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Konservatoriai aiškinasi 
tarpusavio santykius 

Vilnius, kovo 6 d. (BNS) — 
Kelis pastaruosius mėnesius 
išryškėjus Seimo pirmininko 
Vytauto Landsbergio ir prem
jero Gedimino Vagnoriaus ne
sutarimams, šią savaite kon
servatorių vadovai buvo susi
tikę išsiaiškinti nuomonių skir
tumus. 

Dienraštis „Lietuvos rytas" 
pranešė, kad toks susitikimas, 
kuriame taip pat dalyvavo 
parlamento vicepirmininkai 
Andrius Kubilius ir Arvydas 
Vidžiūnas bei premjero tarny
bos kancleris Kęstutis Čilins-
kas, įvyko trečiadienį. 

Pasak vieno jo dalyvio, susi
tikimas buvo konstruktyvus ir 
naudingas. 

Seimo pirmininko ir premje
ro nesutarimai išryškėjo po V. 
Landsbergio pralaimėjo per 
prezidento rinkimus. Seimo 
pirmininkas pastaruoju metu 
buvo pareiškęs nepasitenkini
mą kai kuriais vyriausybės 
sprendimais ir kritikavo vieti

nių telefono pokalbių apmo
kestinimą. 

Tuo tarpu premjeras G. Vag
norius konservatorių frakcijos 
ir partijos valdybos posėdyje 
kritikavo bandymus viešai 
aiškintis tarpusavio nesutari
mus ir, pasak „Lietuvos ryto", 
kalbėjo apie atsistatydinimo 
galimybę. 

Trečiadienio susitikime daug 
dėmesio buvo skirta vyriau
sybės reformai ir, nors mi
nistrų kabineto sudarymas 
priklauso nuo vyriausybės ir 
Seimo, numatyta atsižvelgti į 
prezidento Valdo Adamkaus 
siūlymus, kad jo pirmieji 
žingsniai būtų sėkmingi. 

Ministrų kandidatūros su
sitikime nebuvo svarstytos. 

Pagal prezidento V. Adam
kaus su premjeru G. Vagno
riumi aptartą ir vėliau Seimo 
frakcijų vadovams pateiktą 
projektą,iš septyniolikos mini
sterijų turėtų likti trylika 
arba keturiolika. 

Premjeras į Seimą nusiuntė 
senas įstatymų pataisas 

Vilnius, kovo 6 d. (BNS) — 
Premjeras Gediminas Vagno
rius pareiškė, kad į Seimą pa
teko sena ir nepakoreguota 
Teismų įstatymo projekto re
dakcija. 

„Vyriausybės darbo komisija 
jau pirminiame Teismų įsta
tymo papildymo projekto va
riante buvo atsisakiusi kai 
kurių žiniasklaidos suvaržy
mo nuostatų. Ministras pirmi
ninkas apgailestauja, kad dėl 
apmaudžios klaidos į Seimą 
pateko sena, nepakoreguota 
Teismų įstatymo projekto re
dakcija", sakoma penktadienį 
išplatintame vyriausybės spau
dos tarnybos pranešime. 

Šią savaitę vyriausybės po
sėdyje buvo apsvarstyti kai 
kurie Teismų įstatymo ir Ad
ministracinės teisės pažeidi
mų kodekso pataisų straips
niai, kalbantys apie žinia-
sklaidos teises ir žurnalistų 
bei kitų piliečių galimybę 
įrašyti į vaizdo ir garso juos
tas teismo posėdžius. 

Po jo vyriausybė nusiuntė 
Seimui prašymą svarstyti 

naują šių straipsnių redakciją, 
kuri nevaržytų žiniasklaidos 
ir piliečių galimybių stebėti ir 
viešai komentuoti teismo pro
cesus. 

Be to, pranešama, kad va
sarį ir kitas — Administraci
nių teises pažeidimų kodekso 
— pakeitimas, kuris galėjo su
varžyti žurnalistų ir kitų pi
liečių teisę daryti ir naudoti 
įrašus, į Seimą pateko, aplen
kiant vyriausybę. 

Todėl vyriausybė pateikė 
Seimui naują ir šio Adminis
tracinių teisių pažeidimų ko
dekso straipsnio redakciją, 
praneša Vyriausybės spaudos 
tarnyba. 

Šią savaitę kai kurie politi
kai bei žiniasklaidos atstovai 
kritiškai vertino Teismų 
įstatymo papildymą, kuriuo 
ketinama apriboti spaudos 
laisvę komentuoti teismo spren
dimus. 

G. Vagnoriui prisidėjus prie 
pataisų kritikų, kai kurie Sei
mo nariai j am priminė, kad 
Seimas svarstė būtent vyriau
sybės pateiktą projektą. 

Ar teisėti buvo ryšių ministro 
veiksmai? 

Vilnius, kovo 6 d. (BNS) — liojimų. 
Seimo kontrolierius pažymėjo, 
kad ryšių ir informatikos mi
nistras turi teisę leisti įsta
tymus, tačiau nustatydamas 
telekomunikacijų įkainius, pri
valo laikytis įstatymų, numa
tančių tokių įkainių tvirtinimo 
tvarką. 

Vasario pabaigoje į Seimo 
kontrolierių Stasį Stažį krei
pėsi Seimo narys Aloyzas Sa
kalas, prašydamas ištirti, a r 
ryšių ir informatikos mi
nistras Rimantas Pleikys įsa
kymu dėl vietinių telefono ap
mokestinimo neviršijo savo įga-

* Kovo 5 d. Vilniuje pas i 
rašy ta L ie tuvos i r Vokiet i 
jo s sutartis dėl įslaptintos in
formacijos apsaugos. J a įsipa
reigojama užtikrinti, kad būtų 
apsaugota visa informacija, 
kuriai atitinkamos šių valsty
bių institucijos yra suteikusios 
slaptumo žymą ir kuri iš vie
nos dokumentą pasirašiusios 
valstybės perduodama į kitą. 
Panašias sutart is Lietuva jau 
yra sudariusi su NATO, Vaka
rų Europos Sąjunga, JAV ir 
Lenkija. lElta> 

Švedija grąžins per karą 
įšaldytus" baltiečių pinigus 

S t o k h o l m a s , kovo 5 d. 
(BNS) — Švedija paskelbė, jog 
bankai ketina grąžinti Lietu
vos, Latvijos ir Estijos piliečių 
bei bendrovių pinigus, kurie 
Švedijos bankų sąskaitose bu
vo „įšaldyti" per II pasaulinį 
karą. 

Švedijos vyriausybė priėmė 
principinį sprendimą pradėti 
išmokėti pinigus jų savinin
kams ar paveldėtojams. Ket
virtadienį Švedijos spauda pa
skelbė sąrašus asmenų ir fir
mų, kurių sąskaitos iki šiol iš
liko valstybės bankuose. 

Speciali Švedijos vyriau
sybės komisija surado po II 
pasaulinio karo nenaudotas 

649 sąskaitas, kuriose iš viso 
yra 7 mln. Švedijos kronu. 

Atidaryti „įšaldytas" bankų 
sąskaitas daug metų reikalavo 
tarptautinės žydų organizaci
jos, manančios, kad dauguma 
jų priklausė žydams, kurie ar
ba mirė, arba buvo nukankinti 
karo metais nacių stovyklose. 

Švedijos valdžia trečiadienį 
paragino bankų sąskaitų savi
ninkus arba jų paveldėtojus 
pranešti apie save bankams 
arba Stokholme veikiančiai 
Žydų turto komisijai. Kiekvie
name Švedijos banke paskir
tas asmuo, kuris tvarkys sąs
kaitų reikalus. 

Lietuvos vyriausybė 
nebesiginčys su JAV „Mobil" 

Kovo 6 dieną Vilniaus rajone, Pilviškėse, buvo iškilmingai atidaryti Lietuvos labdaros fondo „Padekime vai
kams ir seneliams" Šeimyniniai globos namai Si nevalstybinė giobos įstaiga įsikūrė rajono savivaldybes suteik
tose patalpose 

Nuotr.: Prezidento Valdo Adamkaus žmona Alma Adamkienė perkerpa simbolinę juostelę, atidarydama 
šeimyninius globos namus. iElta; 

Užsienio l ietu vijai tėvynė turėtų 
skirti daugiau dėmesio 

projektai bus rengiami. V i ln ius , kovo 6 d. (BNS) — 
Seimo pirmininko pavaduoto
jas Feliksas Palubinskas tei
gia, kad Lietuva skiria per 
mažai dėmesio santykiams su 
užsienio lietuviais, ir už tai 
turėtų būti a tsakingas vals
tybės ministro vadovaujamas 
depar tamentas . 

„Išeivija neužtektinai re
miama ir neužtekt inai jų pa
tirtimi pasinaudojama", teigė 
par lamentaras penktadienį 
Seimo ir JAV lietuvių atstovų 
komisijos spaudos konferenci
joje, surengtoje po savaitę tru
kusių komisijos posėdžių. 

Anot F. Palubinsko, komi
sija kalbėjosi apie daugelį rei
kalų, tačiau pasak užsienio 
lietuvių, j iems labiausiai rūpi 
kul tūra ir švietimas. 

,,Esame medžio šaka. todėl 
be jūsų ir mes neišliksime", 
sakė JAV LB Krašto valdybos 
pirmininkė Regina Narušienė. 

JAV lietuviai džiaugėsi 
Lietuvos vyriausybės pagalba 
rengiant Pirmosios lietuviškos 
knygos metinių minėjimą ir 
teigė tikį, kad ir ateityje tokie 

Komisija taip pat aptarė 
liudijimų apie genocidą bei re
zistenciją rinkimą, į Lietuvą 
grįžtančiųjų socialinius reika
lus, jaunimo problemas, Lietu

vos stojimą į NATO. 
„Jūs greitai ten įstosite — 

su mūsų pagalba ir savo iš
mintimi", teigė komisijos pir
mininkė Liuda Rugienienė. 

Seimo ir JAV Lietuvių ben
druomenės atstovai penkta
dienį priims komisijos nutari
mus. 

Litas artimiausiu metu 
nebus nuvertintas 

Vilnius, kovo 6 d. (BNS; — 
Penktadienį išplatintame Lie
tuvos banko 'LB) pranešime 
spaudai rašoma, jog centrinį 
valstybės banką stebina nuo
lat pasikartojantys gandai 
apie lito nuvertinimą ir gali
mus neramumus Lietuvos fi
nansų rinkoje, tuo atmesda
mas visas spekuliacijas šiuo 
klausimu ir pareikšdamas net 
nesvarstąs tokios galimybės. 

Jtakingas britų verslo lei
dinys „Economist Inteiigence 
U-nit" neseniai paskelbė spė
liones, kad šių metų trečiąjį 
ketvirtį JAV doleris bus ver
tas 4.5 lito, o kitąmet — 5 litų. 

„Vienintelė neva neišven
giamo nuvertėjimo priežastimi 
nurodomas didelis einamosios 

rašoma sąskaitos deficitas' 
LB pranešime. 

LB mano, kad po tokiomis 
spėlionėmis neretai slepiasi 
kieno nors savanaudiški tiks
lai. 

LB pinigų politikos progra
moje 1997-99 metams pasaky
ta, kad litas išliks absoliučiai 
vienodas JAV dolerio atžvilgiu 
(4 litai už doleri) mažiausiai 
iki 1999 metų. o po to bus su
sietas pastoviu kursu su nau
jąją Europos Sąjungos valiuta 
— euru. 

„Todėl nesuprantamos kai 
kurių šios programos komen
tatorių užuominos apie taria
mai egzistuojantį neapibrėž
tumą dėl lito kurso", teigia LB 
ryšių su visuomene skyrius. 

V i ln ius , kovo 3 d. (BNS) — 
Lietuvos vyriausybė pareiškė 
visiškai pasitraukianti iš 
ginčų su JAV naftos bendrove 
„Mobil" dėl atsiskaitymų už 
parduotą Lietuvai kurą. 

„Mūsų pozicija — visiškai 
nut raukt i atstovavimą toje by
loje ir nebedaryti išlaidų", pa
sakė Lietuvos vyriausybės 
kancleris Kęstutis Čilinskas. 

Šią nuostatą įgaliota pa
reikšti į New Yorko teismą 
išvykusi Lietuvos valdymo re
formų ir savivaldybių reikalų 
viceministre Teresėlė Kaz
lauskienė. 

„Mobil" pernai kreipėsi į te
ismą dėl neva negautų pinigų 
už valstybės bendrovei „Lie
tuvos energija" patiektą ma
zutą. „Mobil" ieškinio suma — 
18 mln. litų. 

Atsakovai teisme yra Lietu
vos vyriausybė, privati ben
drovė „Dega" ir valstybės kon
troliuojama akcinė bendrovė 
„Lietuvos energija" bei Turto 
bankas, perėmęs žlugusio Lie

tuvos akcinio inovacinio banko 
teises. 

„Mes pareiškiame, kad esa
me nepagrįstai kviečiami j tą 
teismą, nes esame tvirtai 
įsitikinę, kad pagal mūsų ir 
tarptautinius įstatymus Lietu
vos vyriausybė visiškai neturi 
būti įtraukiama į tą bylą", 
sakė K. Čilinskas. 

Pasak jo, teisme toliau san
tykius turėtų aiškinti tos ben
drovės, kurios dalyvavo sutar
tyse dėl mazuto pirkimo. 
„Vyriausybė ir valstybė tikrai 
nedalyvavo tose sutartyse, ir 
nėra niekam nieko skolingos", 
pabrėžė Lietuvos vyriausybės 
kancleris. 

Jei New Yorko teismas ir 
įvyks, jo sprendimai gali atsi
durti aklavietėje, nes Lietuva 
neprivalo vykdyti JAV teismo 
sprendimų. Be to, „Lietuvos 
energijos" sutartyse su „Mo
bil" numatyta, kad ginčai turi 
būti sprendžiami Lietuvos 
ūkiniame teisme. 

Lenkas peikia tautiečių 
kurstymą Lietuvoje 

„Šiuo metu vertinti, a r ryšių 
ir informatikos ministras, iš
leisdamas savo įsakymą, vir
šijo įgaliojimus, nėra galimy
bės", sakė S. Stažys. Pasak jo, 
jei šiuo klausimu nėra priim
tas teismo sprendimas, pagal 
Seimo kontrolierių įstatymą, 
tokių išvadų negalima pa
teikti. 

Šiam Seimo kontrolieriui 
yra priskirta stebėti galimą 
Ryšių ir informatikos ministe
rijos pareigūnų piktanaudžia-
vimą tarnybine padėtimi. 

Kontrolierius, susipažinęs 
su norminiais aktais, pabrėžė, 
kad ministras turi teisę leisti 
įstatymus, tačiau nusta tant 
telekomunikacijų įkainius, tu
ri boti laikomasi įstatymų, 
nustatančių tokių įkainių tvir
tinimo tvarką. 

Seimo socialdemokratai A. 
Sakalas ir Vytenis Andriukai
tis praėjusią savaitę kreipėsi 
ir į Vilniaus apygardos teis
mą, prašydami panaikinti mi
nėtą ryšių ir informatikos mi
nisterijos įsakymą arba įpa
reigoti ministrą R. Pleikį pa-

Konservatoriai sieks suvaržyti 
koaliciją 

V i l n i u s , kovo 6 d. (BNS) — 
LDDP frakcijos narys Povilas 
Gylys mano, kad vyriausybės 
pertvarkymas pasi tarnaus tik 
valdančiajai koalicijai su
drausminti bei atsikratyti su
sikompromitavusių ministrų. 

Anot jo, jei bus panaikinta 
Ryšių ir informatikos ministe
rija, „dirbtinai padarytam at
pirkimo ožiu" Rimantui Plei
kiui bus sudaryta galimybė 
gana garbingai išeiti iš vyriau
sybės. O jei išnyktų Sveikatos 
apsaugos ministerija, taip pat 
„garbingai" galėtų pasitraukti 
ir vienas labiausiai „pasižy
mėjusių" vyriausybės narių 
Juozas Galdikas. 

P. Gylys spėja, kad Švietimo 
ir mokslo bei kultūros mi
nisterijų sujungimas taip pat 

šalinti padarytą pažeidimą. 
Socialdemokratai mano, kad 

R. Pleikio įsakymas ydingas 
todėl, kad pažeidė Ryšių 
įstatymą. J a m e sakoma, kad 
kainų aukščiausią ribą nusta
to vyriausybė, tačiau ji to ne
padarė. 

naudingas personaliniu požiū
riu, ir paragino krikščionis de
mokratus griežčiau apsispręs
ti dėl Europos reikalų ministe
rijos panaikinimo. 

Seimo nario nuomone keti
nimai sumažinti ministerijų 
skaičių konservatoriams kar
tu duos ir labai gerą progą 
paspausti koalicijos bendra
darbius. 

„Jei elgsitės drausmingai, 
nemaištausite, tai galima kal
bėti apie portfelių išlaikymą. 
Jeigu mėginsite lošti ir val
džios, ir opozicine korta, gali 
sumažėti jūsų žmonių skaičius 
ministerijoje", tariamus kon
servatorių argumentus spėjo 
LDDP narys. 

Pasak jo, tai ypač taikytina 
Centro sąjungai, kuri iki šiol 
neot:>kai žaidžia dvejopą poli-
tin; žaidimą — viena vertus, 
naudojasi vyriausybinėmis pri
vilegijomis, kita vertus, nuolat 
kritikuoja konservatorius. 

P Gylys paragino centristus 
aiškiai apsispręsti, ar jie pa
laiko koaliciją ar linksta į 
aiškia opoziciją. 

Prezidentas premjeru 
pasiūlė Gediminą 

Vagnorių 
Vilnius , kovo 6 d. (BNS) — 

Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus pasiūlė Seimui pa
tvirtinti premjeru dabartinį 
vyriausybės vadovą Gediminą 
Vagnorių. 

Dekretą prezidentas pasira
šė penktadienį. 

Seimas premjero kandida
tūrą turės svarstyti arti
miausiame savo posėdyje — 
kovo 10-ąją, kai prasidės par
lamento pavasario sesija. 

Seimui patvirtinus prem
jerą, j am bus pavesta sudaryti 
vyriausybe. 

Šią savaite prezidentas ir 
premjeras iš principo susitarė 
dėl vyriausybės pertvarkymo. 
Kol kas oficialiai apie reformą 
nėra pranešta, nors preziden
tas šią savaitę apie tai infor
mavo parlamentinių frakcijų 
vado%'us. 

41-erių metų amžiaus eko
nomistas konservatorius G. 
Vagnorius ministrų kabinetui 
vadovavo 1991-199'/: metais 
bei nuo 1996-u_ . ...suigos, kai 
Seimo rinkimus laimėjo Lietu
vos konservatoriai. 

V a r š u v a , kovo 2 d. (BNS) 
— Žinomas lenkų kultūrinin
kas Jerzy Giedroyc sukritika
vo Lenkijoje veikiančią orga
nizaciją „Wspolnota polska" 
už materialinę paramą „kai 
kuriems lenkų vadovams Lie
tuvoje, vykdantiems aiškiai 
antilietuvišką politika". 

