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Europa susivienys 
bendradarbiaujant miestams 

Varšuva, balandžio 3 d. 
(BNS) — Vietos bendruome
nių bendravimas sudaro pa
grindą artimiems, tikrai drau
giškiems Lietuvos ir Lenkijos 
santykiams svarbiausiu lygiu 
— žmonių santykiams. Savi
valdos institucijų bendradar
biavimas labai vertinamas 
šiandienos Europoje kaip vie
nas žemyno integraciją skati
nančių veiksmų, pažymima 
Lietuvos ir Lenkijos prezi
dentų Valdo Adamkaus ir 
Aleksander Kwasniewski svei
kinime pirmojo abiejų valsty
bių savivaldybių forumo daly
viams. 

Ši mintis vyravo baigiama
jame forumo posėdyje Varšu
voje. Tiek Lietuvos, tiek Len
kijos savivaldybių atstovai pa
brėžė, kad „reikia kurti ne tik 
suvienytą valstybių, tautų, re
gionų, bet ir savivaldybių Eu
ropą". 

Dvi dienas apie 150 Lietu
vos savivaldybių darbuotojų 
lankėsi 53-juose Lenkijos mies
tuose, miesteliuose ir kaimų 
valsčiuose. Susitikimuose at
naujinti prigesę dvišaliai ry
šiai, užsimezgė naujų pažin

čių. 
„Labai bijojome, ar forumas 

pavyks, tačiau jis pranoko vi
sus mūsų lūkesčius ir, be jo
kios abejonės, davė daug nau
dos", sakė Lietuvos savival
dybių administracijos direk
torius Edvardas Jalinskas. 

Pagrindinis forumo rengė
jas, Varšuvos miesto preziden
tas Marcin Swiecicki sakė, 
kad susitikimo dalyviai ne tik 
mokėsi, tačiau ir pasikeitė 
patyrimu. Jo nuomone, Lenki
jos savivaldybes sudomino lie
tuviškos ligonių kasos, kurių 
Lenkijoje dar nėra. 

Lietuvos savivaldybių aso
ciacija pasirašė susitarimą dėl 
tolesnio bendradarbiavimo su 
Lenkijos miestų sąjunga, Len
kijos metropolijų unija, Lenki
jos kaimo valsčių sąjunga bei 
Lenkijos miestų ir miestelių 
unija. 

Forumas užbaigė kaip nie
kada turtingą lietuvišką sa
vaitę Lenkijoje — įvyko prezi
dento Valdo Adamkaus vizi
tas, buvo pasirašyta Vilniaus 
ir Varšuvos bendradarbiavimo 
sutartis. 

Saugumas turi būti pasiruošęs 
galimoms provokacijoms 

Vilnius, balandžio 3 d. 
(BNS) — Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis ragina 
atitinkamas tarnybas būti 
pasirengusias galimoms anti
semitinėms provokacijoms Lie
tuvoje. 

Penktadieni išplatintame 
pareiškime Lietuvos parla
mento vadovas primena, kad 
prieš kelias dienas kalbėda
mas apie didinamą spaudimą 
Baltijos valstybėms, pažymė
jo, kad paprastai tokiais atve
jais reikia laukti ir antisemiti
nių provokacijų. 

„Po trijų dienų šie žodžiai 
pasitvirtino. Sprogimas prie 
sinagogos nugriaudėjo Rygoje, 
nes ypatingas dėmesys šiuo 
metu skiriamas Latvijai", 
pabrėžia V. Landsbergis. To
dėl, mano jis, Lietuvos saugu
mo ir tvarkos palaikymo tar
nybos turi būti pasirengusios 

panašiems išpuoliams Lietu
voje ir „pasistengti užkirsti 
jiems kelią". 

Ketvirtadienio naktį sprogi
mas Rygos senamiestyje prie 
sinagogos apgadino jos fasadą, 
išdaužė langus ir išvertė du
ris, laimei, niekas iš žmonių 
nenukentėjo. 

V. Landsbergio nuomone, 
„neatsitiktinai sutampantys 
veiksmai" gali būti ir ta
riamųjų nacių suaktyvėjimas 
Šiauliuose bei Rusijos ketini
mai atidaryti savo konsulatą 
šiame mieste. 

Praėjusią savaitę Šiauliuose 
veikianti Lietuvių nacionalso-
cialinė vienybės sąjunga pa
reiškė nebedarysianti kompro
misų, siekdama organizacijos 
įregistravimo, o Rusija jau ke
lerius metus siekia atidaryti 
savo konsulatą Šiauliuose. 

Žurnalistai už šmeižtą 
nuteisti laisvės atėmimu 

Kaunas, balandžio 3 d. 
(Elta) — Pirmą kartą Lietuvos 
teismų istorijoje šmeižto sklei
dėjams pritaikyta laisvės atė
mimo bausmė. 

Po penktadienį paskelbto 
Kauno apygardos teismo nuos
prendžio žurnalisto Vido Ma
čiulio garbės ir orumo pažemi
nimu apkaltintas „Europos" 
laikraščio vyriausiasis redak
torius Jaroslavas Banevičius 
bei redaktorius Povilas Gon-
čiaras buvo suimti teismo sa
lėje. 

J. Banevičius nuteistas vie
nerius metus kalėti griežtojo 
režimo, o P. Gončiaras — ben
drojo režimo pataisos darbų 
kolonijoje. 

Nors kovo 27 d. teismo po
sėdyje valstybinį kaltinimą 
palaikiusi Kauno miesto apy
linkės prokurorė Jūratė Jaku-
bonienė savo kaltės nepripa
žinusiems teisiamiesiems pa
siūlė griežčiausias už šmeiži
mą bei įžeidimą numatytas 
bausmes, daugelis tikėjosi, 
kad bus apsiribota baudomis 
ar visuomeninio poveikio prie
monėmis. 

Todėl, kai pareigūnai nu

teistiesiems be didelių ceremo
nijų uždėjo antrankius ir nu
lydėjo juos į specialų automo
bilį, net neleidę atsisveikinti 
su vaikais ir žmonomis, ne
smagiai pasijuto net šią bylą 
formaliai laimėjęs Lietuvos 
televizijos Kauno skyriaus di
rektoriaus pavaduotojas V. 
Mačiulis. 

Šiap ar taip, teismas pri-

Nuotr.: (Iš kairės) JAV diplomatas ir finansininkas Rich.ird C. Holbrooke susitiko su Lietuvos mimst.ru pirmi-
' Eltai ninku Gediminu Vagnoriumi ir finansų ministru Algirdu bemeta 

JAV Baltijos valstybes tu r i 
skirstyti pagal jų ekonomiką 

Vilnius , balandžio 3 d. 
(BNS) — Jungtinės Valstijos 
nepakankamai vertina Lietu
vos ekonomikos pasiekimus, 
pareiškė JAV verslininkas ir 
diplomatas Richard Holbroo
ke, pabrėždamas, kad Vakarai 
privalo išskirti atskirų Balti
jos valstybių ekonominę padė
tį. 

Jis kalbėjosi su žurnalistais 
penktadienį Vilniuje po susiti
kimo su Lietuvos ministru pir
mininku Gediminu Vagnoriu
mi. 

„Manau, kad Lietuvos eko
nomikos pasiekimai kol kas 
nėra pakankamai įvertinti 
Jungt inėse Valstijose. Vaka
ruose vis gyvuoja tendencija 
nediferencijuoti trijų Baltijos 
valstybių ekonominės padė
ties", sakė R. Holbrooke. „Jų 
s t ra teginė padėtis vienoda, 
bet ekonominė — skiriasi, 
todėl svarbiausia yra deferen-
ciacija. Tai būtų kita Lietuvos 
prisistatymo pasauliui fazė", 
sakė j is . 

R. Holbrooke penktadienį 
Vilniuje taip pat susitiko su 
Lietuvos Seimo pirmininku 
Vytautu Landsbergiu ir užsie
nio reikalų ministru Algirdu 
Saudargu. 

Pasak A. Saudargo, per su
sit ikimą buvo aptarti bendri 
politikos ir saugumo klausi
mai . R. Holbrooke, savo diplo
ma t inę karjerą pradėjęs sep
tintojo dešimtmečio pradžioje, 
tebėra JAV prezidento specia-

pažino, kad nuo 1994 metų iki 
pat šios bylos iškėlimo abu tei
siamieji „Europos" laikraštyje 
sistemingai skleidė melagin
gus prasimanymus apie V. 
Mačiulį ir jo šeimą. 

lusis pasiuntinys Kiprui. 
Tačiau šio privataus vizito 

metu R. Holbrooke, būdamas 
New Yorko „Credit Suisse 
First Boston" banko vicepirmi
ninku, pirmiausia atstovauja 
savo „tikrajai darbovietei". 

Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis atkreipė R. Hol-
brook dėmesį į tai, kad ameri
kiečių investicijos Lietuvoje 
pasitarnautų valstybės saugu
mui. 

„Turėjau progos pabrėžti, 
kad mes matome Amerikos in
vesticijas Baltijos kraštuose, 
ypač Lietuvoje, kaip labai 
svarbų taikos ir stabilumo 
veiksnį", sakė V. Landsbergis 
žurnalistams penktadienį po 
susitikimo su JAV diplomatu 
ir finansininku. 

Pasak Seimo pirmininko, 
tai yra šiek tiek kitoks taikos 
stiprinimo būdas, nei grynoji 
diplomatija, ir tai turi suvokti 
ir patys lietuviai. 

„Man labai buvo malonu 
girdėti jo labai gerus atsiliepi
mus apie Lietuvos dabart inę 
ekonominę padėtį, dinamizmą 
ir geras perspektyvas atei
čiai", kalbėjo V. Landsbergis. 

Pasak jo. Holbrooke patiki
no, kad New Yorko „Credit 
Suisse First Boston" bankas, 
kur jis užima viceprezidento 
pareigas, ragina amerikiečius 
atkreipti dėmesį į Lietuvą 
kaip į perspektyvią valstybę 
investicijoms. 

„Mes matome Amerikos poli
tinį, diplomatinį ir investicini 
buvimą čia kaip labai svarbią 
mūsų nepriklausomybės at
ramą. Amerikiečiai taip pat 
nori čia būti ir veikti", pažy
mėjo Seimo pirmininkas. 

Dar du JAV Kongreso na r i a i 
tapo baltų draugais 

Nuotr.: Kauno apygardos teismo saloje ..Europos" laikraščio vyriausiajam 
redaktoriui Jaroslavui Banevičiui (dešinėjei ir redaktoriui Povilui Gonča-
rin 'antras iš kairės t policininkai uideda antrankius i Eltai 

Vašingtonas, balandžio 3 
d. (BNS) — Vašingtone vie
šinti Lietuvos Seimo delegaci
ja įkalbėjo dar du JAV Kon
greso atstovus įsijungti į 
Baltų draugu grupę, kurią 
įkūrė Kongreso nariai John 
Shimkus ir Dennis Kucinich. 

Prie grupės oo susitikimų su 
Lietuvos parlamentarais prisi
jungė Kongreso nariai Sam 
Gejdenson ir Atstovų Rūmų 
Procedūrų komiteto pirminin-

* Valstybę dažnai apgau
na studentai, su specialiais 
Vidaus reikalų ministerijos 
siuntimais studijuojantys tei
sę Vilniaus universitete. Pa
sak „Lietuvo- ryto", dar nuo 
sovietinių lai' J šioje aukštojo
je mokykloje sudaromos spe
cialios studcitų teisininkų 
grupės, kuriu pagrindinis pri
valumas — atskiras, daug ma
žesnis stojančiųjų konkursas. 
Su įstojusiai- studentais Vi
daus reikalų ministerija suda
ro sutartis. Mnisterija pasiža
da mokėti studentui stipendi
ją, o universitetui — sumokėti 
už mokymą vieno žmogaus 
mokymui ir .- ipendijai minis
terija išleidžia iki 4,400 litų). 
Baigę studijas, šie žmonės pri
valo 5 metus iirbti vidaus rei
kalų sistemoje. Tačiau tik 
maždaug trečdalis tokias stu
dijas baigusi j ų dirba vidaus 
reikalų sistemoje. Likusieji 
susiranda geriau apmokamus 
darbus, tačia i ministerijai pi
nigų negrąžina. Dėl to tenka 
net bylinėtis teisme. š w 

kas Gerald Solomon. pranešė 
Lietuvos URM. 

Šie ir kiti JAV įstatymų 
leidėjai dar kartą patvirtino 
savo paramą Lietuvos siekiui 
tapti NATO nare ir dvišalio 
bendradarbiavimo plėtojimui. 

Lietuvos delegacija dar susi
tiko su JAV prezidento specia
liuoju padėjėju Steve Flana-
gen, kuris pareiškė, jog JAV 
sveikina Lietuvos pasiūlymus 
dėl regioninio bendradarbia
vimo, išdėstytus prezidento 
Valdo Adamkaus pareiškime 
dėl santykių su Rusija. 

Susitikime kalbėta apie Bal
tijos valstybių ir JAV Charti
jos įgyvendinimą, prekybą ir 
investicijas bendradarbiavi
me kovojant su organizuotu 
nusikalstamumu. 

Seimo nariai taip pat susi
tiko su Vidurio ir Rytu Euro
pos koalicijos atstovais. Koali
cija apima 16 JAV organiza
cijų, vienijančių iš Vidurio ir 
Rytų Europos kilusius ameri
kiečius. Susitikime buvo 
kalbėta apie koalicijos paramą 
JAV politikai Rytu ;r Vidurio 
Europoje, NATO plėtimo pro
cesui. 

• Lenkijos p r e m j e r a s 
J e r z y Buzek po susitikimo 
Varšuvoje su Lietuvos prezi
dentu Valdu Adamkumi pa
reiškė, kad transporto eilės 
pasienyje yra „grynai biurok
ratizmo pasekme" ir ūkus 
pasienio postuose bus r ę s t a 
bendra Lietuvos ir Lenkijos 
kontrolė. BN-S 

Lietuva per savaitę 
(Trumpai iš visur apie viską) 

* Tarptaut in is val iutos 
fondas pageidautų, kad Lie
tuva paspartintų privatizaciją, 
sumažintų einamosios sąskai
tos deficitą ir pertvarkytų pen
sijų sistemą, pranešė laikraš
tis „Respublika" (04.03), ku
riame cituojamas TVF atsto
vas Lietuvoje Adalbert Knobl. 
Anot jo, TVF norėtų, kad Lie
tuva greičiau vykdytų ne tik 
valstybinių bankų, bet viso li
kusio valstybinio ūkio privati
zavimą. Kai kurie Vakarų spe
cialistai teigia, kad einamo
sios sąskaitos deficitas gali 
priversti nuvertinti valstybinę 
valiutą, ypač tur int omenyje 
tai. kad Lietuva palaipsniui 
atsisako valiutų valdybos. 
Anot Knobl, jei bus panaikinta 
valiutų valdyba, labai svarbu, 
kad centrinis bankas nebūtų 
politiškai įtakojamas. Lietuvai 
stojant į Europos Sąjungą, bet 
kuriuo atveju reikės įgyven
dinti pensijų reformą. :Rejters> 

• Prezidentą Valdą Adam
kų rimtai „sugriebęs" gripas 
suardė jo penktadienio darbo 
planus. Prezidentui, kamuoja
mam pakilusios temperatūros, 
kosulio ir slogos, teko atsisa
kyti planuotų susitikimų su 
pasaulio muzikos legenda Ye-
hudi Menuhin ir JAV specia
liųjų užduočių ambasadoriumi 
Richard C. Holbrooke. V. 
Adamkus dirigentui Y. Menu
hin turėjo įteikti Gedimino I 
laipsnio ordiną, o su R. Hol
brooke — aptart i politikos ir 
privataus verslo reikalus. Lie
tuvos vadovas sunegalavo vizi
to į Lenkiją išvakarėse antra
dienį. Vizito programą jis 
įvykdė visiškai, nors tai parei
kalavo nemažai pastangų. V. 
Adamkus, gydytojų patarimu, 
iki balandžio 9 d. dirbs na
muose. 

* Lietuvos vyriausybė 
nutarė skirti 300,000 litų 
įnašą į tarptautinę Bosnijos ir 
Hercegovinos ekonomikos at
kūrimo programą ir už šias lė
šas iš Panevėžio stiklo fabriko 
pirkti statybines medžiagas. 
1996 m. Lietuva jau skyrė mi
nėtoms valstybėms 300,000 li
tų, už kuriuos Sarajevą buvo 
nugabentas langų stiklas. .Eita. 

* G e n e r a l i n ė s p r o k u r a 
t ū r o s a t s t o v a s spaudai pra
nešė, jog pakartotinai ištyrusi 
kauniečio Vlado Puodžiaus, 
kuris mirė kovo viduryje per 
įtūžusios minios incidentą su 
Europo.- reikalu ministre Lai
ma Andrikiene, palaikus, ko
misija nustatė, kad jis mirė 
dėl sutrikusios širdies veiklos. 
Autoavarijai būdingų sužaloji
mų nerasta. V. Pundziaus gal
vos sužeidimai atsirado mir
ties momentu ar betarpiškai 
prieš tai ir negalėjo būti mir
ties priežastimi, pranešė ko
misija. Sveikam žmogui toks 

•įžeidimas kvalifikuojamas 
kaip lengvas kūno sužaloji
mas. 

* Lietuvos AIDS c e n t r e 
į r eg i s t ruo t i dar du Žmogaus 
imunodeficito viruso <ŽIV) in
fekcijos atvejai. Abu užsikrė
tusieji asmenys yra klaipėdie
čiai, vartoję narkotikus. Lie
tuvos AIDS centre registruo
jamu užsikrėtusiu ŽIV asme
nų sąrašas jau artėja prie 100. 
Sąraše vyrauja vyrai, moterų 
užregistruota tik 9. Daugiau 
kaip puse užsikrėtusiųjų su
daro klaipėdiečiai, beveik treč-
dalj nemanai. 1!,)98 m. 
jau įregistruota 14 naujų ŽIV 
infekcijos atveju. :BNS' 

* Lietuva baigia statyti 
naują kontrolės postą Medi
ninkuose prie Baltarusijos sie
nos. Pro naująjį postą galės 
važiuoti daugiau nei 2,900 au
tomobilių per parą. Dabartinio 
posto pralaidumas — 700 au
tomobilių. Posto atidarymas 
yra ypač aktualus, nes Medi
ninkuose nuolat nusidriekia 
ilgos eilės krovininių automo
bilių, laukiančių įvažiavimo į 
Baltarusiją. Postas pradėtas 
statyti 1997 m. Statybą, ku
rios sąmata viršija 24 mln. 
litų, finansuoja Lietuvos vy
riausybė ir ES programa 
PHARE. ,BNS. 

* Se imo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis gavo 
Europos Tarybos Parlamenti
nės Asamblėjos prezidentės 
Lėni Fischer laišką, kuriame 
ji dėkoja už sudarytą galimybę 
aplankyti Lietuvą š. m. kovo 
11-12 dienomis, už itin įdomią 
vizito programą. „Man buvo 
didelė garbė kreiptis per iškil
mes, skirtas aštuntosioms Ne
priklausomybės atkūrimo die
nos metinėms pažymėti. Tokiu 
būdu aš turėjau galimybę iš
reikšti pagarbą Lietuvos žmo
nių didvyriškumui, ryžtui ir 
didžiuliam laisvės troškimui", 
rašoma laiške. O M 

* „Lietuvos rytas" patei
kia nemažai statistikos apie 
šios kadencijos Seimo darbą. 
Pasirodo, iki šių metų sausio 1 
d. daugiausia įstatymų ir nu
tarimų projektų Seimui svars
tyti pateikė konservatorių 
frakcijos nariai — 457. LDDP 
frakcija pateikė 50 projektų, 
tačiau opozicija aktyviausiai 
rengė spaudos konferencijas. 

