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JAV ambasadorius 
pritaria Lietuvos politikai 

Vi ln ius , rugsėjo 18 d. (BNS) 
— JAV ambasadorius Lietu
vai Keith Smith pritaria Lie
tuvos užsienio politikos kryp
tims bei geriems santykiams 
su kaimyninėmis valstybėmis. 

Tai jis pažymėjo ketvirta-

Keith C. Smith 

dienį .susitikės su premjeru 
Gediminu Vagnoriumi. 

Vyriausybės vadovas papa
sakojo apie Lietuvos pastan
gas, siekiant narystės Europos 
Sąjungoje ir NATO. pranešė 
vyriausybės spaudos tarnyba. 

„ES plėtimas į rytus turi 
didžiulę politinę reikšmę, ir 
mes siekiame, kad derybos dėl 
narystės ES prasidėtų su tri
mis Baltijos valstybėmis", 
pažymėjo ministras pirminin
kas* 

Pasak ambasadoriaus, JAV 
pritaria tokiems siekiams, K. 
Smith ypač pabrėžė greitus 
Lietuvos ekonomikos vystymo
si tempus, infliacijos bei ne
darbo sumažėjimą. 

Susitikime buvo kalbėta 
apie efektyviai ir griežtai vyk
doma finansinę ir pinigų poli
tika. Teigiamus rezultatus liu
dija vertybinių popierių pa
lūkanų normos mažėjimas. 
Buvo aptarta galimybė pa
spartinti kai kurių ekonomi
nio bendradarbiavimo su
tarčių pasirašymą. 

J . S t a s e l i o nuotr „Liksim draugais?" ... Kurioziškojo s •• i.icijojc a t s idūrė 'i.* kaires* dabar t inis Lietuvos Nacio
nalinio radijo ir televizijos 'NRTV' generalinis d i rekto: ".:= Arvydas Ilginis ir teismo į NRTV geri. d i rektor iaus 
pareigas sugraž in tas Vytautas Kvietkauskas 

Paskirtas naujasis Lietuvos 
ambasadorius JAV 

Vi ln ius , rugsėjo 19 d. 'BNS) 
— Lietuvos prezidentas Algir
das Brazauskas naujuoju am
basadoriumi Vašingtone pa
skyrė Stasį Sakalauską, iki 
šiol dirbusį Užsienio reikalų 
ministerijos sekretoriumi. 

Kitu savo dekretu preziden
tas atšaukė iš Jungtinių Vals
tijų ambasadorių Alfonsą Ei
dintą. Tačiau diplomatas pa
liekamas vadovauti misijoms 
Kanadoje ir Meksikoje. A. Ei
dintas įsikurs Lietuvos am
basadoje Ottawoje. 

Rugsėjo mėnesį Lietuvos vy
riausybė pasiūlė paskirti ketu
ris naujus ambasadorius, tris 
iš jų į valstybes, kuriose Lietu
vos diplomatinių atstovybių 
vadovus buvo nutarta pakeisti 
beveik prieš pusę metų 
Kazachstaną. Estiją, i r.JAV. 

S. Sakalausko kandidatu;a 
vėliau buvo patvirtinta Seimo 
Užsienio reikalų komitete 

51 metų S. Sakalauskas yra 

Artūras Paulauskas 
pristatė rinkiminę 

programą 

Vilnius , rugsėjo 19 d. (BNS) 
— Nelaukdamas oficialios pre
zidento rinkiminės kampani
jos pradžios, kandidatas i Lie
tuvos vadovo postą Artūras 
Paulauskas penktadieni pris
tatė savo rinkiminę programą. 

A. Paulauskas žada būti 
visų Lietuvos piliečių atstovu, 
leisti žmonėms gyventi turtin
gai ir kartu saugiai jaustis. 
padėti ūkininkams tapti tik
rais savo žemės savininkais. 

J i s nori matyti Lietuvą at
virą pasauliui, mano. kad rei
kalingas kitoks požiūris j jos 
saugumą bei kariuomene, ir 
teigia, kad Lietuvos ateitis -
išsilavinę piliečiai. 

A. Paulauskas ketina siekti, 
kad mokesčiai būtų suma 
žinti bent penktadaliu ir supa
prastinta pati mokesčių siste-
ma. 

Ketinantis siekti prezidente 
posto teisininkas mano. kad 
reikia veiksmingų priemonių 
organizuotam nusikalstamu 
mui pažaboti, taip pnt apsau 
goti žmogaus verslą. 

Apeliacinis teismas spręs 
NRTV vadovo klausimą 

Vilnius, rugsėjo 16 d. (BNS) tatymui ir Nacionalinio radijo 
— Nacionalinio radijo ir tele- ir televizijos įstatams. 
vizijos (NRTV) taryba antra- Dabartinis generalinis di-

Stasys Sakalauskas 

profesionalas, vienas iš „kar
jeros" diplomatų, kurie buvo 
išugdyti užsienio reikalų mi
nisterijoje. 

Lietuvos URM vadovybe; 
anksčiau yra pareiškusi svei
kinanti stiprėjančią tenden
ciją skirti Į atsakingus postus 
vadinamuosius Jkarjeros" dip
lomatus, atsisakant ..politi
niu" paskyrimų. 

Pasak aukšto rango URM 
pareigūno, „karjeros" diplo
matų skyrimas visiškai atitin
ka dabar Europos Sąjungoje 
vyraujančias diplomatines tra
dicijas, kurias jau sėkmingai 
perėmė Latvija ir Estija. 

Stasys Sakalauskas 1994-
1997 metais dirbo Lietuvos 
ambasados Vašingtone pa
tarėju, nuo 1991 m. vadovavo 
Lietuvos URM Amerikos sky
riui. 

1969 m. S. Sakalauskas 
Kauno politechnikos institute 
apsigynė inžinieriaus diplomą, 
9-ojo dešimtmečio pradžioje 
tęsė techninius mokslus Le-
ningrade (dabar Sankt Peter
burgas, Rusija). 

1992 m. stažavosi diplomatų 
kursuose Lydso universitete 
Jungtinėje Karalystėje. 

S. Sakalauskas vedęs, turi 
du sūnus. 

* Lietuvos ūkio p a r t i j a 
Prczid"nt'i rinkiniuose žada 
remti teisininko Artūro Pau
lausko kandidatūrą. Savo at
stovų Seime neturinti Lietu
vos ūkio partija tapo pirmąja 
politine Lietuvos organizacija, 
visiškai aiškiai pareiškusią. 

dieni nusprendė kreiptis i , , . A ,, . . . , . . . * ' . . . . . . . rektorius Arvydas Ilginis po-Apehacini teismą, kad jis iš- . . . . . ... . . . . . . . . . . J . sedžio metu sutiko atsistaty-
spręstų teisinę painiavą, susi
dariusią, kai žemesnis teis
mas grąžino į generalinio di
rektoriaus pareigas Vytautą 
Kvietkauską. 

Dvi valandas audringai 
posėdžiavusi taryba vienbal
siai nusprendė kreiptis į aukš
tesnes teisines instancijas. Iki 
paaiškės Apeliacinio teismo 
nutartis, NRTV taryba atsisa
kė vykdyti teismo sprendimą, 
kuriuo V. Kvietkauskas nedel
siant turėjo būti grąžintas į 
generalinio direktoriaus parei
gas. 

Posėdyje buvo nustatyta, 
kad dabartinis teismo sprendi
mas „turi daug spragų", ir 
sprendimo negalima vykdyti, 
nes jis prieštarauja Visuome
nes informavimo priemonių įs-

dinti tik kartu su V. Kviet-
kausku. 

„Dalyvavau konkurse tik 
todėl, kad generaliniu direkto
riumi nebūtų V. Kvietkaus
kas", sakė A. Ilginis, pridurda
mas, jog atsistatydinti pats 
negali dėl savo pilietinių nuos
tatų. 

Kraštu apsaugos viceministras 
siūlo griežčiau tikrinti 

būsimų kareivių psichiką 
Viln ius , rugsėjo 16 d. (BNS) 

— Krašto apsaugos viceminis
tras Edmundas Simanaitis 
mano, kad reikia griežtinti 
šaukiamų privalomon karinėn 
tarnybon jaunuolių psichines 
būklės tikrinimą, kuris padė
tų išvengti savižudybių ir de
zertyravimo kariuomenėje. 

„Visuomenės ligos kariuo
menei nesvetimos", sakė jis 
spaudos koni rencijoje antra
dienį. 

Pasak E. Simanaičio, pasta
rųjų savaičių įvykiai, kai iš 
kariuomenės pabėgo du ka-

Skirtingai nuo estų, 
lietuvių karių Bosnijoje 

niekas neskriaudžia 
Vilnius, rugsėjo 18 d. (BNS) ne kaip karių" 

— Krašto apsaugos viceminis- Atliekantys misiją Lietuvos 
tras Povilas Malakauskas tei
gia, kad negauta nė vieno lie
tuvių karių, atliekančių taik-
darišką misiją buvusioje Ju
goslavijoje, nusiskundimo dėl 
blogo elgesio su jais. 

Estijos „žydrųjų šalmų" 
būrio skyriaus vadas ketvirta
dienį pareiškė, kad Danijos 
kariai, tarnaujantys drauge 
su estais, latviais ir lietuviais 
Jungtinių Tautų taikos palai
kymo pajėgose Bosnijoje, el
giasi su jais paniekinamai ir 
neteisingai. 

Pasak puskarininkio, Dani
jos bataliono vadovybė nebau
džia savo kareivių už šiurkš
čius drausmės pažeidimus, o 
kareiviai iš Baltijos valstybių 
gauna pylos už menkiausią 
smulkmeną. 

Trys estai buvo atšaukti iš 
misijos todėl, kad neblaivūs 
bare susipešė su pavaldiniais. 

„Kariai visur yra kariai", 
sakė P. Malakauskas, pridur
damas, kad gali kilti konflik
tai tarp jaunų žmonių, ..tačiau 

kad rems A. Paulausko kandi
datūrą. 

kariai negali būti baudžiami 
piniginėmis raudomis, kaip 
tai daro kitos valstybės. Pasak 
viceministro, tokia galimybe 
buvo svarstyta, bet iki šiol ne
priimtas joks -prendimas. 

J i s pažyr.ėjo, kad lietu
viams galioja Lietuvos kariuo
menės Drausnės statutas, o 
ne Danijos įst tymai. 

P. Malakauskas teigė, kad 
pats lankėsi Panijoje ir stebė
jo karių paruošimą misijai. 
„Mačiau, kad mokymų vadas. 
turbūt neperdėsiu, kaip tėvas 
rūpinosi kiek ienų kariu", sa
kė viceministras. 

Kitas KAM pareigūnas sakė. 
kad už prasižengimus yra 
baudžiami ir Danijos kariai. 
„Netgi pinipnėmis baudo
mis", pažymėi" jis. 

Pasak p-eigūno. kariai 
baudžiami u nusižengimus 
drausmei, pawzdžiui, už vėla
vimą į rikiuote 

Dabar Be-nijoje tarnauja 
„LITPA-5" buTS, kuris į Lie
tuvą grįš po mėnesio. Jį pa
keis „LITPA(T, kurio kariai 
dabar mokomi Danijoje. 

riai, o vienas nusižudė, paro
do, jog daug jaunuolių yra „iš
mušti iš dvasinės pusiausvy
ros". 

Ateityje vietoj laikinų, tik 
šaukimo metu veikiančių me
dicinos komisijų, numatyta 
įsteigti 3-4 nuolat veikiančias. 

