iš lovų ir „šliaužėm” į salę puš-

•**

♦**

cūzija. FIMCAP
12/28 rytas
Birželio 8-9/15-16 d. FIMŠis rytas buvo ypatingas.
CAP Bureau Meeting.
Kaip
visados, atsikėlėm „pusę
Liepos 14-24 d. Moksleivių
devynių
”, bet kai kurios mano
studijų savaitė „Who are the
kambaryje atsikėlė tik pen
Poor?”, Malta. JECI-MIEC
Liepos 14-24 d. Studentų kias minutes prieš devynias.
studijų savaitė „Who are the Ėjome valgyti skanios prancū
ziškos pagruzdintos duonos.
Poor?”, Malta. JECI-MIEC
Rugsėjo 14-15 d. FIMCAP Mmm! Tada klausėmės kelių
stovyklautojų prakalbų. De
Bureau Meeting, Šveicarija.
Spalio 15-21 d. JECI-MIEC šimtą valandą visi susirinko
me salėje ir dr. Šeštokienė
Committee.
Lapkričio 6-11 d. FIMCAP mums pakalbėjo apie juoką.
Europos Generalinė Asamblė Nebuvo staigmena girdėti,
kad moterys juokiasi daugiau
ja, Austrija.
Lapkričio — gruodžio mėn. negu vyrai. Moterys daugiau
Seminaras „Communication juokiasi bendrai, bet vyrai irgi
and Youth Organization: Tools lengviau juokiasi, kai jie yra
for Active Participation”, II vien vyrų kompanijoje. Juokas
yra socialinis veiksmas ir yra
dalis, Vengrija. FIMCAP
5. Bendru sutarimu Atei lengvai užkrečiamas. Yra ži
tininkų fedracijoje įregistruo noma, kad įtampa yra nesvei
tos 4 naujos kuopos: Valkinin ka. Sužinojome, kad juokas
kų ateitininkų kuopa, Valki gali įtampą sumažinti ir pa
ninkai; Kuopa „Vartai”, Vil keisti ūpą. Apie šituos daly
nius; Kard. Vincento Sladkevi kus daug negalvoju, tai aš la
čiaus kuopa, Merkinė, Šv. bai įvertinau šią paskaitą. Da
bar visi žinom, kad moterys
Pauliaus kuopa, Alytus.
6. Bendru sutarimu nu turi gerą humorą.
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Kęstutis Daugirdas ir Pau
lius Elvikis mus pralinksmino
jų sukurta daina „Chalatas".
Tada Gytis Mikulionis mums
papasakojo jo įspūdžius esant
ateitininku. Per laisvalaikį
moksleiviai smagiai žaidė fut
bolą su komendantu Paulium
arba kitaip smagiai laiką pra
leido.
Po laisvalaikio Darius Ud
rys mums mielai papasakojo
apie save. Jis dabar dirba JRadio Free Europe” ir netrukus
tikisi įsigyti politinės filosofi
jos daktaro laipsnį. Paskaiti
ninkas dr. Vėjas Liulevičius,
pradėdamas savo paskaitą, pa
aiškino, kad ateitininkai save
formuoja ir kad mes visada
esame įtakų veikiami. Mes ta
da išsiskirstėme į diskusijų
būrelius ir bandėme išnagri
nėti paskaitininkų pateiktus
klausimus.
Po skanios vakarienės Lau
ra Sirgėdaitė ir Saulutė Tampšiūnaitė papasakojo apie
„Heritage” stovyklą, kurioje
abi dirbo. Rita Bradūnaitė pa
sidalino mintimis savo darbu
St. Vincent Center, kuriame
renkasi jaunuoliai perėję sun
kumus. Vytas Bradūnas kal
bėjo apie organizaciją, kuriai
jis priklauso. Vaiva Bučmytė
deklamavo jos Sukurtą eilė
raštį. Simas Tatarūnas ir And
rius Mikaila parodė, kaip
žaisti su „Hackey sack”. Akvi
lės Drungaitės prakalba išaiš
kino jos demonstravimą prieš
gyvulių skriaudimą.
Po šių įdomių prakalbų
moksleiviai sukūrė ir juokin
gai suvaidino įvairių sričių fil
mus: dramą, romantiką, fan
taziją, baisius užsienio filmus
ir veiksmafilmius. Kadangi vi
sus filmus uoliai vaidinome,
„Oskarų vakare” buvome pa
kviesti į „pobalį”, kuriame šo
kome! Laimingi bendravome
iki Paulius mus nuvaikė į lo
vas.
Rima Šeštokaitė

Saulutė Tamošiūnaitė

***
Diena prasidėjo pusryčiais.
Valgėm labai gardžius kiau
šinius su mažais gabaliukais
pripjaustytų dešrelių. (Dieną
prieš valgėm spagečių „blo
kus”, ir „Jello” su bananų ga
baliukais). Buvo penki prakalbininkai po pusryčių. Bielskus
kalbėjo apie labdarą; Ernesta
kalbėjo apie savo įspūdžius
Amerikoje; Lukas kalbėjo apie
Kairos rekolekcįjas; Teresė
kalbėjo apie rugsėjo 11-tos
įvykius ir Vakarė kalbėjo apie
Dainavą. Ryto paskaitininkė
buvo dr. ?: Onilė Šeštokienė.
Mes diskutavome rugsėjo 11
dienos įvykius. Kalbėjome
apie tai, kas buvo baisiau
sia ir kas buvo pozityviausia.
Padiskutavome, kaip tie įvy
kiai mūsų’ gyvenimą pakeitė.
Antroji dalis paskaitos buvo
apie juokus.
1

Vytas Vaitkus

♦♦♦
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9 Šiandien po pietų Žiemos
‘ kursai baigėsi uždarymu. Po
‘kelių kalbų ir premijų išdali’(nimo, sustojom bendrai nuo
braukai. Tada visi ėjome ruoš
tis iškilmingai vakarienei. Vi
si pasipuošė, buvome supo
ruoti ir nužygiavome į Hario
Puodininko iškilmingą koldū
nų vakarienę. Po iškilmingos
vakarienės prasidėjo talentų
vakaras. Visi juokingai ir ge
rai pasidalino savo talentais.
Talentų vakaras greit pasi
baigė ir prasidėjo šokiai. Visą
vakarą šokom ir linksmino
mės. Vėlai baigę šokius pasku
tinį kartą suėjome į ratą su
giedoti „Kaip grįžtančius na
mo paukščius”. Sutvarkę salę
ėjome miegoti paskutinį kartą
mūsų Dainavos lovose.
Gintas Civinskas,
Vaiva Laniauskaitė,
Simas Tatarūnas

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGA".
Ramona C. Marsh, MD SC
Obstetrics & Gynecology
3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515
630-852-9400
Valandos pagal susitarimą

DR. ELIGIJUS LELIS
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA
1192 VValter St., Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200,

Tel. 815-723-1854

Chiropractic & Rehab

DR. RAMUNĖ MACUAUSKAS

Manualinė ir fizinė terapija, sporto
traumų specialistė, nugaros, kaklo Ir
sąnarių gydymas, galvos skausmai ir
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų
patarimai.

1000 s. State Street,
Šute 201/202, Lockport, IL 60441.
Tel. 815-834-9075/9076
Kalbame lietuviškai

Valandos susitarus

$33.00
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rastine0draugas.org
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$100.00
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• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių
nesaugo. Siunčiant prašome pasilikti kopįją.

Joliet, IL 60435

Antra stovyklos pilna diena
po pietų prasidėjo su prakal
MARIUS KATILIUS, M.D.
bomis. Kalbėjo Genutė Tamo
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
šiūnaitė, Laura Šeštokaitė,
žarnyno, endokrinologinė ir
Vytas Vaitkus, Svąja Mikuliolaparoskopinė chirurgija.
nytė, Karolis Petrauskas ir
300 Barney Dr., Suite A
Joliet, IL 60435
Gediminas Minkus. Po pra
Tel. 815-744-0330;
kalbų laisvalaikiui visi ėjo at
lietuviškai 815-744-8230
sikvėpti lauke, prie laužo ir
www.centertorsurgeryandbreasthealth.com
kambariuose.
DR. AUŠRINĖ SCHNEIDER
Po laisvalaikio klausėmės
DANTŲ GYDYTOJA
dr. Andriaus Kazlausko aiški
Kalbame lietuviškai
10 S. 640 Kingery Hiahway
nimų, kad žmogaus vertybės
Willowbrook.IL 60527
nulemia, kas jis/ji bus, kaip jis/
Tel. 630-323-2245
ji pasaulyje veiks ir kokiems
Valandos pagal susitarimą
tikslams jis/ji gyvens. Dr. Kaz
GEDAS M. GRINIS, MD
lauskas teigė, kad „asmuo ver
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
tybes pasirenka”. Bandėm
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
spręsti klausimus apie pašau*
AURORA
MEDICAL CENTER
lio sutvėrimą — ar pasaulis
10400 75 ST., KENOSHA Wl 53142
buvo sutvertas pagal Sv. Raš
(262) 948-6990
to žodžius, ar Šv. Raštas yra.
Asta M. Astrauskas, Mb
padavimas, aiškinantis natūė
ralius procesus. Po trumpoa
Vaikų gydytoje
&
pertraukos tęsėm paskaitą/:
Palos Pediatru
708-923-6300
svarstydami laisvę ir pagun-i
Chicago Pediatrics
dą. Dr. Kazlauskas baigė pas
773-582-8500
kaitą ištrauka iš Šv. RaštoJ
Tada išsiskirstėm į diskusijų
DR. RUSSELL MILER, MD
grupes atsakyti du pristatytus
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS
klausimus. Po karštų disku
Perėmė dr. P. Kisieliaus praktiką
sijų susėdome salėje išklaus
Oak Park Physicians Office
syti kitų grupių mintis. Toliau
6626 W. Cermak Rd..
Bervvyn, IL 60402
programą tęsėm su prakalbo
Tel.
708-484-1545.
mis. Kalbėjo Rima Kuprytė,
Rima Šeštokaitė, Gaja Sidrytė
DR: DALIA E. CEPELĖ, D.D.S.
ir Sigita Newsom. Po trumpo
DANTŲ GYDYTOJA
pasiruošimo kunigas aukojo
10745
VVinterset Dr.
iškilmingas Mišias prie vaka
Orland Park, IL 60467
rienės stalo. Po šv. Mišių val
708-873-9074
Valandos pagal susitarimą
gėme skanų kugelį. Paskui
moksleiviai vaidino Kryžiaus
TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D
Kelio stotis. Tada dr. Linas
Vaikų gydytoja
Vaitkus parodė vaizdajuostę 900 Ravinia PI., Orland Park, II
apie 2000 m. Jubiliejų. Kun.
Tel. 708-349-0887.
Putrimas rodė vaizdąjuostę
Priklauso Palos ir Christ
ligoninėms.
apie Pasaulio jaunimo dienas,
kurios 2002 m. vyks Toronte,
DR. DALIA JODVVALIS
ir kvietė visus dalyvauti. Po
DANTŲ GYDYTOJA
skanių naktipiečių keliavom į
15543 W. 127» Str.
šiltas lovas gerai išmiegoti
Suite 101
Lemont, IL
pasiruošimui paskutinei iškil
Tel. 630-243-1010
mingiausiai kursų dienai.

Andrius Miliūnas
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Paskutinė kursų diena pra
sidėjo anksti. Atsikėlėm aš
tuntą valandą, pusvalandį
anksčiau negu normaliai, nes
labai daug prakalbų liko dar
neišgirstų. Palengva ir be ūpo
visi šlepsėjo į salę valgyti pus
ryčius, kurių metu trys mūsų
kolegos pasakė jų prakalbas.
Po pusryčių ir apsiprausimo
grįžom į salę pasiklausyti Da
riaus Polikaičio paskaitos apie
pasaulinį moksleivį ir jo vaid
menį pasaulyje.

DANTŲ GYDYTOJA

9356 S. Roberte Road
Hickory Hills
Tel. 708-598-2131
Valandos pagal susitarimą

DR. VILIUS MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS

10011

FAMILY MEDICAL CLINIC
IN. 143 St Orland Park, IL 60487

Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital

Valandos pagal susitarimą
Tel. 708-460-2500

Ca/ctoc Diagnosis, LTD.
6417 W. 87 Str.
Oak Lawn, IL 60453
Tel. 773-436-7700

Dr. Rimas Novickis
CHIROPRACTIC PHYSICIAN
Manualinė fizioterapija, akupunktūros,
galvos skausmų (ir migrenos),
sportinių traumų specialistas

6645W. Stanley Avė., Berwyn, IL
60402, tel. 708 - 484-1111.
Valandos kasdien, savaitgaliais susitarus.
Kalbame lietuviškai.

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Sušitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.

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

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

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

7722S. Kedziė Avė.“
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

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

Širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. LINA POŠKUS

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.

DANTŲ GYDYTOJA
4635 W. 63 St.;Chicago
Tel. 773-735-7730
10 S. 640 S. Kingery Hwy, Willowbrook
Tel. 630-323-5050

JONAS V.PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD
GREGORY SUELZLE, MD
SCOTT GREENVVALD, MD
Illinois Pain Treatment Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt.
vietų skausmo gydymo specialistai

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

DR. DANA M.SALIKLIS
Dantų gydytoja

Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai . ■
6918 W. Archer Avė. Sts. 5 ir 6
Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

DR. K. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR
iSSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINE CHIRURGIJA

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

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

DR. E. DECKYS

825 S. Mannheim Rd.

GYDYTOJA IR CHIRURGE
NERVŲ IR EMOCINES LIGOS

Westchester, IL 60154
Tel. 708-344-1694
Valandos pagal susitarimą

Kab. 773-735-4477
6449 S. Pulaski Road

SURENDER LAL, M.D.
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652
Tel. 773-434-2123
Valandos pagal susitarimą.

DR. V.J. VASARIENĖ
DANTlį GYDYTOJA
4817 W. 83 St., Burbank. IL
Tel. 708-423-6114
Valandos pagal susitarimą

UNAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija
9830 S.Ridgeland Avė.
Chicago Ridge, IL 60415

Tel. 708-636-6622
4149 W. 63rd. St.
Tel. 773-735-7709

Valandos pagal susitarimą

DR. PETRAS V.KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS, PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health.
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė — VIDAUS UGOS
Priimami MEDICARE pacientai
5540 S. Pulaski Road,
Tel. 773-585-2802
Valandos pagal susitarimą kasdien,
išskyrus sekmadieni

DR. VILIJA KERELYTĖ
Amber Health Center
Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas,
chiropraktika,manualinė terapija,
akupunktūra.
7271 S. Harlem, Bridgeview, IL
60455. Tel. 708-594-0400. Kalbame
lietuviškai. Valandos susitarus.