•Elta. 
* Special iai sudaryta ko

misija balandžio 3 d. pradėjo 
tirti lenkų žvejybos laivo „Kol-
181" ir Lietuvos jūrų laivinin
kystės kelto „Kaunas" susidū
rimo aplinkybes. Lenkų žvejy
bos laivas antradienį nusken
do Danijos teritoriniuose van
denyse, netoli Bornholmo sa
los. Laivo 8 žmonių įgulą pa
vyko išgelbėti. Manoma, kad 
avarija jūroje įvyko dėl blogo 
matomumo, kuris, tvyrojus 
tirštam rūkui, tesiekė 100 
metrų. 

* Aukšti sovietmečio Lie
tuvos v idaus reikalu siste
mos pareigūnai įsižeidė po to. 
kai buvo suabejota jiems ski
riamų valstybės pašalpų teisė
tumu. Penki buvusios milici
jos karininkai nusiuntė viešą 
laišką prezidentui. Seimo pir
mininkui ir ministrui pirmi
ninkui. „Nekomentuosime, ar 
mums priklauso, ar nepriklau
so pašalpos", rašoma laiške, 
priduriant, kad autoriai gau
na jas ne už nuopelnus sovietų 
imperijai, o kaip Lietuvos pi
liečiai. Dar primenama, kad jų 
pensijos yra gerokai mažesnės 
nei kolegų, baigusių tarnybą 
po 1991 m., ir nepadidėjo nuo 
tada. kai buvo įvestas litas. 

e\s. 

KALENDORIUS " 
Balandžio 4 d.: Sv. Izido

rius, vyskupas (560-636 m. Is
panijoje); Alėta, Algaudas. Ši
linis 

Balandžio 5 d.: Kančios 
f Verbų' sekmadienis. Sv. Vin
centas Ferrer. kunigas imirė 
1409 m.); Krescencija, Žygin
te. Rimvydas. 

Balandžio 6 d.: Didysis pir
madienis. Sikstas. Celestinas, 
Daugirutis, Žintaute. 

mailto:DRAUCAS@EARTHLINK.NET
http://mimst.ru


DRAUGAS, šeštadienis. 1998 m. balandžio 4 d. 

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

VYRESNIŲJŲ JAUNESNI 
NESKUBA PAKEISTI 

Pas ika lbėj imas su Ateit ininkų sendraugių sąjungos 
p irmin inku prof. dr. Algiu Norvilu 

— Pirmiaus ia , sveikina
me naujame poste! Nuo ka
da? Kuriam laikui? Kas dar 
yra valdyboje ir kokiose 
pareigose? 

— Ačiū už pasveikinimą. 
Nuo kada? Nuo pereitų metų 
birželio mėn.. taigi netrukus 
bus metai. Pagal s tatutą ASS 
centro valdybos kadencija tę
siasi trejetą metų. Valdyboje 
viso esame šeši žmonės: kun. 
Kęstutis Tr imakas — dvasios 
vadas, Nijolė Balčiūnienė — 
vicepirmininkė sendraugių 
stovyklos reikalams, Laima 
Braune — vicepirmininkė ypa
tingiems reikalams, Laima 
Šalčiuvienė — sekretorė, Rai
mundas Lapšys — iždininkas, 
ir aš pats — pirmininkas. Esu 
labai savo bendradarbiais pa
tenkintas, jaučiu j iems didelį 
dėkingumą. 

— Kokia dabart inė sąjun
gos apimtis? Ar vadovauja
te s endraug iams ateit inin
kams tik JAV ar ir kituose 
kraštuose už Lietuvos ri
bų? Kur d a b a r yra send
raugių skyria i , su savo val
dybomis , s a v o veikla? Kiek 
ASS narių sąrašuose? 

— Prisipažinsiu, jog send
raugių sąjungos apimtis dar 
nėra mums pilnai išryškėjusi. 
Norėdami geriau pažinti sąju-
gos padėtį, esame pradėję 
skambinimo į vietoves vajų. 
Susidaro įspūdis, kad vieto
vėse vyksta didelė permaina 
— matomai iš veiklos traukia
si vyresnioji kar ta , kurios jau
nesni neskuba pakeisti. O pas 
jaunesniuosius, kurie yra 
veiklon įsijungę, galima pas
tebėti aiškų pokytį pačios 
veiklos sampratoje. Jiems ne 
tiek svarbu veikti sendraugių 
apimtyje, kiek perteikti ateiti-
ninkijos idealus jaunesniajai 
kartai. Tačiau yra dar ir stip
riai veikiančių skyrių, kaip tai 
Detroito skyrius, kuriam va
dovauja Pranas Zaranka. ir 
Clevelando. kuriam vadovauja 
Birutė Kasperavičienė. Atsi
liepdami į kvietimą prisistaty
ti, abu šie skyriai atsiuntė val
dybos sudėtį, o Clevelandas 
net ir nario mokestį. Abu at
siuntė ir narių sąrašą. Todėl 
atsakant į klausimą, kiek na
rių sąrašuose, galiu tiksliai 
pasakyti, kad Detroito skyriu
je yra 64 nariai , o Clevelando 

— 117. Šiuo metu jaučiu, kad 
vadovaujame vien JAV Send
raugių sąjungai. Palaikome 
ryšį su kanadiečiais, su ku
riais, manau, teks dar tart is 
del tolimesnio bendradarbiavi
mo. 

— Kaip apibūdintumėte 
dabartinę ASS veiklą, jos 
krypti? Kokie yra ateit ies 
planai? Kaip ir kuo nariai 
gali pris idėt i? 

— Sudėtinga. Veikiame ke
liomis plotmėmis. Sendraugių 
stovyklos vyks tiek Dainavoje, 
tiek ir Kennebunkporte. Sten
giamės puoselėti sendraugių 
organizacinę veiklą. Tačiau, 
dabar, kad Amerikoje nebetu
rime centrinio ateitininkų or
ganizacijos organo, pergyvena
me didelę spragą, kurią ban
dome užpildyti, bet tai neleng
va. Esame sukvietę kelis ben
drus pasi tarimus su kitomis 
sąjungomis. Nors raidiškai už 
kitas sąjungas neatsakome. 

šiuo metu jaučiame didelę mo
ralinę atsakomybę padėti su
rasti naują MAS centro val
dybą arba rasti, kas bent su
ruoštų moksleivių vasaros sto
vyklą. Ateities planų yra įvai
rių, tačiau pats didžiausias 
yra: kar tu su kitomis sąjun
gomis sukviesti Amerikos 
ateitininkų suvažiavimą, ku
riame būtų sprendžiamas atei
tininkų persiorganizavimo 
klausimas. Džiaugiuosi, kad 
Laima Šalčiuvienė yra sutiku
si šiuo klausimu rūpintis. 
Svarbiausia, narius raginčiau 
kiek galima stiprinti veiklą 
vietovėse. Tik jausdami stiprų 
užnugarį, mes galėsime ryž
tingiau veikti. Prašome ir jų • 
kantrybės. 

— Kaip galima į ASS įsto
ti? Kur kreiptis? 

Jdomu, kad paklausėte apie 
įstojimą į ASS. J au pirmam 
aplinkraštyje, skirtame skyrių 
valdyboms, raginome visus 
ateitininkų vienetus bei vie
toves „atverti duris naujiems 
nariams". O toliau taip sako
me: „Gal yra tokių, kurie norė
tų įstoti į ateitininkų eiles, 
nes... prijaučia ateitininkų 
idealams, gal naujai atvyku
sius reikėtų paraginti. J iems 
reikėtų sudaryti sąlygas (pvz. 
per Šeimos šventę, stovyklose, 
pan.) duoti ateitininkų įžodį ir 
tapti pilnateisiais organizaci
jos nariais". Pagal statutą as
mens „priėmimas į ASS na
rius sprendžia skyriaus valdy
ba, gavusi jo pareiškimą raštu 
su dviejų ASS narių rekomen
dacija". ASS nariu gali būti 
buvę SAS, MAS nariai, bei as
muo, „pasižymįs lietuvišku su
sipratimu, giliu religiniu są
moningumu bei išsilavinimu". 
Be abejo, asmenys gali tiesio
giai kreiptis į ASS centro val
dybą žemiau nurodytu adresu. 
Tiesa, narius tvirtina centro 
valdyba. 

— Ar palaikomi kokie ry
šiai su Ateitininkų federa
cijos valdyba Lietuvoje? Su 
Lietuvos ateitininkų send
raugių sąjunga? 

Šiuo metu mūsų ryšiai su 
Lietuva yra daugiau indivi
dualaus pobūdžio. Pvz.. Laima 
Šalčiuvienė šiuo metu lankosi 
Lietuvoje, kur žadėjo susitikti 
su valdybų atstovais bei daly
vauti ateitininkų renginiuose. 
Prisipažinsiu, kad pastaruoju 
metu nelabai esame turėję lai
ko apie kokius ryšius ir pagal
voti, kai yra tiek daug kilę rū
pesčių mūsų pačių veiklos at
žvilgiu. Reikia tikėtis, kad, kai 
susidarys Amerikoje koks vie
nijantis ateitininkų organas, 
jisai galės spręsti koks turėtų 
būti ryšių su Lietuva palaiky
mo pobūdis bei forma. 

— Kun. Rimas Gudelis , 
buvęs Lietuvos Ateitininkų 
federacijos vicepirminin
kas, pasikalbėjime „Drau
ge" (1998.1.24) teigė, kad 
atei t ininkų organizacija 
Lietuvoje yra fragmenti
nė... Kad po Palangos kon
ferencijos, po tam tikrų ne
et i škų dalykų, iškilo ateiti
n inkų sąjūdyje vadovybės 
krizė. Kas jums apie tai ži
noma? Ar tos nesėkmės 
anoje Atlanto pusėje turi 
į takos mūsų veiklai čia, 
šioje vandenyno pusėje? 

Pas j aunuč ius Philadelphįjoje. Iš k.: prie vėliavos Laura ir Rima Šeš tokai tes . Sėdi — Kristijonas Vai tkus , Lina 
Šeš tokai tė , Onilė Šeštokienė, Živilė Vaitkienė — JAS CV na rė , a tvežus i J A S CV-bos paruoštus giesmynėlius, 
Vytukas Vai tkus ir Linas Vaitkus. • 

— Tiesiogiai — nieko, nes 
neteko Palangos konferenci
joje dalyvauti. Tik tiek žinau 
kiek ir kiti, kad nemažas skai
čius iš čia Palangos konferen
cijoje dalyvavusių grįžo labai 
sukrėsti bei nusivylę. Ir kiek 
tenka nugirsti, tas nusivyli
mas, ne vienu atveju, dar nėra 
atslūgęs. Iš savo pusės tiek 
galiu pridurti, kad, viešėda
mas ilgesnį laiką Lietuvoje pe
reitą pavasarį, įsitikinau, jog 
ateitininkų organizacija yra 
daug silpnesnė negu iki tol bu
vau įsivaizdavęs. Iki ji sustip
rės, dar truks nemaža laiko. 
Ar tie įvykiai gali mums čia 
atsiliepti? Abejoju, nebent, 
kas sugalvotų tą nesantaiką 
čia permesti. Mes stengiamės 
vadovautis šitokiu nusistaty
mu: visomis pastangomis puo
selėti ir stiprinti ateitininkų 
veiklą čia Amerikoje, nes tik 
tokiu būdu mes galėsime ilgai
niui ir Lietuvai daugiausiai 
padėti. 

— Vienu la iku sėkmingai 
vadovavote „Ateities" kny
gų leidyklai. Kas su ja atsi
tiko? „Ateities" knygų lei
dykla pagal ankstesnę 
Ateit ininkų federacijos 
konstituciją veikė Ateiti
ninkų federacijos ribose. 
Palangos konferencijoje 
priimta konstitucija, kuri 
ankstesnę pakeitė , jei nek
lystu, apie „Ateities" lei
dyklą nebeužsimena. Kas 
su šia le idykla atsitiko? 

— Matyt, taip ir dingo. Ta
čiau jos veikla tęsėsi, galima 
sakyti iki pat jos panaikinimo. 
Su Prano Kuraičio „Filosofijos 
raštų rinktinės" išleidimu pa
sidarė visai aišku, kad šiapus 
knygų leidimas darosi nebe
praktiškas. Knygoms paklau
sa nebedidelė, o jų persiunti
mas į Lietuvą brangus. Tačiau 
dar buvo pramatyta išleisti du 
veikalus. Vieną iš jų buvau 
paveldėjęs iš dr. Kęstučio Keb-
lio, kai iš jo perėmiau vado
vauti „Ateities" leidyklai. Tai 
Paskalio „Minčių" vertimas, 
atliktas kun. Aniceto Tamo
šaičio, SJ, prie kurio taip pat 
nemažai pasidarbavo Antanas 
Vaičiulaitis, dr. Viktorija 
Skrupskelytė ir, berods, Kazys 
Bradūnas. 

Žinojau taip pat. kad šio vei
kalo išleidimu, kol dar gyvas 
buvo, labai rūpinosi kun. Sta
sys Yla. Beesant pereitą pava
sarį Lietuvoje, užmezgiau ryšį 
su „Aidų" leidykla, su kuria 
pavyko susitarti dėl šios kny
gos išleidimo. Galiu pasi
džiaugti, kad ši knyga nese
niai pasirodė rinkoje. Ją gali
ma įsigyti „Aidų" leidykloje, 
Universiteto 4, 2001 Vilnius. 
Kitas mintyje turėtas veikalas 
buvo Antano Maceinos raštų 
rinkinys, skirtas kalbos klau
simui. Malonu, kad ta pati 
„Aidų" leidykla ruošiasi pana
šų veikalą išleisti dar šiais 
metais. Jei tai įvyktų, jausiu, 
kad mano darbas ..Ateities" 
leidykloje jau užbaigtas. 

ŠEIMOS ŠVENTĖ 
DETROITE 

Detroito Ateitininkų šeimos 
šventė šįmet bus švenčiama 
gegužės 17 dieną. Pradžia 
10:30 v.r. Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje šv. Mišiomis už gy
vus ir mirusius ateitininkus. 
Po Mišių, svetainėje bus iš
kilmingas posėdis, moksleivių 
įžodis, dr. Romualdo Kriau
čiūno žodis, jaunučių progra
mėlė ir užkandis. Dalyvauki
me visi! 

ATEITININKŲ 
STOVYKLOS DAINAVOJE 

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

Liepos 7-18 d. — Jaunučių 
ateitininkų stovykla. 

Liepos 2&rugpjūčio 2 d. 
— Sendraugių ateitininkų 
stovykla. 

Rugpjūčio 2-9 d. — „Heri-
tage" angliškai kalbančio jau
nimo stovykla. 

Rugsėjo 4-7 d. — Ateiti
ninkų studijų savaitgalis. 

Rugpjūčio 2 d. — Daina
vos metinė šventė ir rėmėjų 
suvažiavimas. 

RINKOSI 
JAUNUČIAI 

Detroito ir apylinkių 
„Aušros Vartų" kuopos susi
rinkimas įvyko š.m. vasario 21 
dieną. Mes susirinkime su-
siskirstėm į dvi grupes: penk
to, šešto, ir septinto skyriaus 
vaikai ėjo su Danute Sirge-
diene, o pirmo, antro, trečio, ir 
ketvirto skyriaus vaikai ėjo su 
Alma Jankiene ir Rita Gie
draitiene. Vyresni vaikai žiū
rėjo filmą „Lithuania: Land of 
Martyrs." Filmas buvo apie vi
sokius lietuviškus dalykus, 
apie Mariją, Jėzų, ir kryžius. 
Tame filme taip pat aiškino 
kodėl yra Kryžių kalnas ir jo 
reikšmę. Po filmo darėme 
kryžius iš pagaliukų. Jaunes
nieji darė vitražus iš popie
riaus ir žiūrėjo filmą apie šv. 
Bernadetą. 

Alaną Zombor 

STUDIJŲ DIENOS 
KENNENBUNKPORTE 

Ateitininkų studijų dienos 
Pranciškonų vasarvietėje vyks 
š.m. rugpjūčio 15-22 d. Prašo
ma nedelsiant registruotis: 
Franciscan Guest House, tel. 
207-9667-2011 

— Atrodytų, kad pamažu 
gal ir nyksta rašytas žodis . 
Jau keletą metų e s a m e be 
„Ateities" žurnalo. Kokios 
jūsų mintys rašyto žodžio 
klausimu? 

Taip, tokių ženklų esama, 
bet neturėčiau čia kokio aiš
kaus atsakymo. Kiek esame 
„rašyto žodžio" klausimą val
dyboje svarstę, sutariame, kad 
yra būtina turėti visiems 
Amerikos ateitininkams bend
rą spaudos leidinį. Man tik 
sunku įsivaizduoti, kad tokio 
darbo imtųsi kokia paskira 
sąjunga. Manau, tai bus vie
nas tų uždavinių, kuriuo turės 
rūpintis naujoji krašto valdy
ba. 

— Ar norėtumėte dar ką 
pasakyti šio skyriaus skai
tytojams? 

— Svarbiausia palinkėčiau 
visiems ištvermės šiame ne
lengvame persitvarkymo lai
kotarpyje. Raginčiau visus 
ateitininkus ištesėti šarvo įsi
pareigojimus, ateiti į talką 
ten, kur matoma veiklos trū
kumų. Taip pat kviečiu send
raugių skyrius, kurie dar nėra 
prisistatę, pranešti apie savo 
padėtį ASS centro valdybai 
šiuo adresu: 

A. Norvilas, 4036 W. 91st 
PI.. Oak Lawn, IL 60453. 

Ačiū tau, Romualdai, už su
teiktą progą pasidalinti minti
mis apie Sendraugių sąjungos 
veiklą bei rūpesčius. 

Kalbėjosi 
Romualdas Kriaučiūnas 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSMS, MD 

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

dubens srities, raumenų, vėžio, 
sužekSmų darbovietėje ir sporte bei 

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

East Dundee: 847-551-1212 
McHenry: 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberts Road 
HfcfcoryHMIs 

Tel. 708-596-2131 
ValanOos pagal susitarimą 
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OR. JANINA JAKSEVIČIUS 
JOKŠA 

6441 S. PulasM Rd., Chicago, IL 
Rez. 708-422-7807 
Kab. 773-582-0221 

Valandos susitarus 

OR LEONAS SEIBUT1S 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. K«dz» Av. 