Viceministro nuomone, eg
zistuoja tam tikra riba tarp 
kariuomenės ir mokyklos, ku
rioje būsimiems kariams ne
kalbama apie būtiną atlikti pi
lietinę pareigą. ..Jiems kalba
ma apie tai. kad esame pasau
lio piliečiai, kad reikia visus 
mylėti. Bet apie pareigą tar
nauti krašto saugos tarnyboje 
jaunuolis sužino tik atėjęs į 
kariuomenę", teigė E. Sima
naitis. 

Pasak jo, KAM su Švietimo 
ir mokslo ministerija pasirašė 
bendrą įsakymą supažindinti 
moksleivius su tokia pareiga 
ir aiškinti jos prasmę. 

„Šioje srityje žadame pada
ryti tam tikrų žingsnelių", 
sakė viceministras, pabrėžęs, 
kad tai nebus sovietinių kari
nių kabinetų ir katedrų grąži
nimas į mokymo įstaigas. 

Pasaulio naujienos 
Remiantis BNS. Ri uter. OP/-., AP, lnterfax 

RIA ir ELTA žimu agentūra pranešimais) 
ASS, BdaPAN, 

Jeruzalė Ketvirtadieni JAV milijonieriaus remiami žydų 
naujakuriai susi tarė su premjeru Benjamin Netanyahu išvykti 
arabiško rajono Rytų Jeruzalėje, praneša naujakurių įgalioti
nis. Palestiniečiai iš karto a tmetė tokį susitarimą, nes jame nu
matoma, kad vietoje naujakurių bus apgyvendinti 10 žydų 
seminarijos s tudentų, kurie saugos du pastatus Ras ai Amud 
rajone Rytu Jeruzalėje. Vyriausybė savo komentarų nepateikė, 
ir neaišku, kada 11 naujakurių pradės vykdyti susitarimą. Pa
lestiniečių vadovas Yasser Arafat ketvirtadienį pareiškė, kad 
nepriimtinas joks kompromisas, leidžiantis žydų ekstremis
tams pasilikti Ras ai Amud rajone. 

Vaš ing tonas . JAV Nevados valstijoje ketvirtadienį įvykdy
tas antras bandomasis požeminis radioaktyvaus plutonio 
sprogdinimas, pranešė JAV energetikos departamentas. Jis 
saugiai atliktas 290 m po žeme ir. sprendžiant iš pirminių pra
nešimų, buvo sėkmingas. Šis bandymas suteiks svarbių žinių 
sudėtingam kompiuteriniam branduolinių ginklu veikimo mo
deliavimui, kurio pagalba bus t ikrinamas JAV branduoliniu at
sargų saugumas ir pa t ik imumas . 

Beijing. Kinijos komunistų vadovas Jiang Zemin penkta
dienį ėmė vadovauti naujam Komunistų partijos Politinio biuro 
nuolatiniam komitetui, kurio pagalba ketina atlikti didelę pra
monės reformą ir vesti valstybę į 21 šimtmetį. N'aujai išrinkta
me komitete yra keli J i ang Zemin sąjungininkai ekonomikos 
reformatoriai. 

Cardiff. Wales rinkėjai ketvirtadienio referendume maža 
persvara pritarė dėl pirmo po beveik 600 metu tautinio parla
mento steigimo. Tautinio susirinkimo atkūrimui pritarta 50.3 
prieš 49.7 proc. balsų. „Šiandien yra viena svarbiausių dienų 
mūsų valstybės istorijoje. Po labai sunkaus mūšio Wales tauta 
parodė, kad gali tikėti savimi", džiūgaujančiai miniai pareiškė 
Wales sekretorius Ron Davies.Tačiau tautinio parlamento prie
šininkai teigė, kad dėl mažos balsu persvaros šis klausimas 
dar toli gražu neišspręstas. Daug žmonių pasisakė prieš tauti 
nio susirinkimo steigimą, buvo neapsisprendę arba pernelyg 
apatiškai nusiteikę. Referendume dalyvavo tik 50 proc. Wales 
rinkėjų. Pasak Reuter, šiuo balsavimu įgyvendintas naujosios 
britų darbiečiu vyriausybės pažadas padaryti valdžią artimes
nę žmonėms. 

Maskva. Rusijos Valstybes Dūma priėmė prezidento Boris 
Jelcin suredaguotą Sąžinės laisvės ir religinių susivienijimų 
įstatymą, kurį anksčiau prezidentas buvo atmetęs parlamento 
priimtą įstatymą, remdamasis tuo, kad jis prieštarauja Kons
titucijai, ir Dūmai pateikė savą šio dokumento variantą. Įsta
tymas nustato, kad įsteigti religiniai susivienijimai 15 metų 
privalo kasmet iš naujo įsiregistruoti, draudžiama leisti ir pla
tinti l i teratūra, imtis mokomosios veiklos, tačiau leidžiama už
siimti labdara. Religiniai susivienijimai. įsteigti iki šio įstaty
mo priėmimo, turi įsiregistruoti ne vėliau kaip iki 1999 m. 
gruodžio 31 d., priešingai — gali būti likviduoti teismo tvarka. 
Visos naujos organizacijos. įsteigtos po jo įsigaliojimo, bus 
įregistruotos tik po 15 jų veiklos Bosijąs teritorijoje metų. 
Užsienio religinei organizacijai gali būti suteikta teisė atidary
ti savo atstovybę Rusijos teritorijoje, bet draudžiama joje steig
ti organizaciją. 

Vašingtonas. Net kai dabar t inė Bosnijos taikos palaikymo 
misija baigsis. NATO kariuomenė gali likti šiame regione, ket
virtadienį žurnalistams užsiminė NATO generalinis sekreto
rius Javier Solana. Pasak jo. kol kas reikia stengtis užbaigti 
36,000 kariu Stabilizavimo pajėgų (SPOR) užduotį, nes joms 
suteikto mandato laikas baigsis kitą birželį. JAV prezidentas 
Bill Clinton yra pareiškęs, kad SFOR misija baigsis 1998 m. 
birželį, tačiau neatmetė galimybės, kad J YV kokiu nors būdu 
gali ir toliau remti trapią Bosnijos taika. SFOR misijoje daly
vauja maždaug 9.800 amerikiečių karių. 

New Yorkas. ..Cable Nevvs Netvvork" 'CNN' įkūrėjas Ted 
Turner ketvirtadienio vakarą per JAV JT sąjungos kasmetinę 
vakarienę paskelbė stulbinančią žinią, jog jis ketinąs paaukoti 
JT pagalbos teikimo agentūroms 1 mlrd. dolerių ir paragino 
kitus tur t ingus žmones pasekti jo pavyzdžiu. Interviu CNN te
levizijos pokalbių vedėjui Larrv King ji-; sakė tai sugalvojęs 
„tik prieš 48 valandas", o del sumos nusprendęs todėl, kad 
„milijardas yra geras apvalus skaičius". 

* Ketv i r tad ien į Se ime bu
vo pritarta Lietuvos šių metų 
valstybės ir savivaldybių biu
džetų pakeitimo įstatymo pro
jektui. Pristatydamas jį. fi
nansų ministras Algirdas Še-
meta sakė. kad biudžetas tiks
linamas dėl augančių Lietuvos 
ekonominiu rodikliu ir gerė
jančio mokesčių administravi
mo. Projekte numatyta, kad 
papildomos biudžeto pajamos 
šiemet sudarys apio 65 mln. 
litų. Išlaidos bankų pertvarky
mui sumažintos 50 fnln. litu. 
mažėjant vyriausybės vertybi
nių popierių palūkanoms bei 
skolinimosi apimtims, sutau
poma 133 mln. litų. Pasak 
ministro, bendra tikslinama 
biudžeto suma yra apie 270 
mln. litu. 

* P r i e La tv i jos a m b a s a 
d o s Vilniuje ketvirtadieni u-
sidarė apie 800 žmonių eilė. 
kuri pastebimai sumažėjo, kai 
Baltarusija iki spalio 15 d. 
atidėjo sumaištį sukėlusio 
įstatymo įsigaliojimą, pagal 
kurį iš tranzitu per šią valsty
be vykstančiu automobiliu 
prekiautojų pradėta reikalauti 
užstato nuo 600 iki 1.000 dole
rių, priklausomai nuo auto
mobilio variklio tūrio. Rusijos 
ir kitų NVS saliu piliečiai. Lie
tuvos turguose įsigijo padė
vėtus automobilius, paprastai 
vykdavo per Baltarusiją. Ta
čiau, nenorėdami mokėti Bal
tarusijos reikalaujamo uzsta 
to. jie pasuko per Latvija ir 
apgulė jos ambasada Vilniuje, 
prašydami tranzitiniu vizų. 

KAJ.ENDORTUS 
Rugsė jo 20 d.: Šv. Andrius 

Kim Taegon ir Paulius Cong 
Hasang ir draugai. Korėjos 
kankiniai, tarp 103 nukan
kintų u/, tikėjimą ta rp 1839-
1867 metais; Fausta . Kolum
bą. Jolita. Vainoras. 

Rugsėjo 21 d.: Šv. Matas, 
evangelistas. Mantantas . Geis-
tautas . Vilkine. 1850 m. gimė 
rašytojas Vincas Pietaris 

Rugsėjo 22 d.: Tomas. 
Mauricijus. Digna, Kintautas. 
Vilma. Pirmoji rudens diena. 
1875 m. gimė dailininkas, 
kompozitorius M K Čiurlio
nis. 1921 m L i e t m a įstojo i 
tautų Sąjungą. 1970 m. mirė 
Lietuvos pnv. Aleksandras 
Stulginskis 

inumt mm 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 

Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
41 1 East Lvnnvvood Ave. 
Arlingtoo Heiehts. IL 60004 

ATEITININKIŠKA DRAUGYSTE 
Negalėčiau pasakyti, kada 

mūsų draugyste prasidėjo. 
Prisimena, kaip kažkas mane 
paplūdimyje supažindino su 
Stase Kazlauskiene. Ji bandė 
keisti Kuinui vystyklą, laiky
dama jį už kojų. kad jis ne-
nurepliotu nuo patiesalo į 
smėlį. -Su Dalia Staiiiškiene 
lyg pasilabindavome gatvėje 
stumdą mos vaikų vežimėlius. 
ji mane pakvietė kavutei. 
Nuėjusi į jo.- na-mus. radau 
Rūtelę stovinčią gardelyie 
Mane sužavėjo jos didelės 
akutes ir apvalūs žandukai. 
Su Aldona Kaniantiene. jeigu 
gerai prisimenu, susipažinau 
mamų (steigtame priešmokyk
linio amžiaus vaikų darželyje 
- i inkdavomės kas savaitę. 

Susitikdavome kas savaite 
tanu mamų įkurtame vaikų 
darželyje. IHi mokydavo vai
kučius lietuviškų dainelių, 
eilėraštukų bei ratelių — kitos 
mamos gerdavome kavute 
(kaip pridera, mūsų buvo dau
giau, ne vien mes keturios). 
Truputėlį vėliau įsisteigė J3is-
kusiju būrelis": rinkdavomės 
kas mėnesį — diskusijos vyko 
įvairiomis temomis, pasikvies
davome ir kalbėtoja arba dis
kutuodavome perskaitytas 
knygas. Veždavome vaikučius 
į Lituanistine mokykla. Ateiti
ninkų susirinkimus, „Grandi
nėles" repeticijas, sportą ir kt. 
Kas vasarą automobilius prisi
sodinusios vaiku, prisikrovu
sios daiktų, veždavome vaikus 
į Jaunučių, vėliau Moksleivių 
stovyklas ..Dainavoje". Turbūt 
nuo pat Sendraugių stovyklos 
įsisteigimo „Dainavoje", su 
šeimomis važiuodavome sto
vyklauti. Per šias Sendraugiu 
stovyklas „Dainavoje", mūsų 
draugystė pradėjo „cemen-
tuotis". Ganydavome viena ki
tos vaikus, vakare pasikeisda
mos sėdėdavome koridoriuje 
prie miegančių vaiku durų. 
kad kitos galėtų dalyvauti va
karo programoje. Vienai mig
dant mažutėlį dienos metu. ki
tos saugodavome didesnius, 
besimaudančiu- Spyglio ežere. 
papūsdavome „popą" ar suras-
davorae verkiančio mamą. 

