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Pasikeitimai vyriausybėje 
paaiškės po dviejų savaičių 

Vilnius , kovo 13 d. (BNS) 
— Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus ir premjeras 
Gediminas Vagnorius susi
tarė, kad galutinis ministerijų 
sąrašas ir ministrų kabineto 
sudėtis prezidentui bus pa
teikti tvirtinti iki kovo 25 die
nos. 

Tai premjeras G. Vagnorius 
žurnalistams sakė penkta
dieni po susitikimo su prezi
dentu, kuriame buvo dar 
kartą derinta būsimosios vy
riausybės struktūra. 

Pasak premjero, turėtų likti 
14 iš dabar dirbančių 17 mi
nisterijų. Prieš galutinius 
sprendimus buvo konsultuoja
masi su Seimo frakcijomis. 

Tai ne visiškai ati t inka šią 
savaitę oficialiai paskelbtus 
prezidento siūlymus. 

V. Adamkus siūlo likviduoti 
Ryšių ir informatikos bei Sta
tybos ir urbanistikos ministe
rijas, jų funkcijas perduodant 
Aplinkos apsaugos, Ūkio ir 
Susisiekimo ministerijoms. 

Be to, valstybės vadovas 
pasiūlė apsvarstyti Socialinės 
apsaugos ir darbo bei Sveika
tos apsaugos ministerijų ir 
Švietimo ir mokslo bei Kul
tūros ministerijų sujungimo 

galimybes. Siūloma patikslinti 
Aplinkos apsaugos ir Europos 
reikalų ministerijų funkcijas, 
veiklos sritis ir pavadinimus. 

G. Vagnorius sakė neturįs 
žinių, kad konservatorių frak
cija nesutinka su V. Adam
kaus siūlymais, tačiau pri
pažino, kad kai kurie dalykai 
yra svarstytini. 

Kalbėdamas apie sveikatos 
apsaugos ministro galimybes 
dirbti atnaujintame ministrų 
kabinete, G. Vagnorius pažy
mėjo, kad galutinis sprendi
mas priklausys nuo pokalbių 
frakcijose ir nutarimų, kokias 
ministerijas jungti . 

Prieš kelias dienas mi
nistras Juozas Galdikas ne
tikėtai pareiškė esąs pasiruo
šęs toliau dirbti šiose parei
gose, nors anksčiau, po skan
dalo dėl honorarų už įstatymų 
projektų rengimą, pareiškė at
naujintoje vyriausybėje neda
lyvausiąs. 

Prezidentas Valdas Adam
kus taip pat ketina sudaryti 
trijų asmenų komisiją, kuri 
įvertins dabartinę įstatyminių 
aktų leidimo tvarką. 

Pasak jo, į komisiją įeis po 
vieną Seimo, prezidentūros ir 
vyriausybės atstovą. 

Nutraukta sąmokslininkų prieš 
Baltarusijos prezidentą byla 

Vilnius , kovo 13 d. (BNS) — 
Generalinė prokuratūra nu
traukė baudžiamąją bylą dėl 
tariamojo savanorių teroro ak
to prieš Baltarusijos preziden
tą Aleksandr Lukašenko ren
gimo. 

Kaip pranešė prokuratūros 
atstovas spaudai, parengtinis 
tardymas nenustatė, kad by
loje įvardyti įtariamieji ne
teisėtai įgijo, laikė ir nešiojo 
šaunamuosius ginklus, šaud
menis ir sprogstamąsias me
džiagas, taip pat, kad jie ren
gėsi pasikėsinti į Baltarusijos 
prezidentą. 

Prokuratūros atstovo spau
dai pranešime pabrėžiama, jog 
iš bylos galima spręsti, kad 
policijos ir tardymo pareigū
nai „neadekvačiai vertino ope
ratyvinę medžiagą ir priėmė 

Baltijos valstybių 
kariai „susikaus" 

Žemaitijoje 
Vilnius, kovo 13 d. (BNS) 

— Lietuvos kariuomenė šį 
mėnesį rengia operatyvinius 
taktinius mokymus, kuriuose 
dalyvaus ir estų bei latvių ka
riai. 

Mokymai „Pavasario vėjas 
— 98" vyks Telšių apskrityje 
kovo 23-28 dieną. Juose daly
vaus apie 2,300 Lietuvos 
karių bei po vieną estų ir lat
vių kuopą. 

Mokymuose bus naudojama 
kovinė technika, sraigtaspar
niai ir lėktuvai, pranešė 
Krašto apsaugos ministerija. 

Mokymų „Pavasario vėjas — 
98" tema — motorizuotoji 
pėstininkų brigada gynyboje. 
Mokymų tikslas yra tobulinti 
vadų, štabų ir karių prakti
nius įgūdžius planuojant ir or
ganizuojant kovos veiksmus 
mūšio sąlygomis. 

Pagal mokymų scenarijų, 
juose susirems „mėlynieji" ir 
„oranžiniai". 

„Mėlynųjų" pusėje, be Lie
tuvos motodesantininkų ir 
SKAT karių, veiks ir latvių 
bei estų kuopos. „Oranžinių" 
pajėgos bus tik lietuviškos. 

skubotus bei byloje faktiniais 
duomenimis nepilnai pagrįs
tus sprendimus". 

Pernai rugsėjo pradžioje 
Vilniaus konferencijos išvaka
rėse Vidaus reikalų ministeri
jos darbuotojai sulaikė 7 Sava
noriškos krašto apsaugos tar
nybos pareigūnus, įtariamus 
teroro akto prieš Baltarusijos 
prezidentą A. Lukašenko or
ganizavimu. 

Tyrime atsiradus spragų, 
Seimas sudarė specialią komi
siją, kuri savo išvadas turi pa
skelbti iki kovo pabaigos. Opo
zicija vyriausybę kaltino taria
mai surengus provokaciją 
prieš pačią Savanoriškąją 
krašto apsaugos tarnybą. 

Vyriausybė 
susirūpino 

degraduojančia 
gyvenviete 

Vilnius , kovo 9 d. (Elta) 
— Pirmadienį Ūkio, Statybos 
ir urbanistikos, Susisiekimo, 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijų bei Muitinės de
partamento pareigūnai aptarė 
Ignalinos rajone esančios Di
džiasalio gyvenvietės proble
mas. 

Viena iš sunkiausiai 
sprendžiamų — darbo vietų 
kūrimas. Dabar apie 2,000 gy
ventojų turintis miestelis gar
sėja kaip „zombių" gyvenvie
tė. „Zombiais" čia vadinami 
asocialūs asmenys, kuriuos į 
Didžiasalį atveža prekeiviai 
nekilnojamuoju turtu, sostinė
je ar kituose didmiesčiuose iš 
jų pigiai nupirkę butus. 

Didžiasalyje dirba tik 480 
darbingo amžiaus žmonių. 440 
nedirba ir nėra registruoti 
darbo biržoje, dar 400 užsire
gistravę darbo biržoje kaip 
ieškantys darbo. Neatidėlioti
na pagalba Didžiasalio gyven
tojams galėtų būti viešieji dar
bai, kurie leistų užsidirbti 
pragyvenimui. Be to, ministe
rijos turės pateikti pasiūly
mus, kaip skatinti verslinin
kus, kad jie kurtų naujas dar
bo vietas. 

Kovo 13 dieną Vyriausybės rūmuose buvo pagerbtas žinomas teatro režisierius Eimuntas Nekrošius, tapęs pres
tižinio Rusijos teatro apdovanojimo ,.Auksinė kaukė" laureatu. Šį apdovanojimą autoritetinga vertinimo komisi
ja lietuvių režisieriui paskyrė už geriausią 1997 metų spektaklį „Hamletas". Rusijos teatro meno „Auksinės 
kaukės" apdovanojimai įsteigti 1994 metais, jie skiriami už geriausius dramos, muzikinius, baleto, lėlių spek
taklius. Geriausio užsienio teatro apdovanojimas įsteigtas tik šiemet, o į „Auksinę kaukę" „taikėsi" net kelioli
kos valstybių spektakliai. 

Nuotr.: Apdovanojimą režisieriui Eimuntui Nekrošiui (kairėje) įteikia Lietuvos kultūros ministras Saulius 
Šaltenis ir ministras pirmininkas Gediminas Vagnorius (Elta) 

Pažangiems studentams 
žadamos lengvatos 

Vilnius, kovo 12 d. (BNS) 
— Vilniaus universiteto rek
torius Rolandas Pavilionis 
siūlys senatui pažangius stu
dentus atleisti nuo rudens se
sijos studijų mokesčio. 

Po ketvirtadienį vykusio 
aukštųjų mokyklų vadovų bei 
įvairių Seimo frakcijų atstovų 
pasitarimo R. Pavilionis žur
nalistams sakė, kad universi
teto senatas greičiausiai pri
tars nuostatai, kad studentai, 
kurie mokosi ne mažesniu 
kaip 8 balų vidurkiu, būtų at
leisti nuo rudens sesijos stu
dijų mokesčio. 

Pasak rektoriaus, susitiki
mo tikslas buvo išaiškinti 
tikrąją aukštųjų mokyklų pa
dėtį. Aiškintis tenka dėl 
triukšmo, kilusio po to, kai 
Vilniaus universitetas pa
skelbė įvedąs mokestį už mo
kslą net ir pažangiems stu
dentams. 

Liberalų sąjunga neseniai 
pagrasino kreiptis į Konstitu
cinį teismą, kad jis nuspręstų, 
ką reiškia Lietuvos Konstitu
cijos 41 straipsnis, skelbiantis, 
jog „gerai besimokantiems 
studentams laiduojamas ne
mokamas mokslas". Liberalai 
teigė, jog priimdamos studen
tus ir pasirašydamos su jais 
sutartis, aukštosios mokyklos 
skirtingai aiškina šį Konstitu
cijos straipsnį ir pažeidžia 
Konstituciją. 

Tuo tarpu Vilniaus universi

teto rektorius pareiškė, kad 
„pažeidinėja Konstituciją ne 
universitetai, o vyriausybė, 
nes Konstitucija įpareigoja 
valdžią skirti lėšų, kad gerai 
besimokantieji ne turė tų pro
blemų". J i s piktinosi, kad vy
riausybė iki šiol nenurodė, 
kiek studentų vietų aukšto
siose mokyklose finansuoja vy
riausybė. 

Kai kurie pasi tar imo daly
viai kalbėjo, kad, kol nėra 

pr i imtas aukštojo mokslo įsta
tymas, nesukurtas studijų kre
ditavimo fondas, šios proble
mos neįmanoma vienareikš
miai išspręsti. Tačiau R. Pa
vilionis kategoriškai teigė, 
kad Vilniaus universi tetas yra 
autonominė įstaiga, nepriva
lanti savo nutar imų derinti su 
vyriausybe, nes tai nenumaty
ta universiteto s ta tute . 

Tuo ta rpu Vilniaus universi
teto s tudentų atstovybės pre
zidentas Rimantas Simaitis 
žurnal is tams tvirtino, kad 
problemas sukelia nedemokra
t iškas universiteto valdymas. 

Liberalai sutaikys rektorius, 
studentus ir vyriausybę 

Viln ius , kovo 13 d. (BNS) 
— Liberalų sąjunga nesi
kreips į Konstitucinį teismą, 
jeigu aukštųjų mokyklų rekto
riai, studentų vadovai, švie
timo ir mokslo ministerijos at
stovai pasieks aiškų susi ta
rimą, kaip vertinti Konstituci
jos teiginį, kuris numa to ne
mokamą mokslą gerai besimo
kantiems s tudentams. 

Liberalų sąjungos valdybos 
pirmininkas Alvydas Meda-
linskas teigė, jog džiaugiasi 
šiame susitikime pasiektu kom
promisiniu susi tar imu, kur iuo 
Vilniaus universiteto rekto
rius Rolandas Pavilionis įsi
pareigojo rudens sesijos rezul
ta tams netaikyti Universi teto 
Senato nutarimo dėl mokesčio 
už mokslą. 

A. Medalinskas sakė tikįs, 

Amerikoje ir Rusijoje paminėta 
Lietuvos šventė 

Vilnius, kovo 12 d. (BNS) čias ir dabart :nius siekius pa-
— JAV ir Rusijoje paminėta remti raginančias kalbas Kon-
Lietuvos nepriklausomybės at- greso Atstovu rūmuose pasakė 
kūrimo diena — Kovo 11-oji. 

JAV Kongreso rūmuose an
tradienį surengtas dokumenti
nio filmo „Vienas pasaulis: 
Baltijos valstybės" pristaty
mas, pranešė Užsienio reikalų 
ministerija. 

Kongreso pareigūnai ir sve
čiai turėjo progos prisiminti 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
nepriklausomybės atkūrimo 
istoriją, sužinoti apie šiose 
valstybėse įvykusias permai
nas. Renginyje sveikinimo 
žodį tarė Vašingtone viešintis 
Lenkijos Seimo daugumos va
dovas Marian Krzaklewski. 

Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo istorija primenan-

Kongreso John Sh imkus ir Joe 
Knollenberg. o Sena t e — sena
torius Spencer A b r a h a m . 

Lietuvos ambasadoje Va
šingtone trečiadienį įvyko mi
nėjimas, kuriame dalyvavo 
ambasados darbuotojai ir Va
šingtono lietuviai. 

Maskvoje, poeto Jurg io Bal
trušaičio namuose, įvyko Kau
no kvarteto koncertas, skir tas 
Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo dienai paminėti . 
Jame dalyvavo užsienio diplo
matai, kultūros ir meno vei
kėjai, lietu\:u bendruomenės 
Maskvoje at-tovai bei Lietu
vos ambasadas darbuotojai . 

jog visos trys šalys net rukus 
pasieks kitų principinių susi
tar imų, ir aukštųjų mokyklų 
s tuden tams neteks ateityje 
nukentė t i dėl „pernelyg laisvo 
ir skirt ingo Konstitucijos in
terpretavimo". 

R. Pavilionis Lietuvos stu
dentų konferencijoje pareiškė, 
jog nevykdys aukštųjų mo
kyklų veiklą reglamentuojan
čių įs tatymų. 

Liberalų sąjunga tikisi, jog 
vyriausybė sieks, kad iki vasa
ros sukur tų gerai veikiantį 
studijų kreditavimo fondą, ku
r iam atsiradus, į aukštąsias 
mokyklas galima būtų priimti 
daugiau laisvųjų klausytojų. 

* P a s k i r t a s d a r v i e n a s , 
j a u t r e č i a s , prezidento Valdo 
Adamkaus patarėjo užsienio 
politikai ir valstybiniam sau
gumui Albino Januškos pava
duotojas. Tai istoriko ir teisi
ninko išsilavinimą turint is , iki 
šiol Valstybės saugumo depar
tamento Informacijos analizes 
skyriuje dirbęs Rytis Muraš-
ka. A. Januškos vadovaujamor 
je grupėje jis bus atsakingas 
už valstybinio saugumo klau
simus. 

* K a u n o m i e s t o t a r y b a , 
kurioje daugumą turi konser
vatoriai ir kikščionys demo
kratai , prašys vyriausyb? at
šaukti ryšių ir informatikos 
ministro Rimanto Pleikio 
įsakymą dėl vietinių pokalbių 
apmokestinimo. Tokį spren
dimą taryba priėmė kovo 12 d. 
Lietuvos laisvės sąjunco :

 ;i-
ciatyva, palaikant L.etuvos 
nacionalinės partijos „Jaunoji 
Lietuva" ir socialdemokratų 
frakcijoms, pranešė dienraštis 

Pasaulio naujienos i 
(Remiantis BNS, Reuter, DPA, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BdaPAN, { 
RIA ir ELTA žinių agentūrų Ęranegimais) _, ,„-

Vašingtonas. Ketvirtadienį JAV Senatas nusprendė prašyti tarp
tautinio tribunolo teisti Irako prezidentą Saddam Hussein už karo 
nusikaltimus. Pasak Associated Press, šis gan simboliškas Senato 
žingsnis įpareigoja prezidentą Bill Clinton prašyti Jungtinių Tautų 
įsteigti tarptautinį tribunolą, kuris „apkaltintų, teistų ir įkalintų" 
Irako vadą. Nutarimo projektą pateikusių senatorių nuomone, S. 
Hussein teismas, „netgi už akių", suteiktų JAV „tvirtą moralinį pa
grindą". Senatorių nuomone, Irako prezidentas turėtų būti teisiamas 
už cheminio ginklo naudojimą tiek pačiame Irake, tiek užsienyje, už 
Irano. Kuwaito ir Izraelio puolimą bei už sąmokslą prieš buvusį JAV 
prezidentą George Bush. 

Maskva. Rusijos Aukštieji parlamento rūmai — Federacijos Tary
ba — penktadienį atmetė Dūmos priimtą įstatymą del bendradarbia
vimo su Iraku plėtros. Federacijos Taryboje, kurioje surinkti įtakingi 
regionų vadovai, buvo pažymėta, jog parlamentas neturi įgaliojimų 
rūpintis tokiais ryšiais su kita valstybe. Kaip dar vieną įstatymo at
metimo priežastį, Taryba paminėjo Rusijos įsipareigojimus Jungti
nėms Tautoms. Rusijos Valstybės Dūma pritarė įstatymui praėjusį 
mėnesį, paaštrėjus Irako ir JT priešpriešai dėl ginkluotės inspekcijų. 

Beijing. Šiaurės Korėjoje,paskelbta „karo padėties mobilizacija", 
penktadienį iš Pyongyang pranešė užsienio pagalbos pareigūnai ir 
diplomatai. Pasak pareiškimo, mobilizacija įsigaliojo ketvirtadienio 
vidurnaktį. „Tai reiškia, kad karo padėties sistema ir tvarka taikoma 
ne tik reguliarioms ginkluotosioms pajėgoms, bet taip pat valstybinei 
ekonomikai ir visuomeniniam gyvenimui aplamai", sakoma doku
mente. Mobilizacijos metu bus apribota piliečių teis išvykti į kaimiš
kuosius rajonus, ir tik gyventojams užsieniečiams su oficialiais reika
lais bus leidžiama išvykti už sostinės ribų. Pasak Reuters, kol kas ne
aišku, ar viena labiausiai apginkluotų pasaulio valstybių Š. Korėja 
paskelbė karo padėtį, ar mobilizacija susijusi su pastaraisiais niūriais 
įspėjimais apie augantį maisto stygių (praėjusią savaitę oficiali Š. Ko
rėjos naujienų agentūra įspėjo, kad grūdų atsargos baigsis jau kovo 
viduryje). 

Maskva. Rusija neatmeta galimybės siekti Latvijos ir Estijos 
tarptautinio atskyrimo, kad priverstų jas laikytis žmogaus teisių, ket
virtadienį leido suprasti Rusijos URM vadovo pirmasis pavaduotojas 
Igor Ivanov. Kalbėdamas Rusijos Federacijos Tarybos posėdyje, jis pa
reiškė, jog Rusija ketina „aktyviai panaudoti visą tarptautinių orga
nizacijų — ESBO ir Europos Tarybos — autoritetą". „Manome, jog 
ateityje tai efektyviausia darbo forma, kad ir Latvija, ir Estija būtų 
izoliuotos ir kad, darant tarptautinį spaudimą, jos būtų priverstos iš
taisyti padėtį žmogaus teisių srityje", pabrėžė I. Ivanov, tuo pačiu 
pranešdamas, kad Rusija įtrauks klausimą dėl žmogaus teisių 
pažeidimų Latvijoje ir Estijoje į Jungtinių Tautų žmogaus teisių ko
misijos posėdžio darbotvarkę. I. Ivanov teigimu, „po Latvijos neprik
lausomybės atkūrimo šios valstybės vadovybė kuria latvių Latviją, tai 
yra monoetninę valstybę, išstumdama kitataučius į jų istorinę tėvynę. 
Dėl šios politikos pastaraisiais metais iš Latvijos išvažiavo maždaug 
100,000 žmonių", sakė jis. „Ne geresni tėvynainių reikalai ir Estijoje", 
sakė I. Ivanov, pažymėdamas, jog Estijos valdžia vis dėlto imasi tam 
tikrų priemonių, vykdydama tarptautinių organizacijų rekomendaci
jas dėl rusakalbių nepiliečių teisių laikymosi. 

Minskas. Baltarusijos prezidento Aleksandr Lukašenko administ
racijos vadovas Michaii Miasnikovič interviu laikraščiui „Sovetskaja 
Belorusija" pareiškė, kad pagal naująją Konstituciją, prezidento rinki
mai Baltarusijoje įvyks 2001 metais. Jis pavadino absurdiškais opozi
cijos pareiškimus, esą reikia rengtis prezidento rinkimams 1999 m. 
pagal 1994 m. Konstituciją. Baltarusijos opozicija nepripažįsta naujo
sios Konstitucijos. 

Ryga. Latvijos pilietybės ir imigracijos departamentas planuoja iki 
spalio mėn. pratęsti sovietinių pasų galiojimo terminą šimtams tūks
tančių rusakalbių. Pareigūnai teigia, jog toks sprendimas nesusijęs su 
Rusijos nepasitenkinimu Latvijos policijos veiksmais išvaikant rusa
kalbių pensininkų demonstraciją Rygoje. 516,000 žmonių Latvijoje iki 
šiol neturi kitokių dokumentų, nes valdžia spėjo išduoti tik 134,000 
naujų specialių pasų asmenims be pilietybės. Tik nedidelė dalis rusa
kalbių įsipilietino, kiti nenori laikyti latvių kalbos ir istorijos egzami
nų arba teigia, kad įsipiiietinti jiems yra per brangu. 

Oslas. Norvegija penktadienį pakartojo nuostatą, kad Maskvai nė
ra reikalo imtis atsakomųjų veiksmų, kai Oslas šnipinėjimu apkaltino 
5 rusų diplomatus. Dujų buvo išsiųsti iš valstybes, o dar trims diplo
matams uždrausta įvažiuoti į Norvegiją. „Mes nematome jokių prie
žasčių Rusijos atsakomiesiems veiksmams", pareiškė Norvegijos už
sienio reikalu ministerijos atstovas Ingvard Havnen. Anksčiau Rusi
jos užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad pasilieka sau teisę „im
tis deramų priemonių prieš Norvegijos atstovus". 