Va! antrd 2-4 vp.p ir ketvd 2-5 v p.p 
šeštd pagal susitarimą 

Kabineto tai. 773-775-2880 
Namu. tol 708-448-55*5 

DR. KENNETHJ. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Danių gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 St„ Chicago, IL 
M 773-735-5558 

4707 S. Qilb«rt, La Granga, IL 
Tel. 708-352-4487 

DR. VIUUS MIKA1TIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDICAL CUNIC 
15806-127 St, Lamont, L S043B 

PruUauso Palos Community Hospital 
Sitvef Cross Hospaal 

Valandos pagal susitarimą 
T«L 706-257-2266 

DR. VILIJA KERELYTĖ 
Cniropraktmis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 S. Harlem, Bndgeview, IL 60456 

Tel. 708-594-0400 
Valandos pagal susitarimą 

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

Tirtey Pa/k. IL 60477 
706-614-6871 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DAUA JODVVAUS 
DANTU GYDYTOJA 

3800 Hkjraand Av*., Ste. 201 
(skersai garves nuo Good Samantan ligoninės) 

Downers Orove, IL 60615 
Tel. 630-960-3113 

Valandos susitarus 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

M. PĖTMš ŽLidšA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kab. tel. 773-586-3166 
Namų tel. 847-381-3772 
6745 West 63rd Street 

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

DR. ARVYDAS J.DAIUDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. Main St 
Mattesson, IL 60443 
Tel. 706-748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D..S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Te). 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

CarcHac Diagnosis, LTD. 
6132 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60629 
Tai 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.Ridgetand Ave. 
Chicago RkJge, IL 60415 

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

Tel. 773-735-7709 

DR. EUGUUS LEUS 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 WaJter SL, Lamort, IL 60439 
Tai. 815-723-1854 

7600 VV. Coiiege Dr. 
Paloe Heights, IL 60453 ~ 

Tai. 708-361-0010 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINES LIGOS 
Kab. 773-735-4477 

Rez. 708-246-0067 arba 706-246-6581 
6449 S. M a s t i Road 

Valandos pagai susnanmą 

DR. DANA M. SAUKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
VVestchester, IL60154 

Tai. 706-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

DR PETRAS KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tat 708-652-4159 atsakomas 24 vai 
1443 S. 501h Ava., Cicero 
Kasdien 1 vp.p, - 7 v.v. 

Išskyrus trečd.; šeštad 1 1 - 4 v.p.p. 

ARAS 2LIOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Oodan Ava.. Sufte 310 

NapirvtUa, IL 60563 

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

Tower1,SuKe3C 
Dovmera Grove, IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTU.. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas Bei chirurgija 
172 Schiller St., Elmhurst. IL 60126 

630-941-2609 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

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

Valandos pagal susitarimą 

DRDOMASLAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 Weet Ave. 
OrtandPark 

708-349-8100 
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ŽMOGIŠKO IŠSIPILDYMO 
PASLAPTIS 

Verbų sekmadienio skaiti
niuose, stebėdami Kristų, ma
tome ir sau pamoką. Kartais, 
kai aukojamės, kai visomis 
pastangomis siekiame kuo ge
riausiai, nuoširdžiausiai atsi
liepti į gyvenimo mums stato
mus iššūkius, mums atrodo, 
kad Dievas dar daugiau iš 
mūsų norėtų. Kai siekiame su 
Dievo pagalba ir tos aukos 
nepagailėti, galime būti per
keisti į naują žmogų, nuosta
biai peržengusį savo buvusius 
apribojimus, ir tuomet mu
myse išsipildo Kristaus paža
dai tiems, kurie juo seka. 

Šv. Rašto žinovas kun. Car-
roll Stuhlmueller pastebi, kad 
Kristaus iškilmingas įžengi
mas į Jeruzalę Verbų sekma
dienį (Luko 19:28-40) tiems, 
kurie tada s u juo buvo, atrodė 
kaip jo misijos pergalingas 
užbaigimas bei išsipildymas. 
„Visas mokinių būrys pradėjo 
džiaugsmingai šlovinti Dievą 
už visus stebuklus, kuriuos jie 
buvo regėję. Jie šaukė" „Garbė 
karaliui, kur is ateina Viešpa
ties vardu! Ramybė danguje, 
šlovė aukštybėse!" Galbūt net 
angelų chorai jungėsi į šią 
džiaugsmo ir garbinimo gies
mę. 

Senojo Testamento skaiti
nyje girdime apie Kenčiantįjį 
Tarną, kuris taip pat pabaigė 
ilgą pasiruošimo metą (Izaijo 
50:4-7). Dabar jis jau turi „iš
kalbų liežuvį", anot jo: „kad 
sugebėčiau meilingu žodžiu 
stiprinti nuvargusius". Dievas 
j am „atvėrė ausį" ir jis „kaip 
mokinys j o klauso". Jo širdis 
yra jautri kitiems, jis sugeba 
pakelti pažemintuosius ir nu
skriaustuosius. 

Ir kai t iek Kenčiantysis Tar
nas Senajame Testamente, 
t iek ir Jėzus Naujajame, buvo 
tobulai paruošti — pasiekę 
savo tarnystės pašaukimo 
viršūne, Dievas jų paprašė 
iškentėti atmetimą ir būti 
kankiniais. Dievas paprašė, 
kad jie laisva valia paaukotų 
visa geriausia, ką buvo pasie
kę , kad daba r jau jie patys 
būtų paaukoti Dievui, ne tik 
savo pasiekimais, bet ir visu, 
kas jie yra. Iš tiesų, rašo kun. 
Stuhlmueller, tik tuomet, kai 
pražuvo visa, dėl ko jie dirbo 
ir aukojosi, kai buvo visiškai 
užgesinti visi jų gabumai ir 
dovanos, tik tuomet pasaulis 
suvokė, koks tobulas ir vi
siškas buvo jų pasišventimas 
jų Tėvui — Dievui. Krikščio
niškoje tradicijoje Kenčianty
sis Tarnas pranašo Izaijo kny
goje suprantamas kaip pra
našystė apie Jėzų kaip tik dėl 
didelio panašumo tarp Jėzaus 
ir jo. 

Kaip primenama mums 
giesmėje iš šv. Pauliaus laiško 
Filipiečiams (FU 2:6-11), Jė
zaus jau buvo atsižadėjęs vis
ko. Nors jis buvo Dievas — ly
gus Tėvui ir Šventajai Dvasiai 
ir garbe, ir kilnumu nuo pat 
amžių pradžios ir visiems lai
kams, jis „apiplėšė pats save, 
priimdamas tarno išvaizdą ir 
tapdamas panašus į žmones". 
Bet dabar, j am suaugus į 
brandų, sėkmingai savo misiją 
vykdantį žmogų, Tėvas jo 
prašė, kad jis atsižadėtų ir to: 
kad paaukotų ir savo žmo
gišką gyvybę: kad jis „nusiže
mintų, tapdamas klusnus.. . 
iki kryžiaus mirties". 

Bet net ir kai sunku, kanki
nio mirtis kaip plėšrus liūtas 
tykojo Jėzų ir vėliau jau jį 
draskė, ji negalėjo paliesti 
Jėzaus vidinės ramybės, ku
rioje likdamas jis net ir mir
ties akivaizdoje buvo jau t rus 
ir kitų pergyvenimams. Šv. 
Luko evangelijoje Jėzus ver
kia Jeruzalės: „O kad tu 
šiandien suprastum, kas t au 
atneša ramybę! Deja... jie par
blokš ant žemės tave ir tavo 
vaikus su tavim ir nepaliks ta
vyje akmens ant akmens, nes 

tu nepažinai savo aplankymo 
meto" (Lk 19:42-44). 

Šv. Luko kančios aprašyme 
Jėzus yra parodomas pa
sinėręs maldoje į savo dan
giškąjį Tėvą, bet taip pat jau
trus net mažiausiems jo ap
linkoje esančių žmonių porei
kiams. Alyvų darže, nors pats 
meldėsi taip karštai , kad J o 
prakaitas pasidarė tarsi tiršto 
kraujo lašai", jis prisiminė 
savo mokinius ir atsikėlęs juos 
paskatino: „Kelkitės ir mels
kitės, kad nepakliūtumėte į 
pagundą". Kai jau išduotas 
buvo tardomas, j i s atsigręžė 
ir pažvelgė į Petrą", kuris ką 
tik buvo tris kart jo išsiža
dėjęs. Koks atleidžiantis ir at
jaučiantis turėjo būti Jėzaus 
žvilgsnis, jei pamatęs Jėzų, 
„Petras atsiminė j am pasa
kytą Viešpaties žodį... ir išėjęs 
graudžiai pravirko". 

Pakeliui į Golgotą sutikęs jo 
verkiančias moteris, jis jų 
maldavo: „Jeruzalės dukros! 
Verkite ne manęs, bet verčiau 
savęs ir savo vaikų!" Kalamas 
prie kryžiaus jis prašė, kad jo 
Tėvas atleistų jo kankinto
jams, „nes jie nežino ką darą". 
Pats būdamas arti mirties, 
guodė besigailintį plėšiką: 
„Dar šiandien su manimi būsi 
rojuje", ir Jėzaus paskutiniai 
žodžiai buvo galingas šauks
mas: „Tėve, į tavo rankas ati
duodu savo dvasią". 

Tiek iš Kenčiančiojo Tarno, 

Po Toronto vyrų choro „Aras" koncerto Jaunimo centre kovo 29 d. Iš kairės: Marija Remienė, „Draugo" direk
torių valdybos pirm. ir koncerto rengėja, žurn. Edvardas Šulaitis, choristas Juozas Krištolaitis ir Jūra Bakai-
tienė. 

GAVĖNIOS APMĄSTYMAI 
AURELIJA M. BALAŠAITD3NĖ 

Keturios dešimtys dienų 
tarp Pelenų dienos ir Velykų 
yra dvasinio pasiruošimo Kris
taus prisikėlimui laikotarpis. 
Nepriklausomoje Lietuvoje 
Gavėnios metu buvo drau
džiami pasilinksminimai, šo
kiai bei kitos pramogos ir 
griežtai laikomasi pasniko. 
Karo metais pabėgėlių stovy
klose gyvenantiems katali
kams Vatikanas suteikė daug 
lengvatų, atsižvelgiant į sun
kias gyvenimo sąlygas. 

Gyvename krašte, kur bet 
kurios religijos propagavimas 
yra nepriimtinas, išskyrus ko
mercines reklamas pirkti do
vanas religinių švenčių progo
mis. Kai prieš kelis dešimt
mečius Amerikoje buvo mada 
moterims dėvėti skrybėles, 
žiniasklaida buvo perkrauta 
reklamomis apie „velykines 
skrybėlaites" (Easter bon-
nets). Tai madai dingus, lyg ir 
neliko kuo prieš Velykas pa
traukti pirkėjus, tik daugelyje 
vietovių yra organizuojamos 
vaikams velykinių kiaušinių 
medžioklės. Mes, lietuviai, 
esame linkę laikytis savo tra
dicijų, tai ir lietuviškų Kūčių 
papročiai, ir margučių margi-

tiek ir iš J ėzaus išmokstame, 
kad didžiausioji mūsų pergalė 
nėra mūsų atliktuose dar
buose, o tame, kas esame; ne 
tame, kaip kiti su mumis el
giasi, o tame, kaip mes į kitus 
atsiliepiame. Tikroji mūsų 
pergalė nėra tame, ar žmonės 
mus giria ar išduoda, o nuola
tiniame maldos ryšyje su mū
sų dangiškuoju Tėvu, kuris 
įgalina vis gilėjantį mūsų iš
sipildymą, kaip tik vis di
dėjančiu savęs atsižadėjimu, 
vis didesniu j au t rumu kitiems 
žmonėms. Mdona Ząi\skaitė 

nimas tebėra aktualūs bei 
gyvi mūsų šeimose. Lietu
viškose parapijose girdime se
nas, graudžias Gavėnios meto 
giesmes, susikaupiame, klau
sydamiesi pamokslų, tačiau, 
grįžę į gyvenamą aplinką, ne
jaučiame jokio pasikeitimo ir 
sunkiai susivaldome, matyda
mi gundančiai pagaminto 
maisto reklamas televizijoje 
a r spaudoje. 

Mūsų gyvenimo nuotaikos 
labai pasikeitė nuo 1990 metų 
nepriklausomybės paskelbimo 
iki Valdo Adamkaus išrinkimo 
Lietuvos Respublikos prezi
dentu. Dingo juodais kaspi
nais perrištos vėliavos, iš
keltos Juodojo kaspino" dieno
mis, pasibaigė gausingos de
monstracijos, reikalaujant Lie
tuvai laisvės. Atrodo, kad 
atėjo laikas tik džiaugtis, su
sidėjus rankas. Deja, to nepa
kanka. 

Mūsų religiniu gyvenimu 
pasirūpina lietuviškos parapi
jos, kultūrinę ir šalpos veiklą 
tęsia organizacijos, bet kas pa
sirūpins lietuviško charakte
rio patobulinimu. Pikta kriti
ka, nepagrįsta estetiškais ar 
moraliniais motyvais, verčia 
susirūpinti lietuviškos dvasios 
silpnybe, smerkiant tuos, ku
rie priešingai galvoja. Net ir 
nuolatiniai „komunisto" epite
tai turėtų dingti, nes puikiai 
žinome, kad didžioji dauguma 
Lietuvos komunistų partijai 
priklausiusių lietuvių širdies 
gilumoje išliko ištikimi savo 
tėvynei, tačiau buvo priversti 
pataikauti okupantui, kad 
išsaugotų savo laisvę ir gyvy
bę. Negausi mūsų tauta, tad 
kiekvieno lietuvio nereikalin
ga mirtis ją skriaudžia. At
leiskite tiems, kurie, mūsų su
pratimu, klydo, tačiau sten

kimės įsigyventi į jų praeities 
problemas. Krikščioniško at
laidumo stoka mus silpnina. 

Net juoktis panorėjau, per
skaičiusi pasipiktinimą, kad 
naujai prisaikdintas Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus 
pabučiavo savo žmoną. Ar 
nėra aksioma, kad žmona yra 
savo vyro gyvenimo artimiau
sia draugė, tiek džiaugsme, 
tiek nelaimėje? Be to, dera at
siminti, kokį reikšmingą vaid
menį vaidina Amerikos prezi
dentų žmonos. Jos dalyvauja 
politikoje, reikalauja įstatymų 
reformų ir pasireiškia kitose 
visuomeninio gyvenimo sri
tyse. Lady Bird Johnson pa
garsėjo susirūpinimu Ameri
kos išvaizda, apvalant kelius 
nuo neskoningų reklamų. 
Jackie Kennedy atnaujino 

Baltuosius rūmus, o Nancy 
Reagan, kaip nuostabiai idea
lios žmonos pavyzdys, su di
dele meile globoja savo alzhei-
merio ligos pakirstą vyrą. 

Savaime suprantama, kad 
yra teisinga visuomenėje tu
rėti skirtingas pažiūras ir 
nuomones, tačiau tiek kriti
koje, tiek debatuose privalo 
vyrauti ori tarpusavio pagar
ba. Vienas Amerikos preziden
tas yra pasakęs: „Aš nesutin
ku su tave nuomone, tačiau 
sutinku paaukoti savo gyvybe 
už tavo teisę ją pareikšti". 
Svaidymasis praeities „nuo
dėmių" kaltinimais menkina 
mūsų dvasios taurumą, o pa
grindo neturinti kritika, tik 
noras pasišaipyti, nedaro gar
bės ir patiems autoriams, nes 
parodo jų dvasios menkystę. 
persunktą pavydu. 

Laukdami Kristaus Prisikė
limo šventės, perkratykime 
savo sąžinę, sustiprinkime 
tarpusavio meilės saitus ir 
skirtingos nuomonės teisės 
pripažinimą. 

Danutė Bindokienė 

Tai nebuvo balandžio 
pirmosios pokštas... 

Kai JAV prezidentui Bill 
Clinton, tuo metu viešinčiam 
Afrikoje, buvo pranešta, kad 
teisėja Susan VVebber VVright 
panaikino Paulą Jonės bylą. 
kal t inančią prezidentą nepa
doriu elgesiu, j is pirmiausia 
paklausė , a r tai ,,ne balandžio 
pirmosios pokštas", nes žinios 
kaip tik pasiekė tą dieną... 

Gal ima įsivaizduoti, kokį 
palengvėjimą pajuto preziden
tas , pirmą kartą oficialiam vi
zitui atvykęs į Afriką, bet ne
galėjęs net ten pabėgti nuo 
kiekviename žingsnyje besi
maišančių žurnalistų, kurie, 
užuot klausę klausimus, su
sietus su svarbiais valstybi
niais reikalais, domėjosi tik 
prezidento „vyriškomis išdai
gomis". 

Bylos panaikinimas išmušė 
iš rankų svarbiausią kortą ad
vokatams ir visiems, kurie 
sengėsi prisižvejoti kuo dau
giausia naudos iš viso to, gali
ma sakyt i , dirbtiniu būdu 
drumsčiamo vandens. Nors 
Paulą Jonės byla gerokai pur
vais apdrabs tė Bill Clinton 
vardą ne t ik savoje valstybėje, 
bet toli už jos ribų, vis tik 
nepadarė tiek žalos, kad būtų 
sukėlusi r imtą pavojų prezi
dentav imo kadencijai. 

Kadangi byla tęsėsi taip il
gai, ž iniasklaida ir kiti suin
teresuotieji dėjo daug pas
tangų palaikyti publikos dė
mesį ir ka ip nors privesti šią 
tragikomediją iki paskutinio 
scenos uždangos nusileidimo. 
Vargiai j ie tikėjosi tokios pa
baigos, kur i įvyko balandžio 1 
dieną. 

Nete i s inan t Bill Clinton el
gesio, kai j is da r buvo Arkan-
sas valstijos gubernatoriumi, 
1991 m. gegužės mėn., neteisi
n a n t jo vėlesnių nusižengimų 
padorumui (jeigu j ie t ikrai 
įvyko), vis dėlto keistai atro
do, kad tuo elgesiu įžeistosios 
moterys ta ip ilgai laukė, kol 
pagal iau ryžosi išeiti viešu
mon su savo skundais . Net ir 
minėtoji Paulą Jonės tik 1994 
m. a ts iminė, kad reikėtų Bill 
Clinton paduoti į teismą dėl 
jos garbės įžeidimo. Žinoma, 
tuomet j is jau buvo JAV prezi
den tas ir skundas susi laukė 
daug daugiau dėmesio. 

Mergina, visiems įrodinė
dama, kad iš tos istorijos tik
rai nenorint i pasipelnyti , o t ik 
ieškanti teisybes ir skriaudos 
atlyginimo, sugebėjo daug 
kar tų pasirodyti televizijoje, 
parašyt i knygą apie savo iš
gyvenimus ir gerokai pa
garsėt i . Iš to nemažai naudos 
turėjo ir advokatai, ir Bill 
Clinton opozicija. J tą slidžiu 

pasipelnymo keliu lengvai rie-
danį vežimą ilgainiui įsėdo 
vis daugiau keleivių: nauji ad
vokatai, kitos moterys su visai 
panašiomis istorijomis, pasi
piktinimu burbuliuojantys pi
liečiai ir jų moralę nuo nedoro 
prezidento elgesio pasiryžę 
apsaugoti, daugiausia opozici
jos partijos, Senato bei Kon
greso nariai. J a u buvo pra
dėta kalbėti net apie prezi
dento iš pareigų atleidimo 
procedūros pradžią. 

Nors žinios apie bylos pa
naikinimą eilinį amerikietį ir 
nustebino, ir nudžiugino, var
giai galime tikėtis, kad visas 
reikalas jau pasibaigė. Paulą 
Jonės ir jos advokatai pa
reiškė apeliuosią į aukštesnio 
teismo institucijas, kontrover
siškasis advokatas Kenneth 
Starr . nepriklausomai tyręs 
kitus prezidento nusižengi
mus, žada savo darbo nenu
t raukt i ir įrodyti, kad Bill 
Clinton yra ne tik svetimauto
jas (ta nuodėmė kone atleisti
na;, bet ir melagis (o tai jau 
jokiu būdu nedovanotina). 
Nėra abejones, kad jo uolu
mas iš kurio Vašingtono vy
riausybes užkulisių sąvartyno 
iškapstys naujas kaltintojas, 
naujus liudininkus ir visa ta 
tragikomedija tęsis toliau. Jos 
atomazgos numatyti niekas 
negali, kaip negalėjo atspėti ir 
Paulą Jonės bylos finalo. 