Skriejo metai, o ta mūsų 
ketveriukė kažkaip ..susice-
mentavo". Aldona išsikraustė į 
Čikaga, labai mes jos pasiges
davome: prasidėjo susirašinė
jimas ir telefoniniai pasi
kalbėjimai. Kiekvieną kartą 
Aldonai atvažiavus į Cleve-
landa. buvo mūsų šventė. Vi
sada susitikdavome kur nors 
išgerti kavutes ar pas kurią 
pavakaroti. Kaip visi žinome. 

Čikaga yra lietuvių centras ir 
tame centre vykdavo kongre
sai, šokių/dainų šventes, ope
ros, suvažiavimai ir visokie 
kitokie įvykiai. Kiekviena to
kia proga važiuodavome su 
šeimomis į Čikagą, ir kur dau
giau apsistosi, jei ne pas Al
doną. Vargšė Aldona, negalė
davo priimti vieną, o kitoms 
pasakyti, kad daugiau vietos 
nėra. Su šypsena sakydavo — 
\ įsų laukiu, tik atsivežkite 
miegmaišius vaikams. Vaikai 
į rūsį su miegmaišiais, tėvai 
ant sofų ar.į miegamus. Mums 
tos dienos buvo labai smagios; 
dažnai jas prisimenu. 

Ar ta mūsų draugystė buvo 
tokia ideali? — Nebuvo. Esa
me gan skirtingos ir nežinau 
kas mus trauke vieną prie ki
tos. Pergyvenome visokius lai
kotarpius savo tarpe, prie vie
nos ar kitos priartedavome — 
tuo pačiu nutoldavome nuo ki
tos. Kartais išleisdavome savo 
nagučius, kaip katytes ir apsi
draskydavome, bet susitiku
sios apsikabindavome, išger
davome kavos ir planuoda
vome ką reikės vežti į „Dai
navą". Gyvenimas neša savo 
džiaugsmą, juoką ir skausmą 
— kartu džiaugėmės, juokė
mės, verkėme ir viena už kitą 
meldėmės. 

Užaugo vaikai, pradėjo kurti 
savo gyvenimą. Atsirado rū
pestis, kuriuo keliu jie pasuks, 
kokią profesiją pasirinks, ko
kią šeimą sukurs, kur gyvens 
ir 1.1. Dalinomės tais rūpes
čiais, džiaugsmais ir karštai 
meldėme Viešpatį, kad juos 
laimintų, kad jie pasirinktų 
Viešpaties kelią. 

Išaugo vaikai iš visų „Dai
navos" stovyklų, atsirado tarsi 
tuštuma, bet mus iš tos 
padėties išgelbėjo dr. Algis 
Norvilas. Viename AF Tary
bos posėdyje, būdamas pirmi
ninku, pasiūlė — ar nereikėtų 
įsteigti kokį nors savaitgalį 
..Dainavoje*', pagrindinai su
augusiems, jaunimas irgi būtų 
priimamas. Puiki mintis, visi 
pritarėme — kas tą savaitgali 
rengs? Aišku, kas pasiūlė, 
tam ir teko rengti — dr. Nor
vilas apsiėmė ir ištesėjo 9 me
tus. Taip ir įsikūrė Studijų 
dienos „Dainavoje". Mes — 
draugužės tuoj susiskambi
nome, krovėm į automobilius 
pačius gražiausius savo dra
bužius, vietoje vaikų vežėme 
vyrus bei gimines. Dalia at
važiuodavo su savo uošve, Al
donos tėvelis atvažiuodavo iš 
Clevelando padraugauti su 
dukra, aš kelis metus buvau 

Dainavos stovykloje jaunučiai mezga i lgalaikes draugystes. 
Nuotr Aldonos Kamantienėa 

nt«»itmmki.-ka 'ir.tugyste puoselrdamos, „Dainavoje* vyks-
.• į tr i tmmku sendt.i'ieiu stovykloje kasmet susitinka Nijole 

l'.;il< iiiuieiit . Stase Kazlauskiene, Aldona Kamantiene. ir Dalia Sta-
nKloi'iie Nuotr A l d o n o s K a m a n t i e n e * 

atsivežusi savo tėvus ir 
uošvius, o Staselė — Joną. 

Puikūs tie studijų savaitga
liai, įdomios paskaitos, ma
lonūs vakarai, „Dainava" pil
na draugų bei pažįstamų, 
atvažiavusių iš įvairių JAV ir 
Kanados miestų. Mūsų Sta
selė labai mėgsta fotografuoti. 
Išsitraukia aparatą ir sako: 
„Va, čia sustokite, aš papra
šysiu, kad kas nors mus nufo
tografuotų". Važiavimas į Stu
dijų dienas „Dainavoje" ir mū
sų 4 nuotrauka tapo metinė 
tradicija. Trūko bent 5 metų 
išmokti kaip ir kur sustoti, 
kad atrodytume lygios nuotrau
koje. Vienais metais pastatė 
mane ant kažkokios pakriau
šės, (mes su Dalia esame 
aukščiausios) tais metais aš 
vilkėjau tokia tamsia ilga be 
diržo suknele su plačiomis (la
bai plačiomis) raudonomis 
skersinėmis juostomis. Susto
jom, nusifotografavom. Gavusi 
nuotrauką išsižiojau. Buvau 
beveik galva didesnė už visas 
ir su tomis plačiomis juosto
mis atrodžiau didelė, kaip be
gemotas ar amazonė. Dabar 
darome taip: Dalia ir aš atsis
tojame truputėlį žemiau arba 
tūptelėjam, Staselę ir Aldoną 
pastatome ant pakriaušės 
arba liepiame pasistiepti. 
Kaip jūs matote šioje nuotrau
koje esame beveik lygios — 
mūsų vaikai pamatę šią nuo
trauką nusijuokė sakydami: 
„Atrodote kaip su uniforma, 
arba paleistos iš kalėjimo; ar 
buvote susitarusios taip apsi
rengti?" Ne, nebuvome. Nusi
juokėme ir pačios, kad apsivil-
kome labai panašiomis suk
nelėmis. 

Mūsų draugystės meilė vie
na kitai kasmet stiprėjo ir 
brendo Viešpatyje. Aldonos, 
Dalios ir Stasės vaikai bei vai
kaičiai nejučiomis tapo dalis 
mano šeimos. Pasijutome vie
na didelė šeima. Po daugelio 
metų draugystės ir įvairių 
pergyvenimų, pagaliau, per 
Dievo malonę, priimame viena 
kitą tokias, kokios esame. Aš 
žinau, giliai savo širdyje, kad 
mūsų meilė viena kitai yra sti
pri ir gili. Kas mus taip riša? 
Tikrai nežinau — meilė 
Viešpačiui? — šeimos gyveni
mo panašūs siekiai9 — lietu
vybė? — ateitininkija? — Dai
nava? Sukurtos draugystės 
stovyklose, „Dainavoje", yra 
mano dvasinio gyvenimo bran
gus turtas. Kaip malonu nu
važiuoti į „Dainavą", nesvar
bu, kokia proga ir sutikti il
gamečius draugus ar pažįs
tamus iš įvairių JAV bei Ka
nados miestų, o dabar, Lietu
vai atgavus laisvę, užsimezga 
draugystes ir su lietuviais at
vykstančiais iš Lietuvos. 

Ar „Dainava" atliko didelį 
vaidmenį mūsų draugystės ar
tumui? Nepaprastai didelį! 

Vasa r į žydint gėlėms ir 
besišypsant saulutei, su vai
kais ir vaikaičiais važiuosime 
į Sendraugių stovyklą „Dai
navoje", išsirikiuosime ir pra
šysime, kad kas mus 4 nufoto
grafuotų tradicinei metinei 
huotraukai. Ar būsite „Daina-

ATEITININKAS SAVO 
BENDRUOMENĖJE IR UŽ JOS RIBŲ 

Ateit ininkas negali pasilikti nės galėtų domėtis Lietuva ir 
vien lietuviškoje bendruo
menėje. J is turi išeiti už lietu
vių ribos, todėl, kad ateitinin
kų šūkis yra „Visa atnaujinti 
Kristuje, ta rnaujant Dievui ir 
Tėvynei!" Žodis „visa" reiškia 
viską, ką atei t ininkas daro, ne 
t ik su savo lietuviais draugais, 
bet ir su žmonėmis, kurie nėra 
atei t ininkai . Ateitininkas išei
vijoje bendrauja su lietuviais, 
bet ir su gyvenamo krašto jau
n imu mokyklose ir pomokykil
niuose užsiėmimuose. Ateiti
n inkas turi daug progų kalbėti 
apie Lietuvą, komunizmą, ir 
savo tautos kultūrą. Kai drau
gai, klausia ar j is yra už
siėmęs ateitininkų susirinki
mo vakare , j is nesakys, kad 
tur i eiti į „kažkokį" susirin
kimą, bet paaiškins, kad jis 
dalyvauja lietuviškoje katali
kiškoje jaunimo organizaci
joje. Je i jo drangai mano, kad 
tai yra nuobodu, jis neleis 
j iems galvoti, kad Lietuva yra 
kažkoks neįdomus kraštas . J is 
j iems paaiškins, kad smagu 
„veikti". J i s tur i savo ameri
kiečiams draugams papasako
ti apie atei t ininkus. Jei t ik lie
tuviai apie ateitininkus žinos, 
ta i kaip mes atnaujinsime pa
saulį? 

Kaip galima geriau „tarnau
ti Tėvynei", kaip pasakyti 
žmonėms savo gyvenamajame 
kraš te apie Lietuvą. Tie žmo-

net ja i padėti. Nelietuviai mie
lai aukoja drabužius Lietuvos 
vargšams, kai jie sužino apie 
jų vargą. Mūsų kaimynai daž
nai suneša maišus drabužių ir 
žaislų našlaičiams Lietuvoje. 

„Tarnauti Dievui" yra labai 
svarbi dalis ateitininko gyve
nimo savo gyvenamo krašto 
bendruomenėje. Ateitininkas 
dažnai pažįsta draugus, kurie 
nėra katalikai, arba, kurie ne
sielgia kaip katalikai. Ateiti
ninkas gali tokiems žmonėms 
padėti geriau suprasti savo 
tikėjimą. Jei su draugais pra
deda kalbėti apie religiją, arba 
moralę, ateitininkas gali pa
pasakoti apie katalikybę. Jei
gu kas nors smerkia katalikų 
Bažnyčią, ateitininkas gali 
ginti savo tikėjimą ir jį savo 
draugams geriau paaiškinti. 
Gal ir galėtų draugams padėti 
apsispręsti apie savo tikėjimą 
ir santykį su Dievu. 

