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Šiame
numeryje:
Vida Kuprytė — nauja 
ateitininkų skyriaus 
redaktorė; veiklos 
kalendorius ir darbai.

2 psl.

Tautos didvyriai ir 
išdavikai — vedamasis,
D. Bindokienė; 
Lietuvos piliečiai bėga 
į užsienį; LER laidos.

3 psl.

Užjūrio Lietuva; 
vestuvės, gimtadieniai, 
sukaktys mūsų šeimose

4 psl.

Šio šeštadienio priede: 
rašyt. Povilas Gaučys; 
sakytinė istorija; A. 
Baranauskas Maskvoje; 
išrinktas tolerancijos 
žmogus; teatro scenoje.

Kaip bus švenčiama 
karaliaus Mindaugo 
sukaktis; 2003 m. 
mokesčių planas; LB 
Socialinių reikalų 
tarybos skyrius.

5 psl.

Lemont LB apylinkės 
veikla; Naujieji metai 
„Seklyčioje”; svarbu 
imigrantams.

8 psl.

Sportas

* Kauno „Žalgirio” 
krepšininkai ketvirtadienį 
namuose 101:85 laimėjo vyrų 
krepšinio klubų Eurolygos B 
grupės 12-ojo rato rungtynes 
prieš Podgoricos „Budučnost” 
(Jugoslavija) ir iškovojo ket
virtąją pergalę, kuri išsaugojo 
teorines kauniečių viltis pa
tekti į kitą ratą. Po dviejų kė
linių pirmaudami 53:49, žal
giriečiai lemiamą persvarą 
įgijo trečiajame, kai skirtu
mas išaugo iki 70:51. Vėliau 
varžovai buvo priartėję iki de
vynių taškų, tačiau, gerai ata
kavę, aikštės šeimininkai vėl 
atstatė saugų pranašumą.

Naujausios
žinios

* Lietuva prisidės prie 
operacijos ^prieš Irako reži
mą, patvirtino premjeras.

* Nukentėjusieji per so
vietų agresiją sausio 13-ąją 
skundžiasi dėmesio stoka.

* Žemės ūkio rūmai rei
kalauja daugiau lėšų pasi
rengimui narystei ES.

* Lietuvos laisvės są
jungos vadovas Vytautas 
Šustauskas palieka Kauno 
miesto tarybą.

Rusijos prašymu Lietuva atleidžia Karaliaučiaus tranzito „varžtus”
Vilnius, sausio 30 d. 

(BNS) — Rusijos primygtinai 
prašoma, Lietuva sutiko atsi
sakyti kai kurių tranzito į Ka
raliaučiaus sritį tvarkos reika
lavimų, kuriuos ketinama 
įvesti nuo vasario 1 dienos.

Rusija tikisi, kad Lietuva 
atsižvelgs ir dar į vieną jos es
minį pageidavimą — pripažins 
kelionės dokumentais karių 
bilietus, tačiau Lietuva tokią

Lietuvos kariuomenė 
persitvarko kolektyvinei gynybai

Vilnius, sausio 31 d. 
(BNS) — NATO pareigūnai 
teigiamai įvertino Lietuvos 
kariuomenės — busimosios 
NATO sąjungininkės — pasi
rengimą reformoms ir reko
mendavo jau iki 2004 metų 
pavasario pradėti ginkluotųjų 
pajėgų struktūros pertvarką.

Tai krašto apsaugos siste
mos vadovybės posėdyje penk
tadienį sakė KAM sekretorius, 
derybų grupės dėl stojimo į 
NATO vadovo pavaduotojas 
Povilas Malakauskas. Jis su
pažindino su neseniai Briu
selyje pasibaigusiomis dery
bomis ir karinėmis konsultaci
jomis, pakomentavo NATO 
pateiktas rekomendacijas.

Pasak P. Malakausko, ka
riuomenėje daugės profesio- 
nalių karių ir mažės šaukti-

Ignalinos AE uždarymo lėšos 
vilioja Lietuvos ir užsienio įmones

Vilnius, sausio 31 d. 
(BNS) — Europos Sąjungos 
(ES) finansuojami Ignalinos 
atominės elektrinės (IAE) 
uždarymo projektai vilioja 
Lietuvos ir užsienio bendro
ves, penktadienį teigia dien
raštis „Lietuvos rytas”.

Elektrinės uždarymo pa
sirengimo darbams įgyvendin
ti iki 2006 metų ketinama 
skirti 725 mln. litų, o su papil
doma garantija — dar 103.5 
mln. Šias lėšas skiria valsty
bės rėmėjos ir ES, jų panaudo
jimą administruoja Europos 
rekonstrukcijos ir plėtros ban
kas (ERPB).

Lietuva, siekdama narys
tės ES yra įsipareigojusi už
daryti pirmąjį IAE bloką iki 
2005 metų, o visiškai sustab
dyti elektrinę iki 2009-ųjų.

Ūkio ministerijos Bran
duolinės energetikos ir radio
aktyvių atliekų tvarkymo de
partamento vadovė Birutė

$ AFP. Reuters. AP. Intertax, ITAR-TASS, BNS 
žinių agentūrų praneSimate)

Londonas. Apklausus 20 
valstybinės gynybos ir Arti
mųjų Rytų specialistų, pra
nešama, jog JAV karinę ope
raciją Irake greičiausiai pra
dės per artimiausius du mė
nesius, o kariniai veiksmai tu
rėtų tęstis iki birželio pabai
gos. Jų teigimu, JAV turi ne
blogų galimybių užsitikrinti 
naująją, įsiveržimą reglamen
tuojančią Jungtinių Tautų 
(JT) rezoliuciją, nors dabar 
tam prieštarauja Prancūzija, 
Vokietija, Rusija ir Kinija. Du 
trečdaliai apklaustųjų teigė, 
kad Irakas tebeturi neiriažai 
cheminių bei biologinių gink
lų. Ekspertai nedaug vilties 
teikė galimybei, kad Irako 
prezidentas Saddam Hussein 
savo posto atsisakys taikiai, 
taip pat nemanoma, kad jis

galimybę vertina labai santū
riai.

Užsienio reikalų ministras 
Antanas Valionis po susitiki
mo ketvirtadienį Vilniuje su 
Rusijos užsienio reikalų vice
ministru Sergej Razov ir Ru
sijos prezidento įgaliotiniu Ka
raliaučiaus klausimais Dmitrij 
Rogozin pranešė, kad Lietuva 
sutiko su Rusijos prašymu nuo 
vasario 1 d. nepradėti ant

nių. Pagrindiniai ateities gin
kluotų pajėgų reikalavimai 
— mobilumas, aukšta profe
sinė parengtis ir aprūpinimas, 
galimybė greitai perdislokuo
ti.

Karinį rezervą rekomen
duojama mažinti nuo 20,000 
iki 7,000 karių, siūloma atsi
sakyti teritorinės gynybos 
principo. Kariuomenės dydis 
turėtų išlikti kaip ir dabar — 
apie 14,000 žmonių, iš jų — 
maždaug 10,000 profesionalų 
ir iki 4,000 šauktinių.

NATO pareigūnai taip pat 
rekomendavo kuo greičiau pa
rengti ir jau šią vasarą pradėti 
siųsti karininkus dirbti į 
NATO štabus, kad jie įsi
trauktų į planavimo, vadova
vimo ir valdymo procesą.

Nukelta į 7 psl.

Teškevičienė sakė, kad pirma
sis projektas, susijęs su pasi
rengimu IAE uždarymui yra 
naujų katilinių statyba. Juo 
susidomėjo 5 dalyviai, jau iš
rinktas susivienijimas, kuris 
turėtų pastatyti naujas šilu
mos ir garo katilines. Jeigu jo 
pasiūlymai tiks ERPB, prasi
dės derybos dėl sutarties su
darymo.

Maždaug 155 mln. eurų 
(533 mln. litų) vertės projekto 
laimėtoju ketinama pripažinti 
susivienijimą, kurį sudaro 
Lietuvos bendrovės TSK ir 
„Kauno energetikos remon
tas” bei didžiosios Britanijos ir 
Danijos susivienijimai „Tibs 
Energy” bei „Danstoker”.

Kovo mėnesį turėtų pa
aiškėti konkurso statyti pa
naudoto branduolinio kuro 
saugyklas finalininkas.

Iš viso šiame konkurse bu
vo gautos 8 paraiškos.

Nukelta į 7 psl.

n~'iulio naujienos

galėtų būti nušalintas ar nu
žudytas be JAV įsiveržimo.

Varšuva. JAV pareigūnai 
paneigė penktadienį Lenkijos 
žiniasklaidoje pasirodžiusius 
pranešimus, kad Vašingtonas 
svarsto galimybę dalį Vokie
tijoje esančių savo pajėgų per
dislokuoti į rytus — neseniai į 
NATO priimtą Lenkiją.

Viena. JT Tarptautinės 
atominės energetikos agentū
ros (TATENA) vadovas Moha- 
med ElBaradei penktadienį 
pareiškė, kad Šiaurės Korėja 
per pusmetį gali pasigaminti 
žymius ginklų gamybai tinka
mo plutonio kiekius, jeigu 
pranešimai, kad ji vėl įjungė 
branduolinio kuro perdirbimo 
gamyklą, yra teisingi.

Neapolis. Italijoje suimti 
ryšiais su „ai Qaeda” įtariami 
28 pakistaniečiai, kuriems 
kaltinimai terorizmu buvo

spauduoti per Lietuvą tranzi
tu keliaujančių Rusijos pilie
čių vidaus pasų.

Pasak ministro, Rusijos pi
liečiams, tranzitu vykstan
tiems per Lietuvą, antspaudai 
bus dedami ant vienkartinių 
blankų, kuriuos Rusijos pilie
čiai užpildys įvažiuodami ir iš
važiuodami iš Lietuvos. Šie 
blankai liks Lietuvoje ir pagal 
juos bus galima vykdyti per

Premjeras Algirdas Brazauskas (dešinėje) ir susivienijimo „Gazprom” valdybos pirmininko pavaduotojas Alek-
sandr Riazanov. Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

------  ■ --- ------------- ---------- -----------——v

Derybose su „Gazprom” dėl „Lietuvos dujų” 
pardavimo pasiekta pažanga

Vilnius, saurdo 31 d. 
(BNS) — Ketvirtadienį Vil
niuje prasidėjusiose derybose 
su Rusijos dujų susivienijimo 
„Gazprom” bei Vokietijos ben
drovių „Ruhrgas” ir „E.ON 
Energie” atstovais dėl „Lietu
vos dujų” privatizavimo iš
spręsti beveik visi klausimai, 
liko tik susitarti dėl parduo
damo 34 proc. akcijų paketo 
kainos, kuri gali būti mažes
nė, nei mokėjo Vokietijos in
vestuotojai, penktadienį po 
susitikimo su Rusijos dujų su
sivienijimo valdybos pirmi
ninko pavaduotoju Aleksandr 
Riazanov pareiškė Lietuvos 
premjeras Algirdas Brazaus
kas.

„Sutarta viskas, išskyrus 
akcijų kainą”, sakė premjeras.

A. Riazanov taip pat tvirti
no, kad derybos pasiekė pas
kutinį tašką.

Neoficialiais duomenimis, 
už 34 proc. „Lietuvos dujų” 
akcijų „Gazprom” anksčiau 
siūlė tik 80 mln. litų, tuo
pateikti jų bute aptiktus 
sprogmenų, kurių pakaktų 
sugriauti trijų aukštų pasta
tą. Įtariamųjų bute buvo ap
tikta 800 gramų sprogmenų, 
70 metrų padegamosios virvu
tės, keli elektroniniai detona
toriai, religinių islamo tekstų, 
džihado kovotojų nuotraukų, 
Neapolio regiono žemėlapių, 
asmenų iš viso pasaulio adre
sų bei daugiau kaip 100 mo
biliųjų telefonų.

Kopenhaga. Danija yra 
pasirengusi prasidėjus JAV 
vadovaujamam karui Irake 
siųsti karių bei povandeninį 
laivą, penktadienį pareiškė 
užsienio reikalų ministras 
Per Stig Moeller. Danijos ka
riai yra pasirengę būti dislo
kuoti labai greitai, tačiau jų 
dalyvavimą karinėse operaci
jose lems tai, ar kariniam įsi
veržimui į Iraką pritars Jung
tinės Tautos ir Danijos parla
mentas.

JAV

Vašingtonas. JAV paly
dovai pastebėjo suaktyvėjusią

sieną vykstančių asmenų ap
skaitą.

A. Valionis šio Rusijos pa
geidavimo patenkinimą įverti
no kaip tam tikrą Lietuvos 
nuolaidą, tačiau Rusijos am
basadorius Vilniuje Jurij Zu- 
bakov su tokiu vertinimu 
nesutinka. „Prašau žodžio 
‘nuolaida’ nevartoti. Niekas 
nekėlė jokių reikalavimų ar 
nuolaidų. Vyko normalus po

tarpu Vokietijos investuotojai 
sumokėjo 116 mln. litų, o jei 
vyriausybė išpildys tam tikras 
sąlygas, ateityje jie sumokės 
dar 34 mln. litų.

A. Riazanov pažymėjo, kad 
pagal Rusijos įstatymus už už
sienio bendrovės akcijų pake
tą mokama kaina turi būti su
derinta su Rusijos centriniu 
banku, kuris reikalauja pa
grįsti ją ekonominiais skai
čiavimais. „Pirmi skaičiavi
mai parodė, kad akcijų kaina 
turėtų siekti 70 proc. jų nomi
nalios vertės (81.2 mln. litų - 
BNS). Tačiau šiandien mums 
pranešė, kad 2002 metų ‘Lie
tuvos dujų’ veiklos rezultatai 
yra daug geresni nei 2001-ųjų, 
ir mes susitarėme, kad kitą 
savaitę juos aptarsime ir susi
tarsime dėl galutinio skai
čiaus”, sakė jis.

Pasak A. Riazanov, su Lie
tuvos pareigūnais buvo kalba
ma apie planus reguliuoti du
jų kainą didžiausiems vartoto
jams.
veiklą Šiaurės Korėjos Jong- 
bjono branduolinės jėgainėje 
bei mano, kad ten gali būti ga
benami branduoliniams gink
lams tinkamo plutonio gamy
bai naudojami kuro strypai. 
Du pareigūnai patvirtino laik
raščio „The New York Times” 
pranešimą, kad JAV palydo
vai pastebėjo sunkvežimius, 
judančius į jėgainės pastatą, 
kuriame yra vandens basei
nai, skirti maždaug 8,000 
branduolinio kuro strypų.

Baltieji rūmai penkta
dienį griežtai įspėjo Šiaurės 
Korėją nesiimti provokuojan
čių žingsnių perdirbant bran
duolinio kuro strypus į atom
inių bombų gamybai naudo
jamą plutonį. „Bet kokie 
žingsniai pradedant perdirbi
mą, būtų dar vienas provo
kuojantis Šiaurės Korėjos 
veiksmas, siekiant įbauginti 
ir šantažuoti pasaulio bendri
ją”, pareiškė Baltųjų rūmų at
stovas spaudai Ari Fleischer.

New York. Jungtinių 
Tautų (JT) vyriausias gink
luotės tikrintojas Hans Blix

kalbis”, Rusijos ambasadoje 
surengtoje spaudos konferen
cijoje sakė J. Zubakov.

Ministras A. Valionis taip 
pat sakė, kad Lietuva svarstys 
Rusijos prašymą iki liepos 1 d. 
leisti vaikams su gimimo liudi
jimais grupėmis be tėvų vykti 
per Lietuvą, jei vaikų sąrašą 
patvirtino atitinkamos Rusijos 
vidaus tarnybos ir juos lydi 
reikalingus asmens dokumen-

Premjeras A. Brazauskas 
teigė, kad sprendimą regu
liuoti kainas reikėtų vertinti 
kaip būtiną, bet trumpalaikę 
priemonę. Jis taip pat pažy
mėjo, kad Lietuva bus lanksti 
ir derybose dėl „Lietuvos 
dujų” akcijų kainos.________

„Mažeikių nafta” 
pernai patyrė 122.7 
mln. litų nuostolių

Rusijos naftos susivieniji
mo „Jukos” valdoma Lietuvos 
bendrovė „Mažeikių nafta”, 
išankstiniais duomenimis, pa
gal JAV visuotinai pripažin
tus apskaitos standartus 
(GAAP) 2002 metais patyrė 
122.7 mln. litų nuostolių — 
2.26 karto mažiau nei 2001 
m., kai nuostoliai siekė 277.2 
mln. litų.

„Mažeikių naftos” pelnas 
prieš mokesčius, nusidėvėji
mą ir amortizaciją (EBITDA) 
pernai buvo 151.9 mln. litų — 
5.2 karto didesnis nei 2001 
metais (29.4 mln. litų). <bns>
penktadienį paskelbtame in
terviu atrėmė keletą Vašing
tono Irakui mestų kaltinimų, 
teigdamas, jog patikrinimų 
metu nebuvo aptikta jokių 
juos pagrįsti galinčių įkalčių. 
Laikraščiui „The New York 
Times” H. Blix teigė, kad pir
madienį jo JT Saugumo 
Tarybai pateikta ataskaita, 
kurioje jis teigia, jog Irakas 
atsisako paklusti tarptauti
nės bendruomenės reikalavi
mams nusiginkluoti, nepatei
sina karo. Tačiau jis pripaži
no, kad „kartais diplomatiją 
būtina paremti jėga, o patik
rinimus — spaudimu”. H. 
Bilx taip pat teigė, jog jis neži
no jokių neginčijamų įrody
mų, galinčių pagrįsti JAV pre
zidento George W. Bush ant
radienį savo metinio praneši
mo metu Irakui mestą kaltini
mą ryšiais su „al-Qaeda” te
roristų tinklu.

RUSIJA________

Maskva. Čečėnijos sepa
ratistų vado Aslan Mascha
dov sukilėlių vyriausiasis

tus turintis vadovas.
Tačiau Lietuva kategoriš

kai atsisako pripažinti kelio
nės dokumentais Rusijos ka
riškių bilietus. „Mes nerado
me galimybės leisti vykti su 
kariniais bilietais, kadangi, 
mūsų nuomone, tai nėra tra
diciniai srautai, kuriuos mes 
turime užtikrinti”, sakė A. Va
lionis.

Nukelta į 7 psl.

Informaciją apie 
spaudą bandęs rinkti 
saugumietis neteks 

darbo
Vilnius, sausio 31 d. 

