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Valdas Adamkus — Lietuvos 
prezidentas — pradėjo darbą 

Sąž in ingos t a r n y b o s b u s 
reikalaujama iš v isu 

Vilnius, vasario 27 d. <BNS' 
— Naujasis prezidentas Val
das Adamkus pareiškė, kad 
reikalaus sąžiningos tarnybos 
iš visų lygių valdininkų, sako
ma pareiškime, paskelbtame 
penktadieni per pirmąją V. 
Adamkaus spaudos konferen
ciją. 

„Prezidento inicijuojamas 
vyriausybės įstaigų mažini
mas — tik gilesnės valdymo 
reformos įžanga. Jos esme — 
ne mechaniškas ministerijų ar 
valdininkų skaičiaus maži
nimas, jos esmė — sustiprinti 
žmonių pasitikėjimą savo val
stybe, didinti valdininkų atsa
komybę ir piliečių galimybes 
daryti įtaką rinktų pareigūnu 
sprendimams", sakoma pa
reiškime. 

Vidaus politikoje Valdas 
Adamkus pirmenybę žada 
teikti finansinei tvarkai, švie
timo, mokslo ir kultūros plė
trai , sveikatos priežiūros stip
rinimui, naujų rinkų lietu
viškoms prekėms paieškai, 
teisėsaugai. 

Taip pat pažymima darni 
įstatymų leidžiamosios ir vyk
domosios valdžios sąveika. 

Atsakydamas į žurnalistų 
klausimus, V. Adamkus sakė, 
kad galutiniai sprendimai dėl 
vyriausybės bus priimti kitos 
savaitės viduryje. Pasak nau
jojo valstybės vadovo, konk
retūs asmenys ministrų pos
tams užimti kol kas nesvar
styti. 

Prezidentas žadėjo atsi
žvelgti į Algirdo Brazausko 
išsakytas abejones dėl keti
nimų jungti kelias ministeri
jas . 

Prezidentas pakartojo, kad 
pagrindinis jo užsienio politi
kos tikslas yra išlaikyti gerus 
santykius su kaimynėmis val
stybėmis, užtikrinti šio Euro
pos regiono saugumą. 

Prezidentas ypač pabrėžė 
būtinumą plėtoti Lietuvos ir 
Rusijos santykius. J is paneigė 
neva vokiečių žurnalistams 
sakęs, kad reikia peržiūrėti 
sutartį dėl karinio tranzito į 
Karaliaučių. V. Adamkus tei
gė nematąs reikalo kelti tokio 
klausimo.Kalbėdamas apie vi
daus politiką, Lietuvos vado
vas pabrėžė, jog Lietuvos ban
kas turėtų daugiau galių 
kontroliuoti komercinius ban
kus ir nustatyti Lietuvos fi
nansų politiką. Taip pat 
būtina pertvarkyti mokesčių 
sistemą. 

* Kaune v e ik i anč io s ra
dikal iosios La isvės sąjun
g o s vadovas Vytautas Šus
tauskas pareiškė priekaištą 
naujajam prezidentui Valdui 
Adamkui, kad nebuvo pak
viestas į inauguracijos iškil
mes. Dėmesio stoką sau ir kai 
kurių kitų Seime neatstovau
jamų nedideliu partijų vado
vams V. Šustauskas įvertino 
kaip prezidento kalbų apie 
santarvę nenuoširdumą. ..Jus 
neparodėte savo darbais, kad 
siektumėte santarvės, arba 
Jūs jau suskirstėte partijas į 
savas ir svetimas", rašo V. 
Šustauskas penktadienį išpla
tintame kreipimesi į preziden
tą. Be to. Laisvės lygos vado
vas teigia per televiziją prezi
dento aplinkoje pastebėjęs vei
dus žmonių. ..kurie slopino 
tuos, kurie kovojo už Lietuvos 
nepriklausomybe . (BNS) 

V. Adamkus teigė, kad yra 
keli pasiūlymai, kaip perva
dinti Europos reikalų mini
steriją, tačiau, pasak prezi
dento, „pavadinimas nėra es
mė ministerijos veikloje". 

J au baigiamas suburti nau
jas prezidentūros personalas. 
Vidaus politikos patarėjų gru
pėje referento teisės klausi
mais pareigas eis Armonas 
Abromavičius, prieš tai dirbęs 
A. Brazausko patarėju teisės 
klausimais. Toje pačioje gru
pėje kaimo plėtros klausimais 
referentu tapo Raimondas 
Dužinskas. V. Adamkaus eko
nomikos patarėjų grupę kon
sultuos Laisvosios rinkos in
stituto direktorė Elena Leont
jeva. 

Kalbėdamas apie neoficialų 
prezidentų bendravimą, V. 
Adamkus sakė neseksiąs savo 
pirmtako pėdomis. „Aš nieka
da nemedžiojau ir nesiruošiu 
to daryti", sakė jis, pridurda
mas, kad „yra įvairių bendra
vimo sričių, gal sporto aikštėje 
ar piaukimo baseine". 

Prezidentą* sakė, kad inau
guracijos ceremonijoje ketvir
tadienį jam labiausiai įsiminė 
žmonių nuoširdumas. 

Lie tuvos užsienio 
pol i t ika nesikeis 

Prezidentas Valdas Adam
kus, penktadienį susitikęs su 
užsienio valstybių ambasado
riais, akredituotais Lietuvoje, 
užtikrino, kad pagrindinės 
Lietuvos užsienio politikos 
kryptys ir toliaus išliks nepa
kitusios. 

-Per aštuonerius metus Lie
tuva daug nuveikė, kad at
kurtų ir įtvirtintų savo teisėtą 
vietą Europoje bei pasaulio 
tautų bendrijoje", sakė V. 
Adamkus. 

J is pastebėjo, kad Lietuva 
daug nuveikė, reformuodama 
teisinę sistemą bei derindama 
savo teisės aktus su Europos 
Sąjungos reikalavimais. Da
bar Lietuva savo ūkio plėtrą 
pasivijo ar net lenkia daugelį 
Vidurio ir Rytų Europos val
stybių. V. Adamkus užsienio 
ambasadorius paragino būti 
aktyvesnius, platinant savo 
valstybėse informaciją apie ge
ras investavimo Lietuvoje ga
limybes, kurioms jau yra su
kurtos palankios sąlygos. 

Naujasis valstybės vadovas 
džiaugėsi, kad pagrindinės 
Lietuvos politinės jėgos suta
ria dėl svarbiausių užsienio 
politikos krypčių — integraci
ja į Europos Sąjungą bei 
NATO, geri santykiai su kai
myninėmis valstybėmis, regio
ninis bendradarbiavimas bei 
aktyvi veikla tarptautinėse or
ganizacijose. 

Prezidentas V. Adamkus 
ambasadoriams pažadėjo siek
ti lygiateisių, abipusiai nau
dingų ir bendradarbiavimu 
pagrįstų santykių su visomis 
valstybėmis ir tarptautinėmis 
organizacijomis. 

* Lenki jos la ikraščia i ci
tuoja naujojo Lietuvos pre
z iden to Valdo Adamkaus 
inauguracines kalbas, kuriose 
jis akcentavo santarvę ir tole
ranciją kitataučiams. Lenkų 
dienraščiai pabrėžia V. Adam
kaus pakantumą tautinėms 
mažumoms bei sieki užtikrinti 
jų teises. Tuo tarpu ..Zycie 
Warszawy" ironiškai atkreipė 
dėmes) į ..Lietuvos prezidento 
priesaikai skirtų renginių tea
trai iškurną". Laikraščio žinio-

Lietuvos aplinkos apsaugos ministras Imantas Lazdinis ;*nktadienį prieme JAV Aplinkos apsaugos 5-ojo regio
no administratorių David Ullrich. 5-ajam regionui anksčiau daug metų vadovavo dabartinis Lietuvos preziden
tas Valdas Adamkus. Susitikime buvo aptartos bendradarbiavimo programos, JAV Aplinkos apsaugos agentū
ros parama Lietuvos aplinkosaugai. 

Nuotr.: David A. Ullrich (viduryje,! vadovaujama delegacija — gamtosaugininkai — Vacys Šaulys (kairėje: ir 
Nichol Sudzinski dešinėje) susitikime su Lietuvos gamtosaugininkais. Elta 

Europos Sąjunga rūpinasi 
Pabėgėliu centro statyba 

Vilnius, vasario 27 d. (BNS) 
— Europos Sąjunga (ES; fi
nansuos naujo namo statybą 
ir vieno seno pastato remontą 
Pabradės užsieniečių registra
vimo centre. 

Pinigai skiriami pagal ES 
paramos Vidurio Europos val
stybėms programą PHARE. 
penktadienį pranešė Vidaus 
reikalų ministerijos spaudos 
tarnyba. 

Ketvirtadienį vykusiame 
VR viceministro Romo Kiii-
kausko ir PHARE misijos spe
cialistų susitikime sus i ta r ta 
dėl 500.000 ekiu skyrimo nau
jo pastato statybai ir 150.000 
ekiu vieno seno pastato re
montui. Darbus numatyta at
likti iki ateinančio šildymo se-

' zono. 
Susitikime taip pat kalbėta 

apie sienos su Baltarusija 
pažymėjimą, susitarta dėl 
PHARE paramos Lietuvai žy
mint pasienį. 

Viceministras R. Kilikaus-
kas atkreipė svečių dėmesį į 

tai, kad panašus procesas tu
rėtų vykti ir Baltarusijoje. J is 

paprašė kontroliuoti, kad 
PHARE skirtos lėšos Baltaru
sijai būtų naudojamos būtent 
sienos su Lietuva pažymėji
mui. 

Baltarusiai nepatenkinti 
Lietuvos Seimo svetingumu 

Vilnius, vasario 26 d. (BNS) 
— Baltarusijos ambasadorius 
Lietuvoje Jevgenij Voitoviė 
Užsienio reikimų ministerijai 
pareiškė protestą del to, kad 
Seime buvo priimta Baltarusi
jos opozicijos delegacija. 

Apsilankęs pas užsienio rei
kalų viceministrą Roką Ber
notą, ambasadorius Baltarusi
jos vardu pažymėjo, kad kai
myninė valstybė šį įvykį verti
na kaip faktą, kuris „neprisi
deda prie mūsų valstybių 
draugiškų santykių plėtros". 

„Seimo rūmuose surengtoje 
spaudos konferencijoje jie tik 
neigiamai apibūdino Baltaru
sijos vykdomus politinius ir 
ekonominius procesus, leido 
sau keletą įžeidžiamų pasisa
kymų apie Baltarusijos vado
vybę", sakoma Baltarusijos 

ambasados Lietuvoje praneši
me spaudai. 

Baltarusijos opozicijos jėgų 
atstovai, vadovaujami ..Pilie
tinio veiksmo" frakcijos vado
vo Stanislov Bogdankievič. 
Lietuvoje viešėjo vasario 21-22 
dienomis. 

Jie susitiko su konservato
rių, krikščionių demokratų, 
LDDP ir Centro sąjungos frak
cijų atstovais bei dalyvavo Eu
ropos konservatyviųjų partijų 
seminare demokratijos klausi
mais. 

Ryšių ministro įsakymas 
apskųstas teismui 

Vilnius, vasario 27 d. panaikinti ryšių ir informati-
(BNS) — Du Seimo nariai so- kos ministro Rimanto Pleikio 
cialdemokratai penktadienį įsakymą dėl telekomunikacijų 
kreipėsi į Vilniaus apygardos paslaugų įkainių pakeitimo 
teismą, prašydami nusta tyt i , arba įpareigoti ministrą pa-
ar ryšių ir informatikos mini- šalinti padarytą pažeidimą, 
stras neviršijo savo įgaliojimų. V. Andriukaitis pažymėjo, 
išleisdamas įsakymą dėl vieti- kad jis ir Aioyzas Sakalas į 
nių pokalbių telefonu apmo- teismą kreipėsi ne kaip Seimo 
kestinimo. nariai, o kaip „piliečiai ir var-

Seimo narys Vytenis An- totojai, kaip žmonės, kurių 
dnukaitis spaudos konferenci- teisės, užtikrinamos Konstitu-
joje sakė. kad teismo paprašė cijoje. šiuo ministro įsakymu 

yra pažeistos". 
Frakcijos seniūnas A. Saka

las teigė, kad R. Pleikio 
įsakymas yd;ngas dėl to, kad 
pažeistas Ryšių įstatymas. 
J a m e sakoma, kad kainų 
aukščiausią ribą nustato vy
riausybė, bet.;: to nepadarė. 

Jei ieškinys būtų laimėtas, 
šis ministro įsakymas būtų 
sustabdytas, ir socialdemokra
tai Seime galėtų siūlyti svar
stymą dėl r.aujo telekomuni
kacijų paslaugų kainų nusta
tymo tvarkos. 

Pernai socialdemokratai 
bandė rengti referendumą 
prieš strateginių objektų pri
vatizavimą, tačiau tuomet 

mis. V. Adamkaus inauguraci
niai pobūviai kainavo 300,000 
litų. 

* P r e z i d e n t a s Va ldas 
A d a m k u s pirmojo v i z i to į 
užsienį vyks j Lenkiją, spau
dos konferencijoje penktadienį 
pranešė prezidento spaudos 
atstove Violeta Gaižauskaitė. 
Pasak V. Adamkaus, vizitą 
rengia Užsienio reikalų minis
terija, ir Lenkija pirmajam vi
zitui pasirinkta ..sąmoningai". 
V. Adamkus patvirtino, kad 
Lietuvos ir Lenkijos santykiai 
yra ..be galo didelėje aukš tu
moje". Pasak spaudos atsto
vės, pradėta rengti V. Adam
kaus vizitus i Didžiąją Bn ta - jiems nepavyko surinkti pa-
niją ir Prancūziją. (BNS) kankamai p;::ecių parašų. 

* Pus l a id in ink ių fizikos 
instituto laboratorijos virši
ninkas daktaras Saulius Bale-
vičius NATO būstinėje Briuse
lyje vasario 21-23 d. vyku
siame sprogmenų ir pavo
jingų krovinių transportavimo 
bei saugojimo ekspertų susiti
kime perskaitė pranešimą, 
kuriame papasakojo apie Lie
tuvos mokslininkų galimą 
indėlį konstruojant ir s ta tant 
specialias talpas sprogmenims 
transportuoti. Jo pranešimas 
susilaukė didelio seminaro da
lyvių susidomėjimo ir pritari
mo, pranešė Lietuvos karinis 
atstovas prie NATO ir Vakarų 
Europos sąjungos ( V E S J , ko
mandoras Eugenijus Nazels-
kis. Manoma, jog gegužį insti
tuto mokslininkams bus suda
rytos galimybės plačiau pri
statyti savo siūlymus dėl Lie
tuvos ir NATO valstybių ben
dradarbiavimo. 

* Nuo vasar io 25 d i e n o s 
vyr i ausybės p a t a r ė j u tarp
tautinių santykių klausimais 
pradėjo dirbti Petras Auštre-
vičius. Buvęs Lietuvos amba
sadorius Suomijoje P. Auštre-
vičius pastaruoju metu dirbo 
Užsienio reikalų ministerijoje. 
f naujas pareigas 35 metu dip
lomatas paskirtas vietoj Astos 
Skaisgirytės, kuri tapo Lietu
vos ambasadore Prancūzijoje. 

* Vasario 19 d. įsigaliojo 
Baudžiamojo k o d e k s o pa
keitimų ir papildymu įstaty
mas, numatantis :,.,-
atsakomybę už lygiavamzdžių 
i medžioklinių i šautuvu netei
sėtą laikymą. Iki šiol už tokiu 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis BNS, Reuter, DPA, AP, Interfax, ITAR-TASS, BelaPAN', 
R1A ir ELTA žiruų agentūrų pranešimais) 

Roma. Jungtinėms Valstijoms nėra ko bijoti vieningos Europos ar 
vieningos Europos valiutos penktadienį interviu naujame Italijos sa
vaitiniame žurnale „Liberal" sakė JAV prezidentas Bill Clinton. 
Klausimus Baltiesiems Rūmams žurnalas pateikė sausio mėnesį ir 
praėjusią savaitę gavo atsakymus raštu. Jis sake, kad vieninga Euro
pos valiuta rūpesčių del JAV dolerio, vyraujančios pasaulio valiutos, 
nekelia. Kol Europos ekonomine sąjunga „yra paremta atviromis rin
komis ir protinga ekonomikos politika, Jungtinėms Valstijoms ji grei
čiausiai bus tik naudinga. Mes sugebėsime prisitaikyti prie bet kokių 
pasikeitimų, kuriuos atneš valiutų sąjunga', sake B. Clinton. 

Sew Yorkas. Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Kofi Annan 
ir JT ginkluotės inspektorių vadovas Richard Butler ketvirtadienį 
pradėjo puolimą, bandydami atremti naujojo susitarimo su Iraku kri
tiką, kurią ypač aktyviai reiškia JAV Kongresas. Pasak R. Butler, ku
ris atsakingas už Irako masinio naikinimo ginklų pašalinimą, susita
rimas su Iraku buvo pasiektas „aukštu politiniu lygiu". Jo tekstas 
esąs ne tiek svarbus, kiek tas faktas, kad šis dokumentas turi „JT 
generalinio sekretoriaus ir Irako prezidento nykščių atspaudus", teigė 
R. Butler. K. Annan prašė nepabūgti susitarimui adresuojamos kriti
kos ir priminė, kad paskutinis žodis teks Saugumo Tarybai, o ne ke
liems kritikams. Nei R. Butler, nei K. Annan nepaminėjo JAV Senato 
respublikonų daugumos vadovo Trent Lott, kuris trečiadienį ragino 
prezidentą B. Clinton atmesti šį susitarimą ir teigė, neva JAV perlei
do savo užsienio politiką Jungtinėms Tautoms. 

Jeruzalė Izraelis gali sutikti su Jungtinių Tautų nutarimu, reika
laujančiu pasitraukti iš Pietų Libano okupacinės zonos, jeigu Libano 
vyriausybe padarys galą „Hizbollah" partizanų išpuoliams prieš Izra
elį, penktadienį pareiškė premjeras Benjamin Netanyahu.Tačiau, pa
sak jo, ši zona yra būtina kliūtis, kadangi Sirija naudojasi Libanu 
savo kare su Izraeliu. Izraelis okupavo kai kurias Pietų Libano dalis 
1978 m., teigdamas, kad tai būtina jo pasienio srities apsaugai. Tuo 
tarpu Irano remiama „Hizbollah" kovoja, siekdama išstumti Izraeiio 
kariuomenę ir jai talkininkaujančią vietos miliciją. 

Maskva. Ukraina neketina stoti į NATO, penktadienį Kremliuje 
derybose su Rusijos prezidentu Boris Jelcin patvirtino Ukrainos pre
zidentas Leonid Kučma. Pasak Rusijos prezidento atstovo spaudai 
Sergej Jastržembskij. šalys apsvarstė daug tarptautinių, taip pat Eu
ropos saugumo problemų, bendras Rusijos ir Ukrainos pastangas įsto
ti į Pasaulio prekybos organizaciją, kai kuriuos kitus klausimus. 

Vašingtonas. Pentagonas ir Federalinis tyrimų biuras (FBI) tiria 
šį mėnesį vykusius aktyvius ir sėkmingus ..kompiuterinių chuliganų'* 
įsiveržimus į JAV gynybos sistemos kompiuterių tinklus, kurių metu 
bandyta rasti karinės informacijos. Gynybos sekretoriaus pavaduoto
jas John Hamre žurnalistams pareiškė, esą nėra jokių nuorodų, kad 
per pastarąsias dvi savaites įvykę įsilaužimai būtų susiję su Irako 
krize. Jis pabrėžė, kad į ypač ..slaptus kompiuterių tinklus nebuvo 
įsibrauta"". Pasak J. Hamre. į Pentagono tinklus „įsilaužę" asmenys 
kol kas nežinomi, tačiau tai galėjo būti „įsilaužimų varžybas" surengę 
kompiuterių mėgėjai. „Iš tiesų egzistuoja kompiuterinių įsilaužėlių 
klubai ir kompiuterinių įsilaužėlių varžybos, ir šia prasme gynybos 
departamentas yra pažeidžiamas", sakė pareigūnas. 

\ p w Yorkas. Buvusioje Sovietų Sąjungoje buvo „šimtai tonų" 
juodliges bakterijų ir kiek mažesni kiekiai maro bei raupų virusų, ku
riuos pasaulinio karo atveju būtų paskleidusios raketos, pranešė 
aukštas pareigas einantis perbėgėlis, daktaras Kanatian Alibekov, 
kuris 1992 metais pabėgo į JAV. buvusioje Sovietų Sąjungoje vadova
vo biologinio ginklo programai. Jo teigimu. Rusijoje „šaltojo karo" lai
kais vykdyta programa dar nėra galutinai nutraukta.Trečiadienį laik
raščiu: „New York Times" K. Alibekov tvirtino, kad Jie toliau tobuli
na biologinį ginklą ir kuria naujas jo rūšis". 

Ryga. JAV valstybės sekretorė Madeleine Albright atsiuntė Latvi
jos prezidentui laišką, kuriame padėkojo už Latvijos pasiryžimą remt; 
JAV ir tarptautinės koalicijos pastangas konflikte su Iraku, pranešė 
prezidento spaudos tarnyba. Latvijos prezidentas Guntis Ulmanis ir 
JAV ambasadorius Larry Nepper, kuris penktadienį įteikė M. Alb
right laišką, buvo vienos nuomonės, kad Latvijos sprendimas, esant 
reikalui, nusiųsti į Persijos įlanką savanorių, padės plėtoti abiejų val
stybių santykius. Prieš tai JAV atsiuntė padėką Latvijos Seimui, gy
nybos ir užsienio reikalų ministrams. 