Ateitininkas gali boti ateiti
ninkas (pilna to žodžio pras
me) tik tada, kai jis sąmo
ningai gyvena pagal penkis 
ateitininkų principus ir konk
rečiai juos įgyvendina savo 
gyvenime. „Visa atnaujinti 
Kristuje!" — tai visą, ne tik 
lietuviškąją dalį — turėtų būti 
mūsų pagrindinis ateitinin-
kiškas idealas 

Tomas Kuprys 
Stulginskio - Lipniūno 

moksleivių kuopa Čikagoje 

NIJOLE 
SADUNAITĖ 

Perskaičiusi Nijolės Sadū-
naitės „A Radiance in the Gu-
lag", aš pastebėjau, kad ji 
turėjo tr is dorybes. Nijolė Sa-
dūnai tė gyveno tikru didvyrės 
gyvenimu. J i prisidėjo prie po
grindžio spaudos ir „Kronikos" 
rašymo, bei platinimo. J i buvo 
parašiusi šešis puslapius 
„Kronikai", kai sovietų karei
viai įsibrovė į jos namus ir ją 
suėmė. Už kiekvieną parašytą 
puslapį ji buvo nuteista kalėti 
kalėjime vienerius metus — 
todėl kalėjo šešerius metus 
KGB rankose. Per šį laiką ji 
liko išmintinga, suprantanti , 
tvir ta ir giliai tikinti. 

Nijolė išmintinga. J i sten
gėsi visus mokyti kaip daryti 
gerą. Kol ji buvo kalėjime, vi
siems pasakojo apie Dievo ge
rumą. J i pasakojo apie Jėzaus 
gyvenimą ir apie Jo visus ste
buklus. 

Nijolė Sadūnai tė turėjo su
pratimo dovaną. Ji visiems so
vietams bandė parodyti, kad 
jų veiksmai buvo neteisingi. J i 
mėgino juos pamokyt kaip rei
kia krikščioniškai elgtis. 

Tvir tumas turbūt buvo Ni
jolės svarbiausia dorybė. J i 

voje"? Taip — puiku! Prašome 
mus 4 draugužes nufotogra
fuoti — va, čia, prie šer
mukšnio. Iki malonaus! 

Ni jolė Balč iūnienė 

daug metų gyveno neįmano
mose sąlygose. Kad tikėjimas 
išliktų stiprus, ji pati pasidarė 
rožinį iš duonos trupinėlių. J i 
bandė būti maloni visiems, 
net savo priešams. 

Visi turėtų stengtis gyventi 
savo gyvenimus kaip Nijolė 
Sadūnaitė. J i buvo ir yra 
įdomi, stipri ir pavyzdinga. 

Giedrė Kazlauskaitė 
Stulginskio - Lipniūno 

Moksleivių kuopa, Čikagoje 
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DR. JANINA JASKEVtaUS 
JOKŠA 

6441 S. P u t o * Rd.. Chicago, IL 
Rez. 708-422-7807 
Kab. 773-582-0221 

Valandos susitarus 

DR. LEONAS SEIBUT1S 
INKSTU. PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
8132S KadMAv. 

Vai: antrd. 2-4 v.p.p ir ketvd. 2-5 v.p.p 
Sestd pagal susitarimą 

Ksttnalolsl. 773-778-2860 
Namų tai. 706 446 5645 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTIĮ GYDYTOJAS 

21470 S. MeJn SL 
Matteeon, IL 60443 
Tel. 708-748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETHJ. VERKĘS 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydytojai 
PensinKikam» nuolaida 

4007 W 56 St, CMcago. IL 
Tsi. 773-7M-6SS8 

4707 8. Ollbart, U Oranga, IL 
Tat. 706-352-4487 

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

7722 S. Kezie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

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

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

T«l. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAmS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMLY MJEDtCAi. CUMC 
isss»-i*7 *L, lOTM, L mm 

Priklauso Pskjf CommunUy pajssM 
• M CnjM MSJ6M 

Valandos pagal susitarimą 
TeL 708-257-2288 

DR. RAMUNĖ MAOEJAUSKAS 
DANTŲ^GYDYTOJA 

eĵ ŝ ap f̂cr W t ¥^P16^P^6W 66JP f i r \ ^ e « » 

Tel. 708-888-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgųa 
172 Schiller St.. Elmhurst. IL 60*26 

830-841-2808 
Valandos pagal susitarimą 

Vakaran ir savaitgaba* I I 706-634-1120 

=WRENDTR LAL, MD. 
Specialyb* - Vidaus ligos 
7722 S. Kertele Ave. 

DR. ALGIS PAUUUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave., Elgin, IL 60120 

Tel. (708)742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

CavrJec Diagraefe, LTD. 
6132 S. Kertele Ave. 
Chicago, IL 80629 
Tel. 773-438-7700 

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

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

IMAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirugija 

9830 S.rtdgatand Ave. 
Chlcego Rktae, IL 60415 

Tel. 708536-6622 
4149W.63rd. St. 

Tek 773-735-7709 

DR. VILUA KERELYTĖ 
Cruropraktims gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 S. Hartom, Bridgarie*. IL 80466 

Tai. 708884-0400 
Valandos pagal susitarimą 

DAUA A. CEPELĖ, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 
7815 W. 171 St 

Tinley Perk. IL 60477 
708-614-6871 

Valandos pagal susitarimą 

DR.DAUAJODWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3800 rfojMand Ava.. S». 201 
(skersai garves nuo Good Samantan ligonines) 

Donnera Orova, IL 80516 
TeL 630-960-3113 

Valandos susitarus 

DfL EUG4JUS LEUS 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 WaJax St, Larnont, JL60439 
TeL 815-723-1864 

7800W.CoeegeDr. 

Tel. 708-381-0010 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-738-4477 

Rez. 708-248-0087 arba 706-3468681 
6448 S. Putaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. DANA M. SAUKUS 
Dantų gydytoja 

82S S. Mennheim Rd. 
Weetcnaatar.IL 80154 

Tat 708-344-1884 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tat 708-662-4158 atsakomas 24 vai 
1443 S. 5081 Ava., Ctearo 
Kasdien 1 v p.p. - 7 v v 

Išskyrus tredd . seštad. 1 1 - 4 v.p.p 

DR. V. J. VASAITIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 S t , Burbei*, H. 
Tel. 706-4234114 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)596-4055 
Valandos pagal susitarimą 

NIJOLE STANKŠVlčlJft B B 
Board Certrfied. Internal Medicine 

Valandos jūsų patogumui 
Hoty Croea Proaaoatonet PavMon 

38. SouOi 
Utiuanian Ptaza Ct at CaBomia Ava. 

CMcego, IL 80829 
Tel. 773-471-7879 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 SL, Oak Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northvvestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

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

Chicago, IL 60852 
Tel. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

DRDCMA8 LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 VVeet Ave. 
OrtendPark 

706-349-81M 
Valandos kasdMn. išskyrus savaitgalius 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79B1 Ave., Hfcfcory HMs, IL 
Tel. (706) 596-6101 

Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W 95 St. Tel. 708-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad 3v p p.-7v v . antr 12 30-3v p p 
treč uždaryta, ketvirt 1 3 v p p 

penktad ir sestad 9 v r • 12 v.p.p. 
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gJUmtfef vMlMndėlė 

PRIIMTI VAIKELI 
Dvi pagrindinės temos pina

mos šios dienos skaitiniuose. 
Viena, kad Jėzaus mokiniai 
turi būti aktyvus ir gudrus, 
tarnaudami žmonėms. Antra, 

atvirai aiškintis. Jėzus ją tu
rėjo. 

Antrame skaitiny (Jok. 3:16 
- 4:3) Jokūbas kalba apie tas 
padas savybes, bet ne taip 

jie taip pat turi būti nuo- vaizdingai — nelygina su vai-
lankūs, švelnūs ir kantrūs tai- kiškumu. Jis kalba apie 
kos įrankiai. Šiandien pamąs- krikščionišką išmintį. Ji yra 
tome apie aktyvumą ir pasy- „tyra (nekalta), taikinga, ma-
vumą; energingumą, kreipiant loninga, klusni, pilna gailes-
įvykius, ir pasidavimą Dievo tingumo ir gerų vaisių (dar-
valiai. Visi šie kontrastai susi- bų), nesvyruojanti (nešališka) 
pina Dievo tarnų gyvenime, ir nuoširdi". Šios savybės ap
rašo šio sekmadienio skaiti
nius komentuojantis kun. Car-
roll Stuhlmueller. 

Stipriausiai šį kontrastą ma
tome Evangelijoje (Morkaus 
9:30-37). Jėzus, .paėmęs mažą 
vaiką, pastatė (mokinių) tarpe 
ir, apsikabinęs jį, pasakė: kas 
vardan manęs priima tokį vai
kelį, tas priima mane, o kas 
priima mane, tas ne mane 
priima, bet tą, kuris yra mane 

saugo suaugusius nuo karų, 
kivirčų, pavydo, savanaudiš
kumo. Tie, kurie atmeta žmo
gui Dievo siūlomas šias sa
vybes, anot Jokūbo, pasiduoda 
„netvarkai bei įvairiems blo
giems darbams". Jis galvoj 
turi ne lytinį ištvirkimą, bet 
baisias pavydo bei savanau
diškumo pasekmes. „Iš kur at
siranda karai, ...jūsų tarpe ki
virčai?" — jis klausia. „Tik iš 

siuntęs". Kontrastas tame, jūsų užgaidų, kurios nerimsta 
kad Jėzus, kuris yra suaugęs 
ir net. toks mokytojas, kurio 
atsakymas su juo besiginči
jantiems palieka juos be at
kirčio, mažą vaiką pristato 
kaip savo paties atstovą. Tad 
tiems, kurie nori juo sekti, 
tenka pamąstyti, kuriais 
atžvilgiais mažas vaikas yra 
kaip Jėzus, ir pagalvoti, kaip 
tas savybes puoselėti savyje. 

Jėzus savo mokiniuose ugdo 
tas svarbias vaikiškumo sa
vybes. Pirmiausia tiesumą ir 
nuoširdumą. Mokiniai, keliau
dami per Galilėją, Jėzui negir
dint ginčijosi, kas iš jų svar
biausias. Grįžus į Kafarnaumą, 
Jėzus jų tiesiai paklausė: 
„Apie ką kalbėjotės kelyje?" 
Kadangi mokiniai, kaip dau
gumas suaugusių žmonių, ne
turėjo svarbios vaikiškos sa
vybe* — tiesumo, atvirumo, 
jie ginčijosi apie savo svar
bumą Jėzui negirdint, nes ne
norėjo, kad Mokytojas žinotų 
šią jų silpnybę. Tad jie buvo 
baugštus ir susigėdino. Maži 
vaikaičiai yra atviri, dar neži
no gėdos, atvirai klausia ir 
kalba nebijodami. Kai moki
niai susigėdę tylėjo, Jėzui pak
lausus, apie ką jie kalbėjo, jis 
jų tarpe pastatė vaikutį, ap
sikabino jį ir pasakė: „Kas 
vardan manęs priima tokį vai
kelį, tas priima mane". Kas 
nori priimti Jėzų, juo sekti, 
pirmiausia turi priimti tokį 
vaikutį ir iš jo pasimokyti. 
Jėzaus atviras klausimas savo 
mokiniams priešpastatomas 
jų baimei. Jėzaus ką nors pak
lausti, o klausimų turėjo būti 

, daug, nes Jėzus ką tik buvo 
pasakęs, kad jis bus nužudy
tas ir po trijų dienų prisikels. 
Mokiniai, kaip girdime, „nesu
prato tų žodžių, bet nedrįso jį 
klausti". Jiems trūko tos vai
kiškumo savybės, kuri leistų 

jūsų sąnariuose". Pastangos 
nuolat tenkinti visas savo 
užgaidas, trukdo būti tiesiais, 
atvirais. 