(BNS) — Valstybės saugumo 
departamento (VSD) darbuo
tojas Valerijus Saveljevas bus 
atleistas iš darbo už savava
liškus veiksmus, penktadienį 
pareiškė VSD generalinis di
rektorius Mečys Laurinkus.

VSD atlieka tarnybinį V. 
Saveljevo veiklos tyrimą.

„Jo veiksmus vertiname 
kaip neprofesionalius, neleis
tinus ir netinkamus Valsty
bės saugumo departamente”, 
pažymėjo M. Laurinkus.

Pats VSD vadovas teigė 
neketinąs dėl šios istorijos 
atsistatydinti.

Dienraštis „Respublika” 
šią savaitę pranešė, jog su Vil
niaus žurnalistu Virginijumi 
Gaiveniu susitikęs VSD pa
reigūnas bandė surinkti 
kompromituojančios informa
cijos apie minėtą dienraštį ir 
bulvarinį laikraštį „Vakaro 
žinios”. Nukelta į 7 psl.

Į Lietuvą bagažo 
skyriuje atskrido 

juodaodis
Lėktuvo bagažo skyriuje į 

Lietuvą atskridęs juodaodis 
teismo sprendimu laikinai ap
gyvendintas Užsieniečių re
gistracijos centre Pabradėje.

Juodaodis buvo rastas tre
čiadienio rytą į Lietuvą iš 
Mauritanijos miesto Najibu 
atskridusiame lėktuve tarp 
lagaminų. Jis vilkėjo tik ploną 
sintetinį paltą ir avėjo šlepe
tes.

Šiuo lėktuvo užsakomuoju 
skrydžiu viena Lietuvos bend
rovė skraidina jūreivius. 
Bendrovė neatsisako parga
benti jaunuolį į tėvynę. Kitas 
lėktuvo skrydis iš Lietuvos į 
Afriką planuojamas po poros 
savaičių. Nukelta į 7 psl.
pasiuntinys Achmad Zakajev 
įspėjo Didžiąją Britaniją, kad 
jo išdavimas Rusijai dėl kal
tinimų terorizmu būtų toly
gus parama smarkios kritikos 
susilaukusiai Maskvos kari
nei kampanijai Čečėnijoje. A. 
Zakajev galimybėje būti per
duotam įžvelgia politinę po
tekstę.

Maskva. Maskvietis, gat
vėje vedžiodamas šunį, rado 
stiklinę kolbą su branduoliniu 
kuru. Ant 70 mm talpos, 25 
mm skersmens stiklinės kol
ba su citrinos spalvos granu
lėmis buvo neaiškus užrašas, 
aiškiai buvo matyti tik ženk
las „UO2”. Paaiškėjo, jog kol
boje yra urano dioksidas — 
pagrindinės rūšies atominės 
energetikos kuras. Kolbos 
spinduliuotė siekė 110 mik- 
rorentgenų per valandą, bet 1 
metro atstumu radioaktyvaus 
fono nesudarė. Jeigu kolba 
būtų buvusi atidaryta, radio
aktyvioji medžiaga, patekusi 
ant žmogaus odos, galėjo 
smarkiai apšvitinti šias jos 
vietas.

http://WWW.DRAUCAS.ORG
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Iš Ateitininkų 
Gyvenimo

Medžiagą siųsti: 
Vidai Kuprytei c/o Draugas 

4545 W 63 St Chicago, IL 60629 
e-adresas: draugas@ateitis.org

Pratęsiamas kandidatų siūlymo 
laikas į Ateitininkų tarybą

Š.m. gegužės mėn. bus 
renkama nauja Šiaurės Ame
rikos ateitininkų taryba. Ta
ryba yra aukščiausias orga
nas koordinuojantis ateitinin
kų veiklą JAV-ėse ir Kana
doje.

Kandidatus į Ateitininkų 
tarybą gali siūlyti kiekvienas 
ateitininkas atsiųsdamas iki

š.m. kovo 10 d. užpildytą kan
didato siūlymo lapelį ir kan
didato raštišką sutikimą kan
didatuoti ŠAAT nominacijų 
komisijai, Nijolei Balčiūnie
nei, 2930 Rockefeller Rd., 
Willoughby Hills, OH 44092.

Siūlymo lapelius galite 
atsispausdinti iš ateitininkų 
tinklalapio: www.ateitis.org.

Keturios Jaunųjų ateitininkų sąjungos centro valdybos narės pereitą savaitę buvo susitikusios posėdžiauti. Iš k: 
Laima Aleksienė, Jolita Narutienė, pirm. Ona Daugirdienė ir Daiva Kisielienė. Valdybai dar priklauso Grasilda 
Reinytė, Vita Aukštuolienė ir Živilė Vaitkienė. G.Reinytės nuotr.
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Ateitininkų sąrašų patikslinimas

NEBIJO NEI PŪGŲ, NEI DARBO
JAUNŲJŲ ATEITININKŲ SĄJUNGOS CENTRO VALDYBA

Artinantis Šiaurės Ame
rikos Ateitininkų Tarybos 
rinkimams reikia patikslinti 
ateitininkų adresų sąrašą. Gal 
Jūs neseniai išsikraustėte į 
Alaską? Gal Jūsų sūnus ar 
duktė pakeitė savo universite
to adresą? Praneškite savo 
vardą, pavardę, adresą, tele
fono numerį, ir kokioje sąjun

goje priklausote Vytui Žemai
taičiui rašydami jam:

V. Žemaitaitis 
2121 North Hoyne 
Chicago, IL 60647

arba
vzemaitaitis@walshgroup.com
Tada nebus jokių sunkumų 
atsiųsti balsavimo kortelę.

Jaunimas parodo kaip balsuoti Ateitininkų tarybos rinkimuose. Kristė 
Lapkutė ir Indrė Bielskutė Daumanto/Dieleninkaičio kuopos susirinkime.

Laimos Aleksienės nuotr.

Šalta, gili žiema. Žmonės 
sėdi šiltuose namuose, neran
gūs ir sustingę, laukdami 
viduržiemio atodrėkio. Nesi
nori kišt nosies į lauką, kai 
sniego iki kelių ir žiaurus 
vėjas švilpia už lango.

Bet Jaunųjų ateitininkų 
sąjungos centro valdybos na
rės nebijo sniego pūgų ir nepa
sitenkina tik sėdėti viduj ir 
laukti pavasario. Nors sniegas 
apklojęs gatves ir termomet
ras rodo vos keletą laipsnių, 
jos traukia į posėdį, aptarti 
veiklos metų darbą, pasidalin
ti idėjomis ir rūpesčiais.

Nuo 1995 metų, Jaunųjų 
ateitininkų sąjungai pasišven
tusiai vadovauja dr. Ona 
Daugirdienė. Ant jos pečių 
visuomet guli didžiausi rūpes
čiai ir darbai, vadovaujant 
patiems mažiausiams atei
tininkams, ruošiant vasaros 
stovyklą, stengiantis išlaikyti 
įvairių miestų kuopų gyvas-

tingumą. Valdybos narės jai 
nuoširdžiai talkininkauja. Su 
šiais veiklos metais, po dauge
lio metų ištikimo darbo, iš 
valdybos išeina Dana Gylienė, 
Lidija Ringienė ir Laima 
Garbonkienė. Jų pasigesime. 
Laimos patariniai padėdavo 
išspręsti teisinius keblumus. 
Esame jai dėkingos už kūry
bingas idėjas stovyklai ir talką 
darbuose. Lidija rūpestingai 
ėjo valdybos sekretorės parei
gas ir niekuomet neatsisakė 
bet kokio darbo. Ji su entu
ziazmu vadovavo stovykloje, 
kur visur ir visuomet jautėme 
jos gerą širdį, ir menišką 
ranką. Dana tvarkė iždą ir 
daugelį metų kruopščiai 
tvarkė stovyklos registraciją. 
Ji visuomet su šypsena mus 
pralinksmindavo ir padrąsin
davo. Joms esame be galo 
dėkingos už pasišventimą 
dirbant nelengvą darbą.

Dabartinė Jaunųjų Ateiti-

„TIKĖJIMAS IR PROTAS”
V

Moksleivių Žiemos kursai Kulautuvoje

2003 m. Veiklos kalendorius

10 kovas Šiaurės Amerikos 
ateitininkų tarybos kandidatų 
sąrašas pristatomas rinkimams
15 kovas Čikagos sendraugiai 
kartu su Čikagos akademikais 
skautais rengia Gavėnios reko
lekcijas Ateitininkų namuose, 
Lemonte

16 kovas Daumanto/Dielinin- 
kaičio Jaunųjų ateitininkų kuo
pa, Lemonte: Gavėnios susi
kaupimas jauniams
5 balandis Čikagos Lipniūno- 
Stulginskio moksleivių ateiti
ninkų kuopos Gavėnios rekolek
cijos.
18 gegužė Los Angeles Ateiti
ninkų šeimos šventė
8 birželis Čikagos Ateitininkų 
šeimos šventė

15-25 birželis jaunųjų Ateiti
ninkų stovykla Dainavoje, Man
chester, MI

11- 13 liepa
ATEITININKŲ KONGRESAS 
Kaune, Lietuvoje 
13-20 liepa Sendraugių stovykla 
Dainavoje, Manchester, MI
20 - 27 liepa Los Angeles Moks
leivių ateitininkų stovykla: Casa 
de Maria stovyklavietėje, Santa 
Barbara, CA
20 liepa - 2 rugpjūtis Mokslei
vių ateitininkų stovykla Daina
voje, Manchester, MI
29 rugpjūtis - 1 rugsėjis Studi
jų dienos, Dainavoje, Manches
ter, MI
Veiklos kalendorių tvarko Lidija 
Ringienė. Norint paskelbti savo 
susirinkimų, švenčių, stovyklų ir 
kitos veiklos datas rašykite jai 
ei.paštu: j.ringus@attbi.com
Platesnį kalendorių rasite ap
silankę ateitininkų svetainėje: 
www.ateitis.org

www.ateitis.org

Sausio 2-5 d. Kulautuvoje 
vyko Kauno vietovės atei
tininkų žiemos kursai „Krikš
čionis pasaulyje”. Reikia pas
tebėti, jog šie kursai tęstiniai. 
Iš viso per paskutiniuosius 
dvejus metus jau įvyko net 
penki tokio pobūdžio kursai.

Kaskart organizatorių pa
sirinktos temos ir jas at
skleidžianti programa padeda 
moksleiviams ugdyti jų kūry
biškumą, kritinį mąstymą. 
Paskutiniųjų kursų temai 
buvo pasirinktas skambus lo
tyniškas pavadinimas Fides et 
ratio („tikėjimas ir protas”). 
Norėta atkreipti dėmesį į 
keturis pagrindinius aspek
tus, kuriuos gerai atspindėjo 
vykusios paskaitos, kūrybinės 
užduotys, netgi laisvalaikis. 
Buvo siekiama akcentuoti 
laisvės, meilės, pinigų tradici
jų problematiką šiandienini
ame pasaulyje. Paskaitininkai 
Sugebėjo sudominti ne tik 
dalyvius, bet ir vadovus. Apie 
laisvę ir mokslo pažangą kal
bėjo dr. A. Raštikis, apie laisvę 
ir tradiciją—A. Patackas, o 
apie laisvę ir meilę — kun. R. 
Repšys.

Paskaitų metu dalyviai 
diskutavo kartu su paskai
tininkais. Nors teorijos buvo 
nemažai, visgi atsipūsti ir pa
ilsėti prieš prasidedančius 
mokslus moksleiviai turėjo 
galimybių. Vyko vakaro pro
gramos: liaudiški šokiai ir 
dainos, specialiai kursų temą 
atspindintis vakaro filmas, 
laužas su žaidimais ir daino
mis, praktiniai užsiėmimai.

Ypač dalyviams patiko žaidi
mas „Teismas”, kuris ugdo 
kritinį mąstymą, suteikia 
progą pasireikšti net ir vado
vaujantiems moksleiviams. 
Atsiliepimai apie šį žaidimą, 
manau, daug pasako: „Per 
teismą labai įsitraukiau į 
diskusiją, tokia ugnelė atsira
do. Manau, jog kiekvienas įsi
traukė, todėl buvo jėga”, 
„Patiko, kad buvo galima 
pajusti įtampą ir tikro teismo 
atmosferą. Sužinojau, kaip 
vyksta civilinio teismo proce
sas ir kaip reikia uždavinėti 
klausimus”. O po sunkios die
nos, pilnos emocijų ir naujų 
įspūdžių, kiekvieno laukdavo 
pasaka, palydinti į sapnų kara
lystę, Kursų uždarymo metu 
kiekvienas dalyvis oficialiai 
gauna originalų pažymėjimą, 
liudijantį apie dalyvavimą. 
Organizatoriai į šiuos kursus 
žiūri labai atsakingai, kasmet 
didėjanti patirtis leidžia ga
rantuoti kursų profesio
nalumą. Tai liudija ir norin
čiųjų dalyvauti skaičius.

Deima Steponavičiūtė

ninku sąjungos centro Valdy
ba susideda iš šių asmenų: 
Ona Daugirdienė—pirminin
kė, Grasilda Reinytė—iždinin
kė ir stovyklos registratorė, 
Jolita Narutienė—sekretorė, 
Živilė Vaitkienė—korespon
dentė, Vita Aukštuolienė— 
ryšininkė su Lietuva, Laima 
Sidrytė-Aleksienė ir Daiva Ki
sielienė—ryšininkės kuopų 
reikalams. Sveikiname Laimą 
ir Daivą, naujausias valdybos 
nares. Jos ateina į valdybą su 
daugelio metų patirtimi, dir
bant su jaunimu. Jų pačių na
muose daug jaunimo—net 10 
jaunučių!

Džiaugiamės, turėdamos 
stiprią valdybą, susipratusias 
ateitininkes, kurios mato rei
kalą ir turi noro ir pasišventi
mo dirbti su jaunimu, skleisti 
ir puoselėti ateitininkijos idė
jas. Esame pasiruošusios dar
bingiems metams!

Živilė Vaitkienė

EDMUNDAS VENAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

Dr.RAMUNE MACIJAUSKA^
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja

15543 W. 127th Str.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010
Valandos susitarus

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
wwwxserterforaurgBfyanttooaslheallh.com

Dr. VILIUS MIKAITIS
šeimos daktaras ir chirurgas

Family medical clinic
10811W. 143 St. Oriand Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą
Tel. 708-460-2500

Dr. LINA POSKUS
Dantų gydytoja

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

10 S. 640 S. Kingery Hwy, Wlcwbrook 
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 
Elgin: 847-289-8822 

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

ir Libertyville. www.illinoispain.com

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 

Tel. 708-422-8260. Jei reikalinga 
pagalba po darbo valandų, skambinti 

„pager" numeriu 708-644-0074.

Healthy Connection 
Chiropractic & Rehab 

Clinic

Dr. Vida I.PuodžlOnienė

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

SURENDER LAL, M.D.
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą

Dr. V.J. VASAITIENĖ
Dantų gydytoja 

4^17 W. 83 St., Burbank, IL 
Tel. 708-423-6114 

Valandos pagal susitarimą
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ATEITIS RELIEF FUND

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija

Center for Health,
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126

630-941-2609

Dr. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VValter St., Lemont, IL 
60439

1051 Essington Rd. #200, 
Joliet, IL 60435

Tel. 815-723-1854

TERESE KAZLAUSKAS, M.D. ”
Vaikų gydytoja

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

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms.

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

Dr. RIMAS NOVICKIS
CHIROPRACTIC PHYSICIAN

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

traumų specialistas
6645VV. Stanley Avė., Berwyn, IL

60402. Tel. 708 - 484-1111.
Valandos kasdien, savaitgaliais susi

tarus. Kalbame lietuviškai.

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S.Roberts Rd., Hickory 
Hills, IL

1 mylia i vakarus nuo Harlem Avė. 
Tel. (708) 598-4055 

Valandos pagal susitarimą

DR. TOMAS ZUBINAS
DANTŲ GYDYTOJAS

4560 W. 103rd. St.,
Oak Lawn, IL 60453
Tel. 708-423-5155.

LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija
9830 SRidgeland Avė. 

Chicago Ridge, IL 60415
Tel. 708-636-6622

4149 W. 63rd. St.
Tel. 773-735-7709

' Cardiac Diagnosis, LTD. 
6417 W. 87 St.

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

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą

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

7271 S. Hariem, Bridgevievv, IL 60455.
Tel. 708-594-0400.

Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus.

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGOS

Priimami MEDICARE pacientai
5540 S. Pulaski Road,
Tel. 773-585-2802

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį

GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų,pūslės ir prostatos 

gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center

10400 75 St., Kenosha, Wl 
53142

(262) 948-6990

RAMONA C. MARSH, MD SC
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400
Valandos pagal susitarimą

DR. K. JUČAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 
venas. Kosmetinė chirurgija.

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

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

Dr. DALIA E CEPELĖ, D.D.S.
Dantų gydytoja

10745 VVinterset Dr. 
Oriand Park, IL 60467 

708-873-9074
Valandos pagal susitarimą
DR. AUŠRINĖ SCHNEIDER

DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highvvay 
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos pagal susitarimą

Dr. E. DECKYS
Gydytoja ir chirurgė

Nervų ir emocinės ligos
Kab. 773-735-4477

6449 S. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

Dr. DANA M.SALIKLIS
Dantų gydytoja

825 S. Mannheim Rd. 
VVestchester, IL 60154

Tel. 708-344-1694
Valandos pagal susitarimą
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MES IR PASAULIS
Paruošia Bronius Nainys

LIETUVA Į NATO, PILIEČIAI Į 
PASAULĮ

Garsiausias pasaulyje 
dienraštis „New Yorko Times” 
spausdina didelę nuotrauką: 
galingiausios pasaulio valsty
bės JAV prezidentas George 
W. Bush Vilniuje šalia šeimi
ninko, Lietuvos prezidento 
Valdo Adamkaus. Už jų — 
abiejų prezidentų žmonos. 
Džiaugsmu spindinti Adam
kaus veido išraiška skelbia be 
žodžių — tokia diena Lietuvos 
istorijoje pirma. Bush atvyko į 
Vilnių kartu su ja švęsti 
Lietuvos į NATO pakvietimo 
vienos dienos sukaktį. Neuž
mirštamas istorinis įvykis, 
liudijantis porą šimtų metų po 
Rusijos sparneliu kiūtėjusios 
Lietuvos grįžimą į Europą. 
Kokio didesnio laimėjimo tau
tai ir valstybei bereikia?