Tokyo. Trečiadienį įvyko Japoniją sukrėtusi triguba savižudybe, 
pranešė Japonijos žiniasklaida. 51 metų verslininkas Masaaki Koba-
yashi, kurio firma ,.Spot Co" tiekė automobilių dalis didžiausioms val
stybes automobiliu gamintojoms, kartu su dviem agentais nusižudė 
Tokyo priemiesčio viešbučio atskiruose kambariuose. Firmos buhalte
riui jis paliko raštelį, prašydamas panaudoti 400 mln. jenų (.3.14 mln. 
dol.) gyvybės draudimo išmoką, siekiant užkirsti kelią bankrotui. 
Pranešama, kad M. Kobayashi firma turėjo 3.7 mlrd. jenų skolų ir šią 
savaitę turėjo pasiskelbti bankrutavusia. Savo paskutiniuose laiš
kuose visi trys nusižudžiusieji teigia nesugebėję tesėti raštiškų įsipa
reigojimų vienas kito firmoms bei bankams, kurie suteikė jiems pas
kolų. 

Talinas Estijos prezidentas Lennart Meri mano, kad prasidėjus 
deryboms su Europos Sąjunga del įstojimo į šią organizaciją, svar
biausias Talino užsienio politikos uždavinys — naryste NATO 

ginkių neteisėtą laikymą buvo 
taikoma administracine atsa
komybe. Pagai naująjį įstaty
mą, visi asmenys, kurie netei
sėtai įgijo ir laiko tokius šau
namuosius ginklus, per 2 mė
nesius privalo juos įregistruoti 
arba per policiją perduoti 
Ginklų fondui. Priešingu at
veju, j ie gali būti nubausti 4-5 
metu. o jei laikys daugiau nei 
tris neregistruotus ginklus — 
5-10 metų laisvės atėmimu. 

KALENDORIUS 
Vasar io 28 d.: Osvaldas. 

Rufinas. Romanas. Antonija. 
Alma. 

Kovo 1 d.: Albinas. Anta
nina. Tulgaudas. Rusne. 

Kovo 2 d.: Simplicijus. 
Elena. Marcelinas. Ei tautas , 
Naida. 1939 m. Fontainbleau, 
Prancūzijoje mirė poetas, filo
sofas. Lietuvos diplomatas Os
karas V. Milašius. 

» » 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnvvood Ave. 
Arlington Heights, IL 60004 

KRISTAUS NUPELNYTA 
ATGIMIMO GALIA 

•-^••y.;-.~:- # 

Mums, krikščionims, Kris
taus sekėjams, atsiveria dide
lės dvasinės galimybės, kurias 
tik mūsų ribotumas ir kasdie
nybė uždengia nuo mūsų pa
čių akių. 

Dabarties istorinis momen
tas — greit artėjanti Kristaus 
gimimo 2000 metų sukaktis — 
primena Jo visai žmonijai at
neštas galimybes, per tuos du 
tūkstančius metų mažai teiš-
naudotas. Po pasikrikštijimo 
tos pačios galimybės lydėjo 
mūsų tautą, istorijoj pasike-
liančią ir vėl krentančią. 

Mūsų apsisprendimas būti 
ateitininkais su idealu „visa 
atnaujinti Kristuje" suteikia 

mums ne t ik privilegiją, bet ir 
užduotį dėl mūsų pačių ir dėl 
mūsų tau tos atsiverti toms 
dvasinėms galimybėms: kuo 
art imiau gyventi su Kristumi 
ir kuo daugiau pasitarnauti 
kitiems — sesėms ir broliams. 

Ruošdamasis savo misijai 
Jėzus dykumoje badavo, mąs
tė ir meldės. Pabūkime ir mes 
su Juo Gavėnios metu, kad 
per Jo kančią ir mirtį mums 
nupelnyta atgimimo galia pa
veiktų mus , o per mus — ir 
mūsų t au tą išeivijoje ir tė
vynėje. 

K u n . K ę s t u t i s T r i m a k a s 
Š. Amerikos ateitininkų 

sendraugių dvasios vadas 

METINIS SUSIRINKIMAS 
Sekmadienį, vasario 1-mą 

dieną, Ateitininkų namuose, 
Lemonte, vyko Namų narių 
visuotinis metinis susirinki
mas. Alfonsas Pargauskas, 
Namų valdybos pirmininkas, 
susirinkimą pradėjo pakvies
damas prelatą J. Prunskį su
kalbėti maldą. Po to A. Par
gauskas pranešė, kad Pal. J . 
Matulaičio misijoje už 67 mi
rusius narius buvo aukotos šv. 
Mišios. Susirinkimo dalyviai 
mirusius pagerbė atsistojimu 
ir tylos minute. 

Pirmininkauti pakviestas 
Juozas Polikaitis; sekretoriau
ti — Rita Venclovienė. Man
datų komisijon pakviesti: Ri
ma Polikaitytė, Dainė Quinn, 
ir Kriaučiūnienė. Buvo priim
tas praėjusio susirinkimo pro
tokolas. 

Valdybos pirmininko prane
šimą jau vienuolikti metai iš 
eilės, atliko Alfonsas Pargaus
kas. Praėjusieji metai Ateiti
ninkų namams buvo derlingi 
darbais. Kalėdinių atviručių 
vajus buvo sėkmingas. Iš Ka
nados atvykęs kun. Putrimas 
pravedė Susikaupimo dieną. 
Namų metinė gegužinė buvo 
sėkmingai sujungta su mok
sleivių ir studentų ateitininkų 
šventėmis. Namų kanalizaci
jai įdėta nauja pompa, kaina
vusi 5.000 dol. Žemutinės sa
lės naujos lubos kainavo 3,800 
dol. Plytų tinkavimas atliktas 
rudeni už 12.000 dol. Lauke 
pasodintos pušaites: nulūžu
sias medžiu šakas Lemonto 
mieste savivaldybė sumalė į 
skiedras. Vidos Maleiškienes 

rūpesčiu, pakabintos naujos 
užuolaidos didžiojoje salėje, 
salone ir valgomajame. Jadvy
gai ir Adolfui Damušiams su
ruoštos išleistuvės. Surengtas 
minėjimas prel. J . Prunskiui, 
jo 90 metų amžiaus ir 65 metų 
kunigystės sukaktuvių proga. 
Gautas Gudaitienės paliki
mas. Valdybos pirmininkas 
pareiškė padėką Jonui Ma-
leiškai už paveikslų atnauji
nimą; adv. Sauliui Kupriui už 
mokesčių sutvarkymą ir pa
galbą su kompiuteriu; Stasiu-
lių šeimai už gerą namų tvar
kymą; visiems valdybos na
riams už nuoširdų darbą ir 
bendradarbiavimą. Baigęs 
pranešimą Alfonsas Pargaus
kas ats isakė iš pareigų. 

Valdybos sekretorė Aldona 
Kamantienė pranešė, kad per 
metus įvyko 11 posėdžių (kar
tą į mėnesį). Kvietė visus pri
sidėti prie naujos valdybos 
rinkimų. Ramintai Marcher-
tienei, negalint susirinkime 
dalyvauti, iždo pranešimą pa
teikė Vida Maleiškienė. 

Revizijos komisija: Juozas 
Baužys, dr. A. Belickas ir J . 
Lieponienė. knygas patikrino 
šių metų sausio 1-mą dieną. 
Juozas siūlė priimti komisijos 
pranešimą ir padėkojo už tvar
kingas knygas. J dr. Ambro-
zaitio klausimą, ar surašytas 
Ateitininkų namų turtas , A. 
Pargauskas atsakė neigiamai. 
J. Baužys paprašė, kad meti
niame susirinkime būtų pa
teiktas Namų įvertinimas (ap-
praisal). A. Pargauskas teigė, 
kad tai kainuotų daugiau 

1997 m. MAS suvažiavimo „Dainavoje" dalyviai. Nuotr. L i u d o L a n d s b e r g i o 

tūkstančio dolerių; sprendi
mas paliktas naujai valdybai. 

Pranešimai buvo dalyvių 
priimti. Juozas Polikaitis pa
reiškė padėką visai valdybai, 
ypač A. Pargauskui, už darbą. 

Buvo išrinkta nauja valdy
ba; buvo priimtas J . Lieponie-
nės siūlymas, kad senoji val
dyba (A. Pargauskas, A. An-
kienė, A. Kamantienė, V. Ma
leiškienė, R. Polikaitytė, I. Po-
likaitienė, P. Pranckevičius, 
R. Marchertienė. Rita Venclo
vienė) pasiliktų pareigose dar 
vieneriems metams. Dvi nau
jos narės įsijungė į valdybą: 
Dainė Narutytė Quinn ir dr. 
Pranutė Domanskienė. Pasiū
lymas, kad revizijos komisija 
pasiliktų ateinantiems me
tams, taip pat buvo priimtas. 

Buvo kitų klausimų, pasiū
lymų. Į dr. Ambrozaičio klau
simą dėl ateities planų, A. 
Pargauskas atsakė, kad būti
na sutvarkyti automobilių 
aikštelę. Pranas Pranckevi
čius siūlė pakeisti didžiosios 
salės langus, įvesti vėsinimą, 
sutvarkyti apatinę salę ir 
įruošti saugią laužavietę. Dr. 
Ambrazaitis klausė kokia gali
mybė padidinti salę; Juozas 
Polikaitis siūlė šį pasiūlymą 
ištirti ir įkainuoti. Rima Poli
kaitytė siūlė apšviesti namų 
ženklą; dr. Kisielius pritarė 
pasiūlymui, kadangi vakare 
tamsoje, sunku juos rasti. 

Dalyviai buvo supažindinti 
su svečiais iš Lietuvos — dr. 
Tadu Lenkučiu ir dr. Arūnu 
Gelmanu. Abu yra anestezio
logai ir dirba Medicinos akade
mijos klinikose. Jie yra atvy
kę dviem mėnesiams į Loyolos 
universiteto ligoninę pagal 
kadrų apsikeitimo programą. 
Dr. Lenkutis, buvęs JAS vice
pirmininkas ir dirbęs Berčiū
nų stovykloje, o dr. Gelmanas 
ateitininkų tarpe pirmą kartą. 
Dr. Kisielius kvietė abu sve
čius įsijungti į gydytojų kor
poraciją „Gają". 

Prieš baigiant susirinkimą, 

ATEITININKŲ KUOPŲ DVASIOS TĖVŲ 
KURSAI KAUNE 

Philadelphijos, Bal t imorp ir VVashingtono jaunuč ių susi r inkime Philadelphijoje. IS k. 
Rimkute . Vv'ns Br.itlūrtas. G in ta s S t i rbys ir Aidas Gadeika 

Laura šeštokaite. Austė 

Sausio 14 d. Ateitininkų rū
muose Ateitininkų federacijos 
valdyba surengė ateitininkų 
kuopų dvasios tėvų kursus, 
kuriems vadovavo Lietuvos 
jėzuitų provincijolas tėvas A. 
Saulaitis, SJ . Jis sakė, kad 
didžiausias Dievo pagarbini
mas yra šv. Mišios, kurios 
ateitininkų stovyklose labai 
svarbios ir reikalauja kūrybiš
kumo bei išradingumo išlai
kant Bažnyčios tradiciją ir 
žmonių bendravimo kultūrą. 
Šv. Mišios ir pamaldos turėtų 
būti prasmingos bei mielos, 
padėti vaiko Širdžiai patirt i ir 
išgyventi Dievo artumą. Kun. 
A. Saulait is , SJ, pasidalijo 
bendruomeninio darbo patirti
mi, ypač pabrėžė bendruome
ninės išpažinties svarbą. Kal
bėdamas apie sielovados pa
žangą JAV, Prancūzijoje, Vo
kietijoje ir kitur, tėvas A. Sau
laitis, SJ , sakė, kad iš Vakarų 
ir Rytų religijų reikia priimti 
tik ta i , kas neprieštarauja 
Katalikų Bažnyčios tradicijai. 

Kursuose taip pat buvo ap
tartos ateitininkų vasaros sto
vyklų programos, nagrinėtos 
problemos, susijusios su šių 
programų parengimu bei dva
sininkų įtraukimu į šį darbą. 
Dalyviai siūlė įkurti stovyklų 
programų archyvą, kuriame 
būtų kaupiami geriausi dar
bai, rengti kiekvienos stovyk
los aptarimus bei dalytis pa
tirtimi. Ateitininkų federacijos 
pirmininkas V. Malinauskas, 
apžvelgdamas ateitininkų 
santykį su dvasininkija, atk
reipė dėmesį, kad kai kurių 
parapijų klebonai ar kunigai 
neatsiliepia į ateitininkų orga-

buvo pranešta, kad dr. Vanda 
Prunskienė paaukojo Ateiti
ninkų namams 1,000 dol. Už 
tai ja i buvo išreikšta padėka. 
Susirinkimas baigtas ateiti
ninkų himnu. 

(Žinios iš susirinkimo proto
kolo) 

L.Š. 

KVIEČIAME! 

Jaunųjų ateitininkų sąjun
ga ieško darbščių, linksmų, 
energingų, lietuviškai kal
bančių vyresniųjų moksleivių 
ir studentų šią vasarą no
rinčių dirbti jaunučių stovyk
loje, „Dainavoje". 

Jei norite dirbti su jauni
mu, esate pasiryžę jiems pa
vyzdingai vadovauti ir steng
sitės praturtinti savo ir 
globojamų vaikų vasaros die
nas, nedelskite. Kreipkitės 
laišku į Lidiją Ringienė, 21 
I/)ng Cove Dr., Lemont, IL 
60439. J i mielai jums pasiųs 
užpildyti reikalingus lapus. 

Dabar pats laikas pagalvoti 
apie vasarą. Kreipkitės šian
dien. Lauksime! 

o. n. 

JONAS V.PRUNSKIS. MD 
TERRIDALLAS PRUNSKIS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
Illinois Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių 

ir kt. vietų skausmo gydymo 
specialistai 

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

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

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9366 S. Roberte Roed 
HIcKory HiUs 

Tel . 706-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PŠTMŠ 2UČ&A 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

Kab. tel. 773-586-3166 
Namų tel. 847-381 -3772 
6745 W e * 6 3 r d Street 

Vai. pirmd. ir ketvd 3 v.p.p. - 6 v.p.p. 
Kitomis dienomis - susitarus 

nizacijos kvietimus dalyvauti 
įvairiuose renginiuose, atsisa
ko padėti. Jo manymu, viena 
iš tokio nenoro priežasčių yra 
tai, kad kunigams parankiau 
dirbti su parapijos jaunimo 
grupėmis, negu remti katali
kiškas organizacijas, veikian
čias mokyklose ar kitoje seku
liarizuotoje aplinkoje. Sykiu 
j is pažymėjo, kad ateitininkai 
susilaukia nemenkos paramos 
iš dabartinių savo dvasios tė
vų. Anot pirmininko, tik nuo
lat bendradarbiaudami su pa
rapijų kunigais ateitininkai 
gali sėkmingai įgyvendinti sa
vo misiją. Susitikimo metu 
renginyje dalyvavę kunigai su 
Ateitininkų federacijos valdy
bos nariais aptarė aktualius 
organizacijos narių sielovados 
bei jaunimo evangelizacijos 
klausimus. 

Bažnyč ios ž in ios , 
1998 m., Nr. 2 , 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LITHUANIAN WORLD W1DE DAILY 
Published daily ezcept Sundays and Mondays, legal Holidays, the 

Tuesdays foIlowing Monday observance of legal Holidays as well as 
Dec. 26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 
W. 63rd Street, Chicago, IL 60629-5589. 

PeriodicaJ class postage paid at Chicago, IL and additional mailing 
offices. 

SubscripUon Rates: $95.00. Foreign countries $110. 
Postmasten Send uddress changes to Draugas - 4545 W. 63rd 

Street, Chicago, IL 60629-5589. 
Matinaat pašto išlaidas, pakvitavimai ui gautas prenumeratas 

nesiuntiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus 
is jo mokestį, pažymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata yra mokama iš anksto. 
metams 1/2 metų 3 mėn. 

JAV $95.00 $55.00 $35.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 $60.00 $40.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $55.00 $40.00 $30.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 $45.00 $35.00 
Užsakant į Lietuvą; 
(Aircargo) $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laida $55.00 
Užsakant \ užsieni oro pastų .... $500.00 $250.00 
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00 

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų tur inį neatsako. Skelbimų kainos 
atsiunčiamos, gavus prašymą ką nors skelbti. 
* Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių 

nesaugo. Prašome siunčiant pasilikti kopiją. 

DR. JANINA JAKSEVtClUS 
JOKŠA 

6441 S. Puleekj Rd. CNcego, IL 
Rez. 708-422-7807 
Kab. 773-582-0221 
Valandos susitarus 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. POSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kada* Av. 

Vai., antrd 2-4 v.p.p. ir ketvd 2-5 v.p.p. 
Seštd. pagal susitarimą 

Kabineto tat. 773-778-2880 
Namų t*. 708-448-5545 

DR. KENNETHJ. YERKBS 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydytojai 
Pensininkams nuotakia 

4007 W. 59 St., Chicago, IL 
Tai. 773-735-5556 

4707 S. Gilbart, La Dranga. IL 
Tai. 708-352-4487 

JAUNUČIŲ 
STOVYKLA 

Kviečiame visus jaunuosius 
ateitininkus ruoštis šių metų 
jaunučių stovyklai „Daina
voje". Stovykla vyks nuo lie
pos 7 d. iki 18 dienos. 

DR. ARVYDAS J.DAIUDĖ 
DANTl) GYDYTOJAS 

21470 S. Main St. 
Mattesson, IL 60443 
Tel. 708-748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

A DR. VIUUS MIKAms 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDtCAL CUt«C 
15505-127 St.UJmonl. I. «043» 

Pr*iau«j Palos Community Hospoai 
S'V** CroM Musfrtal 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 70B-257-2265 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

EDMUNDAS V&NAS, M.D..S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S . Archer Ave. (prie Austtn) 

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

Canfac Diagnoab, LTD. 
6132 S. Kedzie Ave. 
CNcego, IL 60629 
Tel. 77*436-7700 

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

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirugija 

9830 S.RJdgetand Ave. 
ChieegoRIdge, I L 6 0 4 1 5 

Tel. 708-636^622 
4149 W. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKJU LIGOS - CHIRURGIJA 

Tel. (630)527-0090 
3825 tftghiend Ava., 

To**erl,Sulte3C 
LVmnats Grove, IL 60615 
Tel. (630)43SO12O 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 Schiller St.. Elmhurst. IL 60126 

630-941-2609 
' Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-634-1120 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - Vidaus ligos 
7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 
Tel. 77*434-2123 

Valandos pagal susitarimą' 

DR DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 Weet Ave. 
OtandPark 

708-349-8100 
Valandos kasdien, išskyrus savaitgalius 

DR. L PETREIKIS 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

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

Tel. (706)598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILUA KERELYTĖ 
CniropraktmiS gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 S. Harlom. Bndgevtevr, IL 60455 

Tai. 708-594-0400 
Valandos pagal susitarimą 

DAUAA.CEPELĖ.D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 
7915 VV. 171 St 

Tmley Park, IL 60477 
708-614-6871 

Valandos pagal susitarimą 

DR DAUA JOOWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3800 rtottand Ava^ Sto. 201 
(skersai garvės nuo Good Samaritan Hgonines) 

Downer* Grove, IL 60515 
Tai. 830-960-3113 

Valandos susitarus 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTL] GYDYTOJA 

9S25 S.79tt\ Ave., Hickory HHIs, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

DR. EUGUUS LEUS 
AKILI LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 Wall»r St, Lemont, IL 80439 
Tel. 815-723-1854 

7600W.Co«eg»Dr. 
Paioe Heights, IL 604S3 

Tel. 706-861-0010 ~ 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-735-4477 

Rez. 706-248-0067 arba 706-246-6581 
6449 S. M M H Road 

Valandos pagal susitanmą 

DR DANA M. SAUKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
Weetcr«ater, IL 80154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

DR PETRAS KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. 708-652-4159 atsakomas 24 vai. 
1443 S. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1 v.p.p. - 7 v v. 

išskyrus trečd.: šeštad. 1 1 - 4 v p.p 

DR V. J. VASAJTIENĖ 
DANTLĮ GYDYTOJA 

4817 W. 83 St, Burbank, IL 
Tel. 7 0 8 4 2 * 6 1 1 4 

Valandos pagal susitarimą 

NUOLE STANKEVICIOTE. M.D. 
Board Certified. Internal Medicine 

Valandos jūsų patogumui 
Hoty Cross Professtonal Pavilion 

3fl . Souttl 
Ultiuantan Plaza C t at Califomia Ave. 

Chicago. IL 60629 
Tel. 773471-7879 
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įjįRimties valuadilė 

SUGRĮŽTAME PRIE PAGRINDŲ 
užmiršti, kieno jis yra Sūnus 
ir kieno valią atėjo vykdyti. 
Šv. Lukas savo aprašyme pa
brėžia, kad kaip tik toji Šven
toji Dvasia, kuri, j am pas Jo
ną Krikštytoją apsikrikštijus 
ir besimeldžiant, ant jo nu
žengė, paskui jį vedžiojo per 
dykumą keturiasdešimt die
nų, ir per tą laiką Jėzus nieko 
nevalgė. Šiuo metu, savo misi
jos pradžioje, Jėzus giliai su
vokė, kad štai per jį išsipildys 
Šventraščio pranašystės, kad 
jam pavesta skelbti „malonin
gų Viešpaties metų" (Lk 4:19, 
21). Jėzus juto savyje stebuk
lingą Dievo Sūnaus galią, o 
piktoji dvasia gundė Jėzų ją 
panaudoti savanaudiškai. 