Jokūbo laiškas rodo stiprią 
Senojo Testamento Išminties 
literatūros įtaką, ir pirmame 
skaitiny kaip tik turime jos 
pavyzdį (Išminties 2:12, 17-
20). Nors pati Išminties kny
ga, surašyta maždaug 25 me
tus prieš Kristų žydų bendruo
menėse Graikijoje ir Egipte, 
nebuvo rabinų laikoma prie 
Šventųjų Raštų kanono, ji 
turėjo nemažą įtaką Naujojo 
Testamento raštų autoriams. 
Šį sekmadienį girdimoje iš
traukoje, pavyzdžiui, yra daug 
frazių, kurios kartojamos Jė
zaus kančios ir mirties pasa
kojimuose. Nėra abejonės, kad 
pirmykštė krikščionių bend
ruomenė Išminties knygą lai
kė Šventraščio dalimi. 

Nedorėlių žodžiai: „Patyko
kime tad teisiojo žmogaus, nes 
jis mus varto ir priešinasi 
mūsų darbams" (Išm. 2:12; 
naujajame prel. Rubšio ver
time) pirmykštės Bažnyčios 
Tėvų rišami su Kristaus kan
čia. Jų žodžius: „Juk jeigu tei
susis yra Dievo vaikas, Dievas 
padės jam, išgelbės iš priešų 
rankos" (Išm. 2:18) girdėjome 
prie kryžiaus iš Jėzaus besi
tyčiojančių fariziejų lūpose. 
Jėzus turėjo kentėti dėl to, 
kad jis atkakliai, vaikišku tie
sumu ir atvirumu, sakė tiesą į 
akis tiems, kurie bandė nau
dotis religinėmis institucijo
mis savo naudai. O skriau
džiamiems, vargstantiems pa
rodė tikrąjį, juos mylintį Die
vą. 

Bet Išmintis nesileidžia į 
begalines svarstybas, kaip 
Dievas gali leisti teisiesiems 
būti persekiojamiems. Sun
kiais klausimais galvos sau 

Clevelando lietuvių Kultūrinio darželio 60 m sukakties minėjimo, vykusio š.m. rugpjūčio 17 d, programos at
likėjai su Cleveiando miesto vadovybes atstovais. Iš k.: žurn. Aurelija Balašaitienė, R. Konisiewiez, A. Degesytė, 
K. Stankutė, S. Augiutė ir M. Polensek. Nuotr VI. Bacevičiaus 

LSDP FRAKCIJOS PAREIŠKIMAS 
„Dėl Izraelio valstybės at

stovo Lietuvai Nepaprasto
jo ir įgaliotojo ambasado
riaus kalbos LR Seimo 
iškilmingame posėdyje, 
skirtam Gaono Elijahu pa
minėjimui" 

nesuka nei maži vaikai, dar 
neturintys suaugusių žmonių 
išsilavinimo. Atsimušę į jiems 
nesuvokiamą klausimą, krikš
čioniška išmintimi gyveną 
žmonės, kaip pats Jėzus ir jo 
mokiniai, švelniai, su vaikišku 
tiesumu ir paprastumu kant
riai prie jo būna. Tai būtina 
dorybė, vargams kamuojant, 
kai esame bejėgiai skaudžias 
aplinkybes pakeisti. Ji padeda 
tokiais atvejais pamąstyti apie 
savo kentėjimo ryšį su Jėzaus 
žiauria kančia. Išminties skai
tinio žodžiai: J is sulauksiąs 
pagalbos" mums primena Jė
zaus veiksmą, pastatant vai
kutį mokinių vidury ir jį ap
kabinant. Tuomet ir mes pra
šome, kad sunkiose valandose 
Jėzus ir mus apkabintų, kad 
asmeniškai pažintume jo mei-
lę. 

Kaip mums priminė ne
dorėlių tyčiojimasis pirmame 
skaitiny, teisus žmogus, t.y., 
Jėzaus sekėjas turi būti toks 
aktyvus ir veiksmingas, kad 
tikrai trukdytų blogiesiems 
skriausti silpnuosius. Kaip 
primena Jėzus Evangelijoje, 
Jėzaus sekėjui yra būtina ak
tyviai klausti svarbiausius gy
venimo klausimus. Drįsti ne 
tik klausti, bet ir išgirsti, gal 
nelabai norimą atsakymą ir 
pagaliau rizikuoti, imantis 
vykdyti tai, ką išgirdome, nes 
jei efektyviai padėsime silp
niausiesiems, neišvengiamai 
sulauksime sunkumų ar bent 
nemalonumų iš tų, kuriems 
trukdysime įprastą, bet kenk
smingą veiklą. 

Aldona Zailskaitė 

Vakar, susirinkę į Seimo po
sėdžių salę neeilinio Lietuvai 
ir visam pasauliui jubiliejaus 
proga, džiaugėmės rimtais ir 
prasmingais pranešimais, ku
riuos skaitė garbingi prane
šėjai tiek iš Lietuvos, tiek ir 
atvykę iš tolimojo Izraelio. 
Tikėjomės, kad šis renginys, 
kaip ir kiti renginiai, skirti 
mąstytojui Gaonui Elijahu, 
suartins mūsų tautas, sušil
dys mūsų jausmus vieni ki
tiems, leis mums žvelgti į atei
tį atviromis, o vienas į kitą ir 
draugiškomis akimis. 

Deja, oficialaus Izraelio val
stybės atstovo kalba ne tik 
mus nuvylė, bet ir papiktino 
neteisybėmis, nutylėjimais ir 
kitomis, Gaono Elijahu žo
džiais tariant, „liežuvio nuodė
mėmis". 

Ambasadorius negali neži
noti, kad žydų tautos genoci
das, tai nebuvo Lietuvos vals
tybės politika, nes ta valstybė 
buvo nacių okupuota, todėl ci
tata, kad mūsų šalis dalyvavo 
holokauste yra ne tik istoriš
kai neteisinga, bet ir įžei
džianti lietuvių tautą. 

Ambasadorius negali neži
noti, kad holokauste dalyvavo 
keli tūkstančiai Lietuvos žmo
nių, kuriuos Lietuva oficialiai 
įvardino kaip nusikaltėlius, o 
likusieji keli milijonai arba 
piktinosi nacių politika, ne
galėdami nieko pakeisti, arba, 
nepaisydami sargybinių drau
dimų ir grasinimų šelpė gete 
uždarytus žydus, arba, rizi
kuodami savo ir savo vaikų 
gyvybėmis, gelbėjo žydus nuo 
neišvengiamos mirties. 
•Ambasadorius negali neži

noti, kad kiekvienoje tautoje 
okupacijoj metu atsiranda kri
minalinių elementų, pasiryžu
sių juodžiausiems darbams. 

Bet ambasadorius privalo 
žinoti, kad tie darbai nieko 
bendra r.eturi su valstybės 

politika ir negali būti tvirtina
ma, kad tos valstybės ar tau
tos dalyvavo holokauste. Jei 
ambasadorius būtų nuoseklus, 
tai turėtų tvirtinti, kad ir vi
sos kitos nacių okupuotos 
šalys dalyvavo holokauste. 

Ambasadorius negali neži
noti, kad Stalino ištremti lie
tuviai dalinosi paskutiniu kąs
niu su tremtiniais žydais. 

Ambasadorius negali neži
noti, kad iki nacių okupacijos 
Lietuvoje nebuvo nė vieno po
gromo, tai iš kur Lietuvoje 
galėjo atsirasti neapykanta 
žydams? 

Pagaliau ambasadorius ne
gali nežinoti ir fakto, kad nėra 
nubausti ir ramiai gyvena Iz
raelyje buvę Lietuvos piliečiai, 
kurie dirbo NKVD ir patys 
trėmė ir žudė komunistams 
nepatikusius jiems žmones, 
nepaisydami tautybės, bet ar 
dėl tų nusikaltėlių kas kaltina 
žydų tautą? 

Ambasadorius yra teisus, 
kai sako, kad mes turime pa
teikti holokausto dalyvių są
rašą ir informaciją, kokio at
pildo jie sulaukė. 

Ambasadorius yra teisus, 
kad Lietuvoje ne vieta rasis
tiniams išpuoliams. Deja, pa
ties ambasadoriaus neatsakin
ga kalba gali tik sukelti anti
semitines nuotaikas. 

LSDP frakcija siūlo: 
• Generalinei prokuratūrai 

skelbti dalyvavusių holokaus
te mūsų piliečių sąrašą ir 
pradėti baudžiamąjį persekio
jimą tų holokausto, o taip pat 
ir lietuvių tautos genocido, da
lyvių, kurių toks persekioji
mas dar nepradėtas. 

• Užsienio reikalų ministeri
jai įteikti notą Izraeliui, kurio
je nurodyti, kad Izraelio am
basadoriaus kalba Seime įžei
dė lietuvių tautą ir tokia kal
ba gali tik sukelti antisemi
tines nuotaikas. 

Aloyzas Sakalas 
LSDP frakcijos seniūnas 

1997.09.11 

Danute Binttnkienė 

Deja9 tai ne naujos 
apraiškos 

Nuolat girdime apie žmonių 
nežmoniškumą, kuris pasi
reiškia įvairiais smurto veik
smais, kankinimais ir žu
dynėmis. Daugelis su pasi
baisėjimu klausia: nejaugi 
šiuo laiku žmonija nepri
pažįsta jokių morales dėsnių, 
arba kaip seniau būdavo sako
ma — „Dievo baimes7? Nejau
gi kito žmogaus kančia teikia 
kažkokį šlykštų pasitenkini
mą ir tas skatina visišką kan
kintojo elgesio kontrolės pra
radimą? 

Deja, tai ne naujiena, ne 
dvidešimtojo šimtmečio ap
raiška. Istorijos puslapiai pil
ni kraugeriškų veiksmų ir ne
kaltųjų kančių. Visais amžiais 
užkariautojai, nusiaubę tautą, 
žudė, kankino ir žiauriausiais 
būdais stengėsi palaužti pa
vergtųjų valią, priversti juos 
suklupti prieš pavergėjus. Vi
sais laikais veikė kankinimo 
kameros ir buvo nuolat tobuli
nami jose vartojami „įran
kiai", atrandamos kaskart bai
sesnės priemonės, sten
giantis sunaikinti, ar sau pa
lenkti, kitaip galvojančius, ki
taip tikinčius, kita kalba kal
bančius, ar kitai rasei prik
lausančius. 

Vienok, apie tai skaitant 
senuose metraščiuose, doku
mentuose ar istorijos knygose. 
jaučiame tik pasibaisėjimą ir 
džiaugiamės, kad mūsų lai
kais žmogus jau žmogiškesnis 
kitam žmogui. Bet argi tikrai 
taip? 

Net Dantė, aprašinėdamas 
pasmerktųjų kančias savo ne
mirtingame kūrinyje apie 
pragarą, neįstengė sukurti 
vaizdų, kuriuos mūsų tauta 
pamatė ir apie kuriuos iš
likusieji papasakojo Antrojo 
pasaulinio karo pradžioje, kai 
bolševikai buvo išvyti iš Lie
tuvos. Net ligūsčiausia vaiz
duotė nesukurtų to siaubo, 
kuris aprašytas atsiminimuo
se iš nacių koncentracijos sto
vyklų, surinktas iš gyvųjų liu
dininkų ir dokumentacijos bei 
nuotraukų. 