Po trijų savaičių nuotrau
ka „Chicago Tribūne”: prezi
dentas Valdas Adamkus Ko
penhagoje kelia tostą — dery
bos baigtos. Lietuva pakviesta 
į Europos Sąjungą (ES). Mūsų 
šaliai antra džiaugsmo diena. 
Po nuotrauka — rašinio 
antraštė: .Adamkaus laimėji
mas Lietuvoje užtikrintas”. 
Rašinyje — Čikagoje ilgai 
gyvenusio ir JAV valdžiai dir
busio Adamkaus darbų apž
valga, nuopelnai Lietuvai už
sienio politikos srityje. Išvada: 
džiaukis Lietuva, tokį vadovą 
turėdama.

Bet Adamkus, deja rin
kimus pralaimėjo. Kodėl?

„Lietuvoje buvęs indivi
dualios įmonės savininkas

Populiariausiu 2002 m. vilniečiu š.m. pradžioje buvo išrinktas prezidentas 
Valdas Adamkus. Jį juosta apjuosia projekto vadovė Raimonda Šegž- 
davičienė. K Vanago (Elta) nuotr.

JAV taiso sugedusias skalbi
mo mašinas. Vakarykštis es
trados dainininkas vairuoja 
krovininį automobilį. Neseniai 
mokslus baigęs inžinierius 
nedideliame Airijos mieste 
parduotuvėje į lentynas dėlio
ja prekes. Jauna slaugytoja 
išvažiavo į Norvegiją slaugyti 
senelių. Šie žmonės, pamiršę 
profesines ambicijas, į užsienį 
išvyko užsidirbti pinigų. 
Lietuvoje už savo atlyginimus 
jie tegalėjo tik egzistuoti”, — , 
rašo „Kauno dienos” 
(2003.01.28) vedamasis. Ir čia 
tas rožių darželis baigiasi, pro 
jo vartelius išeini jau į visiškai 
kitą, tikroviškesnio Lietuvos 
gyvenimo lauką, iš kurio dau
gybė žmonių išdūmė į pasaulį 
užsidirbti pinigų.

Ir turbūt čia yra ta tikroji 
Adamkaus pralaimėjimo prie
žastis.

Labai smagu Valdui Adam
kui penktuosius, taigi — ir 
paskutinius, pirmos savo 
kadencijos metus vainikuoti 
tokiais istoriniais laimėjimais. 
Šaunu ir valstybės piliečiams, 
sulaukus tokio pripažinimo 
Vakarų pasaulyje, tačiau bal
savimo duomenys rodo, kad 
daugumos jų tie laimėjimai 
netenkino. Jiems svarbiau 
asmeniško gyvenimo gerovė, 
ir kas gali kaltinti juos už tos 
gerovės ieškojimą? Žinoma, 
galėjo jie ir apsirikti, tačiau 
negalima jų kaltinti nė už tai. 
Valdo Adamkaus penkmetis 
juos nuvylė, kito tokio pat

laikotarpio jie nebenorėjo, o 
prezidentas jiems nieko geres
nio nežadėjo. Tad kodėl už jį 
balsuoti?

Šalia politiškai Lietuvai 
naudingo Adamkaus penk
mečio, ypač teigiamą Lietuvos 
įvaizdį kuriant užsienyje, 
vidaus „politikoje” šis penk
metis dideliais pliusais ne
pasižymėjo. Nors paskiausių 
metų ekonominiai rodikliai 
rodė pagerėjimą, tačiau dau
gumui Lietuvos gyventojų jie 
buvo tik mažai reikšmingi 
skaičiai, jų kasdieniniam gy
venimui jokios įtakos netu
rėję. Todėl ir pati skaudžiau
sia Lietuvos žaizda, piliečių 
bėgimas į užsienį, ne tik negi- 
jo, bet nuolat gilėjo. Tikslių 
duomenų, kiek lietuvių šiuo 
metu uždarbiauja kitose šaly
se, nėra, rašo „Kauno diena”, 
tačiau manoma, kad teisėtai 
ir neteisėtai uždarbiauti yra 
išvykę keli šimtai tūkstančių. 
Oficiali statistika skelbia, kad 
nuo nepriklausomybės pra
džios Lietuva neteko apie 
200,000 gyventojų. Apie 
50,000 buvo prarasta dėl 
neigiamo gimimų-mirimų 
santykio. Taigi išvykusių 
galėtų būti apytikriai apie 
pusantro šimto tūkstančių. 
Neoficialūs skaičiuotojai spėja 
didesnius išvykusiųjų skai
čius, bet ir čia minimas yra 
jau bauginantis reiškinys, 
ypač, kad kalbos apie jų grį
žimą — daugiau tik tuščia 
svajonė. Jeigu kitose šalyse, 
net ir tokiose mažose kaip 
Airija, juodadarbis uždirba 
kelis kartus daugiau negu 
Lietuvoje diplomuotas profe
sionalas, labai sunku grįžti 
bus net ir inžinieriui, šio kraš
to nedidelio miestelio parduo
tuvėje į lentynas dėliojančiam 
prekes. Nes ir už tokio darbo 
atlyginimą, naudodamasis so
cialine sistema bei paskolų 
lengvatomis, jis greitai gali 
įsigyti namą, automobilį, ki
tus buitinio gyvenimo reikme
nis ir kasmet grįžti į Palangą 
porai savaičių atostogų.

Ne tik dėl mažų algų iš 
Lietuvos bėga darbu sau 
pragyvenimą pelnantys žmo
nės, sako socialinės apsaugos 
ir darbo ministrė Vilija 
Blinkevičiūtė, bet ir dėl blogų 
darbo sąlygų. Rimta priežas
tis, skatinanti ieškoti darbo 
svetur, yra ir psichologinė 
įtampa, nes nemaža dalis 
darbdavių savo pavaldinius 
laiko vos ne vergais. Ministrė 
teigia, jog viršvalandžiai, dar
bas savaitgaliais, sąmoningas 
darbuotojų pastangų nuver
tinimas, kad nereikėtų kelti 
atlyginimo, iniciatyvos slopi
nimas, paklusnumo ugdymas 
— tai būdai, kuriais įmonės 
ar įstaigos vadovas tvarko 
savo pavaldinius. Ir pastarieji 
nieko negali padaryti. Ne
patinka, eik lauk, nes už durų 
tavo vietos laukia pustuzinis kitų.

Trispalvė vėl laisvai plevėsuoja Lietuvos sostinėje, primindama, kad tauta 
turi gerbti didvyrius, ne išdavikus. G. Žilinsko (Elta) nuotr.

Neseniai „Vilmorus” atlik
tos apklausos duomenys rodė, 
kad iš Lietuvos nori išvažiuoti 
apie 80 nuošimčių jaunimo. Ir 
ne tik kaimo juodadarbių, bet 
ir mokslo laipsniais pasipuo
šusių profesionalų. Kol kas jie 
sėdi vietoje, nes išvykti sunko
ka, ypač į Ameriką, kuri yra 
pirmas iš Lietuvos bėgančių 
taikinys. Tačiau nespjauna jie 
nė į Europą. Tad kas pasida
rys po pusantrų metų, kai 
Lietuva taps ES narė, ir jos 
piliečiams durys į ten plačiai 
atsidarys? Airija, Didžioji Bri
tanija, Olandija, Danija, Šve
dija jau pirmaisiais Lietuvos 
narystės metais pažadėjo 
nedaryti kliūčių specialistams 
iš Baltijos kraštų. Kiek proto 
tada iš Lietuvos nutekės?

Adamkus per daug dėme
sio į tai nekreipė. Prieš porą 
metų jis čikagiškiams per 
lietuvių televiziją teigė tra
gedijos čia nematąs. Ar ją 
matys naujas prezidentas 
Rolandas Paksas? Jo rinki
minių pažadų sąraše tie- 
siogiško atsakymo į tą klau
simą nepastebėjau. Ar jam tai 
nerūpi, ar atsakymas surištas 
su kitais Lietuvos piliečių 
gerovės gerinimo planais? 
Jeigu ir juose to klausimo 
nėra, kokiu nors būdu reikia 
atkreipti jo dėmesį. Nes gy
ventojų bėgimas iš Lietuvos 
jau nebėra tik paprastas rū
pestis, bet virsta tikra tragedi
ja. Šios srities statistikos 
tyrinėtojai teigia, kad vien dėl

TRUMPAI.
ORO UOSTAI VIS 
DAR NESAUGŪS

JAV Susisiekimo departa
mentas, patikrinęs oro uos
tuose įvestus naujus apsau
gos, keleivių ir jų bagažo tik
rinimo būdus, nusprendė, kad 
dar per mažai atlikta. Pasta
ba padaryta ir dėl aparatūros, 
tikrinančios visą bagažą, nes

gimimų — mirčių neigiamo 
santykio per tris šimtus metų 
lietuvių tauta išnyks. Tad 
kiek jai beliko gyventi, tokiam 
masiniam bėgimui siaučiant, 
kurio greitis vis didėja? Šau
nus Lietuvos šuolis į NATO, 
reikalingas jis ir į ES, nes tai 
užtikrina valstybės saugumą, 
priverčia sovietinės vergijos 
sumaitotą ir dėl to atsilikusį 
kraštą modernėti, bet koks li
kimas laukia tokios modernios 
valstybės išsivysčiusios lietu
vių tautos? Jeigu jos nebebus, 
kam tada ir toji valstybė?

Klausimas aiškus. Be jo 
išsprendimo, ir net skubos 
keliu, lietuvių tauta be atei
ties. Tačiau koks tas sprendi
mas? Ar jis iš viso yra? Ma
nau, kad taip — krašto eko
nominėje gerovėje. Jeigu ją sa
vo piliečiams galėjo sukurti 
dar taip neseniai skurdusi Ai
rija, kodėl taip pat negali pa
daryti Lietuva? Raktas į ją — 
Lietuvos valstybės vadovų ki
šenėje: prezidento, Seimo pir
mininko ir premjero. Rolando 
Pakso rinkiminiai pažadai, 
Seimo pirmininko Artūro 
Paulausko sudarytos sąlygos 
jiems vykdyti, premjero Algir
do Brazausko vykdymas ir vi
sų trijų didžiųjų bendra pa
žadų išryškinimo, eigos planų 
sudarymo ir vykdymo prie
žiūra. Bet kur užsienio politi
ka, jeigu prezidentas pančioja- 
mas krašto viduje? O kam ta
da užsienio reikalų ministras? 
Varnom gaudyti?

per dažnai ji „mato tai, ko la
gaminuose nėra”, o praleidžia 
tai, ką turėtų sulaikyti. Į šį 
kraštą nesunkiai gali patekti 
nelegalūs imigrantai, narko
tikų siuntos, įvairi kontraban
da ir kiti nepageidaujami daiktai. 
Apkaltintos ir imigracijos 
įstaigos, nepakankamai stro
piai tikrinančios atvykstančių 
keleivių dokumentus. ChTr
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Į Danutė Bindokienė

Apie didvyrius ir 
išdavikus

Vasarį užsienio lietuviai 
visuomet dažė patriotiškomis 
spalvomis, nes šis mėnuo ne
atsiejamai suaugęs su Ne
priklausomybės švente. Jeigu 
anksčiausieji lietuviai imi
grantai Vasario 16-ąją švęsda
vo iškilmingai ir džiugiai, 
atvykusieji į JAV po Antrojo 
pasaulinio karo ją tik „pami
nėdavo” su skausmingu rim
tumu ir pagarba. Nepanei
giant Vasario 16-osios svar
bos, niekas negalėjo pamiršti, 
kad Lietuva nepriklausomybę 
prarado vos po 22 metų, kad 
nedaug prošvaisčių apsiniau
kusioje ateities padangėje.

Kartu su Lietuvos okupa
cijos pradžia, tauta buvo tary
tum padalinta į didvyrius ir 
išdavikus. Partizanai buvo 
didvyriai. Disidentai buvo did
vyriai. Suimtieji, ištremtieji, 
nepalūžę kankinami, neišdavę 
savo idealų ir likimo draugų, 
buvo didvyriai.

Kolaborantai, stribai, ko
munistų partijos vadai, tikėji
mo persekiotojai, įvairaus 
plauko parsidavėliai... Tai 
neigiamieji Lietuvos likimo 
dramos veikėjai. Nors kai ku
rie tuo metu buvo bevardžiai 
ir beveidžiai, žymieji savo tau
tos išdavikai jau buvo žinomi, 
jų vardai tariami su panieka.

Tais dešimtmečiais nebu
vo abejonių, kas yra didvyris, 
kas išdavikas. Tiesa, kai kurie 
užsienio lietuviai nuėjo į kraš
tutinumus ir griežtai pa
smerkė prielaidą, kad be anų 
dviejų kategorijų Lietuvoje 
gyveno ir trečioji tautos dalis. 
Ji darė, kas tik įmanoma, kad 
Lietuva išliktų: siekė mokslo, 
rinko tautosakos lobius, ruošė 
koncertus, kūrė meno kū
rinius, leido knygas... Jeigu 
kartais reikėjo kompromisų, 
kad pasiektų savo tikslą visos 
tautos labui, ir tai padaryda
vo. Šiandien dėl to niekas 
neturi teisės priekaištauti.

Bet taip pat niekas neturi 
teisės garbinti savo tėvynės 
išdavikų! O vis dėlto tai daro
ma. Ne iš nežinojimo, ne per 
apsirikimą, ne kažkokių buvu
sių provincijos partorgų, pa
lankiai prisimenančių savo 
viršininkus, kurie jiems leis
davo maitintis nuo komunisti
nio stalo nubyrančiais trupi
niais. Iš tokių „pagerbimų” 
galėtume tik liūdnai šyptelėti. 
Deja, šypsotis noras praeina, 
kai Lietuvos Mokslų akademi
ja ruošia oficialų paminėjimą 
vienam didžiausių tautos ken
kėjų jo 100 m. gimimo proga.

Kas galėtų net pamanyti, 
kad tie garbūs paskaitininkai, 
liaupsinę Antaną Sniečkų už

jo „nuopelnus Lietuvai", neži
nojo jo veiklos bolševikų oku
pacijos pradžioje — 1940 m. ir 
vėliau? Juk dabar archyvuose 
prieinama daug anų metų 
dokumentų, patvirtintų Snieč
kaus parašu, pasiuntusių tūks
tančius tautiečių į tremtį, 
kalėjimus, mirtį. „Mes negali
me toleruoti mėginimų per
rašyti Lietuvos istoriją, pa
teisinti jos okupaciją ir tautos 
genocido vykdytojus. Mes ne
galime leisti ištrinti ribos tarp 
nusikaltėlių ir jų aukų. Tai 
labai svarbu mūsų tautos ir 
valstybės ateičiai”, — teigė 
Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus per Lietuvos radiją. 
Tą nuomonę reiškė ir keli šim
tai buvusių tremtinių bei poli
tinių kalinių, su plakatais de
monstravusių prieš šį Snieč
kaus pagerbimą... Tos nuo
monės yra — ir turėtų būti — 
visi užsienio lietuviai, jau be
siruošiantys Vasario 16-osios 
šventei.

Po nepriklausomybės at
kūrimo praėjo beveik 13 metų. 
Lietuvai tie pasikeitimo, per
silaužimo metai buvo ir sun
kūs, ir sėkmingi. Ji sugebėjo 
didžiąją dalį okupacijos baga
žo numesti nuc savo pečių; ji 
stengėsi įsijungti į Vakarų 
demokratijas ir tos pastangos 
buvo įvertintos: Lietuva pa
kviesta į NATO, į Europos Są
jungą. Skaudžios praeities li
kučiai pamažu (labai pamažu) 
nyksta. Bet ar tikrai? O gal 
optimistai matė tai, ką norėjo 
matyti? Gal sausio 5 d. balsa
vimu viskas vėl grįžta atgal? 
Ar R. Paksas, kaip prez. 
Adamkus, pasisakys prieš 
tautos išdavikų liaupsinimą?

JAV LB Krašto valdybos 
pastangomis sukauptas ilgas 
ir daug pasakantis sąrašas (jis 
„Drauge” bus spausdinamas 
kitos savaitės pradžioje) apie 
įvairiuose lietuvių telkiniuose 
planuojamas šventes Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės. 
Nuo Aliaskos iki Havajų; nuo 
Atlanto iki Ramiojo van
denyno! Kiek daug tuose pla
nuose šviesaus, džiaugsmingo 
patriotizmo, kiek meilės savo 
tėvynei! Į pasiruošimus šven
tei jungiasi visų imigracijos 
bangų ir kartų tautiečiai. 
Jiems nereikia aiškinti, ko
kios yra tikrosios tautos verty
bės, ką reikia vadinti tėvynės 
didvyriu, ką išdaviku. Tega
lime linkėti, kad ir Lietuvoje 
gyvenantys atsibustų, nusi
brauktų nuo akių rausvosios 
praeities voratinklius ir apsi
spręstų, ar nori žengti pirmyn, 
ar vis tūpčioti besidairant 
atgalios!

LAISVOSIOS EUROPOS RADIJO 
LIETUVIŠKŲJŲ LAIDŲ 
ŠVIETĖJIŠKAS DARBAS

VIDA DRUNGIENĖ 

Įvadas

Jei vadovavimas žmonijos 
patirties įsisavinimui yra 
pagrindinė ugdymo funkcija,
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savinimo nors truputį prisi
dėti, įgyvendindamos „suprati
mo siekiantį ugdymą”, kiek
vienam klausytojui padė
damos „išmokti naudotis savo 
protu” (Sajienė, 2001, p. 12) — 
žodžiu, ugdydamos jame ge
bėjimą panaudoti išgirstas ži
nias pasauliui geriau suprasti. 
Niekas negali kito ko nors 
išmokyti, bet mokytojas gali 
sukurti situaciją, kurioje mes 
patys ko nors išmoktume 
(Steen Larsen, cituota iš 
Sajienė, 2001, p. 11). Jei vietoj 
žodžio „mokytojas” įdėsime 
žodžius „Laisvosios Europos 
radijas”, tai ir gausime visų šio 
radijo laidų, tarp jų ir lietu
viškųjų, bendriausią tikslo 
nusakymą — radijas sukuria 
situaciją, garsų srauto 
aplinką, kurioje klausytojas 
pats šio to išmoksta.