Šv. Luko aprašyme trečioji 
ir didžiausioji pagunda vyksta 
kaip tik Jeruzalės šventyk
loje. Aukštai virš Kidrono slė
nio iškilęs Jeruzalės šventyk
los sienos šelmuo būtų buvusi 
dramatiška vieta parodyti vi
soms, iš tolimų šalių atvyku
sioms, maldininkų minioms, 
kaip angelai Dievo Sūnų „ne
šios ant rankų, kad neužsi
gautų kojos ant akmens". Tie
sa, Jėzaus misija iš tikrųjų 
turėjo būti atbaigta Jeruza
lėje, bet ir Lukas savo apra
šyme neišleidžia iš akių fakto, 
kad tik nuo kryžiaus Jėzus 
gali pagaliau tarti : „Atlikta!" 
(Jn 19:30). Tad Jėzus atsiža
dėjo Šėtono siūlomos greitos 
pergalės ir ėjo darbuotis tarp 
paprastų žmonių, juos gydy
damas, mokydamas, duoda
mas jiems maldos, nuolanku
mo ir pasiaukojimo kitų labui 
pavyzdį. 

Ir mums mūsų gabumai su
daro pagundų nustelbti kitus, 
juos dominuoti savo prana
šumu. Dažnai save pateisina
me, sakydami, kad tai — jų 
labui. Užuot kantr iai , nuolan
kiai kūrę ryšį su kitais, esame 
gundomi patys vieni „susi
tvarkyti" ar kitus „sutvarky
ti". Bet tai ne Jėzaus būdas. 
Jis kantriai bendravo su kar
tais net labai „bukais", nemo
kytais, bet geros širdies mo
kiniais, ir net priėmė mirtį, 
kad juos ir žmoniją išgelbėtų. 

Ir dėl to, kaip rašo šv. Pau
lius Romos tikintiesiems (Rom 
10:8-13). „Dievas jį prikėlė iš 
numirusių". Anot šv. Pau
liaus, jeigu „lūpomis išpažin
sime" ir „širdimi tikėsime", 
kad Dievas Jėzų prikėlė iš nu
mirusių, ir mes būsime išgel
bėti. O „širdimi tikėti" — tai 
Jėzaus pavyzdį priimti savo 
gyvenimo pagrindu — iki mir
ties gyventi kantriai , nuolan
kiai aukojantis, kuriant ryšį 
su žmonėmis, per kurį auga 
ryšys su Dievu. Nuolankiu, 
kantriu, net mirtį priėmusio, 

Jėzaus pavyzdys (kurį jo 
Tėvas prikėlė iš mirties) — tai 
mūsų tikėjimo pagrindas, ant 

Būdami krikščionys, vėl 
pradedame Gavėnią. Jos disci
plina siekia padėti mums at
sitolinti nuo tų dalykų, kurie 
mus išblaško, atitolina nuo 
Dievo, ir pakeisti juos užsi
ėmimais, kurie mus art ina 
prie Dievo (artimo meilės dar
bai, draugystė su savo šeimos 
nariais , privati ir liturginė 
malda). Gavėnios tikslas — 
padėti mums atkurt i tą ar
timą ryšį su Dievu, kurį jau
tėme vaikystėje, ar tuomet, 
kai vyresni būdami pergyve
nome atsivertimą ar sugrįži
mą prie Dievo — kai gyvai 
jautėme kaip Dievas mus myli 
ir veda. Gavėnia padeda vėl iš 
naujo suvokti, kaip būtina 
mums priklausyti Dievui, kad 
pasiruoštume per Velykas 
nuoširdžiai atnaujinti savo 
Krikšto pažadus. 

Šio sekmadienio pirmame 
skaitinyje iš Pakartoto įstaty
mo knygos (Įst. 26:4-10) gir
dime žydų tautos ryšio su Die
vu atnaujinimo apeigas, kurių 
metu jie prisimena savo tikė
jimo ir gyvenimo pagrindus, 
be kurių pražūtų. Žydų tauta i 
tikėjimo pagrindą sudarantis 
Dievo veiksmas buvo jos išva
davimas iš Egipto (svetimųjų) 
priespaudos-nelaisvės ir atve
dimas į pažadėtąją žemę. Tad 
Mozė, kuris juos Dievo ranka 
vedė iš Egipto, bet pats nie
kuomet į pažadėtąją žemę ne
įžengė, duoda tautai apeigą 
išreikšti dėkingumą Dievui ir 
išpažinti tikėjimą. Ši apeiga 
padės j iems prisiminti, kaip ir 
kodėl j ie gyvena toje žemėje. 

Jų tikėjimo išpažinimas pra
sideda prisiminimu, iš kur j ie 
atėjo ir kaip išaugo į tautą: 
„Mano tėvas (t.y., Abraomas) 
buvo klajoklis aramėjas", su 
maža šeima nukeliavęs į 
Egiptą ir ten išaugęs į didžiu
lę gentį. „Egiptiečiai pradėjo 
mus.engti . . . Mes šaukėmės.. . 
savo tėvų Dievo... J i s išgirdo 
mūsų šauksmą. ... J i s išvedė 
mus iš Egipto savo tvirta ran
ka. J i s atvedė mus į šią... pie
nu ir medum plūstančią že
mę". Savo tikėjimo išpažinime 
jie prisimena, kad Dievas, da
vęs sandoros pažadą Abrao
mui, jį ištesėjo — išvadavo 
juos iš svetimųjų priespaudos 
ir davė savarankiško gyveni
mo sąlygas. Jie prisimena, 
kad, kas j ie yra ir ką jie tur i , 
yra iš Dievo — ne iš svetimų 
dievų ir ne iš savų jėgų. J ie 
prisimena, kad jie nebūtų 
pajėgę patys iš Egipto išeiti, 
jei pats Dievas nebūtų jų en
gėjams „įvaręs siaubo stebuk
lingais ženklais". Todėl jie 
pirmiausia Dievui paaukoja 
jiems dovanotosios žemės pir
muosius vaisius. 

Kaip girdime Evangelijoje 
(Luko 4:1-3), savo misijos pra
džioje Jėzus buvo gundomas 

Danutė Bindokienė 

Patirtis palieka visam 
gyvenimui 

Prezidentui Vald-ui Adamkui vasario 26 d. iškilmingai perduoti prezidentūros rūmai Vilniuje. Nuotr. Eltos 

AŠ — VIENAS IS JŪSŲ 
Lie tuvos Respub l ikos prez idento Valdo A d a m k a u s kalba 

t a u t a i , p a s a k y t a 1998 metų vasario 26 d ieną 

Esu čia ir dabar — nes tokia 
yra jūsų valia, kurią išreiškėte 
laisvuose, demokratiniuose ir 
nepriklausomuose Lietuvos 
Respublikos prezidento rinki
muose. 

Esu čia ir dabar — nes tokia 
yra mano valia, atvedusi ma
ne į šią dieną, kad kartu su ju
mis atlikčiau savo pareigą Lie
tuvai. 

Čia ir dabar žvelgia į mus 
istorija, visa jos didybė ir men
kystė, visa jos laisvė ir prie
varta. Mes nieko neatmetame, 
nes tai yra mūsų istorija, 
mūsų aušros ir mūsų sutemos, 
mūsų pergalių džiaugsmas ir 
pralaimėjimų kartėlis, mūsų 
kraujas ir mūsų ašaros. Ta
čiau visų pirma ir visų lūpo
mis mes šloviname laisvę, ap
kabiname ją. suprasdami, kad 
laisvė yra ne kieno nors nuo
savybė, o visų pareiga, tėvų ir 
protėvių priesakas, aukščiau
sia vertybė, kuria mes norime 
pagrįsti visus savo darbus, 
visą savo kūryba. Ligi pasku
tinio atodūsio, nė akimirkai 
neužmiršdami, kad laisvė yra 
kiekvieno ir visų ir kad gyven
ti — tai reiškia būti laisvėje, 
kad kiekvieno gyvenimas gali 
būti tikrai laisvas tiktai ger
biant kito gyvenimą, gerbiant 
kito laisvę. Mes saugosime ir 
ginsime aukščiausią laisvės 
kūrinį — žmogų, jo laisvą va
lią, jo teisę rinktis gyvenimą ir 
atverti jį visoms darbo ir kū
rybos formoms. 

Esame sena ir garbinga tau
ta, atėję į šią aikštę kartu su 
šlovinga savo istorija. Galima 
tarti, kad kaip tik istorija ir 
atsivedė mus čia, taip primin
dama mums visus karus ir sū
kurio statome visą savo gyve
nimą, žinodami, jog tik ten 
yra mūsų išgelbėjimas. 

Aldona Zaitekaitė 

kilimus, liepdama įsižiūrėti į 
kiekvieną kraujo lašą, pralietą 
dėl tautos laisvės ir jos neprik
lausomybės, padėdama įsi
jausti į kiekvieną kančią, iš
kentėtą per amžius. Mes sa
kome: nėra to skausmo ir tos 
netekties, kurios neprisimin
tume. Būtume neverti savo 
laisvės, jeigu tai užmirštume 
arba leistume užmiršti. Prieš 
daugeiį amžių čia degė šven
toji ugnis, ir senieji mūsų pro
tėviai, pamaldžiai susikaupę, 
regėjo joje gėrio pergalę prieš 
blogį ir amžinybės pergalę 
prieš laikinumą. Ugnis netu
rėjo užgesti, kaip neturėjo įsi
tvirtinti žemėje tamsa ir blo
gis. Amžinoji gyvybė ir jos 
laisve — nenugalima, nepa
vergiama — plaikstėsi ir šoko 
šventosios ugnies liepsnose ir 
žmonių sieiose. Tikime, kad 
laisvės ugnies kibirkštis gyva 
kiekvieno lietuvio širdyje. J i 
niekada nebuvo mumyse už
gesusi, ji padėjo išlaikyti visas 
priespaudas ir okupacijas, ji 
atvedė mus į šią dieną. Garbė 
tiems, kurie atėjo ligi čia su 
laisvės ugnimi, amžina šlovė 
tiems, kurie krito kovoje, buvo 
nukankinti kalėjimuose ir 
tremtyse, iš ilgesio mirė toli 
nuo Lietuvos, bet su jos vardu 
lūpose. 

Šiandien šloviname laisvę, 
garsiai tariame šį žodį, ryž
tingai pabraukdami jį savo is
torijoje ir dabartyje. Taip, lais
vė yra didelė Apvaizdos dova
na, visų kuriančiųjų galių mo
tina. Turime pažadinti, prikel
ti ir sutelkti kuriamąsias Lie
tuvos žmonių jėgas. Užtenka 
griovimo ir ardymo, kai šalia 
mūsų griūna vertingas ir uni
kalus Vilniaus senamiestis. 
Kai griūna žmonių pasitikė
jimas ir viltys, kai gausėja 
rankų, ieškančių darbo ir ne

randančių jo. Kurkime šiuolai
kinę visuomenę, paremtą tar
pusavio pasitikėjimu, parama 
silpnesniam, atjauta ir pagal
ba — jos ieškančiam, paguoda 
— jos bešaukiančiam. Ir pa
laimintos tebūna gerumo 
akys, kurios kitame mato 
brolį. Pykčio, keršto, godumo. 
pavydo, į tarumo apsėstas 
žmogus nėra laisvas. Savo 
būtyje jis neranda svarbiausio 
— santarvės su savimi, su vis
kuo, kas yra , prieštaravimų 
suplėšyta jo širdis praranda 
džiaugsmą ir kūrybos galią. 
Šita šalis ir ši tas miestas nuo 
amžių garsėjo tolerancija ir 
pakantumu kitokiai tautinei 
ir religinei orientacijai. Lietu
va jau 14-ajame amžiuje su
gebėjo priimti Didžiojo Kuni
gaikščio Gedimino pakviestus 
kitų šalių meistrus, amati
ninkus, pirklius, užtikrinda
ma jiems saugumą, globą ir 
paramą. Tai negi šių dienų 
Lietuva nepajėgtų toleruoti 
kitą tikėjimą išpažįstančių, ki
taip mąstančių ar kalbančių 
savo piliečių? Įvairovė, gausa 
ir visos Kūrinijos santarvė yra 
dieviškosios darnos pagrindas 
ir esmė. Mes pasisakome už 
politiniame šalies gyvenime 
kylančią Santarvės pakto idė
ją, suvokdami ją kaip laisvo 
žmogaus gyvenimo laisvėje 
principą. J i nepanaikina lietu
viškumo, nepaverčia vienos ar 
kitos žmonių grupės priešais. 
Atvirkščiai: ji nori sumažinti 
priešiškumą, vis dar besireiš
kiantį visuomenėje. Santarvės 
idėja yra kūrybinė, ji siekia 
pakelti visuomenę ir politinį 
jos gyvenimą į naują lygį, ji 
nori suteikti mūsų bendravi
mui naujų, ramesnių ir, saky
čiau, šiuolaikiškesnių bei mo
dernesnių spalvų. Todėl tikiu, 
kad mūsų partijos, kaip kolek
tyviniai visuomenės lyderiai. 
parodys savo politinę valią ir 
kūrybiškumą, jautrumą tikro
vei ir paslankumą joje. 

Mes sakome: žmogaus gyve-
(Nukelta i 4 psl.i 

Tik vienu įvykiu galime pa
sitikėti. J is ateina su pirmo
mis kovo mėnesio dienomis, 
kasmet apytikriai tuo pačiu 
laiku, kaip kregždės į Capis-
trano miestą Kalifornijoje... 
Tai, žinoma. Kaziuko mugės, 
rengiamos kone visur, kur tik 
bent kiek reiškiasi lietuvių 
skautų veikla. Atrodo, kad be 
Kaziuko mugės pavasaris var
giai ateitų. Gerai. kad. bent 
šįmet, nereikia rūpintis tos te
orijos patikimumu: žinutės, 
kad skautai ruošiasi tradi
cinėms Kaziuko mugėms, jau 
senokai pasirodė mūsų spau
doje, o jas su tikru skautišku 
pareigingumu renka ir skel
bia trečiadieniniame skautų 
skyriuje .,Drauge" to puslapio 
redaktorė Irena Regienė. J i 
informaciją „išpeša" net ir iš 
labiausiai nerangių vienetų, 
tad žinome, kur bei kada šių 
metų kovo mėnesį vyks Kaziu
ko mugės. 

Nereikia jau niekam aiš
kinti, ką jose galima pamaty
ti. Metų metais esame pripra
tę Kaziuko mugėse lankytis, 
susitikti seniai regėtus bičiu
lius — ir skautus, ir neskau-
tu? — pasivaišinti ne vien 
sesių, bet ir brolių, kurie pa
staraisiais metais stengiasi 
lenktyniauti net su sesėmis, 
pagamintais skanumynais, 
bet — svarbiausia — stebėtis 
sumanumu sukurti ir paga
minti gražius rankdarbius, 
į traukiant ir tėvus, ir vyres
niuosius skautus, ir pačius 
jauniausius. Visų bendromis 
pastangomis prekystaliai už
pildomi drožiniais, audiniais, 
laimėjimais ir įvairių įvai
riausiais „muginukais", kurių 
masalui atsispirti gali tik re
tas lankytojas. 

Galbūt labiausiai patraukia 
jaunųjų skautukų — paukš
tyčių, ūdryčių. vilkiukų ir ki
tais maloniais vardais pava
dintų — nuoširdus noras, kad 
pirkėjas stabtelėtų, pasigėrėtų 

' jų darbo vaisiais ir kai ką nu-
Į sipirktų. Jie dar tokie nedidu

kai, vos smakriukas pro pre
kystalio viršų pratenka, bet 
pasididžiavimas, kad gali da
lyvauti Kaziuko mugėje kartu 
su vyresniaisiais broliais bei 
sesėmis, yra labai akivaizdus. 

Ne visi lankytojai, patekę į 
tą jaunatvišką kovo mėnesio 

I pradžios šurmulį, gal pagalvo-
•ja, kad Kaziuko mugė yra 
\ daug daugiau negu malonus 
Į pasižmonėjimas. Jos pagrin

dinis tikslas susirinkti lėšų 
skautiškos veiklos tąsai, ypač 
stovyklų įrangai (tai labai 
veiksmingas būdas, nes, pa
sak skautų vadovybę, ir pa
grindinė skautų stovyklavietė 
Rakė buvo daugiausia įruošta 

kaip tik Kaziuko mugių pelno 
dėka). 

Besiruošiant ir beplanuo-
jant Kaziuko mugę, išmoks
tama artimai bendradarbiau
ti, kartu dirbti tam pačiam 
tikslui; išmokstama pasitikėti 
savo talentu, savo jėgomis, o 
paskui ir pasididžiuoti, kad 
įsigytos palapines ar kitos 
skautiško stovyklavimo būti
nybės buvo savų pastangų 
vaisius. Tai kur kas malo
niau, negu nuolat maldauti 
visuomenes paramos arba dai
rytis į tėvelių kišenę. Antra 
vertus, vaikas ar jaunuolis la
biau vertina ir prižiūri daik
tus, įsigytus savo darbu, 
paaukojant laisvalaikio va
landėles ar jaunatviškus ma
lonumus. 

Daug ką gyvenime turime 
atlikti ne del to, kad labai no
rime, bet pareigos skatinami. 
Be abejo, ne visi skautai a r 
skautės jau taip noriai dro
žinėja, varsto, siuva, mezga, 
audžia, margina, dažo, kad jų 
skiltis, draugovė ar tun tas 
Kaziuko mugėje apkrautų 
prekystalius patraukliausiais 
dirbiniais. Tačiau lietuviška 
patarlė sako, kad , j aunas 
išmokęs, senas nesigailėsi". 
Ne kartą teko sutikti jau ne-
beveiklius skautus , kurie ne 
tik prisimena skautavimo lai
kais išmoktus rankdarbius, 
bet tuos įgūdžius, sujungus su 
įgimtu talentu, pelningai pa
naudoja. „Išmokau, besiruo
šiant Kaziuko mugei, kai jau
nas (ar jauna) buvau", — pa
klausti, iš kur toks suge
bėjimas, kukliai atsako. 

Kaziuko muges' buvo ypač 
pagarsėjusios Vilniuje.' 'Dabar 
jos kasmet vėl darosi populia
resnes ir pri traukia daug pub
likos. Būtų tikrai naudinga, 
jeigu Lietuvoje jaunimo orga
nizacijos (ne vien skautai) 
skatintų savo narius padirbėti 
ir suruošti tokias pavasarines 
muges kiekviename mieste, 
kur tik pasireiškia jų veikla. 
O kodėl tą negalėtų padaryti 
ir kiti? Pavyzdžiui, tie, kurie 
nuolat tiesia rankas, kad į jas 
kristų labdara? Juk lietuvis 
tiek pat talentingas užsienyje, 
tiek ir savoje tėvynėje. Dir
bant, kuriant kartu su kitais 
bendraminčiais, galima daug 
pasiekti, išmokstant bendra
darbiauti, pasitikėti vieni ki
tais ir savo jėgomis. Many
kime, kad tautiečiai tėvynėje 
išgirs apie mūsų skautijos 
pastangas ir paseks jų pa
vyzdžiu. O mes visi pasitik
rinkime renginių kalendorius 
ir keliaukime į Kaziuko mu
gę, kai tik ji bus rengiama pa
siekiamoje apylinkėje. 

PASTANGOS ĮKURTI 
ATSARGINĘ TĖVYNĘ 
BRITŲ HONDŪRE 
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JUOZAS V1TĖNAS 

(Tęsinys) 

. Mano nuomone, USA lietuviai nevyks, o nuvykę jus 
prakeiks už apgavimą, o pono Pakšto gerus norus pa
vadins išdavimu. Pati idėja graži ir nebe nauja, deja, 
prastu pagrindu vykdoma. Reikėtų visą sąjūdį pakeis
ti dviem patogiausiomis kryptimis: 1) Pietų Amerikos 
„dausuviečius" pasukti į Urugvajų, kuris yra nedide
lis, labai demokratiškas, turtingas, nepriklausomas 
pajūrio kraštas ir turi jau vietinių lietuvių, savo Lietu
vos konsulatą ir bažnyčią. Lieka tik per valdžios 
įstaigas gauti žemės, steigti gerus ūkius, savas preky
bos bendroves ir taip įeiti į valdžią ir kartu sustiprinti 
lietuvybės ugdymą. Laikui bėgant, visa valstybė gali 

taikiu būdu pereiti į mūsų tautos rankas tiktai per 
politiką. To krašto klimatas yra geresnis už Br. Hon
dūro, praturtėjimo galimybės aiškesnės negu anglų 
kolonijoje, kurioje mes su savo idėja tikrai nesame 
Velcome'. kaip esu tenai įtikintas. Bergždžias energi
jos ir pinigų eikvojimas. 2) Kita kryptis būtų irgi sena, 
jau prieš daugiau kaip 10 metų spaudoje minėta, tai 

kolonizuotis į Maine State, mažesnėse patogiose vie
tovėse sudaryti daugumą arba bent žymią dalį gyven
tojų, rinkimų keliu siekti savo žmonėms valdiškų 
vietų, o per jas ir teisių savo kultūrinei autonomijai. 
Tą planą automatiškai paremtų dalis USA lietuviuko 
jaunimo, o ir Tamstai ir dr. Mažeikai ar dr. Slapšiui 
atsirastų visokios veiklos su mažesne rizika likti pava
dintais kvailiais. Kaip sau norite, ponai, jei dar lietu
vybė mums rūpi, stenkimės kurstyti senus židiniui ne 
išžarstyti juos. Pagalvokime apie tai. Pati pono prof. 
Pakšto idėja gera jau ir tuo, kad išjudino tautiečių 
mintį, dabar Tamstos VVashingtone mėginkite jai duo
ti realesnę eigą Prašau atleisti man už nemielus žo-
džius. Viso geriausio. Vincas Jonikas". 