O kaip su pokario metais. 
Stalino ir jo pagalbininkų — 
NKVD, KGB — viešpatavimo 
laikais visose pavergtose tau
tose? Tik dabar, Lietuvai at
gavus nepriklausomybę ir at
vėrus slaptųjų archyvų kny
gas bei dokumentus, išklau
sius gyvų išlikusių, kankini
mus ir tremtį iškentusių par
tizanų ir kitų patriotų pasa
kojimus, galbūt matome tik
resnį anų baisumų vaizdą. Jis 
dar šiurpesnis ir dėl to. kad 
ne vien svetimieji atliko kan

kinimus, bet dažnai savi tau
tiečiai buvo dar žiauresni. 

Tų budelių negalėtume pa
vadinti net sužvėrėjusiais, 
nes joks žvėris savo grobio 
tyčia nekankina ir nežudo, 
nepaisant, kaip žmones mėgs
ta personifikuoti natūralius 
maisto ieškojimo veiksmus. 
Tik žmogus, save vadinantis 
tobuliausiu Dievo kūriniu, te
gali tyčia, ir dar su pasitenki
nimu, atlikti baisiausius dar
bu.-, o paskui visai nejausti 
sąžines graužimo, tarytum tai 
eilinis reiškinys. Ir šiandien 
mūsų tėvynėje tebegyvena ne 
vienas asmuo, -Jei asmeniškų 
siekiu, keršto bei dvasinio 
iškrypimo anuomet pasireiš
kęs tais žiaurumais. 

Ar mūsų tauta (arba bet 
kuri kita) pasimokė iŠ netoli
mos praeities ir tokie veiks
mai nebepasikartotų? Deja, to 
užtikrinti niekas negali, nes 
kerštas, neapykanta, pavydas 
ir troškimas kaip galima la
biau įsiteikti i galingųjų ma
lonę, progai pasitaikius, ne 
vieną eilini, tikintį, huma
nišką pilietį paverstų nežmo
nišku engėju. 

Mūsų gyvenamąiame krašte 
smurto veiksmai ir įvairūs 
žiaurumai daugiausia pasi
reiškia individualiai, kai juos 
atlieka kriminalistai ar kiti, 
praradę galimybę suvaldyti 
savo aistras, pyktį ar kitokius 
charakterio nenormalumus. 
Atitinkamos įstaigos ir moks
lininkai Anv-rikoje nuolat ty
rinėja tokius nenormalius el
gesio prasiveržimus ir sten
giasi iš anksto nustatyti, kas 
turi jiems polinkius, kad 
galėtų apsaugoti visuomenę. 
Pastaruoju metu keliose vals
tijose atlikti tyrinėjimai pa
rodė, kad polinkis kankinti 
silpnesniuosius dažniausiai 
pasireiškia jau vaikystėje, kai 
kankinimo ir skriaudimo ob
jektais pasirenkami savi ar at
sitiktinai pagauti naminiai 
gyvulėliai, paukščiai. Prisi
minkime ir vysk. Motiejaus 
Valančiaus pamokomąją apy
sakaitę apie Pranelį paukšt-
vanagėlį, kuris, mažas būda
mas, kankino paukštelius ir 
jaunesnius vaikus, o suaugęs 
tapo plėšiku. 

Beveik kiekvienas nusi
kaltėlis, šiame krašte suimtas 
už vaiku, ,-enelių, invalidų ar 
net savo žmonos skriaudimą, 
vaikystėje pasižymėjo žiauru
mu mažiems gyvūnams. Da
bar svarstom;:, kaip surinktus 
duomenis panaudoti, kad bū
tų apsaugoti ne tik beteisiai 
gyvūnai. bet ir žmonės. 

GYVENIMAS KREPŠINIO 
AIKŠTĖJE IR ŠALIA JOS 

VYTAUTAS GRYBAUSKAS 
(Tęsinys) 

Tos knygos pagalba ir pats 
prigalvojau įvairiausių pra
timų, kiekvienai treniruotei 
kiek kitokių, kad neįgristų, 
nenusibostų. 

Nuo pirmos treniruotės pa
dariau gerą įspūdį. Visiems, 
tiek žaidėjams, tiek vadovams 
patiko. Pasidarėme draugais. 
Tapau autoritetu, kas buvo la
bai svarbu. Žaidėjams treni
ruotės tapo ne prievolė, ne 
darbas, o malonumas. Man tai 
buvo svarbus pirmųjų dienų 
laimėjimas. 

Prancūzai mėgsta greitą 
žaidimą. Galvojau, kad mokėti 
keletą derinių su blokavimu 
bus naudinga. Išrinkau kelis 
paprastesnius iš tos knygos ir 
pakeičiau, tikriau pritaikiau 
mano žaidėjams, Taip pat pa
naudojau „Kovo" greitąjį puo

limą, kurį taip sėkmingai da
rydavau su Biručiu. Kad leng
viau būtų visiems išmokti, 
draugo padedamas išverčiau į 
prancūzų kalbą, derinius iš
braižiau ir padarėme šimtinę 
brošiūrų. Tuo būdu, noromis-
nenoromis tapau savamoksliu 
treneriu. Klubo vadovas po 
vienos treniruotės paklausė: 

— Iš kur tas veržlumas, iš 
kur tie nematyti pratimai, de
riniai? 

Atsakiau, kad tai mano, 
kaip trenerio, asmeniška pas
laptis. 

Užbėgdamas įvykiams už 
akių pasakysiu, kad po poros 
metų ta „asmeniška paslaptis" 
Paryžiaus sporto dienraščio 
JJEąuipe" krepšinio kores
pondentas plačiai išplepėjo vi
sai Prancūzijai. Likimas taip 

sėkmingai klostėsi, kad FCM 
tapo spaudos dėmesio centru. 
Visko apie mus prirašė. Apie 
visą komandą, apie kiekvieną 
žaidėją, o plačiausiai apie 
trenerį. Tas korespondentas 
buvo Pierre Tessier, jį paži
nojau asmeniškai. Jis Lyon 
mieste stebėjo rungtynes, o po 
jų turėjo pokalbį su komandos 
kapitonu, tuo metu Pran-" 
cūzijos krepšinio rinktinės 
kapitonu. Jo paklausė apie 
skaudų pralaimėjimą Mul-
house mieste prieš FCM. 
Andrė Bufierre (jo pavardė) 
atsakė: „FCM deriniai buvo 
stulbinančiai efektingi. Kai 
mes juos pradėjome suprasti, 
buvo per vėlu..." 

Po tokio įvado tas pats 
Pierre Tessier aprašė FCM 
rungtynes prieš Tours ko
mandą. Stebėjosi FCM lengva 
pergale ir sėkmingais deri
niais. Po to pokalbis su FCM 
treneriu ir, kaip jis rašė, nea
bejotinai aukštos klasės 
krepšininku. Toliau P. Tessier 
rašė: ...„Lietuvis mandagiai 

atsakinėjo į klausimus, jam 
talkino komandos žaidėjas 
Paul Schlupp. Jis pasakojo, 
kad jo draugai gyvena Ameri
koje ir atsiuntė jam keletą 
knygų apie krepšinį. Labiau
siai panaudojo ir daugiausiai 
išmoko i; Clair Bee knygos. 
Įdomu ir inksma buvo klausy
ti trenerio atsakymų. Dar 
įdomesnė buvo pati situacija: 
amerikietiški krepšinio deri
niai, lietuvis juos pritaikė 
prancūzų žaidėjams... paaiški
nimus su elzasietišku akcentu 
pateikė Paul Schlupp..." 

Man pačiam tokie prisimini
mai šiandien įdomūs ir savo
tiškai juokingi. Tačiau šiuo 
pasakojimu užbėgau įvykiams 
į priekį. Ilgokas mūsų kelias į 
Prancūzių krepšinio aukštu
mas dar tik prasideda... 

Ir pasipylė pergalės 

Padarę- gerą pradžią treni
ruotėse, įgijau visišką pasi
tikėjimą, pajutau žaidėjų su
siklausymą ir entuziazmą. 

Prasidėjo naujas sezonas, pir
miausiai Elzaso pirmenybėse. 
Kaip praėjusį sezoną su 
L'Esperance komanda, taip 
dabar su FCM triuškinom vi
sus be pasigailėjimo. Rimtesnį 
pasipriešinimą sutikome Strass-
bourge iš ASS komandos, o 
daugiausiai nervų kainavo 
rungtynės prieš buvusią 
L'Esperance, kuris buvo susi
jungęs su kitu klubu ir Rasiva-
dino MBC. Jų noras atsi-
keršyti man buvo didžiulis. 
Susistiprinę dar vienu rink
tinės žaidėju, jie išėjo į aikštę 
su pasitikėjimu ir pasiryžimu. 
Spauda dar padidino įtampą. 
Nutildėme juos ir jų publiką. 
Užtikrintai žengėme į Elzaso 
pirmenybių čempiono titulą. 

Klubo vadovybė, matydama 
komandos ryžtą, nutarė užre
gistruoti komandą Prancūzi
jos pirmenybėms. Pasidarė lyg 
per ankšta žaisti toli respubli
kos pakraštyje. 

(Bus daugiau) 
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SKAUDŽIŲ PRAEITIES DIENŲ 
PRISIMINIMAS 

JONAS DAUGĖLA 
Gerokai pavėluotai pasirodė 

ilgai laukta mūsų žinomo tei
sininko Mečislovo Mackevi
čiaus „Atsiminimų" knyga. 
Knygos pradžioje autorius vos 
keliais sakiniais prisimena sa
vo vaikystės dienas. Jis gimė 
mėlynakiais ežerais nusėtame 
Zarasų krašte. Tėvai buvo 
smulkūs ūkininkai ir augino 
gausią šeimą. Tad jaunystės 
dienas Mečys pradėjo, ganyda
mas tėviškės lankose gyvu
lius. 

Tačiau jis, kaip ir daugelis 
to mūsų atmintino nepriklau
somybės laikotarpio jaunuo
lių, gaivališkai veržėsi į moks
lą, siekė šviesos. Kuklios 
smulkaus ūkininko pajamos 
neleido tėvams medžiagiškai 
paremti jaunuolio troškimų. 
Todėl jam ir teko pasitikėti 
vien savo jėgomis, apsukru
mu. 

Užbaigęs Zarasuose ketur
klasę, Mečys iškeliavo į Kauną. 
Ir ten, baigęs suaugusių gim
naziją, studijavo teisės moks
lus Kauno universitete. Dar 
studijų metais jis pasinėrė į 
tautinę visuomeninę veiklą. 
Tos veiklos neapleido per vi
sus savo ilgo gyvenimo metus. 
Jis vaizdžiai prisimena savo 
veiklą studentų varpininkų 
organizacijoje. Bet tuo pačiu 
metu jis įsijungė ir į valstie
čius liaudininkus. Netrukus 
Lietuvoje buvo uždraustos vi
sos politinės partijos. Veikė 
tik viena — tautininkų. Ta
čiau tautoje brendo pastangos 
atstatyti demokratinę san
tvarką. Ryškiausias šių pas
tangų pasireiškimas buvo 
1935 m. suorganizuotas ūki
ninkų streikas. Šį streiką rė
mė Valst. liaudininkų s-ga. 
Tad ir Mackevičius savaime 
buvo įtrauktas į kovotojų 
grandinę. 