„Reikia atminti, kad lietu
viams priimant nepriklauso
mybės deklaraciją, lenkų ats
tovai parlamente balsavo 
prieš ją. J ie nuo pat pradžių 
buvo nusistatę prieš Lietuvos 
nepriklausomybę, reikalavo 

* Kitą sava i t ę eksp remje 
r o Adolfo Šleževič iaus bau
džiamąją bylą tiriantys pa
reigūnai ketina pasirašyti kal
tinamąją išvadą ir perduoti 
bylą teismui. Buvusiam vy
riausybės vadovui A. Šleževi
čiui, kaltinamam piktnaudžia
vimu tarnybine padėtimi, byla 
iškelta 1996 m. sausį. 1995 m. 
pabaigoje jis atsiėmė savo in
dėlį iš Lietuvos akcinio inova
cinio banko (LAIB), likus ke
lioms dienoms iki jo žlugimo. 
1997 m. spalį Generalinė pro
kura tūra A. Šleževičiui patei
kė naujus kaltinimus: dėl pa
darytos žalos Vilniaus bankui 
(apie 2,000 dol.), LAIB (dau
giau nei 20,000 Lt.) ir dėl ža
los valstybės interesams bei 
oficialaus dokumento suklas
tojimo ir jo panaudojimo, už-
valdant LAIB turtą (daugiau 
nei 3.000 L t ) . <BNS> 

įkurti autonominę lenkų res
publiką SSRS sudėtyje. Tai 
gėdingi dalykai", pareiškė J. 
Giedroyc interviu dienraščiui 
„Rzeczpospolita". 

Tokias kai kurių Lietuvos 
lenkų nuostatas J. Giedroyc 
aiškina tuo, kad „po visų ne
laimių ir karinių nuostolių 
Lietuvos lenkai visiškai nebe
teko savo inteligentijos. Todėl 
leidžiasi suvedžiojami kelių 
labai žalingų veikėjų". 

J . Giedroyc džiaugiasi, kad 
Lenkijos valdžia „tai gerai su
pranta", bet pyksta, kad orga
nizacija „VV'spolnota polska" 
remia antilietuviškai nusitei
kusius lenkų vadovus ir pade
da jiems finansiškai. 

J . Giedroyc. Paryžiuje lei
džiantis mėnraštį „Kultūra", 
už nuopelnus lenkų ir lietuvių 
santykių gerinimui pernai ta
po Lietuvos garbes piliečiu. 

KALENDORIUS 
Kovo 7 d.: Šv. Perpetua 

ir Felicita, kankinės (mirė 
apie 203 m.); Rimtautas, Vai
dilutė. 

Kovo 8 d.: Šv. Jonas Die
vo, vienuolis (1495-1550 Is
panijoje); Beata, Kovas. Vaiž
gantas. Gaudvilė. Tarptautinė 
Moters diena. 

Kovo 9 d.: Šv. Pranciška 
Romietė (1384-1447): Domi
ninkas, Žygintas, Visgaila. 

Kovo 10 d.: Geraldas, 
Kandidas, Visvydas, Žibuolė. 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnvvood Ave. 
Arlington Heights. IL 60004 

„JAUNYSTES VIZIJOS" 
PUSLAPIUOSE 

Praėjusią savaitę gavome 
dr. Romualdo Kriaučiūno siųs
tą 1998 metų sausio mėnesio 
^Jaunystės viziją" — Lietuvos 
moksleiviams laikraštį, lei
džiamą Lietuvos moksleivių 
ateit ininkų sąjungos, 1.000 eg
zempliorių t iražu, spausdi
namą „Caritas"' spaustuvės. 
Ne pirmą kartą šio leidinio 
puslapius skaitau. Ne pirmą 
kartą dr. Kriaučiūnas jį at
siunčia. Kitų egzempliorių esu 
taip pat sulaukusi iš seselės 
Daivos Kuzmickaitės. 

Dvylikos puslapių leidinys, 
redaguojamas kun. Roberto 
Grigo ir seselės Janinos Juo-
zapaitės, su šių metų sausio 
mėnesiu ėjęs 14 laida. Stilistai 
yra J . Šidlauskaitė ir R. Tara
sevičiūtė. Dailininkė — R. 
Korsakovaitė. Koresponden
tai: A. Supronai tė , K. Dabri-
šiūtė, E. Perednytė. Sausio 
mėnesio leidinys skiriasi nuo 
ankstyvesnių tuo, kad yra 
skyriai, skyrių vinjetės ir tuo 
kad į laikraštėlio vadovybę 
daugiau neį t raukiamas tech
ninis redaktorius G. Plečkai
tis. Tačiau bendro turinio at
žvilgiu, pasikeitimų nebūta. 

Skyriai, sudarantys šį pas
kutinį leidinį yra: reportažai, 
atsiliepimai, „Praeitis, dabar
tis — ateičiai"'. „Šventės. 
šventės, šventės", „Žvilgsniai į 
sielą" „Aš + tu + mes", „Noriu 
žinoti" ir „Laisvalaikiui". Tu
rinys vertingas ir turtingas, 
tikrai spindintis idealistine ir 
jaunatviška bei ateitininkiška 
nuotaika — „Visa atnaujinti 
Kristuje, tarnaujant Dievui ir 
tėvynei". 

Aurelija Supronaitė ir Kris
t ina Dabrišiūtė per tris pusla
pius aprašė 1997 metų moks
leivių ateit ininkų žiemos aka
demiją Telšiuose. Su malonu
mu skaičiau kaip „Kažkas at
sitiko Telšiams. Kilo sumaiš
tis. Gan ramų telšiečių gyve
nimą sudrumstė atvykėliai. 
Po miestą laksto jaunuoliai. 
viskuo domisi, visi linksmi. 
Kiekvienas nori paklausti, kas 
jie tokie. Tai ateitininkai". Su 
šiais pradiniais sakiniais Au
relija ir Kristina įdomiai 
apibudina visos savaitės įvy
kius. 

Akademijos organizatoriai 
dalyviams leido „atrasti savo 
tikrąjį talentą", tai buvo šešių 
skirtingų būrelių (pletkų. dai
lės, šokių, teatro, choro ir 
rankų meno) veikla. Vakari
nes programas sudarė tauti
nių <okiu vakaras . Telšių teat
ro spektaklis, sporto šventė. 
meno vakaras ir paskutinis, 
išlydint senuosius, pasveiki
nant Naujuosius metus, talen
tu vakaras. 

Paskaitų temos buvo įvai
ri',- draugystė ir bendravi
mą:- tarp merginos ir vaikino: 
ligų atsiradimo priežastys ir 
jų įtaka psichikai: valkatau
jantys vaikai ir maža viltis 
juos ištraukti iš to liūno: dva-
sir.-.s :r ::•.••ralinis skurdas; eu
tanazija. Akademijos dalyviai 
jaute pareigą gautas žinias 
skleisti ir pasiūlyti būdai ( per 
asmeniška bendravimą, per 
renginius, ir per žiniasklaida i 
buvo išdiskutuoti ir priimti. 

Pajusti šios akademijos nuo-
•.v.ką rfik-.a perskaityti Jurgi
tos Raudytės, Telšių vysk. V. 
Borisevicis is vid. m-los moky
tojos ir jaunųjų ateitininkų 

_Na ir kas... J ū s žinote, kaip 
pasaulis įpratęs laukti Nau
jųjų metų: sočiai privalgęs, 
televizijos pagautas, pasiruo
šęs iššauti šampano kamštį... 

Ateitininkai drįsta rodyti 
Lietuvai naują pavyzdį. Na ir 
kas, kad šis būrelis negalėtų 
užpildyti stadiono. Na ir kas. 
kad jų giesmė kartais skamba 
ne taip, kaip pirmą vietą kon
kurse užėmusio choro. Na ir 
kas, kad kunigo balsas kartais 
suvirpa ne taip. kaip prie viso
kių oracijų ir ovacijų pripratu
sio demagogo. Na ir kas. kad 
ne visų lūpos dar išdrįsta tarti 
maldavimus, nors širdys šau
kia: "Viešpatie, gelbėk blogio 
ardomą ir naikinamą pasaulį, 
Lietuvą ir mus'. Na ir kas, kad 
prie to nepripratusi senute 
nepadavė j aunam žmogui ra
mybei palinkėti tiesiamos ran
kos ir neišdrįso susikibti kal
bant Tėve mūsų'... 

Kai visa tai pamatai... Mok
sleivių Ateitininkų Žiemos 
akademija pakeitė ne tik 
įprastą vysk. V. Borisevičiaus 
mokyklos ir Telšių miesto 
gyvenimą, bet privertė kai ku
riuos žemaičius pareikalauti 
naujų dalykų iš savęs. Konser
vatyvius, užsispyrusius, atsar
gius, sunkiai išjudinamus ir 
lėtus žemaičius, tokius kaip 
aš. 

Studentų Ateitininkų sąjungos tradicinio „Zupersavaitgalio" dali? ^erai nusiteikusių dalyvių š.m. sausio 24 d. 
Dainavos stovyklavietėje. Savaitgalio metų įvyko SAS suvažiavimas ir buvo išrinkta nauja Centro valdyba, 

Nuotr. L iūdo L a n d s b e r g i o 

TRADICINIS nakties, jų nesutramdomą no
rą pažinti, kurti, ieškoti, sta
tyti, atnaujinti, keisti ir tam 
paskatinti kitus; kai matai iš 
Kauno atvykusius ateitininkų 
federacijos vadovus, visiškai 
atsiduodančius, nepaisančius 
ligų, palikusius šeimas (juk 
Naujuosius Metus visi nori su
tikti su saviškiais), matai jų 
pastangas ir krypties vienybę; 
kai pamatai kunigą Robertą iš 
po nemigos nakties tempiantį 
didžiulius čiužinius, o tuo tar
pu stiprus gražus jaunimas iš 
nuovargio vos bepramerkia 
akis... 

Kai visa tai pamatai, galop 
patiki, kad tie, kurie iš širdies 
yra pasirinkę ateitininko ke
lią, yra pasiruošę visa atnau
jinti Kristuje. Ir imi galvoti, ar 
aš negalėčiau sekti paskui 
juos". 

„Jaunystės vizijos" adresas: -
Žeimenos g. 6. 3009 Kaunas. 
Telefonas: 25-77-59. 

L.Š. 

„ZUPERSAVAITGALIS" 
DAINAVOJE 

Dr. Vejas Liulevičius. augęs ir brer linkų stovyklose Dainavoje, 
š. m. sausio mėn. vykusiame ..Zupersavaitgalyje" suvažiavusiems stu
dentams įtikinančiai kalbėjo šių dienų ateitininkijai svarbia tema — 

Nuotr. Liūdo L a n d s b e r g i o „Atsinaujinimas iš pagrindų". 

Gėda pasidaro, kai išgirsti 
aštuntoką, nebijantį pasakyti 
tiesos ir drąsiau diskutuo
jantį, negu aš. baigusi studi
jas, kai matai dvyliktoką dir
banti vadovo darbą be atlygi
nimo, nes toje mokykloje nėra 
mokytojo, kuris ryžtųsi imtis 
tokios veiklos: kai matai vado
vus, neprarandančius dvasios 
ugnies ir energijos po nemigo 

1984 METŲ VASAROS 
STOVYKLOS DAINAVOJE 

Biržel io 21-liepos 5 d. — 
Moksleivių ateitininkų stovyk
la. 

L iepos 7-18 d. — Jaunučių 
ateitininkų stovykla. 

L iepos 26-rugpjūčio 2 d. 
— Sendraugių ateitininkų sto
vykla. 

I tradicinį „Zupersavaitgalį" 
Dainavos stovyklavietėn š.m. 
sausio 23 dieną suvažiavo 
gausus studentų ateitininkų 
būrys. Nors buvo vėlus penk
tadienio vakaras, radome lai
ko atnaujinti pažintis :r pa
bendrauti. Džiaugėmės, kad 
savaitgalyje dalyvauti susi
rinko 47 studentai. 

Šeštadienį SAS pirmininkas 
Vytas Žemaitaitis visus anks
ti prikėlė. Susirinkome salėje 
rytinei maldai ir pusryčiams. 
Šio savaitgalio šeimininkas 
buvo Viktoras Lukošius ii Ka
nados. Po pusryčių pasilikome 
salėje tęsti SAS CV numatytą 
programą. Šio ryto paskaiti
ninkai buvo Povilas Žumbakis 
iš Čikagos ir Saulius Anužis 
iš Lansing, MI. Paskaitos 
buvo įdomios ir jų klausydami 
nei nepajutome kai atėjo 
pietų metas. 

Oras buvo puikus —, švietė 
saulė ir žemė buvo apdengta 
baltu sniegu. Laisvalaikį dau
gelis praleido lauke, vaikš
čiojome, čiuožėme, važiavome 
rogutėmis. „Rambyno" kalne 
vyko kažkas panašaus į olim
piadą. Vieni po kitų leidosi 
nuo kalno. Visi labai smagiai 
praleido laisvalaikį Dainavos 
gamtoje. 

Sugrįžę į Baltuosius rūmus 
sušilti, vėl susirinkome salėje 
išklausyti Vėjo Liulevičiaus 
paskaitos. Vėjas, kaip visada, 
labai įdomiai kalbėjo. 

Kasmet „Zupersavaitgalyje" 
vyksta SAS suvažiavimas. 
Šiam suvažiavimui pirminin
kavo Aras Norvilas, o sekre
toriavo Adriana Karkaitė ir 
Kovas Lapšys. Išklausėme 
Centro valdybos ir Čikagos 
draugovės praėjusių metų 
veiklos pranešimus. Taip pat 
Audrius Polikaitis pasidalino 

įspūdžiais praėjusią vasarą 
Palangoje vykusios Ateiti
ninkų Nepaprastos konferen
cijos. 

Rugpjūč io 2-9 d. — ..Heri-
tage" angliškai kalbančio jau-

t o y y k l a . 

Kasmet šiame suvažiavime 
išrenkama nauja Centro val
dyba. Šių metų valdybon iš
rinkti: pirmininkas Vytas 
Žemaitaitis, programos koor
dinatorius — Marius Vygan
tas, korespondentė — Elenutė 
Tijūnėlytė, buitinių reikalų 
tvarkymui — Liudas Lands
bergis, įžodžio programos ko
ordinatorius — Marius Poli
kaitis, žiniasklaidos redakto
riai — Julija Krumplytė ir 
Kastytis Šoliūnas, narys — 
Aras Norvilas. 

Suvažiavimui pasibaigus, su
sirinkome konferencijų kam
baryje, kur išklausėme šv. 
Mišias, aukojamas Detroito 
Dievo Apvaizdos klebono kun. 
Aloyzo Volskio. 

Vakarienei šeimininkas pa
ruošė viduramžišką valgį. Pa
vaišino salotomis, daržovėmis, 
ryžiais ir viščiuku. Po vaka
rienės buvo keli bendri 
žaidimai. Vakarą smagiai pra
leidome draugų tarpe. 

Sekmadienio rytą pusryčių 
metu dar buvo progos pabend
rauti. Susitvarkę atsisveiki
nom ir palikome mūsų visų 
mylimą Dainavą. 

Krista Š i l ima i ty tė 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKJS, MD 

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

ir kt. vietų skausmo gydymo 
specialistai 

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

McHenry 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 
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DR. JANINA JAKSEVIČ IUS 
JOKŠA 

8441 S. Puteatd Rd., Chicago. IL 
Rez. 706-422-7807 
Kab. 773-682-0221 
Valandos susitarus 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kadzl* Av. 

Vai antrd. 2-4 v.p.p. ir ketvd. 2-S v.p.p. 
Šešta pagal susitarimą 

Kabinate tai. 773-776-2880 
Namų W. 706 448 5645 

DR. KENNETHJ. VERKĘS 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

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

4707 S. Gilbart, La Grano*, IL 
T * . 708-352-4487 

DR. VIUUS MIKAmS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMLY MEOCAL CUMC 1SM6-127 at. Ura* , s. 8M8 
Pnktauso Palos Communty Hospital 

Siiver Ciois Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. 706-257-2266 

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 Ava. (prie Austin) 

Tel 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

DR. MUM KERELYTĖ 
Cniropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 S. Karlam, Bridgaview, IL 60465 

Tel. 708-594-0400 
Valandos pagal susitarimą 

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

Tintey Part, IL 60477 
706-614-6871 

Valandos pagal susitarimą 

DR.DAUAJODWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3800 Hightand Ava., S* . 201 
(skersai gatves nuo Gcod Samaritan ligonines) 

Downara Grove, IL 60515 
Tel. 630-960-3113 

Valandos susitarus 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ. GYDYTOJA 

9356 S. Roberte Road 
HfckoryHilI* 

Tai. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PĖTRAŠ ŽLIČŠA I 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kab. tai. 773-586-3168 
Namų tai. 847-381-3772 
6745 West63rd Street 

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

DANTŲ. GYDYTOJAS 
21470 S. Majn St 

Mattesson, IL 60443 
Tel. 708-748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

CanMac Diagnosis, LTD. 
6132 S. Kedzie Ava. 
Chicago, IL 60629 
Ta). 773-436-7700 

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

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirugija 

9830 S.RMgeland Ave. 
Chicago RkJge, IL 60415 

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

TeJ. 773-735-7709 

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

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

NapJrvSa, IL 60663 
Tel. (630)527-0090 

3825 rttgrtand Ava., 
Tower l,Sulte3C 

Downan Grove, IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

630-941-2609 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais : savaitgalis tel. 708-834-1120 

2!.»b«« ' p i m a : 

Studentų Ateitininku sajungo? suvažiavimui, s.m. sausio 24 d. Dainavoje vykusiam „Zupersavaitgalio" metu. 
pirmininkavo Aras Norvilas Sekretoriavo Kovas Lapšys ir Adriana Karkaitė Kalba SAS CV naujasis pirm V. 
tas Žemaitaitis. Nuotr L i ū d o Landsbergio 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybe - Vidaus ligos 
7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 
Tel. 773-434-2123 

Valandos pagal susitanną 

DRDOMASLAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 We*t Ave. 
OrtandPark 

706-349-8100 
Vai.inOos kasd»n iCskyois savaitgalius 

DR L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR EUGUUS LEUS 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 VValter S I , Lement, IL 60439 
Tai. 815-723-1854 

7800 W. Coilege Dr. 
Palca Heights. IL 60453 

Tai. 708-361-0010 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA !R CHIRURGĖ 

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-735-U77 

Rez. 708-246-0067 arba 706-246-6581 
6449 S . Pulaaki Road 

Valandos pagal susitanmą 

DR. DANA M. SAUKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
VVestcnmtar, IL 60154 

TeL 706-344-1694 
Valandos pagal susitanmą 

DR. PETRAS KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Te*. 706-652-4159 atsakomas 24 vai 
1443 S. 5081 Ava., Cicero 
Kasdien 1 v.p.p. - 7 v v. 

Išskyrus trečd ; šeštad. 11-4 v.p.p. 

DR JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ava., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

DR. V. J. VASAJTIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 St , Burbank, IL 
Tel. 706-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

NIJOLE STANKEVIČIŪTE, MD. 
Board Certified. Internal Medicine 

Valandos jūsų patogumui 
Hoty Cross ProtaasionaJ PaviNon 

3fl. South 
Uthuanian Plaza Ot at Callfofnia Ava. 

Chicago, IL 60629 
Tel. 773-471-7879 

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

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

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

DR. A.B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3900 W 9 5 St Te). 708-422-0101 
Valandos pagai 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. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
6132 S Kadaa Ave.. Chicago 

773-776-6969 arba 773-489-4441 

UDUA BALČIŪNAITE, O.D. 
AKIŲ DAKTARĖ 

2804 Som Center Rood 
VVilIoughby Hills, OH 44094 

Tel. (440) 944-7277 



s? į&Rimties valandėlė 

DIEVAS SUSTIPRINO VILTĮ 
Šio sekmadienio skaiti

niuose esame skatinami iš
saugoti viltį — pasitikėjimą 
Dievo pažadu, kai gyvenimo 
aplinkybės gundo atsisakyti 
tos vilties kaip naivaus leng
vatikiškumo, gyvenimui neat-
maldomai krypstant į suny
kimą ir mirtį. 