Mūsų būrelio susirinkimas įvyko spalio 16 d. Daly
vavo Saldukas, Slapšys, Mažeika. Adomaitis, Ado
maitienė. Saldukienė, Bagdonas, Mažeikienė, Kačins
kas ir Vitėnas. Buvo apsvarstytas susirašinėjimą- su 
Joniku, apžvelgti spaudos pasisakymai, diskutuotas 
delegacijos į Br. Hondūrą pasiuntimas. Ižd. Slaptys 
pranešė, kad tam reikalui grynais ir pasižadėjimais 
gauta 237 dol.. Čikaga turinti 60 dol. Tokiu būdu vie
no delegato pasiuntimui užtektų. Buvo sutarta, kad 
delegaciją reikia sudaryti ir pasiųsti. Anot Mažeikos, 
susilikviduoti būtų abortinis reikalas. Mūšio dar nebu
vo, tik pasirengimas. Jei ir po to nieko negalėsim pa
daryti, tada galėsim pasakyti, kad padarėm, ką ga

lėjom. Buvo pasiūlyta dar parašyti spaudoj dėl para
mos. Tokį raštą parengti sutiko Mažeika. Taip pat nu
ta r ta išleisti JDausuvos" Nr. 3. Kačinskas pasižadėjo 
išsiaiškinti su agronomų sąjunga dėl delegatų į Br. 
Hondūrą. 

Po posėdžio parašiau (10.18 d.) Pakštui ir Kairiui 
apie mūsų svarstymus. 

Kairys atsakydamas (11.9 d.) nusiskundė Čikagos 
skyriaus neveiklumu: paskutiniame susirinkime nau
ja valdyba nebuvo sudaryta, centro valdybos perkė
limo klausimas paliktas atviras, o delegacijos reikalu 
kalbinti asmenys atsisako dėl įvairių priežasčių. Jis 
pats nebeturi tiek laiko kaip anksčiau, nes atidarė 
„savo biznį". Todėl „darykite, kaip išmanote, per daug 
dėmesio nekreipdami į mūsų skyrių. Jūs turi te mūsų 
narių sąrašą, tai galite tiesiogiai kreiptis į vieną kitą, 
jei matote iš to kokios sėkmės... Manau, kad reikia 
rinkti aukas ir jiems visiems kelionę apmokėti, ir tegu 
važiuoja. Žodžiu, kaip Jūs padarysite, taip bus gerai. 
Aš nebeturiu tokio intereso, kokį turėjau. Jei va
žiuočiau, tai nevažiuočiau be prof. Pakšto... nes jis vis
ką ten žino". 

Sunkumą surasti žmonių delegacijai Kairys ki
tame laiške (11.23 d.) aiškino, kad svarbiausia prie
žastis, kodėl žmonės atsisako, yra baime ..imtis atsa
komybės, kai aš pastebiu, kad reikės padaryti pra
nešimą, nuo kurio pareis mūsų draugijos tolesnis vei

kimas''. Agronomai, anot jo. aiškina, kad „sąlygos, kas 
liečia klimatą, yra patenkinamos, dar geresnės nei to
kioj Kolumbijoj ar Čilėje, o išskyrus klimatą, nedaug 
kas esą jiems svarstyti. Tropikų žemė esanti labai vi
sur panaši. Jei ūkininkaujama Kolumbijoj. Venecueloj 
ir kitur, tai bus galima sėkmingai ūkininkauti ir Br. 
Hondūre. Jie žiną tas sąlygas ir be važiavimo... Mano 
nuotaika tokių dalykų akivaizdoje irgi krinta. Daugu
ma mūsiškių mano. kad jeigu iš tikrųjų susiorgani
zuos Br. Hondūre lietuvių kolonija, tai tik iš Pietų 
Amerikoje gyvenančių lietuviu, nes jiems esą taip blo
gai, kad jie keltųsi bet kur. kad tik keltis... Taigi ar 
negeriau būtų visą vadovybę pavesti Pietuose gyve
nantiems vadovams kaip Kaseliūnui ir panašiems? J ie 
veržiasi ten. jie ragina mus.net priekaištauja, kas mes 
lėtai dirbame, stabdome, trukdome ir kitokias kliūtis 
darome jų nenaudai... Ar negeriau būtų ir nenaudin-
giau konkrečiai šitam reikalui siųsti pinigus jiems., 
paraginti juos tada. vietoj, kad jie mus ragintų..." 

1959 m. lapkričio 1 d. data buvo išleistas ..Dau-
suvos" biuletenio Nr. 3, kuriame taip pat buvo apra
šytos pastangos pasiųsti delegaciją į Br. Hondūrą ir 
pateikta ižd. Slapšio parengta Vašingtono skyriaus fi
nansinė apyskaita. Iki spalio men. pabaigos grynais ir 
pasižadėjimais buvo gauta 297 dol. 

(Bus daugiau) 

• 

http://mus.net
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AŠ — VIENAS IŠ JŪSŲ 
Atkelta iš 3 psl. 
nimas yra absoliuti vertybe. 
Privalome apgaubti jį tiesa ir 
teisingumu. įstatymų ir val
stybes institucijų globa. Visa 
man suteiktos prezidentinės 
valdžios galia aš sieksiu, kad 
Lietuvoje įsitvirtintų sąžinin
ga ir dora. rūpestinga ir pas
laugi, atsakinga ir morali visų 
lygių valdininkija, kurios pa
grindinis principas ne valdyti, 
o tarnauti — t.y. padėti, pa
tarti ir, žinoma, spręsti. 
Mums nereikia tuščiažodžių 
šūkių — mums reikia veik
laus, iniciatyvaus patriotizmo, 
reikia piliečio, jaučiančio tėvy
nę savyje, auginančio ją. Duo
dančio, aukojančio jai. Vis dar 
pasitaiko veikėjų, įsitikinusių 
ir norinčių mus įtikinti, kad 
tėvynė yra amžinai jiems sko
linga, o yra atvirkščiai, todėl 
ir sau, ir jiems atsakau: Red-
dite patriae, quod debetis! 
(Grąžinkite tėvynei, ką esate 
skolingi). 

O skolingi savo tėvynei esa
me visi. Skolingi jos istorijai, 
jos kalbai — seniausiam ir 
didžiausiam tautos kūriniui, 
kuriam jau ne sykį buvo iški
lusi mirtina grėsmė, išnykimo 
pavojus. Pernai turiningai pa
minėjome Pirmosios lietuviš
kos knygos jubiliejų. Ateinan
čiais metais — 1999-aisiais, 
pagarbiai nusilenksime kitam 
mūsų kalbos paminklui — Mi
kalojaus Daukšos „Postilei". 
Tartum testamentas, t a r tum 
priesakas ir šiandien aktua
liai skamba gilūs šios knygos 
Prakalbos žodžiai: „Kalba yra 
bendras meilės ryšys, vieny
bės motina, pilietiškumo tė
vas, valstybės sargas". Neuž
mirškime šių žodžių, parašytų 
prieš 400 metų. Parašytų am
žiams. Ir mums. 

Skolingi esame ir savo gam
tai, savo žemei, miškams, 
upėms ir ežerams. Gamta žiū
ri į mus patikliai, su meile ir 
atsidavimu. Atsidavimu glo
bai, bendradarbiavimui. Ne 
vergystei, plėšimui, išnaudoji
mui. Dėsninga, kad gamtos 
tarša vyksta lygiagrečiai su 
žmogaus dvasios tarša, kad 
Nemuno ar Kuršių marių 
bjaurastį lydi dorovinis nuo
smukis, abejingumas moralei, 
nusikalstamumas, dvasinio 
purvo upės... Kiek čia darbo 
galėtų rasti mokykla, spauda, 
Bažnyčia! Aš kreipiuosi į Lie
tuvos jaunimą: ateinantis am
žius — jūsų amžius, bet jis 
bus toks, kokius pamatus 
padėsite ir jam. ir savo gyveni
mu; tiar šiame amžiuje. Ypač 
skolingi esame savo duonai, 
savo duonelei kasdieninei. 
Tiesiai sakant, skolingi žmo
gui, tą duoną auginančiam. 
Grąžinti šią skolą — ne viene
rių metų darbas. Sieksiu, kad 
būtų paspartintas žemės 
grąžinimas savininkams, kad 
butu remiami ūkininkai ir 
rentabiliai dirbančios žemės 
ūkio bendrovės, kad laiku 
butu atsiskaitoma su žem
dirbiais už jų produkciją. 
Stengsiuos, kad Lietuvos kai
mui atsiverti) nauji kredito ir 
ilgalaikių paskolų šaltiniai. 

Gyvenimas tėvynėje reiškia 
nuolatinį, nepertraukiamą 
darbą ir kūrybą. Augimą ir 
auginimą. Aš kviečiu visus į šį 
darbą ir kreipiuosi į visus: 
padėkite man. kad aš galėčiau 
padėti jums. Jūs daug galite, 
— jūs galite viską. Arba be
veik viską. Mano širdis, mano 
patyrimas, mano sugebėjimas 
— su jumis. Jums. Kito tikslo 
aš neturiu. Aš nežadu lengvo 
gyvenimo, nes lengvo gyveni
mo niekur nėra. Aš kviečiu į 

darbą, kad mūsų gyvenimas 
palengvėtų. Kartoju: kad pa
lengvėtų! Suglauskime pečius. 
kad pakeltume sunkią naštą, 
kad atgaivintume, kad sutvir
tintume tikėjimą ir pasitikė

jimą Lietuva ir tais, kurie jai 
vadovauja. Jau girdima kalbų, 
kad mūsų kraštas tampa val
dininkų respublika, kad per
nelyg didelės biudžeto lėšos 
skiriamos visų lygių valdinin
kijai išlaikyti, o senatvės pen
sijos ar besimokančiųjų sti
pendijos apgailėtinai mažos. 
Turi pagaliau įsigalėti morali 
vidaus politika, pilietine ir tei
sinė atsakomybė už sprendi
mus ir jų padarinius. Dauge
lyje šalies gyvenimo sferų 
vykstanti reforma, atrodo, try
pia vietoje dėl įstatymų ir juri
dinių aktų stokos ar jų ydin
gumo. Manytume, kad Seimui 
ir vyriausybei reikėtų labiau 
sinchronizuoti, suderinti reikš
mingesnius politinius žings
nius ir socialines slinktis. 

Gyventi Lietuvoje — tai 
reiškia gyventi Europoje, nuo 
kurios pusę amžiaus mus sky
rė geležinė uždanga. Atsi-
vėrėme Vakarų civilizacijos 
gėriui, tačiau mūsų kalėjimai 
perpildyti, ir (deja!) daugiau
sia jaunų žmonių, kurie pri
valėtų dabar būti aktyviausi 
šalies piliečiai: dirbti, kurti, 
mylėti, auginti vaikus. Priža
du, kad ypatingą dėmesį skir
sime kovai su nusikalstamu
mu, atkakliai ieškosime gali
mybių padėti socialiai rem
tinoms jaunoms šeimoms. 
Skelbsime moralinio atsinauji
nimo programą, kviesime į 
talką spaudą, radiją, televizi
ją, partijas ir visuomenines or
ganizacijas, kooperuosime ma
terialinius ir dvasinius ištek
lius. Šios programos centre 
turėtų iškilti žmogus, jo savi
tumas ir vertė, jo kūry
biškumas ir humanistinis ak
tyvumas. Reguliuodami mo
kesčius ir kompensacijas, siek
sime socialinio teisingumo. 
Reikia veikti! Maironis „Nuo
lat verkšlenantiems politi
kams" šiandien tikriausiai pa
sakytų: mums reikia tų, kurie 
veikia, o ne vienas kitą keikia. 

Toronto vyru choras „Aras" su vadove muz. Lilija Turūtaitė. 

„DRAUGO" KONCERTO 
BELAUKIANT 

Su pasitenkinimu noriu pa
sakyti, kad prezidentas A. 
Brazauskas perduoda mums 
realistišką užsienio politiką. 
Turime gerus, dvišalėmis su
tartimis apibrėžtus, santykius 
su savo artimiausiais kaimy
nais. Ypač akcentuočiau Lie
tuvos santykius su Lenkijos 
Respublika — per visą šių val
stybių istoriją jie dar niekad 
nebuvo pasiekę tokio pasi
tikėjimo, tarpusavio suprati
mo. Labai reikšminga sutartis 
su Rusijos Federacija. Siek
sime, kad šiuos mūsų politi
nius sprendimus paremtų ak
tyvesni prekiniai, kultūriniai 
mainai, finansų ir technolo
gijų investicijos į mūsų ūkį. 
Pagrindinė Lietuvos užsienio 
politikos kryptis išlieka ta pa-

Sunku surasti išeivijos kul
tūrinį vienetą, kuris dar nėra 
koncertavęs Čikagos lietu
viams. Paprastai visi didieji 
renginiai ir svarbūs kultūri
niai įvykiai vyksta Čikagoje, 
tai ir menininkai bei meno 
vienetai, tiek ankstyvesniais 
metais, tiek dabar iš Lietuvos, 

ti — tai Europos Sąjunga ir 
NATO. Stengsiuosi, kad jau 
mano prezidentinės kadenci
jos metu Lietuva taptų šių or
ganizacijų nare. Kelias į šias 
struktūras prasideda Vilniuje. 
Pabrėžiu: Vilniuje, o ne Vaka
rų Europos sostinėse. Priva
lome dirbti, siekdami ekono
minio ir finansinio stabilumo, 
derindami savo įstatymus su 
Europos Sąjungos įstatymais, 
rūpindamiesi teisinga ir laiku 
pateikiama informacija apie 
mūsų šalį. Ne ištrindami, o 
ryškindami ir akcentuodami 
savo tautinį tapatumą. Ska
tinsiu geros ir produktyvios 
kaimynystės plėtojimą su Bal
tijos valstybėmis. Mums atro
do, kad čia dar daug neišnau
dotų galimybių. 

Norėčiau išvengti politinės 
retorikos, ir visus kviečiu jos 
vengti. 

Šiandien, kaip Lietuvos Re
spublikos prezidentas, prisie
kiau Seime. Esu pasiryžęs 
būti visų prezidentu, tartis ir 
bendradarbiauti su visomis 
partijomis. Lietuva yra viena 
ir vientisa. Tikiu jos ateitimi, 
jos žmonėmis. Čia, prie pa
minklo Lietuvos Didžiajam 
Kunigaikščiui Gediminui, prie 
mūsų kilniosios Katedros, aš 
sakau: 

Lietuva augs. ji privalo aug
ti. 

Su ja augsime ir mes. 
Aš — vienas iš jūsų. 
Aš — su jumis. 

nori lankytis išeivijos sos-' 
tinėje Čikagoje ir čia koncer
tuoti. 

O koks būtų pavasaris Či
kagoje be „Draugo" koncerto! 
Tai įvykis, kurį visi žino ir ku
rio laukia. „Draugo" rengiami 
koncertai yra jau tradicija. 
Buvo laikai, kai „Draugo" kon
certus atlikdavo mūsų išei
vijos žymieji solistai, o kon
certų klausytojai pripildydavo 
didžiąją Maria mokyklos au
ditoriją. Dabar dažniau solis
tus ar kitas menines jėgas rei
kia „importuoti" iš užjūrio, o 
dažnai ir iš Lietuvos. „Drau
gas" su rėmėjų pagalba dar 
gali pasikviesti ir didesnius 
meno vienetus. Praėjusį pava
sarį Čikagą sėkmingai aplan
kė muzikės Ritos Kliorienės 
ansamblis „Exultate" iš Cleve-
lando, o šį pavasarį „Draugas" 
atsikviečia vyrų chorą „Arą" iš 
Toronto. 

Toronto vyrų choras „Aras" 
jau daug metų gyvuoja. Jis 
yra koncertavęs ir Čikagoje, 
kai jam vadovavo muzikas 
Vaclovas Verikaitis. Po jo mir
ties choras neišsiskirstė, tik 
pasikeitė choro vadovybė. Ir 
štai užkalbinam choro valdy
bos pirmininką Vytautą Pe
čiulį. 

— Toronto vyrų choras 
„Aras" daug koncertuoja 
Kanadoje. Kiek metų, kai 
šis vyrų vienetas egzistuo
ja ir kas jį suorganizavo? 

— Šie metai yra jubilieji
niai. Pavasarį, gegužės 3 die
nos koncertu Toronte pami-
nėsim choro veiklos 20-tį. 
Chorą suorganizavo pirmasis 
muzikinis vadovas Vaclovas 
Verikaitis 1978 metų žiemą. 

— Keitėsi choro vado
vybė, choro dirigentai. Ar 
yra pasikeitimų choro re
pertuare bei choro narių 
eilėse? 

Vilniaus arkivysk metropolitas Audrys J Bačkis inauguracijos dieną, vasario 26, prie Vilniaus arkikatedros 
prieš Misiąs pasitiko naująjį Lietuvos prezidentą Valdą Adiriku ir jo žmoną Almą. Muotr. Eltos 

— Netikėtai mirus muzikui 
Vaclovui Verikaičiui 1990 me
tais sausio mėnesį, choro va
dovavimą perėmė ilgametis 
akompaniatorius muzikas Jo
nas Govėdas. Didelių gabumų 
muzikas, bet j is vadovavo tik 
pusantrų metų. J a m pasi t rau
kus, vadovavimą perėmė Ka
nadoje gimusi muzikė Linda 
Marcinkutė. J i vadovavo apie 
trejus metus . Dėl darbo naštos 
ji pas i t raukė, o vadovavimą 
perėmė iš Lietuvos atvykusi 
muzikė Lilija Turū ta i tė . Visą 
laiką chore vyrauja lietuviška 
dvasia. Reper tuaras parenka
mas pagal pasirodymo pras
me. Prie kiekvieno dirigento 
ar vadovo chore savijauta 
būna kitokia, o kai chore dai
nuoja dauguma vyresnio am
žiaus, yra labai svarbu, kad 
vadovas p a r e n k a t inkamas 
dainas, kur ios pa t inka ne tik 
žiūrovams, bet ir atl ikėjams. 
Apie pusė choristų dainuoja 
nuo pat choro įsteigimo, o kiti 
prisijungę vėliau. 

— J u m s , k a i p c h o r o val
dybos p i r m i n i n k u i , t e n k a 
o r g a n i z a c i n ė n a š t a — fi
n a n s i n ė i r c h o r o nar ių su
dėt ies . A r t u r i t e s u n k u m ų 
iš laikyti c h o r ą g e r a m e ly
gyje ir ar j u n g i a s i jauni 
m a s į c h o r o gre tas? 

— Didžiausias sunkumas , a r 
našta, y r a finansinė. Choras 
išsilaiko gaunamos paramos iš 
lietuvių kredi to kooperatyvų 
ir Kanados lietuvių fondo dė
ka. Atl iekant programas , nesi
tikima pasipelnyti , jei organi
zatoriai pajėgia padengti bū
tiniausias išlaidas, būna labai 
gerai, bet dažnai reikia pridėt 
iš choro išteklių arba net pa
tys choristai prisideda. Visi 
yra dainos mėgėjai ir susida
riusias iš laidas be didelio ne
pasitenkinimo padengia. Di
džiausias s u n k u m a s yra tai, 
kad ne visada galim t inkamai 
atsilygint vadovams už įdėtą 
darbą. Chorą išlaikyti gerame 
lygyje nelengva. Daugumas 
choristų su laukė garbaus am
žiaus, o, ne tekus choristų, ne
ats i randa j aunų , kur ie pakeis
tų tuos, kur ie nebedainuoja 
dėl sveikatos a rba iškeliauja į 
anapus. J a u n i kažkodėl nesi
domi choriniu dainavimu. 

Ta pačia proga norime susi
pažinti su nauja „Aro" choro 
vadove muzike Lilija Turū
taitė. 

— M u m s , JAV l i e tuv iams , 
J ū s ų , k a i p c h o r o naujos ios 
d i r i g e n t ė s , v a r d a s nėra ži
n o m a s . Kur s tudi javote 
muz iką ir ar t e k o Lietuvo
j e c h o r u i v a d o v a u t i ? 

— Muzikos pradėjau moky
tis, būdama 9 metų. Baigiau 
vaikų muzikos mokyklos akor
deono klase, ku r mokiausi 5 
metus. Vėliau mokiausi aukš
tesniojoje muzikos mokykloje 
chorinio dirigavimo klasėje 4 
metus. Toliau studijavau Vil
niaus konservatorijoje choro 
dirigavimo klasėje. Studijuo
dama dainavau kvar te te . Pa

dariau daug įrašų radijui ir 
televizijai. Baigusi studijas, 
gavau paskyrimą dirbti į J. 
Gruodžio aukšt. muzikos mo
kyklą dėstytojos pareigoms, 
kur ilgus metus dėsčiau teo
riją ir dirigavimą. Tuo pačiu 
metu dirbau su mokyklos mer
gaičių choru. Turėjau nemažai 
žymių moterų ir vyrų ansam
blių Pažymėtinas medikų 
darbuotojų vadinamas „Sani-
tas" bei etnografinis ansamb
lis. Moterų kvartetas „Laukų 
žolė". Lietuvoje daug kur teko 
koncertuoti. 

— K a s p a s k a t i n o J u s įsi
j u n g t i į „Aro" c h o r o vado
vės e i les i r kok į r e p e r t u a r ą 
p l a n u o j a t e a tvež t i č ikagie-
č i a m s ? 

— Atvykus į Kanadą, taip 
pat visos mano mintys buvo 
neapleisti muzikos. Įsijungiau 
į „Volungės" chorą, taip pat į 
parapijos. Surengiau parapi
joje pirmą koncertą, kaip ir 
prisistatymą apie save. Daug 
turėjau koncertų vienos pa
čios, kur akompanavau sau 

. akordeonu. Giedojau bažny
čiose. Kanadoje esu penkeri 
metai. Ketverius metus vado
vauju „Dainos" chorui. Tai ne
didelis mišrus chorelis. Mūsų 
repertuare apie 60 įvairaus 
turinio dainų. Giedame ir baž
nyčioje. 