Maždaug ūkininkų streiko 
aprašymu ir prasideda Atsi
minimų" knyga. O ją autorius 
užbaigia, kai 1945 ra. po dau
gelio vargo ir kančios dienų, 
jam pavyko Vokietijoje susi
rasti savo šeimą ir: „Po ketu
rių audringų metų grįžo lai
mingas šeimos gyvenimas": 

Ši prisiminimų knyga riboja
si vos apytikriai turiningo ir 
audringo Mackevičiaus gyve
nimo dešimtmečiu. Tačiau per 
šį dešimtmetį mūsų istorinei 
tautai kaip tik teko išgyventi 
pačių sunkiausių bandymų 
dienas. O šių išgyvenimų ne
palaužiamas dalyvis buvo šios 
knygos autorius. 

Tuo metu staiga aptemo gy
vastingo tautos nepriklauso
mo gyvenimo dangus. Vienas 
pavergimas sekė kitą. Vienas 
pavergėjas buvo žiauresnis už 
kitą. Trumpą akimirką švyste
lėjo vėl nepriklausomybės 
šviesa, bet ji tuojau buvo pa
vergėjo žiauriausiomis prie
monėmis užgesinta ir tauta 

POŽIŪRIS I LIETUVIUS 
IMIGRANTUS IR 

AMERIKĄ 

Mečys Mackevičius. 

buvo pasmerkta ilgų metų 
vergijai. Savanorių krauju ap
laistyta mūsų žemelė keliems 
metams liko karo lauku. Ji 
buvo negailestingai mindžio
jama pavergėjo purvinais ba
tais. 

Leidinyje ryškiai atsispindi 
visi tų skaudžių dienų mūsų 
tautos išgyvenimai. Tačiau 
Mackevičius nebuvo vien tik 
įvykių stebėtojas. „Atsimini
mai" liudija, kad jis visa savo 
įgimta energija kovojo už mū
sų tautos gyvasties išlaiky
mą, visomis jėgomis kovojo su 
tais, kurie bandė šią gyvastį 
sunaikinti. Toje kovoje jam 
teko patirti daug kančios. 

Už dalyvavimą Suvalkijos 
ūkininkų streike jis buvo 
suimtas ir pasodintas į Mari
jampolės kalėjimą. Pirmai
siais bolševikų pavergimo me
tais mūsų visuomenės veikėjai 
dar bandė ginti tautos kultū
rinio gyvenimo nepriklauso
mybę. Jis vaizdžiai aprašo savo 
šiuo reikalu pasimatymą su 
tuometiniu vidaus reikalų mi
nistru. Žinoma, iš to pasima
tymo nieko neišėjo, o Macke
vičius atsidūrė bolševikų kalė
jime. 

Vokiečiams iš Lietuvos išvi
jus bolševikus, buvo paskelbta 
nepriklausomybė ir sudaryta 
Laikinoji vyriausybė. Macke
vičiui teko Teisingumo minist
ro pareigos. Jis aprašo visas 
savo pastangas kiek galima 
greičiau atstatyti senąją mūsų 
teismų organizaciją. Vokiečiai 
sunaikino šią vyriausybę ir jos 
vietoje sudarė Tarėjų tarybą. 
Mackevičius liko Teisingumo 
tarėjo pareigose. 

Naciai įsakė tarėjams gali
mai greičiau lietuvių jaunuo
lius įtraukti į jų kariuomenės 
SS dalinius. Knygoje aprašyti 
autoriaus susirėmimai su 
aukštaisiais pavergėjo val
džios pareigūnais, kuriems 
primygtinai įrodinėjo, kad jie 
laužo tarptautinės teisės rei
kalavimus. Jis taip pat pa
ruošė šiuo reikalu kelis memo
randumus, kurie turėjo pa
siekti ir patį Hitlerį. Už tas 

. 1997 m. rugsėjo 3 d., nepai
sant karšto oro, arti 50 Dayto-
na Beach ir apylinkių lietuvių 
suvažiavo į Hommer's resto
raną į LB apylinkės valdybos 
ruošiamus pabendravimo pie
tus, kurie jau antri metai vyks
ta kiekvieno mėn. pirmjąjį 
trečiadienį. 

pastangas Mackevičiui dar 
kartą teko atsidurti kalėjime. 
Vėliau jis su kitais mūsų vi
suomenės veikėjais buvo išga
bentas į Stutthofo mirties sto
vyklą. 

Atsiminimuose" aprašytos 
nežmoniškos kalinių kančios 
ir žiaurus prižiūrėtojų elgesys 
stovykloje, taip pat kelias į 
laisvę, karui pasibaigus. Gali
ma tikėti, kad tik stebuklu ir 
gerų kašubų (lenkų gentis) pa
galba autorius išliko gyvas. 
Bet taip pat galime tikėti, jog 
likimas lėmė p Mackevičiui 
išlikti gyvam, kad jis galėtų 
parašyti Atsiminimų" knygą 
ir savo skaudžių išgyvenimų 
pavyzdžiais paliudytų šį tra
giškąjį mūsų tautos gyvenimo 
laikotarpį. 

Nemažiau yra įdomi ir ant
roji knygos dalis. Joje išspaus
dinti keli memorandumai vo
kiečių okupacinės valdžios pa
reigūnams. Autorius buvo 
Mackevičius. Bet skaitytojams 
yra dar įdomesni keli straip
sniai, kurie buvo paskelbti lie
tuviškoje spaudoje. Įdomiau
sias ir ypač įsidėmėtinas yra 
straipsnis, kuriame aptariama 
nacionalizmo sąryšis su tautos 
laisvės idealais. Straipsnyje 
iškeliama liberalinio tautiš
kumo tikroji samprata ir tuo 
pačiu išryškinama tautinės 
valstybės tikroji prasmė. 

Būtų labai naudinga šio 
straipsnio mintis paskleisti 
šiandieninėje Lietuvoje. Da
bartiniai mūsų politikai skęs
ta internacionalizmo tvaike. 
Jie yra visai užmiršę, kad: 
„Reikia atkreipti ypatingai 
rimtą dėmesį į savo tautinės 
individualybės išlaikymą, jos 
ugdymą ir stiprinimą". 

Autoriaus bendramintis Vy
tautas Bildušas parašė šiai 
knygai išsamų įvadą. Jis dau
giausia ir rūpinosi jos išleidi
mu. Iš įvado matome, kad M. 
Mackevičiaus visuomeninė ir 
tautinė veikla toli gražu neuž
sibaigė 1945 m. Vokietijoje jis, 
dalyvaudamas VLIKe, rėmė 
mūsų tautos išlaisvinimo pas
tangas, o savo visuomeninę 
veiklą tęsė ir šioje didžiųjų de
mokratijų šalyje. Paskaičius 
šią įdomią ir, lengvu stiliumi 
parašytą, knygą, skaitytojai 
nekantriai lauks antrojo Atsi
minimų" tomo. 

Atsiminimų" išleidimą fi
nansavo Dr. K Griniaus fon
das (Čikagoje); išleido Lietu
vių rašytojų s-gos leidykla Vil
niuje. Leidinys yra kruopščiai 
apipavidalintas ir patraukia 
skaitytojo akį. 

LB apylinkės pirmininkas 
Narcizas Kreivėnas, pasveiki
no gausius pietų renginių lan
kytojus, o taip pat Bronius ir 
Bronės, švenčiančius savo var
do dienas. Pranešė, kad valdy
ba turėjo posėdį, kurio metu 
jam teko perimti mirusio pir
mininko, a.ą. Mindaugo Petri
ko pareigas. LB naujos valdy
bos rinkimai vyks 1998 m. 
vasario mėn. susirinkime. 
Prašė pagalvoti apie kandida
tavimą į valdybą. 

Šios popietės kalbėtoja pa
kvietė jauną lietuvaitę, jau ant
ri metai viešinčių Amerikoje, 
Reginos ir a.a. Broniaus Snar-
skių giminaitę, Ingridą Stas
kevičiūtę. 

Ingrida Šiaulių universitete 
penkeris metus studijavo lie
tuvių kalbą ir literatūrą. Rašo 
beletristiką ir poeziją. 

Dėka Reginos ir a.a. Bro
niaus Snarskių, Ingrida turėjo 
progos pagyventi Čikagoje, su
sidraugauti su naujais gimi
naičiais, pabendrauti su lietu
viais ir gerai pažinti lietuvių 
imigrantų kartų gyvenimą, 
kuris jai iš viso anksčiau ne
buvo suprantamas. 

Antroji imigrantų banga — 
tai keliasdešimt tūkstančių 
tėvynainių, gelbėdamiesi nuo 
žiaurios rusų okupacijos, bu
vo priversti palikti tėvynę. Tai 
žmonės, daugumoje baigę 
mokslus, išsilavinę, karštai 
mylintys Lietuvą, kurie Lietu
vai galėjo daug padaryti. Ant
roji imigracija irgi pergyveno 
didelius sunkumus. Nepaisant 
išsilavinimo, profesijos, visi 
turėjo dirbti paprasčiausius, 
juodžiausius darbus. Tačiau 
laiko slinktyje savo darbštu
mu, sumanumu ši karta 
Amerikoje sukūrė gražų gyve
nimą, o taip pat kelis dešimt
mečius, karštai mylėdami Lie
tuvą, padėjo laisvės kovoje ir 
teikdama paramą. Ši karta 
nelabai sutarė su pirmąja, 
skyrėsi požiūriai, veiklos me
todai, todėl buvo suorganizuo
ta Lietuvių Bendruomenė, at
gaivintos ar naujai sukurtos 
ideologinės, kultūrinės, poli
tinės organizacijos. Pradėjo 
aktyviau veikti chorai, ansam
bliai, pasireiškė naujai sus
tiprėjusi lietuvių veikla įvai
riais frontais. 

Pagaliau atsirado ir trečioji 
karta — tai Lietuvai neprik
lausomybę atkūrus, nauji, 
įvairiais būdais Ameriką pa
siekią imigrantai, kurių esa
ma gana daug. ši karta palie
ka tėvynę laisvu savo noru, 
ieškodami geresnio gyvenimo, 
išsvajotos Amerikos. 

Šią kartą sudaro įvairaus 
išsilavinimo žmonės, daugiau
sia nesisielodami Lietuvos li
kimu, bet siekdami sau pato
gesnio, pelningesnio gyveni
mo. Jie taip pat čia turi dirbti 
paprasčiausius darbus, kas 
juos skaudina, sukelia pavydą 
antrosios kartos lietuviams, 

Viešnia iš Lietuvos Ingrida Staskevičiūte, jos teta Regina Snarskienė ir žurnalistas Jurgis Janufiaitis. 
Nuotr. Narcizo Kreivėno gražiai įsigyvenusiems šiame 

krašte. Bet jie nepagalvoja, 
kad ir antrosios kartos imig
rantai pergyveno labai \sun-
kias dienas, kol užtikrino sau 
gyvenimą. 

Ingrida sakėsi nusivylusi sa
vo kartos tėvynainiais, kurie 
Amerikoje kiek pagadinę gerą 
lietuvių vardą, kurį buvo pa
siekę pirmosios dvi imigrantu 
kartos. Dėl tų priežasčių daž
nai girdima, kad „naujieji at
vykėliai" nesijungia į veikian
čias organizacijas, kad kuria 
savas, kad reiškiasi pavydas, 
-^liela viešnia Ingrida Stas

kevičiūtė, buvodama Čikagoje, 
turėjo progos susitikti įvairių 
lietuvių. Ji laiminga ir dėkin
ga antrosios emigracijos tėvy
nainiams, kurią jie taip šiltai 
sutiko, priėmė, supažindino su 
daugeliu lietuvių visuomeni
ninkų, kultūrminkų, sudarė 
progas buvoti linksmuose po
kyliuose, tekę jai patirti tikrai 
mielą draugystę. Ji dalyvavo 
koncertuose, renginiuose, mi
nėjimuose ir patyrė nuostabiai 
gražią lietuvišką veiklą. Ir tai 
čia mažoji Lietuva, — sakė In
grida. 