AR ŽURNALISTAS GALI
BŪTI PATRIOTAS?
Vidmanto Valiušaičio kalba Lietuvos kultūros
kongreso konferencijoje „Kultūra žiniasklaidoje
ir žiniasklaidos kultūra”
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Neseniai savaitraštis „Vei
das” svarstė temą: „Ar žur
nalisto pareiga suderinama su
patriotizmu?” Tiesa, straips
nyje buvo kalbama ne apie lie
tuvių, bet apie amerikiečių
žurnalistų patriotizmo ir pro
fesinės pareigos santykį jų
kasdieniniame darbe po rug
sėjo 11-osios teroro išpuolio.
Tačiau, turint galvoje tai, ko
kiu laipsniu lietuvių kalbos
praktinėje vartosenoje žodis
„patriotizmas” yra sugraužtas
infliacijos ir kaip lietuviškame
diskurse yra iškreiptas jo tu
rinys, „Veido” iniciatyvą kelti
tokį klausimą apskritai tenka
laikyti drąsiu žingsniu imtis
temų, kurios visuomeniškai
yra svarbios, nore nebūtinai
lengvos ir parankios opinijos
prasme.
Tai, kas prieš 12-13 metų
daugumos Lietuvos žmonių in
tuityviai buvo suvokiama kaip
dorinis asmens įsipareigoji
mas tautai, šiandien neretai
asocijuojasi su ribotumu, agre
syviu nepakantumu, spigiu
reiklumu, ultimatyviu veržlu
mu prisistatyti ir pasireikšti.
Kitaip tariant, epitetas „pat
riotas” dabarties masinėje
vartosenoje sužadina labai ne
simpatiškų visuomeninės raiškę£ fęripu asociacijas ir mora
liškai, s diskvalifikuoja iš bet
kurio diskurso kiekvieną, ku
ris tik paženklinamas ta kliše.
Todėl visa, kas susiję su indi
vido ir visuomenės santykiais,
saistomais ne įstatymo, bet
euftlų kategorijų, yra palikta
iš esmės parodijų žanrui ir
agresyviai išjuokai, tarsi mė
ginant išbandyti žmonių at
sparumą: ar pašiepiami jie
taip pat galvos ir išdrįs sakyti
1 f o><
ką galvoja, ar geriau nutylės,
kad išvengtų pašaipos.
Čia būtų per maža laiko
kalbėti apie priežastis, kodėl
ir kaip lietuvių sąmonėje per
pastarąjį dešimtmetį susiformavo toks deformuotas at
spindys tikrovės teritorijos,
reikšmingos Vakarų kultūros
tradiciją ir istorinį paveldą
pripažįstančiam žmogui. Tad
čia bent trumpai stabtelkime
tik ties šio reiškinio pasek
mėmis, kurios vienaip ar ki
taip sąlygoja žmonių būtį.
Kas gi yra patriotas? Patrio
tas (nuo graikiško žodžio
„patria” - tėvynė) iš esmės
yra tik tautietis, tėvynainis,
lietuviškosios vartosenos il
gametėje tradicijoje turintis
tačiau dar ir papildomą žodžio
prasmės aspektą, apibūdinan
tį žmogų, įsipareigojusį savo
tautai, tėvynei.
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Bet kalbėti apie „įsipareigo
jimus” šiais laikais yra labai
nepopuliaru. 50 metų ne „įsi
pareigojimai”, bet „įpareigoji
mai” buvo primetinėjami prie
varta, tad žmonės alergiškai
kratosi visko, kas reikalautų
iš jų tegu ir nedidelės atsako
mybės, ir kartu entuziastingai
eksponuoja savo „nepriklauso
mybę”, nors ji ir nereikštų nie
ko kito, kaip tik neatsakin
gumą. Tąd juo labiau žmonės
nelinkę saistyti savęs su abstraktesnį turinį reiškiančio
mis kategorijomis, kaip tauta,
tėvynė, valstybė.
Bet kokie šitokios nuostatos
praktiniai padariniai?
Labai iškalbingas yra dar
tik prieš porą dienų paskelb
tas sociologinis tyrimas „Eurobarometras”, kurį Europos
Komisijos užsakymu šalyse
kandidatėse į ES ir jos narėse
atliko viešosios nuomonės ty
rimo bendrovės. Nors Lietu
voje vidutiniškai daugiau šei
mų nei visose 13-oje kandi
dačių į ES turi butą, spalvotą
televizorių, vaizdo grotuvą,
vaizdo kamerą, fotoaparatą,
vasarnamį, mikrobangų kros
nelę, automobilį (ar net du au
tomobilius), lietuviai yra vieni
iš labiausiai nepatenkintų sa
vo gyvenimų. Jie nesididžiuoja
savo tautybe ir nepasitiki savo
pačių rinkta valdžia. Dar dau
giau - iš kitų kandidačių į ES
jie ypač išsiskiria savo nekri
tišku, stačiai pamaldžiu tikėji
mu ir pasitikėjimu žiniasklai
da.
Viena vertus, tuo, atrodytų,
galėtume džiaugtis (irgi nekri
tiškai) bei glostyti savimeilę
aukštais žiniasklaidos reitin
gais. Bet, antra vertus, taip
pat pagrįstai galėtume savęs
klausti: kodėl mes čia šian
dien vis dėlto susirinkome, jei
gu šioje srityje viskas taip
sklandu?
Kaip mes, žurnalistai, patys
save bevertintume ir kaip
mums patiktų ar nepatiktų
minėtos apklausos rezultatai,
jų išvadas tenka neišvengia
mai priimti ir žurnalistų gildi
jai, matant taip pat ir save to
sociologinio tyrimo šviesoje.
Todėl kad jokia profesinė ar
socialinė grupė (tai liečia ir vi
sas valdžios grandis) negali
savęs laikyti kitokio molio
grumstu, negu visas tos pačios
žemės arimas.
Šituo
keliu
natūraliai
grįžtame prie patriotizmo
sąvokos.
„Ar patriotizmas savaime
jau yra vertingas? Koks priva
lo būti tikrasis patriotizmas?” —

ODISĖJA GINTARO
ŠALYJE

INDRĖ TIJŪNĖLIENĖ

Tęsiant jnarčiulioniukų” ir Čikagos „lituanikiukų”
krepšininkų bendravimą, Marčiulionio mokyklos di
rektorė Zita Marčiulionytė Grigonienė pakvietė į val
gyklėlę „Šermukšnėlė” maloniam susitikimui su mo
kyklos štabu bei abiejų kelionių į Čikagą rėmėjais. Jie
dėkojo visiems čikagiečiams už šiltą priėmimą ir
rūpestį pavasarį Čikagoje ir sakė laukią „Lituanicos”
komandos Vilniuje birželio mėnesį.
Kaip ir kitoms institucijoms, kurioms valdžios lėšos
sumažintos ar nutrauktos, krepšinio mokykla stengia
si išsilaikyti organizuodama lėšų rinkimo vajus ar ren
ginius. Buvome pakviesti papasakoti, kaip tokius ren
ginius ruošiame Čikagoje.
Kelis kartus važiavome į Šiaulius, vicemero Vaclovo
Vingro bei Šiaulių universiteto kvietimu. Ten mus
pasitiko Astos Buračaitės dėka Čikagoje viešėjęs „Roko-ko” vaikų ansamblis, jų tėveliai, vadovės. Jiems
neseniai buvo atėjusi per „Saulutę” keliavusi siunta
natų ir instrumentų, kuriuos ansambliui dovanojo Lie
tuvių Bendruomenė Omahoje. Jie dėkojo visiems už
globą JAV ir neįkainojamai vertingas lauktuves.
Kol Donatas buvo užsiėmęs universitete, aplankiau
Šiaulių vaikų globos namus „Šaltinis”. Direktorė Mari

klausia filosofas Juozas Gir
nius, knygos „Tauta ir tautinė
ištikimybė” autorius, ko gero,
giliausiai šį klausimą nagri
nėjęs lietuviškoje raštijoje.
J. Girnius pastebi, kad
neįmanoma iš šalies asmens
įpareigoti patriotizmui, bet
patriotizmas iš vidaus asmenį
įpareigoja. Todėl, kiek patrio
tizmas, viena vertus, yra psi
chologinis faktas, tiek, antrą
vertus, jis yra dorinis uždavi
nys...
Dabarties nihilizmo ir verty
bių nukainojimo akivaizdoje
galima, be abejo, klausti: ar
apskritai esama ir gali būti
kas nors bendra tarp žmonių,
kalbančių littuviškai, kurie
jau varžosi save tautybės, bet
nesivaržo plėšti bankų užsie
nyje, reketuoti ten uždarbiau
jančių savo tautiečių, dėl turto
žudyti, grobti žmones ir par
davinėti juos pomoverslo in
dustrijai?
Tas pats J. Girnius viename
savo laiškų bičiuliui yra pa
stebėjęs: „Tikrovę visada sun
ku priimti, bet vargas tas, kad
ir kova prieš tikrovę turi rem
tis jos respektavimu. (...) Tik
vieno nusistatymo priėjau:
pripažinti rūpesčius, bet pa
neigti aimanas. Rūpesčiai
reiškia veiklos uždavinius, o
aimanos - tik neramios sąži
nės neteisų teisinimąsi”.
Įspūdingu tokio įsipareigo
jimo savai tautai liudijimu yra
žinoma J. Tumo-Vaižganto
išpažintis: „Vyžota, lopyta
mano Lietuvėlė, bet mano!
Lininiai, arielkiniai, mėšluočiai, dažnai padliecai tie lietu
viai, bet mano broliai”.
Tai nėra perdėto patoso
žodžiai, jais kalba nuoširdus ir
ištikimas tėvynės patriotas.
Tai kas, kad Lietuva vyžota ai*
kad nemaža lietuvių yra
„padliecai”. Branginama ne
vyžos ar apsileidimas, o pati
žmonių bendrija, su visu jos
kultūriniu ir istoriniu pavel
du, nepaisant vyžų, skurdo ar
tamsos. Atsakomybės jausmo
savai žemei, davusiai gyvastį
ir suformavusiai žmogų, nega
li mažinti nei vyžos, nei skur
das, nei tamsa, nes tai jos
šviesoje tėra uždaviniai, įpareigoją kurti visiems skaidres
nę ateitį. Būtų tikras savo
moralinės menkystės liudiji
mas išsižadėti savosios tautos
dėl „vyžų”: skurdas (ar apskri
tai žemesnis kultūrinis lygis)
nėra gėda, bet tikra gėda yra
gėdytis savo tautos dėl to, kad
ji vyžota... Tai nelaisvės metų
išugdyti kompleksai, darkan
tys ir šiandienos žmogų.
Atviros Lietuvos fondas šių
metų pradžioje paskelbė pro
jektų konkursą, pavadintą
„Nutylėtos tikrovės”, kuriuo
pakvietė autorius „peržiūrėti
seną kolonijinį bei sovietinį
žodyną ir kurti naują, kuris
naujomis kategorijomis, ter

minais, meniniais vaizdiniais
įvardytų pakitusias visuo
menės gyvenimo realijas ir
skatintųjų kritinę refleksiją”.
Šitokia kūrybinio imperaty
vo gairė - paskatinti „nuty
lėtų tikrovės teritorijų” įžodinimą, - man atrodo, būtų la
bai savalaikė ir produktyvi
paskata sutelkti šios krypties
intelektualines pastangas pla
čiau, ne vien minėto konkurso
plotmėje.
Dirbant žurnalistinį darbą
arti dvidešimties metų, teko iš
arti stebėti, sekti ir komentuo
ti Atgimimo, valstybės tapsmo
procesus, dramatiškų visuo
menės išbandymų akimirkas
ar ramesnius jos raidos tarps
nius, pažinti savo profesinę
aplinką, žmones, žurnalistikos
raiškos sritis ir jos kokybę.
Man visada atrodė, kad ne
priklausomos Lietuvos žurna
listika pirmiausia turi skirtis
kokybiškai, vertybių išpažini
mo prasme. Sovietinė žurna
listika buvo ideologinis vėzdas
visų pirma prieš savo pačios
visuomenę, jos žmogų, sie
kiant išlaikyti jį nelaisvą, pa
jungtą sistemai ir visapu
siškai kontroliuojamą. Su
nežabotu įniršiu ir akla ne
apykanta būdavo puolamas
kiekvienas, kuris drįsdavo
suabejoti tos sistemos kad ir
menkiausiu atžvilgiu.
Mano asmeninė nuostata
nepriklausomos Lietuvos žur
nalistinėje raiškoje yra prie
šinga: atsisakyti kitų žmonių
vertinimo. Vertinti ne žmogų,
bet jo konkretų veiksmą,
poelgį, raišką. Nes vertinimas
paties žmogaus skatina bjau
rų, iš sovietinės tradicijos atei
nantį netinkamą ir neteisingą
susidomėjimą^ asmeniu bei jpt,
persekiojimą, kalima likti su
savo tiesa, bet negalima pa
neigti teisės kitiems būti lais
viems nuo kandžių kitokią
nuomonę turinčiųjų pastabų
ar net užsipuolimų.
Negalima nepastebėti pa
žangos, kurią per dvylika ne*
priklausomos valstybės gyva
vimo metų padarė Lietuvos
žiniasklaida. Išsivadavusi iš
vasalinės priklausomybės, ji
šiandien yra svarbus orientuo
jantis veiksnys visuomenės
raidos ir prioritetų paieškos
procesuose. Prieš dvejus me
tus Lietuvoje lankęsis „Lais
vosios Europos” radįjo ryšių
direktorius Paul Goble savo
paskaitoje Seime pabrėžė, kad
Baltijos valstybių žiniasklaida
pasiekė įspūdingai daug; bet
drauge pridūrė, kad tik tiek
pasakyti, vadinasi, pasakyti
labai mažai: „Nuosavybė čia
per daug koncentruota ir
‘draugiškai’ susėjusi su politi
niu bei ekonominiu elitu. Pa
jamos iš reklamos yra per
menkos. Žiniasklaida dar ne
rado būdo apjungti nacionali

ja Makarovienė dėkojo už rūbų, žaislų ir mokslo prie
monių siuntas, gautas iš „Saulutės”. Šiuo metu globos
namuose gyvena 83 vaikai (43 mergaitės, 40 berniu
kų), suskirstyti į 9 grupes (šeimynas), iš kurių 5 yra
ikimokyklinukų. Vaikai yra su įvairiomis patologijo
mis — akių, kaulų-raumenų, širdies-kraujagyslių sis
temos, plaučių — kvėpavimo sistemos; inkstų endo
krininės sistemos ir t.t. Vaikų atsiradimą prieglaudoje
lėmė įvairios priežastys — vieniša motina mirusi, mo
tina mirusi, tėvui atimtos tėvystės teisės, tėvas miręs,
motinai atimtos motinystės teisės, abiems tėvams
atimtos teisės, tėvai vaikų atsisakė, motina kalėjime,
motina be pastovios gyvenvietės, motina dingusi (LR
nerandama), asocialios šeimos, tėvai invalidai negali
prižiūrėti vaikų ir t.t. Skaudu ir klaiku žiūrint į tų
mažųjų veidelius, kurie, tiesdami rankytes, sako
„mama” ir nori, kad juos pakeltum ir lankytum, ir lai
kytum...
Susitikimas su kardinolu Audriu Juozu Bačkiu vi
suomet būna šiltas, savas. Ir ant jo pečių guli daug
rūpesčių. Lietuvos Bažnyčios žengimas su Vatikano II
nuostatais dar vis dažnai sukelia kontraversįjų. Lietu
vos vargšų skausmai randa gilų atgarsį jo širdyje, kar
dinolas dėkingas visiems padedantiems jo labdaros
darbuose. Ypač prisiminė Marią ir Antaną Rudžius,
atvykusius į jo ingresą ir atvežusius išsaugotą po
piežiaus bulę. Kardinolas dėkojo „Dieviškojo Kryžiaus”
Lietuvos benamių paramos fondui už neseniai gautą
10,000 dol. auką ir pakvietė mus kitą dieną atvykti į
Motinos Teresės seselių vedama benamiu prieglauda,

nius interesus ir žiniasklaidos
laisvę. Laisva spauda per
dažnai tėra geltonoji spauda,
prasčiausia bulvarinė žurna
listika. Trūkumai visose vals
tybėse išlieka milžiniški ir
rodo, kad laukia dar ilgas ke
lias iki save išlaikančios, lais
vos žiniasklaidos”.
Tai iš dalies sąlygoja ir tam
tikrą tematikos ir problemati
kos kryptingumą, kuris vyrau
ja Lietuvos žiniasklaidoje.
Laisvai spaudai, be abejo, nie
kas negali primesti temų, ku
rias ji turi svarstyti ar at
spindėti, kaip negalima ir
įtaigoti žodyno, kuriuo atitin
kamos problemos būtų gvilde
namos. Tačiau P. Goble įžval
ga, kad mūsų žiniasklaida ligi
šiol „nerado būdo apjungti na
cionalinius interesus ir žinia
sklaidos laisvę” yra iškalbin
ga. Tam tikros temos (demok
ratuos ir pilietinės visuo
menės sąveikos, laisvės ir at
sakomybės, holokausto, anti
semitizmo, ksenofobįjos ir nacionalumo, istorinės atminties
ir pilietiškumo santykių, etc.),
tik su dideliu vargu randa vie
tos Lietuvos žiniasklaidoje,
kuri neslepia savo apriorinės
nuostatos šitokiai problemati
kai - esą tai „niekam neįdo
mu”.