Prez. Bill Clinton jau pirmo
sios kadencijos pradžioje, o 
galbūt dar anksčiau, stengėsi 
pabrėžti savo panašumą į tra
giškai žuvusį prezidentą John 
F. Kennedy, apie kurio asme
nišką gyvenimą, ypač pasta
ruoju metu, ta ip pat paaiškėjo 
nelabai gražių dalykų. Nors 
t au t a jo mirtį graudžiai 
apraudojo, nors iki šiol jis va
d inamas vienu labiausiai pa
garsėjusių prezidentų, ne-
pabūgusio galingajai Sovietų 
Sąjungai pasakyti labai griež
tą ne, kai į Kubą jau plaukė 
tos blogio imperijos karo lai
vai, John F. Kennedy (kaip 
dabar stengiamasi parodyti) 
nepasižymėjo moralės aukš
tumomis. Ar Bill Clinton tiki
si to paties tautos atlaidumo, 
savo nemoralų elgesį pasi
s tengdamas atpirkti ..gero 
prezidentavimo*". atvedusio 
valstybę į ekonominį pasto
vumą, metais? 

Sakykime, kad visi kaltini
mai prezidentui yra sufabri
kuoti iš labai netvirtos me
džiagos, bet jų tiek daug. kad 
nejučiomis tenka prisiminti 
lietuvišką patarlę: ..Nėra dū
mų be ugnies". 

LAIŠKAI IŠ NAGANO 
Amerikos Olimpinio komiteto trenerių paruošimo skyriaus 

vicedirektorius ir olimpiniams treneriams skirto „Olympic 
Coach* žurnalo vyriausias redaktorius Audrius Barzdukas 
keturias savaites, JAV delegacijos sudėty praleido Nagano, Ja
ponijoje, žiemos olimpinėse žaidynėse. Iš ten beveik kasdien 
elektroniniu paštu rašė savo aštuonių mėnesių dukrelei. Ma
myte, tai žmona Rose. Ištraukos: 

4 'Tęs inys) 

Kadangi man nereikėjo oficialiai su Amerikos ko
manda žygiuoti, į stadioną įėjau dar prieš visas tau
tines delegacijas. 

Atidarymo iškilmėse dalyvavo Sumo imtynininkai. 
Prie vienų durų pamačiau vieną tų milžinų ir priėjęs 
paklausiau, a r negalėčiau su juo nusifotografuoti. J i s 
linktelėjo „taip". Padaviau Tomui foto aparatą, o pats 
atsistojau sumo imtynininko pozoje ir ant jo sumauro
jau. Jis dėl to atrodė nustebęs, bet taip pat tinkama 
poza atsiliepė į mano „iššūkį". Tomas nuspaudė nuo
trauką. Kai jis nuėjo, vienas japonų palydovų man pa
sakė, kad Sumo ristynininkai turi būti laikomi beveik 
kaip dievai ir traktuojami su nepaprasta pagarba. Tas 
palydovas buvo tikras, kad joks japonas niekad istori
joje nebuvo taip su Sumo imtynininku nusifotografa
vęs. Ooops. 

Stadione sėdėti gavome kartu su sportininkais. 
Prieš atidarymo iškilmėms prasidedant, kartu su po
puliaria japonų dainininke mes visi mokėmės dainuoti 
„Kai vaikai valdo pasaulį". Po to išėjo dirigentas Seiji 

Ozawa ir mes mokėmės giedoti Beethoveno devinto
sios simfonijos „Džiaugsmo giesmę". Apskritai, japonai 
gan gerai dainuoja. Vienas įspūdingiausių momentų ir 
buvo, kai visas stadionas, kiek tik mūsų gerklės leido, 
traukėm „Džiaugsmo giesmę". Beethovenas būtų bu
vęs patenkintas. 

Kai įžygiavo komandos, nufotografavau Lietuvos ir 
Portugalijos komandas. Lietuviai įsitempė mane į 
savo tarpą ir turiu nuotrauką, kur sėdžiu su jais. 

Po atidarymo namo ėjom pėsti ir sustojom vadi
namų Ramen makaronų valgykloj pietų. Užsisakiau 
patiekalą, pavadintą „trigubo griaustinio" vardu. Esu 
nusistatęs bent paragauti visų pačių aštriausių Japo
nijos patiekalų. „Trigubas griaustinis" turėtų rikiuotis 
kur nors netoli tokio sąrašo pradžios. Wow. 

Žaidynės prasidėjo ir dabar turėsiu pradėti rimtai 
dirbti, tačiau vis tiek stengsiuosi Tau parašyti. Labai 
Tavęs ir mamytės pasiilgau. 

• vasario 8 
Šiandien žmonijai buvo vėl gera diena. Ką tik pasi

baigė vyrų 5,000 metrų greitasis čiuožimas. Esu tik
ras, kad, deja, Amerikos televizija jo daug nerodys ir 
kad tos varžybos ten skurdžiai bus aprašytos laik
raščiuose. Gaila, nes lenktynės buvo tikrai stebuklin
gos. 

Nučiuožti 5,000 metrų užtrunka maždaug šešias ir 
puse minutės. Lenktyniautojai suskirstomi pagal pa
teiktą laiką, pradedant lėčiausiais ir baigiant grei
čiausiais. Jie čiuožia grupėmis po keturias poras ir po 
kiekvienos grupės čiuožimo yra atnaujinamas ledas. 

Trečios grupės paskutinėj rungty čiuožikas iš Bel
gijos pagerino pasaulio rekordą 'iš viso dalyvavo ketu
rios čiuožikų grupės). Po tos rungties, paprastai gana 
ramūs ir savo plojimu santūrūs, japonai žiūrovai sta
čiai padūko. Taip jie elgėsi iš dalies gal ir todėl, kad la
bai didžiuojasi savo čiuožimo stadionu. Naujas pasau
lio rekordas reiškė, kad dar aštuoni likę čiuožikai — 
kol Zamboni ledo „laižymo" mašinos apvažiavo ir 
išlygino čiuožimo taką — turėjo nemažai laiko apie tai 
gerai pagalvoti. Buvo galima matyti, kaip iš stadiono 
vidurio, kur savo eilės laukė varžovai, stačiai spindu
liavo įtampa. 

Paskutinės grupės pirmajam suporavime olandas 
Rintje Rintsma užkūrė stačiai neįmanomą tempą. J i s 
belgo rekordą pradėjo vytis jau nuo paties pirmojo 
stadiono rato. Su kiekvienu apsisukimu žiūrovai šau
kė vis garsiau ir garsiau. Rintsmos veidas vis daugiau 
ir daugiau raudo, bet jis spaudimo neatleido. J i s 
baigmės liniją pralėkė dviem tūkstantosioms sekun
dės greičiau, nei belgas. Vėl naujas pasaulio rekordas! 
Žiūrovai lipo sienomis. Rintsma sukrito ant ledo. vi
siškai išsisėmęs. 

Kitos dvi poros čiuožė palyginti lėtai, bet žiūrovų 
susijaudinimas stadione vis didėjo, nes ligšiolinis bu
vęs pasaulio rekordininkas dar nebuvo čiuožęs. Gianni 
Romme ant ledo užžengė su nepaprastu pasiryžimu 
veide. Kai jis atsistojo prie pradmes linijos, jo kojų 
raumenys atrodė lyg sumazgyti stori plieniniai kabe
liai. 

Romme 5,000 metrų nučiuožė už visus greičiau
siai. Rintsmos rekordą jis pagerino šešiomis sekun

dėmis. Nuo pat rungties pradžios buvo galima spėti, 
kad matome kažką nepaprastą, nes kiekvienas jo sta
diono apskriedimas buvo greitesnis nei bet kurio kito. 
lig šiol čiuožusio varžovo. Japonai žiūrovai iš kėdžių 
pašoko nuo pat pradmes šūvio ir taip šaukė, kad pro 
atviras jų burnas stačiai nebuvo galima matyti jų 
veidų. Man akyse susitvenkė ašaros. Po lenktynių, pa
gerbdami tokį įspūdingą sportininkų pasirodymą, žiū
rovai užtraukė dainą. Mane jaudina, kada japonai žiū
rovai po kiekvienų gerų varžybų spontaniškai pradeda 
dainuoti. 

Kodėl tokių įvykių neparodo Amerikos televizijoj? 
Tikiuosi, kad kai Tu užaugsi, irgi sugebėsi ką nors 

taip puikiai padaryti . 

• v a s a r i o 9 
Gyvenimas olimpiniam kaimely pasidarė rutina. Iš 

ryto išeinu bėgti, po to nusiprausiu, visą dieną dirbu 
su įvairiais treneriais, vakare išeinu pavalgyti ir vėl į 
lovą. Nieko ypatingo. Tačiau turėsiu progos dar pama
tyti daugiau varžybų ir tai gyvenimą paįvairins. 

Jau laukiu, kada galėsiu grįžti namo. Dar liko 
šešiolika dienų. 

Vakar vakare su Sean nuėjome valgyti į ..Moto-
suši" restoraną. Ten sėdima prie aukšto stalo, o po vi
są restoraną važinėja toks diržinis konvejeris, ant ku
rio sudėtos mažos lėkštutės su ..susi". Kai gabaliukas 
žuvies ar aštunkojo pro tave važiuoja, jei patiekalas 
patinka, gali tą lėkštelę pasiimti. Pavalgius ateina pa
tarnautojas, suskaičiuoja, kiek tokių lėkštelių esi prie 
savęs susikrovęs, ir paduoda sąskaitą už valgį. R į 

v 
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TINKAMAI DĖVIMA VYRIŠKA 
EILUTĖ (KOSTIUMAS) 

Dėkoju visiems už malonius 
atsiliepimus — spaudoje ir as
meniškai. Bandysiu patenkin
ti skaitytojų pageidavimus. 

Visiškai sutinku su p. Simo-
naitienės išvardintomis vyriš
kos aprangos ,.nuodėmėmis" 
(„Laiškai ir nuomonės", 
..Draugas"", kovo 6 d.), tik ne
tikiu, kad mano patarimai 
padėtų. Tie. kurie mūsų ne
klauso, neklausys ir toliau... 

Mada juk nėra tik mados 
klausimas. Ji, kaip veidrodis, 
atspindi mūsų gyvenimo bū
dą, jo poreikius, socialines pa
žiūras, asmens psichologinį 
stovį ir jo išraišką. Bet čia jau 
atskira tema. 

Kadangi gyvenimas keičiasi, 
tad ir mada keisis. Pastoviau
sia mada tenka vyriškoms ei
lutėms (.kostiumams), kurios 
turi tiesiog klasiškas taisyk
les. Norint atrodyti tvarkingai 
ir gerai, reikia tų taisyklių 
laikytis. 

Čia pateiksiu mūsų mode
liavimo agentūros instrukci
jas, skirtas vyrams modeliams 
(manekenams) ir fotografams, 
kurie eilutes fotografuoja. 

Net ir pati kokybiškiausia 
eilute neatrodys gerai, jei ji 
nebus dėvima tinkamai, tad 
atkreipkite dėmesį \ šias 
taisykles: 

1. švarko apykaklė turi būti 
gerai prigulusi prie sprando 
ir neatsilapojusi; 

2. iš po švarko apykaklės, 
tiešlsprandu. turi kyšoti 1/4— 
1/2 colio marškinių apykaklės 
(taip pat neatsilapojusiosj; 

3. iš po švarko rankovių turi 
kyšoti 1/4—1/2 colio marški
nių rankogalių: 

4. marškiniai turi būti gerai 
išlyginti ir — bent apykaklė ir 
rankogaliai — gerai sukrak-
molinti: 

5. iš švarko kišenėlės ant 
krūtinės kyšanti šilko no
sinėlė suteikia madingumo; 

6. kaklaraiščio mazgas turi 
būti patvariai užveržtas, o ne 
pasipūtęs ar plokščias. (Maz
gų rišimas keičiasi su mada ir 
dažnai priklauso nuo marš
kinių apykaklės pločio ir apy
kaklės kampų nuotolio. Siau

resnės apykaklės reikalauja 
mažesnių, o platesnės — di
desnių kaklaraiščio mazgų.) 

7. Kaklaraštis turi baigtis 
ant diržo sagties — ne aukš
čiau ar žemiau! 

8. Odinis diržas su kuklia 
sagtimi yra priimtiniausias. 
Vengti sagčių, kurios patrau
kia į save dėmesį. 

Jei eilutė su liemene: 
1. dėvint liemenę, eilutės 

švarkas visada lieka atsegtas; 
2. kelnės išlygintos ir su 

aiškiu kantų; 
3. kelnių dvišakymas (tarp

kojis) turi būti ties kūnu, bet 
nekaboti kažkur ties keliais. 
(Jei kelnių juosmuo bus rei
kiamoje vietoje, tos problemos 
nebus.) 

4 Kelnių apačia turi liesti, 
arba net truputį uždengti, 
batų viršų, sudarant kelnių 
apačioje švelnų lūžį. Užpa
kalyje kiškos apačia turi už
dengti batą iki kulno pradžios 
arba net siekti pusę bato kul
no. (Einant neturi būti mato
mos kojinės.) 

5. Batai taip pat svarbu, nes 
jie laikomi eilutės dalimi. Jie 
turi būti gerai nuvalyti ir 
nenuvaikščiotais kulnais. 

6. Renkantis eilutę, marški
nius ir kaklaraištį, turėkite 
mintyje derinį. Pvz., siauras 
kaklaraištis tarytum reikalau
ja siauros marškinių apy
kaklės ir siaurų eilutės at
lapų. 

7. Jei nesate visapusiškai 
tikras raštuotais deriniais, 
laikykitės prie lygių spalvų 
tiek eilutei, tiek marškiniams 
ir kaklaraiščiui. Jei pasiren
kate raštą, likite prie vienos 
raštuotos ir dviejų lygių 
spalvų. 

8. Kojinės! Niekad, o nie
kad, neturi nuoga koja būti 
matoma (net sėdint, koją ant 
kojos užkėlus)! Pirkite pakan
kamai ilgas kojines, žinoma, 
tik ne baltas! 

Kadangi vyriška apranga 
daug pastovesnė, tuo pačiu 
ir praktiškesnė, todėl ir mo
terys dažnai savinasi jos 
idėjas. Čia kai kurios tai
syklės tinka ir moterims, pvz., 
kelnių ilgis. 

Jei kelnės ne per siauros, 
laikykite jų ilgį ties bato kul
niuko pradžia. Tas sudaro ga
limybę avėti batais su įvai
raus aukščio kulniukais. 

Būtina derinti kojines, kad 
kojos ,,neblyksčiotų" tarp kel
nių ir bato. 

Taip pat svarbu visiems ir 

Dainavos stovyklos 40 metų sukakties šventėje Jaunimo centre prisiminimais dalinasi buvusieji ir būsimieji 
stovyklautojai. Iš kairės: Daina (Kamantaitė) Čyvienė, Vaiva VaiSnytė, Dainavoje kėlę vestuves Vytas ir Asta 
(Kazlauskaite) Čuplinskai su sausio 13 d. gimusia Neringa, ir Daina Kazlauskaitė. Nuotr. I. Tįjūnėlienės 

ANTRASIS LIETUVOS 
VAIŽGANTAS 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Prel. Kazimieras Vasiliauskas 

„Valstiečių laikraščio" iš 
leistame kalendoriuje išspaus 
dintas ilgokas rašinys apie ne 

Daugpilio. Buvau kunigas šir
dyje, dvasioje; buhalteris lat
viškame kolūkyje..." 

Šiandien prel. Vasiliauskas 
jau, galima sakyti, pensinin
kas, nes jo Sibiro tremties 
išbandytus pečius slegia dau
giau negu 75 metų našta. 
Tačiau jis dar ir dabar atlieka 
kunigiškas pareigas lietu
viškiausioje Vilniaus — Šv. 
Mikalojaus — bažnyčioje, kuri 
per amžius yra buvusi lietu
viška. Rytais čia jis aukoja 
Mišias, o po to dar vis plačiai 
dalyvauja visuomeniniame gy
venime, lankosi lietuviškose 
renginuose; dažnai jį kalbina 
žurnalistai, radijo ir televizi
jos programų vedėjai, gaišina 
filmuotojai, kurie rengia doku
mentines juostas apie jį. Reli
ginėmis, filosofinėmis temo
mis kartais parašo „Respu
blikoje". 

Pernai Lietuvos Televizija 
paruošė 12 min. ilgumo filmą, 

ku-tik Lietuvoje, bet ir užsienio Pavadintą „Monsinjoras 
lietuvių tarpe gerai pažįstamą r i s Praėjus, ruden» pasiekė ir 
dvasininką, prelatą (arba Lie- m u s Čikagoje. Čia yra be galo 
tuvoje monsinjoru vadinamą) d a u š » d o m i o s medžiagos apie 
Kazimierą Vasiliauską, bu
vusį Vilniaus arkikatedros ba
zilikos kleboną ir Vilniaus Ku
nigų seminarijos rektorių. 
Straipsnyje jis pavadintas an
truoju Lietuvos Vaižgantu. 

Straipsnio autoriui prelatas 
taip prisistato: „Esu Vasiliaus
kas, esu Kazimieras nuo Va
balninko. Traktorininkas, dai
lidė, šachtininkas, medkirtys. 
Neseniai ir ponišką profesiją 
įvaldžiau. Latvijoje dirbau bu
halteriu: aveles, karves, pi
nigėlius skaičiuodava. Univer
sitetus baigiau Intos, Vorku
tos lageriuose ir tremtyje se
nosiose Dauguvos žemėse užu 

visoms atsiminti: geriau dė
vėti kiek per laisvus, negu 
ankštokus rūbus. 

Larą Zarr modeliuoja Juno Beach 
Lietuvos Dukterų madų parodoje 

Lietuvos Dukterų .Juno Beach ruoStojr madų parodoje modeliuoja LB 
f-Nim Be.irh apyl pirm Alicija Sohene. ia lydi vKVpirm Mariu? Sodoni.* 

Nuotr Povilo Manomaičio 

prelato veiklą, jo žodžiais pa
sakojama prelato asmeninė ir 
lietuviškos veiklos filosofija. 

Vilniuje išeinantis „Lietuvos 
ryto" dienraštis kovo 6 d. lai
doje spausdino straipsnelį, 
pavadintą „Monsinjoras doku
mentiniame ekrane", kur ra
šoma apie naujo jauno re
žisieriaus Audriaus Juzėno 
dokumentinio filmo „Tėve 
mūsų..." premjerą. Šio trum-
pametražinio filmo herojus 
kaip tik yra prel. K. Vasiliaus
kas. Pirmą kartą — juosta 
buvo parodyta kovo 10 d. kino 
centro „Skalvija" salėje. Kaip 
rašoma tame dienraštyje, pats 
filmo kūrėjas prel. K. Vasi
liauską vadina „nepaprastai 
kukliu, vienišu ir didžiadvasiu 
žmogumi". 