Esu laiminga, pradėjus dirb
ti su vyrų choru „Aras", kur 
sėkmingai dirbame ir daug 
koncertuojame jau treti metai. 
Pasiūlymą gavau, atsisakius 
vadovei Lindai Marcinkutei. 
Po pasikalbėjimo su choro pir
mininku Vytautu Pečiulių, aš 
nesudvejodama sutikau. Mūsų 
repertuare: neišmetus kai ko 
seno, kur jie turėjo tikrai gan 
nemažą prieš tai, o dabar tu
rime kiek naujesnių kompozi
torių, kaip Liubkevičiaus, 
Raudonikio, Abariaus, Pranu
lio ir kt. Tai įvairaus turinio 
dainos. Kai kurias dainas har-

Muz. Lilija Turūtaitė. 
monizuoju pati ir iš solinių 
dainų perdirbu vyrų chorui. 
Taip pat turime gražų baž- ' 
nytinį repertuarą. 

— Ar turite kokių sunku
mų naujame kontinente; 
kokie J ū s ų tolimesni pla
nai? 

— O sunkumų visada atsi
randa bedirbant. Sunkiai 
įsijungia jaunimas, kurio labai 
trūksta papildyti mūsų gre
toms. O dėl ateities — mano 
užmojis toliau populiarinti lie
tuvių liaudies dainas ir ska
tinti jaunimą įsijungti į choro 
gretas. Ir dar daug koncertų! 

„Draugo" vadovybė tikisi, 
kad š is koncertas bus nau
joviškas, nuotaikingas, o 
č ikagiečiai neapvils savo 
svečių gaus iu atsilankymu. 
Koncertas įvyks kovo 29 d., 
sekmadienį , 3 vai. p.p., 
Jaunimo centre. Bilietai į 
koncertą gaunami „Sekly
čioje" ir „Draugo" adminis
tracijoje. Kviečiame į pa
vasarinį koncertą, kuris 
jungs mus su mūsų kaimy
nais kanadiečiais , kartu 
padėsime savo spaudai gy
vuoti. 

Kalbėjosi Marija Reinienė 

UNIKALIOS J. SLAVĖNO 
KNYGOS VOKIETIJOJE 

REMIGIJUS MISIŪNAS 
Žmogaus išradingumui ir tris žodynus, dvi skaityflflT-

nėra ribų. Pirmaisiais pokario 
metais Vakarų Vokietijoje la
bai stokota lietuviškų knygų. 
Nemažai DP stovyklose die
nas leidusių lietuvių ieškojo 
išeities iš šios padėties. Vie
nas pirmųjų dar 1945 m. to 
ėmėsi Juozas. 

J i s , suvalkietis, baigęs Laz
dijų gimnaziją bei Vytauto 
Didžiojo universiteto teisės fa
kultetą, iki 1944 m. dirbo Su
valkų Kalvarijos apylinkės 
teismo teisėju. Pirmuosius po
kario mėnesius praleido Hoch-
dorfe kaime, netoli Regensbur-
go, kur gyveno kelios dešimtys 
lietuvių šeimų. 

Matyt, 40-mečio J. Slavėno 
trumpalaikį, vos kelių mė
nesių posūkį į leidybą lėmė 
Hochforde veikę anglų kalbos 
kursai. Neturint knygų, juose 
buvo dėstoma, naudojantis 
laikraščiais ir J. Slavėnui 
parūpo paruošti bent būti
niausios, mokymui reikalin
giausios, medžiagos. 

Numatyta — padaryta: iki 
1946 m. pradžios buvo išleista 
net 14 rašomąja mašinėle 
spausdintų leidinių. Įrišti į 
kietus viršelius, jie taip gavo 
knygos pavidalą. 

Juozas Slavėnas savo kny
gas be atlyginimo dalijo kursų 
klausytojams. Jis net neėmė 
pinigų už tuo metu labai 
brangų popierių. 

Daugelis šių knygų savo tu
riniu buvo susijusios su anglų 
kalbos kursais. Kelios jų pasi
rodė bendru pavadinimu — 
„Truputis medžiagos anglų 
kalbos mokymuisi". Šių knygų 
turinį sudarė ištraukos iš pe
riodinės spaudos, prie jų buvo 
pridėtas žodynas. 

Taip pat J . Slavėnas išleido 

knygas ir V. Kamantausko 
„Anglų kalbos gramatiką". Be 
to, dienos Šviesą išvydo ir pa
ties leidėjo vaizdelių bei felje
tonų rinkinys J r šis, ir tas", 
1946 m. kalendorius bei ben
dras M. Mažeikos ir M. Myko
laitytės poezijos rinkinys „Po 
svetimu dangum". 

Veik kiekviena knyga buvo 
išspausdinta po keletą kartų. 
Iš viso susidarė apie 200 eg
zempliorių. Jie buvo sėkmin
gai išplatinti, tad kiekviena 
Hochdorfe gyvenusi lietuvių 
šeima turėjo po kelias knygas. 
Tam metui tai buvo daug. 

Spausdinant mašinėle ir 
naudojant kalkę, buvo galima 
gauti 5-6 kopijos. Norint pa
tenkinti visų leidinio pageida
vusių užsakymus tą patį pus
lapį tekdavo spausdinti keletą 
kartų. Tuo užsiėmė J. Vaitkus 
ir M. Mykolaitytė. Nesunku 
įsivaizduoti, kaip po tokio var
go atrodė jų pirštai. 

Kiek leidžia spręsti rasti J. 
Slavėno knygų egzemplioriai, 
jo naudota mašinėlė buvo 
prasta. Ji neturėjo visų 
ženklų. 

Knygų tekstai buvo spausdi
nami vienoje plono popieriaus 
lapo pusėje, šie gi — dedami į 
kartotinius viršelius ir susiu
vami stipriais siūlais. 

Berods, tris J. Slavėno kny
gas vėliau perleido kiti 
leidėjai. Tarp jų — ir minėtąjį 
M. Mažeikos bei M. Mykolai
tytės (vėliau — Slavėnienės) 
poezijos rinkinį. 

Dabar, praėjus pusei šimto 
metų, J. Slavėno knygos tapo 
bibliografine retenybe. Jos liu
dija tą ryžtą ir atkaklumą, 
kurj parodė išeiviai, ieškoda
mi Vakaruose kelių lietu
viškai knygai. 
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KOKIAS PROBLEMAS KELIA JUOZAS 
GAILA STRAIPSNYJE APIE URM 

LABIRINTUS IR KAIP JAS SPRĘSTI 

DRAUGAS, šeštadienis, 1998 m vasario 28 d. 

Paukščiai laukia pavasario.. Nuotr. Jono Tamulaičio 

PAVASARIS ANT PAUKŠČIŲ 
SPARNŲ 

. 
DR. LIBERTAS KLIMKA 

Lietuvių kalendoriniuose pa
pročiuose slypi labai senų lai
kų atminimas, daugelio kartų 
patirtis, tėviškės gamtos paži
nimas ir artumas jai. Priešis
toriniais laikais žmonės, gyve
nę iš medžioklės ir gamtos 
vaisių rinkimo, skirdavo tik 
du metų laikus: žiemą ir va
sarą. Manyta, kad pavasarinę 
šilumą ant savo sparnų atne
ša paukščiai. Todėl ir išskir
tinės senovinio kalendoriaus 
pavasario • datos turi jų var
dus. — pavasario šventės pra
gysta paukščių balsais. 

Pirmasis tarp sniegynų pasi
rodo vieversiukas, šis artojų 
linksmintojas. Galima jį pa
matyti jau vasario mėnesio 
pabagBJSF apie šv. Motiejų 
'02.24). Senoliai sakydavo, jei
gu vieversiukas pavėluoja į 
savo šventę — pavasaris anks
tyvas. O jei parskrenda anks
čiau, turės dar „atgulėti" — 
kur nors pas^'ėpęs kiūtoti — 
pavasaris už atęs, ilgokai dar 
bus šalta. Tada jo giesmelė ne
linksma: 

„Čiru viru. pavasaris, 
Dar neišėjo pašalas. 
Aruodėliai dyki. 
O vaikeliai pliki". 
Merginos Vieversio (Vytu

rio) dieną plaukų nešukuo-
davo. — antraip vištos vasarą 
rūtų darželius iškapstys. Ne
galima ir miltų sijoti — pa
sėlius vasarą užpuls amaras. 
Vaikus paragindavo: .Apibėk 
dukart apie trobą, tada į galu
laukę, ir vėl tekinas namo, — 
visus metus būsi greitas kaip 
vyturys". O kas norėtų veido 
baltumą per vasaros karšty
metį išsaugoti, turi tądieną 
gerai sniegu išsiprausti. 

Kovo 4-ąįą, per Kazimieri-
nes, — Kovarnių arba Špokų 
'varnėnų ) diena. Nuo stogo 

ledo žvakėmis vidurdienį jau 
tiek prilaša vandens, kad žą
sinas gali sočiai atsigerti. Dar 
ši šventė vadinama „kreivavė-
žiu" Kazimieru: jau pavasa
riškai šilti saulutės spinduliai 
it aštrūs grąžteliai išgraužia 
vėpūtinius, ir viena rogių ke
lio pusę patyžta. Išgirdus tą
dien vieversio giesmelę, 
džiaugtis neverta. — tai pra
našauja nederlius metus. Ry
tų Aukštaitijoje sakoma: 
„Kiek vieversys sniego užgie
dos, tiek jo dar pridės". Špoku 
dieną reikia nors trumpam 
praverti tvartų duris. įleisti 
vidun saules spindulėlį, pra
džiuginti galvijus pirmaisiais 
pavasario garsais. 

O kas nežino nuo seno gar
saus šios dienos medinių ir 
molinių daiktų turgaus Vil
niuje — Kaziuko mugės! Kas
met ji vis spalvingesnė ir 
smarkesne, nors dar ir toli iki 
prieškarinių laikų užmojų. Vis 

tik atgimsta graži sostinės 
tradicija, garsėjanti nuo vidu
ramžių. Gal ir nagingųjų Lie-

dieną yra draudžiamų darbų. 
Netaisydavo tvorų, nekaldavo 
žemėn nė kuolo. Negalima 
nieko skolinti iš namų, nes gy
vuliai susirgs. Iš miško ne
veždavo žabų, kad vasarą gy
vačių neprišliaužtų į kiemą. 
Raiste galėjai per Blovieščius 

tuvos amatininkų ir meistrų jas pamatyti aukso vainiką 
šlovė pradės grįžti... 

Kovo 10-ji diena — Ketu
riasdešimties paukščių šventė: 
į gimtine jų parskrenda jau 40 
rūšių. Žmonės sakydavo: jei tą 
naktį pašąla, stiprios šalnos 
truks dar 40 parų. Kad būtu 
geras javų derlius. Rytų Lietu
voje buvo paprotys šeimynai 
iškepti 40 bandelių. Žemaičiai 
per šią šventę vengdavo kur 
nors toli nuo namų važiuoti. 
— dar su kaimynais, o gal ir 
saviškiais teksią pyktis. 

Kovo 19-ąją dieną, per Juo-
zapines — Pempės šventė. 
Toli aidi jos linksmas balselis: 

..Klyvi. klyvi! 
Mano vaikai visi gyvi. 
Visi vaikšto po pelkynus 
Ir nenori kepti blynus". 
Sniegas jau būna paprastai 

taip pratirpęs, kad iš įmintos 
pėdos gali ir jautis atsigerti. 
Jei tą dieną giedra, galima 
tikėtis pieningų metų. Mergi
nos tvarkydavo gelių darže
lius, išgrėbstydavo pernykš
čius stagarus, supurendavo 
žemę. O šiaurinėje Lietuvos 
dalyje moterys ir daržo daigus 
jau sėdavo. Nuo Pempės die
nos „lydeka nerštan. o gene 
— raistan". Paskutinius ledus 
pabaigia išspardyti kielė: 

„Aš kielė, 
Mano kojos kaip piestos. 
Aš tą sniegą sulesiu. 
O ledus išspardysiu". 
Kovo 25-oji kaimo žmonių 

vadinama „Blovieščiais" 'nuo 
slavų žodžio „geroji žinia"), o 
senovėje turėjusi Gandrinės 
vardą. Tai tokia svarbi pava
sario šventė, kad ..net paukš
čiai tądien lizdų nesuka". 
Šeimininkės nuo šios dieno? 
pradeda duoti pavakarius, — 
reikia artojus stiprinti. Sako
ma, kad gandras pavakarius 
atneša, o rudeni išskrisdama 
per šv. Baltramiejų — ir išsi
neša. Pirmieji pavakariai ypa
tingi: kanapiniai pyragėliai, 
šaltanosiai. įdaryti krekeno
mis, kratinių bandelės iš įvai
rių rūšių rankinėmis girnomis 
maltu miltų. Bandeles dar va
dino kp.ukorais. šarkučiais, 
prėskieniais. Būtinai dalyda
vosi jomis su kaimynais, — 
kad tik javai būtu daigūs. 
Ūkininkai per Gandrinę ap
žiūri javų sėklą, pažarsto ją 
rankomis aruoduose. Taip ža
dinama grūde tūnanti gyvybe. 
O šeimininkės pakibdavo per-
žiem išlaikytas kopūstu gal
vas. Jos stengdavosi tą ryta 
atsikelti kuo anksčiau. — dar
bymečiu sveikatos nepritrūks, 
juosmens neskaudės. Kaip ir 
kitomis svarbiomis kalendo
rinėmis šventėmis. Gandrinės 

savo karalienės karūną — ri-
tinėjant! Jei pavyktų tą gro
žybę nutverti, geriau būtų, 
negu paparčio žiedą įsigyti. 
Viską žinosi, matysi, kur lobis 
užkastas, o svarbiausia — 
galėsi kitų mintis skaityti. 
Vienam žmogui pavykę: gud
ruolis nupynęs iš sausų nend
rių vainikėlį, uždegęs ir pa
ritinęs. Tai gyvatės ir nusivijo 
tą ugnį. tikrąjį savo kara
lienes vainiką palikusios 
žmogui. Dar būta tikėjimo, 
kad ranka išsklaidžius pava
sarinį gyvačių kamuolį, pirštai 
įgyja gebėjimą gydyti. Taip 
drąsus žmogus gali tapti kai
mo žiniuoniu. 

Per Blovieščius ir meška ri
tasi iš guolio. Jei vėjas neša 
išplėštus nuo stogo šiaudus, 
senoliai tardavo: „lekia meš
kos plunksnos". Taip praside
da šiltasis metų pusmetis, o 
Gandrinė bus kitados buvusi 
prosenoviškais Naujaisiais 
metais. Pirmosios metų dienos 
lemia visų metų sėkmę. Todėl 
svarbu ir kaip gandrą, šį žmo
gaus artimą kaimyną, pirmą
kart pamatysi. Jei skrendantį 
— gerai, visus metus darbus 
spėriai nudirbsi. Jei tupintį — 
vangiai viskas seksis. O gand
rui tokie rūpesčiai: 

„Ka ka ka. 
Kur tas gluosnis ' a šaka, 
Mano lizdo perykla". 
Kokios greitos mielosios pa

vasario d'cnos! 

Buvusio PLB .atstovo Vil
niuje J. Gailos straipsnis 
.Amerikos lietuvis LR Užsie
nio reikalų , ministerijos 
(URM) labirintuose", „Drau
gas", 1997 m. gruodžio 18 d., 
buvo perspausdintas Lietuvos 
ir užsienio leidiniuose. Daug 
kas patiria šiuos nusivylimo ir 
traumos jausmus reikaluose 
su Lietuvos valstybinėmis 
įstaigomis. Tačiau yra atvejų 
kaip Antano Dundzilos 
(„Draugas", 1998- m. sausio 6 
d., kuris pasą gavo be kliūčių, 
yra labai patenkintas ir siūlo 
pareigūnus apdovanoti ordi
nais. Iš keliasdešimt Migraci
jos departamentui pateikiamų 
pilietybės prašymų kasdieną, 
dauguma yra eiliniai ir praei
na be kliūčių. Tačiau iš prob
lematiškų atvejų, kaip J. Gai
la aprašo, galima ir reikia pa
simokyti. Tuo tiksiu Išeivijos 
integravimosi į Lietuvos gyve
nimą koordinacinės komisijos 
nariai susitiko su J. Gaila 
1997 m. gruodžio mėn. (Apie 
komisiją rašyta „Drauge", 
1997 m. spalio 25 d.;. ^ 

Pirmoje J . Gailos aprašytoje 
problemoje užsienyje gyvenan
čiam Lietuvos piliečiui pri
reikia pateikti Lietuvoje ko
kiam tikslui patvirtintą savo 
Lietuvos paso kopiją. Pagal 
straipsnį, JAV notaras padarė 
kopiją ic ją patvirtino, bet 
URM nesutiko legalizuoti, nes 
notaro antspaudas/parašas 
nebuvo valstijos sekretoriaus 
įstaigos patvirtintas, kaip ga
liojantis. 

Panašiai būdavo, kai tary
biniais laikais kviesdavome gi
mines iš Lietuvos lankytis 
JAV. Tuomet irgi notarai tvir
tindavo iškvietėjo parašą, o 
iškvietėjas su tuo iškvietimu 
dar turėjo vykti į 'apskrities a r 
valstijos įs taigą, .kur būdavo 
prisegta auksinė apostilė, pat
virtinti notaro parašą ir ant
spaudą, kaip galiojančius. 

Kodėl taip yra dar dabar? 
Todėl, kad dar nėra šiais 
klausimais (ir kitais, pvz. mo
kesčių — income tax) tarpval
stybinės sutarties ta rp JAV ir 
Lietuvos. Sudarius tokią su
tartį, kaip pavyzdžiui, Lietuva 
yra sudariusi su Estija, Latvi
ja ir kai kuriomis kitomis val
stybėmis, sutariama, kad tos 
valstybės notaru parašais ir 
antspaudais bus patikima ir 
tuomet kitų įstaigų patvirtini
mo nereikės. Kodėl nėra to
kios sutarties tarp Lietuvos ir 
užsienio lietuvių labiausiai gy
venamos šalies? Tas nėra aiš
ku, bet Seimas ir kitos institu
cijos turėtų kuo skubiau su
tartimis pasirūpinti. 

Aleksandra Sagiene (kairejp ir Daiva Vežikauskaitė. Mis i jo s departa-
iii' :.!o Pilietybės reik i! : skyriaus viršininke apsilankymo -agių bute Ge-
rontnlouijos centre, Vilniuje, dėl informacijos Lietuvos pnsu ;>aruo<Simui 

Kaip elgtis užsienyje esan
čiam piliečiui šiuo metu, ne
san t tokios sutarties? Papras
čiausia nusiųsti pasą kuriam 
nors Lietuvos konsului JAV ir 
gauti iš jo patvirtintą kopiją. 
Lietuvos Respublikos įstaigos 
pripažins konsulų patvirt intas 
kopijas be jokių papildomų 
patvir t inimų ir nereikės iš
versti notarų patvirt inimus iš 
anglų a r kitos kalbos į lietuvių 
kalbą. Aišku, gerai pasi tar t i 
su konsulu telefonu, kokiu 
būdu reikėtų pasą siųsti ir 
ta ip pat sužinoti, kiek kainuos 
kopijos patvirtinimas ir kaip 
apmokėti . 

Antra problema, tai yra 
Aleksandros ir Liudo Sagių, 
anksčiau keitusių pavardę 
(buvo Sagevičiai), dokumentų 
patvir t inimas (legalizavimas). 
Pasirodo, kad pavardės keiti
mo dokumentus irgi reikia 
tvirt inti . Juos tvirtina doku
mentus išdavusios valstijos 
įstaigos, dažnai tai būna vals
tijos sekretoriaus įstaiga. Kad 
pavardės pakeitimo doku
mentą, valstijos išduotą origi
nalą, da r reikia tvirtinti, yra 
sunkiai suprantama, nes tai 
y ra oficialus raš tas . Bet taip 
j a u yra. Galima tada klausti , 
a r pasus (tiek Lietuvos, tiek 
JAV) irgi reikia tvirtinti a r 
legalizuoti? Juos oro uostuose 
muit ininkai pripažįsta be 
a postilių. Pasirodo, kad yra 
tarptaut in is sutarimas, pagal 
kurį pasų nereikia tvirtinti , 
j ie patikimi. Eiliniam žmogui 
dokumentų legalizavimo rei
kalai yra tikra painiava. Čia 
reikia žinoti arba pasikonsul
tuoti su žinančiais; tad vėl 
geriausiai kreiptis į Lietuvos 
konsulus JAV, kurie šį darbą 
dirba ir visas plonybes žino. 

J . Gailos susipažinimas su 
įs ta tymais gali padėti ir ki
t iems. Pavyzdžiui, jis pagarsi
no svarbų ir gal per retai nau
dojamą įstatymą, pagal kurį 
„nesant abejonių dėl pateikto 
legalizavimui dokumento tei
sė tumo ir pagrįstumo", pa
reigūnai turi teisę jį legalizuo
ti. 

R. ir A. Sagių atveju, po tam 
t ikro laikotarpio, nesulaukus 
iš Ohio valstijos jų dokumentų 
patvirt inimo (jis iki šiol ne
gautas) , iniciatyvos ėmėsi Dai
va Vežikauskaitė, Migracijos 
depar tamento Pilietybės rei
kalų skyriaus viršininkė, taip 
pat Išeivijos integravimosi į 
Lietuvos gyvenimą koordina
cinės komisijos narė. Migraci
jos depar tamentas Sagių do
kumentus pateikė Pilietybės 
reikalų komisijai ir šis klausi
mas buvo išspręstas. Pasai Sa-
giams buvo įteikti š.m. sausio 
29 d. 