Pirmame skaitinyje (Pra
džios 15:5-12, 17-18) matome 
Abraomą (kuris tuo metu dar 
vadinosi Abramas), su žmona 
Sara, gyvenantį klajoklio-ga-
nytojo gyvenimą. Jis išėjo į šį 
sunkų gyvenimo būdą, Dievo 
vedamas, juo pasitikėdamas, 
nors buvo jau septyniasdešimt 
penkerių metų. Abraomas te
betikėjo ir Dievo pažadu iš jo 
padaryti didelę tautą, nors vis 
dar buvo bevaikis. 

Nors gyvenimo aplinkybės 
jam žadėjo visai kitą ateitį, 
Abraomas tikėjo, nes pažadą 
padarė Dievas. Kaip girdime 
šio sekmadienio pirmame skai
tiny, prieš pat Sandoros suda
rymą Abramas, matydamas 
savo gyvenimo tikrovę, į Dievo 
užtikrinimus ir raminimą ši
taip atsakė: „Viešpatie, Dieve, 
kas man iš tavo dovanų!... Pa
likuonio man nedavei, todėl 
vargas, gimęs mano namuose, 
bus mano įpėdinis". Bet Die
vas, atsakydamas į Abramo 
neviltį, jį išvedė žvaigždžių 
pažiūrėti ir užtikrino, kad sa
vo pažadą ištesės. 

Kadangi Abramas Viešpačiu 
tikėjo, Dievas jo tikėjimą už-
skaitė teisumu. Tikėjimą Die
vu — gyvenimą pagal tikė
jimą, vykdant Dievo įsakymus 
ir neprarandant vilties, net 
kai gyvenimo aplinkybės tiki
na priešingai — Dievas laiko 
teisumu ir todėl jis su Abramu 
sudarė sandorą. Sandoros žen
klu Dievas panaudojo panašią 
apeigą, kaip to laikmečio ir 
vietos žmonės sudarydavo as
menines sandoras. 

Sandoros sudarymo apeigoje 
visa iniciatyva buvo Dievo. 
Abramui įvykdžius Dievo 
įsakymą sandoros aukai pas
kirti gyvulius iš savo galvijų, 
perkirsti ir išdėstyti vieną 
prieš kitą, Dievas jį užmigdė 
mistiniu miegu, kurio metu jis 
matė rūkstantį žarijų indą ir 
liepsnojantį deglą, pereinantį 
tarp abiejų skerdienos pusių. 
Tarp abiejų pusių išsiliejęs 
kraujas simbolizavo Dievą ir 
Abraomą jungiančią gyvybę, o 
liepsna — Dievo pažadą ir 
Abraomo pasitikėjimą juo — 
vilties paslaptį Dievo ir jo 
žmogiško gyvenimo junginy. 

Abraomas, anot šv. Pau
liaus, rašančio romiečiams, 
„nesant jokios vilties, patikėjo 
viltimi, jog tapsiąs daugelio 
tautų tėvu" (Rom 4:18). Apie 

gyvenimą pagal savo tikėjimą, 
nepaisant visai priešingų pa
gundų, kylančių iš „realis
tiško" žvilgsnio, Paulius rašo 
ir Filipų miesto tikintiesiems 
(Fil 3:17 - 4:1). Jų bendruo
menėje, kurią sudarė ir žydų, 
ir nežydų kilmės krikščionys, 
buvo tokių, kurie aktyviai 
propagavo, kad tikėjimą pri
imantieji nežydai priimtų ir 
žydų religinius papročius, 
kaip apipjaustymą, valgių var
tojimo taisykles ir panašiai. 

Anot Pauliaus, J i e elgiasi, 
kaip Kristaus kryžiaus prie
šai". Kalbėdamas apie perdėtą 
svarbą, kurią jie priskiria val
gio taisyklėms, Paulius sako: 
j ų dievas — pilvas". Kalbė
damas apie apipjaustymą, ku
ris, kaip Dievo sandoros žen
klas, laikomas garbe, bet ku
klumo dėlei nedemonstruoja
mas, Paulius pasako, kad šių 
žmonių polemizuojama ir de
monstruojama, ši garbė tapo 
jų gėda. Kai žmonės paima 
materialinius, „kūniškus" žen
klus ir juos suabsoliutina, juos 
paversdami tikslu, jie už
miršta tikrąjį tikslą. Šv. Pau
lius primena: „Tuo tarpu mū
sų tėvynė (ne žemėje, o) dan
guje, ir iš ten mes laukiame 
Išgelbėtojo, Viešpaties Jėzaus 
Kristaus, kuris pakeis mūsų 
vargingą kūną ir padarys jį 
panašų į savo garbingąjį 
kūną". 

Šventoje Eucharistijoje jau 
turime tą viešpatį Jėzų, kurio 
laukiame, bet turime tuo 
tikėti ne mažiau, kaip Abrao
mas, Dievo vedamas, juo 
tikėjo. Tai, ką matome akimis 
— duoną ir vyną — yra fizinis 
ženklas realybės, kurią suvo
kiame tikėjimu: kad tuose 
pavidaluose savo tarpe iš 
tikrųjų turime gyvą, pri
sikėlusį mūsų Viešpatį Jėzų. 
Kaip Dievas stiprino Abraomo 
tikėjimą Sandoros apeigoje, 
taip Kristus stiprino savo mo
kinių tikėjimą, žinodamas, 
kad ateinantys jo kančios ir 
mirties įvykiai jų tikėjimą sti
priai išbandys. 

Luko Evangelijoje (Lk 9:28-
36), eidamas į kalną melstis, 
Jėzus pasiėmė Petrą, Joną ir 
Jokūbą. Ir tuo metu jie pra
regėjo, kas Jėzus iš tikrųjų 
yra: „Besimeldžiant jo veido 
išvaizda visiškai pasikeitė, o 
drabužiai pasidarė skaisčiai 
balti". Jie matė Eliją, atsto
vaujantį pranašų tradicijai, ir 
Mozę, atstovaujantį Įstatymo 
tradicijai, kurios abi susijungė 
Jėzuje, besikalbantį su juo, „ir 
jie kalbėjo apie Jėzaus gyveni
mo pabaigą, būsiančią Jeru
zalėje". Tuomet Jėzaus moki
nius apėmė miegas, ant jų nu
sileido debesis ir iš jo aidėjo 

DEŠINIOSIOS POLITINĖS 
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Tęsinys Lietuvos S e i m o narys 
TS/LK deklaruojamų — kon- klaruojamų nuostatų 

servatoriškų — programinių 
nuostatų tvirtumą ir tikrumą 
patvirtins arba paneigs reali 
veikla valdžioje, tos veiklos re
zultatai 1996-2000 m. Tradici
ja ir pastovumas, bendruome
nės ir individo pusiausvyra, 
tvarka ir įstatymas, privati 
nuosavybė ir rinkos ekonomi
ka — tradicinės konservatorių 
vertybės, Lietuvoje gerokai su
varžytos pereinamojo laikotar
pio reformų, kurios pasak kon
servatorių, „ne pramogos, jas , 
kartą pradėjus, reikia nuosek
liai įgyvendinti iki galo" ir už
baigti. Dėl šių priežasčių, ma
tyt, konservatorių ideologinį 
identitetą geriausiai apibrėš ir 
įvertins rinkėjai būsimuosiuo
se rinkimuose. Šiandien tik 

Krikš
čionys demokratai paaiškino 
savo programos ekonominės-
socialinės dalies leidžiamu 
„paslankumu". Tai yra, vals
tybėje esant liberalistinėms 
tendencijoms, jų programa ga
li „kairėti", išryškėjus social
demokratinėms tendencijoms 
— atitinkamai „dešinėti*. Taip 
LKDP koreguotų ir biudžeto 
formavimo būdus bei socia
lines programas. Sunku pasa
kyti, kokį poveikį toks krikš
čioniškosios demokratijos ver
tybių suvokimo išaiškinimas 
padarė rinkėjams, bet tikra 
yra tai , kad ankstesniuose rin
kimuose apie tai rinkėjams 
aiškinama nebuvo. Vadinasi, 
LKDP ideologinis identitetas 
galutinai nėra susiformavęs ir 

galima pastebėti, kad TS/LK jo paieškos tęsiamos. 
Taigi, kaip minėta, TS/LK ir 

LKDP yra pagrindinės deši
niosios partijos Lietuvoje. Iš 
vienos pusės, jos šiuo metu 
yra valdančiosios partijos, at
sakingos už vyriausybes vyk
domą politiką bei bendrą pa
dėtį krašte. Antra vertus , jos 
daro labai didelę įtaką par
tinės sistemos formavimuisi, 
jos tolimesnei raidai bei stabi
lumui. Todėl kyla visiškai na
tūralus klausimas, būtent , ko
kie bus šių partijų santykiai 
tarpusavyje bei su kitomis 
partijomis artimiausioje atei
tyje? 

Klausimas ne be pagrindo, jį 
iškelti bei atsakyti verčia, kad 
ir šios priežastys: 1. konku
rencija Lietuvos partinėje sis
temoje kasmet didėja; 2. pro
graminiai skirtumai ta rp šių 
partijų nėra ypatingai dideli; 
3. kaip minėta, jos yra įtakin
giausios dešiniosios partijos, 
konsoliduojančios visą „deši
niąją stovyklą"; 4. abi partijos 
yra valdančiosios, tačiau jų 
populiarumas labai skiriasi. 

Kaip minėtina, abi partijos, 
TS/LK ir LKDP, šiandien yra 
valdančiojoje koalicijoje, vadi
nasi, partneriai. Tačiau kon
kurencija politiniame gyve-
nime neleidžia pamiršti ir kito 

balsas: „Šitas mano išrink- fakto: silpnesnieji pasitraukia, 
tasis Sūnus, jo klausykite!" lieka stipriausias. Pirmuosius 
Nors tuo metu apie šį įvykį j ie rezultatus j au matome šian-

vieneri metai valdžioje išryš
kino jos politikos pirmumus: 
privatizacijos spartinimą, in
vesticijų bei eksporto skati
nimą, kovą su organizuotu nu
sikalstamumu, korupcija, 
valstybės valdymo arba viešo
jo administravimo pertvarky
mą. Kaip šiuos planus pavyks 
įgyvendinti, pamatysime po 
trejeto metų. 

1996 m. Seimo rinkimai pa
rodė, kad dinamiškai formuo
jasi LKDP ideologinės nuosta
tos ir principai. LKDP remiasi 
krikščioniškąja demokratija ir 
savo programą grindžia žmo
gaus laisve ir atsakomybe, so
lidarumu, rinkos ekonomika, 
privačia nuosavybe bei val
stybės socialiniu reguliavimu. 
Prieš rinkimus ne visiems rin
kėjams buvo žinomi krikščio
niškosios demokratijos princi
pai, ypač ekonominėje -socia
linėje srityse, todėl kiek ne
tikėtai atrodė staigus LKDP 
„posūkis kairėn", t.y. pasisa
kymas už progresyvinius mo
kesčius, didesnį valstybės dė
mesį socialiniams klausi
mams. 

Tokį LKDP priartėjimą prie 
socialdemokratinių partijų de-

nieko nesakė, bet vėliau, kai 
po Jėzaus kančios ir mirties 
jie turėjo apsispręsti, ar t ikėti 
Jėzaus pažadais, atsimainiu
sio Jėzaus regėjimas stiprino 
ir jų ir jų bendruomenių viltį, 
pasitikėjimą Jėzaus pažadais, 
net ir tuomet, kai po Jėzaus 
mirties atrodė, kad viskas 
pražuvo. 

Aldona Zailskaitė 

dien — dauguma politinių 
partijų, teisiniais terminais 
kalbant, yra niekinės. Beje, 
t a rp jų nemažai ir dešiniųjų 
politinių partijų. 

Politikos mokslų specialistai 
prognozuoja, kad Lietuvos 
part inė sistema stambės, o gy
vybingų politinių partijų skai
čius neišvengiamai mažės. To
dėl nieko nuostabaus, kad 

partijos nuolatos ieško, kore
guoja savo vietą politinių jėgų 
spektre. Šiandien jau matome, 
kad partijos stengiasi „pasi
slinkti" politinio centro link. 
išstumdama savo konkuren
tes. Čia, matyt, susikirs ir TS/ 
LK bei LKDP interesai. 

Jau minėjau, kad TS/LK 
šiek tiek keičia savo orienta
ciją ir, matyt, sieks sukurti 
nuosaikesnės, galbūt „deši
niojo centro" partijos, įvaizdį. 
Aišku, tai neįmanoma padary
ti be partijos programinių pa
taisų. Tuo tarpu LKDP jau ke
linti metai formuoja (ir yra 
suformavusi) savo, kaip nuo
saikios dešiniosios politinės 
partijos, įvaizdį. Stiprėjant 
kairiosioms partijoms bei 
siaurėjant „dešiniajam elekto
ratui", konkurencija tarp TS/ 
LK ir LKDP neišvengiamai 
aštrės. Tai neišvengiamai įta
kos, sakyčiau, iki šiol buvu
sius idiliškus partijų tarpusa
vio santykius. Šiuo atveju, 
prognozuoju, lemiamą įtaką 
turės tokie veiksniai, kaip 
partijos modernumas, proble
mų sprendimo būdų patrauk
lumas, sugebėjimas išryškinti 
principines programines nuos
tatas, skiriančias partiją nuo 
masės kitų partija. 

Kitos dešiniosios partijos sa
vo populiarumu ir įtaka nuo 
TS/LK ir LKDP gerokai atsi
lieka. Nors šios partijos ir vai
dina tam tikrą vaidmenį poli
tiniame gyvenime, tačiau žy
mesnių rezultatų pavieniui 
pasiekti joms kasmet darosi 
vis sunkiau. Šios partijos bus 
privestos kurti įvairias koali
cines formas, galbūt net susi
jungti. Aišku, pirmiau reikės 
atsisakyti asmeninių ambi
cijų. Ir tai yra labai gerai. In
teresų skirtumai visuomenėje 
lemia politinius, vadinasi, ir 
politinių partijų skirtumus. 
Ateityje neturėtų likti r.ei 
dirbtinio „dešinumo", nei dirb
tinio „kairumo". Tai saisto ir 
dešiniąsias politines partijas 
— vienos jų išliks, kitos turės 
pasitraukti. Šiandien sunku 
pasakyti, koks likimas kurią 
partiją ištiks. Tačiau ryškėja 
ir vadovai, ir pasiliekantys an
trinėje plotmėje. (Pabaiga) 

* Iki šių metų pabaigos 
apyvartoje turėtų pasirodyti 
naujos vieno, dviejų ir penkių 
litų vertės monetos. Ketvirta
dienį Lietuvos bankas nu
sprendė jas kaldinti Lietuvos 
monetų kalykloje. 

* Beveik kas ke tv i r t am 
Lietuvos gyventojui tenka 
po automobilį. Šių metų pra
džioje Lietuvoje buvo užregist
ruotos 974,574 transporto 
priemonės, tarp jų — per 
865,000 lengvųjų automobilių. 
Tokius duomenis dienraščiui 
„Lietuvos rytas" pateikė Lie
tuvos kelių policijos valdyba. 

Danutė Bindokienė 

Vis tie lietuviai! 
Prieš aštuonerius metus ir 

kiek anksčiau, kai Lietuvoje 
laisves vėjai pradėjo laužti 
vergijos ledus, lietuviai ir jų 
pastangos išsilaisvinti susi
laukdavo nemažai dėmesio 
Amerikoje ir kituose kraš tuo
se. Ne visos nuomonės buvo 
palankios, nes anuomet, kaip 
ir dabar, galais pirštų vaikš
čiota apie raudonosios meškos 
urvą. kad tik ji nesupyktų, 
kad neparodytų nagų ir 
dantų. Nors daugelis pr i tarė 
ir gėrėjosi lietuvių tautos 
drąsa bei pasiryžimu, tačiau 
atvirai vengė pri tart i laisvės 
siekiams, kaip tik dėl tos 
priežasties. 

Gorbačiovo padarytos „pe-
restroikos" ir .,glasnost" nuo
laidos vakariečiams atrodė j au 
labai didelis ir net ikėtas lai
mėjimas, todėl reikėjo saugo
tis bet kokio nea tsa rgaus 
žingsnio, kad geležinėje už
dangoje atsiradęs plyšelis vėl 
nepranyktų. Net ir po 1990 m. 
kovo 11-tosios Amerika vilko 
kojas, neprisirengdama pri
pažinti Lietuvos nepriklauso
mybes, nors daug mažesnių 
valstybių tai nedelsdamos pa
darė. Galbūt reikėjo nauja
gimį laisvės kūdikį pakrikš
tyti krauju 1991 m. sausio 13-
tąją. kad jis pagaliau būtų 
įteisintas ir galėtų augti . 

Kad metų eigoje dėmesys 
Lietuvai gerokai nuslūgo, gal
būt galime vadinti pozityviu 
reiškiniu, liudijančiu, kad gy
venimas rieda lygiu paviršiu
mi. Vis tik kartas nuo kar to 
prisimenami ir lietuviai, ir jų 
tėvynė, juo labiau, kad jie vis 
nerimsta, veržiasi į Vakarų 
Europos draugystę, į NATO, o 
tai, kaip ir sovietų laikais, er
zina Maskvą... 

Prisimena lietuvius ir Izrae
lis, tik vargiai ga lė tume tuo 
džiaugtis, nes visa lietuvių 
tauta kaltinama susi tepusi žy
dų krauju, pralietu nacių oku
pacijos metais. Ypač šios rū
šies temos sutankėjo, išr inkus 
Lietuvos prezidentu Valdą 
Adamkų. Kadangi prez. Bra
zauskas ir jo vyriausybė j a u 
kelis kartus nuolankiai a ts i 
prašė Izraelio už „Lietuvos 
nuodėmes II pasaulinio karo 
metu", svarbu priversti ir 
naująjį prezidentą prisiimti 
dalį kaltės ir daug daugiau 
dėmesio kreipti, kad apkal t in
tieji holokaustu būtų surast i ir 
nubausti. 

Temos apie lietuvių tautos 
nusikaltimus žydams ta ip pat 
padažnėja kaskart, kai sust ip
rėja Lietuvos bei Amerikos lie
tuvių pastangos praplėsti 
NATO narystę, įjungiant ir 
Baltijos valstybes. Šie kaltini
mai yra parankios kliūtys dėl 

kurių ypač Lietuva neturėtų 
būti pri imta į NATO (Latvija 
ir Estija čia traktuojamos kur 
kas p a l a n k i a u . Tad ir dabar, 
kai Amerikos piliečiai lietu
viai stengiasi įtaigoti savo val
stijų senator ius , kad palankiai 
balsuotų už NATO praplė
timą (svarstybos Senate prasi
deda ateinančią savaitei, kai 
kurie šio krašto laikraščiai pa
kartotinai spausdina straips
nius, siejančius Lietuvą su 
žydų holokaustu Antrojo pa
saulinio karo metu. Nors 
naujų duomenų nepateikiama, 
kartojant tas pačias užuo
minas, kal t inimus, net tas 
pačias ta r iamų nusikaltėlių 
pavardes <pvz. Lileikio), vis 
tik tokie straipsniai pasitar
nauja, sukel iant neigiamą 
įvaizdį: kaip galime remti 
Lietuvos kandidatūrą į NA
TO, jeigu ji ..globoja ir tole
ruoja žydžudžius"... 