Yra akivaizdu, kad reikš
mingos tikrovės sritys, gyvai
svarstomos ir aktualiai gvilde
namos kitų šalių spaudoje ir
elektroninėse masinės informacijos priemonėse, Lietuvos
žiniasklaidoje nėra pakanka
mai verbalizuojamos, apie jas
per mažai kalbama, jos iš
krinta iš visuomenės menta
linės vartosenos, pakliūva į
„nutylimos tikrovės” teritorįją
ir lieka tik specialistų, tos sri
tie? ekspertų (politologų, isto
rikų, sociologų, teologų, etc.)
intelektualine savastimi. Tai
kelia rūpestį dėl visuomenės
kultūrinio integralumo, kultū
rinio paveldo perimamumo,
pilietinės visuomenės formavi
mosi raidos, kuri jau dabar
tam tikru disonansu ima
skambėti net ir europiniame
kontekste.
Tai šita, prasme į savait
raščio „Veidas” klausimą, ar
žurnalisto pareiga suderina
ma su patriotizmu, aš at
sakyčiau teigiamai, jeigu žur
nalisto pareigą suprastume
kaip sąmoningą pastangą
skverbtis į „nutylimos tik
rovės” teritorijas, pastebint ir
kitokią, nei buvo įsigalėjusi
kolonįjiniais laikais, pažiūrą į
žmogaus būtį, jo gyvenimą, at
sakomybę, dorovę, taip pat ir
tėvynės meilę, kaip dalį
žmogaus dorovinio turinio, pa
galiau, - pagarbą paveldui, iš
kurio kyla mūsų savimonė.
Vilnius, Rotušė,
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Danutė Bindokienė

Iš žodžių košės neišvirsi
Pernai gruodžio mėnesį
Čikagoje buvo neįprastas įvy
kis: amerikiečių televizijos
nekomercinis 11-asis kanalas,
išsiskiriantis geros kokybės
programomis, į laidas apie
mieste bei apylinkėse gyve
nančių tautinių grupių prista
tymą, įrikiavo ir lietuvius.
Kadangi tas sumanymas buvo
paskelbtas dar gerokai prieš
programos paruošimą, mūsų
tautiečiai žinią sutiko labai
palankiai. Buvo diskutuoja
ma, ką ir kaip televizijos laida
turėtų parodyti, kad lietu
viškoji visuomenė būtų kiek
galima išsamiau bei teigiamiau reprezentuojama.
Prasidėjus konkrečiam fil
mavimui, darbą atliko TV Įl
ojo kanalo profesionalai. Lie
tuviams, nors ir labai norėju
siems padėti, „patarėjų vaid
muo” nebuvo iš esmės suteik
tas, išskyrus vieną kitą klau
simą, į kurį TV darbuotojai
ieškojo atsakymų.
Visgi nutarta, kad geriau
bet kokia laida apie liėtuvius,
negu visiškai jokios. Be to, pa
gal nufilmuotų juostų kiekį ir
laiką, praleistą jas ruošiant,
atrodė, kad matysime tikrai
pasididžiavimo vertą progra
mą. Tik, atrodo, mūsiškiai vi
so to laukimo metu kažkaip
pamiršo — kas tą laidų seriją
apie tautines, grupes ruošė ir
kuriam tikslui jos buvo skir
tos.
Jeigu lietuviai žiūrovai bū
tų tai prisiminę, nebūtų reiš
kę tiek daug nusivylimo ir net
pasipiktinimo, kai laida paga
liau sušvito žydriajame ek
rane.
Ar programa buvo iš tikrųjų
tokia bloga, kaip su panieka
pasisakė kai kurie mūsiškiai,
(net raštu)? Ir taip, ir ne. Lai
da tikrai lietuvių neparodė
neigiamoje šviesoje. Mūsų vi
suomenė pristatyta, kaip pa
triotiška, kultūringa, besirūpi
nanti savo kilmės kraštu, bet
taip pat lojali gyvenamajai
šaliai. Žinoma, pro daugelį
mums svarbių dalykų pra
slinkta visai paviršutiniškai,
kai kas parodyta, ko turbūt
nereikėjo, daug kas praleista,
bet — ir vėl ta pati daina —
juk tai amerikiečių paruošta
programa, skirta amerikiečių
publikai. Nei daugiau, nei
mažiau.
Tačiau, kaip sakoma, nėra
to blogo, kuris neišeitų į gera.
Iš to nepasitenkinimo ir nu
sivylimo kilo mintis (tiesa, ji
jau ir anksčiau atsiradusi, bet
kažkaip negavusi eigos), kad
tikrai gerą laidą apie Ameri
koje gyvenančius lietuvius te

kur jis aukojo šv. Mišias. Nors beveik kiekvieneriais
metais čia apsilankau, pirmą kartą teko būti Mišių
metu.
Valgykloje visi eilutėmis susėdę ant mažų kėdučių,
taburetėmis vadinamų. Kambarys buvo pilnas, susi
rinko ir moterys, ir vyrai. Kardinolo pamokslas buvo
nuoširdus, suprantamas. Po Mišių žmonės patraukė
kėdutes, sustatė stalus ir, vėl pristatę kėdutes, susėdo.
Palaikydamos tvarką, seselės skubino susodinti žmo
nes. Viena seselė, priėjusi prie Donato, tempė jį prie
kėdutės ragindama: „Sėsk, sėsk, gausi valygti!” Su
šypsena pąjutome, kad ne tik nesiskiriame, bet visai
tinkame prie susirinkusių.
Motinos Teresės seselės įgyvendina jos įsitikinimus.
Ji buvo tvirta savo tikėjime, laikė tai Dievo dovana. Ji
sakė, kad tikras tikėjimas neatskiriamas nuo dosnu
mo ir meilės. Jie vienas kitą papildo. Motina Teresė
vadovavosi Kristaus žodžiais: „Aš buvau išalkęs, jūs
mane pavalgydinote, buvau ištroškęs, mane pagirdė
te, buvau keleivis, mane priglaudėte, buvau nuogas,
mane aprengėte, ligonis, mane aplankėte, kalinys,
atėjote pas mane”. Tačiau savo tikėjimo kitiems nepri
meta. Ji rašė: „Jei žmogus mano ir tiki, kad toks jo ke
lias yra vienintelis į Dievą, jei jis nežino jokio kito ke
lio,... tada jis yra išsigelbėjimo kelyje — tai kelias,
kuriuo Dievas ateina į jo gyvenimą”. Žmogaus „gyve
nimo būdas rodo, ar jis — Dievo žmogus, ar ne. Nega
lime jų nei smerkti, nei teisti, nei įžeidinėti”.
Motina Teresė elgėsi su visais pagarbiai. Ji įsitiki
nusi. kad pagalba žmonėms yra Kristaus meilės tąsa

gali paruošti patys lietuviai,
kurie supranta, kas mums
svarbu, ką norime kitiems
parodyti ir patys pasigėrėti.
Tokią mintį paversti tikrove
juk šiuo metu visiškai įma
noma. Ir būtent kaip tik šiuo
metu, nes vėliau gali būti per
vėlu: kiekvieną kartą kai su
skamba gedulo varpai, į kapo
duobę kartu atgula ir dalis
mūsų — išeivijos — gyvenimo
istorijos. O kiek jau tokios ne
tekties patirta per daugiau
kaip 50 metų? Kiek nesu
grąžinamų, neatkuriamų epi
zodų, atsiminimų, fotonuo
traukų, net video filmų ir ki
tokios medžiagos prarasta?
Tiesa, yra keli archyvai, bet
jie neužkaišios visų atsiradu
sių spragų, vienas kitas doku
mentas nepavaduos gyvo as
mens žodžių, kai jis ar ji
dalinasi savo praeitimi, arba,
tiksliau sakant, visuomeninės
veiklos patirtimi.
Pasirodo, turime savo tarpe
talentingą ir „savą” profesio
nalą, pažįstantį filmavimo
meną, sugebantį paruošti ge
ras televizijos laidas. Tai Ar
vydas Reneckis, kurio vedamą
Lietuvių televizijos laidą Či
kagos ir apylinkių žiūrovai
mato dukart per savaitę.
Arvydas ir užsiplieskė tokio
filmo apie Amerikos lietuvius
kūrimo idėja. Ne tik užsi
plieskė, bet tikriausiai ir
įvykdys, jeigu, žinoma, su
lauks mūsų visuomenės prita
rimo ir paramos. Argi galime
manyti, kad šis projektas kaž
kaip iš dangaus nukris, kaip
žydams tyruose manna? Įl
ojo TV kanalo laida mums nie
ko nekainavo, bet dėl to ir nu
vylė. Dabar galėtume turėti
laidą, kuri patenkintų ir mū
sų žiūrovus, gyvenančius už
savo kilmės krašto ribų, ir
pagaliau bent kartą išsamiau
supažindintų tautiečius Lie
tuvoje su užsienio — šiuo at
veju Amerikos — lietuvių
veikla, gyvenimu.
Apie šį projektą, dar neiš
lipusį iš pirmųjų užuominų
vystyklų, praėjusio penktadie
nio „Drauge” kiek plačiau
rašė Karilė Vaitkutė. Paskai
tykime ir pamąstykime. Dar
daugiau: paremkime! Daug ir
priekaištingų žodžių buvo pri
kalbėta, kai pernai gruodžio
pradžioje 11-asis TV kanalas
transliavo laidą apie lietu
vius. Tačiau net iš gražiausių
žodžių košės neišvirsime: rei
kia konkrečių žygių ir darbų.
Nenumokime ranka į šį svar
bų projektą, kad vėliau ne
tektų gailėtis.

ir gali pasireikšti palyginus mažuose darbeliuose,
pvz., „Gal tereikia šypsenos, trumpučio apsilankymo
ar paprasčiausiai — kam nors pakurti krosnį, atnešti
anglių, aklam žmogui parašyti laišką, paskaityti, su
rasti batus — tai smulkmenos, taip, mažmožiai, tačiau
tai — mūsų meilės Dievui darbai”. (Motinos Teresės
ryžtingos ir praktiškos mintys išsakomos knygoje
„Beribė meilė”.)
Kardinolo A. J. Bačkio meilė vargšams akivaizdi ar
kivyskupuos remontuojamose atgautose kareivinėse
prie Šv. Petro ir Povilo bažnyčios (Paco g. 4), kur
įrengta ne tik Betanijos valgykla vargšams, bet ir
Amatų centras. Amatų centre dirba specialistai, ama
tininkai, pvz., vitražistai, medžio apdirbėjai, taip pat
moko kitus, kad ir jie įgytų amatą. Centre priimami
užsakymai, darbai atliekami sąžiningai, kokybiškai ir
meniškai. Net ir mus įleidęs ir lydėjęs vartininkas
reiškė pagarbą ir padėką kardinolui, kad jį įdarbino,
nes kai su žmona susilaukė sūnelio, buvo atleistas iš
darbo dėl etatų mažinimo.
Ypatinga šventė buvo lapkričio 17-tosios savaitgalį,
kai Vilniaus A. Vienuolio gimnazijoje (Aušros Vartų
g.) vyko ateitininkų suvažiavimas. Ta proga Korp!
„Giedra” buvau paprašyta Jadvygai Damušienei įteik
ti Kunigo Juozo Prunskio premiją, skiriamą moteriai,
kuri įgyvendina ir skleidžia krikščionišką idealą. Visą
gyvenimą atsidavusi jaunimui, Jadvyga Damušienė
savo pavyzdžiu ir darbais darė didelę įtaką JAV, o da
bar lygiai taip pat vertinama, gerbiama ir mylima Lie
tuvos jaunimo.
Bus daugiau
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Žurnalistas Vytautas Kasniūnas (kairėje) supažindina savo vaikaičius
Niną ir Vytautą III su grafu Nikolay Tolstoy.

MARIA IR ANTANAS RUDŽIAI PRAVĖRĖ
DURIS ČIKAGOS LOYOLA
UNIVERSITETO LIETUVOS STATUTUI
Tebegyvename Čikagos Loy
ola universiteto nepaprastų
iškilmių dvasia, kai skambėjo
lietuvybės idealizmo, meilės
herojų Maria ir Antano Ru
džių pavardė, iškėlusi į moks
lo šviesą senosios Lietuvos
legendą — Lietuvos statutą,
penkioliktojo šimtmečio lietu
vių genijų sukurtą valstybinį
teisyną — Konstituciją.
M. ir A. Rudžiai, kurie, sura
dę Lietuvoje Statuto vertėjus
bei spaudai parengėjus, ir jį
išleido tėvų žemėje, kad gim
tinės vėjai kelyje lydėtų, gen
ties kraujo proseneliai džiaug
tųsi vaikaičių meile, idealiz
mu.
Buvome liudininkai Lietu
vos vardo įamžinimo, kai 2002
metų pradžioje garsiame Či
kagos Loyola universitete iš
kilmingai buvo atidarytas Ma
ria ir Antano Rudžių stipen
dijų fondas, skirtas studijuo
jantiems Lietuvos statutą.
Rodos, girdėjome Alberto
Goštauto (mirusio 1539 m.),
Lietuvos Kanclerio, Vilniaus
vaivados galutinai paruošusio
(ją suredaguojant) Lietuvos
statutą, skambančius žodžius:
„Reikėjo kelių šimtmečių, kad
ateitų Lietuvos meilės herojų
karta — Maria ir Antanas Ru
džiai, kurie Lietuvos statutą
atiduotų į pasaulio moksli
ninkų rankas, kad Lietuvos
vardas vėl pasklistų pasaulio
istorijos mokslo žodžiais”.
Šiame akademiniame Ru
džių fondo iškilmingame ati
daryme pagrindiniu kalbėtoju
buvo grafas Nikolai Tolstoy,
24 kartos genties atstovas, ku
rio šeimos šaknys tryliktame
šimtmetyje kilo iš lietuvių
šeimos.
Kai vakarienės metu, susi
pažinęs su grafu Nikolai Tols
toy, pristačiau anūkus Niną,

kuri Loyola universitete ruo
šia politinių mokslų doktora
tą, ir Vytautą III, kuris labai
gerai baigė Loyola universi
tetą, kaip „Lietuvos bąjorų ka
rališkosios sąjungos” narius,
jis juokavo, kad gal surasime,
kad mūsų proseneliai kilo iš
tos pačios vietovės, gal karia
vo tos pačios vėliavos būryje,
gal...
Bet iš lūpų išnykus šypse
nai, jis pasakojo, kaip svarbu
surasti šeimos šaknis, kaip jie
gyveno, kūrėsi, augo. Tai už
burti tėvynės meilės lašai.
Jis sako:
— Kai Lietuva buvo galinga,
1331 m. iš Lietuvos atvyko
karvedys su 300 vyrų, užėmė
žemės plotą ir kūrėsi. Visi do
kumentai rodo, kad jis „litvin”. Jis buvo stiprus, storas,
dėl to rusai jį vadino „Tolstoy”.
Taip trečioje generacijoje išny
ko lietuvių vardas, liko rusiš
kas Tolstoy su priedu „Litvin”.
Taip per 24 kartas.
Grafas Nikolai Tolstoy gimė
Anglijoje, žmona anglė, vaikai
anglai, pakrikštyti rusiškais
vardais, kalba rusiškai. Jis
yra Oxsford universiteto isto
rijos profesorius, turi ir Rusi
jos pilietybės pasą.
— Galite turėti ir Lietuvos
pilietybės pasą?
— Jis šypsosi lietuviškai,
elgsena anglo džentelmeno,
žodžiai plaukia su ilgesiu, ilgų
šimtmečių genties rusų kul
tūros... Tolstoy vardo...
Ir sako: nuostabūs žmonės
Maria ir Antanas Rudžiai..*.
Koks išskirtinas jų idealiz
mas, pasiaukojimas, meilė, vi
zija Lietuvai ir lietuvybei...
juos pažinęs gali didžiuotis,
kad ir tavo gentis prasidėjo iš
lietuvio kraujo... — Taip!...
Mes didžiuojamės Maria ir
Antanu Rudžiais...
Vytautas Kasniūnas

LIETUVIAI AMERIKOJE — „ALVVAYS
Šeštadienį (03.23) Lemonte,
PLC, gyvenimą pradeda gėlių
krautuvės „Alvvays with Flo
vvers” skyrius, kuris veiks
šeštadieniais ir sekiriadieniais
nuo 9 v. ryto iki 1 v.p.p. Krau
tuvės savininkė Irena Kara
lienė sako, kad nori patarnau
ti lietuviams, jog jiems būtų
patogu, tiesiog po ranka, bet
kokiomis progomis užsisakyti
puokštes, vainikus ar šiaip
nusipirkti gėles.
Tačiau ne vien tai. Čia bus
galima įsigyti ir medžio dro
žėjo ar, kaip sakoma Lietu
voje, liaudies menininko iš
Dievo malonės, Arūno Lauce
vičiaus nuo Plungės, įvairiau
sių medžio drožinių nuo Rū
pintojėlio iki kryželio. Šių
kūrinių pardavimas ir ma
žytis pelnas, liekantis nuo mo
kesčių už medį, įrankių įsi
gijimo, persiuntimo išlaidų,

bę specialybių ir negaunantis
darbo, nebegalintis gyventi iš
pašalpos, Arūnas atrado save
medžio drožime. Jo rankose
prabilo medis. Kai gavo labda
ros siuntą iš Amerikos ir įdėtą
keletą lietuviškų laikraščių,
susidomėjęs juos visus išstu
dijavo. Akys užkliuvo už krau
tuvės „Alvvays vvith Flovvers”.
Arūnui gimė mintis — pa
skambinti į Ameriką ir pa
siūlyti savo drožinius. Kokia
laimė, kad susikalbėjo lietuViškai, kad Irena Karalienė
Sutiko pabandyti prekiauti
o drožiniais. Pirmoji
a, dėl prieinamos kainos,
ii ištirpo, kaip pavasario

E

šniegas...