Apie šią juostą bei kitus da
lykus prieš porą dienų teko 
telefonu pakalbinti ir patį 
prelatą Vilniuje. Tuomet jis 
buvo neseniai grįžęs iš St. Pe
terburgo Rusijoje, kur buvo 
nuvykęs su grupe tautiečių 
švęsti Vasario 16-sios šventės 
tame mieste gyvenančių lietu
vių tarpe. Anksčiau prelatas 
Nepriklausomybės švenčių pro
ga važiuodavo į Maskvą, tik 
pernai, nelaimingai lūžus ko
jai, turėjęs ją praleisti na
muose. 

Šiuo metu, kaip pažymėjo 
prelatas, jis yra paprašytas 
užsienio lietuvių vyskupo Pau
liaus Baltako talkinti Rusijos 
lietuvių sielovados reikaluose. 
Išvyka į Peterburgą kaip tik 
buvo vienas tokių darbų. Pra
ėjusį rudenį planuota grupinė 
išvyka į Rusijos platybes — 
Sibirą, kur dar tebegyvena 
tūkstančiai lietuvių, tačiau ji 
dėl pinigų stygiaus turėjo būti 
atšaukta. 

Prel. K. Vasiliauskas mums 
papasakojo, kad dabar St. Pe
terburge gyvena apie 6,000 
lietuvių. Apie pusė jų — trem
tiniai, kurie, atlikę bausmę so
vietiniuose lageriuose, apsigy
veno ten ir vėliau neturėjo 
galimybės grįžti atgal į tė
vynę. Prelatas paminėjo, jog 
dauguma gyvena labai skur
džiai, nes ten ekonominė pa
dėtis dar blogesnė negu Lietu
voje. St. Peterburge veikia 
katalikų kunigų seminarija, 
tačiau ją, deja, lanko tik du 
lietuviai klierikai. 

Mūsų pokalbininkas pažy
mėjo, kad Mišias tautiečiams 
aukojo Nepriklausomybės šven
tės išvakarėse St. Peterburge 
esančio Kauno skersgatvio 
bažnyčioje, kuri nuo senų lai
kų priklauso katalikams. 

Beje, dabar prel. Vasiliaus
kas gyvena kukliame vieno 
kambario bute Pylimo gatvėje 
Nr 7, bt. 6, kurį nusipirko ga
vęs 5,000 rublių kompensaciją 
už tremtį. Jį pardavė viena, į 
Izraelį emigravusi, žydė, kuri 
iš Jaruzalės jam rašo laiškus 
ir džiaugiasi, kad jos bute gy
vena „šventas žmogus". 

Daug apie prel. K. Vasiliaus
ko darbus teko sužinoti, besi
kalbant telefonu. Jis prašė 
perduoti linkėjimus visiems jo 
Čikagoje ir kitur Amerikoje 
gyvenantiems vaikystės drau
gams bei visiems kitiems, su 
kuriais susipažino Vilniuje 
arba savo dviejų kelionių 
metu po Dėdės Šamo žemę. 

MŪSŲ ŠEIMOSE 

JUOS SUVEDĖ 
LIETUVA 

Lina Izokaityė, gyvenusi 
St. Joseph, Michigan, ir Ri-
chard Lianga, gyvenęs St. 
Catherine^, Kanadoje, susi
pažino Lietuvoje per Sporto 
šventę. Lina žaidė tinklini, 
Ričardas — krepšinį. 

Pažintis išsivystė į draugys-

•'•£: 4> v. i& 4* 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
Kviečiame 1998 metais keliauti su mumis! 

Spec ia l io s kainos \ sporto i r d a i n ų 
š v e n t e s Lietuvoje 

Siūlome pigiausias kainas, patogiausiais skrydžiais 
l Lietuvą iš įvairių JAV miestų 

* * * 
Mūsų atstovai Kaune ir Vilniuje parūpins 

pigiausius bilietus iš Lietuvos į įvairius JAV miestus. 
* * * 

Penkios grupinės kelionės į Lietuvą 
ir kitas Pabaltijo šalis. 

* 5je * 

Costa Cruises laivu 7 naktų kelionė į Graikijos salas 
ir dvi naktys Romoje, spalio 12 d. 

* * * 
Dėl kainų ir smulkesnės informacijos prašome kreiptis 

į mūsų raštinę. Maloniai Jums patarnausime. 

Turime bilietų į Dainų ir šokių šventę Lietuvoje. 
Prašome skambinti ir užsisakyti. 

American Travel S e r v i c e 
9439 S.Kedzie, Evergreen Park, IL 60805-2325 

Ph. 708-422-3000. Ph. 800-422-3190 
Fax 708-422-3163 

tę, į meilę, o meilė atvedė į ve
dybas š.m. vasario 7 d. Ri-
chard ir Lina vestuves šventė 
Ocho Rios, Jamaica, dalyvau
jant visoms keturioms Linos 

seserims, jos tėvams, krikšto -
tėvui, tetai ir keletui draugų. 

Richard Lianga, kurio tėvai 
yra VVanda ir John Lianga, 
baigė Brock universitetą ir 
mokytojauja aukštesniojoje 
mokykloje. 

Lina, kurios tėvai yra Nijolė 
ir Jonas Izokaičiai, neseniai 
gavo bakalauro laipsnį iš 
VVestern Michigan universite

to, taip pat įsigijusi mokytojos 
profesiją. 

Verta pažymėti, kad Lina ir 
po vestuvių pasilieka savo 
mergautinę pavardę, brūkš
neliu ją atskyrusi nuo savo 
vyro pavardės. Tad jaunoji 
pora — Richard ir Lina Izo-
kaitis-Lianga žada apsigyven
ti Niagaros apylinkėje, Onta-
rio, Canada. 

Visi keturi tėvai ir giminės 
linki jauniesiems laimingų, 
sėkmingų ir vaisingų metų! 
Taip pat linki nepamiršti Lie
tuvos, kuri juos suvedė į porą. 

N.G. 

mum 
5k fa M, :M 
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MMv 
Jaunavedžiai Richard LiaiiĮM Ir Lina Izokaitis-Lianga. 

Iš kairės: Nijolė Izokaitienė, jaunosios Linos mama; sesuo Rasa Comfort; sesuo Laura 
chard ir Lina. sesuo Alexa Izokaitytė, sesuo Julija Izokaitytė. tėvas Jonas Izokaitis 

zokaityte. jaunieji Ri-
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Vasario 26 d. prezidento inauguracijoje Vilniuje. Iš kairės: dr. Antanas Razma, Alė Razmienė, Lietuvos prez. 
Valdas Adamkus. Ramoną Steponavičiūtė ir Alexis Žemaitis. 

LIETUVOS PREZIDENTO 
INAUGURACIJOS IŠKILMĖS 

DR. REGINA 
Valdas Adamkus, penktasis 

Lietuvos prezidentas, 1998 m. 
vasario 26 d. iškilmingai pri
siekė tautai. 

Ankstyvo pavasario saulutė, 
išvakarėse žadėjusi giedrą 
dieną, rytą apsiblausė ir pra
dėjo krapnoti lietus. Dangus 
panorėjo, kad naujajam prezi
dentui kelias nedulkėtų... 

Susirinkę prie Seimo rūmų, 
vilniečiai, nebodami dargano
to oro, laukė, atvažiuojant 
priesaikai, išrinktojo preziden
to Valdo Adamkaus. Išlipusį iš 
mašinos priezidentą su žmona 
Alma, žengiantį jo garbei pa
tiestu raudonu kilimu, prie 
Seimo rūmų pasitiko Seimo 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis. Po kelių minučių atva
žiavo prezidentas A. Brazaus
kas. Ceremonija pasikartojo. 

Seimo salė buvo pilna. Iš
kilmingo Seimo posėdžio ir 
Valdo Adamkaus priesaikos 
laukė Seimo nariai, Neprik
lausomybės akto signatarai, 
diplomatai, vyriausybės na
riai, Lietuvos bažnyčios hie-
rarchai, kit religinių konfe
sijų vadovai, daug svečių iš 
Amerikos, kitų užsienio šalių, 
partijų vadovai bei daug žur
nalistų, suvažiavusių ir suėju
sių ne tik iš Lietuvos. 

Visiems susirinkus į sale. 
įėjo prezidentas Algirdas Bra
zauskas. Po jo, aidint trimi
tams, raudonu Seimo kilimu į 
sale su žmona įžengė Valdas 
Adamkus. Abu prezidentai 
buvo pasodinti garbingoje vie
toje, prieš visą Seimą. Abu 
buvo net šiek tiek panašūs: si
dabru nubaltintos galvos, va
lingi veido bruožai, net kostiu
mai ir kaklaraiščiai beveik 
tokie pat. 

Seimo pirmininkas V. 
Landsbergis pradėjo posėdį. 
Pirmasis žodį tarė Vilniaus ar
kivyskupas metropolitas Aud
rys Bačkis. Jis Šv. Rašto žo
džiais prašė išminties ir Dievo 
palaimos naujam prezidentui. 
kad šis teisingai ir tinkamai 
vadovautų tautai. Po to atsis
veikinimo kalbą pasakė ka
denciją baigęs prez. A. Bra
zauskas, linkėdamas V. 
Adamkui tęsti „santarvės, in
teresų derinimo, sutarimų 
ieškojimo dvasią" bei užsienio 
politiką, kurią vykdė per pen
kerius savo kadencijos metus. 
A. Brazauskas padėkojo buvu
siems ir esamiems Seimo ir 
vyriausybės nariams, „vi
siems žmonėms, su kuriais 
teko drauge nešti valstybės 
valdžios naštą". V. Landsber
gis parlamento vardu padė
kojo kadenciją baigusiam pre
zidentui A. Brazauskui už jo 
valstybės vadovo darbą. 

Prezidento Valdo Adamkaus 
priesaiką tautai priėmė Kons
titucinio teismo pirmininkas 
Juozas Žilys, apsivilkęs iškil
mingą teisėjo togą su pirmi
ninko regalijomis. Padėjęs 

ŽUKIENĖ 
ranką ant Lietuvos Konstitu
cijos, prezidentas prisiekė: 
„Aš, Valdas Adamkus, prisie
kiu Tautai būti ištikimas Lie
tuvos Respublikai ir Konstitu
cijai, gerbti ir vykdyti įstaty
mus, saugoti Lietuvos žemių 
vientisumą; prisiekiu visomis 
išgalėmis stiprinti Lietuvos 
nepriklausomybę, tarnauti Tė
vynei, demokratijai, Lietuvos 
žmonių gerovei. Tepadeda 
man Dievas". Šalia prezidento 
priesaikos metu stovėjo jo 
žmona Alma, augusi ir mokiu
sis Žemaičių sostinėje Tel
šiuose. 

Priesaikos aktas, kurį čia 
pat pasirašė Valdas Adamkus 
ir Juozas Žilys, perduodamas 
saugoti Seimo pirmininkui 
prof. V. Landsbergiui. 

Po priesaikos prezidentas 
pasakė kalbą. Pirmiausia pa
dėkojo tautai ir tėvynei, „vi
siems, kurie, vedami savo šir
dies balso, iškentėję daugelį 
dvasinių kančių ir paaukoję 
savo gyvybes, nutiesė kelią 
naujam Lietuvos gyvenimui... 
Nepriklausomybė yra visų vie
na ir nedaloma. Kaip ir Lietu
va". V. Adamkus padėkojo Lie
tuvos Aukščiausiosios Tary-
bos-Atkuriamojo Seimo, pas
kelbusio Lietuvos valstybės 
atkūrimo aktą, pirmininkui, 
buvusiam tikrajam valstybės 
vadovui, Seimo pirmininkui 
Vytautui Landsbergiui ir pre
zidentui Algirdui Brazauskui, 
penkerius metus buvusiam 
Lietuvos Konstitucijos garan
tu. Po to V. Adamkus išdėstė 
valstybės politikos pirmeny
bes: finansinė tvarka, švieti
mo, mokslo ir kultūros plėtra, 
sveikatos priežiūros stiprini
mas, naujų rinkų lietuviškoms 
prekėms paieška, kovos su nu
sikalstamumu stiprinimas. 
Kalbą baigė žodžiais: „Kviečiu 
visus ir kiekvieną dėti visas 
pastangas, kad pasitikėjimas 
ir viltis, darbas ir teisingumas 
taptų kelrode žvaigžde neleng
vame, bet prasmingame mūsų 
kelyje. Tepadeda mums Die
vas". Seimo pirmininkas V. 
Landsbergis parlamento var
du pasveikino Valdą Adamkų, 
tapusį mūsų valstybės prezi
dentu. Posėdžio pabaigoje bu
vo pagiedotas Tautos himnas. 

Seimo salėje Valdą Adamkų 
ir jo žmoną apsupo žurnalis
tai. Čia (to iškilmių protokole 
nebuvo numatyta) pensinin
kas dailininkas vilnietis Anta
nas Račas su savo kaimyne 
moksleive Egle Trataite, pasi
puošusia gražiais lietuviškais 
tautiniais rūbais, pasveikino 
prezidentą ir jam padovanojo 
bei užrišo specialiai inaugura
cijai atminti išaustą juostą, o 
poniai Almai įteikė puikią or
chidėjų puokštę. „Mano sva
jonė išsipildė — pirmasis po 
Seimo posėdžio galėjau pas
veikinti prezidentą, jau tikrą 

mūsų valstybės vadovą", — 
pasakė Antanas, daugelio At
gimimo ir svarbiausių mūsų 
tėvynės įvykių aktyvus daly
vis. 

Prie Seimo rūmų susirinkę 
vilniečiai šūksmais sveikino iš 
rūmų išeinantį naująjį prezi
dentą su žmona. Valdas 
Adamkus paspaudė arčiau 
stovinčių rankas. Keturių ma
šinų kortežas, lydimas moto
ciklininkų, Gedimino prospek
tu nuriedėjo arkikatedros 
link. Šias mašinas lydėjo ilga 
eilė mašinų su iškilmingoje 
priesaikos ceremonijoje daly
vavusiais svečiais. Trumpam 
mašinos stabtelėjo prie buvu
sių KGB rūmų. Prezidentas V. 
Adamkus su žmona Alma prie 
akmenų paminklo Genocido 
aukoms, pagerbdamas žuvu
sius ir kentėjusius dėl Lietu
vos laisvės, padėjo gėlių 
puokštę. Gėles padėjo ir prezi
dentas A. Brazauskas, Seimo 
pirmininkas V. Landsbergis , 
ministras pirmininkas G. Vag
norius. Tai buvo pirmas kar
tas per aštuonerius metus, kai 
visi valstybės vadovai kartu 
čia pagerbė Tautos genocido 
aukas. 

Prie arkikatedros-bazilikos 
garbingus svečius pasitiko Vil
niaus arkivyskupas metropoli
tas Audrys Bačkis ir kiti vys
kupai. Į arkikatedrą įnešamos 
Lietuvos valstybės ir preziden
to vėliavos. 

Prieš altorių presbiterijoje 
sustojo valstybės vadovai su 
žmonomis. Centrinę navą uži
ma garbingi Lietuvos valsty
bės svečiai, Seimo nariai. Vil
niečiai talpinasi šoninėse na
vose ir koplyčiose. Jau prieš 
kelias dienas arkivyskupas, 
kreipdamasis į tikinčiuosius, 

prašė pagarbos ženklan sve
čiams palikti centrinę arkika
tedros nava. 

Iškilmingas šv. Mišias už 
tautos vienybę (taip prašė pre
zidentas Valdas Adamkus) au
kojo visi Lietuvos vyskupai. 
Inauguracijai skirtą pamokslą 
pasakė arkivyskupas A. Bač
kis. Taip pat buvo perskaity
tas kardinolo Vincento Slad
kevičiaus sveikinimas prezi
dentui, nes dėl sveikatos kar
dinolas dalyvauti iškilmėse 
negalėjo. 

Po šv. Mišių Lietuvos prezi
dentą, kuris kartu tapo ir vy
riausiuoju ginkluotųjų pajėgų 
vadu, arkikatedros aikštėje 
sveikino karių rikiuotė. Gra
žiai atrodė, tvarkingai apsi
rengę, paradui pasiruošę, trijų 
kariuomenės rūšių Lietuvos 
kariai. Po kariuomenės vado 
generolo leitenanto J. And
riuškevičiaus raporto, baigęs 
kadenciją prezidentas A. Bra
zauskas pristatė Valdui 
Adamkui ginkluotųjų pajėgų 
vadovybę. Naujasis preziden
tas apžiūrėjo rikiuotę ir pas
veikino karius. 

Arkikatedros aikštėje gausi 
žmonių minia, nors ir dul
kiant lietui, laukė naujai iš
rinkto prezidento kalbos. Ša

lia arkikatedros tam buvo pas
ta tyta nedidele su stogeliu 
tr ibūna, papuošta herbu, vals
tybės ir prezidento vėliavomis. 
Tribūnoje greta prezidento 
stovėjo jo žmona ir kiti vals
tybės vadovai. Šalia tribūnos 
kalbos laukė Lietuvos vysku
pai ir garbingi svečiai. Štai lie
tus nustojo lyti. visi suglau
dėme savo skėčius, kad geriau 
maty tume ir kitiems nekliudy
tume. Stovėjau kitoje aikštės 
pusėje, tiesiai prieš prezidento 

tribūną. Netoli buvo aukš tas 
sudėtingų konstrukcijų stati
nys televizijų žurnalistams. 
Porą žurnalistų aukštai į pa
dangę buvo iškėlęs specialus 
k ranas . 

V. Adamkaus kalba mums, 
pr ipratusiems prie sovietinio 
tipo kalbų, buvo neįprasta. 
Prezidentas pabrėžė, kokia 
svarbi tau ta i yra laisvė, pa
dėkojo visiems, padėjusiems ją 
iškovoti, dėl to daug kentėju
siems ir net paguldžiusiems 
savo galvas; kvietė santarvei, 
atsisakyti griovimo ir ardymo, 
visas valstybės ir žmonių jė
gas sutelkti tautos gerovei 
kurt i ; įvardijo svarbiausias 
valstybės problemas, sakė, jog 
visi esame skolingi jos istori
jai , kalbai, gamtai... „Aš neža
du lengvo gyvenimo, lengvo 
gyvenimo niekur nėra. Aš 
kviečiu į darbą, kad mūsų gy
venimas palengvėtų... Padeki
te man ir aš padėsiu jums . Aš 
esu vienas iš jūsų. aš čia su ju
mis". Vilniečiai kelis kar tus 
prezidento kalbą pertraukė 
plojimais. Po kalbos preziden
tą vėliavų paradu pasveikino 
Lietuvos miestų ir miestelių 
vėliavininkai, prieš tribūną 
nulenkę vėliavas. 

Susirinkusiems didelį įspūdį 
padarė prezidento kalba, ma
čiau džiugius žmonių veidus. 
Aišku, buvo ir tokių, kuriems 
nepat inka naujas prezidentas, 
bet, manau , jie į aikštę jo svei
kinti nėjo... T 

Po kariuomenės parado nau
jasis prezidentas ir kiti vals
tybės vadovai su žmonomis 
pėsčiomis patraukė į Daukan
to aikštę prie prezidentūros 
rūmų. Vėl rikiuotėje sustingo 
Lietuvos kariai. Prie rūmų 
grėsmingos stovėjo trys vidu
ramžių patrankos, paruoštos 
saliutui, prie jų XVIII am
žiaus uniformomis vilkį artile
ristai. Minia netilpo aikštėje, 
jos pilna buvo ir šoninėse gat
vėse. 