Tačiau Valdo Adamkaus iš
rinkimas vis dėlto Lietuvai 
atnešė nemažai teigiamo dė
mesio. Dažniausiai pabrėžia
ma, kad dabar jau galima 
tikėti gerais Lietuvos norais 
savo gyvenimą kreipti Vakarų 
demokratijos link. Bostone lei
džiamas ,.The Christian Sci
ence Monitor" (,,A U9 Past a 
Plūs To Lead a Nation", Ju -
dith Matloff, kovo 4 d.) sugre
t ina V. Adamkų su kitais pa
saulio valstybių vadais, kurie 
daug metų praleido Ameri
koje, čia baigė mokslus. Tarp 
tokių garsenybių yra Izraelio 
premjeras Benjamin Netanya-
hu, Bosnijos serbų prez. — 
Biljana Plavsic. Prancūzijos, 
Meksikos, Taivano, Hondūru, 
Filipinų, Pakis tano ir kai 
kurių kitų valstybių įtakingi 
vyriausybės viršūnių asme
nys. O Lietuvos atveju, sako
ma, kad „JAV nebeduos lietu
viams savo pilietybės, nes jie 
išmoksta čia valdyti valstybę 
ir paskui pasprunka.. ." Ži
noma, tai pateikiama kaip 
anekdotas. Reikia pabrėžti, 
kad minėtas straipsnis yra la
bai palankus V. Adamkui, jo 
pareigom ir Lietuvai. 

Pozityvus straipsnis apie 
KGB rūmus , paverstus lietu
vių tautos kančios muziejumi, 
išspausdintas ir „Chicago Tri
būne" (kovo 5 d.. ..Tempo" sky
riuje), tačiau tame pačiame 
dienraštyje, tas pats autorius 
(Colin McMahon; rašo „Laiš
ką iš Kauno" („For Jews, hope 
fades again'7), kuriame aidi 
j au mums įprastas priedainis 
apie Lietuvos žydų bendruo
menės nykimą, vargus ir ga
limą liūdną ateitį. Paminima, 
koks likimas ištiko daugiau 
kaip 200,000 Lietuvos žydų ir 
kas dėl to kaltas... 

PASTANGOS ĮKURTI 
ATSARGINĘ TĖVYNĘ 
BRITŲ HONDŪRE 

JUOZAS VITĖNAS 
45 (Tęsinys) 

Skipitis pasidomėjo.kaip sekasi latviams Brazilijoj, 
kur jie 1922 m. buvo įsteigę dvi viensėdijas — dvarus 
Paima ir Varpą, turėjusius 400 ha dirbamos žemės. 
Juose buvo įsikūrusios apie 500 šeimų. Tai buvo lat
viai adventistai, kurie norėjo gyventi toliau nuo civili
zacijos, kad išlaikytų savo tikėjimą bei papročius, ir 
gyveno kaip viena religinė šeima. Buvo gerai įsikūrę: 
turėjo apie 400 karvių ir kitokių gyvulių, paukščių. 
Buvo įsirengę net penkias hidroelektrines stotis, ligo
ninę su gydytoju ir medicinos seserim iš Rygos. Nepai
sant viso to, Skipičio apsilankymo metu šios abi vien
sėdijos atrodė baigiančios savo dienas — nuo jų įstei
gimo 1922 m. iki 1938 m. niekas neatvyko jose gyven
ti, išskyrus vieną kitą lietuvį, kuriems kitur buvo blo
giau. 

Greta kitų bėdų šioms latvių kolonijoms didžiausia 
rykštė buvo erkės.kurios įsiskverbdavo žmonėms ir gy
vuliams po oda, greit daugindavosi ir taip juos kankin
davo. 

Brazilijoj Skipitis aplankė ir lietuvį, kuris su vie
nu rusu gyveno apie 150 km nuo Sao Paulo. Jiedu 
turėjo 40 ha miško, kuriame buvo įsirengę daržiuką. 
Trobelė buvo be lubų ir stiklinių langų, jie naktį buvo 

užtaisomi lentomis. Viduje nuolat kūrenosi ugnis, ku
rios dūmai buvo reikalingi apsiginti nuo vabzdžių. 
Todėl jų daiktai ir drabužiai nemaloniai dvokė dū
mais. Paklausti, kaip jie čia gyvena, abu atsakė: „Čia 
tikra pekla", ir abu apsiverkė. 

Tokius įspūdžius R. Skipitis parsivežė apie lietu
vių kolonijas Pietų Amerikoje, kur j is lankėsi 1939 m. 
ir papasakojo 1959 m. „Naujienų" bendradarbiui. 

Brazilijos l ietuvių raštai 

Skipičio pasakojimas apie įsikūrimą Pietų Ameri
kos kraštuose turėjo tiktai sutvirtinti įsitikinimą, kad 
pirmiausia reikia ištirti sąlygas, o tik tada planuoti 
įsikūrimą Br. Hondūre. Tatai ypač turėjo suprasti 
Brazilijos lietuviai, tačiau vienas jų veikėjų — Jonas 
Kaseliūnas, laiške (1959.12.17 d.) aiškiai pasisakė 
prieš tokį planą: „Delegacijos sudarymą ir jai lėšų rin
kimą aš visuomet laikiau beprasmiu dalyku. Aš buvau 
ir esu už tokią delegaciją, kuri ten nuvažiuotų tik lie
tuvybės sąlygų patikrinimui. O tam specialistų nerei
kia, pakanka visuomenininkų, kuriems yra apčiuo
piamos mūsų nutautėjimo aplinkybės. O pats geriau
sias fizinių įsikūrimo sąlygų žinovas yra tik Dievas, 
kuris įrodė, jog ir ten žmonių gyvenama". 

Kaseliūnas taip pat pasisakė prieš viešą įsikūrimo 
Br. Hondūre svarstymą, nes jis nemano, kad Dauguva 
yra visų reikalas: „Šie reikalai bus visų tik tuomet, 
kada jais susidomės kiti, ims keltis, pirktis nuosa
vybes". Tuomet bus galima kalbėti ir spaudoje, o da
bar reikia aiškintis laiškais. 

Kaseliūnas taip pat (1960.1.11 d.) parašė laišką 
Pakštui , pasiųsdamas jam nuorašus Brazilijos lietuvių 
raštų Br. Hondūro gubernatoriui ir Lietuvos pasiunti
niui Londone Br. Balučiui. Laiške Kaseliūnas prašė 
Pakštą nieko apie tai viešai neskelbti kol gaus ats-
kymą iš Londono, ir jie patys iki tol nieko nedarys. 

Brazilijos l ietuvių raštas Britų Hondūro 
gubernatoriui (1959 m. gruodžio 3 d.) 

„Grupė fiziniai pajėgių lietuvių (30-60 metų 
amžiaus) su žemdirbiška patirtimi Lietuvoje ir tropi
niame Brazilijos klimate ir užsigrūdinusių prie sun
kių statybinių darbų, mielai norėtų įsikurti kompakti
niai žemės ūkyje bet kurioje Jūsų Ekscelencijos valdo
mos žemės nurodytoje vietoje, jei Jūsų Ekscelencija 
suktiktumėte garantuoti šiai grupei visas kultūrines 
apraiškas lietuvių kalbai išsaugoti, pavyzdžiui: 

1. Ar leistumėte mums turėti ištisą dieną lietuvių 
kalba veikiantį radiją, televiziją, kiną, teatrą, mokyklą 
(kurioje nebūtume verčiami įvesti anglų ar ispanų kal
bos pamokų), bažnyčią, savivaldybės įstaigas, viešus 
lietuviškus užrašus kolonijos ribose, spaudą ir pa
našiai. 

2. Kokiomis sąlygomis žemės plotus perleistumete 
mūsų nuosavybėn? 

3. Ar Jūsų Ekscelencijos Krašto atitinkamos įstai
gos suteiktų mums piniginę ir medžiaginę paskolą 
bent kelių pirmųjų ūkių žemės įdirbimui ir reikalingų 
trobesių pasistatymui? 

4. Ar Jūsų Ekscelencija po to būtumėt pasiruošęs 
įsileisti ir didesnį lietuvių skaičių su šeimomis, bei 

nieko ne turė tume į mūsų kolonijos praplėtimą0 

Teigiamo Jūsų Ekscelencijos atsakymo atveju 
1960 metų pradžioje mes atvyktume pasitarti ir at-
sivežtume šios grupes įgaliojimus. 

Grupės vardu: J u s t i n a s Zvingi la 
J o n a s K a s e l i ū n a s 

Pastaba: Šio neįprasto žygio mes griebiamės todėl, 
jog ankstyvesniųjų ir pokario lietuvių imigrantų vai
kai lietuviškai nebemoka arba tos kalbos nevartoja, 
nes nebegirdi juos supančioje aplinkumoje. O okupuo
toje Lietuvoje mūsų žmonės surusinimo tikslais prie
vartiniais t rėmimais yra sklaidomi po Sovietų Rusijos 
valdomas Sibiro ir Azijos sritis. 

Taigi netur ime ir niekada neturėjome Lietuvos že
mių užjos ribų. kur politinių aplinkybių išblaškyti lie
tuviai būtų galėję susiburti ir perduoti savo vaikams 
lietuviškąjį žodį, palaikyti lietuviškus papročius ar 
būti naudingais žmonijai. 

Mes tikime, jog Jūsų Ekscelencijai yra žinomi 
mūsų mažytės Lietuvos žmonių pergyvenimai bei 
kančios, ir todėl mus suprasite". 

Braz i l i jo s l i e tuv ių r a š t a s L i e t u v o s 
p a s i u n t i n i u i L o n d o n e Br. K. B a l u č i u i 

(1959 m. g r u o d ž i o 10 d.) 

„Turime garbės Tamstai. Pone ministeri, per Lie
tuvos konsulą gerb. poną A. Polisam Sanpaulyje per
siųsti lietuvių grupės raštą — pasiteiravimą, kurį mes 
nukreipėme \ Br. Hondūro ir Bahamų salų guberna
torius. (Bus daugiau) 
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MŪSŲ ŠEIMOSE 

Dr. S. A. Bačkis su žmona Ona Vilniuje. 

BAČKIAI JAU ATŠVENTĖ 90-SIUS 
Belaukdami Lietuvos lais

vės ir nepriklausomybės. įvai
riais būdais ir veikimu sten
gėmės prisidėti prie tos dienos 
priartinimo. Vienas pagrindi-
nių veiksnių toje veikloje buvo 
Lietuvos diplomatinė tarnyba. 
Lietuvos atstovas Vašingtone 
buvo pats svarbiausias veikė
jas, nes jis buvo atstovas prie 
galingiausios valstybės ir 
draugingiausios valdžios. 

Tais sunkiais laikais ilgiau
siai 129 metus) Lietuvai čia at
stovavo dr. Stasys Bačkis. Bal-
timores lietuviai dažnai pasi
kviesdavo į renginius, norė
dami išgirsti jo gyva žodį apie 
politinius vėjus ir galimybę at
statyti laisvą, nepriklausomą 
Lietuvą. Jis visada rasdavo 
laiko ir žodžių sustiprinti vil
tis, nors kartais atrodė, jog 
Pasiuntinybes dienos yra su
skaitytos — Lietuvos aukso 
fondai išsibaigė. Pasiuntiny
bės namas reikalavo būtino 
remonto. Tačiau šias ir pa
našias problemas pavykdavo 
išspręsti su JAV valdžios, ge
rų žmonių ir Amerikos lietu

viu pagalba bei pasiaukojimu. 
Dr. Bačkis. norėdamas užti

krinti Lietuvos Pasiuntinybės 
ilgesnę egzistencija, iš Romos 
pasikvietė Stasį Lozoraiti, jr.. 
kuris eventualiai perėmė jo 
pareigas. O kad darbas Pa
siuntinybėje nenutrūktų, aš
tunto dešimtmečio pradžioje 
pasikvietė mane Pasiuntiny 
bes pareigūnu. 

Sovietinei sistemai sugriu
vus. Lietuva pasiskelbė ne
priklausoma valstybe. Baėkiai 
persikėlė į Prancūziją, kur gy
vena jų sūnus Ričardas. Kiek 
vėliau jie sugrįžo į Lietuvą, 
kur jų sūnus Audrys J. Bačkis 
yra Vilniaus arkivyskupas-
metropolitas. J ie apsigyveno 
netoli Vilniaus katedros, Vil
niaus universiteto ir dabar 
baigiamos atnaujinti Lietuvos 

prezidentūros. 
Pažymėtina, kad abu Bač-

kiai neseniai šventė savo 90-
sius gimtadienius. Ona Galvv-
daitė-Bačkienė gimė 1907 m. 
gegužės 25 d. Jos vyras. dr. 
Stasys Bačkis gimė 1906 m. 

vasario 10 d. J is yra vienas 
paskutiniųjų gyvų nepriklau
somybes laikų diplomatų, tu
rėjęs įgalioto ministro rangą ir 
buvęs Lietuvos diplomatijos 
šefu. Dabartiniais laikais dr. 
Bačkis yra vadinamas Lietu
vos diplomatijos patriarchu. 
Prisimindami tik ką praėjusį 
jo 91-jį gimtadienį, linkime 
Jam ir Poniai geros sveikatos 
ir ilgiausių metų! 

C S u r d o k a s 

GARBĖS DAKTARO 
LAIPSNIS IR 

VALSTYBINĖ P R E M I J A 
ALFONSUI 

NYKAI-NILIUNLT 

Lietuvos ambasada Vašing
tone pranešė, kad gruodžio 1 
d. ambasadoje buvo įteiktos 
Kauno Vytauto Didžiojo uni
versiteto garbės daktaro in
signijos mūsų bendruomenės 
nariui, žymiam lietuvių poetui 
Alfonsui Nykai-Niliunui. In
signijas įteikė VDU rektorius 

Alfonsas Nyka-Niliūnas 

Vytautas Kaminskas. Rašyto
jas Kazys Almenas pristatė 
Nyką-Niliūną kaip plačiai ži
nomą kūrėją, da-bštų lite
ratūros kritiką, vertėją. Nau
jasis Kauno Vytauto Didžiojo 
universiteto garbės daktaras 
buvo iškilmingai apgaubtas 
toga. Lietuvos an-.basadorius 
Stasys Sakalauskas ir kiti šios 
apeigos dalyviai pasveikino 
naująjį VDU garbės daktarą 
Alfonsą Nyką-Niliuną. 

Be to, spaudoje buvo praneš
ta, kad Lietuvos Valstybine 
literatūros premija yra paskir
ta poetui Nykai-N'iliūnui. Į 
šias iškilmes Alfonsas Nyka-
Niliūnas iš Baltimorės išvyko 
vasario 8 d. 

C. S u r d o k a s 

SUKAKTUVLNINKAS 
KOMPOZITORIUS J O N A S 

NABAŽAS 

Nedaug yra bepalikę mu
zikų, kurie subrendo ir 
įjšsimokslino nepriklausomos 
Lietuvos, 1918-1940 metų, lai
kotarpyje. Vienas jų. kompozi
torius, pedagogas Jonas Na-
bažas, pernai šventė 90 metų 
amžiaus sukaktį. Ts garbingą 
kompozitoriaus sukaktį švęsti, 
jį pasveikinti ir pagerbti, lapk
ričio mėnesį į Lietu.os muziko 
akademiją. Vilniuje, buvo su
sirinkę net keturių kartų mu
zikai. 

J. Nabažas, baigęs konser
vatoriją Kaune, kompozicijos, 
studijas tęsė, Ecoie normale 
de la musiąue, Paryžiuje. 
Grįžęs į Lietuvą, Kauno val
stybinėje konservatorijoje, 
vėliau Aukštesniojoje muzikos 
mokykloje ir galiausiai, iki 
1990-jų metų. Lietuvos valsty
binėje konservatorijoje, dėstė 
muzikos istoriją, harmoniją, 
polifoniją, muziko:* kūrinių 
analizę. Labiausiai bijojęs im
tis muzikos istorijos dėstymo. 

Mat, j is kažkam išsitaręs, jog 
muzikos istorijos paskaitoms 
pasiruošęs iš vokiškų ir pran
cūziškų knygų, bet tik ne iš 
rusiškų. Priekabiems to ir pa
kakdavę, kad būtum „draugųr 

pakedentas . Ypač po 1948 m. 
Centro komiteto nutarimo, jis 
buvo patekęs į labiausiai kriti
kuojamų kompozitorių tarpą. 

Iš J . Nabažo parašytų 
kūrinių plačiai žinoma simfo
ninė poema „Giesmė apie 
liūdesį ir džiaugsmą", sonata 
fortepijonui, solo ir choro dai
nos. Komp. Jonas Nabažas 
išsireiškęs, jog t ikras lietuvis, 
gimęs ir užaugęs Lietuvoje, 
nori j is to, a r nenori, kuria 
taut ine dvasia, o apskritai, 
muzika esant i turbūt pats 
paslaptingiausias menas. 

MEISTRIŠKUMO 
KURSAI 

Praėjusio rudens laikotar
pyje pirmą kartą Vilniuje 
buvo suruošti meistriškumo 
kursai „Tarptautinė choro ir 
orkestro akademija — 97". 
Kursuose dalyvavo 150 mu
zikų iš 10 valstybių. Jų tarpe 
40 iš Lietuvos. Kursus, kartu 
su Lietuvos muzikos akademi
j a , organizavo Stuttgarto tarp
tau t inė Bacho akademija. Tos 
akademijos veikla labai plati 
(muzikos mokymo institucijos, 
muzikos draugijos, muzikos 
fondai, muzikologija ir kita), 
tačiau daugiausia dėmesio ji 
skiria Bacho kūrybos propaga
vimui. Akademiją įkūrė var
gonininkas, dirigentas, peda
gogas J . S. Bach muzikos 
žinovas. H. Rilling. J is visus 
Bacho vokalinius kūrinius yra 
įrašęs į plokšteles. Apskritai, 
už visus įrašytus muzikos 
veikalus j is buvo apdovanotas 
„Auksine plokštele". 

S tu t tga r t Bach akademija, 
kiekvienais metais įvairiose 
Europos valstybėse suorgani
zuoja apie 160 renginių, o kas 

antri metai — dvi savaites 
užtrunkantį festivalį „Europos 
muzikos švente". Iš visų tų 
renginių originaliausi — tai 
meistriškumo kursai, kurie 
jau yra vykę daugelyje Euro
pos valstybių, o praėjusiais 
metais ir Lietuvoje. 

Kursų metu su tų kursų 
klausytojais buvo paruoštas 
koncertas su istorine progra
ma. 

Pagerbiant kompozitoriaus 
Mendelsohn — Bartoldy 150-
tają mirties sukaktį, buvo pa
kartota 1843 m. vasario 2 d., 
Leipcige jo diriguoto koncerto 
programa (W.A. Mozart, L. 
van Beethoven ir kt. kuriniai). 
Tuomet, to koncerto solo par
tiją skambino komp. R. Schu-
mann žmona Klara, o Vilniuje 
— fortepijono klases (V. Vi-
taitės) mokinė Indrė Pet raus
kaitė. 

Vėliau, su Vilniuje paruošta 
programa, jaunieji muzikai 
koncertavo Rygoje. Sunk Pe
terburge, Maskvoje ir keliuose 
Vokietijos miestuose. 

OPERA „PRUSAI" 

Pagal Juozo Grušo dramą 
„Herkus Mantas" kompozito
rius Giedrius Kuprevičius spe
cialiai Klaipėdos muzikiniam 
teatrui sukūrė dviejų veiksmų 
operą „Prūsai". Operą auto
rius kūręs „išnykusiųjų atmi
nimui, nykstančiųjų perspė
jimui". Operą sukurti užtrukę 
225 dienos. 117 dienų pareika
lavo klavyro paruošimas, o li
kusias — partitūra. Operos 
premjera Klaipėdos muziki
niame teatre įvyko pernai 
rugsėjo 1 d. Keturi „Prūsų" 
operos pastatymai gruodžio 6-
8 d. buvo parodyti Lietuvos 
Operos ir baleto teatre, Vil
niuje. Operą diriguoja Klai
pėdos muzikos teatro vadovas 
Stasys Domarkas, režisierius 
Nerijus Petrokas. Herkus Man
to vaidmenyje — tenoras Vir
gilijus Noreika, o Manto su
žadėtinės Kristinos vaidmenį 
pasikeisdamos dainavo Valeri
ja Balsytė ir Asta Krikš
čiūnaitė. Pe t r a s Pa lys 

Minėdami garbingą Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo Kovo 

Vienuoliktosios šventę prisiminkime 
kilniadvasį Lietuvos Respublikos 

Aukščiausiosios Tarybos Pirmininką 
prof. Vytautą Landsbergį, paskelbusį 
Lietuvos Valstybes Nepriklausomybės 

Atkūrimo Aktą. Tuo metu prof. Vytautas 
Landsbergis buvo valstybės vadovas. 
Linkime, kad tas Laisvės Žiburėlis, taip 
sunkiai iškovotas, niekada neužgestų. 