Seulas. Pietų Korėjos prezidentas Kim Dae-jung penktadienį pa
tvirtino didžiulę amnestiją 5.5 milijono asmenų, nuo politinių kalinių 
iki girtų vairuotojų, kuriems atimtos vairavimo teises. ,,Tai didžiau
sia amnestija nuo valstybes įkūrimo", per spaudos konferenciją pa
reiškė teisingumo ministras Park Sang-cheon Pasak jo, ši speciali 
amnestija buvo suteikta, siekiant kurt: tautos harmoniją ir padėti 
valstybei įveikti finansinę krizę 

..Kauno diena". Konservatorių 
ir krikščionių demokratų koa
licija siūlė pasitenkinti pra
šymu, kad vyriausybė dar 
kartą apsvarstytu šią pro
blemą, tačiau balsuojant tam 
nebuvo pritarta. 

* L ie tuvos ambasador ius 
Švedijoje Vytautas Naudti-
žas kovo 12 d. įteikė ski
riamuosius raštus Švedijos ka
raliui Carl Gustaf XVI. 

(BNS> 

KALENDORIUS 
Kovo 14 d Leonas. Ma-

tilda, Kangailė. Sugirdąs. 
Kovo 15 d.: Klemensas, 

Lukrecija. Lionginas, Gunta. 
Tautgine. 1926 m. mirė rašy
toja Sofija Pšibiliauskiene — 
Lazdynų Pelėda. 

Kovo 16 d.: Dionyzas. 
Julijonas. Vaidotas, Vilija. 
Knygnešių diena. 1846 m. gi
mė knygnešys Jurgis Bielinis. 

mailto:DRAUCAS@EARTHLINK.NET
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnwood Ave. 
Arlington Heights, IL 60004 

PASIBAIGĖ PIRMIEJI METAI 
Su šio kovo mėnesio pirmąja 

laida, suėjo vieneri metai, kai 
sutikau prisidėti prie mūsų 
ateitininkų skyriaus „Drau
ge". Kaip daugumai mūsų, kai 
esame užimti, net nepa-
juntam, kaip laikas prabėga. 
Man sunku tikėti, kad jau 
metai, kaip spaudoje bendra
darbiauju su Jumis — ra
šytojais, skaitytojais ir su Ire
na Regiene „Drauge". 

Manau, skaitytojams gali 
būti įdomu keli skyriaus duo
menys. Nuo '97 metų pirmos 
kovo mėnesio laidos iki šių 
metų kovo mėn., prie šio pus
lapio turinio prisidėjo 72 
„autoriai" — rašytojai, prade
dant 7 metų amžiaus iki jau 
peržengusių 80. Yra galimybė, 

kad rašančiųjų būta daugiau, 
kadangi neįskaitome rašinė
lių, kurie pasirašyti vienetų 
pavadinimais, kaip: valdyba, 
kuopa ir t.t. Dauguma rašė 
mums po vieną kartą, bet ne
daugelis prisidėjo penkis ar 
šešis kartus. Vienas net dau
giau 20. Čia tikrai gražūs 
skaičiai! Visiems prisidedan
tiems rašiniais ar nuotrauko
mis, sakau „Ačiū!" Skatinu ir 
toliau prisidėti. Jei jums pa
lengvintų, paskirkite vieną as
menį, kuris būtų Jūsų vieneto 
korespondentas mūsų skyriui. 
Tada nereikėtų kiekvieną kar
tą rūpintis, kas parašys. Čia 
mūsų visų ateitininkų sky
rius! Rašinius galite siųsti 
faksu, Nr. 847-253-7174. 

Laima Šalčiuvienė 

I.skyia į Ručine Kepykla Daumanto-Dit-iininkakio kuopoj .uault-ms buvo įdomi. 
eilėje — kepyklos sav in inka i Juozas ir Birute Knpačinskai. 

„JAUNYSTĖS VIZIJOS** LEIDYBAI LABAI 
REIKĖTŲ KOMPIUTERIO 

Gautas kun. Roberto Grigo 
laiškas, rašytas vasario 10 
Kaune, gali būti įdomus šio 
skyriaus skaitytojams. Jame 
jis džiaugiasi jaunimo pasieki
mais, dalinasi turimais rūpes
čiais. 

„Dėkoju už laiškutį ir mano 
minčių panaudojimą TJrauge'. 
Nudžiugs 'Jaunystės vizijos' 
redakcija, kad jos darbas ir 
išeivijos gerai vertinamas. 
Sakyčiau, gal nepakankamai 
vertinamas ir remiamas čio
nai, mūsiškių... Ar nebūtų ga
lima sulaukti kiek paramos? 
Leidybai labai reikėtų kom
piuterio. Iki šiol visas darbas 
būdavo atliekamas sesers Ja
ninos Tumėnaitės vienuolyno 
kompiuteriu. Bet tasai visiš
kai 'išėjo iš rikiuotės', pas
tarąjį numerį vos užbaigė... 
Labai būtų gaila, jei 'JV sus
totų, nes redakcijos jaunimas 
turi ir idėjų, ir entuziazmo. 
Manau, kad čia daromas geras 
darbas Lietuvai ir jį reikėtų 
palaikyti. 

Siunčiu naują 'Jaunystės vi
zijos' numerį- Žinau, kad jau
nieji žurnalistai tik džiaugsis 
jei ir Draugo' skyreliui tiks 
kas nors iš jų rašinių apie 
Žiemos akademiją Telšiuose 
ar kita... Talpinkite, kas tin-

REDAKTORĖS 
KERTELĖ 

Džiaugiuos, kai man pa
skambina šio skyriaus skaity
tojai. Malonu žinoti, kad šis 
skyrius skaitomas, kad jis rei
kalingas. Vertinu visų nuo
mones, pastabas, siūlymus ir 
prašymus. Dėkoju ir stengiuo
si turėti dėmesyje. 

Šį kartą, atsižvelgdama į 
Vandos Prunskienės pra
šymą, noriu patikslinti 
š.m. vasario 28 d. laidoje 
išspausdinto straipsnio „Me
tinis susirinkimas" gale pasi
taikiusį netikslumą, kur, mi
nint ateitininkų namams au
kojusius asmenis, prieš Van
dos Prunskienės pavardę 
pažymėta „dr". Vanda Pruns
kienė yra mokytoja, (dak
tarės titulo nenori savintis). 
Už netikslumą atsiprašome. 

Tuo pačiu prašome visus 
bondradarbr,i- -iunriar.t /..-
nias ir informaciją patikrinti 
jų tikslumą, o kalbant apie 
asmenis, vietoj „ponas" ar „po
nia" paminėti vardą ir pa
varde 

Ačiū u 2 dėmesį ir lauksiu 
jusii skambučių. 

L.Š. 

uiudinga ir gard i . I š k. antroje 

ka! 
Drauge įdedu naują knygą 

apie kunigą Juozą Zdebskį pa
gal neseniai Lietuvos TV su
kurto ir rodyto filmo doku
mentinę medžiagą. Neabejoju, 
kad sudomins ir išeivijos skai
tytojus. Tokių knygų leidybai, 
deja, irgi labai stinga lėšų... 
Skolinamės iš vyskupų, pra
šome iš panašios minties orga
nizacijų ir Apvaizdai laimi
nant, vis šį tą pavyksta pada
ryti. Tačiau kiekviena parama 
labai padėtų tokių kilnių da
lykų plėtimui Lietuvoje. O tai 
irgi juk Gėrio ir blogio kovos 
arena. Kaip norėtųsi, kad 
'šviesos vaikai' nesileistų pra
lenkiami tamsą nešančių 

Atsiprašau, kad šiame laiš
ke daugiau tokių lyg 'padeja
vimų'. Tiesiog matau, kad jūs 
įvertinate, kas gero daroma 
Lietuvoje, tai ir išsipasakojau 
rūpesčius. Suprantu, kad išei
vijos parama visko neišspręs, 
patys turime taip pat mąstyti, 
kaip suktis, kad tikėjimo ir 
idealizmo liepsna neužgestų. 

Geriausių linkėjimų Danu
tei Bindokienei. Žavimės jos 
darbu 'Drauge', jos atsidavimu 
Kristaus dvasiai ir Lietuvos 
išsaugojimui. 

Viešpats telaimina mūsų 
visų kelią! Su pagarba ir 
dėkingumu — kun. Robertas 
Grigas". 

R.Kr. 

MININT „DAINAVOS" 
40 METŲ SUKAKTI 

Jau daug metų, tiek maži, 
tiek dideli, džiaugėsi, džiau
giasi ir ateityje džiaugsis gry
nu oru, gražia gamta, gardžiu 
maistu ir stovyklaujančių 
giedria nuotaika „Dainavoje". 
„Dainavos" stovyklavietė, ku
ria ne vienas pavadinęs „mažu 
Lietuvos kampeliu", švenčia 
savo 40-tąjį jubiliejų. Šią su
kaktuvinę progą paminėti 
ruošiamas „Dainavos" an
samblio vyrų okteto koncertas 
šeštadienį, kovo 21-mą dieną, 
6 v.v. Jaunimo centre, 
Čikagoje. Ansambliui vado
vauja Darius Polikaitis, pats 
daug laiko praleidęs „Dai
navos" kalneliuose ir slė
niuose, ne tik stovyklauda
mas, bet ir mokytojaudamas 
jaunimo stovyklose. „Daina
vos" 40-ties metų paminėjimo 
komiteto nariai yra: Vytenis 
Darnusis, Saulius Kuprys, 
Audrius Polikaitis, Bronius 
Polikaitis ir Lidija Ringienė. 

L. Š. 

KĄ VEIKĖME 
„DMNAVOUTE" 

„Dainava" yra vieta, kur ga
li susitikti su senais draugais 
ir dar gali susitikti naujų 
draugų. 

Kiekvieną rytą ta dūda 
klykia, atsikeliam ir einam 
daryti mankštą. Tada apsi-
rengiam ir einam į vėliavų 
pakėlimą. Po to valgom pus
ryčius. Grįžtam atgal į bara
kus ir dieną jau būna pra
sidėjusi. Dabar visos detalės. 

Aš buvau 8-tame būrelyje: 
Mano vadovė buvo Kristina 
Stankutė. Ji buvo smagi va
dovė. Buvo du šokiai. Mes 
sužinojom apie KGB ir 
žaidėm žaidimą, kur keli va
dovai arba stovyklautojai 
buvo KGB agentai. Vaikai 
arba vadovai parašė slaptus 
laiškus. Stovyklautojai, kurie 
gavo laišką, turėjo pasirašyti 
jų vardus ant laiško, kad jį 
matė. Buvo labai smagu. Mes 
taip pat daug daugiau dalykų 
darėm. 

Man labai patinka „Dainava" 
ir aš ją visada prisiminsiu. 

Daiva Ragaitė 

„DAINAVOS" 
STOVYKLA 

„Dainavos" stovykla geresnė 
už mokyklą, 

Mes žaidžiam ir dainuojam, 
Ir kartais net sportuojam... 

Aš noriu parašyti apie „Dai
navos" stovyklą, kuri yra ge
riausia vieta visam pasaulyje. 
„Dainava" yra 15100 Austin 
Road, Manchester, Michigan. 

Aš pernai buvau 8-tame 
būrelyje ir mano vadovė buvo 
Kristina Stankutė. Man buvo 
labai smagu. Mes turėjome 
užsiėmimus, maudėmės ir 
džiaugėmės laisvalaikiu. Man 
daugiausia patiko, kad mano 
pusseserės irgi ten buvo. Jos 
yra Kristina Kliorytė (7-to 
būrelio vadovė) ir Rūta Švar
caitė (9-to būrelio vadovė). 
Man taip pat labai patiko Ada 
Valaitytė. Ada padėjo mano 
būreliui. Jinai buvo labai juo
kinga. 

Man labai patiko Sporto 
šventė. Aš buvau „Balta mi
gla". Mes laimėjom pirmą 
vietą! Mano vadovai buvo 
Kristina Stankutė ir Mikas 
Rukšėnas. Jie buvo labai geri 
vadovai. 

Turiu tris žodžius: „Va
žiuokite į'Dainavą'!!!" 

Regina Čyvaitė 

IŠKYLA Į KEPYKLĄ 
Daumanto — Dielininkaičio 

kuopos trečias būrelis (3, 4 5 
skyriaus mergaitės) važiavo į 
Racine Bakery vasario 1 d. 
Mes negalėjom sulaukti iki 
nuvažiuosime. Loreta Guziec 
vešė Liną, Kristiną ir mane. 
Kai nuvažiavome, įėjom per 
kepyklos .užpakalines duris. 

Mes matėme, kaip viskas 
atrodo. Žiūrėjome kaip minko 
tešlą žagarėliams. Mes pačios 
padarėm porą žagarėlių. Tada 
truputį pavalgėm. Po to ma
tėm, kaip tuos žagarėlius ke
pa! Jie įkaitina alyvą ir tada 
įdeda žagarėlius iki jie išsi
pučia. Po to mes padarėm 
žagarėlių gėlytes. Tas pats 
procesas, bet truputį uogienės 

įspaudėm gėlyčių viduryje. 
Tada reikėjo mums važiuoti 
namo. Mes nenorom ėjom, bet 
mes valgėm ką padarėm ir 
džiaugėmės įdomia iškyla. 

Kristina Petkutė 

1998 METŲ VASAROS 
STOVYKLOS DAINAVOJE 

Birželio 13-20 d. — Detroi
to skautų ir skaučių stovyk
la. 

Birželio 21-liepos 5 d. — 
Moksleivių ateitininkų stovyk
la. 

Liepos 7-18 d. — Jaunučių 
ateitininkų stovykla. i 

NETURIME MAS CV 
Jau kuris laikas ieškoma 

nauja centro valdyba Mokslei
vių ateitininkų sąjungai. Prie 
tų pastangų prisidėjo ne tik 
buvusioji MAS valdyba, kurios 
kadencija baigėsi su 97-ųjų 
metų pabaiga, bet ir dabartinė 
ASS centro valdyba, bendra
darbiaujant su JAS ir SAS. 
Matant, kad niekas nesiima 
MAS vadovauti, bandyta su
rasti branduolį/komitetą as
menų, kurie paruoštų ir pra
vestų nors 1998-tųjų metų 
moksleivių ateitininkų vasa
ros stovyklą „Dainavoje". Ir 
šios pastangos, atrodo, lieka 
nevaisingos. Taigi, Šiuo trum
pu pranešimu norime, kad 
mūsų moksleiviai ir jų šeimos 
žinotų, kad nėra žmonių, ku
rie stovykla rūpintųsi, todėl 
šią vasarą moksleivių ateiti
ninkų vasaros stovykla „Dai
navoje" gali neįvykti. Ar tai 
nekelia mūsų ateitininkijai 
rūpesčio? 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLAS PRUNSKIS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
Illinois Pain Treatment Institute 
Nugares, sprando, galvos, sąnanų, 

dubens snties raumenų, vėžio, 
sužeidimų darbovietėje ir sporte bei 

kt. vietų skausmo gydymo specialistai 
Chicago: 312-726-0800 

East Dundoe: 847-551-1212 
McHenry: 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 
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DR. JANINA JAK$EV1ČIUS 
JOKSA 

8441 S. PutaaM Rd.. Chicago, IL 
Rez. 708-422-7807 
Kab. 773-582-0221 
Valančios susitarus 

MAS 1997 m. suvažiavime, „Dainavoje", Kristina Kliorytė p raneša apie 
Clevelando moksleivių a te i t in inkų kuopos veiklą. 

Nuotr. L i u d o L a n d s b e r g i o 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLĖS 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 

Kabinate M. 773-776-2880 
Namų tai. 706-446-6646 

DR. KENNETHJ. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 St., Chicago. IL 
Ta). 773-736-6656 

4707 S. Gilbart, u dranga, IL 
Tai. 708-352-4487 

DR VIUUS MIKAmS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMLY MEDtCAL CUMC 
15S06-127 9L. Lamont, L « M M 

Pnfclauso Palos Cofnmuntfy Hoiprt»l 
Silver Cross Hosprtal 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. 708-257-2285 

DR. VILUA KERELYTĖ 
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 S. Hartem, Bndgeviaw, IL 80455 

Tai. 708-594-0400 
Valandos pagai susitarimą 

DALIA A. CEPELĖ, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 
7915 W. 171 St 

Tintoy Park, IL 80477 
708-614-6871 

Valandos pagal susitarimą 

DR.DAUAJODWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3800 HkgMand Ava., Sta. 201 
(skersai garvės nuo Good Samaritan ligoninės) 

B U — Grove, IL 60615 
Tai. 630-960-3113 

Valandos susitarus 

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 Austin) 

Tel . 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberte Roed 
HfckoryHHIs 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

M.p£f/UsiY* 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kab. tel. 773-586-3166 
Namų tel. 847-381-3772 
6745 West63rd Street 

Va), pirmd. ir ketvd. 3 v.p.p. - 6 v.p.p 
Kitomis dienomis - susitarus 

CatrMac Diagnosts, LTD. 
6132 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773436-7700 

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.Rklgeland Ave. 
Chicago RkSge, IL 60415 

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

Tel. 773-735-7709 

DR. EUGUUS LEUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 M t a i St , Lemont, IL 60439 
Tel. 815-723-1864 

7600 W. CoHege Dr. -

Tel. 706-361-0010 
DR. E. DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
NERVU IR EMOCINES LIGOS 

Kab. 773-735-4477 
Rez. 708-248-0067 arba 708-2484581 

6449 S. Puiaetd Road 
Valandos pagal susitanmą 

DR. DANA M. SAUKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
Weetehaatar.IL 80154 

Tai. 706-344-1894 
Valandos pagal susitarimą 

DR PETRAS KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TaL 706-652-4159 atsakomas 24 va! 
1443 S. 508) Ava., Ctearo 
Kasdien 1 v.p.p. - 7 v v. 

Išskyrus trečd.; šeštad. 11-4 v.p.p. 

ATEITININKŲ STUDIJŲ IR 
POILSIO SAVAITĖ 

Rytų Pakraščio ateitininkai 
jau paruošę programą studijų 
ir poilsio savaitei Pranciškonų 
svečių vietovėje, Kennebunk-
port, ME. Ši savaitė prasidės 
koncertu ir priėmimo vaišėmis 
rugpjūčio 15 d. ir baigsis kitu 
koncertu ir vaišėmis rugpjūčio 
21 d O rugpjūčio 22 d., po šv. 
Mišių ir pusryčių, stovyklauto
jai išsiskirstys. 

Šių metų programa gvildens 

literatūrą, prof. Z. Ivinskio is
toriją ir asmenį, žvelgs j Dva
sią, kurios mums labai reikia, 
ir Hanvard'o universiteto pro
fesorius aiškins, kodėl žmonės 
sensta. Gal jis turi kokių vais
tų, kad visada jauni būtume? 

Norintieji dalyvauti šioje 
savaitėje turi jau dabar regist
ruotis Franciscan Guest 
House, tel.:207-967-2011. 

Rengėjai 

DR. ARVYDAS J.DAILIDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

Valandos pagal susitanmą 

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

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E-Ogdin Ava.. Sufta 310 

NapJrvla, IL 80663 
Tel. (630)527-0090 

3825 rtghland Ava., 
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Tel. (630)435-0120 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTU. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 Schiller St., Ermhurst, 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. 773434-2123 

Valandos pagal susitanmą 

DR DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 We*t Ave. 
OriandPai* 

708-34*6100 
valandos kasdien, išskyrus savaitgalius 

DR. L PETREIK1S 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel . (708)598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79tn Ave., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 596-8101 

Valandos pagal susitarimą 

DR. V. J. VASAITIENĖ 
DANTLĮ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

NUOLE STANKEVIČIŪTE, M.D. 
Board Certrfied, Internal Medicine 

Valandos jūsų patogumui 
Hoty Croaa Prataaatonal PavUton 

3 fl. South 
Uthuanian Ra/a Ct at CaHfomia Ava. 

Chicago, IL 60629 
Te*. 773-471-7879 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
pnimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel.708-422-8260 

DR. AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 
3900 W.95 St Tel. 708-422-0101 

Valandos pagal susitarimą 
Pirmad 3v.p.p.-7v v . antr 12 30-3v.p.p 

treč uždaryta, ketvirt 1 • 3 v p.p. 
penktad. ir šeštad. 9 v.r. • 12 v.p.p 

DR. K JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. 2AIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
6132 S Katbia Ava., Chteago 

773-778-8088 arba 773-486-4441 

LOJA BALČIŪNAITE, O.D. 
AKIŲ DAKTARĖ 

2804 Som Center Rood 
Willoughby Hills, OH 44094 

Tel. (440) 944-7277 
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Rimties valandėlė 
DIEVAS VEDA PASLAPTINGAI 

Šio sekmadienio skaitiniai 
mums primena, kad Dievo 
veiksmai mūsų gyvenime kar
tais būna visai nesuprantami, 
bet svarbu ne supras t i Dievo 
veiksmus, o ištikimai sekti 
Dievo vedimu, pasitikint, net 
kai jo veiksmų nesuprantame. 

Evangelijoje (Luko 13:1-9) 
Jėzus kaip tik sudraudžia 
žmones nuo lengvabūdiškų 
aiškinimų, kai, įvykus nelai
mei, imama manyti , kad tai 
bausmė už nuodėmes. Kai Je
ruzalės gyventojai atėjo pas 
Jėzų klausti , ką tai reiškia 
Dievo akyse, jei , iš Galilėjos 
atvykusiems žydams šven
tykloje aukojant aukas , Piloto 
įsakymu jie buvo nužudyti. 
(Reikia atsiminti , kad klau
simą stato Jeruzalės žydai, 
kurie save laikė ištikimiau
siais žydų tikėjimo sekėjais, o 
jie klausė apie žydus, atvyku
sius iš Galilėjos — krašto, kur 
žydai nuolat maišėsi su pa
gonimis, tad net ir to krašto 
žydai jeruzaliečių buvo laiko
mi religiškai „suteptais", ar 
bent įtartinais). 