Bendrieji principai ir kuo 
LER skiriasi nuo Amerikos 

balso?
Nors Prahoje veikiantis 

Laisvosios Europos radijas

(LER, angliškai RFE) yra visu 
šimtu procentų išlaikomas 
JAV (Kongreso), jis, skirtingai 
nuo .Amerikos balso”, nėra 
JAV vyriausybinis radijas. Jis 
neskelbia vedamųjų ar re
dakcinių straipsnių, atstovau
jančių JAV (ar bet kurios kitos 
šalies) vyriausybės oficialiai 
nuomonei. LER yra nepriklau
soma masinės informacijos 
priemonė, besivadovaujanti 
1948 m. Jungtinių Tautų Vi
suotinės žmogaus teisių dekla
racijos paskelbtais informaci
jos laisvės principais, tarp 
kurių yra ir šie: „Kiekvienas 
žmogus turi teisę į įsitikinimų 
ir jų reiškimo laisvę, kuri 
apima teisę nekliudomai lai
kytis savo įsitikinimų ir teisę 
ieškoti, gauti ir skleisti infor
maciją bei idėjas nepriklauso
mai nuo valstybių sienų, ir 
nesvarbu, kokiomis priemo
nėmis jos būtų išreikštos” (19 
straipsnis). „Visi žmonės gims
ta laisvi ir lygūs savo orumu ir 
teisėmis. Jiems suteiktas pro
tas ir sąžinė ir jie turi elgtis

vienas kito atžvilgiu kaip bro
liai” (1 straipsnis). „Kiekvie
nas žmogus gali naudotis 
visomis teisėmis ir laisvėmis, 
paskelbtomis šioje Deklara
cijoje, be jokių skirtumų, tokių 
kaip rasė, odos spalva, lytis, 
kalba, religija, politiniai ar 
kitokie įsitikinimai, naciona
linė ar socialinė kilmė, turtinė, 
jo gimimo ar kokia nors 
kitokia padėtis” (2 straipsnis).

LER transliuoja trisde- 
šimčia kalbų, tarp jų ir lietu
vių. Kitaip nei „Amerikos bal
sas”, LER laidos taiko ne į visą 
pasaulį, o tik į neseniai tary
binį totalitarizmą įveikusios 
buvusios TSRS erdvės šalis 
(įskaitant Pabaltįjį) bei tos 
erdvės kaimynes, kuriose pas
taruoju metu iškilo visiškai 
naujas — tarptautinio teroriz
mo — pavojus. Užtat laidos 
transliuojamos ne tik visų 
buvusių TSRS okupuotų 
respublikų, bet ir jų nevalsty
binių tautų (pvz., čečėnų) ir 
Afganistano genčių (puštūnų, 
dari), persų bei arabų kal

bomis. Visas laidas parengia 
23 kuriai nors tautai (ar 
giminingų tautų grupei) atsto
vaujančios redakcijos. Kiek
viena redakcija laidas rengia 
savarankiškai, atskirai nuo 
kitų. Kiekviena turi savo 
atskirus žinių šaltinius valsty
bėje, į kurią transliuoja, bet 
visos redakcijos semiasi ir iš 
LER žinių skyriaus admini
struojamo didžiulio bendro 
informacijos aruodo. Į jį telpa 
žinių skyriaus kasdien atren
kami keli šimtai straipsnių iš 
keliasdešimties svarbiausių 
Vakarų laikraščių anglų, rusų, 
prancūzų, italų ir ispanų kal
bomis. Keletą tų straipsnių 
kasdien išsirenka ir išsiverčia 
į savo kalbą pačios redakcijos 
savo laidoms. Į bendrąjį infor
macijos aruodą įeina ir pa
grindinės Vakarų pasaulio 
naujienų agentūros, siunčian
čios nenutrūkstamą žinių 
srautą įvairiomis kalbomis. Iš 
jų kiekviena redakcija pasi
renka ir išsiverčia savo per
duodamas žinias.

Visas redakcijas jungia 
bendras įsipareigojimas LER 
misijai „puoselėti demokra
tines vertybes bei institucijas 
skleidžiant faktais paremtą 
informaciją ir idėjas... Įsitiki
nęs, kad gerai informuoti pi
liečiai yra pirmoji demokrati
jos sąlyga, ...LER teikia objek
tyvias žinias bei analizę ir 
diskusijas vietos bei regiono 
temomis, būtinomis sėkmin
gam perėjimui į demokratiją 
bei laisvąją rinką. Jis stiprina 
pilietines visuomenes, ugdy
damas demokratines vertybes, 
kovoja su tautine bei religine 
netolerancija, skatina tarpu
savio susipratimą tarp tautų, 
teikia pavyzdį vietos žinia
sklaidai, padeda jai stiprinti 
profesionalumą bei nepriklau
somumą ir puoselėja artimes
nius regiono šalių ryšius su 
patvirtintomis pasaulio demo
kratijomis” (RFE Mission 
Statement,

http://www.rferl.org/about/ 
organization-mission.asp).

Bus daugiau

http://www.jbanc.org
jbanogijbanc.org
http://www.rferl.org/about/
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MŪSŲŠEIMOSE

Vilija Janina ir Viktoras Algimantas Garbonkai.

SKAUTAVIMAS SUJUNGĖ
Paskutiniąją lapkričio mė

nesio dieną 2002 metais, prie 
Marąuette Parko Švč. M. Mer
gelės Marijos Gimimo baž
nyčios altoriaus kun. Rimvy
das Adomavičius sujungė dvi 
jaunas jau išeivijoje gimusias 
sielas į vieną gražią lietuvišką 
ir skautišką šeimą. Kas jie 
tokie?#

•'■* Jaunoji — Vilija Janina, 
Dalios ir Vytauto Januškių 
vyriausioji dukra, gimusi ir 
užaugusi lietuvių taip pamėg
tame Lemonto miestelyje, ir 
jaunasis — Viktoras Algi
mantas, Giedros ir Viktoro 
Garbonkų sūnus, gimęs taip 
vadinamoje pasaulio lietuvių 
sostinėje — Čikagoje, 
no Vilija skautavo nuo ma
žens Lemonte* Aušros Var- 
tų/Kėrnavės tunte. Mokslus 
išėjo 1997 metais, baigdama 
University Illinois ir Urbana 
Champaign bakalauro laips
nių. ląstelių ir struktūrinėje 
biologijoje. Dar tik perpai Vi
lija gavo ir „Master of Science” 
laipsnį iš Rush University, 
Chicago, IL, Health Systems 
Management.

Jaunasis Viktoras taip pat 
skautavo nuo mažens, bet, 
raginamas savo gausių gimi- 
niųA pasirinko jūros skauto ke
lią Lituanikos tunte Čikagoje.

GIMTADIENIO SVEIKINIMAI

Buvęs Metropolitan, New York, ir Lietuvių operos Čikagoje solistas, 
Lietuvos Vyčių veikėjas, visuomenininkas Algirdas Brazis š.m. vasario 9 
d. švęs 88-ąjį gimtadienį. Ta proga jį sveikina žmona Aldona ir visi 
artimieji, o į nuoširdžius sveikinimus bei linkėjimus jungiasi „Draugo” 
redakcija, kartu su visais lietuviais, kuriems teko solistą Algirdą Brazį 
pažinti. su juo bendrauti ir pasidžiaugti jo gražiu balsu.

Jis 1992 metais baigė Univer
sity of Michigan BA laipsniu ir 
„Communications”, po ko 1996 
metais buvo įgytas Michigan 
State University „Master of 
Arts” laipsnis „in Public Re- 
lations”. Dabar Viktoras dar 
lanko Concordia University in 
Oak Park, IL, kur tikisi gauti 
dar vieną MA laipsnį, šį kartą 
— pedagogikoje.

Ir taip jau atsitiko, kad 
žemės skautė pamilo jūros 
skautą. Nebuvo abejingas ir 
jūros skautas žemės skautei. 
Juk abu veiklių lietuvių tėvų 
vaikai, abu užauginti lietu
viškoje skautiškoje dvasioje. Ak, 
ar ne kažkas panašaus į XXI 
amžiaus Jūratę ir Kąstytį?

Jaunuosius prie altoriaus 
sutiko penkios poros paly
dovų: pirmoji pamėrgė Nida 
Januškytė, jaunosios jaunes
nioji sesuo, Lilita Matisone, 
Laurutė Tuljak, Ingrida Mi
siūnienė ir Renata Tiškienė, 
jaunojo jaunesnioji sesuo. 
Vyriausiu pabroliu pabūti jau
nieji pakvietė Vidą Paulių, 
jaunojo pusbrolį, o kiti pabro
liai buvo Linas Paulius, vienas 
iš daugelio gausių jaunojo 
plačios šeimynos pusbrolių, ir 
Vytautas Januškis, jaunosios 
brolis, bei keli geri draugai — Iain 
Muirhead ir Lynn Baughman.

Jauniausieji apeigų daly
viai: žiedą prie altoriaus at
nešęs Nieki Tuljak ir gėlytes 
prižiūrinti Dovilė Vitkutė. 
Svečius bažnyčioje sutiko 
Brent Walsh, StefTen Tiškus 
bei jaunesnieji padėjėjai Aras 
ir Rytas Vitkai.

Mišių metu giedojo so
listės Genovaitė Bigenytė ir 
Adriana Karkaitė. Tarp tokių 
gražių kun. Rimvydo Ado
mavičiaus pamokančių žodžių 
ir solisčių Adrianos ir Geno
vaitės lyg į dangų kylančių 
giesmių girdėjome ir Dalios 
Vitkienės, jaunojo tetos, Mi
chael Shehan, jaunojo pus
brolio, bei Dianos Vaškelienės 
skaitinių, dovanas prie alto
riaus atnešė Janina Ruibis ir 
Laima Garbonkienė.

Ant altoriaus spinksėjo di
delė žvakė, primenanti jau
niesiems ir visiems susirin
kusiems apie tuos, kurie buvo 
jų visų širdyse, bet kurie patys 
jau negalėjo dalyvauti jauno
sios poros vedybinėse Mišiose: 
Pranas Gaigalas, Tomas Ki
sielius, Antanas Levanas bei 
Vacys Garbonkus, Sr., ir Sta
sys Gasneris, jaunojo seneliai.

Po vedybinių Mišių svečiai 
skubėjo į Pasaulio lietuvių 
centrą Lemonte, kur jų laukė 
gražiai išpuošta didžioji salė, 
stalai, gėlės ir puikus brolių 
Švabų orkestras. Svečių ir 
viešnių tarpe buvo iš toliau 
atvykusiųjų. Netrukus pasi
rodė ir jaunieji su visa savo pa
lyda. Pagal lietuvišką paprotį, 
jaunuosius sutiko abi poros tėvų 
su duona, druska ir vynu.

Prieš prasidedant vai
šėms, jaunųjų tėveliai, Vy
tautas P. ir Dalia Januškiai 
bei Viktoras ir Giedra Gar

i

SUSIPAŽINKIME: UŽJŪRIO 
LIETUVA IR DAIVA JAUDEGYTĖ
Kaip sako mano draugas 

iš Cleveland, OH., Linas 
Johansonas — Lietuva, tai ne 
tik Aukštaitija, Žemaitija, 
Suvalkija ir Dzūkija, bet ir 
Išeivija. Geras, tikslus po
sakis, apibūdinantis dar vieną 
dalį lietuvių, susibūrusių po 
Lietuvių Bendruomenės sto
gu. Tik atvykus čia pamatai ir 
tikrai tuo įsitikini. Gal dar ne 
visiems skaitytojams žinoma, 
kad daug įdomios informacijos 
galima rasti tinklalapiuose. 
Vienas, kuris mane labai su
domino, tai Užjūrio Lietuva, 
kuriame galime rasti įvairios 
informacijos apie Rytinio pa
kraščio LB apylinkių rengi
nius, pasiskaityti įvairios informa
cijos, surasti naujų draugų.

Su vienu tinklalapio įkū
rėju, Skirmantu Janušoniu iš 
New Haven, susipažinau ben
druomenės renginyje. Šnek
telėjus su juo, panorėjau dau
giau sužinoti apie jų tin- 
klalapį, jo sukūrimo priežas
tis. Ypatingai paskutiniuoju 
metu padaugėjus naujai atvy
kusių, labai svarbu jiems su
teikti visokeriopą informaciją, 
kuri palengvintų jiems šioje 
įvairialypėje šalyje.

Tad siūlau susipažinti su 
tinklalapiu Užjūrio Lietuva ir 
viena jo sumanytojų — Daiva 
Jaudegyte. Daiva Jaudegytė 
gimė ir užaugo Suvalkijoje, 
Vilkaviškyje. Mokėsi Vilniaus 
pedagoginiame universitete. Į 
Ameriką atvyko pas tetą 1993 
metais, į Massachusetts vals
tiją, kurioje gyvena ir dabar. 
Mokėsi Bridgevvater valsty
binėje kolegijoje, kurioje įsigi
jo informatikos specialybę. 
Šiuo metu dirba inžiniere ir 
tęsia informatikos magis
tratūros studijas.

2000 metais Washington, 
Lietuvos ambasadoje, buvo 
suorganizuotas pirmasis stu
dentų susitikimas Kovo 11 
dienos proga. Grįžus į namus, 
Skirmantui Janušoniui kilo 
idėja suburti šiaurės rytuose 
gyvenančius lietuvius, pasi
keisti informacija, surengti 
renginius. Tai minčiai pritarė

bonkai, abu kadaise stipriai 
prisidėję prie to paties Pa
saulio lietuvių centro įkūrimo, 
priminė jaunajai porai am
žiams laikytis bažnyčioje tar
tų priesaikos žodžių, linkėjo 
ilgo ir darnaus gyvenimo. 
Abiejų tėvai priminė, kad ne
kantriai lauks naujos kartos 
— vaikaičių. Toliau skambėjo 
sveikinimo žodžiai nuo jauno
sios ir jaunojo giminių. Kal
bėjo ir jaunieji, taip pat ir 
daug jų abiejų jaunystės drau
gų, šmaikščiai prisimindami 
jų jaunystės bendrus išgyve
nimus. O jų buvo daug, nes 
abu jaunieji vienas kitą paži
nojo jau nuo vaikystės. Jų 
keliai vėl suėjo į vieną, kai vėl 
susitiko Union Pier 2000 metų 
vasarą. Ir kai iš ten į Čikagą 
grįžtant, dar dviem skirtin
gais automobiliais Labor Day 
savaitgalyje, Viktoras didžia
dvasiškai nutarė Vilijai sumo
kėti už jos pravažiuoto Sky- 
way tilto mokestį, Vilija su
prato, jog tas toks dosnus vy
rukas galėtų būti ir jos neblo
gas vyras. Žinoma, po to toliau 
keliavo jau vienu automobiliu. 
Ar ne gerai Viktoras investavo 
tuos du ar tris dolerius?

Linksmybės ir šokiai, 
trankios lietuviškos ir ypač 
skautiškos dainos, paįvairi
namos įvairių linkėjimų, 
tęsėsi iki vėlyvos nakties, kai 
pagaliau jaunieji paliko salę, 
skubėdami rengtis į savo po
vestuvinę kelionę. Bet kur? 
Tos paslapties mums jaunieji 
neišdavė. Gal ir gerai, nes 
mes, senesnieji, juk pavydėtu- 
me. O jei ir pavydėtume, tai 
vis tiek džiaugtumėmės tokia 
gražia nauja lietuviška šeima.

A.V.

ir Daiva, it tapo tuo metu 
pasivadinusios, „JAV Šiaurės 
rytų lietuvių [SRB] bendrijos” 
tinklalapio dizainere. Vasaros 
pabaigoje bendraminčių gre
tas papildė Smith kolegijos 
studentė Eglė Karalytė. Ji 
tapo bendrijos tinklalapio 
dizainere, nes Daiva rinko tik- 
lalapiui medžiagą, redagavo.

2000 metų liepos 20 dieną 
šis tinklalapis šventė įkur
tuves ir ta diena sutapo su 
Perkūno diena. Laikui bėgant 
ir skaitytojų gretoms gausė
jant, pavadinimas neatitiko 
realybės ir, praėjus penkioms 
dienoms po rugsėjo 11 dienos 
įvykių New Yorke, „Užjūrio 
Lietuva” [htt7Avww.u2yurio- 
lietuva.net] išvydo internetinę 
šviesą. Užjūrio Lietuvos virtu
aliuose namuose taip pat 
įsikūrė Bostono apylinkės jau
nimo folklorinė grupė „Dolija” 
ir Lietuvos neuromokslinin- 
kai. Į bendradarbių gretas įsi
jungė Danguolė Senutienė, 
pradėjusi redaguoti „Ren
ginių” skyrelį. Skirmantui 
Janušoniui atsisakius admi
nistratoriaus pareigų, nuo 
2000 metų rudens juo tapo 
Romualdas. Administratorius 
taip pat atsakingas už „Skel
bimų”, „Narių” skyrelius ir 
mielai padeda Daivai reda
guoti „Naujienų” skyrių.

Užjūrio Lietuva daugiau
sia narių turi iš JAV, 
Australijos, Europos, net iš 
Naujosios Zelandijos. Bendri
jos nariai — tai Lietuvos stu
dentai, visų kartų išeiviai, 
neseniai atvažiavę į šią šalį iš 
Lietuvos, ir visi kiti, laikantys 
save lietuviais širdimi.

Užjūrio Lietuvos tinkla
lapis — tai tarsi namai, į ku
riuos užsukus, galima surasti 
įvairią informaciją, sužinoti 
apie susitikimus, koncertus, 
skelbimus, nuorodas.

Daivos Jaudegytės pagrin
dinis darbas — surinkti me
džiagą, ją redaguoti ir išsiųsti 
aplinkraščius. Ji suranda lai
ko ne tik tinklalapiui, bet ir 
dar vienam savo pomėgiui — 
rašymui. Labiausiai mėgsta

ILGIAUSIŲ METŲ!

Prelatas dr. Juozas Prunskis 2002 m. gruodžio 22 d. atšventė 95 metų amžiaus gimtadienį savo artimų giminių 
tarpe. Visi jį nuoširdžiai pasveikino ir pagiedojo „Ilgiausių metų!” Sukaktuvininkas gyvena Šv. Šeimos Viloje, 
jau keletą metų negali vaikščioti. Maitinamas dirbtiniu maistu, per vamzdelį. Dažnai jį lanko artimieji, kurie 
džiaugiasi, kad yra dar gan išmintingas ir dažniausiai turi gerą atmintį, su dėmesiu išklauso pasakojamų nau
jienų. Su meile sveikiname, linkime geros sveikatos, jėgų ir stiprybės, keliaujant šiuo sunkiu gyvenimo keliu.