Iškilmingai naujam preziden
tui buvo perduoti preziden
tūros rūmai . Perdavimo aktą 
ant specialaus stalo lauke pa
sirašė baigęs kadenciją prezi
dentas A. Brazauskas ir nau
jasis prezidentas V. Adamkus. 
A. Brazauskas jam perdavė 
Didįjį prezidento antspaudą ir 
oda įrištą Lietuvos Konstituci
jos knygą. Po to buvo nuleista 
A. Brazausko vėliava ir pakel
ta naujojo prezidento. Senoji 
vėliava atminimui buvo įteik
ta A. Brazauskui, kuris, pri
imdamas vėliavą, ją pabučia
vo. Iš patrankų buvo iššauti 
trys šūviai: uz tautą, už vals
tybę ir už prezidentą. Po to Al
girdas Brazauskas iš aikštės 
išvažiavo. 

Prezidentą.- Valdas Adam
kus su žmona Alma. plojant 
susirinkusiems, įžengė į prezi
dentūrą ir netrukus visus 
sveikino iš rūmų balkono. 

Inauguracijos ceremonija 
pasibaigė. Prasidėjo preziden
to darbo diena. J i s priėmė vy
riausybės atsistatydinimą ir 
pasi rašė dekretą, kuriuo sena
jai vyriausybei pavedama to
liau laikinai eiti savo parei
gas. 

18 vai. pra.-idejo priėmimai 
Sporto rūmuose, Rotušėje, 
Chodkevičių rūmuose ir prezi
dentūroje. V. Adamkus su 
žmona apsilankė visuose pri
ėmimuose, sveikino ten pak
viestuosius. 

21 valanda — puota tautai 

— įspūdingos spalvingos ug
nies salves. Nuo Pilies- kalno 
iššaunamos raketos įvairia
spalvėmis ugnies žiedų puokš
tėmis nušvietė dangų. Kated
ros aikštėje grojo dūdų orkest
rai. Spektakliu grožėjosi dau
gybė žmonių visos gatves 
buvo užtvindytos žmonėmis ir 
mašinomis. Prezidentas su 
žmona ir svečiai ugnies salves 
stebėjo iš prezidentūros rūmų. 

Pasibaigus garsų ir spalvų 
ugnies šventei, žmonės skirs
tėsi kupini įspūdžių ir vilčių, 
kad jų gyvenimas pasikeis, 
kad naujasis pezidentas padės 
Lietuvai greičiau atsitiesti ir 
tapti lygiaverte Europos vals
tybe. 

KRYŽKELĖ '98 

Lithuanian Mercy Lift meti
nio pokylio ruošimo komitetą 
šįmet sudaro: Ramina Jacobs, 
Marytė Nemickienė. Vida 
Jonušienė. Regina Griške-
liene, Lidija Ringiene. Zita 
Evvert ir Birutė A. Vin-
dašienė. 

Pokylis, pavadintas ^Kryž
kelė "98" . ruošiamas rugsėjo 
12 d., šeštadienį, Chicago Cul-
tural Center patalpose, 78 
East Washington Str., pa
čiame vidurmiestyje. Tiek pa
statas, tiek salė, pasižymi ele
gantišku puošnumu ir klasi
kine architektūra. 

LML metinių pokylių pel
nas skiriamas tuberkuliozes 
vaistų pirkimui, o jų taip rei
kia Lietuvoje! Visuomenė jau 
dabar, iš anksto, raginama 
pokylyje dalyvauti 'studen
tams bus taikoma nuolaida). 
Rezervacijos priimamos tel. 
708-442-8297. 
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B A L T Ų L A I S V Ė S 
LYGOS P R A N E Š I M A S 

Baltų laisvės lyga šiais me
tais savo tradicinį Baltų lais
vės žymenį paskyrė JAV Vals
tybes departamento sekreto
rei Madelaine Albright. Žy
muo bus įteiktas balandžio 18 
dieną, Los Angeles Latvių na
muose rengiamame pokylyje. 
M. Albright del ankstyvesnių 
įsipareigojimų, negalint daly
vauti, jai atstovaus Ronald D. 
Asmus. sekretores pavaduoto
jas Europos ir Kanados reika
lams. 

Jis, priimdamas žymenį, pa
sakys pagrindinę kalbą apie 
JAV Baltijos chartą. Roland 
D. Asmus buvo pagrindinis 
JAV Baltijos chartijos auto
rius. Dabartinėm savo parei
gom paskirtas 1997 m. ge
gužės mėnesį. Prieš tai R. As
mus priklausė žinomai Rand 
Corporation, Santa Monica, 
California. Būdamas Rand 
Corporation, jis buvo atsakin
gas už Europos saugumo tyri
mus Rand National Defense 
Research Institute. 

Prieš tai jis buvo vyresniuo
ju tyrimų analistu Radio Free 
Europe/Radio Liberty. Jo 
straipsniai spausdinti „Fo-
reign Affairs". „Survival", 
,.Washington Quarterly" žur
naluose. 

Roland D. Asmus priklauso 
Council of Foreign Relations. 
American Council on Germa
ny ir International Institute of 
Strategic Studies. Jis taip pat 
yra bendraautorius Rand stu
dijų „NATO Expansion the 
next steps" ir „NATO enlarg-
ment and the Baltic States". 

Baltų laisves lyga šiuo metu 
taip pat organizuoja _Ba!tic 
Caucus" JAV Kongreso At
stovų rūmuose. Kongreso na
riai John Shimkus (Rep. IL) ir 
Dennis Kucinich 'Dem. Ohio) 
sutiko būti kopirmininkais. 
Puikiai suprantame, kad juo 

daugiau turėsime draugų 
JAV Kongrese, tuo geriau. 

Prašome visus lietuvius, es
tus ir latvius susisiekti su 
savo atstovu(e). prašant juos 
įstoti į _Baltic Caucus"', kon
taktuojant kong. Shimkų ir 
Kucinich. Padekite Baltų lais
vės lygai sustiprinti mūsų 
įtaką Kongrese. 

P. Algis Raul inait is 

* Vyriausybė balandžio 1 
d. patvirtino naujas tabako 
gaminių, alkoholinių gėrimų 
ir benzino akcizus. Tabako ga
minių akcizas vidutiniškai 
padidėjo 9 centais už cigarečių 
pakelį, degtinės — 2.20 lito už 
0.5 litro butelį, benzino — 22 
centais už litrą. Pasak 
pranešimo, kovo mėnesį, paly
ginti su sausiu, perkamos naf
tos kaina sumažėjo beveik ke
tvirtadaliu, todėl tikros benzi
no kainos vartotojams dėl ak
cizo didėjimo neturėtų keistis. 
Manoma, kad nebrangs ir 
pramonės bei maisto produk
tai. 

• Lietuvos ambasadorius 
Helsinkyje Neris Germanas 
kovo 19 d. skiriamuosius raš
tus įteikė Suomijos preziden
tui Martti Ahtisaari. I šį postą 
buvęs Seimo kancleris ir pre
zidento Algirdo Brazausko pa
tarėjas užsienio politikos klau
simais 51 metų N. Germanas 
buvo paskirtas prieš mėnesį. 

Preston Bradley Hali. Chicago Cultural Center pastate. Šioje puošnioje salėje rugsėjo 12 vyks Lithuanian Mer
cy Lift puota. 

Punsko lietuvių ..Klumpes' ansamblio muzikantų d;iii.-.. -Jie pirma karta atvyksta i M zemyna ir atlik.- keletą 
koncertu lietuvių telkiniuose Jaunimo centre ..Klumpe' girdėsime per Atvelyki, balandžio 19 d. Visus kvieCM 
JAV LB KuftOrus taryba, pakvietusi ansambli koncertams. 



DRAUGAS, šeštadienis. 1998 m. balandžio 4 d. 

Neribotos paslaugos su 
55 + ČEKIŲ SĄSKAITA 

55+ 
čekių 

sąskaita 

I • Indėl ia i p e š a 
n u o š i m č i u s 

• N ė r a mėnesinių 
mokesčiu 

Indėliai 
FDIC apdrausti 

$100,000 

Gyvenimo ke
liai pilni iš la idų 
ir mokesčių. Bet 

jei jau pasiekėte 
55-ris metus, jūs 

užsipelnėte sąskaitą, 
kuri jums nieko ne

kainuos - tai nemo
kama 55+ čekių sąskaita 

TCF Nat ional banke. 
Nereikės mokėt i nei už 
mėnesinį patarnavimą, 

nei už čekių išrašymą. Be 
to, visi čekių užsakymai -

veltui. Taip pat veltui 
galėsite gauti American 

Express keleivio čekius, 
„fax" ir „Xerox" paslaugas, 

notaro patvirtinimus, ATM 
kortele. Atidarę sąskaitą gausite 

ir dovaną. Tad atvykite į TCF 
National Bank, kur ' kelias į 55+ 

sąskaitą nemokamas! 
Susikalbėsite lietuviškai! 

i 

T C F R A N K Tel. 1-773-847-1140 
Uįį*c 

2 asmenų šeima ieško 
buto ir galėtų prižiūrėti 

vyresnio amžiaus žmogų. 
Kviesti Ireną arba Joną. 

tel. 773-376-5996. 

Proud of America, Inc. 
Ieško vyrų pilno laiko darbui 

ištisus metus; $350 į sav. Kreiptis-
tel. 773^50-1000 (9 v.r.-3 v.p.p.), 

706-424-4467 (4 v.p.p.-9 v.v.) 
arba 708-785-4536. 

Parduodamas 1987 m. 
"Buick" Century, keturių 

durų, labai geram stovyje • 
nebrangiai. 

Tel. 773-254-3436 

• 

VASARĄ 
l VILNIŲ IŠ NEW YORK'O 

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

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

+ mokesčiai 
Išvykstama pirmadieniais 

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

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

VYTIS TRAVEL 
4 0 - 2 4 - 2 3 5 St. 

DouglastonNY11363 
Tel. 718-423-6161; 1-800-778-9847 

E-MAIL: vyttours@earthlink.net 
WEB SITE: www. vytistours.com 

£> 
Vokia nuo 

1921 m. 
8900 SOUTH ARCHER ROAD, WILLOW SPRINGS, ILUNOIS TEL 708.839.1000 

Šešio? pokvliu salės - tinka įvairioms progoms 

35 iki 40 svečių 

BordamRpom w 
40 iki 60 svečių 

A u o t EoOtt 
60 iki 100 svečių 

Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 

100 iki 135 svečių 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

sekmadieniais groja 125 iki 175 svečių 
10 žmonių orkestras 
(galite pasitobulinti įg fįjįį WtM 
šokio mene - vyksta 

pamokos) 225 iki 550 svečių 

Reikalinga atsakinga moteris 
prižiūrėti dvi mažas mergaites 
1-1/2" ir 3 metų, ir gyventi 
kartu Barrington, I L. Reikia: 
galėti susikalbėti angliškai, 
atlikti lengvą namų ruošą, 
gaminti valgį. Atskiras kam
barys, savaitgaliai laisvi, gera 
alga. Skambinti vakarais 
Gintarui, tel. 847-382-4850. 

INCOMETAX 
SERVICE 

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

PRANAS G.MEILE. CPA 
4931 W. 95th S t , 

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

Tel. raštinė 706-424-4425 

Lietuvė ieško valymo 
darbų Oak Lavvn, IL 

apyl. Skambinti Dianai, 
tel. 708-425-7834. 

Jauna šeima ieško buto ir 
taip pat galėtų suteikti 
priežiūrą pagyvenusiam 
žmogui. Skambinti Rimai ir 
Astai, tel. 773-376-5996. 

OREAT OPPORTUNITY FOR 
EARLYRISERS 

5:15 am to 2:30 pm M-F Northside 
cleaning Co. lookmg for ladies that are 
self motivated & likę to deaning, mušt 
speak English, dnver Be. car, no erimi-
nal record & mušt know to get around 
Cngo. Will be driving co. van w/crew. We 
clean offices & homes. 40+ hrs. per wk. 
Call 773-267-2900. 

taikome vedusių porų arba 
pavienių asmenų, turinčių darbo 
leidimą, valyti parduotuves Illinois, 
Michigan. Indiana ir lowa valstijose. 
Padėsime susirasti butą. Kreiptis 
Cathy, tel. 773-737-0032. 

59C Ukraine 
19< Svveden 
56< Israel 
79< Moldova 
54C Russia 
38< Hungary 
29< Finland 
23 < Germany 
39< Poland 
25< France 
27< Netherlands 
18< England (UK) 
34< Italy 
23< Australia 
19< Canada 
29c Austria 
47 C Latvia 
49c Serbia 
27< Switzerland 
49c Yugoslavia 
42 < Czech Republic 
26< Belgium 
Special low rates to Mexico 
& all other countries! 

for onlv 5tc/min Call 
Call anyt ime w i t h Paul Schmidt's A A A W o r l d Cal l ing! 
You pay N o fees! N o $3 ! N o M i n i m u m ! You pay o n l y w h e n y o u call! 
Keep y o u r present long distance companyl Paul w o r k s only w i t h first 
rate in ternat ionai phone companies! N o catchl N o gimmieksi 

Over 15,000 of Paul Schmidt's members are calling their loved ones 
overseas vvithout vvorrying about the time or the day they call. It's 
alvvays the šame price! You don't pay a monthly fee - No $3 - No 
minimum! Free signup! You don't need to switch your regular long 
distance companyl Dial into the low cost network via a free 800 access 
number. Calls go through regular first dass internationai long distance 
carriers! Business or residential šame price! To receive an application 
form and price list for all countries. you mušt request info pack #99/ 
Call Paul Schmidt for free information any time (24 hours). If his Voice 
Mail answers leave your name and address. Your info pack wil l be 
mailed the šame day! 
Also available: Cheap rates for ,them' to call you! 
Ask for info pack 991! 

H 

išnuomojamas su 2 
mieg. butas (W.65th St., 
Chicago, I L). Skambinti 

tel. 773-471-0720. 

CLASSIFIED GUIDE 

% * * « % * * 

Call NOW! 
1-800-347-0222 

Or write to: 
Paul Schmidt. 
AAA World Calling Inc. 
10105 E Via Linda 103. Suite 238. 
Scortsdale AZ 85258 

Fax:602-661-1413 - Phone:602-661-1317 

CASH PAID 
Y O U O g ^ 

DONATING BLOOO AT 
INTERSTATE BLOOO 

BANK, INC. 
4838 S CICERO AVE 
(Next to Family DoHar) 

PHONE: (773) 582-9935 
No Appomtments Necessary 
Open Mondey - Frtdey 

8anv4:30pm 
An Donors Mušt Sho* 1D ihat contans 

Date of Bttti. Sodai Sacurity Number S 
Signature. Either a photo ID or an ID that 
cbntaįnsphyacal deseriptton reouired also. 

$1.60 BONUS VfTTH THIS AOI 

1.1 mleg. butas 67 & Kedzie 
apyl. $365 [ man. + „security". 
Tai. 771-776-1461. 

Padedame gaut paskolą perkant 
nauią ar naudotą automobili, net įei ir 

visai neturite kredito istorijos, dar 
neilgai dirbate ir esate apmokamas 

grynais Taip pat padedame nusipirkti 
automobili is varžytinių 

Kreipkitės tel 815-260-1182 

ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 
ELEKTROS 

ĮVEDIMAI—PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiesty. Dirbu greitai. 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LIETUVIS, lauko priežiūros 
darbų (landscaping/mainte-
nance) bendroves savininkas, 
VvashtTflton, D.C., ieško dar
bininko, kuris galėtų atlikti 
lauko priežiūros darbus. 
Galime padėti gauti darbo 
leidimą. Suteikiamas pigus 
butas - $130 mėnesiui. 
Kreiptis tel. (202) 244-2373. 

AUTOMOBHJO, NAMU SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAU0S4AS. 

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

FRANK ZAPOUS 
32081/2 We«95th Street 

Tai. (708) 424-8654 
(773) 581-6664 

DAŽYMAS / DEKORAVIMAS Co. 

DAŽYMAS • STALIAUS DARBAI* 
TAPETAVIMAS • PLYTELIŲ. 

KLIJAVIMAS • DRAUDIMAS • 
REKOMENDACIJOS* DAUGIAU 

KAIP 15METU PATIRTIS* 

T a i . 7 0 8 - 4 5 8 - 6 0 3 3 
arba 8 4 7 - 3 6 1 - 3 0 1 5 

JKS CONSTRUCTION 
"Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (stding): medžio, 

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

teL 706-728-0208 

Nanny, housekeeper Irve-m. 
Best job and salary is yours if you 
love children, clean weK and speak 

English. References needed. 
Call my office, tai. 630-466-7828 

STASYS CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rusių, vonių ir virtu

vių įrengimas; priestatai; kerami
kos plyteles; „skfngs*, „soffits", 

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

Turiu darbo draudimą. 
S.Bavjefls Ta/. 630-241-1912 

AM6ER CONSTRUCTION CO. 
Dengiami stogai, kalamas „siding", 
atliekami cemento, „plumbing* bei 

kiti namų remonto darbai. 
„Ucensed, insured, bondad" 

Skambinti Sigitui: 
Tai.: 773-767-1929 

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

English speaking 
careg'rvers. 

Call 630-585-7370 

Siuvėja taiso 
rūbus 

tel. (773) 927-9056 

MOVIMO 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

GEDIMINAS 
773- 925-4331 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA A T S T O V Y B Ė 

2346 W 69th Street 
Tel.: 773-776-14«6 

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

ALL CARE 
Employment Agency 

Tai. 773-736-7900 

GREIT PARDUODA 

(773)! 
1706) 425-7160 

RIMAS LSTANKUS 
* Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
* Nuosavybių įkainavimas vaitui 
* Perkame ir parduodame namus 

* Pensininkams nuolaida 

O**, KMIEOK REALTORS 

a 7W2 S.PUaaM Rd. 
• 4366 S Archer Ava. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

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

REALMART II , Ine 
6602 S. PulasU Rd. 
ChicafoJJL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

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

skambinkite 
B U D R A I Č I U I 

But.77«4Ml00 
Fex77MBV3H7 Pagar 312-308-0907 

93%L [B 
ACCENT R E A L T Y 
5265 W«st 9591 Street 

Oak Lawn. Illinois 60453 

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

ASTA T. MIKUNAS 

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

VVAGNER 
MASINOS RASTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 

TYPEVVRITERS • COPIERS 
FAX • CALCULATORS 

5610 S. Pulaaki Rd. 
Tel. (773) 581-4111 

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

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

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

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BSEFS 

K A V I N Ė 
350 N. Clark, Chicago, I I 60610 

Tel. 312^44-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta 

Btaran 

mailto:vyttours@earthlink.net
http://vytistours.com
http://OakLawn.IL


H JAV LB KraSto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona šmulkštienė 
2711 West 71st Street, Chicago, Dlinois 60629 

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

B U K I T E ATSARGUS 
Paskutiniu laiku visa 

žiniasklaida be sustojimo kal
ba ir perspėja žmones apie 
įvairias apgaules, pasitikinčių 
žmonių išnaudojimą. Ir reikia 
tiesiog stebėtis, kokių yra 
išradingų, be sąžinės, žmonių, 
kurie nori ir sugeba apgaulin
gu būdu gyventi kitų žmonių 
uždirbtais pinigais. Ir atrodo, 
kad jau išaiškėjo visi apgavi
mo būdai, žmonės pasisaugo. 
Bet ir vėl atsiranda nauji 
išnaudojimo būdai, ir turbūt, 
kol bus gerų, pasitikinčių 
žmonių, apgavikai ras būdų 
juos išnaudoti. 