Tiems, kurie klausė šį klau
simą, matyt, išvada buvo 
aiški: ši nelaimė, ištikusi be-
aukojant aukas , tegali būti 
ženklas iš Dievo, kad Dievas 
jų auką a tmeta . Galbūt pa-
klausėjai norėjo pamatyt i , a r 
Jėzus pasmerks savo kraš
tiečius. Bet savo atsakymu 
Jėzus neleidžia žmonių 
smerkti: „Ar manote, kad tie 
galiliejiečiai buvo didesni nu
sidėjėliai už visus kitus gali-
liečius ir todėl taip nu
kentėjo? Anaiptol, sakau 
jums!" 

Tuomet Jėzus pats jiems 
primena kitą nelaimę, kurioje 
žuvo būrys Jeruzalės žydų, 
bokštui ant jų užgriuvus, ir 
garodo vienintelę pamoką, 
kurią reikia iš netikėtų nelai
mių pasimokyti: nei vienas 
mūsų nežinome, kada ir mus 
gali užklupti mirtis, tad 
būtina jau dabar atsiversti, 
keisti savo polinkius daryti 
neigiamas išvadas apie kitus, 
nepraleisti progų rodyti Dievo 
meilę, nes j e i neatsiversite, 
visi taip pat pražūsite". 

Ne mums suprast i kodėl 
Dievas leidžia nelaimes — juk 
ir Jėzus iškentėjo tragiš
kiausią mirtį — neteisingai 
apkaltintas, kaip nusikaltėlis 
išniekintas ir nužudytas. Die
vo mintys — ne žmogui su
prasti. Žmogui tereikia išti
kimai Dievo vedimu sekti. 

Taip darė Mozė. kaip gir
dime skaitinyje iš Išėjimo kny
gos (Iš 3:1-8, 13-15). Vieną 
dieną beganydamas, Mozė 
užtiko neišaiškinamą reginį: 
liepsnojantį, bet nesudegantį, 
erškėčių krūmą. J i s nebandė 
paslapties išaiškinti, bet prie 
jos artinosi. kol Dievas iš 

krūmo pavadino Mozę vardu. 
J a m atsiliepus „Aš čia!", Die
vas įsakė nusiauti batus , „nes 
vieta, kur tu stovi, — šventa 
žemė". Mozei padarius, kaip 
Dievas liepė, Dievas kalbėjo 
toliau: „Aš esu tavo tėvo Die
vas — Abraomo Dievas, Izao
ko Dievas ir Jokūbo Dievas". 
Sužinojęs, kas su juo kalba. 
Mozė prisidengė veidą, „nes 
bijojo pažvelgti į Dievą". 

Ir tuomet, to paslaptingo 
įvykio metu, Dievas Mozei 
apreiškė gyvenimo misiją: 
išvaduoti savo tautą iš Egipto 
vergovės ir atvesti į „kraštą, 
ku r pienas ir medus upeliais 
plūsta". Išgirdęs pašaukimą, 
kur iam jis nemanė tur įs jokių 
įgaliojimų ir kuris jį verčia 
sugrįžti į Egiptą, kur faraonas 
tyko jį nužudyti (Iš 2:11-15), 
Mozė, imdamasis vykdyti Die
vo įsakymą rėmėsi tikėjimu — 
ne supratimu. O Dievas 
užtikrino jį ir visą tautą, kad 
jis yra „Esantysis" — tas , ku
ris buvo su jų tėvais, kuris yra 
ir lieka su jais. Dievas pasakė 
žmonėms savo vardą, kad 
žmonės iki pat mūsų laikų 
žinotų, kad jis su jais lieka net 
i r labiausiai nesuprantamuose 
gyvenimo įvykiuose. 

Apie tą patį Dievą, kuris per 
Mozę išvedė Izraelio tautą iš 
nelaisvės, kalbėjo ir šv. Pau
lius pirmame savo laiške Ko
rinto tikintiesiems (1 Kor 
10:1-6, 10-12). Korinto jau
nutės bažnyčios tikintieji ga
lėjo jaustis panašiai, kaip ir 
Izraelio tauta, pradžioje savo 
išvedimo į naują gyvenimo 
būklę. Todėl šv. Paulius šiai 
jaunai bendruomenei primena 
tą Dievo išsirinktosios tautos 
pergyvenimą, Izraelio Išėjimo 
iš Egipto įvaizdžiais kalbė
damas apie Krikštą ir sekimą 
Dievo vedimu. Kaip Dievo pa
slaptingumas buvo išreikštas 
dieną debesyje žmones per 
dykumą vedančio Dievo įvaiz
džiu, taip stebuklingas perė
j imas jūros viduriu palygina
mas su Krikšto sakramentu, 
kaip pradžia kelionės, tam
pant Dievo tautos nariais . 

Šv. Paulius toliau naudojasi 
kelionės per dykumą pavyz
džiais, nurodydamas kad 
panašiai stubuklingai, kaip 
anuomet, Dievas Šventojoje 
Eucharistijoje ir šiandien gir
do ir maitina savąją tautą, 
žygiuojančią per šiuolaikinio 
gyvenimo dykumą. Paulius 
įspėja tikinčiuosius, kad, sek
dami Dievo vedimu, nedarytų 
tų klaidų, kurias Dievo tauta 
darė, pirmą kar ta jo vedama 
per dykumą: „Negeiskite blo
gio, kaip anie geidė, ne-
murmėkite". Anot šv. Pau
liaus, visa tai tur ime suprasti 
ne kaip jų pasmerkimą, o kaip 
mus įspėjančią pamoką. 

Aldona Zailskaitė 

ŠIANDIEN, ŠVĘSDAMI LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĘ, 

ŠLOVINAME LAISVĘ, KURI YRAJ)IDELĖ 
APVAIZDOS DOVANA VISU KURIANČIŲJŲ 

GALIŲ MOTINA! 

Visi bendromis jėgomis turime pažadinti ir sutelk
ti lietuviu tautos žmonių, kur jie begyventų, kuriamą
sias jėgas, nes esame viena tauta, dirbanti tėvynės la
bui. Branginkime savo istorinę atmintį, kiekvieną 
žingsnį žengdami atsakingai, įvertindami savo gali
mybes ir siekius, kad pasitikėjimas ir viltis, darbas ir 
teisingumas taptų kelrode žvaigžde nelengvame, bet 
prasmingame mūsų kelyje! 

Nuoširdžiai sveikinu visus užsieniuose gyvenan
čius lietuvius Kovo Vienuoliktosios šventės proga. 
Vardan tos, Lietuvos, vienybė težydi! 

Valdas Adamkus 
Lietuvos Respublikos Prezidentas 

1998 m. kovo 11d. 
Vilnius 

ESTIJA EUROPOJE 
VERTINAMA SKIRTINGAI 

Londone įsikūręs Europos 
rekonstrukcijos ir plėtros ban
kas lapkričio pradžioje iš
spausdino 250 puslapių 
pranešimą apie 26 Rytų ir 
Vidurio Europos valstybių 
ekonomikos būklę. Dokumen
te nemažai dėmesio skirta ir 
Baltijos kraš tams. 

Europos rekonstrukcijos ir 
plėtros banko (ERPB) doku
mentą analizuoja „Lietuvos 
rytas". 

Bankas, be kita ko, pabrėžė, 
kad šiais metais II iš 26 val
stybių bendras vidaus produk
tas augs sparčiau nei 4 pro
centais. Tarp jų yra ir Lietuva 
— 4.5 proc., bei Estija — 7 
proc. Kartu dokumente pažy
mima, kad šiemet Latvijos ir 
Lietuvos tempai buvo lėtesni 
dėl dar 1995 m. patirtų banki
ninkystės krizių. Kitais me
tais, prognozuoja ERPB, Esti
jos ir Latvijos bendras vidaus 
produktas turėtų išaugti 
5proc., o Lietuva savo kai
mynes net pralenktų, pasiek
dama 5.5 proc., augimą. 

Šios banko spėlionės iš 
esmės sutampa su Europos 
Sąjungos ekspertų išvadomis 
dėl trijų Baltijos valstybių 
ekonomikos bendrojo vidaus 
produkto žengimo į priekį ki
tais metais: Estija — 3 proc. 
Latvija — 3.2 proc. Lietuva"— 
4 proc. Tačiau pranešime pa
teikiami ir kitų finansų pa
saulio autoritetų, kaip Londo
no žurnalo „Economist", 
Šveicarijos banko UBS, Vokie
tijos ekonomikos tyrimų insti
tuto Halėje įvertinimai, kurie 
yra palankesni estams ir lat
viams. Išvedus vidurkį iš 6 
skirtingų prognozių, šiame 
žaidime vadove taptų Latvija, 
po to sektų Estija ir Lietuva. 

Be to, pranešime nurodoma, 
kad 1997 m. pradžioje maž
daug 20-25 proc. bendro vi

daus produkto Lietuvoje buvo 
sukuriama šešėlinės ekonomi
kos. Oficiali Lietuvos statisti
ka, sakoma pranešime, teigia, 
jog tik 5 proc. bendro vidaus 
produkto sukuriama tokiu 
būdu. Tačiau apie Estijos ir 
Latvijos šešėlines ekonomikas 
iš viso neužsimenama. 

ERPB 26 valstybių ekonomi
nę pažangą vertino pagal II 
kategorijų — didžiųjų įmonių 
privatizavimas, kainų liberali
zavimas, konkurencinė politi
ka, bankų reforma ir kt. Pasi
rinkta keturtaškė sistema. 
Tarp Baltijos kraštų Estija 
aiškiai išsiveržė į priekį, nu
rungdama Lietuvą 8 kategori
jose iš II. Vienintelės 3 sritys, 
kuriose, banko manymu, Lie
tuva neatsilieka nuo Estijos 
yra prekybos ir valiutų kon
vertavimo sistema, kainų libe
ralizavimas wr* teisinės nor
mos. Bendras Estijos ekono
minės pažangos indeksas 3.35 
yra artimesnis Čekijai ir Len
kijai. Lietuva su indeksu 3.10 
patenka į bendrą lygą su 
Slovėnija, Kroatija ir Rusija. 

Tuo tarpu naujienų agen
t ū r a ELTA išplatino prane
šimą, paremtą Didžiosios Bri
tanijos verslo dienraštyje »Fi-
nancial Times" išspausdintu 
straipsniu. Straipsnyje anali
zuojama krizė Talino akcijų 
biržoje ir teigiama, kad Estijos 
akcijų rinka, nors ir nepaste
bimai, drauge su savimi tem
pia žemyn ir Lietuvos bei Lat
vijos rinkas. Užsienio inves
tuotojams bei ekonomistams 
didžiausią nerimą kelia Esti
jos ekonomikai gresiantis 
„perkaitimas", milžiniškais tem
pais didėjantis jos einamosios 
sąskaitos deficitas bei viliutų 
valdybos žlugimo grėsmė. Už
sienio ekspertai teigia, kad 
Estijos makroekonomikos dis
balansas yra vienas iš di

džiausių Rytų Europoje. 
Nei Lietuvai, nei Latvijai, 

kurios lėčiau reformavo ekono-
miką,panašus disbalansas ne
gresia, jų akcijų vertė ma
žesnė. Todėl didesnio nuos
mukio jos nepatirs, nors 
užsieniečių dėmesys gali ir 
sumažėti, nes Baltijos šalys 
vertinamos kaip viena rinka, 
teigia Vakarų ekspertai. 

L i e tuvos r i n k a j a u č i a 
Es t i jos k r i z ę 

Nors ir tvirtinama, kad Vil
niaus biržoje akcijų krizės ne
bus, tačiau daugelio net ir 
pastoviai dirbančių bendrovių 
akcijų kursai ritasi žemyn. 
Ekspertai tvirtina, kad bene 
svarbiausia pesimistinių ten
dencijų Lietuvos rinkoje prie
žastis — krizės Estijoje atgar
siai. 

Pastaruoju metu itin nu
vertėjo dviejų aktyviausiai 
kotiruojamų oficialiojo sąrašo 
bankų akcijos. Pvz., lapkričio 
II d. banko „Hermis" akcijų 
kursas smuko iki 192 litų, kai 
dar visai neseniai buvo 280 
litų. Tai mažiausia kaina nuo 
liepos 7 d. Vilniaus banko ak
cijos tą pačią dieną kainavo 
273 litus — mažiausiai nuo 
rugpjūčio 1 d. Per 7 prekybos 
biržoje dienas lapkričio mė
nesį Vilniaus banko akcijos 
nuvertėjo beveik 15 proc. 

Šiek tiek nukrito ir Biržų 
pieninės bei „Rokiškio sūrio" 
akcijos. 

Tačiau ekspertai prognozuo
ja , kad tai tik laikinas daly
kas. J ie tvirtina, kad Lietu
voje išlieka teigiamos sąlygos, 
o akcijoms atpigus, investuoti 
Lietuvoje galimybės yra ge
resnės negu bet kada pasta
ruoju metu. Manoma, kad ak
cijų kurso pakilimas tėra laiko 
klausimas. Finansų analitike 
Margarita Starkevičiūtė „Lie
tuvos rytui" sakė, kad Lietu
vos rinką artimiausiu metu 
gali veikti įvykiai Estijoje. 
Svarbiausias klausimas — ar 
šiai šaliai pavyks išvengti va
liutų krizes. Tokiai nuostatai 
pritaria dauguma Lietuvos fi
nansų rinkos ekspertų. 

R i m a J a k u t y t ė 

• * Klaipėda. Vilniaus ban
kas paskyrė tris stipendijas 
Klaipėdos universiteto Sociali
nių mokslų fakulteto studen
tams. Po 400 litų kas mėnesį 
gaus geriausiai besimokantys 
ir banke žadantys dirbti bū
simieji ekonomistai. Vilniaus 
banko stipendijas jau gauna 
Vilniaus ir Kauno technologi
jos universitetų auklėtiniai. 

* Varėna. Po remonto vėl 
atidaryta didžiausia mieste 
Žemės ūkio mokyklos sporto 
salė, kurioje rungtyniauja vi
sos geriausios miesto koman
dos. Salės rekonstrukcijai iš 
rajono biudžeto buvo skirta 
170,000 litų. 

Danutė Bindokienė 

Konkretus ir paprastas 
būdas pagelbėti 

Lietuvoje šiuo metu 3,000 
žmonių serga tuberkulioze. Jų 
tarpe yra vaikų, jaunuolių, 
pagyvenusių ir net į senatvės 
metus įžengusių, tačiau visų 
džiovininkų dažniausias ben
dras vardiklis — neturtas, 
sunkios gyvenimo sąlygos, pa
grindinių higienos ir apsau
gos priemonių stoka. Negydo
mi jie užkrečia kitus, tad 
nenuostabu, kad Lietuvoje 
daugiausia susirgimų tuber
kulioze kaip bet kurioje kitoje 
Rytų ar Vidurio Europos val
stybėje. 

Kiekvienas tų sergančiųjų 
gali būti pagydytas! Gali
mybės grąžinti sveikatą džio
vininkams ir, be to, apsaugoti 
neribotą skaičių sveikųjų nuo 
užkrėtimo (tam tikra prasme 
ir iš užsienio besilankančius) 
atsirado geraširdžio asmens 
— prancūzo — ir pačių lietu
vių organizacijų: Lithuanian 
Mercy Lift bei Aid to Lithua-
nia, dėka. 

Apie Lithuanian Mercy Lift, 
vadovaujamą Jurgio Lendrai-
čio, esame visi girdėję, nes ši 
labdaros organizacija jau nuo 
pat Lietuvos Nepriklausomy
bės atkūrimo stengiasi aprū
pinti vaistais, medicinos įran
ga bei technika Lietuvos ligo
nines ir iki šiol yra pasiuntusi 
300 talpintuvų, kurių vertė — 
per 70 milijonų dolerių' LML 
darbuotojai, daugiausia jau
nesniosios ir vidurinės kartos 
lietuviai, už savo darbą ne
gauna jokio atlyginimo, daž
nai susidariusias kelionių ar 
kitokias išlaidas padengdami 
iš savo kišenių. LML daug 
kartų pasitarnauja ir kitoms 
organizacijoms, siunčian

čioms pagalbą Lietuvai. Ka
dangi LML priklauso suma
nūs ir savo darbo reikalingu
mu įsitikinę žmonės, daž
niausiai talpintuvų persiunti
mui paramą „iškombinuoja" 
iš amerikiečių valdžios įstai
gų, o vaistus bei kitus reikme
nis ligoninėms taip pat suren
ka iš Amerikos geradarių. 

Gal kas sakys: lietuvis turi 
padėti vargstančiam tautie
čiui... Tai kažkaip natūralu, 
bet kaip paaiškinti kitataučių 
pasiaukojimą? Šią savaitę 
teko susipažinti su vienu to
kiu kilniu asmeniu iš Pietų 
Prancūzijos (kaip tik patai
kiusiu apsilankyti Čikagoje 
didžiausios pūgos metu). Tai 
Pierre Minonzio, savanoris-
vaistininkas, dirbantis su Eu
ropos Sveikatos apsaugos or
ganizacija. 

Sužinojęs apie iš sovietų 
vergijos išsilaisvinusios lietu
vių tautos gyventojų apverk
tiną sveikatos stovį ir trū
kumus, jis jau 1990 m. vasarą 

vežė pilną sunkvežimį vaistų, 
tegalėjęs į Lietuvą patekti per 
Lenkiją, o paskui važiuoti ša
lutiniais keliais, nes tuomet 
tebesiautėjo KGB ir visur bu
vo pilna sovietų kariuomenės. 
Nuo to laiko Pierre Minonzio 
Lietuvoje lankėsi jau daugiau 
kaip pusšimtį kartų, ir vis ne 
tuščiomis. Jis taip pat už savo 
patarnavimus bei paaukotą 
laiką negauna jokio atlygini
mo, tačiau vaistų ar kitų reik
menų persiuntimui lėšų bū
tinai reikia. Čia daugiausia 
padeda Aid to Lithuania, Lie
tuvos Vyčių labdaros organi
zacija, ir jos pirmininkas Ro-
bert Boris. 

Šiuo metu Pierre Minonzio 
susirūpinęs Lietuvoje sparčiai 
gausėjančiais susirgimais tu
berkulioze. Kadangi LML taip 
pat deda daug pastangų nu
siųsti vaistų nuo džiovos ypač 
Antakalnio ligoninei, kurioje 
gydomi TB sergantys vaikai, 
prancūzas humanitaras savo 
lėšomis atskrido į Čikagą ir 
LML posėdyje išdėstė planus 
Lietuvoje visiškai panaikinti 
tuberkuliozę. Suprantama, šie 
vaistai yra brangūs: visiems 
3,000, sergantiems TB pagy
dyti reikia 50.000 dolerių. 
Bent pusę šios sumos tikimasi 
gauti iš Lietuvos Sveikatos 
apsaugos ministerijos, bet pu
sę reikia surinkti. „Tuber
kuliozę galima išgydyti, — 
aiškino Pierre Minonzio, — 
ne taip, kaip AIDS ar kitą bai
sią ligą. Kiekvienas tų ser
gančių TB žmonių Lietuvoje 
ne tik būtų šiais vaistais pa
gydytas, bet apsaugotume 
neribotą skaičių sveikųjų!" 

Kodėl jis nori padėti Lietu
vos žmonėms? Daugiausia dėl 
to, kad Lietuva turi gerai pa
ruoštus, vakarietiškai galvo
jančius ir savo tautos sveika
tingumu besirūpinančius gy
dytojus, kurie pareigingai ir 
veiksmingai sugeba panaudoti 
sudėtingiausias gydymo prie
mones. To negalima pasakyti 
apie daugelio kitų, iš sovietų 
išsilaisvinusių Rytų bei Vidu
rio Europos tautų medicinos 
personalą... Kai žmonės sten
giasi, reikia jiems padėti. 

O jeigu taip galvoja kita
taučiai, nejaugi mes patys nu
mosime ranka ir nusisuksime 
nuo labai svarbaus reikalo? 
Padėkime Lithuanian Mercy 
Lift surinkti reikiamą dolerių 
sumą. Prisidėkime savo auka, 
rašant čekius LML TB pro-
ject, siunčiant LML. 14911 
127th Str.. Lemont, IL 60439. 
Parodykime prancūzui Pierre 
Minonzio ir kitiems tolygiams 
geradariams, kad ir lietuviai 
rūpinasi savo tautos sveikatos 
reikalais. 
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PASTANGOS ĮKURTI 
ATSARGINĘ TĖVYNĘ 
BRITŲ HONDŪRE 

JUOZAS VITĖNAS 
(Tęsinys) 

„Man atrodytų sveikiausias būdas lietuvybei išlaikyti, 
tai neleisti užgęsti jaunų žmonių širdyse, kalboje, rašte, 
lūpose ir ausyse nuo amžių sukurtai ir paveldėtai lietu
vybės ugnelei, kad ji neužgestų, kol grįšime ne į atsargi
nę, bet į tikrąją Lietuvą". 

Ž in ia a p i e Br . H o n d ū r o savivaldą 

Besiginčijant dėl delegacijos siuntimo, „VVashing-
ton Post" dienrašty vasario 11 d. pasirodė AP agen
tūros pranešimas, kad Londone vykstančiuose pasita
rimuose tarp britų pareigūnų ir Br. Hondūro atstovų 
pasiektas susitarimas dėl naujos konstitucijos, kuri 
yra didelis žingsnis į Br. Hondūro savivaldą. Naujoji 
konstitucija įsigalios šiais (1960) metais po rinkimų. 
Joje numatyta padidinti išrinktu atstovų skaičių įsta
tymų leidžiamoje taryboje ir sumažinti gubernatoriaus 
skiriamų narių skaičių. Pasitarimai tęsiami del ekono
minės krašto ateities ir britų finansines pagalbos. 