Prelato sesuo Ona Garūnienė

Užjūrio Lietuvos įkūrėjai džiaugiasi, kad jau turi 100 narių. Iš kairės: Eglė Karalytė — tinklalapio dizainere; 
Daiva Jaudegytė — prez.; Rokas Piragis — šimtasis narys; Skirmantas Janušonis — administratorius (buvo juo 
iki pernai lapkričio mėn.).

rašyti miniatiūras.
Būtent Užjūrio Lietuvos dė

ka, kartu su Bostono skyriaus 
tautininkų sąjunga, buvo 
atgaivinta prieš gerą dešimt
metį užgesusi kultūrinių 
renginių veikla šioje apylinkė
je. Bostono apylinkės lietuviai 
yra kviečiami į kultūrinius 
renginius. Buvo surengti Jur
gio Gimbuto, Jono Meko, Sta
sio Santvaro, Jeronimo Ka
činsko vakarai. Visi gerai me
na žymaus aktoriaus iš Lie
tuvos Kosto Smorigino va
karą. Bostoniškių pagalba, 
aktorius parodė savo progra- 
ihą ir New Haven, CT, lietu
viams.

2001 m. gruodžio mėnesį 
vyko folklorinės grupės „Do
lija” premjera — subatvakaris 
„Oi atvažiuoja šventa Kalėda”.

Tinklalapis į savo veiklą 
įtraukia ir mažuosius lietu
vius, vaikams buvo suorgani
zuoti net du piešinių konkur
sai.

Kaip sako Daiva, kad 
žmonės, gyvenantys už Lie
tuvos ribų, yra asmenybės, o 
ne abstrakčios bangos, ir tink
lalapio tikslas — jungti žmo
nes su savo istorija, patyri
mais, džiaugsmais ir skaus
mais.

To ir palinkėkime šiems 
jauniems, kūrybingiems žmo
nėms, kad tikrai šis tinkla
lapis taptų jungiamuoju tiltu 
tarp išeivijos kartų.

Sigita Šimkuvienė 
JAV LB Krašto 

valdybos vicepirmininkė
„Trečiosios bangos” reikalams

Kalėdos Australijoje — „seneliukai” basomis kojytėmis ir darželiuose žy
dinčios rožės. Tai Paulius ir Tomas Skriduliai, Gražinos Burneikienės, 
dirbančios „Draugo” administracijoje, anūkai.

lietuva.net
lietuva.net


2003 EKONOMINIO 
AUGIMO MOKESČIU PLANAS

PARENGĖ JŪRATĖ GULBINAS, CPA, MBA

Šių metų sausio 7 dieną 
prezidentas pranešė naują 
mokesčių planą skirtą JAV 
ekonomikai sustiprinti. Jeigu 
Kongresas patvirtins šį planą, 
tai bus trečiasis mokesčių su
mažinimas per pastaruosius 
trejus metus. Tam reikalingas 
respublikonų ir daugumos 
demokratų pritarimas. Tai 
bus nelengva užduotis prezi
dentui šiuo metu, kai Baltieji 
rūmai ir Kongresas ieško įvai
riausių būdų pagerinti eko
nomiką ir finansuoti karą su 
terorizmu.

Prezidento mokesčių sumaži
nimo planas liečia tiek indi
vidualius asmenis, tiek ir verslo 
atstovus bei valstijas.

Individualių asmenų 
mokesčiai:

Pagreitintas mokesčių 
procentų sumažinimas

Naujasis prezidento pla
nas pagreitins mokesčių pro
centų sumažinimą ir, jei bus 
priimtas, sumažins mokesčius 
atgaline data (2003 m. sausio 
ld.).

Siūlomi mokesčių
procentai —

Dabartiniai mokesčių
procentai

10—10
15 — 15
25 — 27 

.. 28 — 30
33 — 35
35 — 38.6

Kaip ir ankstesniajame 
taip ir šiame prezidento pa
siūlytame plane, mokesčių 
procentai vėl pakils po'2010 
metų (15, 28, 31, 36 ir 39,6 
procentai).

Padidinta 10 procentų ka
tegorija (10 percent tax brac- 
ket)

Prezidento planas taip pat 
.pagreitins 10 procentų kate
goriją. Nuo 2003 metų pirmi 
7,000 dol. pajamų (14,000 dol. 
vedusiems) bus apmokestina
ma 10 procentų. Taip pat 
pajamų ribos bus pakoreguo
tos pagal infliaciją nuo 2004 
metų. Šie 10 procentų bus 
naudingi visiems mokesčių 
mokėtojams nepriklausomai 
nuo jų pajamų (sutaupysite 
nuo 50 dol. — vieniši, iki 100 
dol. — šeimos).

Mokesčių palengvinimas 
vedusiems (mariage penalty 
relief)

Ankstesnysis mokesčių 
planas numatė lengvatas va
dinamajai šeimos pabaudai, 
tačiau šios lengvatos turėjo 
palaipsniui įsigalioti nuo 2005 
metų. Prezidento planas tai

Pavyzdys:

Vienišas mokesčių pildytojas — be vaikų, 50,000 dol. 
pąjamos

Šeima — 2 vaikai, 100,000 dol. pajamos, 15,000 dol. deta
lizuotų išlaidų (itemized deductions)

pagreitins dvejopai: „Standard 
deduction” ir 15 procentų 
mokesčių pajamų riba bus 
dviguba vedusiems. Taigi 
2003 metais „Standard deduc
tion” vedusiems pakils nuo 
7,950 iki 9,500 dol. Pajamų 
riba 15 procentų pakils nuo 
47,450 iki 56,800 dol.

Dividentai

Pagrindinė ir labiausiai 
komentuotina Prezidento mo
kesčių plano tema yra divi- 
dentų apmokestinimas. Pasiū
lytas planas yra gan sudėtin
gas, nes ne visi dividentai bus 
neapmokestinami. Dividentai 
bus neapmokestinami tik 
tokiu atveju, jei jie bus moka
mi iš pajamų, už kurias kor
poracijos jau sumokėjo mo
kesčius. Už dividentus išmo
kėtus iš neapmokestintų paja
mų teks sumokėti mokesčius. 
Korporacijos turės nurodyti 
formoje 1099, kurie dividentai 
yra apmokestinami ir kurie 
nėra.

Vaiko mokesčių kreditas 
(child tax credit)

Ankstesniajam mokesčių 
plane 600 dol., vaiko kreditas 
turėjo padidėti iki 1,000 dol., 
iki 2010 metų. Prezidentas 
pasiūlė vaiko kreditą padidin
ti nuo 2003 metų. Finansų 
departamentas žada išsiųsti 
išankstinius kreditus (ad- 
vance credits) šių metų liepos 
mėnesį. Kreditas bus ap
skaičiuojamas pagal 2002 
metų mokesčių informaciją.

Verslo paskatinimas:
Section 179 padidinimas . .

a - -t ' opr «niq
2002 metais maksimalios 

„Section 179” išlaidos buvo 
24,000 dol. Prezidento planas 
padidins šias išlaidas iki 
75,000 dol., pradedant 2003 
metais. Daugelis tikriausiai 
neatsispirs pagundai nusi
pirkti galingą SUV, nes visa 
mašinos kaina sumažins vers
lo pajamas (iki 75,000 dol.)

Manoma, kad statistinis 
mokesčių mokėtojas galės su
mažinti 2003 metų mokesčius 
1,083 dol., jei prezidento 
planas bus priimtas. Šeimos 
su vaikais bei savą verslą tu
rintieji sutaupys dar daugiau 
pinigų. Taip pat valstijos gaus 
papildomų lėšų, skirtų pagal
bai praradusiems darbus. Šie 
pinigai bus skiriami specia
lioms mokymo programoms, 
vaikų priežiūrai bei kitoms 
išlaidoms.

Jūratė Gulbinas — tel. 
323-666-0248, faksas 323- 
666-1802, email:
jurate@pacbell.net

GYVENIMAS — KAIP MUZIKA

Kompozitorius-dainininkas Raigardas Tautkus.

„Visą savo gyvenimą sieju 
su muzika. Nes visą savo dar 
neilgą gyvenimo kelią ėjau, 
važiavau su muzikantais, tarp 
muzikų. Visada žinojau, kad 
būsiu muzikantas ir žinau, 
kad būsiu juo visą laiką”, — 
sako jaunas, profesionalus ir, 
kaip tikimasi, perspektyvus 
Lietuvos kompozitorius Rai
gardas Tautkus. Labai gali 
būti, kad 21 metų kompozito
riaus genetinis kodas užrašy
tas natomis...

— Jau darželyje pradėjau 
muzikuoti, — pasakoja Rai
gardas. — Mano tėtis jau tada 
vadovavo koncertinei leidy
binei firmai, sėkmingai dir
bančiai bemaž 20 metų ir be
veik tiek pat laiko geriausiam 
Lietuvos muzikiniam kolek
tyvui „Rondo”. Beje, kai aš 
praėjusį kartą keliavau po 
Ameriką, dariau įrašus jos 
studijose, Čikagoje atsidūriau 
būtent tuo metu, kai čia kon
certavo „Rondo”. Mano tėtis 
jau to meto Lietuvoje buvo 
įdūręs garso įrašų studiją, ku
rioje aš lankiausi dar bū
damas darželinukas ir jau ta
da daug ką joje supratau: kas 
yra kas. Su tėvais po koncer
tinius turus važinėjau nuo 3 
metukų, atsimenu, kaip

KARALIAUS MINDAUGO KARŪNA” — AMERIKOS 
LIETUVIAMS

Ką tik prasidėję 2003 m. 
yra ypatingi mums, visiems 
lietuviams, pasaulyje. Tai 
jubiliejiniai — karaliaus Min
daugo karūnavimo metai. Ko
kia Lietuva tuo metu buvo? 
Tai prisiminti, pasižiūrėti į 
karalių Mindaugą, kaip į 
kūrėją, po šapelį, po dalelę 
sukūrusį Lietuvą ir uždėjusį 
jai karūną, nutarė Kauno 
dramos teatro aktorius Egi
dijus Stancikas ir nusprendė 
atvežti programą „Karaliaus 
Mindaugo karūna” Amerikoje 
gyvenantiems lietuviams. 
Aktorius E. Stancikas:

— Kad visi lietuviai galėtų 
pasidžiaugti jubiliejaus fone. 
Juk ir Karūna yra viena, it 
lietuvių bendruomenė, išsi
barsčiusi ant abiejų Atlanto 
krantų, ir Lietuva yra viena. 
Norime, kad mūsų paruošta 
programa akcentuotų tai, pa
dėtų švęsti šį neeilinį faktą 
visiems pasaulio lietuviams 
kartu.

Aktorius į pagalbą pasi
kvietė jauną kompozitorių 
Raigardą Tautkų, kuris spe
cialiai šiai programai sukūrė 
muziką. „Karaliaus Mindaugo 
karūna” — tai istorinė proza, 
perpinta su poezija ir pateikta 
metraštininko žvilgsniu. Tai 
romantiškas, filosofinis žvilgs
nis į Mindaugo karūną, žiūrint 
iš 750 metų perspektyvos į šį 
faktą. Tai daugiasluoksnis 
žvilgsnis. Bet menininkai 
siekia, kad žvilgsnis būtų ne 
tiek sudėtingas, o jautrus, 
paliečiantis kiekvieno lietuvio 
savigarbą. „Nes nėra nieko 
garbingiau kiekvienam iš 
mūsų — kaip būti lietuviu, „—

miegodavau klavišų dėžėje...
— Tai tokie pirmieji mu

zikiniai vaikystės įspūdžiai. O 
ką Jūs vadinate savo anks
tyvos karjeros pradžia?

— Mano muzikinė karjera 
prasidėjo nuo tada, kai įstojau 
į Kauno J. Naujalio muzikos 
gimnaziją, mokiausi fortepijo
no. Dešimtoje klasėje pradė
jau studijuoti dar ir muzi
kologiją. Baigdamas dvylika 
klasių, įsigijau dvi muzikines 
specialybes. Įstojau į Lietuvos 
muzikos akademiją, į kom
poziciją. Ir supratau, kad jau 
radau save toj terpėj, kurios ir 
ieškojau: kūryba, kompozicija. 
Nenorėjau būti vien atlikėjas, 
norėjau kurti. Dabar studijuo
ju ketvirtame kurse, rašau ba
kalauro darbą. Tai yra simfo
nija, kuri bus atlikta Drus
kininkuose. Dar šiuo metu ra
šau Kauno dramos teatrui 
miuziklą vaikams. Na, ir žino
ma, Mindaugo karūnavimo 
šventės muzikinį apipavida
linimą, kurį išgirs ir Amerikos 
lietuviai.

— Pirmasis kūrinys? Kada 
supratot, kad kuriat?

— Pirmąjį savo kūrinį? 
Net negaliu pasakyti... Jau 
turbūt darželyje. O patį pir
mąjį kūrinį studijoje parašiau

sako aktorius E. Stancikas.
Aktorius E. Stancikas pro

gramai rinko istorinę medžia
gą, išsakys savo pamąstymus, 
skaitys Leonardo And- 
riekaus, Justino Marcinke
vičiaus, Roberto Keturakio ir 
kitų poetų eiles, skirtas kara
liui Mindaugui. Visą Jums 
ruošiamą pateikti programą 
aktorius Egidijus Stancikas su 
didele pagarba ir atsakomybe 
sudėliojo pats. Programa tęsis 
apie 40 minučių. Apie pa
siruošimą gastrolėms aktorius 
sako:

— Pats programos kūrimo 
laikotarpis buvo labai įdomus. 
Net keistas: Karaliaus Min
daugo karūnavimas — esmi
nis mūsų istorijos momentas, 
bet medžiagos apie šį faktą 
nėra pakankamai daug. Sau 
pačiam buvo labai įdomu 
atversti tą istorijos puslapį. 
Buvo įvairių minčių. Ne su 
vienu poetu kalbėjau, pro
vokavau parašyti specialiai 
šiai progai kažką nauja. Vis 
kas nors sukliudydavo...

Įdomu, kokios žiūrovų 
reakcijos menininkai tikisi? 
Programa nėra skirta nei vien 
vyresniems, nei vien jaunes
niems. Ji skirta kiekvienam 
lietuviui. Prisiminti, pasvars
tyti, pasididžiuoti, pasi
džiaugti. Aktorius E. Stanci
kas:

— Kūrybos procesas išpro
vokavo manyje dvi kertines 
mintis. Pirma, savigarba, kad 
esu lietuvis, turiu tokią 
skaudžią, bet turtingą istorinę 
praeitį. Antra, kūrybinė pro
vokacija, nes Lietuva tebėra 
kuriama. Ir todėl Mindaugais

būdamas 11-12 metų. Jis 
buvo išleistas kalėdiniame 
rinkinyje, tai buvo kalėdinė 
daina. Po to parašiau dainą 
apie Kauną, apie Laisvės 
alėją. Esu parašęs daugiau 
nei 400 dainų įvairiems kolek
tyvams, nemažai styginių 
kvartetų, kvintetų. Dabar ra
šau kameriniam orkestrui. 
Esu įkūręs grupę „Neo”, kuri 
atlieka vien mano muziką.

— Trumpai apie progra
mą, kurią išgirs ir pamatys 
Amerikos lietuviai.

— Programa, kurią mes 
pristatysime, susideda iš 2 
dalių: 1 dalis — viskas apie 
karalių Mindaugą. Tai klasi
kinės muzikos apipavidalini
mas skaitomiems tekstams. 
Vaidyba ir muzika per tekstą. 
2 dalis — mano sukurtų dai
nų koncertas.

— Ar Jums, tokiam jau
nam žmogui, nesvetima ši is
torinė tema?

— Oi, ne! Klasikinę kom
poziciją aš studijuoju ketvirti 
metai. Atrodo, nedaug, bet su 
tuo gyvenu visą gyvenimą. Su 
istorine tema susiduriu gana 
dažnai: įvairūs scenarijai, 
libretai, juk rašau labai įvai
rią muziką, rašau teatrams. 
Ir su aktoriumi, skaitovu E. 
Stanciku, mes jau esame kar
tu dirbę: ruošėme programą 
A. Baranausko jubiliejui. Pa
našus žanras. Ir šiaip, kaip 
menininkai, mes su E. Stan
ciku vienas kitą labai gerai 
suprantam.

— Ar Jūs nepriklausote tų 
žmonių grupei, kuri nori iš
vykti iš Lietuvos?

— Aš nesu iš tų, kurie nori 
išvažiuoti iš Lietuvos. Nors aš 
negaliu pasakyti, kur man 
būtų maloniau gyventi. Man 
bus malonu ten, kur aš rasiu 
savęs įprasminimą, savo ter
pę. Šiuo metu ta terpė yra 
Lietuvoje. Ir manau — bus, 
nes čia yra visos mano šak
nys. O kas mes be jų?

— Ačiū. Sėkmės kūryboje 
ir kelionėje.

Kalbėjosi
Džiuljeta Kulvietienė

mes galim būti kiekvienas 
savo kasdieniais darbais, 
kažką nedidelio, bet reikšmin
go veikdami. Aš nebe pirmą 
kartą važiuoju į Ameriką, šiek 
tiek pažįstu tuos žmones, 
kurie ateis į mūsų renginius, 
žinau jų patriotinius nusi
teikimus, žinau jų jautrumą. 
Tikiuosi jų nuoširdaus priėmi
mo, atviro, betarpiško, bičiu
liško bendravimo. Juk atva
žiuojame ne kažkokių nuoty
kių ieškoti. Atvažiuojame kaip 
valstybės pasiuntiniai valsty
bės jubiliejaus proga švęsti 
Karūną kartu. Tikimės labai 
nuoširdaus ir gražaus, šven
tiško pasibuvimo kartu. Po ofi
cialios programos mes papa- 
sakosim apie save plačiau, 
atsakysim į klausimus, bet tie, 
kam įdomu, jau bus spėję per
skaityti interviu su mumis 
„Draugo” laikraštyje. Todėl, 
manau, daug nekalbėsim, o 
pereisim į antrą programos 
dalį, kuri truks apie 30 mi
nučių. Mes padainuosime lie
tuviškų estradinių dainų, ku
rios, manau, maloniai palies 
Lietuvą mylinčių, nors ir už 
Atlanto gyvenančių lietuvių 
širdis. Šiek tiek tarmiško 
jumoro, meilės padūsavimų, 
jaunystės prisiminimų — tai, 
kas kiekvieno išgyventa ir 
patirta Lietuvoje.