Trečia problema — tai pas
laugų kultūra. Reikia pri
pažinti, kad Lietuvoje padary
ta didelė pažanga per pasku
tinius kelis metus, sut inkame 
daug paslaugių darbuotojų, 
bet tobulėti dar reikia. Ma
nau, kad kiekviena įstaiga 
turėtų vesti apklausą apie 
savo teikiamas paslaugas, 
kaip daroma daugelyje įstaigų 
ir firmų JAV. Tokiu būdu, ne-
vien jaudinančiais straips
niais, kaip J. Gailos, išryškės 
paslaugų ar informacijos trū
kumai ir kaip tobulintis. Aš 
prisimenu, kai paskutinį kar
tą Čikagoje lankiausi vairavi
mo teisių išdavimo įstaigoje. 
Apskritai apie Čikagos val
diškas įstaigas nebuvau geros 
nuomonės. Bet šį kartą mane 
maloniai nustebino, kad tik 30 
minučių užtruko užpildyti an
ketas, išlaikyti egzaminą, būti 
nufotografuotam ir gauti su 
savo nuotrauka teises. O prieš 
išeinant, besišypsanti mote
riške paprašė užpildyti apk
lausos lapelį apie šios įstaigos 
teikiamas paslaugas, kaip bu-

Vilniaus universiteto prof. Stanislovas 1 azutka vas irio 1€ (i. supažindina 
su reikšmingu Lietuvos istorijos šaltinių leidiniu — „Lietuvos metrika: 4-
oji teismų bylų knyga". Nuotr. Eltos 

UŽMARŠTYJE NELIKĘ 
SKRYDŽIAI 

Stojam mūru už t ėvynę — 
laisvą žemę Lie tuvos . . . 

Ši Vilniaus karininkų ramo
vės vyrų choro „Aidas" atlieka
ma daina sausio 31 d. susirin
kusius į Vilniaus karininkų 
ramovę paminėti Lietuvos pir
mojo prezidento karo mokyk
los XLX laidos (1938 m.) še
šiasdešimtmečio mintimis nu
kėlė į tuos metus, kai, kupini 
šviesių vilčių ir pasiryžimo, 
pradėjo savarankišką gyveni
mą jaunieji kariūnai. Tai buvo 
paskutinė laida nepriklauso
moje Lietuvoje. Įvairiai susik
lostė jos narių likimai. Vieni, 
kilus karui, pasitraukė į 
užsienį. Kiti — liko Lietuvoje, 
kad kartu su gimtine pereitų 
jos kelią į Atgimimą. Vienas 
jų — karo lakūnas Stasys Bu
lota, kuriam š.m. sausio mė
nesį būtų sukakę 85 metai. Ta 
pačia proga Vilniaus karinin
kų ramovėje buvo gražiai pa
minėtas ir jo jubiliejus. Stasio 
Bulotos jau nėra gyvųjų tarpe, 
tačiau liko prisiminimai, liko 
šeima — žmona Laima Bulo
tiene, dvi dukros ir sūnus. Jų 
rūpesčiu ta proga veikė ir la
bai įdomi paroda — nuotrau
kų stendai supažindino su S. 
Bulotos gyvenimu, mokslo me
tais Karo mokykloje. Ne v ;eną 
nuotrauką parsivežė jis pats, 
dar suspėjęs 1980 m. apsilan
kyti Amerikoje, kur buvo su
sitikęs su Aminėmis, jaunys
tės draugais. Kartu veikė ir 
Laimos Bulotienės, pedagogės, 
talentingos menininkės darbų 
paroda. 

Dim. pik. lt. A. Navaitis, 
jaun. lt. A. Mikutis, div. maj. 
J. Bernadišius, V. Ašmenskas. 
S. Bulotos žmona Laima, duk
ra, dailininke Giedre ir sūnus 
— istorikas Linas pasidalino 
prisiminimais apie Stasį Bu
lotą — talentinga, narsų vyrą, 
karo lakūną. Beje, šioje šei
moje gimė dar du aviatoriai — 
lakūnas Julius ir aviakonst-
ruktorius Juozas Bulotos. 
Toks didelis tada buvo pa
siryžimas iš Utenos rajono ki
lusiems vyrams kilti į padan
ges. Tik neilgai buvo lemta 
džiaugtis, kad išsipildė svajo-

vau priimtas, ar visi buvo man
dagūs, ar turiu kokių nusis
kundimų ar pasiūlymu. Geros 
paslaugos ir susidomėjimas 
žmogumi jaudina. 

Edmundas Kul ikauskas 
Kalifornijos lietuvis Vilniuje 
Išeivijos integravimosi i Lie 

tuvos gyvenimą koordinacines 
komisijos pirmininkas 

nės. Karas išblaškė, kai kam 
nebuvo lemta sugrįžti į tėvy
nę, susitikti. Išskyrė tremtis 
Sibire ar už Atlanto. Lietu
voje likusiam Stasiui Bulotai 
teko nuolat keisti gyvena
mąją vietą. Apie lakūno skry
džius liko tik prisiminimai. 
Teko pasirinkti ekonomisto 
profesiją. Tik labai talentin
gas žmogus galėjo baigti Vil
niaus universitetą per 2.5 me
tų, apsiginti mokslines diser
tacijas. Ne vienam tapo pa
vyzdžiu ne tik jo darbš tumas , 
bet ir ryžtas, valia. Šiuos 
bruožus ugdė ir Karo mokyk
la, paruošusi ne vieną savo 
kariūnų laidą — narsių vyrų 
gretas. Tai jie nepalūžo po gy
venimo našta, nepasiklydo gy
venimo vingiuose. Buvo pa
vyzdžiu kitiems, auklėjo vai
kus — patriotus. 

— Negaliu susitaikyti su ne
tektimi. — dalijosi prisimini
mais apie mylimą vyrą Laima 
Bulotiene. Netektis užklupo 
1982 metais. Tačiau nepalau
žė, neišblukino prisiminimų 
apie šį taurų žmogų — narsų 
vyrą. mylintį vaikus, ištikimą 
šeimai ir savo idealams. Šalia 
Laimos Bulotienės kūrinių ek
sponuojami ir paties Stasio 
Bulotos piešiniai priminė, kad 
jo gabumai buvo neeiliniai. Li
kęs gyventi Tėvynėje Stasys 
Bulota nenutolo nuo savo jau
nystes svajonių. Padėjo burti 
aviacijos veteranus, kad ne
blėstų praėję metai, kad butų 
pavyzdys jaunimui. 

Vilniaus karininkų ramovė 
tampa tuo židiniu, kur pami
nimos ir gražios, prasmingos 
sukaktys, meno ansambliai — 
vyru choras .Aidas" ir moterų 
ansamblis ..Guostė" suteikia 
renginiams šventišką nuotai
ką. 

Ir šis Lietuvos pirmojo prezi
dento karo mokyklos XIX lai
dos 80-meCk) bei karo lakūno 
Stasio Bulotos Sn-močio pa
minėjimas tapo tauriu prisi
minimu vakaru. Renginys bai
gėsi, tačiau dar liko kruopščiai 
parengta, vertinga paroda. 
praskaidrinanti kasdienybe, 
neleidžianti nueiti i užmarštį 
brangioms datoms, žymiems 
žmonėms. Stasio Bulotos šei
ma, padedama organizuoti šį 

•u. gražiai pagerbi ne tik 
mylimo vyro ir tėvo atminimą. 
Tai buvo proga pakviesti ka
riūnus, lakūnus veteranus, 
pasidalinti prisiminimais, 
išklausyti jų pasakojimų. Da-
bartinei kartai tai puikus pa-
triotinio auklėjimo pavyzdys. 

B i ru tė N o r k ū n a i t ė 
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MŪSŲ ŠEIMOSE 
NUOSTABUS 

ŽMONĖS 
Yra daug gerų lietuvių Ame

rikoje. Visi mes stengiamės, 
dirbame, aukojame, kad Lie
tuva ir jos žmonės galėtų leng
viau, geriau gyventi. Tačiau 
pasitaiko žmonių, kurie duoda 
ir aukoja daugiau negu kiti. 
Tų ypatingų žmonių tarpe iš
skirtinai turime paminėti Ge
nova i tę i r Kazį T r e č i o k u s . 
Kodėl? 

1995 metais jie rašė „Lietu
vos Našlaičių globos" komite
tui: „Mudu esame įsipareigoję 
jau antri metai globoti 2 Lie
tuvos našlaičius, bet norėtu
mėme prie šio kilnaus darbo 
prisidėti didesne suma, kurią 
turėtumėte laikyti kaip mud
viejų fondą. Tą sumą laikas 
nuo laiko padidintumėm. Šios 
sumos pelną, neliečiant pačios 
sumos, naudoti našlaičių šal
pai". Kartu — 25,000 dolerių 
čekis. Kazimieras ir Genovaitė 
Trečiokai, gyvena Union, NJ. 
Kazimieras Lietuvoje buvo ka
riškis, o Amerikoje atvykęs, 
kartu su žmona dirbęs, tau
pęs, turįs draudimo agentūrą, 
gan pasiturinčiai gyvena, savų 
vaikų neturi. 

1996 m. vasario 20 d. jie vėl 
rašo: „Lietuvos nepriklauso
mybes atstatymo Vasario 16 ir 
Kovo 11 d. proga, siunčiame 
mūsų Lietuvos Našlaičių fon
do padidinimą — 15.000 dole
rių". 1997 m. vasario 20 d. j ie 
vėl rašo: „Suprasdami ir giliai 
užjausdami vargingą Lietuvos 
našlaičių būklę, siunčiame 
Lietuvos našlaičių mūsų fondo 
padidinimą — 10,000 dolerių". 

O šiais metais 1998 m. vasa
rio 19 d. jie vėl rašo gražų 
laišką ir prideda 15,000 dole
rių čekį. 

Šiandieną Genovaitės ir Ka
zio Trečiokų fondas Lietuvos 
našlaičiams jau siekia gražią 
65,000 dolerių sumą. Trūksta 
žodžių ir būdų padėkoti t iems 
geriesiems žmonėms už jų dos
numą. Užklausus, kas paska
tino tokį gražų ir prasmingą 
darbą padaryti, jie atsakė: 
„Mudu su žmona ilgai galvo
jome, kaip reikia padėti Lietu
vai, ką reikia daryti, kad mū
sų tėvynė prisikeltų gražes
niam rytojui, kad mūsų žmo
nės būtų geresni? Nutarėme, 
kad galbūt vienintelis kelias 
yra padėti užaugti naujai kar
tai, nesugadintai, padėti vai
kams, našlaičiams, kad j ie 
užaugę būtų geri ir pasididžia
vimo verti žmonės". 

Xietuvos Našlaičių globos" 

komitetas nežino, kaip galima 
būtų tiems ypatingiems žmo
nėms reikiamai ir t inkamai 
padėkoti. Vieną gali komitetas 
pažadėti, tai sąžiningai ir at
sakingai globoti Kazio ir Ge
novaitės Trečiokų fondą. 

Lietuvos našlaičių ir „Lietu
vos Našlaičių globos" komiteto 
vardu, dėkojame geriesiems-
dosniesiems Kaziui ir Geno
vaitei Trečiokams! 

B i r u t ė J a s a i t i e n ė 

SUSILAUKĖ SŪNAUS 

N A U J A GYVENTOJA 
ST. P E T E R S B U R G , FL, 
LIETUVIV TELKINYJE 

Š.m. vasario 9 d. Alenute 
(Bobelytė) ir Tomas Glavins-
kai susilaukė naujagimės duk
rytės Audros Adelės. Jie jau 
augina dvi dukreles ir sūnelį. 
Nauja dukrai te džiaugiasi se
neliai: Laima ir Albertas Gla-
vinskai, Clarendon Hills, IL, 
bei Dalia ir dr. Kazys Bo
beliai. 

* Inf l iac i ja s aus io m ė 
nes į Lietuvoje buvo 1 proc., 
pranešė Statistikos departa
mentas . Per metus nuo 1997 
m. sausio mėnesio kainos pa
didėjo 6.5 proc. Oficialiai lai
koma, kad šių metų infliacija 
bus panašaus dydžio. Sausio 
mėnesio infliacijai didžiausios 
įtakos turėjo 1.9 proc. pabran-
gę maisto produktai ir gaivieji 
gėrimai bei 1.4 proc. pabran-
gęs švietimas. 

Edvardas Šulaitis, III. 

Edvardas ir Robin Šulaičiai, 
gyvenantieji Roselle, EL, š.m. 
sausio 6 d. susi laukė šeimos 
prieauglio. Tą dieną gimė jų 
antrasis vaikas — Edvardas, 
svėręs 9 svarus ir 8 uncijas, ir 
buvo 21 colių ūgio. Iki šioliai 
Šulaičiai augino ketverių me
tų dukrelę Kateriną. 

Jaunas i s tėvas, kuomet gy
veno Cicero telkinyje, plačiai 
reiškėsi lietuviškoje veikloje. 
J is vaidino „Vaidilutes" teatre, 
šoko „Spindulio" taut inių šo
kių grupėje (ir dabar ja i dar 
priklauso), buvo Moksleivių 
ateit ininkų sąjungos centro 
valdyboje. Taip pa t vadovavo 
Cicero „Ateities" jaunių, o 
vėliau — vyrų krepšinio ko
mandoms, kurios dažnai rung
tyniaudavo lietuvių tarpe ir 
ten pelnydavo pirmąsias vie
tas . 

Tai j au trečiasis Edvardas 
Šulaičių šeimoje. Pirmasis yra 
spaudos darbuotojas bei įvai
rių organizacijų veikėjas, šiuo 
metu dar tebegyvenantis Cice
ro mieste. 

Beje, Edvardas III kasdien 
pastebimai auga ir stiprėja. 
Po mėnesio jo svoris siekė j au 
daugiau negu 13 svarų. Reikia 
manyti , kad ir toliau jis bus 
sveikas ir tvirtas! 

Noriu pirkti '90-'92 m. pravažia
vusio iki 80,000 mylių Chevrolet 
markės arba kitos amerikiečių 
firmos gamybos automobilį. 
Skambinti Rimui po 7 v.v. tel. 
773-843-9523. 

FOR RENT 
3 bedrm., 1-1/2 bath apt. 67 St 
& Kolmar Ave. vic. $670 a mo. + 
sec. deposit. Tel. 773-767-6503 
or 773-581-5563. 

Tėvas ir sūnus — abu žengia muzikos keliais Muz. Alvydas Vasaitis ir 
jau gražiai užsirekomenduojantis smuikininkas Valdas Vasaitis dalyvavo 
poetui Henrikui Naciui suruoštoje literatūrinėje popietėje Lietuvių dailės 
muziejuje. Lemonte. vasario 22 d. 

Išnuomojamas 5 kamb. 2 
mieg. apšildomas butas. 

Richmond Ave. 
netoli 51 st St. 

Tel. 773-476-7394. 

Panevėžyje parduodamas nau
jas, dviejų aukštų, 8 kambarių, 
pilnai įrengtas namas. Yra 2 ga
ražai, visos komunikacijos. Tel. 
718-278-0266 arba Panevėžyje 
011-370-54-56-026 
laikome patartu bendram darbu plėtoti 

sodininkystės-daržininkystes produktu, 
gamybos verslą tam naudojant esančią 
gerame stovyje murinę vaisių saugyklą, 
užimančią 5.050 m3 plotą, kurioje yra 
įrengtos kameros vaisių saugojimui su 
reguiuojama 0"C tempsralura (pastoto vertė 
- 267.474 ttaO- Pastatas stovi prie naųų 
vandens nutekamųjų valymo įrengimų 

įrengti vaisių, daržovių 
perdirbimo Uniją, šaldymo kameras (arba 
Pastate galima įrengti vaisių. 

vystyti verslą nesusijusį su žemes ūkiu). 
Aplink yra dtižx*a< sodai, aurjnama daug 

[vairių rusių vaismeozių, vaiskrOmų, didei 
brasMų plotai. 
Visa tai ant Nemuno kranto. pušaukeleĮe 

tarp Kauno ir Jurbarko (Klausučiuose). 
Paiogt»auaiael*Tmgerlk«lBi daug pigios 
darbo jėgos. 

BesirJornrt«jsskambfiti:1-370-4»43e88 
arba rąžyti: Romas Pavaląs. Ktaueufiai, 
TateaaJurt)artoraJ.,LJt»jarm 

FOR RENT 
Fumished sleeping bedrm. tor 

non-smoking mature person. 
$70 per week. Utilities incld. Tel. 
706-863-4926. 

Išvykstame į Lietuvą ir skubiai 
parduodame '90 m. Ford Escort 
GT automobilį gerame stovyje. 
Geras variklis. $1,150. Tel. 765-
497-0356. 

fc 

ra 
Vokia nuo 

1921 m. 
8900 SOUTH ARCHER ROAD, WIIXOW SPRINGS, ILLINOIS TEL 708.839.1000 

Šešios pokvlių salės - tinka įvairioms progoms 
Puikus maistas, 

geriausi gėrimai, 
malonus 

aptarnavimas 
35 iki 40 svečių 

40 iki 60 svečių 

A l I O K 1 0 0 M 
60 iki 100 svečių 

Ar mėgstate šokti? 
šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

Y 

100 iki 135 svečių 

fUfS 

125 iki 175 svečių 

225 iki 550 svečių 

CLASSIFIED GUIDE 

JEI RUOŠIATĖS SIŲSTI SIUNTINIUS AR 
KOMERCINES SIUNTAS 1 LIETUVĄ, LATVUĄ, 

ESTIJĄ, RUSIJĄ, LENKMĄ BALTARUSIJĄ, 
UKRAINĄ AR KARALIAUČIAUS SRITj, 

KREIPKITĖS | ATLANTIC EXPRESS CORR 

Chicago 773-434-9330 / 800-773-SENO 
Lemont 630-257-6822 
Cleveland 216-481-0011 
N e * York 914-258-5133 
Rochester 716-223-2617 
Brooklyn 718-348-4709 
Boston 617.664-6914 
S t Pele Beach 813-367-5663 
Pittsburgh 412-381-6281 
Vilnius 370-2-736-336 

VISOS TRANSPORTO PASLAUGOS 

H\^^ 
Sąžininga dirbanti moteris (turi 

"žalią kortelę") nori išsinuomoti 
nebrangų butą ar kambarį sa
vaitgaliams Čikagos šiaurės-
vakarų rajone. Siūlyti tel. (708) 
422-3132. i 

išnuomojamas 
1 mažas kamb. su 

baldais ir šaldytuvu 
antrame privataus namo 

aukšte. Tai. 773-925-7428. 

Prie 66 St ir Kedzie Ave. iš
nuomojamas 3 kamb. bt. su 
virtuvės įrengimais ir apšildymu 
$380 į men. Skambinti 708-425-
7160. 

MACHINIST 
RapkJly growmg company seeking 

machinist, 
Mktimum 3years axparianca. 

CNC maohining center 
and manual mtlts. 

Excellent working conditions and 
benefits. Salary commensurate v»i1h 

work experience. 
Please apply in person: 

C & F MAČHINE CORP. 
176 Covtnįton Drtva, OtoorrįngrJala, IL 

(630)924-0300 

Puiki proga moteriai, teisėtai atvyku
siai į JAV. mokančiai virti ir namų 
ruošos darbus. įsikurti šiame krašte. 

Rašykite: Villa St Joseph 
P.O.Box155 

Thornpeon, Ct 06277 

INCOMETAX 
SERVICE 

Dabartiniai pajamų mokesčių 
įstatymai žymiai apsunkino ir ateityje 
apsunkins metinį mokesčių formų 
užpildymą. Profesionaliam, sąžinin
gam ir konfidecialiam patarnavimui 
kreipkitės: 

PRANAS G.MEILE. CPA 
4931 W. 95th St., 

OakLawn.IL 
sekmadieniais, nuo vasario 1 d. -
Pasaulio lietuvių centre, Lemont 

Tel. raštinė 706424 -4425 

r 
\ HLA.Wr A l i 

1998 m. rugsėjo 12-19 d. 
Laivu S.S. Independence aplankysime Honolulu, Kauai, 

Maui, Hilo ir Korta. 
Kelionę Havvaii valstijoje galima pratęsti. 

Kaina nuo $1,9% iki $2,371 
(priklauso nuo kajutės laive) 

\ kainą įskaitoma: 
• skrydžiai iš visų pagrindinių JA V miestų į Honolulu ir atgal; 
• dvivietė kajutė 
• pilnas maistas 
• įvairios programos laive 
• visi uostų mokesčiai 
• Hawaii valstybiniai mokesčiai 

Skelbta kaina galioja įmokėjus pradinį $300 mokestį iki kovo 
10 d. Po kovo 10 d. kaina pakyla $391. 

VYTIS TRAVEL 
40-24-235 St. 

Douglaston NY 11363 
Tel. 718-423-6161; 1-800-778-9847 

ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 
E L E K T R O S 

ĮVEDIMAI—PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

D B O K lauko priežiūros darbų | B 
scaping/maintenance) bendroves savi
ninkas. VVasNngton. D.C., laiko dartU-
ninko, kuris galėtų atlikti lauko priežiOroe 
darbus. Pradinis mokestis $6 į valandą. 
Galima dirbt 10-12 valandų per dieną su 
viršvalandžiais. Reikalingas darbo 
leidimas. Suteikiamas pigus butas - $130 
mėnesiui Kreiptis tel (202)244-2373. 

kamb. 1 mieg. butas 67 & Kedzie 
apyi. $355 į men. + „security". 
Tel. 778-778-1481 . 

AUTOMOBILIO, NAMU. SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUOMAS. 