Šie pasitarimai Londone buvo prasidėję vasario 1 

d. „Naujienos" apie juos pranešė vasario 4 d., bet lietu
viai jais, matyt, nesidomėjo, nes Vincas Jonikas vasa
rio 5 d. „Vienybėje" paskelbė savo pranešimą „Pasiruo
šimas į Hondūras": 

„Pirmoji lietuvių grupė į Britų Hondūras įsikūrimo 
reikalu pasiruošusi išvykti artimiausiu laiku. Apsis
pręsta pradžiai pirkti žemę tiesiogiai iš ano krašto 
valdžios vienoje vietoje ir mažiausiai po 100 akerių so
dybai. Planuojamas moderniškas lietuviško stiliaus 
kaimas ar bažnytkaimis. Atskiro žemės vieneto kaina 
svyruos apie 300 JAV dolerių, o trobesių statyba atski
rai, kai išaiškės savikaina. Tas kaimas būtų mūsų pir
moji bazė aname krašte, iš kur galėtumėm savo veiklą 
ūkyje organizuoti ir plėsti. Reikia, kad asmenys, kurie 
šiuo reikalu domisi, būtinai imtų žemės bent minima
lią normą ir sutiktų įmokėti bent vieną trečdalį kai
nos. Darbas organizuojamas partizaniškai, todėl kiek
vienas geros valios lietuvis be lyties skirtumo yra 
pageidaujamas ir kiekvienas jo pozityvus sugebėjimą? 
dirbti bus įvertintas. 

Ne visi norintieji, nors jų daug atsirastų, galės tuo
jau išvykti, tačiau dabar jau reikėtų bent vieno medi
ko ar bent slaugės, vienos virėjos, vieno matininko H 
savo įrankiais, vieno elektriko apšvietimui įrengti, vie
no auto mechaniko ir vieno šaltkalvio. Pageidaujam, 
tie išvardintų specialybių ar amatų žmones, kurie pa
siryžę ten įsikurti ir pradžioje pasidarbuoti savo ben
druomenei be algų ar už mažiausią algą, nes pradžioje 

turėsim būti labai taupūs. Dirbsime lietuviškos talkos 
būdu, atsilygindami už darbą darbu, kol visi turėsime 
po sodybą. Baigę pirmus užsibrėžtus darbus, tarsimės 
tarp savęs, kaip paruošti vietą kitiems pasaulio lietu
viams, varginge8niems už mus, kurie pavieniui iš
sklaidyti vargsta ir nyksta. 

Kiekvienas JAV pilietis gali šešiems mėnesiams į 
Br. Hondūrą išvykti be vizos, todėl tie, kurie protar
piais neturi pastovaus darbo čia arba mėgina verstis 
kokiu savo amatu, gali rizikuoti kitaip sunaudoti savo 
laiką ir įsigyti naują atsarginę tėviškę tenai. Visi ti
kime pasilaikyti JAV pilietybę, nors ir įsigytumėm Br. 
Hondūras teritorijoje kitas tėviškes. Tas suteiktų 
mums judėjimo laisvę ir praturtintų galimybėmis visą 
mūsų kultūrinę veiklą. 

Kas norės konkrečiau apie Britų Hondūrą pasi
domėti, prašome rašyti: V. Jonikas, 339 Leonard St.. 
Brooklynll .N.Y." 

Perskaitęs šį Joniko pranešimą, parašiau (11.14 d.) 
laišką, kuriame pareiškiau susirūpinimą, „ar jūs būsit 
pakankamai apskaičiavę visas sąlygas ir savo pajė
gumą įsikurti Br. Hondūre. Šiam susirūpinimui susi
darė didesnis pagrindas, kadangi Jūs , kaip atrodo iš 
pranešimo, vykstate Br. Hondūrą kurtis ne kaip kokie 
emigrantai, ieškodami sau asmeniškai geresnių gyve
nimo sąlygų, bet kaip pirmieji steigiamos Dausuvos 
pionieriai". Taip pat paminėjau, kad partizaniškas 
kūrimasis yra pats rizikingiausias ir, greičiausia, tuo 

būdu nepasiseks Dausuvos įkurti. Todėl siūliau bend
radarbiauti, siunčiant delegaciją į Br. Hondūrą ir po to 
telkti lėšas pirmojo ūkio įkūrimui. Pagaliau pami
nėjau, kad laikraščiuose buvo pranešimų apie susita
rimą Londone dėl Br. Hondūro naujos konstitucijos, 
kuri esanti 'big step toward self-government for Bri-
tish Hondūras'. Todėl dabar, prieš kuriantis Br. Hon
dūre, reikia būtinai išsiaiškinti, kaip šis Br. Hondūro 
savivaldos praplėtimas atsilieps galimam Dausuvos 
steigimui. 

Jonikas į šį mano laišką neatsakė, ir nežinau, ką 
jis toliau darė. 

Apie susitarimą Londone dėl Br. Hondūro naujos 
konstitucijos parašiau '11.221 Pakštui: „Mes savo susi
rinkimo tuo reikalu dar neturėjome, todėl jokio nutari
mo nepadarėme. Tačiau, kaip atrodo iš laikraščių 
pranešimų, dabar del autonomijos Dausuvai turbūt 
teks tartis ir su honduriečiais, ne tik su britais... Būtų 
įdomu patirti Profesoriaus nuomonę del šios pasikeitu
sios padėties Br. Hondūre. Be to. kol bus tai išsi
aiškinta, ar verta siųsti mūsų planuojamą delegaciją". 

Pakštas netrukus (11.28) atsakė: ..Kai aš skaitau 
'N. Y. Times', tik protarpiais, tai man ir neteko pama
tyti žinelės apie Br. Hondūro autonomiją. Man labai 
būt pravartu paskaityti tą žinelę. Jei kas Jūsų tarpe 
(gal dr. Mažeika?) ją turi. tai gal teiktųsi man pasko
linti. Paskaitęs — sugrąžinčiau. 

'Bus daugiau' 
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Vaizdelis iš prez. V. Adamkaus inauguracijos parado Vilniuje vasario 26 d. 
N'uotr. Liudos Germanienės 

LAIŠKAS IŠ VILNIAUS 
LIUDA GERMANIENĖ 

liais". Atrodė, kad kai kam 
neatėjo į galvą, kad vis tik 
įmanoma valandą pagyventi 
be paskutinio Lietuvoje pres
tižinio žaisliuko. Telefono 
skambučiam sukluso net ir vi
sas Arkikatedroje užsislėpęs 
senų moterėlių luomas, ir iš 
už altorių bei nišų išlindo pa
matyti, susidomėti tom burz
giančiom kišenėm ir rankinu
kais. 

Pagau ta šventiškos ir dva
siškos nuotaikos, stoju į eilę 
komunijai. Rangosi tvarkinga 
eilė, komuniją dalina j aunas 
klierikas ar kunigas. Ištiesiu 
rankas. . . klierikėlis dilbt akim 
į lubas ir purto galvą. Prieš 
porą dienų LTV programoj 
klausiaus mūsiškio A. Sau-
laičio, SJ , puikaus aiškinimo 
apie duonos simboliką krikš
čionybėje... į klausimą, ar ko
muniją galima imti į rankas, 
jis filosofiškai atsakė, kad jo 
rankos nėra šventesnės, negu 
tos močiutės, kuri savo sąly
gom užaugino septynis vaikus. 
Meldžiaus už prezidentą ir A. 
Saulaitį, kad nebūtų apšaukti 
heretikais ir piliečiai įtikėtų, 
kad vis t ik yra įmanoma žmo
gui mylėti ir gerbti žmogų. 

P r e z i d e n t o i n a u g u r a c i j o s 
d i ena 

Nors trečiadienį dar šildė 
saulutė, ketvirtadienį, vasario 
26 d., virš galvų kabėjo juodas 
dangus ir visiems Vilniaus gy
ventojams grūmojo šlapdriba 
ar lietumi. Prie Seimo rūmų ir 
Arkikatedros barikadų anksti 
iš ryto pradėjo rinktis ir gru-
puotis vyresnio amžiaus vil
niečiai, kad iš arčiau galėtų 
pamatyti praeinančius jų gy
venimo svarbius žmones ir 
nors žvilgsniu nužiūrėti, į Lie
tuvos kampuotą ir kompli
kuotą gyvenimą įžengiantį, 
„amerikoną" bei jo pirmąją 
krašto „ledi" Almą. „Daili ta 
Adamkienė" — komentavo 
prie Seimo rūmų belaukianti 
pilietė — tik kad labai plona 
ir turi laibas kojas", atsakė 
kita. Po baksnojimosi alkū
nėm ir kikenimo abi sutiko, 
kad, pagyvenus ir pavalgius 
gero, skanaus lietuviško mais
to, ponia Alma pasitaisys. Bet 
kaip su tuo Valdu? „Atrodo 
pabalęs", sako prie Seimo rū
mų jau senokai bestovintis pi
lietis. „Nieko baisaus", atsako 
kitas. „Jam tik porą kartų rei
kia nueiti į Seimo pirtį ir tuoj 
pat spalva sugrįš į skruostus, 
ausis ir galūnes". 

Atvykusį V. Adamkų su 
žmona, prie Seimo rūmų lau
kę žmonės sutiko plojimais, o 
vėliau pasirodžiusį vieną A. 
Brazauską žmonės nulydėjo 
gal kiek ir nostalgija dvelkian
čiais žvilgsniais. Turniškėse 
sodo namelyje gyvenanti jo 
žmona žurnalistui skundėsi, 
kad labai norėtų dalyvauti 
inauguracijoje, tačiau A. Bra
zauskas jau seniai jos nebe
ima. Nuolatinė A. Brazausko 
palydovė visad buvo jo duktė 

Audronė Usoniene. 

P r i e sa ika Se ime i r 
kel ionė į A r k i k a t e d r ą 

Seimo posėdžių salės svečių 
vietų pirmoje eilėje sėdėjo V. 
Adamkaus rinkiminio komite
to Čikagoje pirmininkas S. Ba
ras, D. Mieželienė. Čikagos 
kardinolas Francis George, G. 
Landsbergiene. N. Vagnorie
nė, A. Usoniene ir A. Adam
kiene. Kebliausiai turėjo jaus
tis mūsų kardinolas, nes sėdė
jo šalia damos, kurios suk
nelės. Vilniaus lietuvio dizai
nerio suprojektuotas trikampi-
nis iškirpimas krūtinės ląstos 
zonoj, šaukte šaukėsi delno ar 
kokio kito objekto priedangos. 

Tiek to. Sutrimitavo trimi
tai, įžygiavo abu prezidentai, 
aidėjo A. Brazausko kalba, V. 
Adamkaus priesaika ir kalba. 
A. Brazauskas antram atkur
tos Lietuvos prezidentui pa

linkėjo ištvermės, sveikatos 
bei sėkmės ir sakė tikįs, jos jis 
tęs jau pradėtus darbus bei 
santarvės, interesų derinimo 
ir susitarimų ieškojimo dva
sia. V. Adamkus savo kalboje 
pabrėžė, kad „sieksiąs būti ne 
vien simboliniu valstybės va
dovu, bet visų Lietuvos žmo
nių prezidentu, dalyvauti vi
sose valstybės ir visuomenės 
veiklos srityse". Seimo salėje 
dalyvavo Seimo ir vyriausy
bės nariai, diplomatai ir spe
cialius kvietimus gavę svečiai, 
kurių tarpe buvo ir grupė iš 
JAV. 

Besiruošiant ceremonijai, po 
derybų su Seimo atstovais, 
buvo sutikta atsisakyti idėjos 
— visiem Seimo salėje daly
vavusiems žygiuoti Gedimino 
prospektu iki pat Arkikated
ros. Nutarta, beveik suplanuo
ta, tačiau eisena neįvyks ne 
vien dėl grūmojančio dangaus, 
bet ir pasitaikiusio sprogmenų 
grasinimo. Bene viena idėja 
buvo išpildyta ir limuzinų 
vilkstinė sustojo prie pamink
lo genocido aukoms, šalia bu
vusių KGB rūmų ir kalėjimo. 
Išlipę V. Adamkus, A. Bra
zauskas ir V. Landsbergis ati
davė pagarbą ir padėjo gėlių 
puokštes. Šalia to, išsirikiavę 
ir ant palangių pakibę vil
niečiai neturėjo progos pama
tyti žmonių, kurie nevisad 
skaidrino jų vargą ar tesėjo 
pažadus. Pirmoji Gedimino 
prospektu praskubėjo japonų 
ambasadoriaus mašina, vėliau 
danų ir kitos, visos juodais 
langais, lyg viduj sėdėtų šei
chai, gabenantys po keturias 
žmonas. 

Prezidentas Adamkus, pra
važiuodamas šypsojosi ir žmo
nėms mojavo, tačiau susirin
kusi minia net nešūktelėjo 
„valio". „Šitiek laukėme ame
rikonų ir pagaliau sulaukė
me", — komentavo vieni, — 
baisu, kad Landsbergis jo 
neapgautų", sakė kiti. Gedimi
no prospekto kryžkelėj prie 
Arkikatedros stovintis ir miki-
mauzišką kaklaraištį dėvintis, 
vyriškis šūkavo, kad į Lietuvą 
atvažiavo „amerikonai", kad 
jie kažką padarys, tačiau jis 
greit dingo žalių uniformų 
priežiūroje. Ties Arkikatedra 
ir aikšte jau buvo susirinkusi 
tūkstantinė minia. 

Į Arkikatedrą galėjo įeiti tik 
asmenys su specialiais kvieti
mais. Ėjo ten tikintys ir bedie
viai, garbintojai Budos ir ag
nostikai, o likus viet6s, buvo 
įleista ir kelios dešimtys prie 
durų stovėjusių žmonių. Iškil
mingos šv. Mišios, giedojo pui
kus Arkikatedros choras, o 
Mišių metu užbirbdavo svečių 
kišenėse nešiojami telefonu-
kai, dabar vadinami „mobi-

Va ldo A d a m k a u s k a l b a i r 
p a t r a n k u š ū v i a i 

Katedros aikštė buvo įspū-

A. Brazauskas, lydimas kan
celiarijos vadovo ir kitų as
menų, simboliškai pervedė 
naująjį prezidentą Preziden
tūros koridoriais. Kartu žygia
vo ir V. Adamkaus vyriausias 
patarėjas Raimundas Mieže
lis. Lauke, prieš aikštėje susi
rinkusią minią, buvo atliktas 
Prezidentūros perdavimo ir 
priėmimo aktas. Pirmas doku
mentą pasirašė prezidentas 
Brazauskas, po to prezidentas 
Adamkus. Visą laiką dešinėj 
buvusio ir ateinančio prezi
dento iškilmingai, žalią uni
formą dėvintis, su trispalve 
Valstybės vėliava rankoj, 
stovėjo Lietuvos kareivis. Ap
rimo lietus. Dangus buvo ge
ras. 

Pasirašius rūmų perdavimo 
aktą, A. Brazauskas V. Adam
kui perdavė rudą dėžutę su 
prezidento antspaudu ir įteikė 
gražiai įrištą Lietuvos konsti
tucijos tomą. Su komanda nu
leista prezidento vėliava ir 
iškilmingai įteikta buvusiam 
prezidentui A. Brazauskui. Jis 
ją pabučiavo ir atsisveikinęs 
drauge su dukra, išvažiavo iš 
S. Daukanto aikštės. Visą lai
ką pagarbiai grojo karinis or
kestras. Prezidentas išėjo, te
gyvuoja prezidentas! 

Karinis saliutas, „ginklu 
gerbk" ir iš lėto virš Prezi
dentūros rūmų pakilo šešto-

dinga ne tik naujojo preziden- j o Lietuvos prezidento Valdo 
to kalba, bet ir visa susirinku
sia minia bei puikiai sureži
suotu ir pravestu kariuome
nės pris tatymu. Kiekvieną 
miestą ir apylinkes reprezen
tavo asmenys su kostiumais ir 
miestų vėliavom, žygiuodami 
ir nars tydami sudarė vėliavų 
pynę, o vis stiprėjantis lietus 
sunkino vėliavas ir prieš tri
būną pradėjo augti įvairiafor-
mės balos. Nors vilnietis dizai
neris A. Adamkienei inaugu
racijos proga suprojektavo 
pilką kostiumėlį ir tokios pat 
medžiagos apsiaustą, Kated
ros aikštėje lietus krapino jau 
ant patikimų „amerikoniškų" 
kailinukų. Aplink stovėjusios 
moterėlės čiauškė, kad jos kai
liai „ne paskutinės mados, 
atrodo net seni. Tai ne mūsų 
ponių karakuliai". Bet abi 
draugės priėjo išvados, kad 
naujoji pirmoji dama nieko ne
vaidina, atrodo šilta ir nuo
širdi. Lietus vis rimčiau purš-
kė an t kepurėtų ir skrybėlėtų 
galvų. Dangus nepalaukė, 
dangus nebuvo geras. 

Po ceremonijų Katedros 
aikštėje prezidentai V. Adam
kus, A. Brazauskas ir visa 
minia pėsti patraukė Prezi
dentūros rūmų link, kur Si-
mano Daukanto aikštėje bus 
atlikti paskutiniai inauguraci
jos ritualai. V. Adamkus no
rėjo, kad iškilmėse galėtų da
lyvauti kuo daugiau žmonių, 

Adamkaus vėliava. Tai purpu
rinės spalvos vėliavos dugne 
Lietuvos herbas Vytis, kurį iš 
abiejų pusių laiko mitologinės 
būtybės: vienaragis dešinėje ir 
grifas (gyvulys, su erelio galva 
ir krūtine, liūto kūnu, užpa
kalinėm kojom ir uodega) kai
rėje skydo pusėse. Vėliavos 
pakėlimo proga nuaidėjo tri
mitų „fanfaros", parašytos 
specialiai šiai progai. Tų fan
farų prasmė galėjo kankinti 
ne vieną Lietuvos pilietį. Už
klausus žmonės nežinojo pras
mės, tačiau tvirttoo, kad tas 
žodis turi reikšti triukšmą, gal 
sprogimą, linksminimąsi ar ką 
nors panašaus. Žodyne žodis 
„fanfara" aiškinamas kaip iš
kilmingas trimitų signalas, 
skelbiantis šventes arba para
do pradžią. Deja, Lietuvos ži-
niasklaidos „anfaravosi" ten, 
kur buvo trimitai ir kur nebu
vo net ir šešėlinio jų blizgesio. 

Taigi, po fanfarų buvo trijų 
patrankų salvės. Pirmoji salvė 
skirta lietuvių tautai, antroji 
— Lietuvos valstybei ir tre
čioji — prezidentui. Šaunama 
buvo iš originalių 18 a. pabūk
lų, tačiau juos užtaisančių ka
reivių apranga dvelkė „napo-
leana". Karininko kelnės bal
tos, aptemptos, o pabūklų už
taisytojai dėvėjo tamsiai ža
lias uniformas ir plunksnuo
tas skrybėles. Juos pamatę, 
vilniečiai komentavo: „Matot, 

tačiau visos aikštės pasirodė bėgdamas iš šių rūmų Napo-
per mažos. Ypač ankšta buvo leonas ir paliko kelias unifor-
S. Daukanto aikštelė, nesutal- mas". Triskart šauti senovi-
pinusi jūros gerbėjų ar tik niai pabūklai sudrebino Sena-
smalsuolių. Gražūs ir žali dyg- miestį ir maniakiškai ėmė 
stančios vejos plotai buvo su- kaukti signalizacija užtaisyti 
trypti į tirštą, su žaliais pa- automobiliai, 
gražinimais, purvo putrą. Po visų ceremonijų Prezi-

I.iuda Germanienė 'kairėje) su Lietuvos prezidentu Valdu Adamkum ir 
Alma Adamkiene Vilniuje, inauguracijos iškilmių proga. 

dentūros balkone pasirodė 
naujasis prezidentas su ponia 
Alma. Juos sveikino „Trimito" 
orkestras ir kažką neaiškaus 
strapaliojančios kelios ilga
kojės merginos. 

Pokyl ių maratonas 

Priėmimai inauguracijos 
proga vyko keturiose Vilniaus 
vietose: Sporto rūmuose, 
Chodkevičių rūmuose, senoje 
Vilniaus rotušėje ir Prezi
dentūros Baltoje salėje. Prezi
dentas ir pirmoji dama apsi
lankė visose vietose. Prezi
dentūros, Rotušės ir Chodke
vičių rūmų svečiai buvo įspėti, 
kad pageidautina apranga yra 
vakarinė: smokingai ir ilgos 
suknelės. Ten skambėjo klasi
kinė muzika, kurią atliko 
kvintetai ir kvartetai. Tuo tar
pu Sporto rūmuose svečius 
linksmino dainininkai Ginta
ras Abarius, Vytautas Babra
vičius, Liudas Dambrauskas 
bei Lietuvos televizijos „big
bendas" (norint suprasti lietu
višką, žodį reikia versti į ang
lų kalbą). 

Į pokylį Sporto rūmuose 
Adamkai atvyko apie 6:30 vai. 
vakare, kur jau porą valandų 
jų laukė apie 1,000 V. Adam
kaus rėmėjų ir rinkiminės 
kampanijos darbuotojų. Lūku
riuodami svečiai suvalgė visus 
užkandžius, dešreles, išgėrė 
visą „Kalnapilį". Kam neuž
teko, galėjo pasipildyti, mokė
dami 20 litų už degtinės tau
rę. Turėjo dominuoti ypatingai 
pakili, gėrimais jkaitrinta, en
tuziastiška nuotaika, nes, 
įėjus abiem Adamkam, tik 
rankom sukibę ir žiedą sudarę 
apsaugos darbuotojai sugebėjo 
apginti juos nuo gerbėjų mi
nios. Deja, net ir raumeningi 
vyrai nepajėgė apsaugoti pre
zidento Vilniuje siūto smokin
go sagų, kurias išplėšė suve
nyrų rinkėjai. Vargšas krašto 
vadas turėjo grįžti į savo lai
kiną rezidenciją ir susisiūti 
naujas sagas. 