ALTAS 
Čikagos skyrius 

Vir ^ 

Lietuviai už 
David J.Shestokas 

U.S. ReĮ>resentative 
Respublikonas 

Š.m. kovo 17 d. įvyksta pirminiai r ink imai į JAV Ats tovų r ū m u s . 
Kandidatuoja lietuvis respublikonas 

David J.Shestokas - vienintelis kandidatas , kuris pas i sako už Lietuvos 
priėmimą į NATO ir remia JAV imigracijos į s ta tymus , k u r i e sujungtų 
imigrantų šeimas. J i s taip pa t yra daug pas idarbavęs Lie tuvos teisinės 
sistemos tobulinimui. 

Gyvenime kar ta is pasitaiko 
lemtingų momentų. Tokio mo
mento galimvbe suteikta visiems 
Illinois valstijos 13-tosios rin
kiminės apylinkės bals;, 'tojams. 
nes kovo 17 d pirminiuose rinki
muose jie savo baisa gali atiduoti 
už kandidatą i JAV Atstovų ramus 
David J.Shestoką. 

Tai geriausia proga JAV Kon 
greso ats tovu išrinkti asmenį, 
kuris bus labai naudingas visiems 
Amerikos lietuviams ir Lietuvai. 
J is nešališkai ir teisingai pasi
sakys, sprendžiant klausimus dėl 
Lietuvos prekybos, f inansinės 
paramos, naujų imigrantu įsilei
dimo ir kitų svarbu reikalų 

13-tąją rinkimine apylinkę sudaro 34 miestai: 
Aurora 
Bohngbrook 
Burr Ridge 
Clarendon Hills 
Crest Hill 
Danen 
Downers Grove 
Eolą 
Glen Ellyn 
Hickory Hills 
Hinsdale 

Joliet 
(Zip Co** 6A431. G04.T21 

Lemont 
Lisle 
Lockport 
Limbą r d 
Naperville 
Oak Brook 
Oak Brook Terrace 
Orland Hill-
Ori and Park 
Palos Heights 

Palos Hills 
Palos Park 
Plamfield 
Romeoville 
Shorewood 
Tiniey Park 
VVarrenvillo 
Westmont 
Wheaton 
Willowbrook 
WillowSprn<r^ 
VVoodridge 

Jau seniai laikas, kad lietuviai būtu 
mokamai ir tvirtai reprezentuojami 
Vašingtone! Kiti kraštai gauna mil
žiniška finansinę paramą, bet ne 
Lietuva: kitiems kraštams sudaromos 
oalankiausios sąlygos, bet ne Lie
tuvai... Jeigu norime Lietuvai ir 
Amerikos l ietuviams padėti , bal
suokime patys ir paskambinkime bent 
dešimčiai savo kaimynų, draugų. 
pažįstamų, prašydami juos balsuoti už 
David J.Shestoką. 

Nepraleiskime mums suteiktos 
progos kovo 17 d. išr inkti David 
J Shestoką į JAV Atstovų rūmus. 

Mums būtim Davė Rhestokas. Ri-
chard Durbin ir John Shimkus JAV 
valdžioje, nes jie gali padėti Amerikos 
lietuviams ir visiems Rytų Europos 
amerikiečiams svarbiausiuose rei
kaluose. 

JAV Kongreso atstovas išeina i 
pensiją. Šiuo metu yra šeši kan
didatai. Būtina, kad laimėtų David 
Shestokas' 

Lietuviai, jūsų šioje apylinkėje yra 
daugiau, negu 20.000, j ū s gali te 
tikrai daug padėti. O būtent taip: 

1) Jei gyvenate šioje rinkiminėje 
apylinkėje, kovo 17 d. paprašykite: 
respublikonu part i jos balsavimo 
korteles ir balsuokite už Davė Shes
tokas. Raginkite draugus ir jų šeimas 
už jį balsuoti. 

2; Jei negyvenate Šioje apylinkėje. 
arba negalite balsuoti , raginkite 

kitus tos apylinkės gyventojus bal
suoti už David J . S h e s t o k ą - ge
riausią kandidatą, nes j is : 

• yra Illinois valstijos prokuroro 
asis tentas ir veda bylas prieš kri
minalistus; 

• bandys pravesti, kad JAV sienos 
būtų uždarytos narkotikų prekybai; 

• sudarys ga l imybes žmonėms 
gau t i i šsamią paga lbą sve ika tos 
apdraudos reikaluose. 

Visi turėtų balsuoti pirminiuose 
respublikonų rinkimuose. Jūsų bal
sas nulems, kas bus išr inktas JAV 
Kongreso atstovu. 

13-toji r i nk iminė apy l inkė yra 
respublikonų apylinkė. Asmuo, kuris 
laimės pirminius r inkimus kovo 17 d., 
bus sekantis JAV Kongreso atstovas. 
Je i gyvena te 13-toje apyl inkė je , 
balsuokite už David Shestoką kovo 17 
d , kad tu rė tumėte lietuvį atstovą 
JAV Atstovų rūmuose! 

Mums reikia jūsų pagalbos! Mums 
reikia savanorių, kur i e galėtų pa
skambin t i l i e tuv i ams ir išdalinti 

rminių rinkimų l i teratūrą . 
Šio kandidato laimėjimą nulems 

\rnerikos lietuviai ir ju draugai ' 
Savanoriai t a lk in inka i prašomi 

skambinti: tel. 815-741-5800. 
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Myra Goodwin I kairėje) ir Ritonė Rudaitiene, A.P.P.L.E. bendrijos direk
torės, Basanavičiaus aikštėje Marijampolėje.' 

KODĖL MES TAIP DAROME 
Myra Goodvvin, specialios 

pedagogikos mokytoja, pereitą 
vasarą pasidalino mintimis su 
į Vilnių atvykusiais naujais 
A.P.P.L.E. kursų dėstytojais. 
Myra dirba su autizmo palies
tais vaikais. Prieš keletą merų 
ji buvo išrinkta viena geriau
sių mokytojų N. Carolina val
stijoje. Šią vasara ruošiasi 
vykti i Lietuvą jau 7-tą kartą. 

Tie, kurie dirbam su A.P.
P.L.E. (American Professional 
Partnership for Lithuanian 
Education \ labai dažnai esam 
klausiami: Kas yra A.P.P.
L.E.? Kaip A.P.P.L.E. bendrija 
tarnauja Lietuvos mokyto
jams? Ką ji reiškia dėsty
tojams9 Kodėl kai kurie jų, ne
turėdami jokių giminystės ry
šių, metai po metų vis grįžta į 
Lietuva? Norint atsakyti i 
šiuos klausimus, leiskite su
minėti tas dovanas, kurias. 
maiteTT manymu, A.P.P.L.E. 
dovanoja lietuviams. 

Mokslo ž inių d o v a n a . 
Prieš išvykstant į Lietuvą, 
mes praleidžiam ištisus mėne
sius, besiruošiant kursams. 
kuriuos dėst sim. Atvykus į 
Lietuvą, esam siunčiami į 
miestus ir miestelius, kur 
dviejų įtempto darbo savaičių 
metu dalinamės žiniomis ir 
įgūdžiais, kurie, mūsų nuo
mone, yra sėkmingiausi. Tai
gi, mūsų tikslas yra pasidalin
ti savo sukauptomis mokslo 
žiniomis. 

Sypsulių ir j u o k o d o v a n a . 
Kai prieš šešetą metų pirmą 
kartą nuvykau į Lietuvą, pas
tebėjau, kad lietuviai mokyto
jai beveik nesi.šypsojo ir tie
siog vengdavo tiesioginio akiu 
žvilgsnio. Bet po dviejų sa
vaičių bendro d?rbo mes jau 
juokėmės drauge.! Mums buvo 
labai smagu. Talentų vakarą 
prisigalvojom visokiausių iš
daigu. Niekuomet nepamiršiu 
John Suilivan 'mūsų mėgsta
miausio havajiečio/, kuris iš
sirengęs scenoje pašoko hula 
šokį. Vos nemirėm iš juoko! 
John tačiau ne tik pademon
stravo šokį. bet kartu parodė, 
jog pasijuokti iš savęs pačiu 
kartais yra labai sveika. Man 
atrodo, kad l i e t a m e mokyto
jams tai buvo kažkas nauja, o 
gal šitokio šposo iš ameri
kiečio jie nesitikėjo0 Daugelį 
kartų mano kolegos lietuviai 
yra pasakė: „Esame per daug 
rezervuoti. Mums tikrai svei-

kursų teko pastebėti, kad 
daug lietuvių mokytojų ateina 
klasen, pasiruošę užsirašyti 
kiekvieną pasakytą žodį. tary
tum jie norėtų gauti visus at
sakymus ir mokymo receptus. 
Čia pat tekdavo paaiškinti, 
kad mes atvykstame, norė
dami pasidalinti tomis idėjo
mis ir metodika, kurie mums 
atneša geriausius rezultatus. 
Receptų neturim. Lietuvos 
mokytojai patys turi gerokai 
pakedenti savo smegenis ir su
sirasti jų problemoms tinka
miausius sprendimus bei at
sakymus. Ta galia yra juose 
pačiuose'.. Supratus tai, augs 
ir bręs viltis sulaukti geresnio 
ir šviesesnio rytojaus. Šią 
sąvoką svarbu įsisavinti ne tik 
mokytojams, bet, aplamai, vi
siems lietuviams... 

Dėmesingo rūpesčio do
vana. Vienas mano mėgsta
miausių rašytojų yra Henri 
Nouvven. J is rašo, kad Ameri
koj norima viską „pataisyti". 
Kad „išgydytumėm"' „įvairias'', 
visuomenės ligas, kuriame vi
sokias įstaigas ir tarnybas... 
Nouwen tačiau teigia, kad 
..gydymas" be dėmesingo rū
pesčio 'cure vvithout care) yra 
nužmoginimas. Tai įrodo kai 
kurios socialinių reikalų įstai
gos. A.P.P.L.E. draugija trokš
ta padėti Lietuvos pedago
gams surasti reikiamus spren
dimus ir atsakymus. Mes no
rime, kad viskas, kas „tai
sytina"', būtų pataisyta. Ta
čiau A.P.P.L.E. teikia ir 
rūpestingą dėmesį. Kursų die
notvarkė taip sustatyta, kad 
abipuses draugystės išsivysto 
labai natūraliai. Pasibaigus, 
paskaitoms, dėstytojai neuž
sidaro savo kambariuose. 
Jiems tenka pravesti anglų 
kalbos pamokas ir bendro pa
sirinkimo paskaitas. Šių pa
skaitų apimtis piati: nuo 
rimtų, visom moterim rūpimų, 
temų iki lengvesnio žanro — 
šokių pamokų. Beveik visi va
karai suplanuoti taip, kad 
kursų dėstytojai ir Lietuvos 
pedagogai juos praleistu kar
tu. Iš šio mokytojams skiria
mo dėmesio išsivysto drau
gystes. Prieš porą metų, įėjusi 
į klasę. Gitą Kupčinskienė 
lentoje atrado užrašą: .Ačiū 
už kelionę į namus: jums į Lie
tuva, mums — vėl tampant 
žmonėmis ". 

Tačiau ka gi A.P.P.L.E. 

siąją sausio 13-sios naktį... 
Žinau. kad esu Lietuvoj, 
nes noriu iš jos žmonių pasi
mokyti. Mano medžiaginis pa
saulis pasidaro iabai tolimas 
ir nereikšmingas. Kai jie man 
pasakoja, aš klausau ir pra
turtėju gausiomis žiniomis. 
Kai šoku, dainuoju ir pra
leidžiu vakarus draugų tarpe, 
man yra suteikiama ne tik 
džiaugsmo, bet ir saldaus juo
ko dovana. Kai sugrįžtu į JAV 
ir vėl susiduriu su dažnai 
skausmingais iššūkiais bei 
sunkumais, kurie jokiam žmo
gui šiame gyvenime yra ne
išvengiami, žinau, kad par
sivežiau vilties dovaną. Paga
liau, kai rankose laikau gau
tas dovanas, prisimenu atsi
sveikinimus ir jaučiu šiltų ap
kabinimų nuoširdumą, žinau, 
kad buvau apdovanota jaudi
nančiai rūpestingu dėmesiu. 

Tiems, kurie su A.P.P.L.E. 
dar nedirbote, galiu pasakyti , 
kad jūsų ryšiai su Lietuvos 
žmonėmis bus tiek gilūs, kiek 
norėsite. Jei kartais patek
tumėt į miestą, kur nebus re
guliariai gaunamas šil tas van
duo — nesijaudinkit! Je i jūsų 
lova nebus tokia minkšta kaip 
namuose — nepergyvenkit! 
Patirkite tikrąjį Lietuvos grožį 
— jos žmones. Pajuskite ar
tumą ir draugiškumą pačių 
geriausių ir dosniausių žmo
nių kokie tik gali būti. Pernai 
mano mokytoja ir draugė dr. 
Jane Schultz dėstė A.P.P.L.E. 
vasaros kursuose. Daugelį me
tų ji yra mokinusi ne tik JAV-
se, bet ir įvairiose pasaulio 
šalyse. Kai atėjo metas išvykti 
iš Lietuvos, Jane, su ašaromis 

MAŽOSIOS LIETUVOS FONDAS 
TARP SUVAŽIAVIMŲ 
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Praėjusių metų gruodžio 1 
d. Toronte įvyko Mažosios Lie
tuvos fondo (MLF) valdybos 
posėdis, kur iame, palankiai 
susiklosčius aplinkybėms, ga
lėjo dalyvauti visi jos nariai . 
Bene svarbiausias posėdžio" 
klausimas buvo artėjantis su
važiavimas. J a m reikia ne tik 
rengtis, bet ir įvertinti atlik
tus darbus, sukauptą patirtį, 
lėšų išteklius, patikslinti ryto
j aus užduotis ir toliau sie
kiančios veiklos gaires. 

Nė kiek neperdėsime saky
dami, kad trijų metu laikotar
pis ta rp suvažiavimų buvo 
derlingas. Apčiuopiamiausi vai
siai — knygos. J ų išėjo devy
nios. Beveik visos knygos yra 
didelės apimties, išsamias, ge
rai apipavidalintos ir išleistos. 
Plati ir jų tematika. įvairiems 
Mažosios Lietuvos istorijos 
klausimams skir t ; M. Brako, 
M. Gelžinio. V. Pėteraičio. 
kultūros istorijos — A. Juškos 
ir D. Kauno veikalai, iš pen
kiasdešimt metų gulėjusio 
rankraščio paskelbti žymaus 
klaipėdiškio pedagogo M. Šla-
žos atsiminimai. Keletas kny
gų paremta iš dalies. Savo 
vertes niekada nepraras K. 
Kauko apybraižos apie poka
rio lietuvininkų likimą, kapi
taliniai istorinės medžiagos 
rinkiniai „Lietuvininkų kraš
tas" ir ,.Lietuvių žodis". MLF 
leidiniai gražiai įsigyveno. J ie 
paplito Lietuvoje ir užsienyje, 
tapo parankinėmis istorikų ir 
lituanistų knygomis. Jos gerai 

akyse pastebėjo: „Zinai, mano vertinamos, nors suprantama, 
amžiuje jau nebetenka sutikti negali nekelti polemikos, po-
daug gyvenimą pakeičiančių 
išgyvenimų. Lietuva yra išim
tis". Tegul šie žodžiai nusako 
visas priežastis, kodėi dauge
lis mūsų pakartotinai grįžtam 
į Lietuvą. Norintieji paremti 
Lietuvos mokytojus, vykstan
čius į A.P.P.L.E. — 98 vasaros 
kursus, prašomi siusti savo 30 
dol. stipendijas šiuo adresu: 

A.P.P.L.E., Box 617, Durham, 
CT 06422 Stipendijas gavusie
ji asmeniškai padėkos. 

Sulietuvino 
Ritonė R u d a i t i e n e 

A.P.P.L.E. kursai labai 
vertinami 

Štai ką rašo viena mokytoja, 
turėjusi galimybę dalyvauti 
A.P.P.L.E. kursų programoje: 

„Labai žaviuosi visų Ameri
kos lietuvių gera valia, re
miant savo kraštą. Dabar net 
čia, Lietuvoje, nėra ta ip pa
prasta surinkti kam nors lė
šas. O Jūs, negailėdami auko-
jat savo lėšas ir laiką. Esam 
Jums už tai tikrai dėkingi. 
Pasakodama vaikams apie 
Lietuvių fondo ir A.P.P.L.E. 
veiklą, galvoju, kad gal ir jie 
užaugę panorės kažkam pa
dėti, paremti, paaukoti. Ir tai 
būtų Jūsų pasėta 
sėkla. 

Beje, Jūsų sprendimas dėl 
lėšų panaudojimo principų 
yra "labai teisingas. Valdinin
kija tikrai švaistosi pinigais į 
visas puses. Ir tik tokia para
ma, kokią organizuoja 
AvP.P.L.E., dar gali lengviau 
pasiekti tikslą. 

Žinokite, kad A.P.P.L.E. 
kursai Lietuvos mokyklų mo
kytojų labai vert inami. Yra 
daugybė norinčių kasmet į 

reikio dar giliau ir įvairia
pusiškiau gvildenti autorių 
užgriebtas opias praeities pro
blemas. 

Nemažas ir MLF būsimųjų 
leidinių sąrašas. Iš jų reikėtų 
itin išskirti vieno žymiausių 
Mažosios Lietuvos istorinių 
asmenybių V. Gaigalaičio atsi
minimus, neabejotinai susi
lauksiančių įdėmaus skaityto
jo ir vertintojo, bei Mažosios 
Lietuvos enciklopediją. Pasta
roji būtų MLF darbų vainikas 
ir paminklas . Enciklopedijai 
prireiks ne vienerių metų. 
prie jos dirbama Lietuvoje ir 
fondo narių gyvenamose šaly
se. Projektui vadovauja fondo 
pirmininkas V. Pėterait is ir 
vyr. redaktorius akademikas 
Z. Zinkevičius, dabartinis Lie-

Vilius Pertrauk 
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ka ir gera atvirai ir laisvai su dėstytojai išsiveža iš Lietuvos? juos pakliūti. Deja. dėl ribotų 
jumis, A.P.P.L.E. bičiuliais, 
pasijuokti". 