Menininkai žino, kad 
Floridoje ir Čikagoje bus 
pakviesti susitikti su moks
leiviais, su jaunąja lietuvių 
karta, kuri jau ir gimusi, ir 
auga Amerikoje. Jiems me
nininkai ruošia atskirą pro
gramą.

Džiuljeta Kulvietienė
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JAV LB Socialinių reikalų tarybos „Seklyčioje”. Sėdi: Birutė Jasaitienė, 
tarybos pirm., ir vysk. Juozas Žemaitis; stovi: kun. Jaunius Kelpšas ir 
Elena Sirutienė. L. Einikienės nuotr.

JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių reikalų taryba

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir 
Aldona Šmulkštienė 
2711 West 71 Street,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-476-2655; fax. 773-436-6906

RESTORANAI, ŠVEDIŠKI STALAI IR 
ARBATPINIGIAI

Amerikoje žmonės mėgsta 
valgyti restoranuose. Vieni tai 
daro dažniau, įvairiomis pro
gomis, kiti — nenorėdami 
namuose virti. Vieni tam išlei
džia daug pinigų, kiti mažiau. 
Paskutiniu metu Amerikoje 
paplito restoranai — švediški 
stalai. t

Nueini.;tj-adjcioį yeėt©-*’~ 
raną, tave pasodina’ pasirenki 
patiekalą iš meniu, tau atne
ša, patarnauja. Pavalgai, už
moki, išeini: nereikia virti, ne
reikia indų plauti. -br

Restoranuose — vadina
muose švediškuose staluose, 
įvairus maistas yra sudėtas 
ant vieno ar kelių stalų, klien
tas — valgytojas gali pasirink
ti valgyti, ką nori ir kiek nori. 
Daug kam tai patinka, nes 
gali valgyti ir ragauti viską, 
kas yra, arba valgyti tik tas, 
kas jam patinka, ir kiek nori. 
Tie stalai, galima sakyti, yra 
naujovė ir daugumas žmonių 
nelabai žino, kaip prie jų 
elgtis.

Amerikos Restoranų są
junga sako, kad

1. niekada nevalgykite, 
kada esate prie stalo, pa

laukite, kada grįšite į savo 
vietą;

2. niekada neimkite mais
to rankomis, naudokite įi*att- 
kius, kurie yra padėti prie pa
tiekalų;

3. visada naudokite švarią 
lėkštę, kada grįžtate pakartoti 
maistų;

9* pefltovė^ite*^t ^galvo
kite prie stalo, ką imsite, pa
sitraukite į šalį, kol nusprę
site, ką valgysite, kad netruk
dytumėte kitiems pasiimti 
maistą;

5. nesineškite maisto na
mo;

6. palikite arbatpinigius 
patarnautojams.

Dėl arbatpinigių — daugu
mas galvoja, kad švediško sta
lo patarnautojams nereikia 
palikti arbatpinigių, bet tai 
netiesa, ir skriauda jiems. 
Patamaujai jus pasodina, kai 
ateinate, nuvalo jūsų stalą, 
surenka naudotas lėkštes ir 
atsako į klausimus. Pagal 
etiketą, jiems irgi, taip, kaip ir 
restoranų padavėjams, prik
lauso arbatpinigiai.

Naudotasi Restoranų są
jungos pranešimu.

Aktorius Egidijus Stancikas.

mailto:jurate%40pacbell.net


6 DRAUGAS, 2003 m. vasario 1 d., šeštadienis Namų remonto ir statybinės paslaugos Paslaugos forografams NEKILNOJAMASIS TURTAS
Siūlo darbą

Caregivers wanted.
$100 a day, living positions, 

elderly people.
Tel. 708-228-0111, 

708-456-4632, Dzeneta.

Didelei transporto įmonei 
reikalingi vairuotojai nuo 24 m. 
amžiaus. Darbo stažas nebūtinas, 

apmokysime. Minimali anglų kalba. 
Vidutinis atlyginimas $600-800 per 

savaitę. Tel. 847-912-4492; 847- 
361-8078, Igoris arba Sam.

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo trans

portą ir važinėti greitkeliais į 
vakarinius priemiesčius.

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

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN 

valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlyginimas nuo 

$1,500 iki $1,800.
Tel. 901-218-7481.

Amber construction Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

„siding”, atliekami cemento, 
„plumbing” bei kiti namų 

remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded’ 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929.

Nebrangiai atlieku 
elektros, dažymo, staliaus, 
„plumbing”, lauko darbus. 

Tel. 708-205-1046, Vytenis.

Caregivers needed in VVisconsin.
English, sočiai security, refe

rences. Some experience necessary.
Driver's licence helpful.

Call Home Care @262-657-8467.

Parduoda

Discounted Airline tickets from 
New York and Chicago to 

Vilnius
Fregata Travel

250 West 57 Street, New York, 
NY 10107. Tel. 212-541-5707.

►Parduodame, remontuojame 
►Galimybė užsisakyti norimą 
► Įvairūs finansavimo būdai 
Tel:708-599-9680, 630-774-1192

Pigiai parduodami juodo 

karakulio ir rudos lapės 

puskailiniai.

Tel. 773-376-2874.

Imigracinės ir vizų 
paslaugos

NUOLATINIS STATUSAS 
KANADOJE!!!

www.immigration-service.com

VALSTIJOS VAIRAVIMO 
PAŽYMĖJIMAS IR ASMENS 

PAŽYMĖJIMAS 

Tel. 773 237 0066

GTS, 6733 W. Belmont Avė., 
Chicago, IL.

Masažo salonui reikalingi 
masažistai.

Truputį kalbėti angliškai. 
Pravedami masažo kursai.

Tel. 847-691-7348.

STASYS CONSTRUCTION

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; „sidings”, 

„soffits”, „decks”, „gutters”.plokšti 
ir „shingle” stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą.
S, Benetis, tel. 630-241-1912

A & S 24HRS.7DAYS
773631-1833

312-371-1837

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms 
kompanijonėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Galima 
gyventi kartu arba atvykti į 

darbą ir išvykti. 
Kreiptis:

ALL CARE 
Employment Agency 
Tel. 773-736-7900.

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai.

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

Rūsių, virtuvių ir vonių įrengi
mas, keramikos plytelės, grindys, 

dažymai iš lauko ir vidaus.

Tel. 708-289-0987 (mob.); 
708-460-9338, Gintaras.

Mokesčių skaičiuotojų 
paslaugos

VIRGIS TVASKUS, CPA, 
užpildo pajamų mokesčių formas. 

Skambinti
tel. 708-448-8468; 

312-762-4653.

INCOME TAX SERVICE. 
Dabartiniai pajamų mokesčių 
įstatymai 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.

Tvarkau
PAJAMŲ MOKESČIŲ 
FORMAS IR SUVEDU 

BUHALTERINĘ APSKAITĄ.
Gediminas PranskeviČius 

3205 N. Seeley 
Chicago, IL 60618.
Tel. 773-935-0472.

Perka

Ieškau pirkti Maironio raštų. 
Domina pokario metais

Vokietijoje ir vėliau išeivijoje 
pasirodę leidiniai.

Tel. 419-837-2610.

DRAUDIMO IR KELIONIŲ PASLAUGOS

4724 W. 103 rd ST. OAK LAWN, IL 60453 • 708-422-7900 
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA • WWW.MAZEIKA.COM

BftCTOT INSUBANCT AGENCT

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
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KELIONĖS į DAINŲ ir ŠOKIŲ ŠVENTĘ J3
FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš įvairių JAV miestų. jj

VILNIUS 2003

Grupės ir pavieniai keliautojai 
PIGIAUSIOS KAINOS U!

40-24 235th Street Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 1 -800-77-VYTIS

Fax. 718-423-3979 
E-mail: vyttours@earthlink.net 
Web site: www.vytistours.com

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

Rita Penčylienė - Tel/fax 708-923-0280
E-mail: pencylar@comcast.net

Bronė Barakauskienė - Tel 708-403-5717 
Fax 708-403-4414

E-maii: broneb@aol.com
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FREE ESTIMATE 
Apšildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaliacija
Vandens šildytuvai 
Kaminai,
Gariniai boileriai 
Centrinė šaldymo sistema

Medžio darbai, elektra, 
santechnika, grindys, dažymas... 
Aukšta darbų kokybė, žemos 

kainos
ŽILVINAS
VENCIUS
contractor CONSTRUCT

JCslk
tucrloN

312-388-8088;
773-254-0759; 312-493-8088

Siūlo mokytis

B & DA — vienintelė legali dantistų asistentų 
mokykla Čikagoje, kuri garantuoja pagalbą 

įsidarbinant

Mokykla ruošia šiuos specialistus:
• Dantistų asistentus, turinčius

kompiuterio ir medicininių sąskaitų žinių
* Medicinos asistentus ir medicininės 

sąskaitos

Šios mokyklos studentai gali lankyti 
nemokamas anglų kalbos pamokas.
Jeigu jūs praradote darbą ar turite mažas
pajamas — galimas nemokamas apmokymas.

Du mėnesiai ir jūsų rankose puiki specialybė!
847-652-8545; 847-361-4194

8011 Lincoln, Skokie

Parduoda

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer Avė., Chicago, IL 60638 

Tel. 773-773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Lietuviškas maistas — „catered”
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas savaitėje

KAVINĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto cen-

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.

Valgyk kugeli!
LIETUVIŠKA BULVIŲ TARKAVIMO MAŠINA TIK 

$85
Persiunčiame į 48 valstijas UPS paštu.

Tel. 773-875-6232.
Suteikiama 1 metų garantija.

3536 W. 160 St., Markham IL 60426. Gyvenantiems 
Čikagoje, pristatymas savaitgaliais į namus — NEMOKAMAS

Siūlo keliauti

5058 S. ARCHER AVĖ., CHICAGO, IL 60632 
Tel.: (773) 838-8888;
Fax.: (773) 838-8946

Siūlome geriausias kainas kelionėms i Lietuvą bei į kitas 
pasaulio šalis iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų. 

Kalbame lietuviškai.

Tel. (773)838-8888.

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS FUIDGRAFAMS 
IRMĖG2ĖJAJVB

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite 

mūsų patogiu „lay-away”
planu. Atliekame visus foto 

laboratorijos darbus.

Darbo vai.: kasdien nuo 8 
v.r. iki 6 v.v.; šeštadieniais 

nuo 8 v.r. iki 4 v.p.p.;
’ sekmadieniais uždaryta, 
r Antradieniais ir trečiadieniais 

susikalbėsite lietuviškai.

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

Onluoc. Accent

—Homefinders 

9201 S. Cicero
Oak Lawn, Illinois 60453 
Business 708-423-9111 

Voice Mail 708-233-3374 
Fax 708-423-9235 

Pager 312-707-6120 
Res. 708-423-0443

Įvairios paslaugos

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

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

Draudimo paslaugos

l STATE FARM INSURANSE l 
l DRAUDIMAI l
I Automobilio, namų, I
I gyvybės ir sveikatos I
I Agentė Barbara Murray I
I Prašykite Rasos — kalba lietuviškai I 
I 5710 W. 95 St., Oak Lawn, IL I
I 708-423-5900 l

AUIOMOIfflJONAMŲ,SVllKATOS
IR GYVYBfc DRAUDIMAS.

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

Tel. 708-424-8654;773-581-8654

Kirpėjų paslaugos

KIRPĖJA, turinti didelę d'afbo 
patirtį, kerpa vyrus ir moteris, 

atlieka cheminį sušukavimą, dažo 
plaukus, antakius, blakstienas. 
Pagal pageidavimą atvyksta į 

kliento namus.
Tel. 773-918-0851; 

773-844-3649, Regina

Salone „Miražas” kirpėja 
SKIRMANTĖ tvarko plaukus 
vyrams ir moterims. Susitarus, 

atvyksta į kliento namus. Salono 
„Miražas” tel. 708-598-8802; 

namų tel. 708-612-9524.

Siuvėjų paslaugos

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai patar

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose.

, Audrius Mikulis Ontuy i
1 Te/.; 630-205-9262 -^>Z1 i
I Pager 773-260-3404 ll
1 E-mail: amikulis@usa.com 
J Įvairus nekilnojamas turtas:
! * Nemokamas įkainavimas 
i * Nemokama rinkos analizė i 
i * Pirkimas
J * Pardavimas 
, * Surandame
l optimaliausią finansavimą i

Kraustymosi paslaugos

MOVING
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas.

GEDIMINAS
708-387-9144

Siūlo išnuomoti

Išnuomojamas apšildomas 
4 kambarių,

1 mieg. butas 67 & Whipple 
apyl. $415 į mėn. + „security”

Tel. 773-434-4543

Woodridge išnuomojami 1-2

mieg., naujai suremontuoti butai. 
Žiemos kainos $581-$682.

Tel. 630-910-0644, Jana.

Išnuomojami du atskiri
kambariai. Didelė virtuvė. Kiemas 

ir vieta automobiliui aptverta.
Tel. 773-376-2874 

(48 St. ir VVestern Avė.)

Slaugos paslaugos

Prižiūrėsiu ligotą žmogų savo 

namuose. Atskiras kambarys, 
skanus maistas, sąžininga slauga. 

Tel. 630-893-5527.

Teikiu paslaugas parduodant .
ar perkant namus, butus, 

žemėssklypą.Veltui 
įkainoju nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunantfinansiną paskolą.

O’FLAHERTY REALTORS ' 
& BUILDERS, One. 

Kompanija pagal jūsų užsakymą 
stalo naujus namus. 

GRAŽINA JONAVlClENĖ
708-430-1000 
708-598-6501 

mob. 708-203-5242 
jonaviciusOhome.com

GREIT PARDUODA
[fhgl Landmark

properties

Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314^1330

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

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Vcice Mail: 773-854-7X21)
Fax: 708-361-9618

DANUTĖ
MAYER

Jei norite parduoti ar pirkti namus 4 
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui.

Siūlo išnuomoti

Hickory Hillš, Clean 1 BR, 
$625/mo. Incl. heaL

Good Credit & sec. reųuired. 
Contact Tom

Tel. 630-963-7437

Vyresnio amžiaus moterims 
išnuomojamas 2 mieg. naujai 

įrengtas butas su baldais, „base- 
ment”, Archer Avė. ir Pulaski 
apylinkėje. Tel. 773-218-4351.

Cicero išnuomojamas 6 kam
barių butas II aukšte.

Reikalingas užstatas. Už karštą 
vandenį apmoka šeimininkas.

Tel. 708-652-4980.
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Alvvays With Flowers
ŠO1 • Gėlės į Lietuvą (1-2 biznio dienos)

• Vestuvinės ir proginės puokštės 
(vestuvinių puokščių konsultavimas — nemokamas)

įSSU ' * Salių, stalų ir bažnyčių dekoravimas įvairioms 
progoms su 20% nuolaida

SįĮKP • Žolynų ir kapų tvarkymas 
TBf“ • Gėlės visoms progoms 
WP , • Krepšeliai ir vainikai laidotuvėms

F • Pristatome JAV, Lietuvoje ir pasaulyje
• www.alwayswithflowers.com

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

Siuvėja, gyvenanti Darien, 
pasiūs ar pataisys rūbus, 

užuolaidas, lovos užtiesalus ir kt.
Skambinti bet kuriuo metu 
tel. 630-863-6363, Jolanta.

It's Scandinavian

There are a number of reasons why our new Airbus A340 is the ultimate in comfort 
and convenience. Economy Extra, our new class of Service, offers its own separate 
cabin with plenty of room to work or relax. VVhile every seat in all three classes has 
been newly designed and features an individual video screen. Of course, the sense 
of well being you'll feel when flying on this sophisticated new aircraft is more than just 
the result of enhanced comfort, space and amenities. It's also the result of an 
enhanced quality of Service you'll find only on SAS. To find out more call your Travel 
Agent or SAS at 1-800-221-2350.
www.scandinavian.net

1

http://www.immigration-service.com
http://WWW.MAZEIKA.COM
mailto:vyttours%40earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar%40comcast.net
mailto:broneb%40aol.com
mailto:amikulis%40usa.com
jonaviciusOhome.com
http://www.alwayswithflowers.com
http://www.scandinavian.net


Rusijos prašymu Lietuva atleidžia 
Karaliaučiaus tranzito „varžtus”

Atkelta iš 1 psl.
Be to, Rusijos karinis bilie

tas nėra numatytas kaip kelio
nės dokumentas Lietuvos ir 
Rusijos pernai gruodžio 30 d. 
pasirašytame laikinajame su
sitarime dėl piliečių kelionių 
tvarkos.

Tuo tarpu D. Rogozin ne
praranda vilties, jog Rusijai 
pavyks pasiekti, kad Lietuva 
pripažins Rusijos karinius

bilietus tranzito dokumentais. 
„Jei Europos Komisija ne
prieštaraus, kad Lietuva pri
imtų tokį dokumentą (karinį 
bilietą - BNS), tokiu atveju 
gali prireikti papildomų kon
sultacijų”, sakė D. Rogozin.

Vertindamas Vilniuje vy
kusias konsultacijas jis sakė, 
kad „išsprendėme labai daug 
klausimų ir esame tuo paten
kinti”.

Lietuvos kariuomenė 
persitvarko kolektyvinei gynybai

Atkelta iš 1 psl.
Kadangi Lietuvos pasiren

gimas kolektyvinei gynybai 
turi būti pagrįstas finansi
niais ištekliais, NATO specia
listai mano, kad Lietuva ne
turėtų atsisakyti įsipareigoji
mo gynybos išlaidoms skirti 2 
proc. nuo bendrojo vidaus pro
dukto (BVP).

Pasitarime kalbėjęs JAV 
karinis žinovas, atsargos ge
nerolas majoras David Bice, 
kuris dalyvavo Briuselyje vy
kusiose karinėse konsultacijo
se, pažymėjo, kad Lietuva pa
gal pasirengimą karinėms re
formoms yra laikoma pirmau

jančia tarp į sąjungą pakvies
tų valstybių. D. Bice pabrėžė, 
kad Lietuva, planuodama sa
vo karinių pajėgų plėtrą, tu
rėtų orientuotis net į 2014 me
tus.