Į istorinius Chodkevičių rū
mus, kur pusvalandis su pre
zidentu kiekvienam kainavo 
500 litų, rinkosi daugiausia 
verslininkai ir užsienio sve
čiai. Kai už priėmimus Prezi
dentūroje ir Rotušėje mokėta 
iš valstybės iždo, privilegiją 
pabendrauti Chodkevičių rū
muose apsimokėjo kiekvienas 
vakarienės dalyvis. Čia mai
šėsi smokingai, tamsūs kostiu
mai, ilgos suknelės su pečiais 
ir be jų. Svečiai buvo vaiši
nami dvylikos rūšių žuvim, 
anties krūtinėlėmis, briedie
na, vištiena, pievagrybiais. 
Buvo tortų, vaisių, pyragaičių 
ir profitrolių (?) su sūriu. Kas 
tie profitroliai taip ir nepasi
sekė sužinoti ar surasti žo
dyne. Tikiu, kad tai buvo ska
nūs ir virškinimo sistema ne
protestavo. 

Prezidentūroje ir Rotušėje 
vykę pokyliai buvo skirti tik 
kviestiems svečiams. Priėmi
me Rotušėje, kur buvo laukia
ma apie 400 svečių, be Seimo 
ir visuomenės veikėjų, daly
vavo apskričių valdytojai, 
aukštųjų mokyklų rektoriai, 
krašto apsaugos vadai, Lietu
vos radijo ir televizijos vado
vai. Juos vaišino ir aptarnavo 
restorano „Freskos" darbuoto
jai. 

I pokylį Prezidento rūmuose 
buvo kviesta 500 svečių, nors 
dalyvavo kur kas daugiau. Tai 
prezidentas Brazauskas, vy
riausybes nariai, Seimo pirmi
ninkas, ambasadoriai, Kata
likų Bažnyčios vyskupai, kitų 
konfesijų vadovai, Generalinis 
prokuroras, Saugumo departa
mento direktorius, Rinkimų 
komisijos pirmininkas, Ka
riuomenės vadas ir dienraščių 
redaktoriai bei grupelė gimi
nių, draugų, rinkiminio komi
teto narių iš JAV. Naujai, iki 
smulkiausių detalių žaviai, 
restauruoti rūmai tikrai tu
rėtų būti kiekvieno lietuvio 

Lietuvos Respublikos prezidento Valdo Adamkaus inauguracijos puotoje 
Vilniuje: prezidento patarėjas R. Mieželis ir LR garbės konsule iš Cleve-
land, OH. Ingrida Bublienė. 

pasididžiavimas. Atkur tose 
sienų ir baldų dekoracijose 
j auč iamas au ten t i škumas , o 
akį žavėjo ir hipnotizavo iš lie
tuviškos medienos sudė tas 
įvairiaspalvis parke tas . Stovė
d a m a ant šių grindų ir 
žvelgdama į sienos nišoje gar
bingai stovinčią baltą skulp
tor iaus Zikaro „Laisvės" s t a tu 
los kopiją, kėliau š ampano 
t au rę , su minia da inavau „Il
giausių metų", l inkėdama pre
zidentui ištvermės, da r ka r t ą 
i š tvermės ir, be abejo, d a u g 
laimės. 

Sausakimšai pripakuotoje 
salėje buvo sunku žmogui 
a tpažint i žmogų, girdėti , kad 
kažkur salės priekyje vyko pa
gerbimai ar net Vytauto Di
džiojo pirmos klasės ordino 
į teikimas prezidentui A. Bra
zauskui . Bet neteko gailėt is , 
nes buvo galima dairyt is į pa
sakiškai gražiai r e s t au ruo tus 
Baltosios salės sk l iautus , sie
nas , akį maratoniškai perga-
nyti paauksuotom deta lėm ir 
įsakyti sustoti ties t r ispalviai 
sudėliotom servetėlėm ar gel
tonų, žalių ir raudonų gėlių 
puokštėm. Nors pakviet ime 
buvo pageidautas smokingas , 
tačiau dauguma vyriškijos dė
vėjo tamsius kost iumus, o da
mos vilkėjo įvairia vakar ine 
apranga . Kas blizgančias a r 
su makaroninėm petnešom 

sukneles , kas kost iumėlius , 

kas sukneles be pečių, kas j au 
daug kartų dėvėtą suknelę. 
Ateinant į vakarienę, jos pa
tiekalai daugumai buvo at
mintinai žinomi. Mat, vaišes 
Prezidentūroje ruošia uždaros 
akcinės bendrovės „Draugys
tė" virėjos. Svečiai tvirtino, 
kad „Draugystės" valgiaraštis 
nesikeitė j au penketą metų. 
Ant stalo maistas buvo ap
džiūvęs, stokojo prieskonių, o 
paršiukas didelėj lėkštėj, už
merkęs baltas blakstienas, 
buvo visiškai neiškepęs. Ly
giai tą patį iki detalių maistą 
valgėme prieš tai ponų Adam
kų rezidencijoj ir vėliau Prezi
dentūroje, kur buvo surengti 
priėmimai užsienio lietu
viams. Toks pats ir ten gulėjo 
nabagas paršelis, gal tik pa
keitęs blakstienų spalvą. Pasi
kartojanti ta pati kulinarija, 
atrodo, ką tai turėjo bendra su 
išeinančios valdžios protokolu. 
Kaip rašė spauda ir kartojo 
liaudis, su „Draugystės" vieš
bučio įsigalėjimu, kažką ben
dra turi buvęs prezidęnĮįtfcįr 
jo daug viešbučio akcijų Išpir
kusi draugė. 

Iš Prezidento rūmų, siaurom 
Senamiesčio gatvelėm, tą va
karą pėsti paržygiavome atgal 
į „Naručio" viešbutį. Gedimino 
kalne jau baigė sproginėti „fe-
jeverkai", žmonės skubėjo na
mo, Vilniuje baigėsi dar viena 
diena. 

Vilniaus miesto meras Rolandas Paksas ..Vilniaus Garso' premiją įteikia 
Vytauto Landsbergio fondo valdybos pirmininkei, sergančių, neįgalinčių 
vaikų, taip pat našlaičių globėjai Gražinai Landsbergienei. Nuotr. Eltos 

„VILNIAUS G A R S O " 
P R E M I J A — G. 

RUČYTEI-
L A N D S B E R G I E N E I 

Šių metų „Vilniaus garso" 
premiją Lietuvos sostinės me
ras Rolandas Paksas an t r a 
dienį įteikė Gražinai Ručytei-
Landsbergienei. 

Prieš šešerius metus įsteig
tas kasmetis apdovanojimas 
sk i r iamas už Vilniaus miesto 
garsinimą gerais darbais — 
meno kūriniais, mokslo bei 
visuomenine veikla. Rinkda
mas kandidatus šių metų pre
mijai, savivaldybė kreipėsi į 
visuomenę. Sulaukta daug 
laiškų iš internatinių mokyk
lų, tėvų su siūlymais už lab
daringą veiklą apdovanoti Vy
tau to Landsbergio fondo val
dybos pirmininkę, sergančių, 
neįgaliųjų vaikų, ta ip pat naš

laičių globėją Gražiną Ručyte-
Landsbergienę. 

Per iškilmes, kurios taip pat 
buvo skirtos Kovo 11-ajai — 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo dienai — paminėti, 
buvo pasveikintas iškilusis lie
tuvių dailininkas ir kultūros 
veikėjas Kazys Varnelis, kar
tu su žmona Gabriele sugrįžęs 
iš Amerikos į Lietuvą. Vil
niaus meras padėkojo jam už 
Lietuvai dovanotas vertybes. 

(Elta, 03.10) 

• Iš JAV \ L ie tuvą gyventi 
sugrįžo dailininkas-kolecio-
nierius, Vilniaus Dailės aka
demijos garbės daktaras Ka
zys Varnelis su žmona Ga
briele. J ie kuriasi Vilniaus 
senamiestyje Čia taip pat bus 
rengiamos parodos, ekspo
nuojama K. Varnelio sukaup
ta kolekcija. 
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AUGIŲ ŠEIMOS ĮNAŠAS 
A U R E L I J A M. BALASAITIENE 

Spyglio ežero tiltelis Dainavos stovyklavietėje kviečia pasvajoti 

DAINAVA — STOVYKLA — 
LIETUVA" 

JADVYGA DAMUŠIENĖ 

Tai vakarinių laužų baigmi
nis šūkis, skambantis kas va
sarą jaunimo stovykloje jau 
daugiau kaip 40 metų. Iš
siveržęs iš jaunų krūtinių, jis 
skrodžia vakaro tylą, atsi
muša į anoj pusėj ežerėlio 
stūksančias stovyklautojų mū
rų sienas, pakyla, rodos, į 
nakties skliauto sidabrinį 
žvaigždyną, pasiekia gal ir 
Nemuno krantus ir, liūliuo
damas, mėnesienoj, tviskančio 
Spyglio paviršiumi, grjžta į 
laužavietę. Išsiveržia tada 
džiaugsmingas grįžusio aido 
sutikimas, o jis — tyliai ir gi
liai — nugrimsta jaunuolių 
širdyse, pasilieka gyvas ilgam, 
labai ilgam. 

Šimtą kartų gražiais žo
džiais aprašyta ši vieta, šim
tais dainų apdainuotas, dro
bėse įamžintas — žemės skly
pas Michigan valstijoj, o jo 
vardas Dainava. 

Tai ALRKF-jos (Amerikos 
Lietuvių Romos Katalikų fe
deracijos) ja inimo stovykla, 
224 akrų gražios gamtos gaba
las, pušynų gaivinamo oro 
oazė „miestelėnams". 

Kasmet, jau 40 vasarų, į ją 
suplaukia šimtai lietuviško 
jaunimo iš visų Amerikos val
stijų ir Kanados į jų organiza
cijų vadovų ruošiamas stovyk
las. Čia gražios gamtos prie
globstyje auga fiziškai, bręsta 
dvasiškai ir stiprėja tautiniu 
sąmoningumu. Lietuvai tapus 
laisvai, kasmet atsiranda vie
nas kitas stovyklautojas ir iš 
Lietuvos, išlaikomas stovykli
nių grupių lėšomis. 

Dainava tapo magišku žo
džiu, ne tik mokslus ei
nančiam jaunimui, bet jau ir 
tam mažiulėliui, jauniausiam 
lietuviukui, kuris vaikščioja 
stovykloje, asfaltuotais ke
liais, įsikibęs dar į savo 
„karietos" rankenas ir prade
da tarti pirmuosius žodžius 
lietuviškai. Po savaitės savo 
„stovyklavimo", Dainavoje, šei
mų stovykloje, tėvų ir senelių 
globoje, jau nuo pusžiemio 
vargina tėvus klausimu — 
„kada važiuosim į Dainavą?" 

Va, jau šitame mažiulėlio 
klausime yra pradžia to, ko 
siekė jaunimo stovyklos stei
gėjai. Rūpestis lietuvybės 
išsilaikymu ir išlaikymu au
gančioje kartoje, ne savo tau
tos žemėje gyvenant, pagimdė 
jaunimo stovyklos idėją. Są
lyga jos įgyvendinimui — vie
ta, kuri savo gamtovaizdžiu 
viliotų jaunimą, kurios prie
globstyje būtų įmanoma jauni
mui pristatyti Lietuvos gam
tos grožį, kultūrines tautos 
apraiškas, istoriją ir sovietų 
okupacijos metu vykdomą 
mūsų tautos genocidą. 

Šį židinį kuriant, vadovauta
si pagrindiniu motyvu — tau

tinis jaunimo išlikimas, išlai
kymas savo tikėjimo ir pasisa
vinimas universalių gyvenimo 
vertybių, paremtų Kristaus 
Evangelija. 

1955 m. idėja įsikūnijo. 
Darbo kryptį ir turinį sto

vyklautojų grupėms Dainavoje 
išryškino dr. Ad. Darnusis, bu
vęs Ateitininkų fedaracijos va
das ir ALRKF-jos pirminin
kas, atidarant vartus į jau
nimo stovyklą pirmiesiems 
stovyklautojams 1957 m.: 

„Savo tėvynės vertinimu ir 
meile einama universalumo 
link, siekiant darnaus susi
pratimo žmonių ir tautų tar
pe. Stovykloje vis remiamasi 
nusistatymu, kad tiktai as
menys, mylį savo tautą, 
pajėgs suprasti ir pagerbti ki
tos tautos žmones. Ar gali 
žmogus, save pažeminęs, savo 
tautos atsisakydamas, kilti 
aukštesnio universalaus gėrio 
link? Ta prasme turi būti 
žadinamas jaunimo mąs
tymas. Ta prasme turi būti 
ugdoma pagarba ir meilė 
kraštui, kuris lietuvių tautos 
žmones yra priglaudęs. 

Jaunimas turi būti skatina
mas spręsti gyvenimo proble
mas krikščioniškų principų 
dvasioje. Tuo atžvilgiu ir jau
nimo stovykla turi būti toji 
keliaujančioji Bažnyčia, kuri 
vyksta ten, kur vasaros ato
stogų metu telkiasi jaunimo 
būviai. Tuo būdu jaunimo sto-
vvkla siekia būti krikščioniško 

Nuotr Tumo Vasiliausko 

auklėjimo talkininke lietu
viškai šeimai, o tuo pačiu ir 
lietuviškai visuomenei, sveti
mame krašte gyvenant. Sto
vyklos darbas, ta prasme, turi 
būti šviesi pastanga apsiniau
kusioje pasaulio padangėje, 
atskleisti krikščionybės princi
pus kaip kelią į Geresnį Pa
saulį, kuriame visos tautos, jų 
tarpe ir lietuvių tauta, ne tik 
turės teisę į laisvę, bet ir 
sąlygas laisvėje gyventi". 

Daug kartų kalbėdamas jau
nimo vadovams, sakydavo: 
„Sudaryti progas jauniems 
žmonėms pasirinkti prasmin
gą gyvenimo tikslą, pasišvęsti 
vertingiems idealams, ir mūsų 
tautai ir visai žmonijai, ir 
ištvermingai ir pastoviai jų 
siekti, yra šventas darbas. 
J aunų žmonių gyvenimas bus 
prasmingas net ir tada, kai 
užsibrėžtieji tikslai ir nebus 
pilnai pasiekti, bet vis žėrės 
prieš jų akis kaip aušra hori
zonte, žadanti šviesią dieną". 

Ir taip metai iš metų, per 40 
metų, tautinio išlikimo dvasia 
neblėsta. Krikščioniškais prin
cipais persunktas jaunimo 
auklėjimas lietuviškose šeimo
se, organizacijose ir su dideliu 
indėliu lietuvybei jaunimo sto
vykloje vasarų metu Daina
voje jaučiamas visoje lietu
viškoje veikloje. 

Dainava savo veiklos dvasia 
ir siekiais yra vertingas veiks
nys mūsų visuomenėje. Daug 
šiandien matome lietuviškojo 
gyvenimo veiklos eilėse daly
vaujančių, einančių atsakin
gas pareigas, ar vadovau
jančių specialiems darbams 
Lietuvos naudai ir pagalbai. 
Didele dalis jų augo Daina-

Perskaičius redaktorės Da
nutės Bindokienės vedamąjį, 
kuriame ji skatina atgaivinti 
„Susipažinkim" skiltį, tenka 
su dideliu entuziazmu jai pri
tarti , nes jau turime naują at
vykėlių iš Lietuvos bangą, su 
kuria dar nesame susipažinę, 
bet kuri savo buvimu praturt i 
na mūsų visuomenę. Ne pas
laptis, kad dalis naujai atvy
kusių nenoriai įsitraukia į 
vietines organizacijas, parapi
jas ar sąjungas, tačiau yra iš
imčių, kurios pasižymi ne vien 
lietuvišku soKdarumu, bet pa
siryžimu suartinti tuos, kurie 
šalinasi. 

Tokiu pavyzdžiu tenka lai-

Dar vienas kryžius „dygsta" Dainavos Kryžių kalne 
Nuotr Rimos Polikaityt*« 

voje! Skiepinta meilė tėvynei 
ir Bažnyčiai, 50 metų sveti
mame krašte gyvenant, dar la
bai gyva ir šiandien. 

Labai drąsiai galima teigti, 
kad Dainava, tarnavusi lietu
vybei per 40 metų, t a rnaus jai 
ir toliau, jei visuomenei rūpės 
išlaikyti augančią kar tą lietu
viškoje dvasioje. Dainavos šei
mininkais j a u per 15 metų 
daugiausia yra tie, kurie buvo 
Dainavos lietuviškoje „kal
vėje" kalti. Pasišventusių tos 
kalvės pirmūnų eilės retėja 
sparčiai. J ų buvo daug ir dar
bo, ir aukos, ir finansinės pa
ramos eilėse, svarbiausia, jų 
entuziazmo dėka Dainava at
sirado. »Jų vardai, — kaip 
aprašydamas Dainavą savo 
straipsnyje *Žibėk, mūsų miela 
Dainava', vienas buvusių 
'Draugo' redaktorių rašė, Die
vo garbės lentoje surašyti . 
Medalius už atliktus darbus 
Dainavoje pats Aukščiausias 
jiems įteiks". 

Dainava turi gyventi ir gy
vuoti. J i yra konkrečiausias 
gyvosios lietuvybės pavyzdys. 
Jos gyvybe rūpintis, ta i remti 
ją ne tik moraliai, bet ir mate
rialiai. 

Ta proga įvyks čia, Čikagoje, 
Jaunimo centre, koncertas, 
kovo 21 d. Bus paminėta šios 
lietuvybės kalvės 40 metų su
kaktis. Puikus jaunų daini
ninkų oktetas pateiks daug 
dainų, kurių viena kita gimusi 
Dainavoje, o visi dainininkai 
Dainavos gamtoje patys už
augę. (Darius ir Audrius Poli-
kaičiai okteto vadovai). 

„Dainavos" ansamblio var
das atsirado dar tada, kai jau
nimo stovyklos idėja nebuvo 
gimusi. Tai tik reikšmingas 
sutapimas, kad lietuviams, 
Dainavos kraštas Lietuvoje gi
liai įstrigęs į pasąmonę, lydi, 
kur j ie begyventų. 

Savo atsilankymu ir auka 
paremsite šį lietuvybės židinį. 
Remdami tėvynėje esančius rū
pesčius, atminkime, kad tau
tiniam išsilaikymui ir sveti
mame krašte auka ateina iš 
savųjų kišenių. 

Lauks jaunieji Dainavos šei
mininkai, nešantys stovyklos 
išlaikymo rūpesčius, lauks 
gausių svečių ir oktetas, kuris 
daug laiko pašvenčia, kad 
galėtų lietuviškajai visuome
nei suteikti keletą valandėlių 
malonaus poilsio širdžiai. 

Štai eilėraštis Dainavai, su
kurtas dešim* metės stovyk
lautojos Zitos Crgėnai tes . 

„Kvepia puš>> an t kalnų, 
Ak, kaip mie^a ir jauku 
Spyglio ežern- gražiais 
žaidžia sauk- spinduliais. 

Štai ir kryžiu> ant kalnelio, 
priėjo klaupiame ant kelių. 
čia gražioji Dainava, 
mūs antroji Lietuva. 

Skamba dainos Dainavoj 
kaip tėvynėj Lietuvoj, 
širdį veržia ilgesys, 
kada ji ją pamatys". 

kyti į Clevelandą prieš maž
daug pusant rų metų atvyku
sią Rimvydo ir Ritos Augių 
šeimą su dviem dukrelėm: 
šešiolikos metų Simona ir 
dešimties metų Greta . Iš kas
dieninio gyvenimo ir draugiš
ko pokalbio su Augių šeima 
susidariau aiškią išvadą, kad 
ta i mūsų visuomenei labai 
vertinga šeima, įs i t raukusi į 
visuomeninę, į parapijos ir 
jaunimo organizacijų veiklą. 
Jų gyvenimo istorija da r įdomi 
tuo, kad Augiai į Ameriką at
vyko iš Suomijos, kurioje jie 
pragyveno šešerius metus . Dr. 
Rimvydas Augis studijavo psi
chologiją Vilniaus universite
te, įsigijo magistro ir daktaro 
laipsnius, o nuo 1990 metų jis 
gilino savo žinias Suomijos 
psichoanalizės draugijoje, dir
bo vaikų psichologijos namuo
se ir vertėsi privačia prakt ika, 
kad turė tų pragyvenimo šalti
nį, o ir žmona dirbo įvairius 
darbus. Visa šeima greitai 
pramoko suomiškai. Rita Au
gienė yra baigusi statybos 
inžinerinį insti tutą Vilniuje su 
inžinierės-ekonomistės diplo
mu ir dirbo Lietuvoje statybos 
remonto akcinėje bendrovėje. 
Jaunesnioji dukrelė Greta , at
vykusi į Suomiją vos trijų me
tukų, lankė suomių vaikų 
darželį, o vyresnioji Simona 
lankė anglišką katalikišką 
mokyklą. Nepaisant suomiš
kos aplinkos, mergai tės ne
galėjo nutolti nuo Lietuvos, 
nes atostogų metu visa šeima 
grįždavo į Lietuvą, vasarą 
praleisdavo Augių vasarna
myje netoli Vilniaus an t Ne
ries kranto ir susitikdavo su vi
sais giminaičiais. Kai vieno 
^mokslinio pranešimo metu Suo
mijoje Rimvydą išgirdo psi
choanalizės profesoriai ameri
kiečiai, j ie j a m pasiūlė atvykti 
į Ameriką, joje toliau pasimo
kyti ir dirbti. 

Atrodo, kad psichoanalizės 
srityje Rimvydas Augis yra 
aukšto kalibro specialistas. 
Nuo pat savo atvykimo j is dir
ba kaip psichoanalit ikas pre
stižiškame Clevelando Hanna 
Perkins centre, bet ir toliau 
specializuojasi vaikų psicho
analizėje, lankydamas semi
narus. Clevelando LB apylin
kės valdyba jį pakvietė kaip 
patarėją specialiems reika
lams, kad jis į t rauktų kaip 
galima daugiau naujai atvy
kusių į lietuvišką visuomenę. 
Rita# Augienė yra Šv. Kazi
miero l i tuanistinės mokyklos 
antro skyriaus mokytoja. Abi 
mergaitės yra aktyvios skau
tės ir ateitininkės, Dievo Moti
nos parapijoje patarnauja 
Mišių metu, dalyvauja garbės 
svečių palydose, vėliavų pa
kėlime, tautinių šokių grupė
se, įvairiuose minėjimuose ir 
moksleivių vaidinimuose. Jos 
lanko katalikiškas mokyklas 
ir pasižymi moksle. 