Vilties dovana . K. 
mano drauge lietuvaitė išsi
tarė: „Kai buvom vaikai, bu
vom mokomi negalvoti. Galvo
ti buvo pavojinga. Sovietams 

Labai sunku, ir aš jaudinuosi, 
kai reikia tai išreikšti žo-

Man asmeniškai Lietu
va yra „sveikatos šaltinis". Kai 
atvykstu į Lietuva, atidedu j 
šalį visus kasdieninio gyveni
mo reikalavimus ir leidžiu. 

okupavus Lietuvą, daugybė kad kažkas labai giliai mane 
išsilavinusiu ir produkty ;au- na liestu. Aš patiriu Lietuvos 
siu žmonių buvo nužudyti ar
ba išvežti. Mes išmokom ne
klausti klausimų ir tiesiog 
slėpti savo intelektualinius su-

'.nionių gerumą, jų dosnumą. 
Aš susigyvenu su žmonėmis, 
kurie papasakoja, kaip jie 
užaugo Sibire ar kaip stovėjo 

gebėjimus". Laike A P P L E , prie televizijos bokšto tą bai-

galimybių laimė nusišypso 
vienam kitam. Pavyzdžiui. 
šiemet iš visų Jonavos rajono 
mokyklų, tik mūsų vienin
telės mokyklos mokytojos tu
rėjo iaimę ten pabūti . Dvi 
mokytojos tobulinosi Taura
gėje, viena Druskininkuose, o 
aš — Alantoje. Todėl grįžę 
vedem seminarus viso rajono 
mokytojams apie visas nau
joves, sužinotas A.P.P.L.E. 
kursuose. O patekimo į 
A.P.P.L.E. kursus principas 

toks: mokytojai rašo prašymus 
tos vietovės, kur vyks kursai, 
švietimo skyriui, ir arba gau
na, arba ne. patvirtinimą, kad 
gali atvykti . Todėl daugelis 
rašo prašymus j 2-3 vietas, 
kad tik nors j vieną srautą pa
tektų. Be to, daug mokytojų 
atvyksta ir be pakvietimų, 
įsiprašo kiaušy' s paskaitos. 
Štai šiemet Alantoje mūsų, 
pradinių kl. m>xytojų. buvo 

gerumo v6s ne dvigubai daugiau. Aš 
būtinai mėginsiu vėl rašyti 
prašymą ir pakliūti į 1998 m. 
A.P.P.L.E. kursus 

Mes ten gavome ne tik nau
jų idėjų darbui, bet ir pa
matėm didelę meilę Lietuvai 
dėstytojų akyse, pajutom jų 
širdžių- šilumą, .jų nuostabų 
bendravimą, jų draugiškumą, 
optimizmą. Mokymasis nesi
baigdavo po paskaitų. Mes 
mokėmės angių raibos per šo
kį, dainą, moki m dėstytojus 
— nelietuvius Ik tuviškų. Kas 
vakarą būdavo liaudiškos va
karonės, kur ik' • rakaito šoko 
ir dr. Susan Sn; der. ir Ame
rikos lietuviai dėstytojai, ir 
mes. ir viotio:•'•' kaimo žmo
nės. O paskutinę dieną ver
kėm visi — ir dėstytojai, tau
tinėm juostom apjuosti, ir mes 
— pamatę , kokia brangi Lie
tuva yra tiems - 's jos nemato 
kasdien. Tai yr,i Kur kas dau
giau negu rien paskaitos.. ." 
'Rašo mokyt. Daiva iš Jona
vos) 

tuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministras. 

MLF visokeriopai skatina ir 
skatins Mažosios Lietuvos is
torijos tyrimus ir kūrybinio 
paveldo publikacijas. Tam 
tikslui pirmiausia tarnauja 
5.000 USD vertės dr. Vydūno 
premija. Jos konkursas jau 
paskelbtas antrą sykį, laukia
ma mokslo veikalų tema „Ma
žosios Lietuvos vaidmuo iš
saugant lietuvių tautinį savi
tumą". Jauniesiems tyrinė-
tojams skirta kasmetinė L. G. 
Rėzos premija. Ją gauna Klai
pėdos universiteto magistran
tai. Tikiuosi, kad iš jų išaugs 
ne vienas būsimasis knygų ir 
daktaro disertacijų, parašytų 
lietuvininku krašto praeities, 
nūdienos ir ateities klausi
mais autorius. 

Fondas nuolat didina rėmė
jų ir šalininkų gretas. J ie tel
kiami publikacijomis, aiški
nančiomis šios organizacijom 
tikslus ir darbus, bendraujant 
su dabartiniais ir galimais 
bendraminčiais iš politinių, 
visuomeninių, kultūrinių sam
būrių bei akademinių ben
druomenių. Akivaizdu, kad in
formacijos reikia dar daugiau. 
Fondas jau išleido išsamų 
lankstinuką, kitas leidiny-
bus elektroninis — puslapis 
Internete. Jis turėtų prabilti 
įvairiomis kalbomis, tad suras 
ir platesnę, tarptautinę audi
toriją. Matyt, rėmėjai pradės 
telktis ir Lietuvoje. 

Išleistų knygų lentyna, spau
dai rengiami rankraščiai, nu
niokoto Karaliaučiaus krašto 
lietuviškoms mokykloms su
teikta materialine parama -
gerai apčiuopiami MLF pras
mingos veiklos rezultatai. Jų 
gausės. Tačiau ne be talkinin
kų paramos. Labai raginame 
tapti Fondo rėmėjais ir 
šalininkais, didinti jo galias ir 
iždą. Tuos. kurie norėtų ir 
galėtų palaikyti Mažosios Lie
tuvos darbininkus, čekius su 
adresu ..Foundation of Lithua-
nia Minor" prašome siųsti 
JAV piliečiui Ramūnui Bunti-
n u i. 908 Rob Roy Place, Dow-
ners Grove, IL, 60516. l.'.S.A. 

V. MAČERNIO „VIZIJOS" PO 
ITALIJOS DANGUMI 

REMIGIJUS MISIŪNAS 

Paprastai rašytojo kūryba 
tampa literatūrinio gyvenimo 
faktu, jam išleidus knygų. Bet 
ir ši taisyklė turi išimčių. Vie
na tokių — tragiško likimo 
poetas Vytautas Mačernis, Ik: 
savo ankstvvos tragiškos mir
ties jis nespėjo išleisti knygos. 
tačiau jo kūryba poezijos mė
gėjams buvo tapusi literatū
riniu faktu, daugiausia jo eilių 
nuorašų, sklidusių po visa Li< • 
tuvą, dėka. 

N'e vienam tokiam nuorašui 
atsirado vietos Lietuva ?94! 
m. palikusio V. Mačernio ger
bėjo lagamine. Jie ir tapo pir
mosios poeto knygos pagrindu. 

Tiesa, ir jo pasirodymo ap
linkybės išskirtinos. Užuot 
dienos šviesą išvydusi Vakarų 
Vokietijoje kur po karo buve 
išeivių leidybos centr; s. ki:u:• *. 
buvo išleista Italijoje. Romoje. 
Nepaisant, kad knygos leidėjų 
nurodytas Centrinis lietuviu 
komitetas Italijoje, matyt, di
džiausias nuopelnas, kad ji 
pasirodė, priklauso Vytautui 
Sauliui. 

V. Saulius, jo žodžiais, ne
siekė pateikti skaitytojui iš
samų V. Mačernio raštų rin
kinį su įprastomis tekiais at
vejais studijomis 'jis pasiten
kino įdėjęs i knyga savo p; | 
straipsnį „Palūžusi giesme 
1946 m. išspausdinta Romoje 
leistame laikraštyje ..Lietuvių 
balsas"; Sudarytojas teisu • 
esąs tolimas V. Mačerniui, 
tad, nesijausdamas pajėgsiąs 
įveikti kliūtis, kokios atsiran
da ruošiant tokią knygą, ne
drįso tiek plačiai užsimoti 

Tiesa, matyt, iš pradžių V. 
Saulius turėjo norą parengti 
rimtesnį leidinį. Jis kelis kar
tus kreipės; j artimiausius V. 
Mačernio draugus. prašy
damas talkos, tačiau, kaip jis 
prisipažino. dė! nežinomų 
priežasčių pagalbos nesulau
kė. Jis lyg kryžkelėje pasijuto: 
ar laukti, kol kas paruoš apy
pilnį V. Mačernio kūrinių rin 
kinį. ar išleisti jo turėta frag
mentini vėivviausios noeto 
kūrybos pluošta pagal savo 
jėgas bei sugebėjimus sudary
tame rinkinyje. 

V. Saulius pasirinko antrąjį 
kelią. Ji- tikėjosi, kad jo su
manyta knyga nepakcnks.net 
jeigu ir artimiausioje ateityje 
kas parengs vis;; . Mačernio 
kūrybos rinktinę. 

arba Ievai Adomavičienei. 18 
Gracemount Cr., Scarborough. 
Ont. M1G lK3,Canada. Jūsų 
kilni auk;; Iikrai pasitarnaus 
visos Lietuvos — Mažosios ir 
Didžiosios — ateičiai. 

Prof. Domas Kaunas 
Mažosios Lietuvos fondo 

valdybos narys 

Tiesa, rengėjas nepamiršo 
atsiprašyti žuvusio poeto ar
timųjų, kad išleidžia knygą be 
įų žinios. Jis vylėsi, jog nebus 
įtartas turėjęs blogų kėslų, 
nes sieke tik vieno — kuo 
gražiau pažymėti jaunojo poe
to nueitą kelia. V. Sauliaus 
teigimu, jo gerus ketinimus 
liudijo ir tai. kad knygą leido 
ne privatus asmuo, o visuome
nine organizacija. Be to. kny
gos rengėjas taip pat atsiprašė 
ir A. Nykos-Niliūno, kad be j<> 
žinios į knygos pradžia įdėjo jo 
eilėraštį ..Marche funebre" iš 
1946 m. išleisto rinkinio .Pra
radimo simfonija". 

Finansinius sunkumus pa
dėjo įveikti knygos leidėjas. 
taip pat parėmė JAV gyvenęs 
Teodoras Slapšys. Daug savo 
skatinimu ir talkininkavimu 
techniniame darbe pagelbėjo 
poetas J. Kėkštas, rinkti me
džiagą padėjo Vera Vizbaraitė. 
Knygos apipavidalinimu pa
sirūpino dailininkas V Alek
sandravičius. 

F, i-i vargų V. Mačernio 
..Vizijos" dienos šviesą išvydo 
1947 m. Iš viso buvo išleista 
i.000 egzempliorių, iš ;ų 200 
išspausdinti gelsvame popie
riuj". 1 ją buvo įdėtas V. 
Mačernio portretas. Knygoje, 
dedikuotoje „Brolių krauju 
žydinčiai žemei", buvo 21 poe
tu eilėraštis. 

Nors ir pirmoji, bet gerai 

žinomo poeto, knyga sulaukė 
dėmesio. Pavyzdžiui, J. Gri
nius pavadino ją viena gra
žiausių ir rūpestingiausių 
tremtyje išleistų knygų, kurią 
malonu paskaityti ir dar malo
ni aro draugui padovanoti. 
Buvo pastebėta, kad VTAfek-
sandravičiaus cinke darytos 
iliustracijos labai papuošia 
knyga. Tiesa, vienos jų buvo 
kiek papeiktos, kitos, ypač 
užsklandos, pagirtos. 

Knyga buvo aukštinama, 
tačiau sykiu apgailestauta, 
kad ją sunku gauti. Ypač — 
Vokietijoje, kur buvo daug 
norinčių ją įsigyti 

V. Saulius be reikalo atsi
prašinėjo del savo darbo men- r 
kūmo. Jo kuklus darbas ilgam 
liko vienintelė spausdinta V. 
Mačernio kmga. Kita pasi
rodė tik 1961 m., ir vėl — iš
eivijoje. Okupuotoje Lietuvoje 
kuklutis poeto kūrybos rinki
nys pasirodė tiktai 1970 m. 

V. Mačernio „Vizijos" buvo 
pirmuoju V. Sauliaus žingsniu 
leidyboje, bet — ne paskuti
niu. Jo dėka skaitytoją pa
siekt' dar no viena įdomi ir 
vertinga knyga. Ir kiekviena 
verta atskiro pasakojimo, o 
pats V. Sauliaus įnašas į 
išeiviškos knygos raidą — de
ramo įvertinimo. 

Dar ne pav:i.-;e: K:>/io Ambro/ničio 

http://nepakcnks.net
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VASARĄ 
l VILNIŲ Iš NEW YORICO 

$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 

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

VYTIS TRAVEL 
40-24-235 St. 

DouglastonNY 11363 
Tol. 718-423-6161; 1-800-778-9647 

E-MAIL: vyttoumOearthlink.net 
WEB STTE: www. vytfatoure.com 

World EHs€omitXelecommunicatioti8 Co. 

GERAS IR PIGUS RYŠYS SU LIETUVA 

• kalbame lietuviškai 
• greitai įjungiama į WDT ryšio tinklą 
• klientai aptarnaujami visą parą 
• nėra mėnesinio mokesčio 
• mokama tik už ryšio laiką 
•pasinaudojus WDT paslaugomis 11 mėnesių, 12 

mėnuo - nemokamai 
• maža kaina už ryši su visu pasauliu 
• nereikia atsisakyti ryšių kompanijos, kurios 

paslaugomis naudojatės 

Jūsų giminės ir draugai jau seniai naudojasi mūsų 
paslaugomis Lietuvoje. Laikas pradėti taupyti ir jums 
Amerikoje! 

WDT yra Palangos vaikų našlaičių fondo „Klotilda" 
pagrindinis rėmėjas Lietuvoje. 

Naudodamiesi WDT paslaugomis, remiate Lietuvos 
našlaičius. 

Telefonas Čikagoje: (773) 777-7220. 

tyffiKt&oaf 
Veikia nuo 

I M 1921 m. 

8900 SOOH ARCHER ROAD, WILLOW SPRINGS, ILLINOIS TEL 708.839.1000 

Šešios pokylių salės -tinka įvairioms progoms 
t l\ t 

35 iki -.3 svečių 

Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 

40 iki 60 svečių 

Tl t t 

AJUCU I O O M 
60 iki 100 svečių 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną: 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

i;f/m& 

100 iki 135 svečių 

?iAMK< U- '. 

•Į 25 iki 175 svečių 

rft£MttUUN 
225 iki 550 svečių 

CLASSIFIED GUIDE 

1NCOME TAX 
SERVICE 

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

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

Oak Lawn, I I 
sekmadieniais, nuo vasano '• d -
Pasaulio lietuviu centre. Lemont 

Tel. raštinė 708-424^425 

:«nuomo|amas apaHdomaa 4 
kamfc. 1 rpieg. butas 67 & Kedzie 
apyl. $355 į mėn. + „security". 
Tel. 773 -778 -1451 . 

Reikalinga atsakinga moteris 
prižiūrėti dvi mažas mergaites 
1-1/2" ir 3 metų, ir gyventi 
kartu Earrington, I I . Reikia: 
galėti susikalbėti angliškai, 
atlikti lengvą namų ruošą, 
gaminti valgį. Atskiras kam
barys, savaitgaliai laisvi, gera 
a lga . Skamb in t i vakara is 
Gintarui, tel. 847-382-4850. 

v% / ^ Neringa inc. su Nek. Pr. Marijos Seserimis 
^ O - " organizuoja ir pnjveda stovyklas 

1998m. NCRSNCOS STOVYKLOS 
Nenngos stovyklavietėje Vermonte 

LIETUVIU KALBA-' BWefo 21-27 d. - Jaun uoiiams 17-20 metų 
- — ' Biržeio 28-!iepos 11 d. - Vaikams 6-10 metų 
Liepos 12-26 d.- Vaikams 10-16 metų 
Liepos 26-rugpiūčio 1 d.- Šeimoms su jaunais vaikučiais 

ANGLŲ KALBA - i iETUVIŲ KILMĖS ! 

(Co^ 
Rugpiūčic 2-15 d. - Vaikams 7-1S metų 
Rugpūčio 19-23 d - Šeimoms su jaunais vaikučiais 

£G 3 INFORMACIJA - REGISTRACIJA 
' * kreiptis pas Daną Grajauskaitę 

66 SaJisbury Rd #2, Watertown MA 02172 
te!: 6'*7-923-458' e-mail- neringaiOyahoo.com 

HOME & COMMKRCIA1, Bl.ĮLDING PACKAGES 
containerized -i,-.-: ri •'. pnck»šc«...ready for constniction! 

A!i home dcsigns are wood-framcd, 
conventional constniction Basic shHI 
price includc; ail framing matcrials. 
octerior sidinc. roofing, vmvi winciows, 
e\:crior 4oon, garage aoors and decking 
(2 bedroom home packages stati at SS.^95! F.O.B. Scattfc. W A ) 

We also ship butlding matenals and supplies for overseas custom 
heme and apart mcr>t upgrades or remodels. and for commercial 
building anii constniction proį^cts Builders / contractor mąuiries 
vyeicomed Building matenals and supplies art containerized for 
sale and scciirr delivery to your butlding sit* ovfrstas. 

C'all or vvntc for ;nformation and price hsts 
Baltic International ,'i Ok C onstniction Services. Inc. 

P.O. BOT I«K>S. V\oodinville. WA 9X072 ILS.A. 
Tel: (4251 488-rt*l- / Fax: (42?) 4»9-%78 

ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 
E L E K T R O S 

ĮVEDIMAI—PATAISYMAI 
runų Chicacjos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LIETUVIS, lauko priežiūros 
darbų (landscaptng/maMe-
nance) bendrovės savi

ninkas. Washng»on. D.C.. laiko (arti
ninko, kuris galėtų atlikt lauko priežiūros 
darbus. Pradinis mokestis $6 į valandą. 
Galima dirbti 10-12 valandų per dieną su 
viršvalandžiais. Reikalingas darbo 
leidimas Suteikiamas pigus buBS- $130 
mėnesiui. Kreiptis tel. (202)244-2373. 

AUTOMOBILIO. NAMU, SVEKAT08. 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

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

FRANKZAPOUS 
32081/2 West 951h Streat 

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

DAŽYMAS / DEKORAVIMAS Co. 

DAŽYMAS • STALIAUS DARBAI* 
TAPETAVIMAS • PLYTELIŲ 
KLIJAVIMAS • DRAUDIMAS • 

REKOMENDACIJOS* DAUGIAU 
KAIP 15 METŲ PATIRTIS* 

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

JKSCONSTRUCTION 
Shingle" stogai ir visų rūsių 
apkalimai (siding): medžio, 

ahuminiaus ir kt. Turiu darbo 
apdraudą. RJankauekas, 

tel. 70S-728-0208 

Nanny, pouaefceepar live-ln. 
Best job and salary is yours if you 

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

Call my office, tel. 630-466-7828 

STAS YS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rosiu, vonių, ir virtu

vių įrengimas; priestatai; kerami
kos plyteles; „sidings", „sofftts", 

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

Turiu darbo draudmą. 
S.B»iwtl9 T4. 630-241-1012 

AMBER CO»iST1lUCTĮON CO. 
Dengiami stogai, kalamas „siding", 
atliekami cemento, „plumbing* bei 

kiti namų remonto darbai. 
.Licensad, Insurad, bondatT 

Skambinti Sigitui: 
Tai.: 773-767-1929 

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

English speaking 
caregivers. 

CaJI 630-585-7370 

A nanny needed for 2 children, 
3 yrs. & 6 mos., to live in. Work 
hrs. Mon. tru Fri. English speak
ing, references & green card re-
ųuired. Tel. 706-447-4540. 

MOVI N G 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

GEDIMINAS 
7 7 3 - 915 -4331 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

2346 W 69th Street 
Tel.: 773-776-1488 

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

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900 

GREIT PARDUODA 

my *£MAX 
^ REALT0RS 

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

RIMAS LSTANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Ortuos KMIECIK REALTOR8 
7922 S.PtiasM Rd. 
4386 SJsrchtf Av«. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

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

9£r3i ftrjfap 
REALMARTII, Ine 
6602 S. PulasU Rd. 
Oiicago.IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

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

skambinkite 
B U D R A I Č I U I 

5HIM2522? P»flsr77W0»«W7 Hx. JIMtMaV 

S?Ž1 0mį} 
ACCENT REALTY 
5265 West 95tfi Street 

Oak Lawn. rHmots 60453 

Bus. 708-636-9400 
Ras. 708-423-0443 

ASTA T. MIRONAS 

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

VVAGNER 
MAŠINOS RASTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 

TYPEVVRiTERS • COPIERS 
FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaaki Rd. 
Tel. (773) 581-4111 

L 

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pat
ogiu „lay-avvay" planu. At
liekame visus foto laboratorijos 
darbus. 
Darbo vai.: kasdien 8 v.r.-6 v.v.; 
šelfai, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd. 
uždaryta. Antrad. ir trečd. su
sikalbėsite lietuviškai. 