„Always with' flovvers” gėlių par
duotuvės savininkė Irena Karalie-

šiandien užtikrina tik gyvybės
palaikymą jaunai Laucevi
čiaus šeimai, Išbandęs daugy-

Tai tik tautodailininko A. Laucevičiaus kūrybingų rankų darbo dalelytė,
kartu su gražia „Alvvays vvith flovvers” savininkės I. Karalienės sudaryta
puokšte.
.u v

'3

Irenos Karalienės parama
jaunai šeimai buvo pačiu lai
ku. Nevilties kardas jau buvo
pakibęs virš šeimos. Taip atsi
tinka, kai žmonės paliekami
vieni. Irena Karalienė nori,
kad lietuviai Amerikoje žino
tų, jog kiekviena išdrožta
smulkmena, kurią jie galės
įsigyti ir Lemonte, padės Lau
cevičių šeimai išgyventi iki ry
tojaus. Sako, kad Arūnas mie
lai išpildys ir kokį specialų
užsakymą jei tokių atsiras.
Be medžio drožimo, Arūnas
vis ieško kelio — kuo verstis
toliau — rytoj, kitą dieną, po
mėnesio, gal metų. Lankė ra
jone surengtus kursus (pasi
skolino 32 litus) pradedantie
siems verslininkams, bet juose
teišgirdo tik bendrąsias tiesas:
kaip ieškoti rinkos, išmokti
dirbti kompiuteriu (apie kurį
dar nė nesvąjoja), kaip sutvar
kyti dokumentaciją. Ir nors
įkyriai kiekvieno klausinėjo
kaip jam pradėti, kaip tvarky
tis, atsakymo, realios paramos
nesulaukė, o tik dar kartą
įsitikino kiek daug tuščiažo
džiavimo pažėrė kursų dėsty
tojai, kurio nešykšti valdinin
kai ir visa Lietuvos valdžia.
Eilinis Lietuvos žmogelis ir jo
problemos niekam nerūpi.
Šiandien Arūnas labiausiai
dėkingas moteriai nuo Uk
mergės Irenai Karalienei, šeš
ti metai Čikagos apylinkėse
veikiančios gėlių krautuvės
savininkei, kuri išgirdo jo pa
galbos šauksmą ir ištiesė ran
ką. Jei Lemonto gėlių krau
tuvėlėje atsilankę žmonės ša
lia gėlių išvys ir medžio dro
žinių, o dar ir įsigys, tai jie pa
rems tautietį Lietuvoje, pa
rems jo viltis ateičiai.
Ligija Tautkuvienė

LF PREMIJOS
VADOVĖLIŲ AUTORIAMS

Penkioms lietuviškų va
dovėlių autorėms Švietimo ir
mokslo ministerijoje įteikta
JAV Lietuvių fondo premija 2000 dol. Premijos laureatės mokytojos: „Ąžuolo” vid. mo
kyklos lietuvių kalbos mokyto
ja Levutė Karčiauskienė (už 5
klasės vadovėlį „Skaitymai”),
Vilniaus „Ateities” vidurinės
mokyklos lietuvių kalbos mo
kytoja Daiva Mickevičienė (už
9 klasės vadovėlį „Lietuviško
Tautodailininkas Arūnas1 Laucevičius, kurio gražių drožinių galima žodžio pėdsakais” I dalį), Švie
įsigyti „Alvvays vvith flovvers” parduotuvėje.
v
timo plėtotės centro specia
*listės Irma Neseckienė ir Ramutė Skripkienė bei Vilniaus
„Ateities” vidurinės mokyklos
lietuvių kalbos mokytoja Hen
rika Prosniakova (už „Lie
tuvių kalbos žodyną”).
Lietuvių fondui vadovėlių
projektus pristato Švietimo ii
mokslo ministerijos ekspertų
komisija bei Bendrojo ugdymo
taryba. Nuo 1997 m. už lietu
vių gimtosios ir valstybinės
kalbos, užsienio kalbų, istori
jos, pilietinio ugdymo va
dovėlius jau paskirta 12 pre
mijų.
„Draugo” inf.
* Šiauliuose duris atvėrė
jaunimo
darbo centras.

Andrius Bučas ir mama Aldona krautuvėlės „Lietuvėlė” atidarymo proga
š.m. kovo 16 d. (5741 S. Harlem Avė) Andrius kartu su Nerium Gerdvila
yra krautuvėlės savininkai. Kita „Lietuvėlės” šaka veikia Jaunimo cent
re.

Ramutė Bartuškienė, anksčiau gyvenusi Čikagoje, dabar Orlando, FL,
kasmet Velykų proga savo garaže vašku margina margučius. Jos vaizduo
tė kuria raštus ir ant spalvoto ar balto kiaušinio gimsta žiedai, varpos,
vėduoklės, taškų ir brūkšnelių detalės, būdingos tradicinei vaško pmamentikai. Šį seną liętuviškų margučių marginimo metodą ji išmoko iš
pradžių eksperimentuodama, vėliau per kiekvienas Velykas numarginda
ma net iki dešimties .tuzinų kiaušinių, visus juos su šventiškais linkėji
mais išdalindama draugams ir pažįstamiems. Nuotr. Romo Bartuškos

Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, „Pipirų ratelio” Kalėdų eglutės rengi
nio dalyviai mezga pirmąsias pažintis.
Nuotr. Indrės Tijūnėlienės

Miesto bei rąjono jaunuo
liams, ieškantiems darbo ir in
formacijos apie situaciją darbo
rinkoje, centre teikiamos ne
mokamos paslaugos. (Lž, Eita)

Dažnai girdime apie LR ambasadoriaus Vygaudo Ušacko keliones į lietu
viškus telkinius ir susitikimus su žymiais amerikiečiais, tačiau jis nepa
gaili laiko susitikti ir su ne tiek plačiai žinomais asmenimis. Besilanky
damas Cleveland, OH, Vasario 16-osios proga, ambasadorius aplankė
Igną Stankų, kuris pastaruoju metu yra sunegalavęs ir negali lankytis
šventėse bei minėjimuose.

balandžio

1

ncjuokai
Baigiasi spec. vajus. Užsakykite DRAUGĄ
savo draugams, vaikams, anūkams,
giminėms ir pažįstamiems (pirmą kartą
prenumeruojant tik $65.00 metams JAV)
Mes nusiųsime gražų pranešimą, kad Jūs
užprenumeravote DRAUGĄ jų vardu.
Siųskite:
Vardas, pavardė--------------------------------------------------------------------------

Adresas --------------------------------------------------------------------------------------

Miestas, valstija, zip code-----------------------------------------------------------

Dovanoja:
Vardas, pavardė----------------------------------------------- ...

—..... . —

Adresas------------------------------------------------------------------------- ----------Miestas, valstija, zip code

_____________________________ .
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AR JŪSŲ MOKESČIŲ FORMA
SUKELS ĮTARIMUS?
JŪRATĖ GULBINAS, CPA, MBA

J3
Tikriausiai vienas nemalo
< i niausių momentų, užpildžius
91 mokesčių formas, yra IRS au
ditas. Šiais metais IRS žada
i f tikrinti vis daugiau ir daugiau
mokesčių formų.
Pereitais metais IRS dar
buotojai auditino vieną iš 173
mokesčių formų. Daugiau
negu pusę auditintų formų su
darė formos, kuriose figūravo
„eamed income credit”. Prieš
kelias savaites IRS pranešė,
kad klaidingi „eamed income”
kreditai sudarė daugiau negu
10 milijardų 1999 metais.
Tačiau nors IRS kiekvienais
metais nežymiai padidina
auditu skaičių, 2001 metais iš
127 milijonų mokesčių formų,
F* G auditinta buvo tik 0.58 pro
centai. Dauguma klausimų
buvo sprendžiama, susirašinėjant paštu. Tik 202,500
mokesčių formų buvo gana stip
riai auditintos ir mokesčių
mokėtojai turėjo susitikti su
IRS agentais.
Šiais metais IRS pranešė,
kad 50,000 papildomų mokes
čių formų bus tikrinamos pa
gal specialią programą. Taip
IRS bandys surasti, kur daž
niausiai pasitaiko klaidų ir
sukčiavimo.
Keletas patarimų,
kaip
sumažinti IRS audito galimy
bę:
Tvarkingumas. Pageidau
tina, kad mokesčiai būtų už
pildyti tvarkingai. Netvarkin
ga forma simbolizuoja nerū
pestingą žmogų, kurio pa
skaičiavimai gali būti netiks
lūs. Vienas būdų tvarkingai
užpildyti mokesčius yra kom
piuterinės programos. Taip
i
pat naudojant kompiuterį, tik
* ». riausiai bus mažiau matema
-i
tinių klaidų.
(Atidumas.
Pastaraisiais
metąis IRS sulygina mokesčių
4 formas su dokumentais, gau
tais iš darbdavių, bankų ir in
vesticinių bendrovių. Tai
reiškia, kad W-2 forma, 1099
ij
palūkanos bei dividendai turi
sutapti su Jūsų rodomomis su
momis.
„Sočiai Security” nume
ris. IRS visada patikrina

„Sočiai Security” numerį. Vai
kų „Sočiai Security” patikrina
’
mi, norint pažiūrėti, ar vaikas
I t nepriskaitomas kaip „depenp
dent” daugiau negu vienoje
j

mokesčių formoje. Taip pat
patikrinama, ar alimentus begaunanti(s) mama ar tėvas,
alimentus įskaičiuoja į savo
pąjamas ir moka už tai mo
kesčius.
Abejotinos išlaidos. Labai
didelės medicininės išlaidos,
labdaros ir namų įstaigos iš
laidos gali patraukti IRS
dėmesį. Medicininės išlaidos
turi viršyti 72.5 procentus
jūsų AGI („adjusted gross in
come”) pagal naują įstatymą.
Kartais žmonės rašo, kad
naudoja 50 procentų vieno
kambario buto kaip savo
įstaigą. Tai tikrai sukels įta
rimą IRS.
Nerealus automobilio nau
dojimas darbo reikalams.
Daug žmonių naudoja auto
mobilį, važinėdami darbo rei
kalais, tačiau nereiktų per
lenkti lazdos. Verta turėti
užrašus, rodančius, kiek my
lių naudojote darbo, ir kiek
savo reikalams. Jeigu IRS jus
auditins, visos mylios, kurias
rodėte mokesčių formoje, kaip
naudojamos darbo reikalais,
— bus neleistinos, jeigu ne
turėsite užrašų. Be to, beveik
neįmanoma automobilį naudo
ti tik darbo reikalams, nes
IRS neleidžia nurašyti mylių
tarp namų ir darbo.
Patartina turėti kvitus, jei
gu ką nors atidavėte labdarai.
Mažiau negu 500 dol. vargu ar
sukels įtarimus, žinoma, tai
irgi priklauso nuo jūsų pa
jamų. Dovanojant labdarai au
tomobilį, reikėtų gauti for
malų įkainojimą.
>. ^Patartina turėti dokumen-,
tus, patvirtinančius jūsųūšlai-,,
das, kelis metus. Jeigu pametėte kvitą, reiktų turėti
tam skirtus užrašus, kur ga
lite surašyti išlaidas.
Jeigu IRS vis dfelto praneša,
kad jūsų mokesčių forma yra
auditinama, nevertėtų vie
niems kovoti su IRS. Mo
kesčių konsultantai, apskaiti
ninkai ir advokatai gali pa
dėti susigaudyti. Žmonės
dažnai pradeda jaudintis ir
parašo ar atsako neteisingai į
IRS klausimus, tuo dar labiau
kenkdami sau.
Iškilus mokesčių klausi
mams, prašau kreiptis tel.
(323) 666-0248 arba elektroni
niu paštu jurate@pacbell.net
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NEPAMIRŠKIME DAINOS MENO
„Viskas darytina, kas vieni
ja mus, kaip vieningą tautą,
kas žadina ir stiprina mūsų
' l sieloj vieningus jausmus”, taip
rašė Jonas Vileišis 1928 m.
Dainos šventės komiteto pir
mininkas. Tie žodžiai tinka
šiandien mums, ką turime da
ryti, kas vienytų mus išeivijoje
stiprią sujungtą galybę.
Prabėgo visas dešimtmetis,
kurio metu išeivijoje nebuvo
Dainų šventės. Susirūpinęs tą
i
trūkumą nuolat mums prime
na JAV Lietuvių muzikos są
jungos pirmininkas muzikas
Faustas Strolia. Pagal tradi
ciją, Dainų ir Tautinių šokių
šventės ruošiamos JAV ir Ka
nados Lietuvių Bendruomenių
I iniciatyva. Juk mūsų lietuviš
kos dainos yra drauge meno ir
T
e
tautinės kultūros reprezeni
tantės. Čia gyvenančiųjų išei
vių misija yra ne susilieti su
t šio krašto žmonių mase, bet,
kaip lietuviai, išsiskirti savo
kultūros apraiškomis. Dainų
šventėms sąlygos geros: juk
lietuvių telkiniuose, kur tik
atsiranda sąmoningi vadovai,
steigiami chorai. Dainuoti gali
didelis ir mažas.
t
Dainų šventės rūpesčiu jau
kurį laiką gyvena JAV Lietu
vių Bendruomenė. Visa mūsų
išeivijos veikla pasikeitė po

Lietuvos
nepriklausomybės
atgavimo. Didingos Dainų
šventės Lietuvoje išmušė mus
iš išeivijos įprastinių renginių
grandinės. Laikas nepaliauja
mai skuba priekin. Laikas nu
lėmė ir Dainų švenčių vyks
mą.
Bet ar galime akis užmerkti
ir nieko neveikti? Supranta
ma, kad niekas savaime neat
siranda. Reikia apčiuopiamo
darbo. Tad kovo 16 d. į Čikagą
atvyko JAV LB Krašto valdy
bos pirm. Algimantas Gečys, jį
atlydėjo du vicepirmininkai:
dr. Romualdas Kriaučiūnas ir
Juozas Ardys. Jų tikslas —
pasitarti Dainų šventės orga
nizaciniais reikalais. Prieš
jiems atvykstant, buvo pasi
keista laiškais ir žodžiu su
muzikais: Dariumi Polikaičiu,
Rita Klioriene ir Dalia Viskontiene. Visi jie pritaria, kad
Dainų šventė yra būtina, tik
klausimas, kaip ir kada ją
įterpti į mūsų ir Lietuvos
švenčių kalendorių. Visi pri
taria, kad reikia įtraukti litua
nistinių mokyklų mokinius,
nes jaunuoliai reprezentuoja
savo protėvių tautą ir, daly
vaudami tokiose šventėse, pa
tys tautiškai sąmonėja.
Dainų šventės reikalų pasi
tarimas įvyko „Seklyčioje”.