Vasario 26 dieną Augių 

šeimą pasiekė nepaprastai 
džiugi žinia: Villa Angelą mo
kyklos vadovybe Simoną 
įtraukė į „National Honor So-
ciety". Tai ne tik didelė garbe, 
bet ir garantija tolimesniam 
mokslui bei stipendijoms. Ji 
mėgsta muziką ir rašo daug 
laiškų į Suomiją, Lietuvą. De
troitą. Čikagą ir kitus Ameri
kos miestus, kuriuose gyvena 
Dainavos stovyklavietėje su
tiktos drauges. Simona yra 
linkusi į tapybą, ją domina 
žmonių veidai, ji bando piešti 
portretus. Greta ima gitaros 
muzikos pamokas, lanko litua
nistinę mokyklą, šoka tauti
nius šokius, bet prisipažįsta 
nenorėjusi vykti į Ameriką, 
verkusi savo suomių draugių 
ir įprastos aplinkos, joje gyve
nusi nuo trečių savo gyvenimo 
metų. Tačiau dabar ji yra lai
minga, jai patinka naujos lie
tuvaitės ir amerikietės drau
gės. Abi mergaitės negali at
sidžiaugti, kad yra „taip bai
siai daug lietuvių". Lygiai tą 
patį tvirtina ir jų tėvas Rimvy
das, kai Suomijoje buvo tik 15 

lietuvių. „Po septynerių metų 
tautinės izoliacijos, mano pir
mas atvykimas iš lėktuvo į 
Dievo Motinos parapijos baž
nyčią, klebono kun. Kijausko 
pasveikinimas „sveiki atvykę", 
kitų lietuvių sveikinimai, 
draugiški užkalbinimai tarp 
savų žmonių mus apstulbino. 
Kai Ingrida Bublienė mus 
nuvedė į bažnyčią, visa tai 
mums atrodė kaip stebuklas, o 
gal net „haliucinacija", beveik 
susijaudinęs kalbėjo Rimvy
das Augis. „Dabar mūsų gy
venimas yra labai intensyvus: 
penkios savaitės dienos ameri
koniško gyvenimo, dvi — lie
tuviško", ir jis nusijuokė. 

Nors Augiai Amerikoje gyve
na ne ką daugiau kaip pu
santrų metų, bet jie j au visi 
tapo aktyviais lietuviškos vi
suomenės nariais. Jie gali tar
nauti pavyzdžiu tiems, kurie 
nuo jos šalinasi, ir gali papil
dyti retėjančias organizacijų 
veikėjų gretas. Sveiki atvykę, 
mieli Augiai! Vardan tos Lie
tuvos vienybė težydi! 

Jaunas šachmatininkas Andrius Day. 

JAUNIMO 
ŠACHMATŲ 

PIRMENYBĖSE 
Kasmet skirtingose vieto

vėse būna pravedamos Illinois 
valstijos pradžios mokyklų 
mokinių — šachmatų mėgėjų 
pirmenybės. Šiemet jos vyko 
Rockford, IL, vasario 28 - kovo 
l d . 

Čia dalyvavo arti pora šimtų 
jaunųjų šachmatų entuziastų. 
Jose pasirodė ir vienas lietu
vių kilmės žaidėjas. Tai And
rius Day, kurio motina yra 
Laima Šulaitytė. anksčiau gy
venusi Cicero, IL, ir pasižy
mėjusi vaidybinėje bei kitoje 
lietuviškoje veikloje. 

Oakton Elementary School 
Evanston, IL, trečiąjį skyrių 
lankantis Andrius šiose pir
menybėse pasirodė stebėtinai 
gerai, laimėdamas 5 partijas 
ir dvi — pralaimėjęs. Illinois 
valstijos pirmenybių „prima-
ry" divizijoje (iki trečio sky
riaus imtinai) jis buvo geriau
siųjų tarpe. Tačiau, pagal 
šveicarų sistemos apskaičia
vimus, j is atsistojo aštuntoje 
vietoje iš daugiau negu šim
tinės jo grupės dalyvių. 

Andrius šachmatais žaidžia 
jau nuo vaikų darželio dienų, 
galima sakyti, vra šios sporto 

Nuotr E. Šulaičio 

šakos veteranas ir žada toliau 
joje reikštis bei tobulėti.. .. . 

E A 

PAGAUSĖJO ŠEIMYNA 
Klaipėdos jūrų muziejuje 

išperinti dar keturi pingvinai. 
Du mažyliai — tai Magelano 
pingvino ir Akiniuotosios pali
kuoniai. Dar du kiaušinius 
padėjo jau Klaipėdoje pasaulį 
išvydusi hibridinė patelė, susi
poravusi su Antarktiniu ping
vinu. 

Paprastai pingvinai ant 
kiaušinių tupi 40-45 dienas. 
Kad tėvai jų nepažeistų, kiau
šiniai iš karto perkeliami į in
kubatorių, kur jie laikomi 35 
dienas. Išsilukštenę paukščiai 
sveria apie 80 gramų. 

Vitaminizuotu krevečių, 
grietinėlės, alaus mišiniu juos 
maitina muziejaus jūros paukš
čių ir žinduolių skyriaus ve
dėjas Arūnas Grušas. Pingvi
nai kasdien priauga beveik 30 
gramų. Po mėnesio jie pirmą 
kartą paragaus žuvų. Vėliau 
bus mokomi plaukti, pratinsis 
prie gyvenimo bandoje. 

Klaipėdos jūrų muziejuje da
bar iš viso gyvena 21 keturių 
rūšių pingvinas, nelaisvėje pa
saulį išvydo 8 mažyliai. Pa
saulinėje rinkoje vienas ping
vinas kainuoja daugiau kaip 
2,000 dolerių. 

Pavyzdinga ir veikli naujai atvykusių lietuvių šeima iš kaires: Simo Rimvydas ir Greta 
Nuotr Vlado Bacevičiaus 
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LIETUVIŲ „KLUMPĖS" 
KAPELA IŠ PUNSKO 

(LENKIJOS) LANKYSIS JAV IR 
KANADOJE 

Daugelis užsienio tautiečių 
maždaug žino, kur yra vadi
namasis Suvalkų trikampis, 
bet labai nedaug kas yra ten 
apsilankęs ir susipažinęs su to 
krašto lietuviais. O to krašto 
istorija yra labai įdomi ir ver
ta geriau pažinti, ypač kai lau
kiam atvykstant „Klumpės" 
kapelos iš Punsko. 

Punsko parapija yra Suval
kų trikampyje, vos trys kilo
metrai nuo Lietuvos sienos. 
Tą kraštą jau daug metų val
do lenkai. Praėjusiais, 1997 
metais Punsko parapija šven
tė 400 metų nuo jos įsistei-
gimo. Mums išeiviams tas 
kraštas vertas dėmesio kaip 
pavyzdys, nes punskiečiai, at
skirti nuo tėvynės Lietuvos, 
išsilaikė lietuviais patriotais. 
Pabuvojus toje apylinkėje, 
vaikščiojant Punsko miestelio 
gatvėmis, mokyklos kieme, ne
girdėti kitaip kalbant, kaip 
lietuviškai. Kartų kartos — 
vaikai, jaunimas, tvirti kaip 
ąžuoliukai, ištikimi Lietuvai. 
Ta meile gyvena jų tėvai, mo
kytojai, miestelio vadovai, 
auklėtojai, perduodami tą dva
sią ateinančioms kartoms. 
Ten nuvykus, randi tikrą Lie
tuvą, išlikusią, „užšaldytą" lie
tuvišką kultūrą tokią, kokią 
daugelis vyresniųjų išeivių 
prisimena, kai paliko Lietuvą. 

Čia rašančiai Punską teko 
aplankyti prieš 20 metų, ar
čiau pažinti to krašto gyvento
jus ir jų kultūrą. Punske 
įsteigta etninės kultūros drau
gija, kurios tikslas yra gaivin
ti, puoselėti ir populiarinti et
ninę (lietuvišką) kultūrą — di
džiausią tautos vertybę; taip 
pat ugdyti etninę kultūrą šei
moje, mokykloje, visuomenėje, 
gaivinti šeimos ir darbo šventes, 
organizuoti folkloro, tradicinių 
amatų, muzikos kursus, meno 
ansamblius, meno parodas 
pas save, gyvenamajame kraš
te Lenkijoje, ir kitur. 

Lietuvių kultūros namuose 
Punske veikia kapela „Klum
pė", choras „Dzūkija" (puns
kiečiai yra dzūkai), choreo
grafinis sambūris „Jotva" 
(„Jotva" dalyvavo Kanadoje 
suruoštoje Tautinių šokių 
šventėje), Klojimo teatras. 
Punsko lietuviškoje mokykloje 
ir lietuviškoje Kovo 11-tosios 
gimnazijoje veikia vokalinis 
„Ulbonėlės" ir folklorinis JŠal-
cinėlis". Veikia ir suaugusiųjų 
etnografinis sambūris „Gimti
nė". 

1997 m. liepos 7 d. PLB sei
mo nariams buvo proga aplan
kyti Punską ir jo apylinkes. 
Šia išvyka pasinaudojo daugu
mas seimo narių. Susidarė 
trys autobusai ekskursantų. 
Pervažiavus Lietuvos ir Len
kijos sieną, pasitiko Punsko 
organizacijų atstovai, kurie 
jau autobuse ėmė pasakoti 
Punsko istoriją. 

Žinios apie Punsko parapiją 
yra nuo 1597 m. Tais metais 
Žygimantas III išleido doku
mentą, kuriame sakoma, kad 
Punsko parapijos klebonu gali 
būti skirtas „ne tiktai lietuvis, 
bet ir lietuvių kalbą mokantis". 
Nuo to meto iki šių dienų 
Punske yra lietuvis kunigas 
ar bent lietuviškai kalbantis. 

Nuo seno šiame krašte gyve
no jotvingiai, bet. dažnai pul
dinėjami kryžiuočių, jie šį 
kraštą paliko, išsisklaidė, iš
nyko. Ilgai šis kraštas buvo 
neapgyvendintas, pavirto di
dele tankia giria. Maždaug 
prieš 300 metų į šią žemę at
vyko gyventoja: i.š Punios ir 
Merkinės — tikri dzūkai. Dzū
kai steigė kaimus, pavadinda
mi lietuviškais vardais ir, lai
kui bėgant, kaimai augo, o 

1612 m. Punskas j au buvo va
dinamas miestu. 

Po apylinkių ekskursijos, 
aplankėme ūkininkus. Pake
lėse, kur jie mus pasitiko kaip 
svečius, vaišino ir visur dvelkė 
tikra, vaišinga, lietuviška dva
sia. Vakare vyko meninė pro
grama. Programoje keitėsi 
šokių rateliai, chorai, dekla
macijos, muzikantai — nuo 
jauniausių iki j au subrendu
sių. Džiaugėmės iki a ša rų ir 
nepagailėjom plojimų padėkai . 
Iš visų išsiskyrė profesionali 
„Klumpės" kapela, kuri gyvuo
ja nuo 1966 metų. 

Tuo metu kilo mintis atsik
viesti „Klumpės" kapelą į JAV 
ir Kanadą. Šiai minčiai pri
tarė ir paskatino buvęs PLB 
pirmininkas Bronius Nainys 
bei naujai seime išrinktas 
PLB pirmininkas Vytautas 
Kamantas, kuris pažadėjo fi
nansinę paramą. Taip „Klum
pės" atsikvietimu ėmė rūpin
tis JAV LB Krašto kul tūros 
taryba. 

Nuo praėjusio rudens pra
sidėjo tikras kryžiaus kelias. 
Kapelos sudėtyje yra 22 asme
nys. Jie negali savo kelionių 
išlaidų apsimokėti. Jokio ho
noraro ar dovanų nenori . Pa
darius iškvietimus, JAV kon
sulatas Varšuvoje neišdavė vi
zų septyniems nar iams. Be vi
sos sudėties, ypač muzikantų, 
likusieji negalėtų atl ikti savo 
programos ir atsisakė važiuo
ti. Tačiau JAV LB Krašto val
dybos pirmininkės Reginos 
Narušienės sugebėjimu, buvo 
išrūpintos vizos visiems. Di
džiausia našta yra finansai. 
J ie paukščių sparnais a tskr is
ti negali. J pagalbą atėjo PLB 
fondas, vadovaujamas pirmi
ninko Vytauto Kamanto ir 
Lietuvių fondas. Ačiū j iems. 
Tačiau tai tik maža dalis 
išlaidų. Kiti LB telkiniai taip 

pat nori atsikviesti „Klumpės" 
kapelą. 

Galutinai nustatyta: „Klum
pės" kapela atkeliauja į Či
kagą balandžio 15 d. P i rmas 
koncertas PLC Lemonte, Lie
tuvių dailės muziejuje bus ba
landžio 17 d., an t ras — Mc-
Henry County kolegijoje ba
landžio 18 d. ir J aun imo cen
tre balandžio 19 d. Iš Čikagos 
vyks į Philadelphiją ir koncer
tuos balandžio 26 d., St. Pe-
tersburge balandžio 29 d., 
Clevelande gegužės 2 d., o ge
gužės 4 d. vyks į Kanadą. 
Kanadoje koncertai bus To
ronte, Hamiltone ir Wasagoje. 
Iš Toronto „Klu.npės" kapela 
grįžta atgal gegužės 20 d. per 
Varšuvą į Punską. 

Tad nuoširdžiai kreipiuosi į 
JAV lietuvius paremti „Klum
pės" kapelos koncertus savo 
gausiu atsilankymu. Parody
kime jiems savo lietuvišką 
nuoširdumą, širdies šilumą, 
priimdami juos į savo namus 
taip, kaip jie priima lietuvius, 
atvykstančius į Punską. J ų 
pirmoji kelionė pas užjūrio lie
tuvius tegul palieka gerus pri
siminimus. 

Visi, išblaškyti lietuvių tau
tos nariai, stovėkime kar tu , o 
punskiečiams už kaitrią meilę 
Lietuvai, už malonias akimir
kas, palinkėkime sėkmės ir 
ištvermės toliau likti ištiki
mais savo protėvių žemei Lie
tuvai. 

Mar i ja R e i n i e n ė 

INCOMETAX 
SERVICE 

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

PRANAS G.MEILE, CPA 
4831 W. 95th St, 

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

Tel . raštinė 706 424 4425 

^^mvGvof 
_ ,̂„ „ Veikia nuo 

8900 SOUTH ARCHER ROAD, WILLOW SPRINGS, ILLINOIS TEL 708.839.1000 

Šešios pokylių salto - tinka įvairioms progoms 
Puikus maistas, 

geriausi gėrimai, 
malonus 

aptarnavimas 

3 m. berniukui reikalinga 
auklė. Pageidautina 

su vaikais. 
Skambinti 

(773) 776-3538. 
Ieškoma šeimininkė 

namų ruošai ir maisto 
gaminimui turinti teisę 

dirbti JAV-jose. 
Tel. 248-354-3429. 

S iuvė ja taiso 
rūbus 

tel. (773) 927-9056 

35 iki 40 svečių 

40 iki 60 svečių 

t u 
k l I O t t O O U 
60 iki lOOsveč.ų 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

100 iki 135 svečių 

«] 

125 iki 175 svečių 

225 iki 550 svečių 

CLASSIFIED GUIDE 

Kauna, Žaliakalnyje, parduo-
dviejų aukštų, vienos šeimos 
su garažu; didelis 800 m2 

sklypas, paskendęs medžiuose. 
Oazė mieste. Malonėkite teirautis. 
tei 1-904-677-5747. 

Reikalinga moteris namų 
ruošos darbui. Turėtų gyventi 
kartu. Attyginimas nuo $300 -
$400 į sav. Skambinti Dianai, tel. 
630-236-2801. 

PART-TIME TELLER 
Experience preferred, but not re-

ųuired. Salary commensurate with 
experience. Bilingual English/ 
Lithuanian reųuired. Afternoon 
hours and Saturday momings. For 
an appointment or additional infor-
mation contact Lois Gaktoms at 
706-596-9400. 

Midtand Federal Savinga & Loan 
2667 W. 69 S I 

Chicago.lL 60629. 

JEI RUOŠIATĖS SIUSTI SIUNTINIUS AR 
KOMERCINES SIUNTAS [ LIETUVĄ, LATVUĄ, 

ESTUĄ, RUSUĄ, LENKUĄ BALTARUSIJĄ, 
UKRAINĄ AR KARALIAUČIAUS SRITĮ, 

KREIPKITĖS f ATLANTIC EXPRESS CORR 

KTA'RrTAvTrvTA'S 
Cnicago 773-434-0330 / 800-773-SEND 

L«mont 630-257-6822 
aev^and 216-481-0011 
N M York 914-258-5133 
Rochestor 716-223-2617 
Brooklyn 718-348-4709 
Boston 617-864-6014 
SIPM* Beach 813-367-5663 
Plttburgh 412-381-6281 
Vartius 370-2-736-336 

VISOS TRANSPORTO PASLAUGOS 

. 1 mieg. butas 67 & Kedz»e 
apyl. $355 į men. -t- „sscurfty". 
Tai. 7 7 a - 7 7 > - 1 4 l 1 . 

VELYKINE DOVANA 
„ I N D U S T R I N Ė S P A R A M O S S Ą J U N G A A M E R I K O J E " 

IPSA INTERNATIONAL siūlo j ū sų giminėms i r draugams Lietuvoje rūkytos 
k iau l ienos mėsos produktų r inkini 

1. Jautienos išpjova 
2. Kiaulienos kumpis 
3. Kiaulienos šoninė 
4. Kiaulienos išpjova 
5. Lašiniai „Naminiai" 
6. Dešros: 

Šalto rūkymo 
7. Dešrelės: 

Karšto rūkymo 

$98.00 
14A-14 kg. 

2 kg. 
2 kg. 
I k g . 

• I k g . 
I k g . 

4 kg. 

3 kg. 

14 kg. 
301bs. 

$85.00 
12A-12 kg. 

2 kg. 
Ikg . 
Ikg . 
Ikg . 
I k g . 

3 kg. 

3 kg. 

12 kg. 
26.4 lbs. 

$70.00 
10A-10 kg 

Ikg . 
Ikg . 
Ikg . 

-
Ikg . 

3 kg. 

3 kg. 

10 kg. 
22 lbs. 

„VĖTRŲ AINIAI" - bendra Lietuvos JAV mėsos perdirbimo įmonė Šiauliuose, naudoja vokiškos 
gamybos mašinas, produktus gamina iš aukščiausios kokybės mėsos, patikrintos Veterinarijos 
tarnybos skyriaus. 

Siuntinys bus pristatytas į namus per dvi savaites nuo užsakymo datos. Čekius rašyti: DS ENGI-
NEERJNG, INC. Užsakymai priimami telefonu, faksu arba paštu. 

DS ENGINEERING, INC. 
12421 ARCHER AVE., L e m o n t , IL 60439 

Tel. 630-257-2034 
Fax 630-257-5852 

* Europos l i a u d i e s p a r t i 
j o s poli t inis b i u r a s pr i tarė 
siūlymui suteikti asocijuotą 
narystę Lietuvos krikščionių 
demokratų partijai (LKDP). 

VASARĄ 
Į VILNIŲ IS NEW YORK*0 

$600 
gegužės 25 d., birželio 1 ir 8 d. 

$700 
nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 7 d. 

+ mokesčiai ' 
Išvykstama pirmadieniais 

Grįžti - bet kurią dieną viduryje savaitės dviejų mėnesių bėgyje. 
Nuolaidos galioja iš Čikagos ir iš kitų miestų. Bilietus įsigyti 

iki balandžio 30 d. Prašykite mūsų 1998 m. brošiūros. 

VYTIS TRAVEL 
40-24- 235 St. 

DougiastonNY 11363 
Tel. 713-423-6161; 1-800-778-9847 

E-MAIL: vyttour»0«arthllnk.n«t 
WEB SITE: mm. vytistoufs.com 

ĮVAIROS 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 

LIETUVIS, lauko 
priežiūros darbų 
(iandscapmg/main-
tenance) bendro
ves savininkas. \M»-

attigfcn, D.C.. ieško darbininko, kuris 
galėtų atlikti lauko priežiūros darbus. 
Pradinis mokestis $6 iki $7.50 į valandą. 
Suteikiamas pigus butas - $130 mėne
siui. Kreiptis tel. (202)244-2373. 

AUTOMOBHJO, NAMU. SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOUS 
32081/2 West 95tr» Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773) 581-8654 

DAŽYMAS / DEKORAVIMAS Co. 

DAŽYMAS • STALIAUS DARBAI* 
TAPETAVIMAS • PLYTELIŲ 

KLIJAVIMAS • DRAUDIMAS • 
REKOMENDACIJOS* DAUGIAU 

KAIP 15 METU PATIRTIS* 

Tel. 708-458-6033 
arba 847-361-3015 

JKSCX)NSTRUCTION 
"Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 

aliuminiaus ir kt. Turiu darbo 
apdraudą. RJankauskas, 

tel. 706-728-0208 

Nanny, tiousekeeper live-in. 
Best job and salary is yours if yoo 

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

Call my offtce, tol. 630-466-7828 

STASYS'CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir virtu

vių įrengimas; priestatai; kerami
kos plytelės; „sidings", „soffits", 

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

Turiu darbo draudimą. 
S.B*wtl* T0l. 630-241-1912 

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

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

Skambinti Sigitui: 
Tel.: 773-767-1929 

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

English speaking 
caregivers. 

Call 630-585-7370 
Moteris ieško senelių 
slaugymo darbo. Gali 

gyventi kartu. 
Skambinti Birutei, 
tel. 847-662-3430. 

M O VIN G 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

GEDIMINAS 
773- 9 2 5 - 4 3 3 1 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

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

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

ALL CARE 
Employment Agency 

Tol. 773-736-7900 

GREIT PARDUODA 

•V RE/MAX 
REALTORS 

(773)586-5959 
(708) 425-7160 

RIMAS LSTANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 

• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 

• Pensininkams nuolaida 

^ _ l f c l _ - KMtECtK REALTORS 
V j a n U O i j . 7922 S.PiiMtd Rd. 