3314 W. 63 S i 
Tel. 773-776-8998 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer A ve., Chicago, IL 60638 

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

SI KAVINĖ 
350 N. Clark, Chicago, II60610 

Tel. 312-644-7790 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

I < 

http://vyttoumOearthlink.net
http://vytfatoure.com
http://neringaiOyahoo.com
http://Oiicago.IL
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9 JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

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

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

SUTARTYS IR 
KONTRAKTORIAI 

Žmonės dažnai pasirašo 
įvairias sutartis, jų net ir ne
perskaitę. Kalbasi, tariasi su 
kontraktoriais, įvairiais par
davėjais ir, kai susitaria, pasi
rašo, net neperskaitę, už ką ir 
kaip — pasitiki,kad, ką tarėsi, 
tikrai bus įrašyta. Atminkite, 
kad niekuo negalite pasitikėti, 
kiekvieno, kaip lietuviška pa
tarlė- sako, pirštai yra į save 
lenkti. Todėl, prieš pasirašant 
bet kokią sutartį, gerai pas
kaitykite, kas toje sutartyje 
parašyta. O ypač atidžiai per
skaitykite, smulkiom raidelėm 
surašytą tekstą, nes ten gali 
būti, ir būna, parašyta tai, ko 
jums pardavėjas, kontrakto
rius, siūlovas nepasakė ar ne
norėjo, kad žinotumėte. 

Jei remontuosite ar statysite 
namą, ar butą, ar kitokią gy
venvietę, atidžiai perskaity
kite sutartį, kurią pasirašote 
su rangovu — kontraktorium, 
ir ne tik gerai perskaitykite, 
bet ją ir supraskite, kad atei
tyje neturėtumėte nemalonių 
staigmenų. Niekada nepasiti
kėkite kitais, nebent tai būtų 
jūsų • advokatas, kuris jums 
dirba. 

Dažnai nesutarimai tarp 
kliento ir kontraktoriaus kyla 
dėl nesupratimo, kaip statybi
niai projektai vykdomi, sako 
tos industrijos ekspertai. Ir 
kai klientas^yra netikėtai nus
tebintas kuo nors darbo eigoje, 
jo santykiai su kontraktoriumi 
ir visas statybos planas gali 
žlugti. Ko reikia laukti iš su
tarties? Kokios sąlygos, sura
šytos sutartyje, laikomos nor
maliomis? Cįa.keji trumpi pa
vyzdžiai. 

1. Pinigai. 
Kontraktoriai paprastai rei

kalauja užstato, prieš prade
dant darbą. Užstato suma pri
klauso nuo vykdomo projekto 
didumo ir nuo. .to, ar kontrak-
toriui reikės užsisakyti me
džiagą. Jei remonto darbas 
yra didelis, 10% - 15% užsta
tas laikomas normaliu. 

Bet užstatas gali būti dides
nis, net siekti 30%, kai remon
tuojama virtuvė, nes reikia 
brangių dalykų, kaip virtuvės 
spintelių ir įrangos, o ji turi 
būti tuojau užsakoma ir nu
pirkta, kad kontraktorius dar
bą galėtų vykdyti. Jei kas ne
aišku, paskambinkite „State 
license board" ir pasitikrinki
te. 

Kada kontraktorius norės 
papildomų mokėjimų, tai irgi 
priklausys nuo darbo apim
ties. Jei darbas yra nedidelės 
apimties, papildomo mokėjimo 
reikalaujama, kai darbas yra 
maždaug pusiau atliktas, o 
viso užmokesčio, kai darbas 
baigtas. Jei projektas yra di
desnės apimties, mokėjimų 
terminai turi būti įrašyti su-
tartin. Geriausia kai mokėji
mų terminai siejasi su atlikto 
darbo pradžia ar pabaiga. 

2. Laikas. 
Sunku pasakyti, kiek ilgai 

užtruks vienokio ar kitokio 
projekto vykdymas, nes prik
lauso nuo to, kiek darbo į jį 
reikės įdėti, kiek pagalbinių 
kontraktorių reikės ir kokios 
bus oro ar kitos sąlygos. Re
montai žiemą gali užtrukti il
giau, o vasaros projektai kar
tais uždelsiami, nes statybos 
inspektoriai yra labai užsi
ėmę. 

Bet jūs galite tikėtis, apytik
rio kontraktoriaus nustatyto 
darbo užbaigimo laiko. Jis pa
prastai nustato, kiek užtruks 
darbas su keletos savaičių ar 
mėnesio laiko skirtumu. Kon

traktorius taip pat turėtų in
formuoti, kiek tas statybinis 
projektas yra pažengęs atitin
kamais kalendoriniais tarp
sniais. Taip galite sekti, ar re
monto projektas bus laiku 
įvykdytas. 

3. Nesutarimai. 
Nesutarimai tarp jūsų ir 

kontraktoriaus visada gali iš
kilti. Jei jie iškiltų, turėtumė
te iš kontraktoriaus tikėtis, 
kad nesutarimus jis spręs tie
siai ir civilizuotai. Kontrakto
rius turėtų taip pat tikėtis to 
paties iš jūsų. 

Jei nesutariate, kaip iškilu
sius nesutarimus pašalinti, 
galbūt būtų reikalingas pa
šalinis asmuo, kuris jums pa
gelbėtų. Pvz., jei nenorite mo
kėti kontraktoriui, kol jo dar
bas nebus tinkamai atliktas, o 
kontraktorius tvirtina, kad 
viskas yra tvarkingai atlikta, 
pagalvokite, ar nevertėtų pa
samdyti inspektorių, kuris tą 
darbą peržiūrėtų. Jo žodis 
turėtų nulemti, ar kontrakto
rius turi savo darbą pataisyti, 
ar jums reikia kontraktoriui 
už jau atliktą darbą mokėti. 

4. „Lien Releases" — tur
to arešto panaikinimas. 

Kai darbas užbaigtas, reikia 
kad kontraktorius (ar pagalbi
niai kontraktoriai) pasirašytų 
„lien releases", kai jie gauna 
baigminį užmokestį. Jei pa
grindinis kontraktorius tvarko 
visą projektą, tai jis gali tuos 
„lien releases" duoti namo sa
vininkui. 

Kas yra „lien release"? Tai 
yra savininko atleidimas nuo 
atsakomybės. Tame dokumen
te pasakoma, kad visiems už 
darbą buvo užmokėta ir nebus 
reiškiama jokių finansinių 
pretenzijų. Be to, „lien re
lease", jei pagrindinis kont
raktorius neužmokėjo savo pa
galbiniams kontraktoriams, 
tai jie gali jus patraukti teis
man ir reikalauti užmokesčio. 
Ir gali būti taip, kad jums gali 
tekti dvigubai užmokėti. 

5. Planų pakeitimai. 
Yra daug priežasčių, kai pa

prasčiausias pakeitimas pla
nuose gali būti brangus, pvz., 
jei norite pakeisti langą, kai 
jau namo, ar kambario rėmai 
sustatyti, tai gali turėti įtakos 
struktūriniai svarbiems bal
kiams. O jei langas keičiamas 
po to, kai jau sienos uždėtos, 
jums reikės dar daugiau už
mokėti, nes į darbą bus 
įtraukta pagalbinių kontrak
torių. 

Už tai rūpestingai planuo
kite nuos pradžios. O jei reikia 
ką nors pakeisti, būkite tikri, 
kad sutinkate su kaina, kurios 
tas pakeitimas reikalaus. 

6. įvairūs kiti reikalai. 
Remontas yra nepatogus ir 

sukeliantis daug netvarkos 
namuose. Bet, jei žinote, kas 
atsitiks, kada ir kaip tai atsi
tiks, galėsite geriau planuoti į 
ateitį ir išvengti nusivylimų. 

Prieš pradedant remontą, 
ypač, jei gyvenate name, ku
riame vyks remontas, žinoktie 
darbo tvarkaraštį: kada darbi
ninkai ateis kiekvieną rytą, ar 
jie dirbs ir savaitgaliais, ar 
jiems reikės laikas nuo laiko 
užsukti vandenį, išjungti 
elektrą? Jei taip, kiek laiko iš 
anksto apie tai jums praneš. 
Ar bus tokių dienų, kada dar
bas bus ypač triukšmingas, 
dulkinas? Ar būsite įspėtas, 
kada toks darbas prasidės, 
kad laikinai galėtumėte iš na
mų pasitraukti? 

Čia tik keletą labai paprastų 
patarimų, bet, jų prisilaikant, 
jūsų gyvenimas gali būti ra
mesnis, jums gali mažiau kai

nuoti pinigų ir galvos skaus
mų. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne", 1998.01.21. 

PINIGAI, PASKOLOS, 
PROCENTAI 

Kiekvienas nori, kad jo 
uždirbtas ir sutaupytas dole
ris jam „dirbtų" — neštų dide
lius procentus — turtas aug
tų. 

Mes pinigus visaip bandom 
investuoti, dėti į bankus ir jų 
siūlomus planus — vertybių 
popierius, CD's ir 1.1., kurie 
neša didžiausius uždarbio pro
centus. Tačiau paskutiniu lai
ku, Amerikos ekonomijai sti
prėjant, procentai krenta. 
Mums nereikia būti ekono
mistais specialistais, kad su-
prastumėme, kas darosi šian
dien — procentai krenta ir 
dar galbūt kris kelis mėne
sius. Sumažėjo infliacija, su
mažėjo paskolų pareikalavi
mas ir prie viso to dar pri
sidėjus Azijos kraštų finansi
nei krizei — kaip tai palies 
mus? Paprastai: mūsų santau
pos uždirbs mažiau procentų, 
perkant namus gausime pa
skolas mažesniais procentais. 
Atsiras finansinių institucijų, 
kurios siūlys mums paskolas 
automobiliams ar kitiems di
deliems objektams, bet, aišku, 
tik tada, jei mes esame ir 
būsime patikimi, geri skoli
ninkai. 

Ką sako federalinė valdžia 
apie šį paskolų ir procentų 
reikalą? 

1. Pirkėjai mažiau prasis
kolina. 1997 metais skolinin
kų skaičius buvo pakilęs tik 
4.7%, tuo tarpu 1996 metais 
buvo pakilę skolininkų 6.9%. 
Sumažėjo skolininkai, bet pa
kilo asmeniniai bankrotai. 
Jau 1997 metais buvo net 1.35 
milijonai. Tas atsitiko todėl, 
kad bankai ir skolinimo insti
tucijos suvaržė skolinimo tai
sykles. 

2. Kainos. Kainos už 
prekes, kurias krautuvės per
ka iš gamyklų ir kurias mes 
pirksime kitą mėnesį iš krau
tuvių, krinta. 

The Producers Price Index, 
kuris stebi urmo prekybos 
kainas, prieš produktams pa
siekiant rinką, sako, kad sau
sio mėnesį nukrito 0.7% — tai 
didžiausias kainų nukritimas 
per paskutinius ketverius me
tus. Prie viso to pridėkime 
dar, per neseniai buvusį fi
nansinį sumišimą nukentė
jusias Azijos gamyklas, kurios 
pradeda užpilti Amerikos 
rinką pigiais produktais, ir 
galime numatyti, kas atsitiks 
artimoje ateityje. 

3. CD ir santaupų procentai 
krenta ir kris Ilgalaikiai CD 
procentai labai greitai krenta, 
trumpalaikių CD procentai 
dar laikosi. Kadangi vartoto
jai mažiau skolinasi, finan
sinės institucijos nemato rei
kalo kelti procentus, kad 
pritrauktų taupytojus. Prie 
viso to pridėkime krintančias 
rinkos kainas ir suprasime, 
kodėl šiandien ir ateityje 
mūsų pinigai banke mažiau 
uždirbs. 

4. Namų paskolų procen
tai krinta. Dažnai net ir fi
nansų žinovai negali išpra
našauti, kada paskolų procen
tai kris ar kils, ir kiek. Pasku
tiniu laiku pastovią 30 metų 
paskolą namui galima gauti 
už 7%; ta paskola vienu tarpu 
buvo nukritusi net iki 6.8%. 

Taigi, sustiprėjus — sunor-
malėjus ekonomikai, o Azijos 
kraštų importuojamoms pre
kių kainoms labai nukritus, 
galima tikėtis žemų procentų 
namų paskoloms. Amerikos 
ekonomijai esant stipriame 
stovyje ir nenusimatant inflia
cijos artimu laiku, kai kurie 
ekonomijos nagrinėtojai sako, 
kad galima sulaukti paskolų 
procentų kritimo iki 6.5%. 

5. Kitos paskolos. Iki šiol 

tik namų pirkimo paskolų 
procentai žymiai nukrito. Au
tomobilių paskolų procentai 
per paskutinius metus suma
žėjo labai nežymiai. O „home 
eąuity" paskolos, nors ir 
nežymiai, bet pakilo. Procen
tai įvairių privačių paskolų 
imamų iš bankų ar kitų skoli
nimo institucijų be užstato, 
(collateral) visai nesumažėjo 
ir laikosi per 15%. 

6. Bankai ir skolininkai. 
Asmenys, kurie gerai moka 
skolas ir yra patikimi skoli
ninkai, laimės, jie lengvai ir 
geresnėmis sąlygomis gaus 
paskolas. O dėl patikimų ir 
gerų skolininkų varžysis fi
nansinės institucijos. 

7. Kredito kortelių pro
centai pasiliks aukšti. Ko
dėl? Dėl to, kad mes neiš
mokome ieškoti ir naudoti 
mažesnių procentų kredito 
korteles. Vidutinis amerikie
tis pirkėjas ir toliau mokės 
16% ar 17% už kredito korte
lių paskolų procentus. Ban
kams patinka aukšti procen
tai — tai jų uždarbis. Jie siūlo 
visiems korteles, pašto dėžu
tės prikimštos įvairių kredito 
kortelių pasiūlų. Nors paskui 
jie dejuoja, kad naudotojai 
bankrutuoja ir jiems reikia 
padengti neužmokėtas skolas, 
tačiau iš tikrųjų taip nėra, 
kortelių davėjai kiekvienais 
metais įveda įvairių naujų 
mokesčių už kortelių naudo
jimą, jie turtėja, nes kitaip tik
rai nesiverstų tokiu verslu. 
Nors finansininkai sako, kad 
Amerikos ekonomija yra stip
ri, kad galėjo atlaikyti ir Azi
jos kraštų buvusį finansinį 
chaosą, bet dažnai ir specia
listai padaro klaidų, ir jų pra
našavimai ne visada išsi
pildo. 

O mes, paprasti vartotojai, 
turime ieškoti finansinių in
stitucijų, kurios moka aukš
čiausius procentus už santau
pas, aukščiausius procentus 
už CD ir t.t. O skolinantis 
ieškoti paskolų mažiausiais 
procentais ir geriausiomis są
lygomis. 

8. Labai svarbu. Pasida
rykite kopijas savo visų kredi
to kortelių (abiejų pusių) ir 
laikykite jas saugioje vietoje. 
Pametus ar kam nors pavogus 
jūsų kredito korteles, turėsite 
informaciją, kam ir kur turite 
apie praradimą pranešti. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne", 2/25/98. 

PENSIJŲ PLANAI IR 
SKOLA 

įvairiuose pensijų planuose 
padėti pinigai dažnai, ypač 
prireikus, gundo juos paimti 
ar iš tos sąskaitos pasiskolin
ti. Bet taip daryti yra rizikin-
fa ir gali jums daug kainuoti, 

iūrėkite ką specialistas fi
nansininkas Frank Roche iš 
Bostono įstaigos „Buek Con-
sultant Inc." sako: „Nebent 
jūsų darbas yra garantuotas ir 
saugus, reikia gerai apgalvoti, 
prieš skolinantis pinigus iš 
401(k) pensijos plano. Jeigu 
jūs iš to plano pasiskolinate, o 
paskui apleidžiate tą darbo
vietę, nesvarbu, kokiu būdu: 
ar savo noru, ar būnate atleis
tas, jūsų skola mokesčių po
žiūriu bus laikoma pinigų iš
ėmimu. Yra pora išimčių. 

1. Jūsų darbdavys gali jums 
duoti šiek tiek laiko tą skolą 
grąžinti. Dažnai duodama 30 
dienų. Kada jūs tą skolą už
mokate, tada galite visą 401 
(k) sąskaitą išimti ir perkelti į 
IRA arba jūsų kitos darbo
vietės pensijos planą, tuo bū
du išvengiant mokesčių. 

2. Yra darbdavių, kurie lei
džia darbininkams užmokėti 
401(k) skolą pamažu, net ir 
tada, kaip darbininkas aplei
džia darbovietę. 

Jei šitos dvi išimtys jums 
negalioja, turėsite vargo su 
mokesčiais. Federalinių mo
kesčių požiūriu, skola nebus 
skola, o tik pinigų išėmimas iš 
pensijos plano. Ir taip jums 
reikės mokėti už tą sumą mo
kesčius. Ir, jei jūs dar nesate 
59 1/2 metų, jums gali reikėti 
mokėti 10% pabaudą už pi
nigų išėmimą iš to pensijos 
plano. 

„Fidelity Investments" turi 
išleidus 21 puslapio knygelę, 
pavadintą „Leaving or Chan-
ging Jobs". Toje knygelėje pa
aiškinta apie įvairius planus, 
skolinimąsi iš tų planų ir t.t. 
Knygelę galima gauti nemoka
mai, paskambinus 800-544-
4774. 

Prieš išimant ar skolinantis 
iš pensijos planų pinigus, pir
ma gerai apgalvokite ir susi
pažinkite su visomis mokesčių 
bei pensijos planų taisyklė
mis. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne", 2-25-98. 

Jaunas žiūri į ateitį, senas į 
praeitį. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1998 m. kovo 7 d. 

DVIDEŠIMT 
PENKERIŲ METŲ 

MIRTIES SUKAKTIS 
Šių metų kovo 7 d. sueina 25 

metai, kai mirė mūsų brangusis 
Tėvelis 

A.tA. 
VLADAS 
NORUSIS 

Minint šią sukaktį, šv. Mišios bus aukojamos kovo 
28 d., 5 vai. vakare, Pal. J.Matulaičio misijoje. Prašome 
maldoje prisiminti mūsų a.a. Tėvelį ir a.a. Mamytę. 

Rasa, Irena, Marija ir Linas 

CLASSIFIED GUIDE 
ĮVAIRŪS 

Moteris 
ieško darbo 

lietuvių šeimoje. 
Gali gyventi kartu. 
TeJ. 773-581-6935. 

FOR RENT 
Fumished sleeping bedrm. for 

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

FOR RENT 
3 bedrm., 1-1/2 bath apt. 67 

St & Kolmar Ave. vic. Tel. 
773-767-6503 or 773-581-
5563. 

AŠTUONERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

Mūsų Mylimą Mamytę 

A.tA. 
ANTOINETTĘ MONDEIKĄ 

pakėlusią daug žemiško skausmo, Aukščiausias \ savo 
Amžinuosius Namus pašaukė 1990 m. kovo 13 d. 

Po gedulingų pamaldų Šv. Antano parapijos bažnyčioje, i 
Cicero, IL Amžinajam Poilsiui buvo palydėta ir palaidota 
šalia savo vyro a.a. muziko Adolfo Mondeikos, Queen of 
Heaven mauzoliejuje 1990 m. kovo 17 d. 