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

FRANK ZAPOUS 
32081/2 West95th Street 

Tel. (708) 424-8664 
(773)581-8664 

DAŽYMAS / DEKORAVIMAS Co. 

DAŽYMAS • STALIAUS DARBAI* 
TAPETAVIMAS • PLYTELIŲ 

KLIJAVIMAS • DRAUDIMAS • 
REKOMENDACIJOS* DAUGIAU 

KAIP 15 METU PATIRTIS • 

T e l . 7 0 8 - 4 5 8 - 6 0 3 3 
a r b a 8 4 7 - 3 6 1 - 3 0 1 5 

J KS CONSTRUCTION 
"Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 

aliuminiaus ir kt. Turiu darbo 
apdraudą. R.Jankauskas, 

tel. 708-728-0208 

Nanny, pouaskaeper live-in. 
Best joto and salary is yours rf you 

love children, ctean well and speak 
English. References needed. 

Call my office, tel. 630-466-7828 

SrASVS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rOsių, vonių ir virtu

vių įrengimas; priestatai; kerami
kos plytelės; „sdings", „sorfits", 

„decks", „gutters, plokšti ir„shingto* 
stogai; cementas, dažymas. 

Turiu darbo draudimą. 
S.Senefts Te/. 690-241-1912 

AMBER CONSTRUCTION CO. 
Dengiami stogai, kalamas „siding*, 
atliekami cemento, „plumbing" bei 

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

Skambinti Sigitui: 
T a i : 773-767-1829 

HOME CARE LINKS, INC. 
24 hrs. Live-ln jobs for 

English speaking 
caregivers. 

Call 630-585-7370 

A nanny noodod for 2 chedren, 
3 yrs. & 6 mos., to live in. Work 
hrs. Mon. tru Fri. English speak
ing, references & green card re-
ųuired. Tel. 708-447-4540. 

MOVIMO 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

G E D I M I N A S 
7 7 3 - 8 2 5 - 4 3 3 1 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

2346 W 69th Street 
Tel.: 773-776-1486 

S IŪLOME DARBUS! 

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

ALLCARE 
Employment Afency 
Te l . 7 7 3 - 7 3 6 - 7 9 0 0 

GREIT PARDUODA 

(771)! 
(708)425-7189 

MMAS LSTANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 

• Nuosavybių įkainavimas veltui 

• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

C\~+wu KMECKREALTOR8 
\JBWJKyfym 7922 S.PUaaH Rd. 

- * > > ^ l 4366 SArcher Ave. 

DANUTĖ MAYER 
773-284 -1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danus? Mayer. Ji pro
fesionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. įkainavimas veltui. 

REALMARTII, Ine 
8C02 S. PuiasU Rd. 
CMcafoJjL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirtdme bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite 
B U D R A I Č I U I 

Pegar 773-301-0307 51N.77HK4100 
Fn. 775-3eV3S87 

ACCENT REALTY 
5265 West95th Street 

Oak Lawn. HKnois 60453 

Bus. 706-636-9400 
Res. 708423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pir
kime ir pardavime mieste ir 
pnemesčiuose 

V V A G N E R 

MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Puleski Rd. 
Tel. (773) 581-4111 

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pat
ogiu „lay-away" planu. At
liekame visus foto laboratorijos 
darbus. 
Darbo vai.: kasdien 8 v.r.-o v.v.; 
ieštd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd. 
uždaryta. Antrad. ir trečd. su
sikalbėsite lietuviškai. 

3314VV.63SL 
Tel. 773-776-8998 

BAJCEPOJRM Î 

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

Tel. 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir (vairūs tortai 
• Lietuviškas maistas—"catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

KAVINĖ 
350 N. Clark, Chicago, U 60610 

TeL 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

m 

http://OakLawn.IL
file:///JBWJKyfym


9 JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

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

Tel. (773) 476-2655; Fax (773) 436-6909 

KREDITO KORTELES IR JŲ SKOLOS 
Kredito kortelės palengvina 

apsipirkimą. Nereikia nešio
tis pinigų — tik vieną plasti
kinę kortelę. O gale mėnesio, 
užmokėjus, visą padarytą sko
lą, nereikia mokėti net ir pro
centų. Tačiau yra didelė pa
gunda pirkti daugiau negu 
išgali, daugiau nei galėsi 
mėnesio gale užmokėti. Ypač 
švenčių laikotarpyje, nori vi
sus apdovanoti, nori gražiai ir 
turtingai šventes praleisti, o 
tas kainuoja pinigų. Tur int 
kortelę ir negalvojant galima 
daugiau ir neprotingai išleis
ti. O dabar, praėjus šventėm, 
ateina tų pirkinių rezultatai 
— didžiulės sąskaitos, kurių 
greitai neužmokėjus, auga 
dideli procentai, ir ta ip grims-
tame vis daugiau ir giliau į 
skolą. O, be to, dar ateina pa
vasaris, reikia naujų drabužių 
ir pan. Ir vėl išlaidos! Ką da
ryti? Štai keletas patarimų: 

1. Nustoki te p irkę kredi
to kortele. 

Jus niekada neatmokėsite 
kredito kortelės skolų, jei ne
nustosite jomis naudotis. Sa
kydami, kad naudojant kredi
to kortelę (ar debito kortelę, 
kurią naudojant, išimami pi
nigai tuojau iš jūsų banko 
sąskaitos), yra greitas ir pato
gus prekių pirkimo būdas, j ū s 
tikjsjĮ^e apgaudinėsite! Ap
skaičiuokite, kiek kredito kor
telių procentai kainuoja me
tuose. Tai sužinoti galite maž
daug padaugindami visą kre
dito kortelių skolą iš procentų 
vidurkio, kurį jūs mokate. 
Sakysime, esate skolingas 
12,000 dolerių visoms ketu
rioms kredito kortelėms, ku
rias tur i te ir mokate nuo 12% 
iki 14%. Tai sudaro maždaug 
1,560 dolerių per metus vien 
tik už procentus. Je i ir tai ne
privers susimąstyti ir kuo 
greičiau^ stengtis atmokėti 
kredito kortelės skolas, ta i 
jau niekas kitas jums ne
padės. 

2. Sujunkite v i s a s s k o l a s 
(consolidate). 

Jei jūsų skolos yra išskirs
tytos keliose kredito korte
lėse, sujunkite tas skolas, pa
silikite tik vieną ar dvi kredi
to korteles. Taip bus lengviau 
sekti skolų mokėjimo eigą. 
Bet būkite atsargūs ir ne
perženkite leistos kredito su
mos. Žiūrėkite, kad skola 
būtų žemesnė, negu 85% j u m s 
teikiamo kredito. Jei balansas 
viršytų 85%, tai bankas gali 
reikalauti iš jūsų didesnių 
procentų. Ir čia neįsiskai-
čiuoja pavėluoto mokėjimo 
bauda, kas gali sudaryti d a r 
20 dol. 

3. Mokėkite dažnai , m o 
kėkite iš anksto. 

Jei turite skolą kredito kor
telėje, geriausia ją apmokėti 
kuo greičiau. Nelaukite pa
žymėtos datos, kada jums rei
kia mokėjimą pasiųsti. Jei 
turite atliekamų pinigų, pa
siųskite tuojau bankui (išda
vusiam kredito kortelę), ne
laukite sąskaitos. Kodėl ta ip 
skubėti? Dauguma bankų 
apskaičiuoja procentus, re
miantis kiekvienos dienos ba
lanso vidurkiu, j kurį jeina ir 
nauji pirkiniai. Jei tu r i t e 
skolą kredito kortelės sąs
kaitoje išdavusiam bankui , 
procentai už naujus pirkinius 
yra tuojau įskaičiuojami, ne
paisant pažadėto malonės lai
kotarpio. Jei nėra naujų pirki
nių, tai kaip galima greičiau 
sumažinkite dienos balanso 
vidurkį ir tada mokėsite ma
žiau procentų. 

4. į s igyki te ž e m o procen

to kredito korte lę . 
Jei turite gero — patikimo 

pirkėjo vardą ir vis tiek dabar 
mokate daugiau negu 15%, 
tai jūs nelabai stengiatės 
turėti mažiau skolų, sako 
Robert Heady, „Bank Rate 
Monitor" leidėjas, kuris stebi 
kredito kortelių procentų 
dydį. Rinkoje šiuo metu yra 
daug pasiūlymų. Jei norite 
susipažinti su jais, tai susi
siekite su RAM RESEARCH 
kompiuteryje: www.ramre-
search.com arba nusiųskite 5 
dol. CardTrak, Box 1700, 
Frederick, MD 21702. Arba 
JBank Rate Monitor" kompiu
teryje — www.bankrate.com 

5. Nega lvok i te , kad jūsų 
skolos problema y r a maža. 

Daugumas bankų reikalau
ja už turimą skolą 2% ar 3% 
numokėjimo kas mėnesį. Tai 
vadinasi „minimum monthly 
payment". Bet jei jūs tik tiek 
tenumokate, niekada nepada
rysite pažangos. Pvz. asme
niui, kuris daro minimalų 
mėnesinį numokėjimą turi
mai 5,000 dolerių skolai (iš 
15%), reikės 32 metų, kad at
mokėtų tą skolą. Vien tik pro
centai už skolą sudarys 7,800 
dolerių. Bet, jei tas asmuo kas 
mėnesį pridėtų nors 10 dole
rių daugiau, j is tą skolą at
mokėtų per pusę minėto laiko 
ir sutaupytų 3,000 dolerių. O 
jei pridėtų 75 dolerius kas 
mėnesį, jis tą skolą atmokėtų 
per truputį ilgiau nei 4 metus. 

6. Skolos numokėjimas. 
Jums gali padėti, jei steng

sitės numokėti skolą per tam 
tikrą laiką. Pvz., jei jūsų sko
la yra 5,000 dolerių (iš 15%), 
jūs ją galite numokėti per 3 
metus, mokėdamas po 175 do
lerių į mėnesį. Su skaičiavimo 
aparatėlio pagalba apskai
čiuokite mėnesinį mokėjimą. 
Kai kurios kompiuterių pro
gramos (pvz., „Microsoft 
Works") irgi gali padėti jums 
padaryti reikalingus aps
kaičiavimus. Ir Web puslapiai 
(sites) teikia informaciją šiuo 
reikalu, www.smartcalc.com 
galite rasti kalkuliatorius, ku
rie padėtų jums apskaičiuoti, 
kiek reikia mokėti, kad skolą 
greičiau numokėtumėte. 

7. Bėdos atveju. 
Jūs galite ieškoti pagalbos 

įvairiose skolininkų patarėjų 
įstaigose (dėbt counceling ser-
vices), pvz., „Dėbt Councelors 
of America" (800-680-3328). 
Jie gali padėti jums sudaryti 
biudžetą, tar t is su kredito
riais, kad sumažintų jūsų 
skolą ar procentus. Bet jei 
įsijungtumėte į tokią progra
mą, kurioje viena skolas nu
mokėti padedančių įstaigų 
perimtų iš jūsų skolų mo
kėjimą, ar tartųsi su kredito
riais, jūsų kredito įvertinimas 
(credit report) nukentėtų — 
būtų blogai vertinamas atei
tyje. Įsijunkite į šias progra
mas tik tada, kai nepajėgiate 
pats padaryti minimalaus 
mėnesinio mokėjimo. 

8. Šokinėj imas nuo vie
nos kredito kortelės prie 
kitos. 

J ū s galite pasinaudoti laiki
nu sumažintu procentu, per
keliant skolas iš vienos kredi
to kortelės į kitą, bet čia rei
kia gerokai padirbėti. Ge
riausiai šis metodas tinka 
tiems, kurių skolos yra ma
žesnės, negu 5,000 dolerių. 
Atsižvelgiant į jūsų kredito 
kortelės „credit l imir, gal 
turėsite išdalinti didesnes 
skolas tarp kelių mažų pro
centų kortelių. O tai dažnai 
pavirsta į žaidimą, vadinamą 

DRAUGAS, šeštadienis, 1998 m. vasario 28 d. 

Čikagoje besilankydamas, Kauno arkivysk. metropolitas Sigitas Tamkevicius susipažino su „Lietuvos Našlaičių 
globos' komiteto nariais „Seklyčioje". Iš kaires: Dana Bazine, arkivysk. S. Tamkevicius, Albinas Smolinskas, 
Nijolė Maskaliuniene. 

„musical chairs". Jums gali 
tekti perkelti kortelės skolą ir 
vėl į naują kredito kortelę, 
prieš baigiantis laikinam su
mažinto procento laikotar
piui. Rizika yra, kad gali 
pritrūkti laikinų žemų pro
centų (teaser-rate) kredito 
kortelių. Viena galimybė bū
tų prašyti banką, kad pra
tęstų žemą pirminį procentą 
(teaser-rate) dar 6 mėne
siams. 

Jei naudojate skolų per
kėlimą į laikiną žemų pro
centų „teaser-rate" kredito 
korteles, atsisakykite senųjų 
kredito kortelių raštu. Perke
liant turimą kredito kortelių 
balansą į naują kredito korte
lę, nereiškia, kad jau atsisa
kote savo senosios kortelės. Ir 
jei turite per daug galiojančių, 
bet nenaudojamų kredito kor
telių, į j u s gali būti žiūrima, 
kaip į didesnės rizikos klien
tą, duodant daugiau kredito. 

9. Nepraleiskite mokė
j imo terminų. 

Nesinaudokite pasiūlymais 
kurį laiką nemokėti už prekę, 
arba mokėti iš anksto atei
nančio mėnesio minimalų 
mokėjimą, nes taip procentai 
auga ir tai tik padidina jūsų 
skolą. 

10. „No eąuity, n o 
thanks". 

„Home eąuity" paskola gali 
jums padėti užmokėti kredito 
kortelių skolą, sumažinti pro
centus ją mokant ir pasinau
doti mokesčių nurašymui. Bet 
atsiminkite: „Home eąuity" 
paskola yra gauta už jūsų 
nuosavybę — namą. Jei tos 
paskolos neužmokėtumėte, 
galite prarasti namą. Taip pat 
saugokitės žmonių, kurie 
siūlo taip vadinamą „no-
eąuity" paskolą iki 125% jūsų 
nuosavybės vertės. Mokesčiai 
už tokią paskolą yra labai 
dideli ir galite jaustis tiesiog 
pagautas savo namuose, kaip 
spąstuose, nes negalite iš jų 
išsikelti, ar juos parduoti ke
liolika metų. kol išmoHėsite 
skolą. 

11. Skol in imasis inves ta 
vimui . 

Jei jūs esate daug skolingas 
įvairioms kredito kortelių 
įmonėms, nėra protinga turėti 
riebią banko sąskaitą, inves
tuoti į akcijas, ar dėti pinigus 
į pensijos planą, kaip 401 (k). 
Taupymas ir investavimai yra 
labai svarbūs jūsų ateičiai, 
bet atidėkite tai keliems me
tams, kol išmokėsite savo sko
las. 

Jei atmokate kredito kor
telės skolas, jūs gaunate tiek 
palūkanų, kokio didumo yra 
kredito kortelės procentai. 
Pvz.. jei užmokate 1.000 dole
rių kortelės skolos (iš 16%), 
jūs gavote 16% palūkanų. Pa
lyginkite tai su 5%, kuriuos 
gaunate už taupymo lakštą 

(CD). Taip pat ir su akcijoms, 
nors akcijų birža yra dabar 
tvirta, bet nieko neprižadama 
ateičiai. 

O galbūt norėtumėte skolin
tis iš jūsų pensijos plano (re-
tirement plan), kad užmokė
tumėte kredito kortelės skolą. 
Procentai galbūt bus žemesni, 
o 401(k) planuose jūs mokate 
procentus pats sau. 

Kaip matote impulsyvus 
pirkimas kredito kortelėms, 
nereiškia tik palengvinimą 
pirkti, bet daug ką gali ir pri
veda prie bankroto ribos. 
Todėl visada pirkdami su kre
dito kortele, gerai pagalvo
kite, ar turėsite užtenkamai 
pinigų, atėjus mėnesio galui, 
tą skolą užmokėti. Pagalvo

kite, ar daiktas, dovanos, ir 
pan., jums tikrai reikalingos? 
Nors kredito kortelė nėra pi
nigai, bet laikykite ją pinigų 
vietoje — ir leiskite — pirkite 
tiek, kiek turi te pinigų, nes 
kitaip pakliūsite į didelę bė
dą. Skolas visada reikia už
mokėti, o kredito kortelių sko
la dar, be to, ir didėja, nes 
mokate didelius procentus už 
tokiu būdu pasiskolintus pini
gus. Atsargiai pirkite su kre
dito kortelėmis, nes yra didele 
pagunda ir labai lengva išleis
ti daugiau, negu išgalite. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi-
cago Tribūne", 1998.02.23 

Dangaus vartai siauri, pra
garo plačiai praviri. 

Vilniaus universiteto Baltojoje salėje š.m. vasario 10 d atidaryta paroda 
..Herbas Lietuvoje KIV-XX a.". Eksponatai paimti iš universiteto muzie
jaus bei bibliotekos fondų. N'uotr. Eltos 

DEVYNERIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS 

A.fA. 
ANDRIUS VAITKUS 

rKaip norėčiau, pavasario pumpurui bręstant. 
Dar paklausyti varnėnų džiaugsmingos dainos..." 

Dievas p a š a u k ė į A m ž i n u o s i u s N a m u s m ū s ų 
m y l i m ą Vyrą, Tėvelį ir Senelį 1989 m. kovo 6 
d ieną . 

M a l d a u j a m e , Viešpa t ie , s u t e i k J a m Amžiną 
R a m y b ę . 

Nul iūdę : ž m o n a M a r i j a , d u k r o s G r a ž i n a 
ir Ž i v i l ė su» š e i m o m i s , s e s u o P e l a g i j a L i e t u 
v o j e . :l 

•i 

Po ilgos ligos 

AtA. 
JUOZUI MITKUI 

į A m ž i n u s N a m u s iškel iavus, n u o š i r d ž i a u s i ą 
u ž u o j a u t ą r e i šk iu našlei poetei DANAI, d u k r a i 
VIOLETAI GEDGAUDIENEI su š e ima , s ū n u i 
G I E D R I U I i r g iminėms . 

Valerija Baltušienė 

L I E T U V I Ų L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I Ų 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

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

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO LITHUANIA 
4330 So. California 4605 So. Hermitage 

ALL PHONES 

1-773-523-0440 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 
MARQUETTE PARK 2533 VV. 71 ST 

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

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

ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-476-2345 

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

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 1424 S. 5 0 AVENUE 
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 

CHICAGO, 6 8 0 1 BELMONT 
ALL PHONES 

1 -708-652-5245 

DAVID GAIDAS. Jr 
AND FAMILY 

GAIDAS-PALOS 
FUNERAL H O M E 
KALBAME LIETUVIŠKAI 

PALOS HILLS 
11028 S. Southwest Hwy. 

(OTHER LOCATIONS AVAILABLE) 

1 - 7 0 8 - 9 7 4 - 4 4 1 0 

MARIAUS BUIVYDO LAIDOTUVIŲ PASLAUGOS 
* Pilnas visokio pobūdžio laidotuvių sutvarkymas' 

Palaikų perkėlimas perlaidojant Lietuvoje. 
Reikalingi dokumentai gali būti sutvarkyti pas jus namuose. 

'Laidotuves pravedamos lietuviškomis tradicijomis' 
Laidotuvių namai patogiose vietose. 

Mirties atveju ar kitais klausimais skambinti 
te l . 6 3 0 - 2 4 3 - 0 0 0 3 

P.O. Box 27 
Lemont, IL 60439 

http://www.ramre-
http://search.com
http://www.bankrate.com
http://www.smartcalc.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\ 

Almos fondas tebeauga! 
Birute Jasaitiene. JAV LB So
cialinių reikalų tarybos pirmi
ninke džiaugiasi, kad mūsų 
tautiečiai dosniai remia Lietu
vos Respublikos prezidento 
žmonos Almos Adamkienės 
fondą, kuris įkurtas per 
..Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetą ir skirtas padėti lan
kantiems mokyklas vaikams, 
ypač daugiavaikių ar netur
tingų šeimų, neturinčių net už 
ką priešpiečius vaikučiams 
įdėti. Šią savaitę Almos fondui 
aukas atsiuntė: 100 dol. Cice
ro, IL, apylinkės lietuviai; vie
na moteris iš Bostono, pra
šiusi neskelbti savo pavardės, 
taip pat 100 dol.; Irena Ga-
runkštienė iš Orland Park, IL, 
atsiuntė 50 dol. ir sveikinimus 
Almai, kuri nuo ketvirtadie
nio, vasario 26 d., j au yra pri
siekusio LR prezidento žmona. 
Aukos nurašomos nuo federa-
linių mokesčių. Čekius rašy
kite: „Lietuvos Našlaičių glo
bos" komitetas, 2711 West 
71st Street, Chicago, IL, 
60629. pažymėkite, kad tai 
skirta Almos fondui. 

Paulius Jurgutis , neseniai 
apsigyvenęs Čikagoje, apsi
lankė „Drauge", nusipirko 
knygų už tikrai didelę sumą, 
taip pat užsisakė dienraštį. 
Jis yra žinomos dailininkės 
Danguolės Jurgutienės iš 
Farmington, MI, sūnus. 
Džiaugiamės turėję progos su
sipažinti su jaunu lietuviškų 
knygų skaitytoju. Kaip būtų 
šaunu, jeigu daugiau jaunuo
lių pasektų šiuo pavyzdžiu! 

Vyresniųjų l ietuvių cen
tre, „Seklyčioje", trečiadienį, 
kovo 4 d., 2 vai. p.p., bus svei
katingumo paskaita — kalbės 
dr. Vilija Kerelytė tema 
.Vitaminų nauda, tiksliai juos 
vartojant". Visi maloniai kvie
čiami dalyvauti, pasiklausyti 
ir įsigyti daugiau žinių sveika
tos klausimais. Po paskaitos 
bus bendri pietūs. Atvykite! 