.'.♦.♦.♦MM,

«b»ufs

^Nacionaliniame dramos teatre Vilniuje kovo z d. valstybinis dainų ir šokių ansaippns „Lietuva suruose o,uuuąjį —jubiliejini koncertą. Ansamblis įkurtas kompozitoriaus Jono Švedo 1941 metais, yra daugybę kartų kon
certavęs Lietuvos miestuose, miesteliuose ir kaimuose, apvažiavęs visas tuometines Sovietų Sąjungos šalis, dau
gelį Europos ir viso pasaulio kraštų.
Vladimiro Gulevičiaus (Elta) nuotrauka.

ILGESYS - NE LIGA
Šimtametė senolė apsalusia
širdimi pasakoja ir pasakoja
vaikystėje ir jaunystėje patir
tus nuotykius, kurie dėjosi dar
prie caro, XX a. pradžioje.
Nors mes, XX a. pabaigos vai
kai, sakome, kad tai buvo
gūdūs caro okupacijos metai,
jai tai aukso amžius, nes tada
ji buvo ir maža, ir jauna. Gal
taip reikėtų žiūrėti ir į kai
kam ilgesingą sovietinės oku
pacijos laikotarpį ir bandyti
suprasti buvusius „aukso
amžiaus” gyventojus, jeigu ne
vienas „bet”: jie šiandien
valdžioje ir kai kada piktnaudoja tą valdžią, stengdamiesi
išbaltinti kai kurias nelabai
baltas nesenos istorijos vietas
(pvz., kagėbistai, kaip ir
laisvės kovotojai, dabar gali
pretenduoti į pagerintas valsbęs pensijas, vėl svarbios
tapo gegužės, pirmosios - rau
donųjų darbininkų solidarumo
- ir kovo 8-osios - raudonųjų
moteriškių pagerbimo - die
nos).
Šią temą apie ilgesį priminė
„Naujojo židinio-Aidų”, 2002
m. sausio-vasario numeris.
Štai „Dienoraščio” skyrelyje
Giedrė Jankevičiūtė aiškinasi,
kodėl skulptorių „socrealistą”
Juozą Mikėną jo 100-mečiui
skirtoje parodoje Vilniaus
Chodkevičių rūmuose ji su ko
lege „sugalvojo pristatyti kaip
ryškiausią XX a. lietuvių neoklasicistą”. Beveik normalu,
nes menininkai, gavę gerą
užsakymą, turi kažkaip pado
riai išsisukti ir bent kiek
uždirbti. Tik kodėl ji stebisi
kitais, panašiai pasielgusiais:
„Kažin kodėl paskutiniaisiais
metais suaktyvėjo praeities il
gesio sindromas. Plačiai, su ‘

nauja jėga atgimė Justino
Marcinkevičiaus fenomenas,
visai atvirai, be apsimestinio
drovumo kitų meno sričių
„buvusieji” reikalauja sau
dėmesio bei apčiuopiamų pa
garbos ženklų. Ar tai sutapi
mai, ar tendencija”.
Ta pačia tema kalba ir kitas
šio mėnraščio autorius - Man
fredas Žvirgždas straipsnyje
apie Nacionaliųės premijos,
kuri skiriama už pastarųjų
penkerių metų ; novatoriškus
darbus, skyrimą; „Kartais tei
sinamasi, kad grąžinama sko
la (tylomis užsimęrkiant prieš
faktą, kad nauji kurio nors
klasiko darbai išduoda aki
vaizdžią meninę' infliaciją).
Žiniasklaidoje
prasimuša
tvirtinimų, kad" kurį nors
kūrėją nepaprastai vertina
gerbėjai, kurių balso nebe
•''4
įmanoma ignoruoti. Daug kam
atrodė keista, kad Marcinke
vičius per pastarąjį dešimt
metį išvengė premijavimo, ir
štai dienraščio paantraštė
skelbia: ‘Pagaliau Nacionaline
premija
įvertintas
my?u
miausias lietuvių poetas’”.
Ryškiausiai praeities temą
užkabina Virgis Valentina
vičius, kalbantis apie Rusiją ir
jos miklią ranką. Pradėkime
nuo straipsnio pabaigos, kur
užkoduota tam tikra išvada.
Autorius sako: „Ne vieno Va
karų žurnalisto nuomone Lie
tuva yra labiausiai surusėjusi
iš visų trijų Baltijos valstybių.
Nepaisant komunistų taip
branginamų ‘geresniu’ lietu
vių procentu, palyginti su lat
vių ir estų, būtent Lietuvoje
kiekviename žingsnyje klesti
įvairūs rusiški ‘gardėsiai’ RTR-ai ir ORT-ai per kabelinę
televiziją, rusiškai įgarsintos
vaizdajuostės, rusiškos recidy
vistų dainuškos, amžinoji Ala
Pugačiova, Filipas Kir-kažkas,
nepakeičiami latvių šauliai
Raimondas Paulas ir Laima
Vaikulė, rusiški kompiuterių
žaidimai ir detektyvai. Seime,
pokalbių ar kultūros laidose
per radiją ir televiziją kara
liauja
multifilmų-mosfilmų
metaforos ‘Reikia, Fedia’ ar
‘Vaikinai, gyvenkime drau

Dalyvavo LB Krašto valdybose
pirm. Algimantas Gečys, LB t
vicepirmininkai dr. Romual
das Kriaučiūnas ir Juozas Ar-i
dys, Socialinių reikalų tarybos
pirm. Birutė Jasaitienė, Kul-i
tūros tarybos pirm. Marįja Re-i
mienė ir Lietuvių muzikų są
jungos pirm. Faustas Strolia.
Nutarta Dainų šventę suruoš
ti 2003 metais gegužės mėn.,t.
Atminimo dienos savaitgalį
Čikagoje. Muzikas Faustas
Strolia įsipareigojo Dainų
šventės klausimą judinti mu
zikų tarpe.
Pirmas žingsnis žengtas. Balandžio
Dabar reikia sudaryti Dainų
šventės muzikinį repertuarą
ir organizacinį komitetą. Sėk
mingas „Dainavos” koncertas,
kuris įvyko rytojaus dieną po
šio posėdžio, įrodė, kad skam
bios lietuviškos dainos stipri
GRANOSALtROOM
na mūsų tautinę sąmonę ir il
gam lieka atmintyje. Tad krei
piamės tiek į chorų vadovus, BILIETUS GALITE JSIGYTI:
tiek į visuomenės darbuotojus Atlantic £xpress Corp.
2719 West 71.str., Chicago
neatsisakyti nuo šio užmojo, Tel. (773) 434 7919
bet visomis jėgomis jungtis į šį Wlllowbrook Ballroom
svarbų dainų šventės ruošos
darbą. Vėl pažadinkime savyje
meilę lietuviškai dainai.

giškai’, kurių, pavyzdžiui, vi
dūtinis estas stačiai nesupran
ta. Tai tautos džiaugsmai,
vadinamasis jos žiedas tebegraudena dėl ‘didžiosios’ Rusi
jos kultūros. Kiek galima
klau'syti liaupsių Maskvos te
atrams ' iš žmonių, kurie ne
matė nė vieno spektaklio Lon
done, Paryžiuje, Varšuvoje ar
ttėbrodVėjiniame
Niujorke?
Rusų literatūra tebėra vienin
telė didelė angliškai nepramukUsiems inteligentams, ru
sų muzika geriausia tiems,
kurie nežino, kad geriausi
rtisų muzikantai groja ir dai
nuoja Niujorke, o ne Maskvėje; ir ’ bpskritai jie daž
niausiai yra Rusįjos žydai”.
Autorius, priminęs, kad
postkomunistinėje Moldavijoje
dar t3ogiau: ten atėję į valdžią
komunistai įvedė privalomą
rusų kalbos dėstymą mokyk
lose nuo antros klasės ir ren‘giafei 'konstitucijoje ‘‘ įteisinti
rusų kaip antrąją valstybinę
kalbą, baigia straipsnį: „Kol
lietuviai pakankamai neapsitrins pasaulyje, neišmoks kal
bų ir dorai nesusipažins su
Vakarų kultūra, kol nebus pu
siausvyros pasaulio suvokime
ir Rusija su visa jos žemąja ir
aukštąją kultūra netaps viena
iš daugelio, verta dėmesio tiek
pat, kiek ir kitos, gal geriau
neskubėti draugauti su buvu
siu okupantu, nes ta drau
gystė ir taip daug stipresnė,
negu prisipažįstame sau ir ki
tiems”,;
Į autoriaus „kol” galima
būtų atsakyti liaudies posa
kiu: „kol saulė patekės, rasa
akis išės”. Žmogaus gyveni
mas tik vienas ir jaunystė vie
na. To „gėrio”, kuris mane
aplankė seniau, mano auk
sinės jaunystės laikais, ne
pramuša jokie laiko tankai.
,,Reikalas nesibaigia Brazaus
ku - Garliavos mokinių tėvai
balsavo prieš legendinio parti
zanų vado Daumanto vardo
suteikimą vidurinei mokyk
lai”, -r' sako Virgis Valentina
vičius.
Ilgesys - reikalas gana rim
tas, tuo labiau kad ir Berlyną
jau valdo kairieji. Bet ilgesys
- ne liga, kai gyvenimas pra
šviesėja, jis praeina. a. V. Š.

S PRISTATO

* Baltarusijoje buvo su
laikytas nuo Lietuvos teismo

tu su švedų bendrove „City
Apartment” siūlo naujovę bu
tų nuomos rinkoje — bendras
butų nuomos ir aptarnavimo
paslaugas. Pristatomas pro
jektas — tai moderniai įrengti
nuomojami butai naujos staty
bos name Vilniaus Senamies
tyje. Butų nuomos terminas —
nuo 2 dienu iki metu, kartu
teikiant valymo, patalynės
keitimo, apsaugos ir kt. pas
laugas. Kitaip nei viešbu
čiuose, čia klientui suteikiama
daugiau laisvės ir privatumo,
siūlomos paslaugos ir patogu
mai, kurių dažnai trūksta
nuomojantis butą — saugoma
automobilių aikštelė, sutvar
kyta aplinka.
(Eita)

paskirtos bausmės slapstęsis
buvęs Lukiškių kalėjimo vir
šininko pavaduotojas Sviatos
lavas Bojarinas. Dabar Lietu
va prašys Baltarusijos išduoti
sulaikytąjį. Šalys yra pasi
rašiusios ekstradicijos (nusi
kaltėlių išdavimo-red.) su
tartį. Teismo nuosprendžiu S.
Bojarinas ir buvusi Lukiškių
kalėjimo vyresnioji operaty
vinė įgaliotinė Gražina Damkauskienė yra nuteisti kalėti
po 5 metus už kyšininkavimą.
G.
Damkauskienė
nuo
praėjusių metų rudens atlieka
bausmę Panevėžio moterų ko
lonijoje. Tuo tarpu S.Bojarinas
nuo teismo skirtos bausmės
buvo pasislėpęs.
(bnsj

Naujas užrašas su Lietuvos Vyčiu pažymi LR garbės konsulato'pastato

Cleveland, OH (Dievo Motinos parapijos patalpose) įstaigą. Šią emblemą
garbės konsulei Ingridai Bublienei padovanojo LR ambasadorius JAV-se
Vygaudas Ušackas Vasario 16-osios proga.
Lino Johansono nuotr.

AMERICAN TRAVEL SERVICE
Turime pigiausias kainas skrendant į
VILNIŲ iš ČIKAGOS ir kitų miestų
Galime suplanuoti jūsų atostogas naudojantis
APPLE VACATIONS ar FUN JET kompanijų paslaugomis,
keliones laivais po Karibų, Viduržemio ar Baltijos jūras,
atostogas Meksikoje, Jamaikoje ar Havajuose.

American Travel Service
6500 S. PULASKI, CHICAGO, IL 60629
Tel. 800-422-3190; 773-581-1200; Fax. 773-581-1873
atsvl@att.net

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

40-24 — 235 St.
Douglaston, NY 11363
Tel. 718-423-6161
800-778-9847
Fax 718-423-3979
■
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Marija Reinienė

* Nekilnojamojo turto
bendrovė „Ober-Haus” kar

VYTIS TRAVEL

Wy

KONCERTO DIENA BILIETAI SUS BRANGESNI!

TEL. INFORMACIJAI: (630)728 2128

5

E-MAIL:

VYTTOURS@EARTHLINK.NET
WEB.SITE:

WWW.VYTISTOURS.COM
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Paslaugos

SIŪLO DARBĄ

Įdarbinimo biuras siūlo
darbą amerikiečių

šeimose su gyvenimu.
Geras atlyginimas.
Būtinas anglų kalbos
žinojimas.
2921 N. Milvvaukee.
Tel. 773-278-0660.

Child care needed in our
home Beverly area. After
school and summer. Mušt drive.
Non smoker.

Reikalingi mūrininkai.
Tel. 815-462-6263 arba
630-774-1025.

Ieškomi darbininkai valymo
darbams. Turi turėti savo trans
portą ir važinėti greitkeliais į
vakarinius priemiesčius.

Skambinti po 6 v.v.,
tel. 815-439-0037.

Kreiptis tel.: 708-579-3047; 708-269-3047, Vilija

Call 773-881-1491.
Imigracinės ir vizų
paslaugos

Siuvu

Šeimai su gyvenimu reikalin
ga angliškai kalbanti moteris

užuolaidas, lovatieses,
staltieses, pagalvėles ir t.t.
Tel. 708-974-2423;
708-261-4882 (mob.).

Wilmętte raj. Atlyginimas $300
į savaitę. Tel.

„Meson Sabika” an upscale true
Spanish Tapas Bar and Restaurant
with the true taste of Spain at
„Northfield” is now hiring full
time and part time waitstaff. We
offer competitive salary, flexible
working hours, fun and enjoyable
working atmosphere. International
staff with quite a few Lithuanian
servers and managers. Fluent
English, some restaurant experience is required. Tel. 847-7849300. Talk to Bridget or Kristina

*

• Konsultuoju vestuvių organizavimo klausimais
Dekoruoju sales ir patalpas, stalus vestuvėms ir pobūviams
• Nuomoju staltieses, servetėles, piršlio juostas ir
kitą vestuvių atributiką

847-920-9930.

Vizos į JAV Lietuvoje.
Apmokėjimas po fakto.
Tel. Čikagoje — 773-575-5586;
773-793-0930;
Lietuvoje — 8-285-35728;
t
ei. paštas: gitraina@hotmail.com

Lengvas darbas internete.
Reikalingas kompiuteris ir
internetas. Skambinkite

ATTENTION IMMIGRANTS!
Free assessment for appiicants
interested in applying for

Kęstui, tel. 773-778-0263

PERMANENT RESIDENCE IN
CANADA
Call GTS 1 773 775 2506

Window VVashers Needed!
40,000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid driver’s license and trans
portation. Mušt be fluent in English.
L.A. McMahon Window VVasning.
Chicago and Milwaukee area.
Tel. 800-820-6155.

V.A.L Auto Servisas.
Atliekame visus variklio ir va
žiuoklės darbus. Variklio kompiu
terinis patikrinimas. Nuolatiniams
klientams nuolaidos. Parduodame
naudotus automobilius. 3800 W.
79 SL Tel. 773-582-0183; 773582-0184. Kalbame lietuviškai.