— — " * - ^ l - 4365 S Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute Mayer. Ji pro
fesionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. Įkainavimas veltui. 

REAIMARTII, Ine 
6602 S. PulasU ML 
CMcafcML 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

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

skambinkite 
B U D R A I Č I U I 

But. 77Ma6-6100 
F«X. 773-586-3997 

Pagtr 773-30M3B7 

ACCENT REALTY 
5265 West 95th street 

Oak Lawn. Minos 60453 

Bu«. 708-636-9400 
Res. 708-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 

Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pir
kime ir pardavime mieste ir 
pnemesčruose 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaski 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.-6 v.v^ 
šeštd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd. 
uždaryta. Antrad. ir trečd. su
sikalbėsite lietuviškai. 

3314W.63St. 
Tėl. 773-776-8998 

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

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

S) 
KAVINĖ 

350 N. Clark, Chicago, II 60610 
Tel. 312-644-7750 

Kepyklos produktai ir užkandžiai 
miesto centre 

Savaitgali uždaryta 

I M M M M M . i a a ^ l i a M M M M a M a i 

http://vytistoufs.com
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9 JAV LB KraSto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

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

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

KĄ DARYTI, PAMETUS PINIGINĘ 

Šiandieną piniginėje mes 
nešiojame ne tik pinigus, bet 
ir įvairius kitus asmeniškus 
dokumentus: vairuotojo lei
dimą, kredito korteles, čekių 
knygutę ir t.t. Todėl, kai 
pametame ar nerandame pi
niginės, dažnai krintame į pa
niką, nežinome, ką daryti. Ar 
ji būtų tik laikinai kur nors 
nudėta, ar pavogta, tuoj savęs 
klausiame: kur ji galėtų būti? 
Kada ją paskutinį kartą tu
rėjau savo rankose? Ką da
riau su ja? Kas joje buvo? O 
ką daryti, jei jos nesurasiu? 

Sugaištis dėl pamestos pini
ginės ir laikas, skirtas tam 
reikalui sutvarkyti, yra 
menkniekis, palyginus su tuo, 
kad jūsų kredito kortelės ir 
čekiai gali būti kitų piknaudo-
jami, arba jūsų asmeniniai 
dokumentai (ID) gali būti pa
vogti su intencija, kad suga
dintų jūsų gerą kredito isto
riją, ar apmokėtų vagies di
delį apsipirkimą. Už tai svar
bu žinoti, ką reikia daryti. 

Specialistai sako, kad apie 
pamestą piniginę reikia tuo
jau pranešti. Jei jūs nebū
tumėte išėjęs iš namų ir esate 
tikras, kad piniginė nėra kitų 
kelnių kišenėje, ar jos ne-
įdėjote į kitą rankinuką, kurį 
laiką kruopščiai paieškokite. 
Be jei jūs keliaujate ir esate 
tikras, kad turėjote piniginę, 
kai ėjote į kokią vietą, o dabar 
jos nėra, tuojau stenkitės apie 
tai pranešti! 
. Nors daugumas žmonių 

didžiausią dėmesį skiria pra
rastiems pinigams ar kredito 
kortelėms, bet vagys turi ir 
kitų planų. Čia kelios tai
syklės dėl pamestos piniginės, 
kurių turėtumėte laikytis. 

1. Kredito korte lės 
Pagal federalinį įstatymą, iš 

jūsų negali būti reikalaujama 
daugiau kaip 50 dol. už kredi
to kortelę jūsų vardu ne
teisėtai padarytus pirkinius. 
Bet, jei pranešate, kad pa
metėte kortelę prieš sukčiui 
padarant su ja pirkinius (t.y. 
pranešate tuojau), jums nieko 
nereikia mokėti. 

2. ATM (Automated Tel-
ler Machine) Kortelės 

Joks vagis neturėtų turėti 
progos sužinoti jūsų PIN 
(Personai Identification num-
ber) numerį, reikalingą nau
dojant šias korteles. Dėl to, 
nesinešiokite savo PIN nu
merių piniginėje! Jei pra
nešate, kad pametėte savo 
ATM kortelę laike dviejų 
dienų, nelaukdami, kol pama
tysite, kad pinigai išimami iš 
jūsų sąskaitos, jūsų di
džiausias nuostolis gali būti 
50 dolerių. Jei pranešate ban
kui, kad pametėte savo ATM 
kortelę per 60 dienų, jūs 
būsite atsakingas už 500 do
lerių, vagies išimtų iš jūsų 
sąskaitos pinigų, bet jums ne
reikės mokėti mokesčio už va
gies kiekvieną tos kortelės 
panaudojimą ir nereikės mo
kėti už nepadengtus čekius. 

Bet jei lauksite ilgiau, kaip 
60 dienų po ATM kortelės 
praradimo, kol nutarsite pra
nešti apie tai, jūsų nuostoliai 
gali būti neriboti. Jūs galite 
būti laikomas atsakingu už 
viską. 

3. Debito kortelės 
Daug ATM kortelių galioja 

kaip debito kortelės, tai 
reiškia, jos gali būti panaudo
tos be indentifikacyos — as
meninių dokumentų patikri
nimo. 

Pagal įstatymą, į debito 
korteles turi būti žiūrima 

kaip į ATM korteles, bet ne į 
kredito korteles. 

Tai reiškia, kad jūsų nuos
toliai gali būti didesni, jas 
praradus. Visa ir Master 
Card, kurios išduoda debito 
korteles, su daugeliu bankų, 
savanoriškai sukūrė taisyk
les, kurios apriboja jūsų atsa
komybę už debito kortelę taip 

pat, kaip ir už kredito kor
teles. Jūs esate atsakingas tik 
už 50 dolerių. Yra ruošiami 
įstatymai, kurie nustatytų, 
kad 50 dolerių yra teisinės at
sakomybės riba. Net ir su to
kia riba (50 dolerių, už ku
riuos jūs atsakote), debito 
kortelė gali įgalinti vagį 
išimti labai daug iš jūsų ban
ko sąskaitos, prieš pastebint, 
kad yra problema. 

4 . Č e k i a i 
Įstatymai, kurie reguliuoja 

atsakomybę už pražuvusius 
ar pavogtus čekius, yra skir
tingi įvairiose valstijose, bet 
savininkas paprastai yra 
neatsakingas už pavogtus 
čekius. Tačiau gali būti ir 
taip, kad bankas gali nu
spręsti, jog jūs buvote nepa
kankamai atsargus, tvarkyda
mas savo čekius. Jei ne-
pranešate, kad pametėte če
kius, bankas gali pagalvoti, 
kad jūs buvote kaltas dėl savo 
neapdairumo. 

Kredito kortelės, MTA, de
bito kortelės, gryni pinigai ir 
čekiai nėra jūsų vienintelė 
bėda, jei pametate piniginę. 
Daugumas mūsų nešiojamės 
piniginėje „Soc. Security" nu
merį, vairuotojo leidimą, stu
dento asmens liudijimą, kokio 
klubo narystės kortelę. 

Nusikaltėlis, turintis savo 
rankose jūsų JSoc. Sec." 
numerį, gali pavogti jūsų ta
patybę, kas įgalina jį atidary
ti tvariausiais naujas sąs
kaitas jūsų vardu ir jūsų 
adresu. Jūs niekada nematy
site sąskaitų už pirkinius, 
nežinosite apie vis didėjančias 
problemas, kol bus per vėlu. 
Ir jums po to gali užtrukti ke
letą metų, bandant atstatyti 
savo gerą vardą. 

Štai ką pataria ekspertai, 
kad apsisaugotumėte: 

1. N e n e š i o k i t e p e r d a u g 
d o k u m e n t ų s a v o pinigi
nėje . 

Juo daugiau dekumentų de
date į piniginę, tuo daugiau 
vargo turėsite, jei ją pame-
site. Peržiūrėkite savo pini
ginės turinį ir išimkite iš jos 
nereikalingas kredito korteles 
ir asmeninius dokumentus 
(ID), ypač tuos, kur įrašyta 
jūsų banko sąskaita ir „Soc. 
Sec." numeris. Jei jūs einate į 
krautuvę tik kas keletą 
mėnesių, palikite tos krau
tuvės kredito kortelę saugiai 
namuose, kol jos jums pri
reiks. 

Nesinešiokite per daug 
tuščių čekių. Atminkite, jūsų 
čekiai turi daug pagrindinės 
informacijos apie jus. Nieka
da neišspausdinkite „Soc. 
Sec." numerio ar vairuotojo 
leidimo numerio, ar telefono 
numerio ant čekių, nes tai 
yra lyg pakvietimas vagiui 
įsigyti naujų kredito kortelių 
ar gauti paskolų jūsų vardu. 

2. La ikyki te d o k u m e n t u s 
saug io je v ie toje . 

Pabandykite išvardinti vis
ką, kas yra jūsų piniginėje, 
jos nepaėmę į rankas. Ir jei 
palyginote savo išvardintus 
dalykus su piniginėje turi
mais ir pastebėjote, kad ką 
nors pamiršote, padarykite jų 

sąrašą. Be jei nenorite daryti 
sąrašo, nusineškite piniginę 
prie kopijavimo mašinos ir, 
išėmę viską iš piniginės nuko
pijuokite. Tokia fotokopija 
bus jums geras dokumentas, 
parodantis, kas yra jūsų pini
ginėje. 

Dar geriau, pasidarykite 
sąrašą dokumentų, kuriuos 
nešiojatės su savimi ir ką lai
kote stalčiuje namuose: tu
rimų banko ir kredito korte
lių sąskaitų numerius ir kaip 
pasiekti tuos bankus, įstai
gas. Jūs tokį sąrašą galite pa
sidaryti, naudodami mėne
sinių pranešimų bei sąskaitų 
informaciją. 

3 . P r a n e š k i t e bankams ir 
kredi to korte l ių įstaigoms. 

Jei nerandate piniginės na
muose, tuojau pradėkite 
pranešinėti bankams ir kredi
to kortelių įstaigoms apie 
esamą padėtį. Atminkite, jei 
tai padarysite per dvi dienas, 
tas sumažins jūsų atsakomy
bę. Praneškite kredito korte
lių įstaigoms, kad uždarytų 
jūsų senąją sąskaitą ir atida
rytų naują, t.y., išduotų naują 
kredito kortelę. Tai užtikrins, 
kad vagys negalės pasinaudo
ti jūsų pamesta kortele ir 
jums nereikės vargti, atren
kant teisėtai jūsų paties pa
darytus pirkinius nuo ne
teisėtų, kuriuos kas nors jūsų 
vardu padarė. 0 taip pat ir 
jūsų kredito istorija bus švari. 
Uždaryta sąskaita, klientui 
pareikalavus, skamba geriau, 
negu pamesta, ar pavogta 
kortelė, kas gali atrodyti, lyg 
jūs būtumėte kaltas. Viską tą 
darykite raštu, kad turėtu
mėte įrodymą. 

4. Patikrinkite mėnesi
n i u s kredi to kortelių pra
neš imus . 

Žiūrėkite, ar ten nėra, ko 
nors neįprasto. Jei pametėte 
piniginę, labai atidžiai peržiū
rėkite gaunamus mėnesinius 
pranešimus, ar ten nėra 
įrašyta pirkinių, kurių nepa
darėte. Žiūrėkite, kad gau
tumėte tuos mėnesinius pra
nešimus. Vagys, kurie pavo-
gia jūsų indentitetą, pakeičia 
adresą turimose sąskaitose ir 
išnaudoja sąskaitas bei kredi
to korteles, kiek tik gali. 

5. Paskambinki te polici
ja i ir gal kredito kortelių 
b iurams. 

Jei esate tikras, kad pini
ginė dingo, užpildykite raštą 
— praneškite policijai. Jei jū
sų kortelės bus vagių naudo
jamos, toks pranešimas polici
jai parodys, kad jūs elgėtės 

atsakingai. Ekspertai ne
sutinka, ar reikia pranešti 
kortelių kredito biurams apie 
dingusią piniginę. Jei tai pa
darysite, praktiškai nebus 
jums leidžiama kurį laiką da
ryti kredito transakcijų be lei
dimo. Tarnautojai kredito 
biuruose sako, neskambinkite 
jų skyriams, kurie tvarko ne
teisingą kortelių panaudo
jimą tol, kol nesate tikras, 
kad apgavystė buvo padaryta 
jūsų kortele (t.y. jūsų kortelė 
buvo neteisingai panaudota). 

6. Reguliariai patikrin
ki te savo „Credit Report". 

Padarykite tai po to, kai 
sužinote, ar jūsų piniginė yra 
dingusi. Žinoma patartina pa
tikrinti bent kartą metuose, o 
ypač, kai pamesta ar pavogta 
piniginė. įvairios kredito kor
telės yra labai patogu naudo
ti, bet, jas pametus, galite 
turėti daug nuostolio ir vargo. 
Todėl būkite atsargūs, ne
sinešiokite nereikalingų do
kumentų ir kortelių. O. nelai
mei atsitikus, jas praradus, 
praneškite, kam reikia, kad 
išvengtumėte didelių nuosto-
lių. 

Naudotasi medžiaga „Chi-
cago Tribūne*', 1998.03.04 

Darbas sunkesnis, pabaig
tuvės linksmesnės. 

A.tA. 
AMELIJA BALEIŠIENĖ 

JUCYTĖ 
Gyveno Čikagoje. 
Mirė 1998 m. kovo 11 d., sulaukusi senatvės . 
Gimė Lietuvoje, Kėdainių apskrityje , Survi l iškio 

valsčiuje, Užupės kaime. Amerikoje išgyveno 49 metus. 
Nuliūdę liko: d u k t ė Vita, s ū n u s Al fonsas , anūkė 

Audra, sesuo Vanda Žolynienė, brolis Aleksas Jucys su 
šeima Kanadoje, vyro brolio duktė Irena Alantienė su 
vaikais ir kiti giminės Lietuvoje. 

Velionė buvo žmona a.a. Jono. 
Priklausė BALFui, Ateitininkų sendraugių organi

zacijai, Putnamo sesel ių rėmėjų draugijai, Lietuvos 
Dukterų draugijai. 

Velionė pašarvota kovo 13 d , penktadienį nuo 3 iki 9 
v.v. Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks kovo 14 d., šeštadienį. Iš laidojimo 
namų 10 vai. ryto velionė bus atlydėta į Švč. M.Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto bus 
aukojamos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė 
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: d u k t ė , s ū n u s , a n ū k ė , s e s u o , b r o l i s i r k i t i 
g i m i n ė s . 

Laidotuvių direkt. Donald M.Petkus, tel. 800-994-7600. 

SEPTYNERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
JOHN HENSON 

Viešpats išsivedė a.a. John į Amžinuosius Namus, į 
tobulą grožį ir džiaugsmą 1991 m. kovo 22 d. 

Palikau viena jo ilgėtis, dirbti ir laukti, kada ir mane 
V i e š p a t s p a s i š a u k s . Švč. J ė z a u s Š i r d i e , T a v i m i 
pasitikiu, nes meilė nemiršta. 

Šv. Mišios-už a.a. John bus aukojamos kovo 22 d., 
sekmadienį 7 vai. ryto Tėvų Marijonų koplyčioje ir kovo 
21 d., šeštadieni, 8 vai. ryto Švč. M.Marijos Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje. 

Visus draugus prašau pasimelsti už a.a. John. 
: 

Ž m o n a S a b i n a 

DRAUGAS, šeštadienis, 1998 m. kovo 14 d. 

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
JUOZAS GVILDYS 

Mūsų mylimas Vyras, Tėvas, Senel is ir Uošvis mirė 
1997 m. kovo 16 d. 

Minint Jo mirties sukaktį, šv. Mišios bus aukojamos 
š.m. kovo 21 d., šeštadienį, 10 vai. ryto Palaiminto Jurgio 
Matulaičio misijoje, Lemont, IL. 

Po šv. Mišių paminklo švent inimas Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse, Section 62, Block 54. 

Nuoširdžiai kviečiame v i sus g i m i n e s , draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šv. Mišiose ir paminklo šventinime. 

N u l i ū d u s i s e i m ą . 

ArfA. 
Dr. VINCUI ŠMULKŠČIUI 

mirus, žmoną ALDONĄ, sūnų dr. LINĄ su žmona 
MARY, brolį dr. ALBINĄ ir g imines Lietuvoje nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

St. Pete Beach, FL 
Algė ir Adolfas Šležai 

DEŠIMTIES METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
JONAS MILIŠAUSKAS 

Š.m. kovo 23 d. sueina dešimt metų, kai mirė mūsų 
brangus ir mylimas Vyras, Tėvas ir Senelis. 

Minint mirties sukaktį, šv. Mišios už jo sielą bus 
aukojamos š.m. kovo 22 d., 11 vai. ryto Šv. Petro 
bažnyčioje, Kenosha, WI. 

Maloniai kviečiame artimuosius, draugus ir pažystamus 
dalyvauti šv. Mišiose ir prisiminti jį maldose. 

Liūdintys: ž m o n a , v a i k a i i r a n ū k a i . 

Mylimai Motinai 

A.tA. 
AMELIJAI BALEIŠIENEI 

mirus , nuoširdžiai užjaučiame VITĄ BALEIŠYTĘ, 
„Draugo" administracijos talkininkę. 

„Draugo" administracija, redakcija ir tarnautojai 

— l f - • • • • « ' " " > ) ' > mm 
L I E T U V I Ų L A I D O T U V I Ų DIREKTORIŲ 

•?£; 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 L0CATI0NS 

PROVIDiNG BURIALS AND SHIPMENT TO UTHUANIA 
4330 So. Ca l i f o rn ia 4605 So. Hermi tage 

ALL PHONES 
1-773-523-0440 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

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

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 
MARQUETTE PARK 2533 W. 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 

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

Kenos geležinkelio stotele prie Gudijos-Lietuvoa sienos 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LCCATIONS 

CICERO, 1 4 2 4 S. 5 0 AVENUE 
VVESTCHESTER, 1 0 5 0 1 W. CERMAK 

CHICAGO, 6 8 0 1 BELMONT 
ALL PHONES 

1 - 7 0 8 - 6 5 2 - 5 2 4 5 

MARIAUS BUIVYDO LAIDOTUVIŲ PASLAUGOS 
* Pilnas visokio pobūdžio laidotuvių sutvarkymas' 

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

*Laidotuvės pravedamos lietuviškomis tradicijomis* 
Laidotuvių namai patogiose vietose. 

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

P.O. Box 27 
Lemont, IL 60439 

mmĖĖtĖĖt mm m m m m m m m m m m •mum 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

„Tu neapv i lk g e r i a u s i o 
savo draugo.. ." . — skamba 
romantiška daina, o tikrasis 
visų lietuvių , .Draugas" (t.y. 
vienintelis lietuviškas dien
raštis už Lietuvos ribų), tą 
priedaini kartoja, tikėdama
sis, kad visi Čikagos ir apylin
kių lietuviai susirinks į Jauni
mo centro didžiąją salę kovo 
29 d., sekmadienį ir pasiklau
sys Toronto vyru choro 
.•Aras" dainų. Bilietai gauna
mi ..Seklyčioje" ir ..Draugo" 
administracijoje darbo valan
domis. 

A.a. J o n a s Žade ik i s , bu
vęs ilgametis „Iš Ateitininkų 
gyvenimo" skyriaus ..Drauge" 
redaktorius, 1993 m. kovo 17 
d. išėjo Amžinybėn. Velionio 
našlė Valerija praneša, kad 
numatytas Jo mirties penk
mečio paminėjimas, dėl kovo 
mėn. klimatinių išdaigų, nu
keliamas ir bus prisimintas jo 
gimtadienyje, š.m. gegužės 23 
d. Visi a.a. Jono draugai ir 
bičiuliai prašomi mirties dieną 
prisiminti Jį savo maldose 

David J . Shestokas , kan
didatuojantis į JAV Kongresą 
iš Illinois 13-tosios rinkiminės 
apylinkės, visus kviečia po 
balsavimų kovo 17 d. atvykti i 
Pasaulio lietuvių centrą pa
bendrauti ir smagiai sutikti 
balsavimo rezultatus. 

Vyresniųjų l ietuvių cen
tre, „Seklyčioje", kovo 18 d., 
trečiadienį. 2 vai. p.p.. bus 
rodoma vaizdajuostė iš prez. 
Valdo Adamkaus bei jo žmo
nos Almos paskutinės vieš
nagės Čikagoje prieš inaugu
raciją Vilniuje. Matysime pa
maldas Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčioje su 
Kauno arkivyskupu metropoli
tu Sigitu Tamkevičium ir kt. 
iškilmes. Vaizdajuostė pa
ruošta A. Plėnio. Visi laukia
mi ir kviečiami. Bus bendri 
pietūs. Atvykite! 

S u l a u k ę s didel io tarptau
t inio p r ipaž in imo . E. Nek
rošiaus spektaklis ..Hamletas" 
keliauja į Kanadą ir Italiją, o 
pagrindinis spektaklio veikė
jas Andrius Mamontovas 
suspėja užsukti į Čikagą. Su
sitikimas su Andrium Mamon
tovu bus Jaunimo centro ka
vinėje sekmadienį, kovo 15 d., 
6 vai. vak. Lithuanian News 
Radio 750 ir kviečia visus. 

P e n k i L e m o n t o apylin
kių gyventojai kandidatuoja 
pirminiuose rinkimuose (kovo 
17 d.) Respublikonų partijos 
sąraše, kaip rašo ..Lemont Re-
porter" kovo 11 d. laidoje. 
Tarp jų yra ir lietuvis David J. 
Shestokas. 

L ie tuvos Vyčių 36 kuopa 
Britihton P a r k e kviečia į su
sirinkimą pirmadienį, kovo 16 
d.. 7:30 vat. vak.. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo parapijos 
mokyklos salėje. 