Dainava išugdė dainuo
jančius dainaviečius... Kokia 
stovykla gali apsieiti be 
dainų? Darius Polikaitis joje 
nuo pat mažumėlės stovykla
vo, vėliau pats vadovavo dai
navimo pamokoms, laužų pro
gramoms, o šiuo metu labai 
sėkmingai vadovauja „Daina
vos" ansambliui, kuris įsikū
rė, dar ir prieš Dariaus 
tėveliams Dainavos kalneliais 
bėgiojant. Ir kone visi kiti da
bartinio „Dainavos" vyrų ok
teto nariai bei talkininkai (Vi
das Neverauskas, Vytas Čup-
linskas) patyrę Dainavos sto
vyklavietės malonumus. Tad 
galima suprasti, su kokia 
meile jie ruošiasi koncertui 
kovo 21 d. Jaunimo centre, 
įsigykite bilietus iš anksto 
„Seklyčioje" ar PLC krau
tuvėlėje, nes, galime būti tik
ri, kad ir kiti, bet kuomet 
turėję ryšį su mylima Daina
va ar „Dainava" koncerte da
lyvaus. Juk Dainava švenčia 
40 metų gimtadienį! 

Kun. Algirdas Paliokas, 
SJ, aukos Mišias Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioje 
kovo 8 d., 11 vai. r., minint 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo šventę. Mišių metu 
giedos sol. Dana Stankaitytė, 
vargonuojant muz. Faustui 
Stroliai. Taip pat giedos misi
jos choras, vad. Birutės Moc
kienės ir Rasos Poskočimie-
nės. Po Mišių didžiojoje Pa
saulio lietuvių centro salėje 
bus akademinė ir meninė 
minėjimo dalis, programai 
vadovaujant Daivai Meilienei, 
Korp! Neo-Lithuania vyr. val
dybos vicepirm. Minėjimą ren-
gi.i Amerikos Lietuvių tau
tines sąjungos valdyba ir 
kviečia visus šventėje daly-

Ar Jūsų organizacija pa
siuntė sveikinimą į „Draugo" 
rengiamo pavasarinio koncer
to programinį leidinį? Kaip 
buvo skelbta, koncertas ruo
šiamas kovo 29 d., sekma
dienį, Jaunimo centre. Ka
dangi „Draugas" visuomet 
rengia koncertus su ypač gera 
ir skirtinga programa, iš To
ronto pakviestas vyrų choras 
„Aras", tad susidaro nemažai 
išlaidų. Jūsų reklamos ar 
sveikinimai programiniame 
leidinyje labai padės tas iš
laidas sumažinti ir galbūt vie
nas kitas doleris liks pačiam 
„Draugui" — juk koncertai 
ruošiami jo paramai. 

Romas Pūkštys, Transpak 
siuntinių siuntimo agentūros 
savininkas, daug kartų pasi
tarnauja tautiečiams, neimda
mas atlyginimo, siunčiant 
knygas į Lietuvą. Pastarosio
mis dienomis Lietuvos Kata
likų mokslo akademijai Vil
niuje Transpak dėka buvo 
pristatyta 220 egz. prof. Vy
tauto Vardžio redaguoto vei
kalo „Krikščionybė Lietu
voje", o dar 200 egz. šios 
knygos pasiųsta Lietuvos 
viešosioms bibliotekoms per 
Martyno Mažvydo valstybinę 
biblioteką Vilniuje. Už per
siuntimą Romas Pūkštys ne
ėmė atlyginimo. Leidėjų var
du jam nuoširdžiai padėkojo 
vykdomojo komiteto pirminin
kas Jonas Kavaliūnas ir iž
dininkas Bronius Polikaitis. 

Marąuette Park Neigh-
bors organizacija, kuriai 
priklauso ir lietuvių, šaukia 
susirinkimą ketvirtadienį, ko
vo 5 d., Monument of Faith 
Christian Center, 2750 W. Co-
lumbus, patalpose. Pradžia 7 
vai. vak., bet jau 6 vai. bus 
atidarytos durys. Kviečiami 
neseniai atvykę lietuviai, no
rintys pasiinformuoti imigra
cijos klausimais; taip pat bus 
galima pasitikrinti krau
jospūdį, cholesterolį, cukraligę 
ir kt., nes dalyvaus medicini
nis personalas iš Cook County 
ligoninės; kviečiami visi, ku
riems rūpi apylinkės saugu
mas. 

MIRĖ JUOZAS MITKUS 

Žinomas lietuvių visuo
menės veikėjas Juozas Mit
kus, gimęs 1907 m. liepos 5 d. 
Kruonio valsčiuje, Trakų aps
krityje, mirė Los Angeles, CA, 
š.m. vasario 15 d., palikdamas 
žmoną poetę Daną Mickutę-
Mitkienę ir vaikus. Palaidotas 
Los Angeles vasario 20 d. 

1997 M. SUVALKIEČIU 
VEIKLOS APŽVALGA 

Žmogus, kuriam teko pergy
venti žiaurią Sibiro tremtį, 
sulaukė gilios senatvės. Jau 
suėjo 60 metų nuo suvalkiečių 
ūkininkų streiko Lietuvoje. 
Sukilimui nepavykus, keletas 
jo vadovų buvo suimti, kai ku
riems įvykdyta net mirties 
bausmė. Juozui Kavaliūnui 
pavyko pabėgti. Vėliau mir
ties bausmė buvo pakeista 
kalėjimu. Policija surado be
sislapstantį Kavaliūną ir 
uždarė į kalėjimą. Ten jis 
išbuvo iki sovietinės okupaci
jos. 

Prasidėjus trėmimams į Si
birą 1940 m. birželio 14 d., 
Kavaliūnas su šeima buvo vie
nas iš pirmųjų uždarytas į 
vagoną. Po ilgos kelionės pri
važiavo netoli Baikalo, prie 
Laptevų jūros. Čia visus lietu
vius išsodino ant pliko lauko, 
laikė du mėnesius kone be 
maisto. 

Prasidėjo masinis mirimas 
— 15-20 žmonių kasdien. Čia 
mirė ir J. Kavaliūno šeima. 
1941-1956 m. jis pats atsidūrė 

Krasnojarsko krašte. Kai di
džiausias pasaulio galvažudys 
Stalinas buvo „pragaran nujo
tas", Kavaliūnas sugrįžo į Lie
tuvą. Į gyvenimo pabaigą jis 
nusprendė nieko nevalgyti ir 
mirti badaudamas, kaip jo 
šeima prie Baikalo. Mirė 1975 
metais, palaidotas Kudirkos 
Naumiesčio kapinėse.. . Štai 
kokie tvirti yra suvalkiečiai! 

Suvalkiečių draugija Čika
goje įsteigta 1938 m., tad šie
met ruošiasi paminėti sėk
mingos veiklos 60 metų su
kaktį. Pernai lapkričio 21 d. 
Vytauto Didžiojo šaulių na
muose nariai gausiai susirinko 
aptarti tolimesnę veiklą ir 
išsirinkti valdybą, kuri turės 
dirbti dvi kadencijas. Susirin
kimą atidarė pirm. Alex Na-
vardauskas, pranešdamas 
malonią žinią, kad per metus 
niekas nemirė ir nėra ser
gančių narių. Minutės susi
kaupimu pagerbti anksčiau 
mirusieji. Gerai parašytą pro
tokolą perskaitė sekr. Regina 
Petrauskienė. J i s priimtas 
plojimu. 

Į draugiją įstojo keturi nauji 
nariai: Lavenora Paketuris , 
Rimutė Krumplienė, Jonas 
Krumplys ir Vladas Zinke
vičius. Pirmininkas pasi
džiaugė, kad buvęs renginys 
— gegužinė — buvo sėkmin
gas. Visiems gerai pažįstamas 
muzikantas su dainininke 
linksmino svečius, šeiminin
kės vaišino lietuvišku maistu, 
o taip pat buvo progų laimėti 
vertingų dovanų. Pasiūlyta 
kitais metais ruošti du pa
našius renginius. 

Revizijos komisija, suside

danti iš Alex Žako ir Stasės 
Rudokienės, lapkričio 13 d. 
patikrino draugijos atskaito
mybę. Jokių klaidų nepaste
bėta. Buvo keli nariai, ku
riems reikėjo sveikatą taisyti 
ligoninėje. Tai: Sue Cheplis, 
Ona Galvičius ir Dolores 
Čičelis. 

Valdybos rinkimams vado
vauti pakviestas Alex Žakas. 
Valdyba perrinkta gausiu plo
jimu, tad 1998 ir 1999 m. ka
dencijai ją sudaro: Alex Na-
vardauskas — pirmininkas, 
Helen Vilkelis — vicepirm., 
Regina Petrauskienė — sekr., 
Sue Cheplis — ižd., Anelė 
Ramanauskiene — renginių 
vadovė. Revizijos komisija: 
Alex Žakas, Stase Rudokienė 
ir Alfonsas Čičelis. 

Gegužės 24 d. Šaulių na
muose vel numatyta gegužinė; 
pusmetinis susirinkimas bus 
gegužės 22 d., o metinis — 
lapkričio 20 d. Paskirtos au
kos: „Draugui", Draugo fon
dui, „Margutis II" radijui, 
Šluto radijui, BALFui. Iš viso 
paskirta 325 dol. aukų. 

Kad gerai vyktų tęsti ne
lengvą organizacinį darbą, 
kviečiami visi nariai, kurie 
tik gali, jungtis į bendrą 
talką. Valdyba visuomet lau
kia gerų patarimų. 

Dienotvarkei pasibaigus, 
pagiedotas Lietuvos himnas. 
Susirinkimas praėjo nuotai
kingai ir gražiai. Visi dalyviai 
buvo pakviesti pasivaišinti. 
Vaišes paruošė renginių va
dovė A. Ramanauskienė su 
padėjėjomis Emma Balzeriene 
ir M. Naujokiene. 

Alex Navardauskas 

DRAUGO FONDAS 
4545 W. 63rd Street 

Chicago, IL 60629 
Tol. 773-585-9500 

PRADEDAME PAVASARIO VAJŲ 
Ankstyvas šių metų pavasa

ris. Prieš saulę j au šildosi 
piršto ūgio narcizų, pinavijų 
daigai, Florida pavirtusioje 
Čikagoje. Galvas kelia kroku-
sai ir kitos pavasario gėlės. 
Pavasarinės gyvybės kvapas 
jau skleidžiasi ore, o su juo, po 
žiemos pertraukos, atgyja ir 
Draugo fondas, besiartinantis 
į milijono dolerių kapitalą. 

Didelės Draugo fondo talkos 
dėka, jau paštu iškeliavo pa
vasario vajaus laiškai visiems 
„Draugo" skaitytojams. Nema
ža dalis jų jau yra Draugo fon
do nariai, garbės nariai bei 
rėmėjai. Fondas turi 192 gar
bės narius su tūkstantiniais 
įnašais. Vieni jų vienkarti
nėmis stambesnėmis sumomis 
parėmė Draugo fondą; kiti per 
ketverius metus, per ne vieną 
vajų po šimtinę atsiuntę, 
šiandien jau yra Draugo fondo 
Garbės narių bronzos lentoje. 
Dar kiti yra savo įnašais visai 
priartėję prie tūkstant ies ir ją 
lengvai užbaigs šio pavasario 
vajaus metu. Pradėtą darbą 
reikia užbaigti. Re ik ia už
baigti Draugo fondo milijo
nini kapitalą. 

Jį užbaigti būtų labai leng
va, jei 3,000 „Draugo" prenu
meratorių, kurių dar nėra 
Draugo fonde, per šio pavasa
rio lėšų telkimo vajų. įstotų į 
Draugo fondą su narių ar rė

mėjų įnašais. 
Teatleidžia mums „Draugo" 

skaitytojai, kurie nuoširdžiai 
ir gausiai jau parėmė Draugo 
fondą, kad ir jie gaus šio pa
vasario vajaus laiškus. Jų įna
šų papildymas yra labai svar
bus. Gal kokios kliūtys to ne
leido anksčiau padaryti. Gal 
pavasario šiluma suminkštins 
per žiemą sustingusią pinigi
nę. Gal suabejojusiems Drau
go fondo reikšme, jo pasiseki
mu, „Draugui" iki šiol išmo
kėti 243,000 dolerių ir inves
tavimuose 1997 metais gautas 
26% pelno vidurkis nušvies, 
kad geriausia parama „Drau
gui" yra per Draugo fondą. 
Kad priartėjimas prie jo mili
joninio kapitalo yra pats ge
riausias investavimas lietuvy
bės išlaikymui išeivijoje. 

Milijonas jau netoli — jj 
užbaikime. 

Nauji įnašai Draugo 
fonde 

Su 1,000 dolerių: 
Kun. dr. Mykolas Kirkilas, 

garbės narys, iš viso 6,000 
dol., St. Petersburg, FL. 

Su 500 dolerių: 
Kazys ir Elena Gudinskai, 

garbės nariai, iš viso 1,000 
dol., Hamilton, Canada. 

Su 200 dolerių: 
Kazys ir Teresė Kazlauskai. r Viešpatie, laimink, duok jaunatviško 

entuziazmo ir stiprios sveikatos mūsų 
Tėvynės Lietuvos Prezidentui 

VALDUI ADAMKUI 
Su pagarba 
Suvalkiečių draugija Čikagoje 

Alex Navardauskas 
Regina Petrauskienė 
Sue Cheplienė 
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Pasaulio lietuvių centre esančiuose butuose ramia senatve džiaugiasi šie lietuviai. Iš kaires: V. Lavinskienė, M. 
Dikiniene, O. Juraitiene. P. Rimkus, A. Šantaras, P. Peskaitis ir S. Zubrickas. 

iš viso 800 dol.. Gurnee. IL. 
Vanda ir dr. F. V. Kaunas, 

garbės nariai, iš viso 1,800 
dol., Westchester, IL. 

Su 100 dolerių: 
Dr. Just inas Dėdinas, iš viso 

600 dol.. OakBrook Terrace, 
IL. 

Ona Adomaitienė, Sun City, 
AZ. 

Su 50 do ler ių: 
Vincas ir Genovaitė Maciū

nai (55 dol.), iš viso 330 dol.. 
Philadelphia, PA. 

Zenonas Obelinis, iš viso 
300 dol., Russell, OH. 

Su 25 doler ia is : 
Joana Vaičiulaitiene, iš viso 

125 dol., Bethesda, MD. 
Su 10 dolerių: 
Algirdas Gustaitis, iš viso 80 

dol., Los Angeles, CA. 
Visiems nuoširdžiai dekoja-

m e Fondo iždininkas 

• 
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x Dėmesio lietuviai! Nau
jas JAV imigracijos vizų tik
rinimas prasidės b a l a n d ž i o 
mėn. Pasibaigusias vizas galiu 
pratęsti. Žmones iš kitų valstijų 
gali pasiųst i man duomenis 
paš tu . E d . Š u m a n a s , 5701 
Linden, La G range, IL 60525, 
tel. 1-708-246-8241. 

(sk.) 
x Namams pirkti pasko

los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 West C e r m a k R o a d . 
Tel. (773) 847-7747. 

(sk.) 
x Automobil io, namų ir 

ligos draudimas atvykusiems 
iš Lietuvos ir ki tų k r a š t ų . 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 9439 S. 
Kedzie Ave., Evergreen Pk., 
IX 60805-2325. Tel. 708-422-
3455. 

(sk.) 
x P r i e š u ž s i s a k y d a m i 

p a m i n k l ą a p l a n k y k i t e S t . 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal 
jūsų pageidavimą, brėžinius. 
Prieš pastatant paminklą, galė
site apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
jis padarytas , kaip j a u buvo 
jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir 
Vilimas Nelsonai . Tel. 773-
233-6335. 

(sk.) 
x DĖMESIO! VEDEO APA

RATŲ SAVININKAI! Norėda 
mi tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VTDEO 3533 
S«Archer Ave., Chicago, IL 
60609. Tel. 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. 

(sk.) 
x Gal iu padėt i l e g a l i a i 

gauti „SOC. SECURITY" ko
rtelę, vairavimo leidimą (driv-
er's license) ir vizų pratęsimą. 
Ed. Šumanas, tel. 1-708-246-
8241. 

(sk.) 
x BALTIC MONUMENTS, 

1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. Tel. 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai . Visų rūš ių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. Pa
geidaujant atvykstame į namus. 

(sk.) 
x „PENSININKO" žurna

lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red Karolis 
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629, tel . 

773-476-2655. P r e n u m e r a t a 
metams: JAV-bėse, $15, kitur 
$25. Išeina 8 kar tus per metus. 
Tai vertinga dovana įvairiomis 
progomis. 

(sk.) 
x G e d i m i n a s Pranskevi-

čius, sąžiningai ir greitai už
pildo pajamų mokesčių (income 
tax) formas . Re ika lu i e san t 
atvažiuoja į namus. Tel. 708-
656-2550 arba 773-935-0472. 

(sk.) 
x J u o z a s Bacev ič ius rū

pestingai užpildo „income tax" 
formas. Prašome skambinti: 1-
708-403-7334. 

(sk.) 
x TCF Nat iona l bankas 

ieško gabių, energingų tar
nautojų dirbti asmeninių pa
skolų (consumer lending) sky
riuje. Bankas apmokys ir paruoš 
naujoms pareigoms, kurios bus 
susisiekimas su klientais, pa
skolų pristatymas ir išaiškini
mas. Geras atlyginimas, Jbonus", 
draudimas ir gera proga karjeros 
išvystymui. Resume paštu ar 
faksu siųsti adresu: TCF Natio
nal Bank Illinois Consumer 
Lending, Attn: Karlton Uhm, 
Vice President , 4192 Archer 
A v e n u e , C h i c a g o , I l l i n o i s 
60632, fax: (773) 847-1189. 

(sk.) 
x S iunt in ia i \ Lietuvą bus 

la iku p r i s t a t y t i V e l y k o m s , 
je igu a t v e s i t e juos į Ba l t i a 
Expres8 Co. iki kovo 11 d. 
Balt ia Express , 8327 S. Pu-
laski Rd., Chicago , IL 60652, 
tel. 1-800-SPARNAI arba 1-
800-772-7624. 

(sk.) 
x P a m a l d o s su šv. Mišių 

auka k o v o 7 d. šeštadienį, 4 
vai. p.p. Tėvų Jėzuitų koply
čioje. Kviečia Židinys. 

(sk.) 
x „ S a u l u t ė " d ė k o j a už 

aukas padėti našlaičiams, in
validams va ikams ir daugia
vaikėms šeimoms Lietuvoje. 
Aukojo: Mary tė ir dr. Vidas 
Nemickai $50 a.a. Elenos ir 
Vy tau to R a m a n a u s k ų a tm. : 
J ane Bode $60; Linas Johanso-
nas $60; Hollister Inc. (Sherry 
Haenzel) $240 tęsia našlaitės 
metinę paramą; Waterbury LB 
apyl. Moterų Federacijos klu
bas $50, JAV LB Waterbury, 
CT apy l . V a s a r i o 16-tosios 
proga; Sister Dot Dempsey ir 
St. Patrick's Prime Timers (St. 
Patrick's P a n s h , St. Charles, 
IL) $480 me tams paremti du 
našlaičius. Labai ačiū! „Saulu
tė", 419 W e i d n e r Rd., Buf-
falo Grove , IL, 60089. Tel. 
(847) 537-7949, tel. arba fax 
(847) 541-3702. Tax ID #36-
3003339. 

(sk.) 

x A^u Mary Kalvaitis Mac-
k e v i c h atminimą pagerbda
mas, sūnus Algis ir Suzanne 
Kalvaitis. Burke, VA, atsiuntė 
$1,045 Lietuvos našlaičiams. 
Robert ir Patricia Warakom-
sky, Fairfax, FA - $60: Thomas 
ir Carolyn Buschman. Fair-
fax, VA - $25. Iš viso Lietuvos 
našlaičiams-$1,130. Reiškiame 
užuojautą velionės sūnu i ir 
a r t imies iems, o aukotojams 
Lietuvos našlaičių vardu dė
kojame! „Lietuvos Našlaičiu 
globos" komitetas, 2711 W. 71 
St., Chi-cago IL 60629. 

( s k j 
x Juzefą P i v o r i ū n i e n ė , 

Racine, VVT, a ts iuntė $100 -
Lietuvos našlaičiams šv. Ve
lykų dovaną! Dėkojame! „Lie
tuvos Našlaičių globos" ko
mite tas , 2711 W. 71 St., Chi
cago IL 60629. 

(sk.) 
x Lietuvos naš la i č iams 

gautos aukos: Milda Matusz, 
Delran, N J - $ 5 0 , buvęs Cicero 
Maldos būrelis, per Teodorą 
Z a i l s k i e n ę - $10, G e o r g e 
P .Dereska , Lyndhurs t , OH 
$10. Dėkojame aukotojams! 
„Lietuvos Našjaičių globos" 
komitetas. 

(sk.) 

ADVOKATAS 

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

(1 /2 bL į šiaurę nuo Balzeko muziejaus) 
Tel. 773-582-4500 

14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 
Tel. 700-301-4866 

Valandos pagal susitarimą. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 S.Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 

Tel. 773-776-8700 
Darbo vai nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

ŠeStad. 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 

Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

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

Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAI 
L.Rane & I.Feyman 

40 metų patirtis ir profesionali 
pagalba imigracijos bei kitose 
teisinėse srityse. 
5213 S.Archer Ave.. Chicajfo. 0.60632. 
Tel. 847-361-7636 kalbame lietu
viškai) Mes jūsų paslaugoms 24 vai 
per parą. 7 d per savaite 