We have 8 years of experience
in immigration to Canada
Visit GTS vvebsite vvith over
200,000 hits a month
www.immigration-service.com

Padedu išsilaikyti „International
Driver’s License”, gauti ID kortelę
ir „Taxpayer Indentification
number”. įdarbinu valymuose ir
rusų šeimose. Tel. 708-449-2519;
708-935-3532.

Reikalingi darbuotojai
parduotuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.
Atlyginimas nuo $1,500 iki
$1,800. Tel. 615-554-3161.

Mokesčių skaičiuotojų
paslaugos

Virgis Tvaskus, CPA,
užpildo pajamų mokesčių
formas. Skambinti
tel. 708-448-8468;
312-762-4653.

Skokie kraustymo kompanijai
skubiai reikalingi

Į INCOME TAX SERVICE Į

vairuotojai-perkraustytojai.

Tel.: 773 935 0472
Pgr.: 708901 9343
E-mail: Pransee@aol.com

Tel. 847-673-3309.
►Parduodame, remontuojame
►Galimybė užsisakyti norimą
► Įvairus finansavimo būdai
Tel:708-599-9680, 630-774-1192

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

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.

ILLINOIS MILDUN TRAINING
CENTER siūlo kursus:
* EKG, Phlebotomy, Medical Computer
Biling (buhalterija)
• Stomatologo padėjėjo
Užsiėmimai vyksta sekmadieniais. Praktika
atliekama savaitės dienomis, dirbant
specialistų biuruose jums patogiu laiku.
Baigę kursus gausite baigimo sertifikatų bei
reziume. įsigykite profesijų, turinčių didelę
paklausų. Sveikatos apsauga - viena
sparčiausai augančių ir pirmoji iš sričių.
kuri atsistatinėja po ekonominio
nuosmukio. TAI REIŠKIA DARBĄ!!!
Būk protingus. Pradėk didžiuotis savo
laimėjimais bei sėkme.
Daugiau informacijos tel. 847-392-8080.
Susikalbėsite rusiškai.
Kvalifikuotiems studentams siūlome
patogius apmokėjimo planus.

Tel. 615-554-3161.

ALL CARE
Employment Agency

773-585-9500

MASAŽO TERAPIJOS MOKYKLA

Tel. 847-668-7474
847-414-5725

INCOME TAX SERVICE
Dabartiniai pajamų mokesčių
įstatymai žymiai apsunkino ir
ateityje apsunkins metinį
mokesčių formų užpildymą.
Profesionaliam, sąžiningam ir
konfidencialiam patarnavimui
kreipkitės:

PRANAS G. MEILĖ, CPA
5516 W. 95 St.,
Oak Lawn, IL 60453.
Tel. raštinė 708-424-4425.

Namų remonto ir statybinės paslaugos
Atlieku „plumbing”, heating,

Per trumpe laiką tapsite iicenzijuotu masažistu.
Mokykla suteikia visos Amerikos masažisto profesionalo
sertifikate ir masažisto darbo draudimą.
Masažo programai galite pasirinkti vakarus,
savaitgalius arba darbo dienas.
Padedame surasti darbą, nežiūrint | Jūsų statusą JAV.
| kursus priimame nuo 18 iki 55 metų amžiaus.
Susikalbėsite lietuviškai.

smulkius elektros įvedimo ir
taisymo, visus statybos remonto
darbus. Statau arba atnaujinu
židinius. Tel. 708-205-1414.

Įrengiame „basement”, virtuves,
dedame medines grindis, darome
„deck”, staliaus ir kitus smulkaus
remonto darbus. Aukšta darbų
kokybė, žemos kainos.Turiu
draudimą. Tel. 773-254-0759;
847-525-9275 (mob.), Žilvinas.

Dengiami stogai, kalamas „siding”,
atliekami cemento, „plumbing” bei
kiti namų remonto darbai.
„Licensed, insured, bonded”
Skambinti Sigitui,
tel. 773-767-1929.

Du mėnesiai—ir jūsų rankose puiki specialybė!

47-568-1560

Kalame visų rūšių „sidings”,

Licensed roofing contractor.

„soffits”, įdedame <
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti

Bordecooc Room

4728 Oakton, Skokie
............................

A.C. HOME CONSTRUCTION INC.

Dengiame naujų konstrukcijų
stogus, senus keičiame į naujus.
Plokšti stogai, smulkūs stogų
pataisymai. Tel. 708-417-7833.

nemokamas anglų kalbos pamokas.

Romui tel. 630-774-1025.

Willowbrook
Ofiftįpri&j'
Ballroom
c
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Penkios pokylių salės tinka
įvairioms progoms

4724 W. 103 rd ST
OAK LAWN, IL 60453
708-422-7900

8900 South Archer Road, Wlllow
Springs, Illinois
Tel. 708-839-1000

KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA

WWW.MAZEIKA.COM

Puikus maistas, geriausi
gėrimai, malonus aptarnavimas.

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

AONO
_____________iliUi

4315 W. 63 rd St, CHICAGO, IL 60629
773-735-3400
4724 W. 103 rd ST., OAK LAWN, IL 60453
708-422-3922
DRAUDIMO AGENTAI

8900 S. Archer Rd.,
Willow Springs, IL.
Tel. 708-839-9906

| klubą įleidžiami tik nuo
21 m. amžiaus

The Grali Balinu

susikalbėsite lietuviškai.

3314 W. 63 St.
Tel. 773-776-8998
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBĖ
2346 W. 69th Street
Tel. 773-776-1486

Draudimo paslaugos

Ar mėgstate šokti?
Šokiai vyksta kiekvieną dieną.
Ketvirtadieniais ir sekmadieniais
groja 10 žmonių orkestras.
Galite pasitobulinti šokio mene

- vyksta pamokos.

SKELBIMAI
NEKILNOJAMASIS TURTAS
Accent
Homefinders

IR GYVYBĖS DRAUDIMAS
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr.
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th Street
Tel. 708-424-8654
773-581-8654
STATE FARM INSURANCE
DRAUDIMAI
Automobilio, namų,
gyvybės ir sveikatos
Agentė Barbara Murray
Prašykite Rasos - kalba lietuviškai
5710 W. 95 St., Oak Lawn
708-423-5900

New Vision
Bus.: 708-361-0800
Vefce MA 7738547820
Fax: 708-361-9618

DANUTĖ
MAYER

MOVING

GEDIMINAS
708-387-9144
Moving! Profesionalus
kraustymas Čikagoje ir už
jos ribų.
Išvežame senus daiktus,
šiukšles ir kt.
Tel. 630 816 7114.
Kirpėjų paslaugos

Jei norite parduoti ar pirkti namus
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės į
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m.
Nuosavybių įkainavimas veltui.

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai patar
nauja įvairių nuosavybių pirkime ir
pardavime mieste ir priemiesčiuose.

,r Audrius Mikulis” nZZ ~
TeHu paslaugas paiduodant
ar perkant namus, butus,
žemėssklypą.Veltui
(kainoju nekilnojamą
turtą. Galiu tarpininkauti
gaunant finansinę paskolą.

O’FLAHERTY REALTOR8
A BUILDER8, Ino.

stato naujus namus.
GRAŽINA JONAVlClENĖ
708-430-1000
708-598-8501
mob. 708-203-5242
jonavlclusOhome.com

GREIT PARDUODA

I
I
J
Į

TeL: 630-205-9262
Pager 773-260-3404
E-mail: amikulis@usa.com
[vairus nekilnojamas turtas:

i
l
i
J

* Nemokamas įkainavimas
* Nemokama rinkos analizė
* Pirkimas
* Pardavimas

i * Surandame
l optimaliausią finansavimą
J

Siūlo išnuomoti

Išnuomojamas apšildomas
4 kambarių,
1 mieg. butas 67 & Whipple
apyl. $415 į mėn. + „security”

Tel. 773-434-4543

Landmark
properties

Bus. 773-229-8761
Res. 708-425-7160
Mobil 773-590-0205
Pager 630-314-4330

Šalia Harlem Avė.
išnuomojamas vienas
kambarys su baldais. Kaina

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

Kraustymosi paslaugos

Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas.

ffeai

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

AUIDMOBŪJU(NAMŲ SVEIKATOS

JMCS
Alexander J. Mockus,
LTD Realtors

„BUD” BALYS BUDRAITIS
Broker Associate
Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime, mieste ir
priemiesčiuose.
Suinteresuoti skambinkite

BUDRAIČIUI
Bus. 773-767-6655
Pg. 773-258-0496; Fu*773-767-9618

$300. Tel. 708-728-1669,
Valė.

Apartment for rent.
1 bedroom, 2 floor. Brighton
Park area. $575/month.

Tel. 773-847-3907,
call betvveen 1 p.m. - 6 p.m.
Išnuomojamas modemus 2
miegamųjų butas paujasniame
name Marąuette Rd. ir Kedzie
Avė., pensininkams.

Tel. 708-656-6599.
PARDUODA
Parduodamas erdvus originalaus

inteijero ir apdailos 4 miegamųjų
namas pušyne, su vaizdu į Nemuną
Kaune. Yra garažas 2 automo
biliams, 7 arų sodas.
Tel. JAV 626-390-2714.

KIRPĖJA, turinti didelę darbo
patirtį, kerpa vyrus ir moteris,
atlieka cheminį sušukavimą, dažo
plaukus, antakius, blakstienas.
Pagal pageidavimą atvyksta į
kliento namus.

„Miražas” tel. 708-598-8802;
namų tel. 708-612-9524.

S.Benetis,
tel. 630-241-1912.i

Šios mokyklos studentai gali lankyti

Darbo vai.: kasdien nuo 8
v.r. iki 6 v.v.: šeštadieniais
nuo 8 v.r. iki 4 v.p.p.;
sekmadieniais uždaryta.
Antradieniais ir trečiadieniais

Salone „Miražas” kirpėja

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plytelės; “sidings",
“soffits", “decks", “gutters", plokšti
ir “shingle” stogai; cementas,
dažymas. Turiu darbo draudimą.

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

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudolate
mūsų patogiu „lay-away”
planu. Atliekame visus foto
laboratorijos darbus.

SKIRMANTĖ tvarko plaukus
vyrams ir moterims. Susitarus,
atvyksta į kliento namus. Salono

STASYS' CONSTRUCTION

B & DA — vienintelė mokykla,
kuri garantuoja pagalbą įsidarbinant

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

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

AMBER CONSTRUCTION Co.

B & DA

BUCTmr

GEDIMINAS PRANSKEVIČIUS

uzjjido pajamų mokesdų formas.
(Accounting Tax Services).
Pageidaujant, atvyksta į
namus.

Siūlo mokytis

Atlyginimas nuo
$1,500 iki $1,800.

Tel. 773-736-7900.

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

VINCO GĖLĖS
Gėlės visoms progoms — vestuvėms,
laidotuvėms, stalo dekoravimui.
Kiemo sutvarkymas,
gėlyno dekoravimas.
Kalbame lietuviškai.

Tel. 630-789-2224
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JAV LB Krašto valdybos
Socialinių Reikalų Taryba

DARBAI

«

Kviečiame moteris darbams pilnai ir
nepilnai darbo savaitei gyvenamųjų
patalpų valymui. Mokame grynais
kiekvieną dieną.
Minute Maid 7562 N. Mllwaukee,
Chicago, IL 60631.1-847-647- 0433.
Kalbame ir rusiškai. Klausti Jurijaus

DAR APIE „SOCIAL SECURITY”

arba Leonido.

SVS Taxi Co. ieško vairuotojų. Geros
sąlygos, galima uždirbti nuo $650 ir
daugiau per savaite.
Skambinti Slavai 1-847-612-4282
Reikalingi masažistai (vyrai ir mote
ry;). Paruošiame, padedame gauti li
cenziją ir įdarbiname.
1-847-948-0994 arba 1-847-338-5838

t

s

DALIA
1-773-247-6129 — kalba lietuviškai
1-312-371-4445 Namų valymas,
vaikų priežiūra, seneliai

^2 -.**' "

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona Šmulkštienė
2711 VVest 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
Tel. (773) 476-2655; Fax (773) 436-6906

Tęsinys

Ką reikia daryti kai jums
ateina laikas prašyti mo
kėjimų — pensijos?

Yra keli pasirinkimai, tai:
1. Jūs galite užpildyti prašy
mą internete www.ssa.gov
2. paskambinti telefonu 1800-772-1213 ir užpildyti pra
šymą;
IEŠKO DARBO
Moteris 47 m. ieško darbo su gyveni
mu. Kalba lietuviškai ir rusiškai.
Skamb.: 1-708-499-6032

“

ZITA
1-773-585-9067 — kalba lietuviškai
Senelių priežiūra

'

NINA
1-773-252-4700 — kalba lenkiškai,
angliškai,
2956 N. Mllwaukee, #200
Vaikai ir seneliai

-**•

*
*

HALINA
1-708-453-5853 — kalba lenkiškai,
angliškai
įvairūs darbai

LEONID
2881 N Milwaukee »1-773-395-8820
kalba rusiškai, angliškai
įvairūs darbai

i

American-Polish Domestlc
Employment Agency
1-773-342-6744
lenkiškai, angliškai
ligoniai - vyrams ir moterims

<

•

1-773-804-0500
lenkiškai, rusiškai
Vairuotojų teisės - CDL
6105 W. Belmont, Chicago, IL

j’U

.1-708-403-8707
lenkiškai, angliškai. Slaugos darbai
8632 W. 145 St., Chicago, IL

50 metų moteris ieško darbo vyres
nių žmonių priežiūroje, gali pakeisti
savaitgaliais
ANGELĖ -708-218-7666

708-795-5979
Ieškau darbo. Gali būti tik
savaitgaliais. Turiu dokumentus.
NETA—708-652-3552

48 metų moteris, medikė ir 52 metų
vyras ieško darbo Palos Hills ar toje
apylinkėje.. Nemoka anglų kalbos.
Kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai.
NIJOLĖ—708-598-6584

Vidutinio amžiaus moteris ieško dar
bo. Gali prižiūrėti vaikus, slaugyti se
nelius, moka visus ūkio darbus. Gali
pakeisti bet kokią savaitės dieną ir
per šventes. Siūlyti įvairius variantus.
Kalba lietuviškai, rusiškai, vokiškai.
Gali dirbti ir naktimis. Esu nuoširdi.
Dirbu sparčiai, mikliai.
ROMALDA - 370-723-9533

i

•

n

MARGARET

Dvi merginos ieško darbo vakarais,
naktimis, arba savaitgaliais. Turi auto
mobilį. Kalba angliškai.
DIANA — 630-865-9037

1-773-992-2210
lenkiškai, angliškai
.
Auklės
8“’-UC*Wi6 W. Foster Avė., #205

TURGUS
Valentinas Krumplis

3. Paskambinti tuo nume
riu, užsisakyti pasimatymą
vietinėje „Soc. Sec.” įstaigoje
ir, ten nuvykę, užpildyti pra
šymą.
Jei galvojate prašyti tik pen
sijos mokėjimų (retirement
benefits) iš „Soc. Sec.”, geriau
sia paskambinti į „Soc. Sec.”
keletą mėnesių prieš tuos me
tus, kada planuojate išeiti į
pensiją. Jums gali būti nau
dinga gauti „retirement benefit” pranešimą prieš stojant
dirbti. Norint gauti „disability” — invalidumo, „survivors”
— šeimos palikuonio ar SSI
mokėjimus, turėtumėte pra
šyti tuojau, kai tik esate tin
kamas juos gauti. Jums reikia
paskambinti į „Soc. Sec.” įstai
gą ar į ją nuvykti, norint gauti
aukščiau minėtus mokėjimus
iš „Soc. Sec.” Jei nesate už
sidirbęs pakankamai kreditų
ar neišdirbęs pakankamai lai
ko gauti „Soc. Sec.” mokėji
mus, arba jei gaunate tik la
bai mažus mokėjimus, jūs gal
galite gauti SSI (Supplement
Security Income) mokėjimus.
Kokių dokumentų reikia
prašant „Soc. Sec.” mokė
jimų?