Šį sekmadienį , kovo 15 d., 
1 vai. p.p.. Ateitininkų na
muose. Lemonte, ruošiamos 
kun. dr. Kęstučio Trimako 
naujausios knygos ^Asmeny
bes raida gyvenime" sutik
tuvės. Su knyga supažindins 
dr. Romualdas Kriaučiūnas, 
atvykęs iš Lansing, MI. Visą 
lietuvišką visuomenę, ne vien 
ateitininkus, nuoširdžiai kvie
čia atvykti Ateitininkų sen
draugių sąjungos centro val
dyba. 

Džiaugiamės , kad Almos 
fondas gražiai auga! Su savo 
auka prisidėjo: Vaclovas 
Laukaitis. Balto. MD — 100 
dol., Stasė Kankus, Necedah, 
WI — 100 dol., Genovaitė 
Plukienė, Santa Monica, CA 
— 100 dol., dr. Linas i r 
Rima Sidriai, Palos Hills, IL 
— 100 dol., Stefanija Mi
kulskienė, VVoodhaven, NY 
— 100 dol., Danutė Mikuls-
kytė-Hatzitheodorou, 
Woodhaven, NY — 100 dol., 
Jonas ir Ina Kasiai, Orland 
Park, IL — 50 dol., ponas X, 
radęs pinigus prie ..Seklyčios", 
kai niekas neatsišauke, pasky
ręs Almos fondui — 40 dol. 
Norint prisidėti, prašome ra
šyti čekius „Lietuvos Našlai
čių globa", pažymint, kad au
kojama Almos fondui, ir 
siųsti: 2711 West 71st Str., 
Chicago. IL 60629. Aukos 
nurašomos nuo mokesčių. 

Punsko kapela „Klumpė" 
(lietuviai iš Lenkijos) pirmą 
kartą atvyksta į JAV. Či
kagoje jie bus nuo balandžio 
15 iki 24 dienos. Kapeloje yra 
20 asmenų. Juos reikės apgy
vendinti. Kas galėtų priimti 
bent vieną kitą kapelos narį, 
prašoma skambinti „Sekly
čios" telefonu: 773-476-2655. 
Punsko krašto lietuviai išlaikė 
lietuvybę bei tradicijas, gyven
dami už Lietuvos ribų. Priim
kime punskiečius šiltai ir pa
rodykime, kad ir mes esame 
išlikę lietuviais. Platesnes in
formacijas teikia Kultūros ta
rybos pirm. Marija Remienė 
tel. 708-562-1448. 

Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje Gavėnios susi
kaupimas bus kovo 16, 17, 18 
d. Pamaldos: 9 vai. r. ir 6:30 
vai. vak. Išpažinčių bus klau
soma pusvalandį prieš Mišias. 

Po 11 vai. r. pamaldų Pal. 
Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčioje, Pasaulio lietuvių 
centre bus paminėtas pal. Jur
gis Matulaitis, misijos glo
bėjas. Programoje kalbės ses. 
Onutė Mikailaitė tema „Mūsų 
laikų šventojo kelias". Daly
vaus misijos vaikų choras ir 
kelis kūrinius atliks su Hi-
jacinta Mikaite. Kviečiami visi 
į palaimintojo Jurgio globo
jamą misiją ir paminėjimą. 
Rengia Nekalto Marijos Pra
sidėjimo seselės. 

TORONTO VYRŲ 
CHORAS „ARAS" 

Choro veiklos pradžia laiko
mas 1978 metų vasario 
mėnuo. Pirmaisiais metais 
chore dainavo 29 vyrai. Pir
muoju muzikiniu vadovu buvo 
choro pradininkas muzikas 
Vaclovas Verikaitis. 1979 
metų gegužės 12 dieną pava
sarinio koncerto metu įvyko 
choro krikštynos. Nuo tos die
nos jis vadinasi Toronto lietu
vių vyrų choras .Aras". 

Vadovaujant muzikui Vaclo
vui Verikaičiui, choras didėjo 
dainininkų skaičiumi, plėtė 
populiarų repertuarą ir su 
koncertais aplankė daugelį 
lietuviškų telkinių Kanadoje 
bei Amerikoje. 1981 metais 
choras išleido ilgo grojimo 
plokštelę „Toli nuo tėvynės". 

Aplankęs daugumą lietuvių 
telkinių Šiaurės Amerikoje, 
1985 metais choras pasiruošė 
išvykai į užjūrį, aplankyda
mas Didžiąją Britaniją. Kon
certavo Škotijos, Nottinghamo 
ir Londono lietuviams. Pasku-
rinis koncertas, vadovaujant 
muzikui Vaclovui Verikaičiui, 
buvo Kalifornijoje, Los An
geles lietuviams 1989 metų 
gruodį. 1990 metų sausyje 
staiga mirus Vaclovui Veri
kaičiui, choro vadovavimą 
perėmė ilgametis choro akom-
paniatorius Jonas Govėdas. 
Jam pasitraukus 1992 metais, 
choro vadovavimui buvo pa
kviesta, Kanadoje gimusi, 
Linda Marcinkutė, kuri vado
vavo iki 1995 metų rudens. 
Ja i pasitraukus, vadovės pa
reigoms pakviesta ir iki dabar 
vadovauja Lietuvoje baigusi 
Vilniaus muzikos konservato
riją muzikė Lilija Turūtaitė. 

Choras savo gyvavime yra 
ne tik dainavęs scenoje bet ir 
giedojęs šventovėse pamaldų 
bei laidotuvių metu. Yra daly
vavęs muzikinėje programoje 
Kanados. Lietuvių dienose ir 
laisvojo pasaulio lietuvių 
dainų šventėse. Didžiausias 

DRAUGO FONDAS 
4548 W. 63rd Strmmt 

Chlcmgo, IL 60919 
Tml. 773-585-9500 

PAVASARIS DRAUGO FONDE 

Rekolekcijoms vadovaus Pa- choristų skaičius yra 52 daini-
nevėžio katedros klebonas 
mons. Juozapas Antanavičius. 

Pol i t inių kalinių, buvusių 
nacių ir sovietų kacetuose bei 
kalėjimuose, susirinkimas 
šaukiamas sekmadienį, kovo 
15 d.. 11:30 vai. r. Jaunimo 
centre. 

Edward Seibutis, Lock-
port, IL. atnaujino „Draugo" 
prenumeratą ir Kalėdų proga 
mus apdovanojo 100 dol. dova
na. Labai ačiū. 

ninkai. Šiuo metu chore dai
nuoja 32 vyrai, kurių aštuoni 
atvyksta iš kaimyninės Ha
miltono vietovės. Choras iš
silaiko gaunamos paramos iš 
lietuviškų finansinių institu
cijų dėka. Choro istorijoje yra 
per pusantro šimto pasiro
dymų. 

Choro valdybą sudaro pir
mininkas Vytautas Pečiulis ir 
seniūnai: Jonas Lasys, Petras 
Šturmas. Danielius Laurina
vičius ir Jurgis Kiškūnas. 

Vytautas Peč iul i s 

' :•.••- . ' .r . , •<:•)- Arvi-" .V.li.-k.i pr'it'rrima V.i^:ir-. ><-loliktosios 
kaires choro vadove Lilija Turutai te ir akomoonia tore Edita M :k ;n:> 

šventes pan:i;:e;inie Tdronte Kartu iš 

Nors prieš savaitę padūkusi 
žiemos pūga siautėjo Čikagos 
apylinkėse ir JOS sniegų sus
tumtos metrines „piramidės" 
dar dunkso prie gatvių ir ke
lių, — Draugo fonde jau sklei
džiasi pavasaris. 

Draugo fondo pavasario va
jaus laiškai, pasiekę „Draugo" 
skaitytojus, jau grįžta į Drau
go fondą su maloniais linkėji
mais pasiekti milijoną dolerių 
ir čekiais, reikalingais milijo
no kapitalo užbaigimui. 

Pavasaris jaučiasi ir inves
tavimų biržoje, jos prieaug
lyje, Draugo fondo lėšas inves
tuojamoje First Albany Corpo
ration firmoje, investavimus 
tvarkant Albinui Kurkuliui, 
kur tik per š.m. vasario mė
nesį Draugo fondo investavi
mai priaugo 7%. 

Pavasaris jaučiasi ir „Drau
go" skaitytojų nuotaikose, su
laukiant nemažai fondo narių 
bei rėmėjų papildomų įnašų, 
didėjant garbės narių skaičiui, 
ateinant naujiems DF na
riams ir rėmėjams. Tuomet 
pavasariško atgijimo dvasia 
sklinda ne tik Draugo fonde, 
bet ir pačiame „Drauge", ma
tant, kad lietuviškos spaudos 
— „Draugo" išlaikymui entu
ziazmo dar nestokojam. Ti
kimės, kad mūsų visų entu
ziazmas sutelkti milijoną dole
rių Draugo fonde augs ir kles
tės per visus pavasario vajaus 
mėnesius, kaip ir per pirmas 
vajaus savaites. 

Milijonas jau netoli — jį 
užbaikime! 

Pavasario vajaus 
įnašai 

Su 2,000 dolerių: 

Prelatas dr. Juozas Pruns-
kis, aukščiausio laipsnio 
garbės narys , iš viso 34,000 
dolerių, Lemont, IL. 

Su 1,000 dolerių: 
Valeras Petrauskas, garbės 

narys, North Chicago, IL 
Su 500 dolerių: 
Dr. V. Dubinskas, garbės 

narys, iš viso 8,000 dol., Chi-
cjgo, IL 

Su 200 dolerių: 
Anastasia Sema, garbės 

narė, iš viso 1,200 dol., Chica
go, IL. 

Kazys ir Teresė Kazlauskai, 
garbės nariai, iš viso 1,000 
dol., Gurnee, IL. 

Vytautas Graužinis, iš viso 
800 dol., Elgin, EL 

Juozas Vaineikis, garbės 
narys, iš viso 1,000 dol., Oak 
Lawn, IL. 

Boleslovas ir Elena Novic-
kiai, iš viso 400 dol., West-
mont, IL. 

Jonas ir Albina Kutkos, 
Lombard, IL. 

Stasys Šimoliūnas, Detroit, 
MI. 

Antanas Bumbulis, Toronto, 
Ont. Canada. 

Šarlotė Ruseckienė, iš viso 
400 dol., Sun City, AZ. 

Su 150 dolerių: 
Vytautas ir Ona Gutauskai, 

garbės nariai, iš viso 1,000 
dol., Harbert, MI. 

Julius Karsas (125 dol.), iš 
viso 450 dol., Oak Lawn, IL. 

Su 100 dolerių: 
N. N. garbės narė, iš viso 

1.300 dol., Qumcy, IL. 
Nemira Šumskienė, garbės 

narė, iš viso 1,300 dol., Chica
go, IL. 

Raimundas Grigaliūnas, 
garbės narys, iš viso 1,100 
dol., Forest Park, IL. 

Helen Schanel, garbės na
rė, iš viso 1.600 dol., Wood 
Dale, IL. 

Kostas Bružas, garbės na

rys, iš viso 1,300 dol., Home-
wood, IL. 

Dr. Arvydas Vanagūnas, iš 
viso 900 dol., Oak Park, IL. 

Ona Adomaitienė, Sun City, 
AZ. 

Bronė Cizikaitė, garbės na
rė, iš viso 1,900 dol., Chicago, 

IL. 
Vytenis ir Sofija Statkai, iš 

viso 600 dol., No. Riverside, 
IL. 

Konstancija Stasiulienė, 
garbės narė, iš viso 1,000 
dol., Oak Lawn, IL. 

Ateitininkų Sendraugių 
„Ateities" klubas, iš viso 200 
dol., Cleveland, OH. 

Stasė Laniauskienė, iš viso 
650 dol., Cleveland, OH. 

V. P. Janušoniai, iš viso 700 
dol., Dousman, WI. 

Algimantas Uogintas, iš viso 
405 dol., Waterbury, CT. 

Ona Kolis, iš viso 300 dol., 
Palos Hills, IL. 

Stasė ir Jonas Latvys, iš 
viso 500 dol., Wheaton, IL. 

Emilija Gaškienė, iš viso 
500 dol., Chicago, IL. 

N.N. iš viso 600 dol., Chica
go, IL 

Aldona ir Juozas Brizgys, iš 
viso 500 dol., Lemont, IL. 

Algis ir Roma Vedeckai, iš 
viso 400 dol., Massapeąua, 
N.Y. 

Jonas Martinkus iš viso 400 
dol., Saint Charles, IL. 

Veronika Paulionis, iš viso 
300 dol, Sun City West, AZ. 

Birutė Biskienė, MD, iš viso 
600 dol., Clarendon Hills, IL. 

Vytautas Mažeika, iš viso 
600 dol., Colbert, GA. 

Pranė Marcinkienė, iš viso 
400 dol.. Oak Lawn, IL. 

Irene Goddard, iš viso 340 
dol, Arcadia, CA. 

Su 75 doleriais: 
Vladas Staškus, iš viso 500 

dol., Redford, MI. 
Eduardas Jokubauskas, Oak 

Lawn, IL. 
Su 60 dolerių: 
Ona Rūkštelienė, iš viso 350 

dol., Farmington Hills, MI. 
Su 50 dolerių: 
Zenonas Obelinis, iš viso 

300 dol., Russell, OH. 
Henrikas Paškevičius, gar

bės narys, iš viso 1,100 dol., 
Thunder Bay, Canada. 

Eugene Stonikas, Floss-
moor, IL. 

Genė Juodikis, iš viso 375 
dol., Chicago Ridge, IL. 

Gražina Mikėnas, iš viso 
235 dol., Woodridge, IL. 

Teresė ir Faustas Strolia, iš 
viso 285 dol., Oak Forest, IL. 

Irena Mazurkiewicz, iš viso 
250 dol., No. Riverside, IL. 

Algirdas ir Bronė Vaitkai, iš 
viso 250 dol., Oak Lawn, IL. 

Antanas Kvedaras, iš viso 
500 dol., Savannah, GA. 

Bronius Staškevičius, iš viso 
200 dol., Verdun, Canada. 

Aldona Baltch-Gravrokas, 
MD, iš viso 120 dol., Menands, 
N.Y. 

-
S u 30-25 doleriais: 
Jonas ir Marija Šimoniai, iš 

viso 255 dol., Santa Barbara, 
CA. 

Kazys Razauskas, iš viso 
500 dol., Dearborn Hts. MI. 

Vladas Jomantas, iš viso 
445 dol., Redford, MI. 

Irena Paliulis, iš viso 160 
dol., Darien, IL. 

Ona Žilionis, iš viso 435 dol., 
North Olmstead, OH. 

Sonia Dauparas, Chicago, 
IL. 

Vacys Mikuckis, iš viso 270 
dol., Montrose, CA. 

Visiems nuoširdžiai dėkoja
me. 

Fondo iždin inkas 

VW/,,/MMZWs,b, y//,,,,y///////,,;;y///m. v,/s.;fflm,,. 
• Dėmes io lietuviai! Nau

jas JAV imigracijos vizų tik
r inimas prasidės b a l a n d ž i o 
mėn. Pasibaigusias vizas galiu 
pratęsti. Žmonės iš kitų valstijų 
gali pasiųsti man duomenis 
p a š t u . E d . Š u m a n a s , 5701 
Linden, La Grange, IL 60525, 
tel. 1-706-246-8241. 

(sk.) 
• Namams pirkti pasko

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

(sk.) 
• Automobil io , namų ir 

l igos draudimas atvykusiems 
iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 9439 S. 
Kedzie Ave., Evergreen Pk., 
IL 60805-2325. Tel. 708-422-
3455. 

(sk.) 
• 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 Memorialą, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal 
jūsų pageidavimą, brėžinius. 
Prieš pastatant paminklą, galė
site apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
j is padarytas, kaip jau buvo 
jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir 
Vi l imas Nelsonai . Tel. 773-
233-6335. 

(sk.) 
• DĖMESIO! VIDEO APA

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

(sk.) 
• Gal iu p a d ė t i l ega l ia i 

gauti „SOC. S E C U R m r ko
rtelę, vairavimo leidimą (driv-
er's license) ir vizų pratesimą. 
Ed. Šumanas, t e l . 1-708-246-
8241. 

(sk.) 
• BALTIC MONUMENTS, 

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

(sk.) 
• „PENSININKO" žurna

lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629, tel . 
773-476-2655. Prenumerata 
metams: JAV-bėse, $15, kitur 
$25. Išeina 8 kartus per metus. 
Tai vertinga dovana įvairiomis 
progomis. 

(sk.) 
• Gediminas Pranskevi-

čius, sąžiningai ir greitai už

pildo pajamų mokesčių (income 
tax) formas. Reikalui esant 
atvažiuoja į namus. TeL 708-
656-2550 arba 773-935-0472. 

(sk.) 
• Juozas Bacev ič ius rū

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

(sk.) 
• Algis Luneckas tvarkin

gai užpildo mokesčių (income 
tax) blankus. Pageidaujant, 
atvyksta į namus. Skambint i 
tel. (773) 284-0100. 

(sk.) 
• L ie tuvos R e s p u b l i k o s 

P r e z i d e n t o V a l d o A d a m 
k a u s inauguracijos iškilmės 
Vilniuje. Geros kokybės vaizda
juostė. Lion Frame Gallery, 
216 Main Street , Lemont, DL 
60439. TeL 1-630-243-8000. 

(sk.) 
• S t a s i o B a r o p r a n e š i 

mas „Prezidento Valdo Adam
kaus inauguracija ir pirmieji 
žingsniai" bei vaizdajuostė bus 
p e n k t a d i e n i , k o v o 20 d. , 
7:00 v.v., Bočių menėje Pasau
lio lietuvių centre, Lemont, IL. 
Visus kviečia „Saulutė". 

(sk.) 
• Adv. Algimantas Rėže

lis ragina visuomenę kovo 17 
d. balsuoti už Laurence J J h m -
ford, kandidatą į teisėjo postą. 
Jį nominavo demokratų partija. 
Visos advokatų sąjungos laiko 
jį kvalifikuotu kandidatu. 
L J.Dunford advokato profesijoje 
jau 26 metai. Jo patirtis ir sąžinin
gumas reikalingi mūsų teismų 
sistemai. Spauskit numerį 181! 

(sk.) 
• L i e t u v o s D i d ž i o s i o s 

K u n i g a i k š t y s t ė s kancleris 
Kristupas Žygimantas Pacas 
1674 m. Taikos kalne pastaty
dino kamanduliams vienuolyną 
ir bažnyčią, kurioje vasarą vyko 
puikūs koncertai. „Saulutė", 
Lietuvos vaikų globos būrelis, 
kviečia į Paža i s l io muz ikos 
vakarą, penktadieni , balan
d ž i o 3 d., 7:00 v .v . B o č i ų 
m e n ė j e , Pasaul io l i e tuvių 
centre, Lemonte. 

(sk.) 
• „Saulutė", Lietuvos vai

kų globos būrelis, dėkoja už 
pagalbą našlaičiams, invali
dams vaikams, bei daugiavai
kėms šeimoms Lietuvoje. Au
kojo: Jadvyga ir dr. Romualdas 
Gineitis $100; Cleveland'o LB 
Soc. skyrius (Ona Šilienė) $120; 
Leslie Peterson $25 a.a. Barba
ros Skališienės atm.; Giedrė 
Ješmantienė $120; Daiva ir 
Stasys Baltrukėnai še imos 
vardu atsiuntė $100 a.a. dr. 
Adolfo Baltrukėno trečiųjų 
nirties metinių prisiminimui. 
Labai ačiū! „Saulutė" , 419 
Weidner Rd., BufTalo Grove, 
IL, 60089. TeL (847) 537-7949, 
T u ID #36-3003339. 

(sk.) 
• Pranas ir Julija Zaka

rai, Redford, MI, atsiuntė $150 
ir nori remti našlaitį Lietuvoje. 
Dėkojame naujiems mūsų rė-

TĖVTSKĖS EV. LIUTERONŲ 
BAŽNYČIA 

6641 S. Troy St., Chicago, 
IL 60629 

10:30 vai. ryto sekmadieniais 
lietuviškos pamaldos 

ir sekmadieninė mokykla 

Vyskupas Hansas Dumpys, 
TeL: 708-386-3269 

ADVOKATAS 

GINTARAS P. ČEPtNAS 
6436 SJ»uk»kiRd., Chicago. IL 60629 

(1/2 M. i Bsurę nuo Balzeko muziejus) 
TeL 773-582-4500 

14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 
TeL 70S-3O1-M66 

Valandos pagal Kai tarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 SKedaie Avenue 
Chicago, IL 60639 

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

Seetad. 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 

Vytenis Lietuvninkas 

4636 W.63th Street 
Chicago, IL 60629 

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

Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAI 
LJRane sV LFeyman 

40 metų patirtis ir profesionali 
pagalba imigracijos bei kitose 
teisinėse srityse. 
5213 SArcherAve^ Chicago, IL 60632. 
TeL 847-361-7636 (kalbame lietu-
viSkai). Mes jūsų paslaugoms 24 vai 
per parą, 7 d. per savaite. 

mėjams už našlaičio metinę 
paramą! „Lietuvos Našla ič iu 
g lobos" komite tas , 2711 W. 
71 St., Chicago IL 60829. 

(sk.) 
• A.a . M y l i t t a W e n g e l , 

mirusios vasario 8 d., atminimą 
pagerbdami, jos artimieji ir 
draugai aukojo Lietuvos naš
laičiams. Tai Isolda Vengel is , 
Dumont, NJ, Richard ir Val
d o n ą Gaver, Doylestown, PA, 
V y t a u t a s ir Wanda Jankai , 
Delran, NJ, N i n a ir George 
P e t r o n i s , Delran, NJ, Agnės 
M e r c h i n s k y , Ph i l ade lph ia , 
PA, D. ir rLGlenney, Phila
de lph ia , PA, I r m a K l u v e r , 
Chicago, II, J e n n i e Kauf-
mann, Chicago, IL ir Petronė
l ė Venge l i s , Dumont, NJ. Iš 
viso Lietuvos našlaičiams suau
kota $ 3 2 5 . Reiškiame gilią 
užuojautą velionės artimie
siems ir draugams, o aukoto
j a m s dėkojame! „ L i e t u v o s 
N a š l a i č i u g lobos" k o m i t e 
tas, 2711 W. 71 St., Chicago 
IL 60629. 

(sk.} 