Jeigu gautumėte pasiūlymą 
iš Care Credit (Bank One 
šakos iš Ohio), kuri siūlo pas
kolas padėti žmonėms užsimo
kėti medicinines išlaidas, per
skaitykite atidžiai smulkiai 
parašytas eilutes. Ir gal jums 
visai nebesinorės nueiti pas 
daktarą, nes finansinis skaus
mas dėl aukštų procentų už
marins jūsų nugaros skaus
mą... 

Care Credit yra viena iš ke
liolikos įmonių, kurios siūlo 
žmonėms pagalbą, mokant vis 
labiau augančias medicininių 
patarnavimų kainas, išduo
dant jums kredito kortelę, 
kuri užmoka už primokėjimus 
(copayments) nurašymus (de-
ductibles), ar net neapdraus
tus medicininius patarnavi
mus. Bet, jei perskaitysite 
smulkutėmis raidytėmis para
šytą paaiškinimą, pastebėsite, 
kad už mokėiiTiu ta kredito 
kortele imama labai aukšti 
prooeoiai — 23.23%. Pvz., 
mokant 2,000 dol. skolą dan
tistui, jums ją reikėtų mokėti 
18 metų, mokant šiuo procen
tu ir jei kas mėnesį mokė
tumėte nustatytą minimumą. 
Nepatekite į šią bėdą! Geriau 
naudokite savo turimą stan
dartinę kredito kortelę. O jei 
tokios kortelės neturite, kreip
kitės į daktarą ar dantistą ir 
susitarkite dėl mėnesinių mo
kėjimų. 

Dauguma Jiealth-care cre
dit + cards" turėtų būti naudo
jamos tik kraštutiniu atveju, 
kai neturite kitos išeities. 

Naudingas katalogas 
žmonėms su fizine a r 

dvasine negale 

„The Disability Bookshop 
Catalog" siūlo naudingas, bet 
sunkiai randamas, knygas, vi
deo juosteles ir garsines juos
teles žmonėms, kurių fizinis 
ar dvasinis pajėgumas yra ri
botas. Dauguma siūlomos 
medžiagos yra medicinėmis 
temomis, bet yra knygų bei 
juostelių, kur kalbama apie 
pirkimąsi paštu (shop-by-
mail), yra leidinių, kuriuose 
galima surasti platesnės infor
macijos apie įvairias negalias 
ir techniškas priemones sau 
padėti. Katalogą sudarė Helen 
Hecker, registruota gailestin
goji sesuo ir daugelio knygų 
apie įvairias negalias autorė. 
„The Disability Workshop Ca
talog" su persiuntimu kainuo
ja 4 doleriai. Jei domitės, 
siųskite čekį „The Disability 
Book — shop, P.O. Box 129, 
Vancouver, Washington 98-
666. Šį katalogą galima gauti 
ir garsinių kasečių forma, su 
persiuntimu tai kainuoja 8.50 
dol. 

Naudinga teisinė 
informacija 

Vyresniesiems žmonėms (50 
metų ir daugiau) yra labai 
svarbu žinoti savo teises. The 
American Bar Association yra 

išleidusi naują knygelę „Legal 
Guide for Older Americans" 
(Times 13 dol.). Ten yra daug 
naudingų žinių pvz., vienas 
skyrius kalba apie apgavystes: 
kaip jas atpažinti ir kaip jų 
išvengti. Kiekvieno skyriaus 
pabaigoje yra telefono nume
riai ir adresai šaltinių, kur 
galima gauti daugiau informa
cijos. 

Kita naudinga knygelė yra 
„The Legal Resource Directo-
ry" (Halt, 10 dol.). J i išleista 
nepelno siekiančios teisinės 
reformų grupės ir duoda daug 
įvairių šaltinių, kur galima 
gauti nemokamą, ar mažai 
kainuojančią apie teisinius 
reikalus informaciją. „Your 
Guide to Help, Hotlines and 
Hot Web Sites", 180 puslapių 
minkštais viršeliais leidinys, 
turi skyrių, kurie ypač nau
dingi vyresniesiems, automo
bilių savininkams ir tiems 
žmonėms, kurie ieško pagal
bos iš valdžios. Jei šio leidinio 
negalėsite surasti knygyne, jį 
galite užsisakyti iš HALT, 
paskambinkite 888-367-4258. 
Už persiuntimą reikės pri
mokėti 3.95 dol. 

„Plastic vent pipes" yra 
atšaukto*, nes gali 

praleisti anglies 
dvidegini ' 

Maždaug 250,000 aukštos 
temperatūros plastikinės 
„vent (HTPV) pipes", kurios 
yra prijungtos prie dujų ar 
„propane" šildymo krosnių ar 
boilerių yra atšauktos, nes jos 
gali įtrūkti ar per sujungimus 
atsiskirti ir taip praleisti an
glies dvideginį. 31 gamintojas 
yra įveltas į šį atšaukimą. Tų 
plastikinių „vent pipes" spalva 
yra pilka, arba juoda. Jų pa
vadinimai „Plexvent i r ar 
„Uitravent". Tie vardai yra 
įspausti vamzdelyje. Jei 
HTPV sistemos yra šildomoms 
krosnims, tai jos turi būti ho
rizontalios ir įeiti per šonines 
namo sienas. Baltos PVC ir 
CPVC „vent pipes" nėra 
atšaukiamos. Paskambinkite 
specialiai industrinei „hot-
line", 800-758-3688 ir pasiti
krinkite, ar jūsų HTPV vamz
džių sistema yra atšaukta, ar 

ne. Jei būtų atšaukta, jums 
būtų idėta nauja „venting sys-
tem" nemokamai. Jei jūs pa-
keitėte savo HTPV vamzdžių 
sistemą, galite gauti visą ar 
dalinį išlaidų apmokėjimą. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne", 1998.03.25. 

KUR PADĖTI 
KENKSMINGAS NAMU 
APYVOKOS ATLIEKAS 

Pavasaris tai laikas, kada 
žmonės tvarko, valo namus ir 
aplinką, meta nereikalingus 
daiktus, kurie per metus prisi
rinko. O namuose per metus 
ar per jų eilę, prisirenka daug 
nereikalingų dalykų, kuriuos 
reikia išmesti. Tačiau yra 
daug tokių dalykų, kuriuos 
negali tiesiog tik į šiukšlių 
dėžę išmesti, jie gali būti pa
vojingi smalsiam vaikui, kito
kiu būdu pakenkti aplinkai ar 
kitiems žmonėms. Tai užsilikę 
seni dažai, varnišas, terpenti
nas, automobilio motoro ir 
stabdžių skysčiai, „antifrizas" 
ir t.t. Juos išmesti į šiukšlių 
dėžę nėra saugu. Tad, kaip jų 
atsikratyti? 

Prieš keliolika metų Illinois 
valstijos EPA (Enviromental 
Protection Agency) pastebėjo, 
kad kiekvienuose namuose 
prisirenka daug kenksmingų 
namų apyvokos atlaikų (ha-
zardous household wastes): 
greitai užsidegantys skysčiai, 
kaip benzinas ar žibalas, pro
duktai, kurie gamina nuodin
gas dujas (toxic fumes), kaip 
varnišas, dažų nuėmimo prie
monės, virimo krosnies valy
mo priemonės, piktžolių nai
kintojai, nuodai prieš kenkė
jus ir pan. 

Jie ne tik kelia grėsmę mūsų 
namams, bet ir aplinkai, jei 
juos išmestumėte į šiukšlių 
dėžę, ir jei pateks į są
vartynus, kur skysčiai gali iš
tekėti iš skardinių, patekti į 
žemę ir į vandens šaltinius. 
Jei jūs turite tokių užsilikusių 
dalykų, pirmiausia žinovai re
komenduoja juos sunaudoti. 
Pvz., sumaišykite kelias skar
dines užsilikusių dažų ir nu
dažykite rūsio sieną, ar garažo 
sieną iš vidaus, žodžiu, tokias 
vietas kur spalva jums nelabai 
svarbi. O jei turite užsilikusių 
piktžolių naikintojų maišą/ dė
žę, atiduokite kaimynui, ku
riam jų gal reikėtų. Bet labai 
mažai žmonių tai daro. Dėl to 
Illinois ir kitų valstijų EPA 
turi paruošusi Hazardous 
Houshold Wastes CoUection 
programą, pagal kurią kenks
mingos medžiagos yra suren
kamos iš namų savininkų. Jie 
paima viską, nuodus nuo 
vabzdžių, naudotą variklių 
alyva. įvairius chemikalus ir 
visas kitas kenksmingas me
džiagas. Minusas yra tas, kad 
surinkimas daromas nevieno
dai įvairiose vietovėse metų 
laikotarpyje. Paprastai tai da
roma pavasarį ir rudenį. 

Illinois valstijoje paskelbta, 
kad bus renkama šiose vie
tose: balandžio 25 d. kenks
mingos namų apyvokos me
džiagos bus surenkamos 
Wheeling Park District 
Aąuatic Center, 333 W. Dund-
ee Rd. Kitas surinkimas bus 

A.tA. 
SARAH SKRIDULIENĖ-

SORWELL 
Gyveno Elgin, IL, anksčiau Cicero. 
Mirė 1998 m. balandžio 2 d., l l :15 vai. ryte, sulaukusi 

99 metų. Gimė Kewanee, IL. 
Nuliūdę liko: dukterėčios Patricia Vallely su vyru 

Donald ir šeima, Jackie Mokrycki su vyru Stanley, 
sūnėnas James Skridulis su žmona Joana ir šeima. 

Velionė pašarvota balandžio 4 d. nuo 8:00 v.r. iki 10:00 
v.r. Suburban Family Funeral Home, 5940 W. 35th St. 
(ar t i Aust in blvd.), Cicero, IL. Religinės apeigos 
koplyčioje 10:00 v.r. Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: d u k t e r ė č i o s i r s ū n ė n a s su še imomis . 

Laidotuvių direkt. Donald M.Petkus, tel. 800-994-7600. 
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gegužės 2 d. DeVry Institute 
of Technology, 3300 N. Camp
bell, Chicago. Gegužės 16 — 
Kane County Fairgrounds, 
Randall Road tarp IL Hwys. 
38 ir 64, St. Charles. Tą pačią 
dieną — Elmhurst Public 
Works Department, 200 South 
West Ave. Gegužės 30 -Oak-
ton Community College Par-
king Lot B, 1600 E. Golf Rd., 
Des Plaines ir t.t. Visi kenks
mingų medžiagų surinkimai 
būna nuo 8 vai. ryto iki 3 vai. 
p.p. 

Norint gauti informacijos 
apie surinkimo vietas, skam
binkite EPA Collections, Illi
nois valstijoje 217-785-8604, 
kitose valstijose suraskite 
EPA įstaigos telefoną telefonų 
knygoje ir pasiteiraukite apie 
surinkimo laiką bei vietą. 

Jei planuojate nuvežti atlie
kas iš savo namų į surinkimo 
centrus, žiūrėkite, kad viskas 
būtų saugiai supakuota, pa
taria EPA specialistai. Pvz., 
visi dėžių, butelių dangteliai 
būtų tvirtai uždaryti. Vežkite 
atliekas mašinos bagažinėje. 
Nieko nedėkite, kas garuoja, 
ant užpakalinės mašinos sė
dynės, nes tai gali pakenkti 
jums važiuojant. Medžiagos, 
kurios yra senose ir trapiose 
dėžėse, turėtų būti vežamos 5 
galionų kibiruose, kurie yra 
pripildyti katėms skirtu smė
liu, kad, skysčiui pradėjus 
sunktis, smėlis jį sugertų. 

EPA atstovai pataria, jei 
įmanoma, palikti visas kenks
mingas medžiagas jų origina
liuose induose, kad EPA ga
lėtų juos lengviau atpažinti. 
Jei žinote, kokią medžiagą 
vežate, bet ją įdėjote į kitą 
indą, užrašykite ant to indo, 
kas tai per medžiaga. 

O kol lauksite dienos, kada 
tomis nereikalingomis kenks
mingomis medžiagomis galė
site atsikratyti, laikykite jas 

VELYKINĖ DOVANA 
„INDUSTRINĖS PARAMOS SĄJUNGA AMERIKOJE" 

IPSA INTERNATIONAL siūlo jūsų giminėms ir draugams Lietuvoje rūkytos 
kiaulienos mėsos produktų rinkinį 

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

Šalto rūkymo 
7. Dešrelės: 

Karšto rūkymo 

$98.00 
14A-14 kg. 

2 kg. 
2 kg. 
Ikg. 
Ikg. 
Ikg. 

4 kg. 

3 kg. 

14 kg. 
30 lbs 

$85.00 
12A-12 kg. 

2 kg. 
Ikg. 
Ikg. 
Ikg. 
Ikg. 

3 kg. 

3 kg. 

12 kg 
26.4 lbs 

$70.00 
10A-10 kg. 

I k g 
Ikg. 
Ikg . 

-
Ikg. 

3 kg. 

3 kg. 

10 kg. 
22 lbs 

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

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

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

saugiai namuose: gerai užda
rykite, o nesaugius indus, 
dėžes įdėkite į kibirus su ka
čių smėliu. 

Reikia atkreipti dėmesį į vi
sokius chemikalus, kenksmin
gas medžiagas, kurias laikote 
namuose. Dažnai tai yra lieka
nos, nesunaudotos nuo atlikto 
remonto ar valymo, ir ateityje 
jų jums nereikės. Tai kam jas 
laikyti? Įvairios užmirštos 
kenksmingos medžiagos, lai
komos namuose, gali pakenkti 
jums, jūsų vaikams ar vai
kaičiams. Peržiūrėkite pava
sarį visas palėpes, rūsius, ga
ražus ir sandėliukus, išmeski
te viską, kas nereikalinga, o 
ypač kas gali būti kenksmin
ga. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne", 1998.3.28. 

• Šiauliai. Vasario 12 d. 
Šiaulių katalikiškoje pagrin
dinėje mokykloje buvo pa
minėtos Lietuvos vasltybės 
nepriklausomybės paskelbimo 
80-osios metinės. Minėjime 
dalyvavo LPKT bendrijos 
Šiaulių skyriaus pirmininkas 
Juozas Mocius-Šviedrys, kuni
gas Tomas Reinys, mokytojai, 
moksleiviai. Mokykloje buvo 
aukojamos šv. Mišios už Lie
tuvą, melstis už tautiečių iš
tikimybę Dievui, jaunimo dorą 
ir skaistybę. 

• Žasliai. Vasario 14 d. 
Žasliuose buvo atstatytas kry
žius nepriklausomybės kovų 
aukoms atminti. Po šv. Mišių, 
kurias Žaslių bažnyčiose au
kojo vyskupas J. Matulaitis, 
procesija su vėliavomis pa
judėjo prie atstatyto kryžiaus. 
Pašventinęs šį tautodailininko 
A. Šalkausko sukurtą kryžių, 
vyskupas linkėjo darbu, dora 
ir malda įprasminti Lietuvos 
didvyrių auką. ^ z . 

LIETUVIŲ L A I D O T U V I Ų DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

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

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

PROVICHNG BURIALS AND SHIPUENT TO UTHUANIA 
4330 So. CaJifornia 4605 So. Hermitage 

ALL PHONES 
1-773-523-0440 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

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

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

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

CICERO 5940 W. 35 ST. 
LEMONT12401 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 

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

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO ,1 4 2 4 S. 5 0 AVENUE 
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1-708-652-5245 

1 
MARIAUS BUIVYDO LAIDOTUVIŲ PASLAUGOS] 

* Pilnas visokio pobodžio laidotuvių sutvarkymas* 
Palaikų perkėlimas pertaidojant Lietuvoje. 

Reikalingi dokumentai gali boti sutvarkyti pas jus namuose. 
'Laidotuvės pravedamos lietuviškomis tradicijomis* 

Laidotuvių namai patogiose vietose. 
Mirties atveju ar kitais klausimais skambinti 

te l . 6 3 0 - 2 4 3 - 0 0 0 3 
P.O. Box 27 

Lemont, IL 60439 

AMERICAA; r ^I^ v ^BROAD, INC. 
MAIN OFFICE 

(CLOSEDON SlNDAYSi 

4801 W. PETERSON AVE.. SUITE 618. 
CHICAGO. IL 60646. TEL. 773-725-9500 

DS ENGINEERING, INC. 
12421 ARCHER AVE., Lemont, IL 60439 

P A V A S A R I O iCAUMOS 

Ryga 
Kijevas 
Lvovas 
Minskas 
Vilnius 
Maskva 
St Peterburgas 

ten ir atgal 
$560 
$675 
$675 
$619 
$619 
$426 
$519 

į vieną pusę 

$480 
$485 
$485 
$480 
$470 
$505 
$490 

5316N.MILWAUKEE 
AVE., CHICAGO. IL 60630. 

TEL. 773-467-0700. 

3000 N.MILWAUKEE 
AVE. CHICAGO. IL 60618. 

TEL. 773-489-4999. 

BELMONT/CENTRAL 
5637 W. BELMONT AVE.. 

CHICAGO.IL 60634. 
TEL. 773-237-4747. 

BELMONT/LARAMIE 
5150 W. BELMONT A VE. 

CHICAGO.IL 60641 
TEL. 773-685-2020 

OLTOF STATE 
TEL. 1-800-342-5315 

5058 S ARCHER AVE. 
CHICAGO. IL 60632 
TEL 773-838-8888 

5657 S. HARLEM AVE 
CHICAGO.IL 60714. 
TEL 773-788-1000 

NILES 
9509 N MILWAUKEE 

AVE. NILES. IL 60714 
TEL 847-581-9800 
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ČIKAGOJE IR APYLINKESEi 

A P I E A L M O S FONDĄ 

Prezidento žmonos Almos 
Adamkienės t ikslas yra padėti 
ne tur t ingiems vaikams Lietu
vos kaimų mokyklose, todėl 
tam tikslui bus panaudoti Al
mos fondo pinigai. Šią savaitę 
gautos aukos labai padidino tą 
fondą: 

Lietuvos Dukterys paaukojo 
5.000 dol.: Gražina Liautaud 
— 1.000 dol.; a.a. Gerdos ir 
Vaclovo Narkevičių atminimą 
pagerbdama. Elitą Benderienė 
— 200 dol.: J . Sakevičienė, 
Daneta ir Neringa Raila, a.a. 
Valerijono Jasaičio atminimui . 
Elena Jasa i t i ene — paaukojo 
po 100 dol.: Jus t inas Dėdinas 
— 50 dol.; Kazė Kuraityte — 
20 dol.: Marija Donskis — 10 
doi. 

Almos Adamkienės vardu 
dėkojame visiems, savo auka 
prisidėjusiems padėti Lietuvos 
netur t ingiems vaikams. Au
kos nurašomos nuo mokesčių 
(#36-4124191). Čekius rašyti 
..Lietuvos Našlaičių globa", 
pažymint , kad skiriama Al
mos fondui. Siųsti: 2711 West 
71st Str. . Chicago. IL 60629. 