1. „Soc. Sec.” kortelės arba
kokio nors dokumento su „Soc.
Sec.” numeriu;
2. Gimimo metrikų;
3. Jei vaikai prašo — vaikų
gimimo metrikų;
4. Įrodymo, kad esate JAVbių pilietis arba teisėtas nuo
latinis gyventojas — „lawful
alien”, t.y., turite „žalią korte

7
revenue fiinds). SSI yra mė DRAUGAS, 2002 m. kovo 23 d., šeštadienis
nesiniai mokėjimai žmonėms,
PAREMTI NAŠLAIČIAI
kurių pąjamos yra mažos ir jie jamų. Pagrindinis SSI mokėji
IR DAUGIAVAIKĖS
mas
yra
toks
pats
visose
vais

turi mažai turto. Kad galė
ŠEIMOS
tumėte gauti SSI, reikia gy tuose — tai $530 vienam as
meniui ir $796 vedusiųjų po
venti JAV-bėse ir reikia:
Švenčionyse surengta Čika
rai. Kai kurios valstijos dar
1. būti 65 metų;
goje
veikiančio Lietuvos Naš
prideda prie šių sumų. Jūs
2. aklas;
laičių
globos komiteto ir Vy
gautumėte mažiau, jie turite
3. invalidas-neįgalus.
tauto Landsbergio fondo lab
Turite būti JAV-bių pilietis kitų pąjamų arba kas nors pa daros akcija miesto ir rajono
arba „national” — tautietis. deda jums mokėti už maistą ir vaikams.
Bet ir kai kurie nepiliečiai gali pastogę. Dėl smulkesnės inforV. Landsbergio fondo ir
gauti SSI mokėjimus. Pasi macįjos šiuo reikalu skam minėto komiteto atstovė Lie
skaitykite „SSI for Nonciti- binkite į „Soc. Sec.” įstaigą.
SSI
mokėjimai
invali tuvoje Gražina Landsbergienė
zens” (Publication No. 05Švenčionių seniūnijoje susiti
11051). Taip pat SSI mokė dams — neįgaliems, įskai ko su globojamais vaikais, jų
jimus gali gauti ir vaikai, ne tant ir vaikus.
„Soc. Sec.” turi specialius artimaisiais, taip pat su vai
tik suaugusieji. Vaikai gali
kais iš daugiavaikių šeimų bei
gauti SSI mokėjimus dėl aklu planus padėti žmonėms, kurie
nori dirbti, grįžti į darbą, ne jų tėveliais. Jiems buvo dalija
mo ar invalidumo.
nustojant jų gaunamų mo ma labdara, gauta iš Vokieti
Kokios yra pąjamų ir tur
kėjimų ar „Medicaid”. Norint jos šaulių brolijų sąjungos,
to ribos norint gauti SSI
gauti daugiau informacijos taip pat piniginė parama, gau
mokėjimus?
šiuo reikalu, gaukite lanksti ta iš Amerikos lietuvio Algio
Pąjamos: uždarbis „Soc. nuką iš „Soc. Sec.” įstaigos Kazlausko.
Panašūs susitikimai anks
Sec.” ar kiti valdžios mokė „Working While Disabled —
jimai, pensįja ir kiti pajamų How We Can Help” (Publica čiau jau buvo surengti Anykš
čiuose, Panevėžyje, Vilniuje.
šaltiniai. Taip pat į pajamas tion No. 05-10095).
yra įskaitoma nemokamas
Dėl specialios informacįjos Iš viso paremti 177 vaikai.
(Elta)
maistas ir pastogė. Kokio dy vaikams su negaliomis pa
džio tos pąjamos turėtų būti, prašykite lankstinuko „Bene
priklauso ir nuo valstijos, ku fits for Children With Disabili* Jonavoje veikianti po
rioje gyvenate ir nuo to, ar ties” (Publication No. 05- rolono gaminių bendrovė
„Soc. Sec.” mokėjimų tie
dirbate, ar ne. Pasitikrinkite 10026).
„Lonas” prieš Kalėdas pristatė
sioginis
deponavimas
į
savo vietinėje „Soc. Sec.” įstai
Kita pagalba, kurią galite savo naują produktą — „se
jūsų banko sąskaita (direct
goje.
gauti.
nius besmegenius”. Porolonideposit).
Turtas yra nuosavybė, gryni
Jūs galite gauti „food niai „besmegeniai” jau papuo
Tai saugiausias būdas gauti
pinigai ar banko sąskaitos. Į stamps” — maisto kuponus, šė Jonavos miesto Kultūros
„Soc. Sec.” pensiją ar kitus
turtą neįskaičiuojama namas „Medicaid” (tai skirtinga nuo centrą, dalis jų iškeliavo į Vil
mokėjimus. Turėkite su savi
ar asmeniška nuosavybė — „Medicare”), tai padeda mokė niuje atidaromą naujausią
mi čekių sąskaitos numerį ar
drabužiai, baldai ir pan, ir ti daktarų ir ligoninių sąs „VP Market” prekybos tinklo
taupymo sąskaitos numerį ir taip pat į turtą neįskaičiuoja
kaitas. Daugiau informaci parduotuvę „Akropolis”. Di
banko adresą, kada prašysite
mas automobilis.
jos apie tai galite gauti iš džiausias pagamintas „besme
„Soc. Sec.” mokėjimų. Jei ne
Jūs galite gauti SSI mokėji „Soc. Sec.” lankstinuko „Food genis” yra 4 metrų aukščio,
norite tiesioginio deponavimo mus, jei jūsų turtas, kurį „Soc.
Stamp Facts” (Publication No. jam pagaminti prireikė 11 ki
bankan, , „Soc. Sec.” atstovas
Sec.” skaičiuoja, nėra didesnis 05-10101). Gauti „Medicaid” logramų porolono. Apie 10
padės jums susitarti dėl būdo
kaip 2000 dolerių asmeniui kreipkitės į vietinę „Sočiai proc. „Lono” gaminių yra eks
gauti mėnesinius mokėjimus.
arba 3000 dolerių vedusiųjų Services” įstaigą.
portuojama į Rusiją, Latviją.
Kokius mokėjimus jūs ga
porai. (Šios sumos yra tos
(BNS)
Bus daugiau Estiją, Austriją.
lite gauti?
pačios visose valstijose).

lę”, jei jūs ar prašantys vaikai
nesat gimę JAV-bėse.
5. Žmonos/vyro gimimo met
rikų ir „Soc. Sec.” numerio, jei
sutuoktinis prašo mokėjimų
remdamasis kito sutuoktinio
darbo daviniais;
6. Vedybų metrikų, jei pasi
rašote ant sutuoktinio doku
mentų davinių;
7. Paleidimo iš kariuome
nės (military discharge pa
pers) dokumentų, jei tarna
vote JAV-bių kariuomenėje;
8. Jūsų paskutinių W-2
formų arba jūsų „tax return”
— pajamų mokesčių doku
mentų, jei dirbote savo versle.
Jei „Soc. Sec.” įstaiga norės
kitų dokumentų, jie jums
praneš, kokių nori. Turite pa
teikti originalius dokumentus
arba jų patvirtintas kopijas.
Jūs dokumentus ar jų kopijas
galite atsinešti į „Soc. Sec.”
įstaigą, jie pasidarys sau fo
tokopijas, o jūsų dokumentus
grąžins jums. Jei neturite visų
dokumentų, nedelskite prašyti
„Soc. Sec.” mokėjimų, „Soc.
Sec.” įstaiga padės jums gauti
reikiamus dokumentus.

Supplemental
Security
Income (SSI). Jie nemokami

iš „Soc. Sec.” iždo, bet yra fi
nansuojami iš U.S. Treasury
— US iždo (from the general

Kiek galite gauti SSI primokėjimų?

Tai priklauso nuo to, kur gy
venate ir nuo jūsų kitų pa-

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
SĄJUNGA
Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto

apylinkėse ir priemiesčiuose

Patarnavimas 24 vai.

1-773-838-1770
lenkiškai, angliškai, rusiškai
Vairuotojų teisės - CDL

Siųsdami per VVestem Union®, jūs tarsi įteikiate

EUCENIA WOJTOWICZ
5637 W Lawrence
1 -773-777-1583 — kalba lenkiškai,
angliškai 1-773-777-9653
Darbai įvairūs NEMOKAMA

GAIDAS — DAIMID
FUNERAL DIRECTORS
Directors of Eudeikis Funeral Home (ĖST 1908)

pinigus tiesiai savo artimiesiems į rankas.

OLGA HOME CARE, INC
Privati agentūra
1-708-923-0193 — kalba rusiškai,
angliškai
6845 W. 107th Str.
Seneliai, senelės

GERALD F. DAIMID
4330 So. California
10727 S. Pulaski Rd.
5948 S. Archer Avė.
5200 W. 95 St.
Oak Lawn, IL

9900 W. 143 St.
Orland Park, IL
12401 S. Archer Avė.
(& Derby Rd.)

ALL PHONES
1-773-523-0440

NIKĄ
1-773-583-5888 — kalba lenkiškai,
angliškai
3411 N. Pulaski
Seneliai, vaikai

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS

CHEPOV'S
Domestlc Agency, Ine

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD

1-847-803-6439
kalba rusiškai, angliškai
vaikai ir seneliai

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVĖ.
ORLAND PARK, 9900 W. 143 St.

MARINA
1-847-329-0202
kalba rusiškai, angliškai
namų, viešbučių, parduotuvių
valymas • vizų pratęsimas • tarptau
tinės vairuotojo teisės ir “aid to tax
payer" informacija dėl taksų
mokėjimo • vaikai ir seneliai

ALL PHONES

1-708-430-5700
PETKUS & SON

CAROLINA JANITORIAL, Ine.
1-708-415-1211 • 1-708-837-8904
Kviesti Eugenijų
kalba lietuviškai
viešbučių valymas

FUNERAL DIRECTORS

VIRGINIJA
1-708-633-5002
kalba lietuviškai, angliškai,
Darbai įvairūs

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

TERESA
1-773-545-3795
kalba lenkiškai, angliškai,
Darbai įvairūs
IVA
1-708-499-9861
kalba lenkiškai, angliškai,
Darbai įvairūs
POLONIJA
1-773-282-1044
kalba lenkiškai, angliškai,
Darbai įvairūs

TURGUS
Valentinas Krumplis

i

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

JAV ir Kanadoje, teiraukitės

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST.
CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVĖ. (& DERBY RD.)
EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVĖ.
ALL PHONES

CHICAGO 1-773-476-2345
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneraUiomes.com

VANCE FUNERAL HOME
FUNERAL DIRECTORS
SERVICES AVAILABLE AT OTHER

1-800-325-6000

CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS

www.westernunion.com

CICERO, 5645 W. 35 Street
WESTCHESTER, 10501 W. CERMAK

I

VVESTERN
UNION

MONEY
TRANSFER

Greičiausias pinigų persiuntimas visame pasaulyje™

i

CHICAGO, 5858 W. ROOSEVELT Rd.

ALL PHONES
1-708-652-5245
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SVmays

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
„Seklyčioje” kovo 27 d. tre
čiadienio programos nebus
(Didžioji savaitė). Vėl susi
rinksime balandžio 3 d. į mu
zikos ir dainų popietę. Links
mų šv. Velykų!

Bronius Kruopis, gyvenan
tis So. Boston, MA, prasitęsdamas prenumeratą, mūsų
laikraščio iždą papildė 100
dol. auka. Esame labai dėkin
gi!

Žurnalistikos
skirti sudaryta

JAV LB Vidurio vakarų
apygardos valdyba prane
ša, jog metinis apygardos apy

premijai
komisija

(premijų kasmet parūpina Lie
tuvių fondas, o asmenį paren
ka Kultūros tarybos sudaryta
komisija) prašo, kad .lietuviš
kosios spaudos skaitytojai
JAV ir Kanadoje pasiūlytų
kandidatus iki š. m. liepos 10
d. Pasiūlymus siųsti V. Volertui, 405 Leon Avė., Delran, NJ
08075. Kiti komisijos nariai:
Arvydas Barzdukas ir Vincas
Šalčiūnas.

linkių suvažiavimas įvyks ba
landžio 13 d., šeštadienį, 9
val.r. Pasaulio lietuvių centro
Bočių menėje. Į suvažiavimą
kviečiamos visos apylinkių
valdybos, kontrolės komisijos,
komitetų nariai ir apylinkių
atstovai (vienas nuo 50-ties
apylinkėje balsavusių narių).
Taip pat kviečiame ir lietu
višką visuomenę, kuriai rūpi
Mugėje Šaulių namuose LB veikla.
(2417 W. 43 Str.) bus įvairaus
Geram žmogui atiduoda
Gavėnios ir velykinio maisto, mas 3-4 savaičių šuniukas.
pyragų, žuvies, sūrių, margu Skambinkite Astai tel. 773čių, gėlių. Mugė vyks kovo 23 407-3869.
ir 24 d., jos pradžia - 10 val.r.
TINKLINIO ŽAIDĖJŲ
Visus kviečiame atvykti!
DĖMESIUI

Švč. Mergelės Marijos Gi
mimo parapijos 75-mečio
jubiliejaus šventė vyks ba

landžio 21 d., pradedant šv.
Mišiomis 10:30 vai. ryto. 3
val.p.p. „Paradise” pokylių sa
lėje (92 gatvė ir Harlem Ave
nue) bus iškilminga vakarienė
su menine programa ir šo
kiais. Programą atliks „Dai
navos” ansamblio vyrų viene
tas, vadovaujamas Dariaus
Polikaičio. Šokiams gros Algi
manto Barniškio orkestras.
Bilietus į vakarienę galite įsi
gyti parapijos klebonijoje.

Š.m. gegužės 18 ir 19 d. Či
kagos priemiesčiuose vyks
ŠALFAS s-gos sporto žaidy
nės. Tinklinio žaidėjai kvie
čiami sudaryti tinklinio ko
mandas: vyrų, moterų, miš
rias, jaunuolių — 18 metų ir
jaunesnių. Susidomėję kvie
čiami skambinti Aldai Brakauskienei, tel. 630-243-9084,
arba ei. paštu
brakauskas@attbi.com arba
Laurai Lapinskienei, tel. 630971-8629 arba ei. paštu
lalialsi@aol.com

KRAUTUVĖLĖ „LIETUVĖLĖ”

Gausiai susirinkę lietuviai,
kai kurie pasikvietę drau
gus amerikiečius, kovo 16-ąją,
krautuvėlės „Lietuvėlė” atida
rymo dieną, stačiai užplūdo
nedidelę ir jaukią krautuvėlę,
įsikūrusią 5741 S. Harlem
Avė. Šampanas liejosi vos ne
upeliais ir norinčių jo paska
nauti nemažėjo. Šakotis, lie
tuviški saldainiai, kava, kaip
ir žadėjo vienas pagrindinių
krautuvėlės savininkų And
rius Bučas, atrodė buvo neiš
senkami. Kunigas K. Ambra
sas pašventino ir palaimino
krautuvėlę. Žmonių suvažiavo
iš įvairiausių miestelių. Šalia
išeivijos žmonių, buvo pilna
jaunimo iš Lietuvos. Ignas
Česnauskas truputį suabejojo
lietuvių pirkėjų gausa ateičiai,
nes aplink, teigia jis, nėra
daug lietuvių. Gyvenimas pa
rodys. Krautuvėlė įsikūrusi
patogioje vietoje (yra vietos
mašinoms pastatyti).
Krautuvėlėje bus galima įsi

gyti įdomių keramikinių žva
kidžių ir net paveikslų, įvai
riausių suvenyrų. Gausiau
siai žmonės nuomavosi vaizdąjuostės su įvairiais meni
niais filmais, pirko atvirutes,
lietuviškus saldainius. And
rius stengiasi „neauginti” kai
nų, nes žino, kad kuo pigiau,
tuo daugiau pirkėjų. Tai kas
gi geriau — daug klientų ar
mažai, palikim atsakyti į šį
klausimą laikui.
Andriui talkino mama Aldo
na. Bučų šeima jau penkeri
metai gyvena JAV. Andrius
neseniai vedė, susilaukė sūne
lio. Atrodo, kad Amerikoje jie
ilgam, nors pabuvojęs Lietu
voje, sako, kad labai norisi su
grįžti, nes kultūrinis gyve
nimas yra kitoks, jam, jaunam
žmogui, įdomesnis, prieinamesnis. Bet kol kas gyveni
mas eina pirmyn ir ši krautu
vėlė jau antroji, kurią atidaro
Andrius.