Lietuvos kariuomenės va
das, generolas majoras Jonas 
Kronkaitis pabrėžė, kad bus 
rūpinamasi, kad permainos 
vyktų sklandžiai, be neigiamų 
pasekmių žmonėms.

Krašto apsaugos ministras 
Linas Linkevičius paragino 
vadus informuoti karius apie 
pertvarką rengiant Lietuvos 
kariuomenę kolektyvinei gy
nybai NATO sudėtyje.

Ignalinos AE uždarymo lėšos 
vilioja Lietuvos ir užsienio įmones

Atkelta iš 1 psl.
Saugyklos turėtų būti pra

dėtos naudoti nuo 2005 m. 
rugsėjo, jų gyvavimo trukmė 
— 10 metų.

Talpyklas greičiausiai 
tieks dabartinė jų tiekėja — 
Vokietijos GNB bendrovė.

Be jos, talpyklas teikti 
nori Didžiosios Britanijos bei 
JAV bendrovių „Atkins” ir 
„Holstec” susivienijimas, Vo
kietijos susivienijimas „RWE

Nukem” bei Prancūzijos „Fra- 
matome”.

Kanados bendrovė AECL 
dalyvauja konkurse, sudariusi 
susivienijimą su viena Didžio
sios Britanijos įmone.

Be šių projektų, taip pat 
numatyta skelbti konkursus 
sutvarkyti dokumentų ar
chyvą, statyti degių atliekų 
deginimo įrenginį bei radioak
tyviųjų atliekų saugojimo ir 
tvarkymo.

Informaciją apie spaudą bandęs rinkti 
saugumietis neteks darbo

Atkelta iš 1 psl. ,rr
Pasak „Respublikos”, žur

nalistui VSD darbuotojas tei
gė, esą nurodymas rinkti tokią 
informaciją atėjęs iš Preziden
tūros.

„Nei prezidentas, nei VSD 
vadovai nedavė jokių nurody

mų nei susitikti su žurnalistu, 
nei su žurnalisto pagalba ne
va slopinti laisvą žodį ir 
spaudą”, teigė V. Laurinkus. 
Jis, be to, pažymėjo, jog įstaty
mas nedraudžia verbuoti žur
nalistus ar rinkti informaciją 
apie žiniasklaidos priemones.

Į Lietuvą bagažo skyriuje atskrido juodaodis
Atkelta iš 1 psl.

Atvykėlis neturėjo jokių 
dokumentų. Pasieniečiams su 
juo labai sunkiai sekėsi bend
rauti, nes atvykėlis iš užsienio 
kalbų mokėjo tik keletą pran
cūziškų žodžių.

Pirminiais duomenimis, 
atvykėlis yra Afrikoje esančios 
Malio valstybės pilietis, 23 
metų S. S. Jo asmenybė nenu
statyta.

Kaip bagažo skyriuje at
sirado žmogus, kol kas nežino
ma. Atvykėlis elgėsi ramiai, 
netriukšmavo.

Lėktuvas buvo nusileidęs 
Ispanijos mieste Malagoje pa
sipildyti degalų, tačiau čia ba
gažo skyrius atidarytas nebu
vo. Lėktuvas dar planavo nu
tūpti Paryžiuje, tačiau dėl blo
gų oro sąlygų atskrido tiesiai į 
Vilnių.

IEŠKANTIEMS DARBO
---------„U,,.Ar,......................................... .

1-773-804-0500 
lenkiškai, rusiškai

Vairuotojų teisės - CDL
6105 W. Belmont, Chicago, IL

CAROLINA JANITORIAL. Ine. 
1-708-415-1211 • 1-708-837-8904 

Kviesti Eugenijų 
kalba lietuviškai

viešbučių kambarių tvarkymas 
ir padavėjosCHEPOV'S

Domestic Agency, Ine 
1-847-803-6439 

kalba rusiškai, angliškai
vaikai ir seneliai MARINA

TERESA
1-773-545-3795 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai įvairūs

1 847-329-0202 
kalba rusiškai, angliškai 

namų, viešbučių, parduotuvių 
valymas • vizų pratęsimas • "aid 

to tax payer" informacija dėl taksų 
mokėjimo • vaikai ir seneliai

1-773-838-1770
lenkiškai, angliškai, rusiškai 

Vairuotojų teisės - CDL

TURGUS
Valentinas Krumplis

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

angliškai 
3411 N. Pulaski 
Seneliai, vaikai

• • • •MARGUMYNAI • • • •

APGAVYSTĖ SKAUTŲ 
VARDU

Vieno Pennsylvania mies
telio gyventojai, aprengę savo 
septynerių metų sūnų skautų 
uniforma, su dėžute paleido 
rinkti aukų „skautų organi
zacijai”. Vaikas apėjo daugiau 
kaip 150 namų ir surinko apie 
700 dol. Išaiškinus, kad tokios 
skautų skilties nėra, o ber
niukas nepriklauso jokiems 
skautams, tėvai buvo areš
tuoti. Jie pasiteisino, kad tuo 
būdu mėgino surinkti pinigų 
savo bankrutuojančiam vers
lui. ChTr

APVOGĖ JAV KARINĖ 
BAZĖ

Nežinomi vagys iš JAV 
Camp Doha karinės bazės, 
esančios apie 10 mylių nuo 
Kuveito sostinės, sausio 
viduryje išnešė 650,000 dol. 
Pinigai buvo daugiausia skirti 
vietinių žmonių, atliekančių 
įvairius darbus bazėje, 
algoms. ChTr

UGNIKALNIŲ PAVOJUS '
Tvirtinama, kad vienas iš 

dešimties šios planetos gyven
tojų gyvena veikiančio ug
nikalnio papėdėje. Galbūt ge
riausiai žinomas yra Vezu
vijus, kurio tamsus siluetas 
meta šešėlį ant Neapolio, bet 
ne mažiau pavojingas yra Po- 
pocatepetl prie Mexico City, 
Meksikoje, Mount Reinier 
prie Seattle -Tacoma, WA, 
Etna ugnikalnis Sicilijoje ir 
daug kitų. Etna prieš praėju
sias Kalėdas vėl pradėjo 
spjaudytis lava ir pelenais, o 
Havajuose du ugnikalniai — 
Mauna Loa ir Kilauea — beveik 
niekuomet nenustoja veikę.

Šiuo metu geologų ir kitų 
tolygių mokslininkų pagrindi
nis tikslas yra nustatyti, kuo
met gresia ugnikalnio išsiver
žimas, kad galėtų perspėti 
gyventojus. Daug vilčių duoda 
naujas padangių satelitas 
„Envisat”, paleistas į Žemės 
orbitą pernai kovo mėnesį 
Europos erdvių tyrimo agen
tūros. Jo instrumentai nuolat 
matuoja ugnikalnių pavir
šiaus pasikeitimus ir pagal 
juos stengiamasi prognozuoti 
apie būsimus magmos judė
jimus iš žemės gelmių į 
paviršių, tuo būdu nustatant 
„karštas ir šaltas” vietas 
ugnikalniuose. M*anoma, kad, 
surinkus pakankamai duo
menų, bus galima tiksliau 
nuspėti, kuomet ugnikalnis 
išsiverš. Ec

KALINIAMS NETRŪKSTA 
NARKOTIKŲ

Pagal JAV Teisėsaugos 
departamentą, kalėjimuose 
kaliniams nesunkiai prieina
mi narkotikai. Tarp 1997 ir 
2001 m. federaliniuose kalėji
muose patikrinus kalinius, 
3,000 asmenų organizme ras
ta narkotikų nuosėdų. Nuo 
1997 m. per 500 kalinių mirė 
nuo per didelio narkotikų kie
kio panaudojimo. Kaip į ka
lėjimą patenka narkotikai? 
Pagal generalinį inspektorių 
Glenn A. Fine, juos kaliniams 
ątneša lankytojai, kalėjimo 
rižiūrėtojai arba net atsiun- 
iama laiškuose bei siun

tinėliuose.
NYT

S

DIRBTINĖ ŠIRDIS

„Jewish” vardu pavadin
toje ligoninėje, Louisville, KY, 
chirurgai sausio pradžioje iš
gelbėjo dar vieno kritiškos pa
dėties ligonio gyvybę, įdėdami 
jam dirbtinę širdį. Tai jau 
trečias atvejis, kai šioje ligo
ninėje atlikta tokia operacija. 
Dirbtinė širdis yra maždaug 
beisbolo sviedinio dydžio ir 
kol kas gerai veikia. Iš viso 
Amerikoje tokia operacija 
atlikta devynis kartus (pen
kiskart „Jewish” ligoninėje, 
Louisville). Kai kurie tų de
vynių pacientų mirė tuoj po 
operacijos arba jos metu, bet 
kiti tebegyvena. NYT

VAIDUOKLIŲ LAIVAS

Australijos teisėtvarkos ir 
pakrančių apsaugos parei
gūnai mėgina nustatyti, kur 
dingo taivaniečių žvejų laivo, 
„The High Aim 6” įgula, 
palikusi jame tonas žuvų ir 
visą savo asmenišką mantą. 
Laivas, pagal turimus duome
nis, pernai spalio 30 d.

išplaukęs iš Taivano, o nese
niai atsidūrė prie vakarinės 
Australijos krantų, su visomis 
dvokiančiomis žuvimis. Pas
tangos 700 kvadratinių mylių 
vandenyno plote atrasti šio 
laivo gelbėjimosi valtis ar 
kuriuos kitus ženklus, kol kas 
yra bergždžios. NYT

NUODINGOJI RICINA

Amerikoje nepatariama 
(nors nedraudžiama) gėlių 
darželiuose ar šiaip prie 
namų auginti ricinos (vad. 
castor bean) dekoratyvinių 
augalų, nors jie išauga dideli 
su gražiais karpytais lapais ir 
ankštyse išaugina margas, 
spalvingas pupeles. O 
nepatariama auginti dėl to, 
kad ir visos augalo dalys, ir 
ypač pupelės, yra labai 
nuodingos: viena pupelė ga
lėtų nunuodyti nedidelį vaiką, 
o kelių pakaktų ir suaugusiam.

Tvirtinama, kad iš ricinos 
pupelių pagaminti nuodai yra 
pavojingesni už bet kokius ki
tus, nes priešnuodžių dar nie
kam nepavyko pagaminti. 
Maždaug druskos kristaliuko 
dydžio ricinos nuodų kiekio 
pakanka užmušti žmogų.

Neseniai Londone (Ang
lija) viename bute rastas bū
simų teroristų lizdas ir tam 
tikras jau paruoštų ricinos 
nuodų kiekis. Jau anksčiau 
tiek Anglijoje, tiek JAV-se 
pareikštas susirūpinimas, 
kad teroristai gali pasinau
doti ricinos nuodais, juo la
biau, kad nuodus pasigaminti 
yra palyginti lengva — 
tereikia kavos pupelėms malti 
malūnėlio, muilo akmens ir 
senų laikraščių pluošto... Be 
to, ir instrukcijas nesunku 
rasti internete.

Džiaugiamasi, kad Angli
jos policijai pavyko rasti šiuos 
nuodus, prieš juos panaudo
jant teroristams. Ec

DRAUGO biuletenis

773-585-9500 *FAX 773-585-8284

vardas.
pavardė.
adresas.
miestas.
telef.-

MANO NEMOKAMAS SKELBIMAS

DRAUGAS, 2003 m. vasario 1 d., šeštadienis

A. f A.
MARIA BAVARSKIS 

(TUZIKAS)
Mirė 2003 m. sausio 29 d., sulaukusi 92 metų.
Gimė Lietuvoje.
Nuliūdę liko: vaikai Angelą su vyru Victor Jonušas; 

Alex su žmona Sarah; Antanas; anūkai Judy, Susan, 
Jane; proanūkai Patrick, Anthony ir Shandler; sūnėnai 
ir dukterėčios Lietuvoje.

A.a. Maria buvo žmona a.a. Vinco.
Velionė pašarvota sekmadienį, vasario 2 d. nuo 3 v. 

p.p. iki 7 v.v. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. 
Roberts Rd. (8000 W.) Hickory Hills.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, vasario 3 d. Iš laidoji
mo namų 9:30 vai. ryto velionė bus atlydėta į Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto 
buą aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė 
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direk. Lack & Sons. Tel. 708-430-5700.

PALOS — GAIDAS
FUNERAL HOME

• Patogioje vietoje tarp 
Čikagos ir Lemonto 

• 10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių

11028 S. Southwest Hwy. 
Palos Hills, Illinois 

(708)974-4410

GAIDAS - DAIMID
FUNERAL DIRECTORS

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

4330 So. California 10727 S. Pulaski Rd.
5948 S. Archer Avė.

5200 W.95 St. 9900 W.143 St.
Oak Lawn, IL Orland Park, IL

, 12401 S. Archer Avė.
(& Derby Rd.)
ALL PHONES 
1-773-523-0440

IVA
1-708-499-9861

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai įvairūs

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

angliškai 
įvairūs darbai

Kviečiame moteris darbams pilnai ir 
nepilnai darbo savaitei gyvenamųjų 
patalpų valymui. Mokame grynais 
kiekvieną dieną.
Minute Maid 7562 N. Milvvaukee, 
Chicago, IL 60631. 1-847-647- 
0433. Kalbame ir rusiškai. Klausti 
Jurijaus arba Leonido.

LEONID
2881 N Milvvaukee 

1-773-395-8820 
kalba rusiškai, angliškai 

įvairūs darbai

TURGUS
Valentinas Krumplis

Siųskite paštu arba faksu: 
DRAUGAS 

4545 W 63rd St. 
Chicago. IL 60629

Gerbiamieji „Draugo” skaitytojai, prašome prisidėti prie 
„Draugo” nesibaigiančių diskusijų su JAV pašto įstaigomis. 
Spausdiname vasario mėn. datas ir prašome pažymėti, kada 
gavote tą „Draugą”. Mėnesiui pasibaigus, prisekite savo 
adreso lipinuką ir atkarpą grąžinkite „Draugo” administracijai. 
Turėdami šiuos duomenis, galėsime pateikti tikrus faktus 
pašto įstaigoms ir galbūt pagaliau sutvarkyti dienraščio pri
statymą. Dėkojame už pagalbą —

„Draugo” administracija

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

ALL PHONES 
1-708-652-5245

DRAUGO data
2003 vasario 1 šeštadienis 
2003 vasario 4 antradienis 
2003 vasario 5 trečiadienis 
2003 vasario 6 ketvirtadienis 
2003 vasario 7 penktadienis 
2003 vasario 8 šeštadienis 
2003 vasario 11 antradienis 
2003 vasario 12 trečiadienis 
2003 vasario 13 ketvirtadienis 
2003 vasario 14 penktadienis 
2003 vasario 15 šeštadienis 
2003 vasario 18 antradienis 
2003 vasario 19 trečiadienis 
2003 vasario 20 ketvirtadienis 
2003 vasario 21 penktadienis 
2003 vasario 22 šeštadienis 
2003 vasario 25 antradienis 
2003 vasario 26 trečiadienis 
2003 vasario 27 ketvirtadienis 
2003 vasario 28 penktadienis

gauta

DRAUGAS 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse Ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai.

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVĖ.

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St.
ALL PHONES 

1-708-430-5700

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA 
MARŲUETTE 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 

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

www.petkusfuneralhomes.com

http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

SVARBUS INS PRANEŠIMAS

JAV LEMONTO LB VEIKLA

INS —Imigracijos depar
tamentas — sausio 24 d. pra
nešė, kad nuo tos dienos su
mažina įvairių patarnavimų 
mokėjimus. Tas buvo padary
ta dėl to, kad pasirašytas Ame
rikos kongreso „Homeland 
Security” aktas panaikino mo
kėjimus, kurie buvo pridedami 
prie įvairių imigracijos patar
navimų ir naudojami azilų ir 
pabėgėlių priėmimo procesui. 
Vadinasi, visi imigracijos pa
tarnavimų prašymai kainuos 
mažiau, tuo pačiu imigracija 
sustabdo azilų ir pabėgėlių 
priėmimų procedūras.

Neaišku, kaip šią proble
mą spręs Kongresas. Jeigu 
Kongresas pakeis „Homeland 
Security” akto reikalavimus, 
tai imigracijos patarnavimų 
mokėjimai vėl pakils. Ką tai 
reiškia mums šiandien? Visi 
siunčiami prašymai į Imigra

JAV LB Waukegan/Lake 
County apylinkės valdyba
ruošia Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės paminėjimą 
šeštadienį, vasario 15 d., 5 
vai. p.p., College of Lake 
County, pastatas „C”, audito
rija C005; adresas: 19351 W. 
VVashington Str., Grayslake, 
IL. Šventėje dalyvaus Lietu
vos ambasadorius JAV Vygau
das Ušackas, JAV LB Tarybos 
pirm. Regina Narušienė, pro
gramą atliks tautinių šokių 
grupės net iš keturių vietovių: 
„Šaltinis” — Detroit, MI; 
„Vėjava” — St. Paul, MN; 
„Spindulys” — Lemont, IL; 
„Klumpė” — \Voodstock, IL. 
Visuomenė, ypač šiaurinių 
priemiesčių lietuviai, kviečia
mi dalyvauti ir kartu švęsti 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę.

Užpildykite atkarpą! 
Daugelis skundžiasi, kad 
„Draugo” pristatymas pasta
ruoju metu vėl suprastėjo. Tai 
be jokios abejonės pašto kaltė, 
nes dienraštis kasdien tuo 
pačiu laiku į paštą pristato
mas. Kad mūsų administraci
ja turėtų „amunicijos” kovoje 
su pašto biurokratais, pra
šome visų skaitytojų atkreipti 
dėmesį į 7 psl. spausdinamas 
vasario mėn. datas, atkarpą 
užpildyti ir atsiųsti „Draugo” 
administracijai.

Daug Čikagos ir apylin
kių lietuvių pažįsta advo
katą Vytenį Lietuvninką,
kuris visuomet maloniai, sąži
ningai patarnauja, taip pat 
yra veiklus skautas, auginą 
gražią lietuvišką šeimą ir re
mia lietuviškus reikalus. V. 
Lietuvnikas pasiruošęs pada
ryti dar vieną — nemokamą 
— patarnavimą savo tautie
čiams ir tuo pačiu paremti 
vienintelį lietuvišką dienraš
tį, leidžiamą už Lietuvos ribų. 
Jis nemokamai sudarys testa
mentą visiems, kurie bent 
1,000 dol. testamentu užrašys 
„Draugui”. Advokato V. Lie
tuvninko raštinė yra kitoje 
63čios gatvės pusėje nuo 
„Draugo”: 4536 W. 63rd Str., 
Chicago, IL 60629, tel. 773- 
284-0100. Pasinaudokite nie
ko nekainuojančia paslauga.