B i r u t ė J a s a i t i e n ė 

Š e i m o s k l u b a s , į s i k ū r ę s 
Č i k a g o s J a u n i m o c e n t r e . 
rengia Velykų margučių, svei
kinimo atviruku, puokštelių 
parodėlę. Galima suruošti ve
lykinio stalo kampelį. Kvie
čiami visi dalyvauti paro
dėlėje. Pasikeiskime patirt i
mi, parodykime vieni kit iems, 
ką sugebame mes ar mūsų 
vaikai. Bus ir dovanų pat iems 
kūrybingiausiems. Ekspona
tus pradėsime priimti šį šeš
tadienį, balandžio 4 d., nuo 9 
vai. r., iki 1 vai. p.p.. o ta ip 
pat Didįjį šeštadienį, nuo 8:30 
iki 10 vai. r. Platesnę informa
ciją suteiks Dalia Badarienė 
tel. 708-423-7126. 

Šį š e š t a d i e n į , b a l a n d ž i o 4 
d., e i d a m i v a k a r e i l s ė t i s . 
pasuki te laikrodžius viena va
landa pirmyn — prasideda va
saros laikas, tad ir visi sekma
dienio renginiai bus naujuoju 
laiku. 

N u o d i d i n g o s Bach-Bu-
son i „Čakonos" , iki svajingo 
Ravel „Užburto sodo", fortepi
joniniais duetais, solo fortepi
jonine muzika pasitiksite pa
vasarį, pavasariškame Sona
tos Deveikytes-Zubovienės ir 
Roko Zubovo koncerte ba
landžio 19 d., sekmadienį. 2 
vai. p.p.. Tėviškės parapijos 
bažnyčioje, 6641-45 S. Troy. 
Chicago. Visi kviečiami. 

Vyresn ių jų l ie tuvių cen
t r e , „Seklyčioje" , balandžio 
8 d., trečiadienį, programos 
nebus, kadangi yra Didžioji 
savaitė. Pasimatysime ba
landžio 15 d., jau po Velykų. 

D i e n o s i švyką į Ham-
mond, IX. balandžio 24 d., 
penktadienį, ruošia Vyres
niųjų lietuvių centras. Vyk
sime patogiu autobusu ir pra
leisime laiką ,,Empres III 
Riverboat Casino", kur bus 
galima išmėginti laimę, pasi
grožėti puošniu laivu, ten pa-
valgysime pietus, kurie įskai
čiuojami į kelionės kainą. No
rintieji vykti su grupe, pra
šomi registruotis ..Seklyčioje" 
arba telefonu 773-476-2655, 
šiuo telefonu teikiamos ir vi
sos informacijos. 

Švč . M. Mar i jos Gimimo 
parapijos choras kartu su il
gamečiu dirigentu muz. Anta
nu Linu ir vargonininku Ri
čardu Šoku stropiai ruošiasi 
Verbų sekmadienio religiniam 
koncertui, kuris įvyks balan
džio 5 d.. 2 vai. p.p.. parapijos 
bažnyčioje. Visi kviečiami at
silankyti. Nesigailėsite. 

B a l a n d ž i o 19 d. Čikagos ir 
apylinkių lietuviams rengia
ma neeilinė šventė — iš Puns
ko atvykęs, koncertuos etno
grafinis ansamblis „Klumpė". 
Koncertas bus Jaunimo cen
tre. Rengia JAV LB Kultūros 
taryba. 

D a u m a n t o - D i e l i n i n k a i č i o 
jaunųjų ateitininkų kuopos 
susirinkimas bus sekmadienį, 
balandžio 5 d.. Ateitininkų 
namuose tuojau po vaikų Mi
šių. Susirinkimo tema — Ver
bos. 

Tai gražiai dainavo vyrai... Toronto vyrų choro „Aras" dalis „Draugo" koncerte kovo 29 d. Kas neturėjo progos 
pasiklausyti šio nuotaikingo ir jaudinančio koncerto, gali įsigyti vaizdajuoste, kurią pagamino žinomas filmuo-
tojas A. Plėnys. Vaizdajuostė gaunama „Draugo" administracijoje. Kaina — 25 dol. O kas chorą girdėjo ir 
gailėjosi, kad negalėjo gauti jo dainų įrašo, siūlome įsigyti vaizdajuoste ir klausytis gražaus koncerto, kada tik 
panorėsite. 

DRAUGO FONDAS 
4545 W. 63rd Street 

Chicago, IL 90529 
Tol. 775-595-9500 

KAD ENTUZIAZMAS NEIŠBLĖSTŲ 
svarbiausia, kad Bekopiant į aukštą kalną 

paskutiniai žingsniai labiau
siai vargina kojas. Tačiau čia 
pat matoma jau arti esanti 
kalno viršūnė, pakelia entu
ziazmą ir to nuovargio kojos 
nebejaučia. Tik greičiau pir
myn, kaip tas bėgikas prie fi
nalo. 

Netoli jau milijoninė Drau
go fondo viršūnė. Nors narių 
ir rėmėjų įnašai fonde siekia 
tik 730,000 dolerių, jų inves
tavimai ir gautas pelnas j a u 
arti milijono. Amerikos ekono
mijai tvirtai laikantis, inves
tavimų biržos indeksui kylant 
į viršų, belieka dar padidinti 
Draugo fondo narių ir rėmėjų 
įnašus, pritraukti naujus na
rius bei rėmėjus ir fondo pa
grindinis tikslas bus pasiek
tas. 

Ne kartą Draugo fondo na
riai, greta čekio pridėtame 
laiškelyje, rašė: ,Tik nepra
raskite entuziazmo to milijo
no pasiekimui. Jį pasieksite". 

Ne kartą mes rašėme: 
..Draugo fondui entuziazmo 
netrūksta. Trūksta tik dole
rių". Ne kartą rašėme. — 

J a u n i n o centro Moterų klubo nares, pasiruošusios šį sekmadi« 
priešvelykiniais pusryčiais po 10 va! r. Mišių iš kairės Nij 
šerk^nient*. Anele Pociene: II eil. Sofija Kikilienė. Ona N", r. :> ;.. 

andžio 5 d. visus JC kavinėje vaišinti 
Mrkicne. Sofija Jurkunienė, Veronika 
i \ ;:r:ūniene. Albina Savickiene. Emili-

N.iot: .Jono Tamulaičio 
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T.-JI darbščios:* - talentingosios i' i-aulio lietuviu centro Jtimininkestalkininkės, visokių skanumynų kepėjos. 
virėjos ir malonios svečiams patarnautojos Jos ypatingai šiemet deda daug pastangų, kad visi. atcje pasi
gardžiuoti ..Velykų stalo" patiekalais balandžio 19 d., per Atvelykį, butų patenkinti. Yra tik vienas „kabutis" — 
imtina užsisakyti stalą ar vietą tel. 708-448-7436 

entuziaz
mas, pastatyti ant kojų Drau
go fondą, neišblėstų „Draugo" 
skaitytojų tarpe. Juk dar 
daug „Draugo" skaitytojų per 
penkerius metus neatsiliepė į 
DF vajų laiškus, ir kvietimus 
,.Drauge". Ir nuostabu, kad to 
entuziazmo, užtikrinti toli
mesnę dienraščio „Draugo" 
leidybą, labai daug rodo mūsų 
pensininkų karta, gal ne visai 
tikra, ar po 10-15 metų jie dar 
skaitys „Draugą". O vidurinės 
bei jaunesnės kartos entuziaz
mas „Draugo" išlaikymui per 
Draugo fondą, labai išblėsęs, 
nors jiems „Draugas" daug il
giau bus reikalingas. Tad šv. 
Velykų ir atgimstančio pava
sario proga visiems linkime 
naujo, neblėstančio entuziaz
mo ir pakilios nuotaikos. 

P a v a s a r i o va jaus įnašai 

Su 1,000 doler ių: 
Dr. Jonas ir Laima Šalčiai, 

ga rbės na r i a i , iš viso 2,520 
dol., Arlington Hts.. IL. 

Su 200 doler ių: 
Rūta Šošytė-Dudzik, garbės 

n a r ė , a.a. Antano šošes atmi
nimui, iš viso 1,000 dol., Rock-
ford, IL. 

Ina ir Jonas Kasis, iš viso 
800 dol.. Orland Park. IL. 

JAV LB Detroito apylinkė, 
per Nijolę Zehvinder, iš viso 
400 dol. 

Su 100 doler ių : 
Lietuvos ambasada, iš viso 

300 dol.. VVashington, DC. 
Birutė Prasauskienė, a.a. 

Algio Prasausko atminimui, iš 
viso 400 dol., Lomita, CA. 

Petronėlė ir Jurgis Starkus, 
iš viso 500 dol., Santa Monica, 
CA. 

Dr. Rimvydas Sidrys. gar
bės narys , iŠ viso 1,100 dol., 
Streator. IL. 

Kun. Leonardas Musteikis, 
iš viso 500 dol., Sunny Hills, 
FL. 

Jonas ir Adelė Baranauskai, 
iš viso 300 dol., Burbank, IL. 

Kleopą Gaižauskienė, iš viso 
350 dol.. St. Pete Beach, FL. 

Thomas ir Dainė Quinn, 
ga rbės n a r i a i , iš viso 1.000 
dol., Orland Park. IL. 

Pranas Gluoksnys, iš viso 
325 dol., Calgary, Canada. 

Zuzana Pupienė, iš viso 500 
dol , St. Pete Beach. FL. 

Vaida ir Algis Mikuckis, iš 
viso 475 dol. Glendale. CA. 

Regina Matonis, iš viso 500 
dol.. Burbank. IL. 

Su 50 doler ių: 
Kazys Kielius, iš viso 450 

dol., Chicago. IL. 
Dr. L. O. Griniūtė, iš viso 

450 dol.. Melrose Park, IL. 
Rasa ir Domas Lapkus, iš 

viso 200 dol., Hinsdale. IL. 
Victor Chainas. iš viso 475 

dol.. Naplcs, FL. 

N'uotr. Jono Kuprio 

Karolis Milkovaitis, iš viso 
450 dol., Yorba Linda, CA. 

Henrikas Laucius, iš viso 
200 dol., Peterson , NJ. 

Elena Jeneckienė, iš viso 
700 dol., Warren, MI. 

Elena ir Balys Kondratas, iš 
viso 450 dol., Quaker Hill, CT. 

Stella Maurukas, iš viso 325 
dol., Algonąuin, IL. 

Algirdas Čepulis, iš viso 300 
dol., Philadelphia, PA. 

Viktorija ir Donatas Zaka
ras, iš viso 250 dol., Sun City, 
AZ. 

Su 30-25 do le r i a i s : 
Mečys Balys, iš viso 30 dol., 

Cleveland, OH. 
Jonas Ruzgys, iš viso 60 

dol., Anaheim, CA. 
Melrose Parko lietuvių klu

bas, iš viso 575 dol., Melrose 
Park,IL. 

Salomėja Idzelis, iš viso 270 
dol., Cleveland, OH. 

Linda ir Algis Rugienius, 
Downers Grove, IL. 

Su 20-10 doler ių: 
Aldona Aistienė, iš viso 45 

dol., Temple Hills, MD. 
S. Bačkaitis, iš viso 35 dol., 

Great Falls, VA. 
Mary Kinčius, iš viso 10 

dol., Chicago, IL. 
Visiems nuoširdžiai dėko

jame. 
F o n d o i ž d i n i n k a s 

SKELBIMAS 
• N u o m o j a s e z o n u i v a 

sarviete , prie pat ežero, Union 
Pier, MI. Tel. 773-776-4755. 

(sk.) 
• Dėmesio l ie tuvia i ! 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 pasiųst i man duomenis 
paš tu . E d . Š u m a n a s , 5 7 0 1 
Linden, La Grange, IL 60525, 
tel. 1-708-246-8241. 

(sk.) 
• Namams pirkti pasko

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

(sk.) 
• Automobil io, n a m ų ir 

ligos draudimas atvykusiems 
iš Lietuvos ir k i tų k r a š t ų . 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 9439 S. 
Kedzie Ave., E v e r g r e e n Pk., 
IL 60805-2325. Tel . 708-422-
3455. 

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

p a m i n k l ą a p l a n k y k i t e S t . 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal 
jūsų pageidavimą, brėžinius. 
Prieš pastatant paminklą, galė
site apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
jis padarytas, kaip j au buvo 
jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir 
Vilimas Nelsona i . 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-VTDEO 3533 
S A r c h e r Ave., Chicago, IL 
60609. TeL 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. 

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

gauti „SOC. SECURTrV kor
telę, vairavimo leidimą (dri-
ver ' s l icense) ir vizų pratę
simą. Ed. Šumanas, teL 1-708-
246-8241. 

(sk.) 
• BALTIC MONUMENTS, 

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

(sk.) 
• „PENSININKO" žurna

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

(sk.) 
• Gediminas Pranskevi-

čius , sąžiningai ir greitai už
pildo pajamų mokesčių (income 
tax) formas. Reikalui esan t 
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.) 
• Naudingi patarimai ir 

konkreti pagalba norintiems 
grįžti į Lietuvą. Puikiai įrengti 
butai, privačios valdos. Nuo
širdus, nebrangus ir sąžiningas 
patarnavimas. Kreiptis: Danutė 
Zilevičienė, Klinikų g. 11-12, 
2055 Vilnius, Lietuva. TeL 370-
2-748056, fax: 370-2-261165. 

(sk.) 
• Prie 66 St ir Kedzie Ave. 

i šnuomojamas 3 kambar ių 
butas su apšildymu ir baldais, 
$350 į mėn. Tel. 708-425-7160. 

(sk.) 
• P r e z i d e n t o V.Adam

kaus Inauguracija Vilniuje. 
Vaizdajuostėje: iški lmingos 
apeigos Seimo rūmuose, Ka
tedroje, Ka t ed ros a ikš tė je , 
Prezidentūroje ir t.t. Šią spal
votą, 3 vai. 49 min. ilgumo 
vaizdajuostę d a b a r ga l ima 
užsisakyti pas International 
Historic Films, Inc., tel. 773-
927-2900, raštu arba asmeniš
kai atvykstant į mūsų raštinę, 
3533 S. Archer Ave., Chicago, 
IL 60609. Kaina $25 ir $5 už 
persiuntimą. Mes pr i imame 
čekius ir Visa/Mastercard kre
dito kor te les . S a v . P e t r a s 
Bernotas. 

(sk.) 
• Lietuvos Dukterys pri

keps tortų, pyragų, sausai
n ė l i ų , p r i m a r g i n s d a i l i ų 
velykaičių jūsų Velykų stalui. 
Juos galėsite įsigyti Did. Ket
virtadienį, balandžio 9 d., 8-2 
vai. p.p. draugijos būstinėje, 
2735 W. 71 St^ Chicago, IL. 
Apsirūpinę n a m ų gamybos 
skanėstais, ka r tu paremsite 
Lietuvos Dukterų labdaringą 
veiklą. Pyragus galima atnešti 
ir balandžio 8 d., trečiadienį, 
10-2 vai. p .p. Kviečiame ir 
laukiame! 

(sk.) 
• Talman D e l i c a t e s s e n 

parduotuvė, 2624 W. 69 St.. 
Chicago, pr i ima užsakymus 
Velykų s ta lui . Mėsos patie
kalai: rūkyt09 kiaulienos vy-
niotinis ( ru l iadas) , kumpis , 
viščiukas su slyvomis, kimštos 
viščiuko kojos ir kt. Saldumy
nai: tortai - napoleonai, riešu
tiniai; beržo šakos, ežiukai, 
įvairūs sausa in ia i . Taip pat 
turime mišrainių, žuvies, ke

letą rūšių silkių. Skambint i 
tel. 773-434-9766 nuo 8 VJT. 
iki 5 v.p.p. ( s k ) 

• A a . Vincui Šmulkščiui, 
Chicago, IL, m i r u s , Jo a t 
minimą pagerbdami draugai 
aukojo Lietuvos našlaičiams. 
Aukotojai: dr. E.Ringus, Stasys 
Žilevičius, Albertas ir Irena 
Kereliai , Aldona ir Elegijus 
K a m i n s k a i , I r e n a K a i r y t ę , 
Aldona ir Vytautas Čepėnai, 
Nijolė Užubalienė, Jonas Ke-
meza, Ramutė ir Vidas Kaz
l a u s k a i , Conn ie Menne l l a , 
Aldona ir Ba lys S lonsk ia i , 
Aletha ir Dennis Maleski, El
vyra ir Pilypas Naručiai, Re
gina Jau toka i t ė . Iš viso Lie
tuvos naš la ič iams suaukota 
$400. Re i šk iame užuojautą 
velionio žmonai Aldonai, kuri 
yra „Lietuvos Našlaičių globos" 
komiteto narė, sūnui ir kitiems 
a r t imies iems , o aukotojams 
dėkojame! „ L i e t u v o s N a š 
l a i č i ų g l o b o s " k o m i t e t a s , 
2711 W. 71 St., Chicago IL 
60629. ( s k ) 

• „ S a u l u t ė " , L i e t u v o s 
vaikų g lobos būrel is dėkoja 
už aukas padėti našlaičiams, 
invalidams vaikams bei dau
giavaikėms šeimoms Lietuvoje: 
M.Momkus $10 ir A.Ankienė 
$20 a.a. Vinco Šmulkščio atmi
nimui, Nijolė Kersnauskai tė 
$20, anonimas $50. Labai ačiū! 
„Saulutė", 419 Weidner RdL, 
Buffa lo Grove , IL, 60089. 
Tel. (847) 537-7949, teL arba 
fax (847) 541-3702. Taz D3 
#36-3003339. 

(sk.) 
• Almos Adamkienės lab

daros darbams paremti, per 
„Saulutę" Lietuvos vaikų globos 
būrelį, aukojo: Ona Abromai-
tienė $300, E.Radzevičiūtė $10, 
anonimas (D) $10, Aldona Ješ-
mant ienė $50, anonimas (L) 
$100, Stepas Lukauskas $90, 
Jadvyga ir dr. Romualdas Gi
neičiai $100, Joana Drukte-
nienė $50, Baltrukėnų šeimą 
a.a. dr. Adolfo Baltrukėno atm. 
$100, „Saulutė" $1,000. Prezi
dento Valdo Adamkaus inaugu-
racijos proga A.Adamkienei 
buvo nuvežtas laiškas ir per
vesta $1,500. Pinigai gauti po 
inauguracijos taip pat perduo
dami Almai Adamkienei. „Sau
l u t ė " dėkoja prisidėjusiems 
pa remt i A.Adamkienės lab
daros įgyvendinimą Lietuvoje. 

(sk.) 
TĖVIŠKĖS EV. LIUTERONŲ 

BAŽNYČIA 
8641 S. Troy St., Chicago, 

IL 60629 

10:30 vai. ryto sekmadieniais 
lietuviškos pamaldos 

ir sekmadieninė mokykla 

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

ADVOKATAS 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S M s t J Rd., Chicago, IL 60629 

(l/2bL į Šiaure, nuo BalzekomuzkjMt) 
TeL 773-582-4500 

14325S. BeURd, Lockport,IL60441 
Tel 7M-301-4M6 

Valandas pagal misi taraną 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6147 8 Jtedxie Avenue 
Chicago, BL 60829 

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

SetUd. 9T.r. ikilT.p.p. 

ADVOKATAS 

Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo .Draugo*) 
T«d. 773-284-0100 

Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAI 
LJtane A LFeyman 

40 metų patirtis ir profesionali 
pagalba imigracijos bei kitose 
teisinėse srityse. 
6213 SArrber Ave, Chicago. n j 
Tel. M7-3«l-7«3« (kalbame lietu
viškai) Mes jūsų paslaugoms 24 vai. 
per para, 7 d. per savaitę. 
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