CCMl

Naujosios „Lietuvėlės” parduotuvės pirkėjos (iš
riūnaitė ir Rasa Džiugaitė.

Jlamers

• Gėlės visoms progoms
• Gėlės į Lietuvą (2-3 biznio dienos)
• Krepšeliai ir vainikai laidotuvėms
• Vestuvinės ir proginės puokštės
• šalių, stalų ir bažnyčių dekoravimas
• Žolynų ir kapų tvarkymas
• Pristatome JAV, Lietuvoje ir pasaulyje
• www.alwayswithflowers.com

8015 W. 79 St. Justice, IL 60458; Tel. 888-594-6604

Viktoro Mariūno pjesėje „Melas šventykloje” vaidina Los Angeles dramos sambūrio aktoriai (iš kairės): Juozas
Raibys, Rolandas Žukauskas, Daiva Kamarauskaitė, Aleksas Mickus, Edita Taytelis ir Juozas Pupius. Šį spek

Vinco Štoko nuotr.

taklį ir šiuos aktorius Čikagos Jaunimo centro scenoje išvysite balandžio 14 d.

H. Solys, gyvenantis Juno
XII Mokslo ir kūrybos
Beach, FL, prasitęsdamas pre simpoziumas įvyks Čikagoje
giečius puikiais teatro spek numeratą, „Draugui” aukoja kitais metais (2003 m.) gegu
takliais. Balandžio 14 d. Jau 50 dol. Tariame nuoširdų ačiū! žės 21-26 dienomis („Memo
nimo centre matysime visai
LIETUVIŲ GYDYTOJŲ
rial Day” savaitgalį). Šio sim
POBŪVIS
naują 5 paveikslų dramą su
poziumo taryba kovo 16 d. bu
Amerikos Lietuvių gydytojų vo susirinkusi Pasaulio lietu
epilogu „Melas šventyloje”. Ti
kime, kad ir šį kartą mūsų sąjungos (ALGS) valdyba vių centre Lemonte posėdžiui,
visuomenė susidomės teatru ir kviečia dalyvauti ALGS pobū kur diskutavo simpoziumo
savo atsilankymu parems los- vyje, kuris vyks šeštadienį, ba rengimo klausimais. Pasirink
angeliečių pasatangas. Bilie landžio 13 d., Jaunimo centre, ta tema - „Lietuva, išeivija
tus bus galima įsigyti „Sek 5620 S. Claremont Avenue, pasaulyje”. Nutarta dėti ypa
Čikagoje. Bus aptarta sąjun tingas pastangas ir įjungti
lyčioje” nuo kovo 26 dienos.
gos sveikla, nustatytos gairės jaunus Lietuvos mokslinin
Evanstono miestelis įvai ateičiai, laukiami nauji nariai kus, kurių nemažas skaičius
rių etninių bendruomenių me - visų specialybių gydytojai, yra apsigyvenęs Šiaurės Ame
nininkus, liaudies meno kūrė farmacininkai ir kiti sveikatos rikoje. Tolimesnė informacija
jus kviečia dalyvauti 17 kas profesionalai, norintys prisi ir registracija bus skelbiama
metiniame Evanstono etninių dėti ir pratęsti sąjungos veik spaudoje, LB tinklalapyje ir
menų festivalyje (Evanston lą. Apie dalyvavimą prašome Lietuvos mokslininkų sąjun
Ethnic Arts Festival), kuris pranešti iki balandžio 5 d. gos
tinklalapyje
vyks liepos 20-21 d. prie skambinant dr. A. Vanagūnui (ivww.LMS.lt}. Programos rei
Church Street ir Sheridan tel. 708-386-3454, dr. Vaclovui kalais galima kreiptis į dr.
Road. Registruokitės iki ba Šauliui tel. 773-776-7337 arba Marių Narį, simpoziumo prog
landžio 16 d., skambindami dr. G. Balukui tel. 708-422- ramos pirmininką
tel. 847-448-8260 (ext. 102).
2299.
(mnaris@att.net)

Los Angeles Dramos sam
būris visada nudžiugina čika-

DRAUGO FONDAS
4545 VVEST 63rd STREET
CHICAGO, IL 60629

TEL.: 773-585-9500

GRAŽI PAVASARIO VAJAUS PRADŽIA

Prieš savaitę „Draugo” skai
tytojus pasiekę Draugo fondo
pavasario vajaus laiškai ir vo
keliai jau grįžta į fondą su di
desniais ar mažesniais čekiais.
Kvietimą ir toliau auginti
Draugo fondą, siekiant antrojo
milijono, išgirdo ilgamečiai
Draugo fondo nariai, sudėję
milijoną išgirdo ir nauji fondo
nariai, kurie labai reikalingi
fondo antrojo milijono augini
mui.
— Čia esu jau antri metai,
nors truputį turiu prisidėti
prie Draugo fondo auginimo,
— su 20 dolerių rankoje fondo
raštinę aplankė Marija iš Jo
navos.
— Galėtų būti daugiau, bet
Ligija Tautkuvienė
ką uždirbu — siunčiu į Lie
tuvą. Jau penktas mėnuo, kai
jiems algų neišmoka.
Marija slaugo amerikietę
senutę ir gauna 500 dol. per
savaitę.
— Reikia ir sau taupyti.
Parsivežimui. Kai grįšiu na
mo.
Tokių kaip Marija Čikagoje
ir apylinkėse yra apie 30,000.
Jei pusė jų ateitų į Draugo
fondą su dvidešimke rankoje
ar vokelyje, Draugo fondas
paaugtų 300,000 dolerių.
Deja, apie 90 nuošimčių
pirmųjų pavasario vajaus au
kotojų yra „antrosios bangos”
fondo nariai bei rėmėjai. Jų
tarpe yra daug fondo garbės
narių, kurie visuose pavasario
ir rudens vajuose fondą augi
na su šimtais ir net tūks
tančiais dolerių. Jų tarpe yra
ir „Draugo” leidėjų direktorė
ir valdybos pirmininkė, DF ta
rybos direktorė, JAV LB Kul
tūros tarybos pirmininkė, an
trojo laipsnio DF garbės
narė Marija Remienė. Į š.m.
DF pavasario vajų ji įnešė
1,000 dolerių.
Pirmoji DF pavasario vajaus
kairės): Kristina Makš
savaitė parodė gražią vąjaus

pradžią ir gausų atsiliepimą į
kvietimą toliau auginti Drau
go fondą. Jo ilgametė parama
labai reikalinga tolimesnei
dienraščio „Draugo” leidybai.
Pavasario vąjaus įnašai
Su 1,000 dolerių:

Marija Remienė, II laips
nio garbės narė, iš viso
3,200 dol., Westchester, IL.
Su 250 dolerių:

Jurgis ir Danutė Bendikai,
garbės nariai, iš viso 2,100
dol., Deerfield, IL.
Su 200 dolerių:

Dr. Augustinas Laucis, gar
bės narys, iš viso 4,200 dol.,
Mt. Olive, IL.
Marija Vaitkus, garbės
narė, iš viso 2,100 dol., Belleville, IL.
Ona ir Vytautas Kolis, iš
viso 800 dol., Palos Hills, IL.
Su 100 dolerių:

Nemira Šumskienė, garbės
narė, iš viso 1,900 dob-Chicago, IL.
Irena, Jolita Mazurkiewicz,
garbės narė, iš viso 1,500
dol., N. Riverside, IL.
Albinas ir Gražina Reškevičiai, garbės nariai, iš viso
1,400 dol., Omaha, NE.
Raimundas
Grigaliūnas,
garbės narys, iš viso 1,750
dol., Forest Park, IL.
Dr. Arvydas ir Audronė Vanagūnai, garbės nariai, iš
viso 1,400 dol., Oak Park, IL.
Viktoras Mieliulis, iš viso
100 dol., Chicago, IL.
Su 75 doleriais:

Sigita ir Gediminas Damašius, iš viso 650 dol., Libertyville, IL.
Su 50 dolerių:

Vytautas ir Aldona Čepėnai,
iš viso 1,350
dol., Darien, IL.
Česlovas Masaitis, garbės
narys, iš viso 1,650 dol.,
Thompson, CT.
garbės nariai,

Liudas ir Albina Ramanaus
kai, iš viso 350 dol., Oak
Lawn, IL.
Enata Skrupskelis, iš viso
275 dol., Chicago, IL.
Narimantas V. Udrys, iš
viso 500 dol., Farmington
Hills, MI.
Genovaitė Ankus, iš viso
750 dol., Oak Lawn, IL.
Jonas Mockaitis, iš viso 350
dol., New Buffalo, MI.
Ona J. Kreivėnienė, iš viso
400 dol., Media, PA.
Dr. Gabriel Misevič, iš viso
100 dol., Kankakee, IL.
Rimas Černius, iš viso 750
dol., La Grange Pk, IL.
Su 50 dolerių:

Liudas K Volodka, iš viso
50 dol., Dovvners Grove, IL.
Veronika Neumanienė, iš vi
so 50 dol., Barrington, IL.
Jurgis Mockaitis, iš visa 50
dol., Windsor, CT.
Su 30-25 doleriais:

Kun. Rapolas Krasauskas,
iš viso 440 dol., Putnam, CT.
Ona Skardienė, iš viso 365
dol., Euclid, OH.
Aleksas Smilga, iš viso 545
dol., Chicago, IL.
Marija Arštikienė, iš viso 60
dol., N. Riverside, IL.
John E. McCloskey, iš viso
25 dol., Spingdale, PA.

• Almos fondas
A.a. Bronio Railos 5 metų
mirties atminimą pagerbiant,
žmona Daneta ir dukros Nerin
ga ir Undinė, Los Angeles, CA,
aukoja $100.
Dr. Frank ir Danutė Jarai,
Highlad, IN, aukoja $100.
I. ir V. Šimkus aukoja $20.
J. D. aukoja $20.
Almos ir Lietuvos vaikų var
du dėkojame aukotojams! Au
kos nurašomos nuo mokesčių.
Tax ID 36-4124191. Čekius ra
šyti „Lithuanian Orphan Ca
re”, pažymint, kad skirta Al
mos fondui. Siųsti: 2711 West
71 St., Chicago, IL 60629,

ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas
4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo .Draugo")
TeL 773-284-0100,
Tel. 630-257-0200, Lemotat, IL

Advokatas
Jonas Gibaitis
Civilinės ir
kriminalinės bylos

6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700
E-mail: Gibaitis@aol.com
Toli free 24 hr. 888-776-6742
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v.
Šefitad. 8 v.r. iki 1 v.p.p.

•„Lietuvos Našlaičių glo
bos” komiteto gautos aukos.
Daug Amerikos lietuvių padeda
nuskriaustiems Lietuvos vai
kams gyventi. JAV LB Waterbury, CT, apylinkė atsiuntė
$450 — tai vieno vaiko 3 metų
paramos mokestis. Pratęsdami
paramą kitiems metams, po
$150 atsiuntė: Jonas ir Ona
Daugirdai, Hinsdale, EL; Louise
M. Budelis, Arlington, VA, Vy
tautas Užgiris, Worcester, MA,
Anthony Panchari, Seltzer, PA;
Daumantas ir Kimerly Pakštys,
McLean, VA; Leonardas ir Re
nata Gerulaičiai, Ann Arbor, MI.
$30 atsiuntė Benita H. Pol
lock, Overland Park, KS.
$10 atsiuntė Aurelija Utarienė, Michigan City, IN; Reda
Venckus, Michigan City, IN.
Lietuvos vaikų vardu dėko
jame visiems dosniems, geriems
Amerikos lietuviams^ „Lie
tuvos Našlaičių globos” ko
mitetas, 2711 West 71 St.,
Chicago, IL 60629.
• Automobilio, namų ir
ligos draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų.
Kreipkitės pas A.Lauraitįį A. &
L. Insurance Agency, Balzeko
muziejuje, 6500 S. Pulaski
Rd., Chicago, IL 60629. II
aukštas, tel. 773-581-4030.
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AURELIUS BUTVILAS
Tel. 312-580-1217
135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603
Galimos konsultacijos šeštadieniais

ADVOKATAS

GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 60629

TeL 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

• 27 centai skambinant į
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai.
per parą, 7 dienas per savai
tę, 6 sekundžių intervalai.
Jokių mėnesinių mokesčių.
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšy Įt. Paslauga be
apgaulės. Kreipkitės vakarais
lietuviškai į TRANSPOINT
atstovą su 8 metų patirtimi
tarptautiniuose ryšiuose. Tel.
708-386-0556. TRANSPOINT
— patikimiausias ryšys su
Lietuva bei visu pasauliu!
• „PENSININKO” žurna
lą, kurį leidžia JAV LB Soc.
Reikalų Taryba, red. Karolis
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711 W. 71
St., Chicago, IL 60629, tel.
773-476-2655. Prenumerata
metams: JAV-bėse, $15, kitur
$25. Išeina 8 kartus per metus.
Tai vertinga dovana įvairiomis
progomis.

• Prieš užsisakydami
paminklą aplankykite St.
Casimir Memorials, 3914 W.
lllth St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal
jūsų pageidavimą, brėžinius.
Prieš pastatant paminklą, ga
lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad
jis padarytas, kaip jau buvo
jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir
Vilimas Nelsonai. Tel. 773233-6335.
• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual Federal Savings,
2212 West Cerrnak Road.
Tel. (773) 847-7747.
•DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai,
kreipkitės į INTER-VIDEO
3533 S. Archer Avė., Chi
cago, IL 60609. Tel. 773-9279091. Sav. Petras Bernotas.

Su 20 dolerių:

Anastasia Sema, garbės
iš viso 1,420 dol., Oak
Lawn, IL.
Stasys ir Ona Ruibiai, iš
viso 235 dol., Chicago, IL.
George Likander, iš viso 120
dol, Kankakee, IL.
Petronėlė Cicėnas, iš viso 30
dol., Naperville, IL.
Marija Rūta Talžūnienė, iš
viso 20 dol., Omaha, NE.
Vita Zigmantienė, iš viso 45
dol., VVillovvbrook, IL.
Antanas Sereika, iš viso 240
dol., Willow Springs, IL.
Marija Petrauskienė, iš viso
30 dol., Chicago, IL.
Kazys Butkus, iš viso 20
dol., Jamaica, N.Y.
narė,

Su 10 dolerių:

Margarita Jagminas, iš viso
10 dol., Bridgevvater, MA.
Raimunda Karėnas, iš viso
10 dol., Chicago, IL.
Visiems nuoširdžiai dėko
jame.
Fondo iždininkas

kils to

LITHUANIA
'from20.9ė/min

Great rates to the ręst of the world - any day, any time.

For infonnation call Long Distance Post:

1-800-449-0445

WWW.LDPQST.COM

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Avė., Chicago, IL 60638
Tel. 773-581-8500
*
*
*
*
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• BALTIC MONUMĘNTS,
1108 Amber Drive, Lemont, IL,
60439. Prie pat PL Centro. Tel,
630-243-8446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Pageidaujant
atvykstame į namus..

IMIGRACINĖS TEISĖS
ADVOKATAS

Lietuviška duona ir raguoliai
Vestuviniai ir įvairūs tortai
Lietuviškas maistas — „catered”
Siunčiame mūsų produktus UPS

Atidaryta 7 dienas savaitėje
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Kfipywo6
prociuKKai
mesto centre
350 N. Clark,
Chicago, IL 60610
312-644-7750
pirm. - penkt. nuo
6:30 v.r. iki 5:30
v.p.p.

608 W. Roosevelt,
Chicago, IL 60607
312-957-1994
pirm. - penkt. nuo
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.