Aštuonerių metų mirties sukaktyje prisiminsime Ją 
su giliu liūdesiu, meile ir dėkingumu. Mirimo Dieną, 
kovo 13-tąją ir laidojimo dieną, kovo 17-tąją šv. Mišios 
už Jos sielą bus aukojamos 8 vai. ryto Šv. Antano 
bažnyčioje, o taip pat ir kitose bažnyčiose. 

Visus gimines, pažįstamus ir artimuosius nuoširdžiai 
prašome tose dienose prisiminti ir pasimelsti už mūsų 
mylimos Mamytės sielą. 

N u l i ū d ę d u k r o s Mari ja i r Te resė 

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

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

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

Directors of Eudeikis Funeral Home <EST 1908) 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO LITHUANIA 
4330 So. California 4605 So. Hermi tage 

ALL PHONES 
1-773-523-0440 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

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

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

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

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

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

ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-476-2345 

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

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
C H I C A G O A N D SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 1424 S. 5 0 AVENUE 
vVESTCHESTER, 10501 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 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 

Rytoj , s ekmad ien į , kovo 
8 d., yra d idžios ios mūsų 
t a u t o s d ž i a u g s m o š v e n t ė s 
— Nepriklausomybės atstaty
mo paskelbimo. Kovo vienuo
liktosios — paminėjimas, ren
giamas Amerikos Lietuvių 
tautinės sąjungos Pasaulio lie
tuvių centre. Lemonte. Mišios 
— 11 vai. r. Palaimintojo Jur
gio Matulaičio misijos bažny
čioje, po pamaldų akademine 
ir menine minėjimo dalis PLC 
salėje. Pagrindinę paskaitą 
skaitys dr. Jonas Valaitis, bus 
deklamacijų, tautinių šokių, 
atliekamų ..Grandies" ansam
blio, bus kuklios vaišės. Mi
nėjimui pasibaigus, visi kvie
čiami į ..Bočių" menę pasi
žiūrėti filmo iš prez. Valdo 
Adamkaus inauguracijos. 

Kartojame paga lbos pra 
šymą skaudžios nelaimės iš
tiktam lietuviui Aleksandrui 
Norvilui. J am padėti atidary
ta sąskaita Standard Federal 
Bank: Tikslus sąskaitos nr. 
yra 1113021498 (Aleksandras 
Norvilas Fund vardu;: banko 
skyriai yra Hickory Hills. Oak 
Lawn. Palos Heights. Orland 
Park. Dovvners Grove. Lom-
bard, \Villowbrook, Evergreen 
Park ir Čikagoje — 4192 S. 
Archer: 2555 W. 47th Str.. 
6141 S. Archer Ave. Kitus ad
resus galite rasti telefono abo
nentų knygoje. Aukas galima 
palikti ir ^Seklyčioje", 2711 
W. 71st Str., Chicago IL 
60629. pažymint, kad ji skiria
ma šiam tikslui. 

Vyresniųjų l ietuvių cen
tre, „Seklyčioje", kovo 11 d.. 
2 vai. p.p.. kalbės Rūta Sta
niuliene. Standard-TCF banko 
pareigūnė, tema ..Žmogus ir 
pinigai". Taip bus proga pa
matyti vaizdajuostė iš prez. 
Vado Adamkaus inauguracijos 
iškilmių Vilniuje. Šią istorinę 
vaizdajuostę iš Lietuvos par
sivežė Leonas Narbutis, kuris 
asmeniškai dalyvavo šventėje 
ir maloniai sutiko pasidalinti 
įspūdžiais su „Seklyčios" lan
kytojais. Po programos bus 
bendri pietūs. Visi kviečiami 
ir laukiami. Atvykite! 

Lietuvos prez idento prie
saiką Seime ir iškilmių iš
t raukas Vilniuje matysime PL 
centre. Lemonte. „Bočių" me
nėje, tuojau po Kovo 11 mi
nėjimo, kovo 8 d., sekma
dienį. Filmo t rukmė — 1 vai. 
Kava ir užkandžiai. Rengia 
LB Lemonto Socialinių rei
kalų skyrius. Visų laukiame. 

„Margučio H" paramai 
ruoš iamas pokyl is jau labai 
netoli — sekmadienį, kovo 8 
d., 3:30 vai. p.p., Jaunimo cen-

Buvę Pabaltijo universi
teto profesoriai ir studentai 
renkasi paminėti 52-ius me
tus nuo universiteto įkūrimo. 
Bendri pietus bus kovo 18 d., 
12 vai.. NIKOS" restorane, 
7600 S. Hariem Ave. Bridge-
view. IL. Norintieji pietuose 
dalyvauti, skambina Danutei 
Eidukienei 773-376-2153 arba 
Pranui Jurkui 630-834-2906. 

DRAUGO FONDAS 
4545 W. 63rd Stroot 

Chicago, IL 60929 
Te/. 773-585-9300 

REMKIME DRAUGO FONDĄ 
Prieš ketverius metus pra

dėtas Draugo fondas, kad jo 
lėšų investavimo pelnu būtų 
paremta dienraščio „Draugo" 
leidyba, kad pats fondo kapi
talas būtų „Draugo" išlaikymo 
užtikrinimas, visus kviečia 
prisidėti prie užsibrėžto tikslo 
— milijono dolerių sutelkimo. 
Mieliems Draugo fondo na
riams ir rėmėjams iki šiol jau 
sudėjus 705,668 dolerių kapi
talą ir 650,000 dol. investavus 
į „stocks" ir „bonds". Draugo 
fondo tur tas vertybių rinkoje 
jau yra, šiuo metu, arti milijo
no. 

Iš gauto pelno Draugo fon
das iki šiol išmokėjo 243,000 
dolerių ^Draugo" leidybai. Be 
Draugo fondo lėšomis nupirk
tų moderniškų kompiuterių, 
jų įrangos, spausdinimo ma
šinos ir subsidijų vasaros me
tu, „Draugo" leidyba būtų ne
įmanoma. 

Per ketverius metus gal ir 
įkyrėjome „Draugo" skaityto
jams su prašymais, su Drau
go fondo vajų laiškais. Kas 
mums padės, jei ne mes pa
tys? Amerikiečių priežodis sa
ko: „Dievas padeda tiems, ku
rie patys sau padeda" Vienin
telio lietuviško dienraščio iš
laikymas išeivijoje, kuris labai 
laukiamas ir Lietuvoje, yra ne 
tiek mūsų garbės reikalas, bet 
būtinybė mūsų pačių išsilaiky
mui svetimuose vandenyse, 

Čikagos ir apylinkių lietuviai p Adamkaus inauguracijos iškilmėse Vilniuje 
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lietuvybės išlaikymui už Lie
tuvos ribų dabartinei ir atei
nančioms mūsų kartoms. 

Kai Draugo fondo investavi
mai neša gerą pelną, reika
lingą dienraščio „Draugo" lei
dybos paramai, belieka tik 
greičiau priartėti prie jo mili
joninio kapitalo, kurio pelnas 
ne tik padėtų išlaikyti „Drau
gą" bet padidintų ir patį Drau
go fondo kapitalą. Praėjusiais, 
1997 metais, Draugo fondo pa
grindinis kapitalas investa
vimuose atnešė 22-29% prie
auglį. Investavimų biržos nuo
lat augantis indeksas (Dow-
Jones) aiškiai rodo finansinį 
laimėjimą investuojant dabar . 
Kad Draugo fondo labai sėk
mingai dirbanti Investavimų 
komisija, vadovaujama pirm. 
Jono Vaznelio, galėtų ta i atlik
ti, reikalingi papildomi Drau
go fondo narių, garbės narių ir 
rėmėjų įnašai, reikalingi nauji 
Draugo fondo nariai ir rėmė
jai, su naujais įnašais. Milijo
nas jau netoli — jį užbai
kime. 

Draugo fondo 1998 m. pa
vasario vajaus laiškai j au pa
siekė visus „Draugo" skaityto
jus JAV ir Kanadoje. „Ne-
siųskime" jų į šiukšlių dėžę. 
Užpildę laiško atkarpą ir pri
dėję čekį „Draugas Founda

tion" vardu, įdėkite į pridėtą, 
adresuotą vokelį ir pasiųs
kime jį Draugo fondo adresu. 
Laiku suteikta parama yra 
dviguba parama. 

Tebūnie 1998 mi l i jono už
baigimo metai! 

Bronius J u o d e l i s 
DF Direktorių tarybos 

pirmininkas 

BUDĖKIME 
DĖL LIETUVOS! 
JAV LB įstaiga Vašingtone 

praneša, kad senatoriai John 
W. Warner (R-VA), Daniel 
Patrick Moynikan (D-NY) ir 
Jeff Birgaman (D-NM) pateiks 
Senatui pasiūlymą, pagal kurį 
JAV prezidentas turė tų už
tikrinti, kad Amerika nepri
sidės ir neskatins tolimesnio 
NATO praplėtimo mažiausiai 
trejus metus po pirmųjų trijų 
narių priėmimo. Tai užkirstų 
kelią Baltijos valstybėms, gali
ma sakyti, neribotam laikui. 

Kad šis pasiūlymas nepra
eitu Senate, reikia 67 senato
rių balsų prieš, bet j am priim
ti pakanka 51 balso. Todėl la
bai svarbu susisiekti su savo 
valstijos senatoriais ir pa
prašyti, kad jie balsuotų prieš 
šį pasiūlymą, o taip pat para
gintų kitų senatorių nestabdy
ti NATO praplėtimo. 

Pasiūlymas užtrenkti NA
TO duris, paliekant Lietuvą ir 
kitas dvi Baltijos valstybes 
..pilkojoje zonoje", bus disku
tuojamas Senate nuo š.m. 
kovo 9 d., todėl reikia greitai 
veikti 

Skambinkite savo senato
riams į kapitolių Vašingtone 
tel. 1-202-224-3121 arba 1-
800-522-6721 ir prašykite, kad 
sujungtų su sen. Richard J. 
Durbin ar sen. Carol Moseley-
Braun (ištariama „Bron"). 

Atlikite savo taut inę ir pilie
tinę pareigą, pareikšdami sa
vo nuomonę senatoriams, ku
riuos patys išrinkome. Taip 
pat paprašykime jų atsakymo 
mums raštu, ypač jei siun
čiamas laiškas (rašytas siun
tėjo ranka, pasirašytas vardu, 
pavarde ir su adresu). Kadan
gi laiko nedaug, geriau šį 
kartą skambinti. 

Birutė A. V i n d a š i e n ė 
JAV LB Vidurio vakarų 

apygardos pirmininkė 

ALMOS FONDAS 
Šią savaitę Almos fondui 

aukojo: Akvi lė ir Benedik
ta s Karkliai iš Cleveland, 
OH, 300 dol.; dr. Daina Va-
riakojis. Chicago, IL, 100 
dol.; Ju l ius ir Pranė Pakal-
kai, Beverly Shores, IN, 50 
dol.; Vytautas ir Genovaitė 
Musoniai , Oak Lawn, IL, 50 
dol.; Vytautas ir Rūta 
Braz iūnai iš Milvvaukee, WI, 
50 dol.; Reg ina Andrijaus

k ienė , Orland Park, IL, 10 
dol. 

Almos Adamkienės ir Lietu
vos vargstančių vaikų vardu 
dėkojame visiems už aukas! 
Norint prisidėti, prašome ra
šyti čekius „Lietuvos Naš
laičių globa", pažymint, kad 
aukojama Almos fondui. Siųs
ti 2711 W. 71st Str., Chicago, 
IL 60629. Aukos nurašomos 
nuo mokesčių. 

Birutė Jasai t ienė 

Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinė ruošia Vlado Putvio 
paminėjimą kovo 8 d. Mišios 
bus aukojamos 10 vai. r., Ne
kalto M. Marijos Prasidėjimo 
bažnyčioje Brighton Parke, o 
minėjimas vyks tuoj po Mišių 
Šaulių namuose, 2417 W. 43rd 
Str., Chicago. Paskaitą skai
tys Pilypas Narutis, bus pro
gramos įvairybių. Visi šauliai 
ir visuomenė kviečiama daly
vauti minėjime. Bus ir vaišės. 

• P a i e š k o m e ! Lietuvoje 
gyvenančios Nąjolė Baltuškai
t ė ir Dalia Leimonaitė ieško 
vaikystės draugės Inos Danu
t ė s Naruševič iūtės , kuri ka
daise gyveno Aukštoje Pane
munėje. Prašau rašyti: Stasys 
Goš tautas , M u i t i n ė s 7, bt. 
14/2,3000 Kaunas , Lietuva. 

(sk.) 
• Dėmesio l ietuviai! Nau

jas JAV imigracijos vizų tik
rinimas prasidės b a l a n d ž i o 
mėn. Pasibaigusias vizas galiu 
pratęsti. Žmonės iš kitų valstijų 
gali pasiųsti man duomenis 
paštu. E d . Š u m a n a s , 5701 
Linden, La Grange, IL 60525, 
tel. 1-708-246-8241. 

(sk.) 
• N a m a m s 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 C e r m a k R o a d . 
Tel. (773) 847-7747. 

(sk.) 
• Automobi l io , n a m ų ir 

l igos draudimas atvykusiems 
iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas ALauraitį, 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 aplankykite 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 
jis padarytas, kaip jau buvo 
jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir 
Vi l imas Nelsonai . Tel. 773-
233-6335. 

(sk.) 
• DĖMESIO! VIDEO APA

RATŲ SAVININKAI! Norėda
mi tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 3533 
S A r c h e r 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. SECURITY" ko
rtelę, vairavimo leidimą (driv-
er's l icense) ir vizų pratesimą. 
Ed. Šumanas, te l . 1-708-246-
8241. 

(sk.) 
• Ba lzeko l ietuvių kul

tūros muz ie jus ieško spau
dos atstovo/vės. Reikia mokėti 
anglų ir lietuvių kalbas, rašyti 
rašomąja mašinėle. Pilnas ar
ba pusė darbo krūvio. Prašo
me siųsti reziume: Curator, 
Balzekas Museum of Lithu-
anian Culture, 6500 S. 
Pulaski Rd. Chicago, IL 
60629. 

(sk.) 
• Paža i s l io v ienuolynas 

— archi tektūros šedevras! 
„Saulutė", Lietuvos vaikų glo
bos būrelis, kviečia visus pa
sižiūrėti 1997 m. vasaros Mu
zikos festivalio koncertų, įvy
kusių Pažaislyje, vaizdajuos
tę. Penktad ien į , balandžio 
3 d., 7 v.v. Boč ių menėje . 
Pasaulio lietuvių centre, Le
monte, IL. Praleiskite penkta
dienio vakarą, besiklausydami 
puikios muzikos Pažaislyje! 

(sk.) 

• BALTIC MONUMENTS, 
1108 Amber Drive, Lemont, EL, 
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-

č ius , 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 Bacevič 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. Skambinti 
teL (773) 284-0100. 

(sk.) 
• Siuntiniai į Lietuvą bus 

laiku pristatyti V e l y k o m s , 
je igu atvesite juos į B a l t i a 
Erpress Co. iki kovo 11 d. 
Balt ia Erpress , 8327 S. Pu
laski Rd., Chicago, BL 60652, 
tel . 1-800-SPARNAI arba 1-
800-772-7624. 

(sk.) 
• „Skambėk, pavasarėli!" 

Lemont „Žiburėlio" Montessori 
mokyklos madų paroda bus 
sekmadieni, kovo 15 d., 12:00 
v a i . p.p., Drury Lane, Oak 
Brook salėje. Stalų ir pavienių 
asmenų rezervacijas priima 
Daina Siliūnienė, tel. (630)-
852-3204. 

(sk.) 
• Prie 66 St ir Kedzie Ave. 

išnuomojamas 3 kamb. bt. su 
virtuvės įrengimais ir apšil
dymu $380 į mėn. Skambinti 
708-425-7160. 

(sk.) 

• A a. Barboros Skali-
š i e n ė s atminimui per jos sū
nų Eduardą Skališių, „Saulu
tei", Lietuvos vaikų globos 
būreliui, buvo suaukota $385. 
„Saulutė" reiškia nuoširdžią 
užuojautą per „Saulutę" rėmu
siems vaikutį Lietuvoje — a.a. 
Barbora Skališienės šeimai 
bei artimiesiems ir dėkoja au
kojusiems, Aukojo: E. Švažie
nė, E. Kružikienė, A. J. Kava
liūnai, R. V. Kazlauskai, V. 
Barsčiauskienė, R. V. Pace-
vičiai, M. Neumanienė, M. 
Ogrin, LA. Maciukevičiai, L. 
Špokas V. Špokaitė, L V. 
Špokai, A. Petroliūnienė, J. A. 
Šliteriai, E. Scarbalis, B. Po
cius, H. Kiaupa, J. Benson. 
Ačiū už paramą vargingai gy
venantiems Lietuvos vaiku
čiams. 

(sk.) 

TĖVIŠKĖS EV. LIUTERONŲ 
BAŽNYČIA 

6641 S. Troy St., Chicago, 
IL 60629 

10:30 vai. ryto sekmadieniais 
lietuviškos pamaldos 

ir sekmadienine mokykla 

Vyskupas Hansas Dumpys, 
Tel.: 708-386-3269 

ADVOKATAS 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 SJulaaki Rd., Chicago, IL 60629 

(1/2 bL į Siaury nuo Balzeko muziejaus) 
TeL 773-582-4500 

14325 S. Bell Rd., Lockport, H. 60441 
TeL 708-301-4866 

Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilines ir kriminalinės bylos 

6247 S-Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 

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

Šefttad. 9 v J . iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 

Vytenis Lietuvninkas 

4536 W 6 3 t h Street 
Chicago, IL 60629 

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

Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAI 
L&ane & LFeyman 

40 metų patirtis ir profesionali 
pagalba imigracijos bei k i tose 
teisinėse srityse. 
5213 &ArcherAve, Chicago, IL 60632. 
TeL 847-361-7636 (kalbame lietu
viškai). Mes jūsų paslaugoms 24 vai. 
per parą. 7 d. per savaite. 

• „Saulute" Lietuvos vai
kų globos būrelis, dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, in
validams vaikams bei daugia
vaikėms šeimoms Lietuvoje. 
Aukojo: -Danutė Ciparienė 
$420, a.a. Vlado Samsono 
atm.; Nijolė Kersnauskaitė $20; 
po $240 tęsti našlaičio metinę 
paramą — Meilutė ir Paul Ku-
sak, Jonas Rugelis. Labai 
ačiū! „Saulutė", 419 Weid-
ner Rd.,Buffalo Grove, BL. 
60089, tel. (847)537-7949, 
TAXID #36-300-3339. 

(sk.) 
• Baltimorės Pensininku 

klubas per sekretorę Aldoną 
Jonauskienę, atsiuntė $150 ir 
nori remti vieną našlaitį Lie
tuvoje. Dėkojame Jiems! „Lie
tuvos našlaičiu globos" ko
mitetas, 2711 West 71 st. 
Str. Chicago IL 60629. 

(sk.) 

• Anglų kalbos kursai 
pradedantiems! Antradienį 
ir penktadienį 7 v.v. Pasaulio 
Lietuvių centre. Kreiptis: tel. 
(630)243-8446 / (630)243-0791. 

Kursų pradžia kovo 10 d. 7 
v.v., Socialinių Reikalų sky
riaus kambaryje prie keltuvo 
apatiniame aukšte. 

LB Lemonto apylinkės so
cialinių reikalų skyrius. 

(sk.) 

• Šv. Kazimiero parapijos 
klubas rengia prel. Ignui 
Urbonui išeinant į pensiją iš
leistuves. Išleistuves kovo 29 
d. Sherwood Country Club, 
580 Joliet-Schererville, IN. 
Pietūs 1 vai. p.p. Dėl rezerva
cijų prašome kreiptis: V. Ruz
gą, tel. 630-243-9452, K 
Bolt, tel. 219-942-8998 K Do
markas, tel. 219-838-3176. 

(sk.) 
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