„Seklyčioje” vasario 5 d., 2 
vai. p.p., trečiadienio popietės 
programoje lankysis rašyt. 
Nijolė Jankutė-Užubalienė. 
Išleidusi nemažai knygų vai
kams, aprašiusi savo kelionių 
įspūdžius, neseniai išleido 
naują eilėraščių rinkinį „Va
sara išeina”. Visi maloniai 
kviečiami ir laukiami. Atvyki
te ir įdomiai praleiskite popie
tę su autore. Bus ir bendri 
pietūs.

cijos departamentą kainuoja 
mažiau — pvz. vizos pratęsi
mas kainavo 140 dol. — dabar 
tik 102 dol., pilietybės prašy
mas N-400 buvo 260 dol., da
bar 188 dol.

Kurie pasiuntė vizų pratę
simo ar kitus prašymus su se
nom kainom, jiems turbūt bus 
grąžinamas pinigų skirtumas, 
bet nebus prašymai atmesti 
dėl netikslaus mokėjimo.

Šis imigracijos patarnavi
mų ir kainų pasikeitimas ga
li trukti labai trumpai, ir vis
kas grįžti į senas kainas, jei 
JAV Kongresas pataisys „Ho
meland Security” akto rei- 
lavimus.

Socialinių reikalų raštinė 
turi ir visų pakeistų sąra
šą. O jei įvyks kokie pasikei
timai, mes tuojau informuosime.

Birutė Jasaitienė

JAV LB apylinkėse jau 
prasideda karaliaus Mindau
go 750 m. jubiliejaus minė
jimai. Aktorius Egidijus Stan
cikas ir. muzikas Raigardas 
Tautkus iš Lietuvos sėkmin
gai atvyko į St. Petersburg, 
FL, kur vasario 1 d., šiandien, 
įvyks pirmasis minėjimas. 
Abu menininkai yra paruošę 
įdomią programą ir apkeliaus 
20 LB apylinkių.

Šeštadieniais „Drauge” 
spausdinamas ateitininkų 
veiklos skyrius — „Iš ateiti
ninkų gyvenimo” — jau turi 
jauną, naują redaktorę — Vi
dą Kuprytę. Raginame ateiti
ninkus atkreipti į tai dėmesį, 
gausiai bendradarbiauti ir 
talkinti redaktorei, kad jos 
darbas būtų lengvesnis ir na
šesnis. Sveikiname Vidą!

Lietuvos Vyčių šokėjai ir 
choras atliks nuotaikingą 
programą „Lietuvos prisimi
nimų” pokylyje, kurį Lietuvos 
Vyčių Vidurio Amerikos apy
garda ruošia šį sekmadienį, 
vasario 2 d., 5 vai. p.p., Marti- 
niųue pokylių salėje. Renginio 
metu bus pagerbtas vysk. 
Hansas Dumpys. Jei pasku
bėsite, dar galėsite užsisakyti 
vietas, skambindami tel.: 773- 
254-7553 arba 708-361-5594.

Vasario 2 d., sekmadienį,
po 10:30 vai. r. Mišių, Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos sa
lėje kavutės metu bus parody
tas muzikinis filmas: bus gali
ma pasiklausyti lietuviškų 
dainų ir pasigrožėti Lietuvos 
gamta. Visuomenė maloniai 
kviečiama.

Vaikų šv. Mišios bus au
kojamos Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioje, 
Lemont, III., vasario 2 d., sek
madienį, 9 vai. ryte. Visi 
kviečiami dalyvauti.

Vasario 16-oji — Lietuvos 
Nepriklausomybės šventė. 
Cicero miestelyje Lietuvių 
Bendruomenės valdyba ir 
ALTo skyrius ruošia šventės 
paminėjimą. Jis vyks net ke
lias dienas! Vasario 13 d., ket
virtadienį, 12 vai., prie Cicero 
miesto rotušės (26-os g. ir 50 
Avė) — Lietuvos trispalvės 
pakėlimas. Vasario 16 d., sek
madienį, 9 vai. r., Mišios Šv. 
Antano bažnyčioje. Tuoj po 
Mišių parapijos salėje — aka
deminė programa. Kalbės Lie
tuvos ambasadorius JAV-se 
Vygaudas Ušackas. Visi vieti
niai ir apylinkiniai lietuviai 
kviečiami šioje šventėje daly
vauti. Pasidžiaukime savo 
tautos žmonių kovingumu, 
įvertinkime pastangas, kurių 
reikėjo, kad jie vėl galėtų iš
kelti trispalvę Gedimino kal
ne!

Su Naujaisiais metais, 
prasidėjo naujas darbas Le
monto apylinkės LB veikloje. 
Jau sustatytas ir buvo iš
spausdintas visų metų veiklos 
kalendorius. Pagal jį, Lemonto 
apylinkės valdybos didžiau
sias renginys jau čia pat. Pasi
ruošimo darbų šiam renginiui 
yra labai daug, tad visi valdy
bos nariai labai aktyviai jun
giasi į su šiuo renginiu susiju
sius darbus.

Vasario 16-oji. Ši šventė 
yra pati didžiausia ir daugiau
siai reiškianti visai mūsų tau
tai. Laisvės kaina yra brangi, 
nes ji neapsieina be aukų. Su 
pagarba ir liūdesiu mes pager
biame žuvusiuosius už Lietu
vos laisvę —jie yra mūsų tau
tos herojai. Vasario 16-ją mes 
švenčiame, nes 1918 m. vasa
rio 16-tą dieną Lietuva, po 
šimtmečiais trukusios caro 
okupacijos, buvo paskelbta ne
priklausoma valstybe. Tą 
džiaugsmo šventę išgyveno ne 
tik pačioje Lietuvoje gyvenan
tys žmonės, bet ir po visą pa
saulį išsibarstę lietuviai. Vos 
tik 22 metus Lietuva pradėju
si žydėti, buvo vėl okupuota 
rusų ir surakinta komunisti
niais pančiais, kurie slėgė mū
sų tautą per 50 metų. Staigus 
posūkis sutraukė komunisti
nius pančius ne tik Lietuvoje, 
bet ir visoje rytinėje Europoje 
bei pačioje Rusijoje. Lietuvos 
laisvė iš naujo buvo atstatyta 
1990 m. kovo 11-tą dieną, tad 
ši diena mums tokia pati 
brangi, kaip ir Vasario 16-oji, 
mes švęsdami laisvės dieną 
jas jungiame kartu, nes jos abi 
turi tą pačią reikšmę. Ta pro
ga, jau antri metai iš eilės Le
monto apylinkės LB valdyba 
ruošia iškilmingą pokylį PLC, 
Lemonte, vasario 15-tą dieną,

„Seklyčios” svečiai klausosi paskaitos, poilsiauja ir bendrauja.

Pirmasis trečiadienio po
piečių lankytojų susitikimas 
šiais metais buvo linksmas ir 
įdomus. Renginių vadovė Ele
na Sirutienė pateikė eiliuota 
forma jos pačios sukurtą „Pa
noramą iš ‘Seklyčios* gyveni
mo”. Tai buvo lyg savotiško 
visų praėjusiųjų metų veiklos 
apžvalga. Pateikiame skaity
tojams kai kurias ištraukas:

Jeigu apsilankei Čikagoje 
Ir nebuvai „Seklyčioj”
Tai tu, brolyt, turėtum 
Dar kartą ten nuvykti.

Prabėgę metai buvo
žaismingi,

Vykom United Centran. 
Miklūs nykštukai šoko ant

ledo
Snieguolė miega lyg

užburta

Vėl linksma grupė vykom 
į cirką.

Mums pasirodė drambliai. 
Eiklūs arkliukai šoko ir

sukos.
Džiugino mus juokdariai.

Kai nenorėjom niekur 
važiuoti,

Lankėm pasaulio miestus. 
Videojuostoj Roma,

Paryžius,
Londonas, Vilnius žavus.

6:30 vai. vakaro, kurio metu 
mes džiaugsmingai ir su pui
kia nuotaika paminėsime mū
sų atkovotos laisvės dieną. 
Programą atliks operos solistė 
Genovaitė Bigenytė, šokiams 
gros Br. Mūro orkestras, ska
nų maistą paruoš gerai žino
ma šeimininkė Aldona Šoliū- 
nienė. Tokią dieną reikia švęs
ti, reikia linksmintis, šokti, 
dainuoti ir tuo parodyti, kad 
ta diena yra mūsų džiaugsmo 
šventė. Minėjimai ir nuobo
džios kalbos, mus vėl sugrąžina 
į tas, skaudžias operacijos die
nas, vėl atgaivina skaudžius 
prisiminimus ir sunku pajusti 
tikrąjį džiaugsmą. Mes senoji 
karta, daugiau išgyvenome 
skaudžių okupacijos nuos
kaudų, daugiau jos visi bu
vome paveikti, tačiau jaunoji 
karta nebuvo taip paveikta, 
tad jiems toji ir Laisvės diena 
turi būti tikra džiugesio diena.

Šį pokylį Lemonto apylin
kės LB daugiau skiria Ame
rikoje užaugusiai jaunajai 
kartai, naujai atvykusių iš 
Lietuvos emigrantų bangai, 
kad jie visi bendrai jungtųsi į 
šį rengiamą pokylį, įnešdami 
ir mums linksmos jaunatviš
kos nuotaikos. O mes, senoji 
karta, dar esame labai reika
lingi, mes dar turime būti kel
rodžiais jaunajai kartai, dar 
mūsų dalyvavimas bet kokia
me renginyje, bet kokioje veik
loje yra labai reikalingas, nes 
vien jūsų pasiaukojantis dar
bas per visus dešimtmečius iš
laikė Amerikos lietuvybę, per 
juos išsilaikė švietimas, spau
da, radijų laidos, tiesėte pa
galbos ranką Lietuvai. Tad 
kviečiame ir tikimės jūsų gau
saus dalyvavimo šiame poky
lyje.

NAUJIEJI METAI „SEKLYČIOJE”
Parodos vyko, rūbus

demonstravo
Modeliai grakštūs visi. 
Žiūrovai plojb, linksmai

šypsojos,
Ką jau gali besakyt...

Čia mes draugavom, 
Linksmai dainavom 
Paskaitų klausėm rimtų. 
Kraujo spaudas mums ne

problema — 
Valgyti galim dešrų.

Kai gražiabalsiai čia
uždainavo

Klausės kaimynai visi
O kai užgrojo žavingą

tango
Šokti norėjom linksmi...

Šioje popietėje dalyvavu
siam muzikos vadovui Vladui 
Saltonui pritariant akordeonu 
visi dainavo, klausėsi paties 
vadovo atliekamų dainų, o už
grojus „Anglų valsą”, net šo
kančių atsirado. Tik gaila, kad 
tokiu būdu besimankštinan
čių buvo nedaug. Vieni gal ne
drįso, kiti sakė, kad sąnariai 
skauda. O gal dėl to ir skauda, 
kad nemankštinami? Atsirado 
ir tokių, kam pasirodė, kad 
„Seklyčioje” ne vieta šokti, 
girdi, jei nori šokti, reikia eiti 
į Šaulių namus. O kodėl ne į 
„Seklyčią”, kuri turi tokį pui
kų akordeonistą. Čia yra gali

PLC renginių komiteto pobūvyje. Iš kairės sėdi: Birutė Navickienė, Irena Sarapinienė; stovi: Agutė Tiškuvienė, 
Marija Saliklienė, Bronė Nainienė, Stasė Jagminienė, sės. Danutė. V. Jasinevičiaus nuotr.

Sekmadienį, vasario 16-tą 
dieną, 12 vai. PLC didžiojoje 
salėje, su užkandžiais, pyra
gais ir kavute Lemonto apy
linkės valdyba ruošia Vasario 
16-tos ir Kovo 11-tos dienos 
paminėjimą. Programoje 
trumpą įžanginę kalbą pasa
kys Lemonto LB pirm. Nijolė
Nausėdienė. Meninėje progra
moje pasirodys meno mokyk
lėlės, vadovaujamos direkto
rės Ligijos Tautkuvienės, mo
kinukai, kanklininkės Genutė 
Razumienė ir Aušra Bužė
naitė, patriotines dainas pa
dainuos palaimintojo Jurgio 
Matulaičio parapijos' choras.

Kviečiame, šiame renginy
je kuo gausiau dalyvauti, 
jungtis visiems kartu, nes šios 
datos mums visiems vienodai 
svarbios ir brangios.

Po visų puotų ir renginių, 
Lemonto apylinkės LB na
riams, kovo 23 dieną taip pat 
svarbi data. Šią dieną, PLC 
didžiojoje salėje, 12 vai. vyks 
Lemonto apylinkės narių me
tinis susirinkimas. Į šį susi-

B. Jasaitienės nuotr.

mybė bent kartą per mėnesį 
tinkamai pasilinksminti. Juk 
muzika ir šokis — tai mankš
ta kūnui ir atgaiva sielai. Tik 
drąsiau reikėtų pasirodyti, 
kad dar šį tą galime sau leisti.

Tad išnaudokime tą laiką 
kuo įdomiau ir maloniau.

Liucija Einikienė

LITUANISTINIŲ
MOKYKLŲ

MOKYTOJAMS

Š.m. vasario 23 d., sekma
dienį, JAV LB Švietimo tary
ba PL centre, Lemont, Illinois, 
ruošia lituanistinių mokyklų 
mokytojams darbo konferen
ciją. Renkamės į Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misiją 9 vai. 
ryto šv. Mišioms, programą tę
sime PLC Bočių menėje 10 
vai. ryto.

Programoje sutiko dalyvauti 
dr. Rima Kašubaitė-Binder, 
Švietimo tarybos narys, Bend
ruomenės mokslų dėstytojas 
Čikagos ir Maironio mokyk
lose Juozas Polikaitis ir kiti 
mokytojai. Pietausime drauge 
ir dienos programą baigsime 
apie 3 vai. po pietų. Maloniai 
kviečiame ir laukiame visų li
tuanistinių mokyklų moky
tojų.

JAV LB Švietimo taryba

rinkimą kviečiame visus kuo 
gausiau atvykti, tiek senuo
sius ateivius, tiek naujuosius 
ir visus, kuriems dar rūpi LB 
veikla. Susirinkimo metu bus 
renkama nauja Lemonto apy
linkės valdyba, tad dabar yra 
pats laikas pagalvoti, kokius 
kandidatus galėtume į ją siū
lyti, nebijokime ir patys pasi
siūlyti. Visados yra laukiami 
nauji bendruomenės nariai — 
mokestis šeimai yra tik 10 
dol. metams. Tokiame meti

SKELBIMAI

• „Pensininko” žurnalą, 
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. Prenume-

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)
Tel. 773-284-0100.

TeL 630-257-0200, Lemont, IL
rata metams: JAV-bėse, $15, 
kitur $25. Išeina 8 kartus per 
me-tus. Tai vertinga dovana 
įvairiomis progomis.

• Prieš užsisakydami 
paminklą aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
lllth St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, 
brėžinius. Prieš pastatant 
paminklą, galėsite apžiūrėti 
ir įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip jau buvo jūsų pageidau
ta. Sav. Lilija ir Vilimas 
Nelsonai. Tel. 773-233- 
6335.

• 27 centai skambinant į 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 
vai. per parą, 7 dienas per 
savaitę, 6 sekundžių inter
valai. Jokių mėnesinių mo
kesčių. Tikslus apskaičiavi
mas. Kokybiškiausias ryšys. 
Paslauga be apgaulės. Kreip
kitės vakarais lietuviškai į 
TRANSPOINT atstovą su 8 
metų patirtimi tarptautiniuo
se ryšiuose. Tel. 708-386- 
0556. TRANSPOINT — 
patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu!

• Baltic monuments, 1108 
Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. 
Tel. 630-243-8446. Leonidą 
ir Gediminas Kazėnai.Pagei- 
daujant atvykstame į namus.

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

• DĖMESIO! VIDEO 
APARATŲ SAVININKAI! 
Norėdami tikrai kokybiškai 
išversti video įrašus iš 
Lietuvoje naudojamos PAL 
sistemos į amerikietiškąją 
NTSC ir atvirkščiai, kreip
kitės į INTER-VIDEO 3533
S. Archer Avė., Chicago, IL 
60609. TeL 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas.

niame susirinkime turi jausti 
pareigą dalyvauti kiekvienas 
lietuvis. Labai apgailėtinas 
vaizdas, kai salėje sėdi vos ke
letas dešimčių žmonių ir nėra 
pasiūlymų į valdybos narių 
eiles. Labai prašome po šv. 
Mišių neišsiskirstyti po na
mus, bet eiti į salę, išklausyti 
senos valdybos 2-jų metų veik
los pranešimo ir dalyvauti 
naujos valdybos rinkimuose. 
Tikėsimės visų gausaus daly
vavimo. Nijolė Nausėdienė

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. 
Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p.

Advokatas
GINTARAS P. CEPENAS

ata:
. CI

6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

IMIGRACINES TEISĖS 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217

135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais

ADVOKATAS 
Genadij GOLOVCHUK

•CIVILINĖ, KRIMINALINĖ BEI 
IMIGRACINĖ TEISĖ

•TRAFFIC, DUI 
•SKYRYBOS, PALIKIMAI, 

TRAUMOS

(847)‘4O1 9221
9933 N. Lavvler Avė., Suite 100, 

Skokie, IL 60077

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

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų 
globos būrelis dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, beglo
biams ir invalidams vaikams, 
daugiavaikėms šeimoms ir 
studentams Lietuvoje. Aukojo: 
Aldona Ješmantienė $50, Ma
rius ir Andrius Bernotai $20, 
dr. Marija Norušytė $5,000 
studenčių stipendijoms, Lilija 
Kizlaitienė $100, Dainius Žu
kauskas $50, Jolita Mohda 
$10, Aldona Januškienė $20, 
Vyto Demereckis $240 berniu
ko metinei paramai. Labai 
ačiū, „Saulutė” („Sunlight 
Orphan Aid”), 419 Weidner 
Rd., Buffalo Grove, IL 
60089, Tel. (847) 537-7949 
arba (847) 541-3702. TAX ID 
#36-3003339.

mailto:Gibaitis%40aol.com