J i domėjosi visokeriopa lie
tuviška veikla. Stebėjosi gra
žiomis lietuviškomis parapijo
mis, meno ansambliais, tauti
nių šokių šokėjų grupėmis, 
Lietuvių opera, lituanistinė
mis mokyklomis, gausiomis, 
gerai veikiančiomis lietuvių 
organizacijomis, gražiai tvar
koma Lietuvių Bendruomene. 
Nustebino išeivijos kūrėjai-
poetai — Bernardas Braz
džionis, Nagys, Santvaras, ra
šytojai — Birutė Pūkele-
vičiūtė, Marius Katiliškis, N. 
Mazalaitė, Grigaityte-Grau-
dienė. Ją stebino mūsų drama
turgai, sukūrę scenos veika
lų: kompozitoriai su kai ku
riais ji buvo asmeniškai susiti
kusi, kalbėjusi, ir visa tai jai 
palikę pačius gražiausius 
įspūdžius. 

Apžvelgusi išeivijos kultūri
nę visuomeninę veiklą, Ingri
da sakė, kad tai nuostabūs 
turtai, lobiai, neįkainojamos 
vertybės Lietuvai. Net negali
ma įsivaizduoti, kiek išeivija 
yra gero padariusi įvairiose 

srityse. Didžiuojamės ir Ša
pokos istorija, kuri kalba isto
rine tiesa, didingomis Dainų 
ir Tautinių šokių šventėmis, 
seimais ir kt. 

• J Viso to mes, Lietuvoje bo
dami priespaudoje, nežinojo
me. Juk tai čia yra mūsų ma
žoji Lietuva, — susijaudinusi 
tarė Ingrida. 

Antroje savo pokalbio dalyje 
Ingrida papasakojo savo pir
muosius įspūdžius apie Ame
riką. Ji Ameriką įsivaizdavo 
kaip nuostabų kraštą, apie 
kurį visi svajoja. Pirmiausia ją 
nustebino Čikagos dangorai
žiai, didelės šviesų reklamos, 
gausybė automobilių. Visa tai 
pamatyti tikėjusi. Gražu, 
įspūdinga. Bet žvalgantis po 
Čikagą teko matyti namelių, 
kurie menkino Amerikos 
įvaizdį. Lietuvoje daug gra
žesni. Stebino ir moterų ap
ranga — trumpos kelnės, sto
ros moterys, neskoningai at
rodė. Net kiekviena tautybė, 
atrodo, turi savo tradicijas, 
net atspindį ir aprangoje. Re
storanai, apie kuriuos ji galvo
jo, jai nepaliko didesnio įspū
džio. «•• 

Tačiau amerikiečiai gana 
malonūs, mėgsta linksmintis, 
tas džiugina, gyvenimą daro 
malonesnį, mandagūs. Ingri
dai teko padirbėti ir amerikie-
tiškoje šeimoje, pajusti šeimos 
gyvenimą, vaikų auklėjimą. Ji 
buvo nustebinta, ypač maža
mečių vaikučių auklėjimu. 
Vaikai diktuoja savo tėvams 
savo reikalavimus, tėvai klus
niai jų pageidavimus vykdo, 
perka gausybę žaislų, o vai
kučiai sako: mes nenorime eiti 
į mokyklą, mums viskas nusi
bodo. Tėvai tikisi, kad vaikai 

nereikia per daug sielotis dėl 
tų, kurie, savanoriškai palikę 
tėvų žemę, į ją grįžti nenori. 
Tenegrįžta. Iš jų menka Lietu
vai nauda. 

Intarpuose savo spalvingą 
žodį paįvairino mūsų poetų ir 
savo giminaitės sukurtais eilė
raščiais apie tėvynės meilę, 
jos ilgesį, apie mielą draugys
te-

Pabaigoje ji kvietė tėvynai
nius, visų kartų imigrantus, 
glaudžiai bendradarbiauti, iš
laikyti vienybę, dirbti drauge 
išeivijai ir Lietuvai naudingus 
darbus, būti tolerantiškais vi
sose gyvenimo srityse ir politi
koje. 

Padėkojo savo tetai Reginai 
Snarskienei, dėdei a.a. Bro
niui Snarskiui ir daugeliui ki
tų už globą, už sudarymą są
lygų paviešėti Amerikoje, pa
žinti lietuvių ir amerikiečių 
nuostabų kūrybingą gyveni
mą. 

„Iš Amerikos išsivesiu pa
čius gražiausius įspūdžius, 
nes čia radau mažytę, nuosta
biai gražią Lietuvą". 

Kaip matome, Ingrida Stas
kevičiūtė labai jautri, mokanti 
stebėti gyvenimą, perduoda 
savo įspūdžius jautriai, palik
dama klausytojams labai ma
lonų įspūdį. 

Ačiū, miela Ingrida, už taik
lų, mūsų gyvenimus išsakantį, 
žodį. 

Ju rg i s Januša i t i s 

Joniškio rajono valdybos 
sprendimu ne konkurso tvar
ka buvusiame kino teatre iš
nuomotos patalpos Lietuvos 
invalidų draugijos Joniškio 
skyriui. Skaistgirio miestelio 

sąmoningai pradės elgtis su- gyventojams skirtas 3,750 
laukę 17 metų! Žinoma, tai ne kvadratinių metrų žemės 
visose šeimose toks auklėji- sklypas. Čia vietoje anksčiau'* 
mas. Čia tik mažas pavyzdys, numatyto, bet taip pat ir ne-

Be abejo, Amerika lieka pastatyto bendrabučio, bū-
Amerika. Buvo smagu klajoti sianti prekyvietė, 
po Čikagos didmiestį, buvo § i l a l ė a savivaldybė iškėlė į 

naujas patalpas kaimiškąją 
seniūniją, agrarinę tarnybą ir 
kitas įstaigas. Senąjį pastatą, 
esantį Nepriklausomybės gat
vėje, atidavė miesto katališ-
kiškajai mokyklai bei skyrė 
lėšų remontui. 

smagu stebėti iš arti Amerikos 
gyvenimą, vaikščiojo ji tarpe 
svetimųjų, minioje, širdyje In
grida vis tik nešiojo gyvą Lie
tuvą, į kurią žadanti netrukus 
sugrįžti-

Ji savo žodyje paminėjo, kad 

DRAUGO KONCERTAI JAV 
„KUR GIRIA ŽALIUOJA" 

Koncertai vyks šiose vietovėse: 

Lemont, ll_ PLC, Lietuvių Dailės muziejui* • Spalio 4 d. 
Chicago, IL, Jaunimo centre • Spalio 5 d. 
Los Angeles, CA • Spalio 12 d. 
develand, OH • Spalio 18 d. 
Detroit, Ml • Spalio 19 d. 
St. Petersburg, R • Lapkričio 5 d. 

Sopranas Tanorafl 
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LIETUVIŠKŲ MŪZŲ 
PĖDSAKAIS IR SVEČIO 

ŠALYSE 
P. PALYS 

KETVIRTOJI 
POLTTINIV KALINIŲ IR 

TREMTINU; DAINV 
ŠVENTĖ 

Į ketvirtąją Politinių kalinių 
ir tremtinių šventę, įvykusią 
Klaipėdoje, suvažiavo 40 cho
rų ir apie 1,600 choristų. 
Šventėje dalyvavo ir svečių 
(ne tremtinių) chorai iš Latvi
jos, Estuos, Klaipėdos, Palan
gos bei Kretingos. 

Šventė prasidėjo birželio 21 
d. Klaipėdos universiteto 
Menų fakulteto salėje. Pirma
sis pasirodė Panevėžio LPKTS 
(Lietuvos Politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos) choras, 
vadovaujamas Margaritos ir 
Rimanto Vaicekonių. Po to 
Šilutės choras „Pamario ai
dai", vadovaujant Vytautui Jo
vaišai, ir Šilutės choras 
„Tremtinys", vadovė Rasa 
Gasiūnienė bei kiti. 

Kitą šventės dieną, Laik
rodžių muziejaus sodelyje — 
Poezijos vakaras. Tremtinių 
tematika eiles skaitė operos 
solistas, buvęs tremtinys Vin
centas Kuprys, Laimonas No
reika ir Bernardas Braz
džionis. 

Pagrindinėje šventės dalyje 
— jungtinio choro, su 1,600 
dainininkų, koncertas, įvykęs 
žavingoje Klaipėdos Vasaros 

estradoje. Chorui dirigavo Ro
bertas Varnas, Rasa Gasiū
nienė, Aloyzas Žilys ir Vaclo
vas Šablevičius. 

IRKUTSKO CHORAS 
TEBEDAINUOJA 

Nors ir nepavydėtinų sąlygų 
varginami, besistengiant, kad 
neištirptų svetimųjų jūroje, iš
laikant savo brangiausią turtą 

— lietuvybę ir lietuvišką dai
ną, tremtinės Liudvikos Gu-
zaitės-Kalpokienės pastango
mis, 1955 metais Irkutske 
buvo įkurtas saviveiklos bū
relis. Suorganizavus chorą, 
kuriam vadovavo buvęs Kau
no konservatorijos studentas, 
politinis kalinys Vytautas Ke-
sylis, 1957 metais, choro eilėse 
jau buvo 34 vyrai ir 33 mote
rys, iš viso iki sugrįžimo į Lie
tuvą Irkutsko chore yra daina
vę apie 150 asmenų. 

Dabar apie buvusio Irkutsko 
chorą, kuriam vadovauja Ge
diminas Laurinavičius, rašo* 
„Tremtinys" (Nr. 25): „...Miš
rus choras iki 1962 m. laimėjo 
ne vieną prizą, buvo kvie
čiamas į įvairius kultūrinius 
renginius. Grįžę į Lietuvą, 
bandėme susirinkti ir parody
ti, ką tremtyje buvome iš
mokę. Deja. teko smarkiai nu-

MŪSŲ ŠEIMOSE 

25 METAI PRIEGLAUDOS NAMUOSE 
Prieš 50 metų Lietuvių lab- nazijoje. Baigusi mokslus, 

darą, norėdama pastatyti se- sėkmingai išlaikė egzaminus, 
neliams patogius namus, nu- mokytojos cenzui gauti. 
pirko žemės Lemonte Čikagos 1928 m. Oniškio bažnyčioje 
Katalikų vyskupo vardu. Tam Beatriče ir Boleslovas Mikė-
tikslui senas ūkininko namas nas sukūrė šeimą. 1944 m. 
buvo pertaisytas ir jame Beatričė su vyru ir mažamečiu 
įruoštos patalpos apgyvendin- sūneliu Kęstučiu pabėgo į Vo-
ti dar sveikus senelius, tiek kietiją. Ten po metų vyras Bo-
vyrus, tiek moteris. Vietovė leslovas mirė. Likusi viena, 
buvo pavadinta Šv. Šeimos turėjo rūpintis ir savimi, ir 
Vila. sūneliu. Pasitaikius pirmai 

Metams bėgant ir žmonėms progai, 1949 m. atvyko į Bos-
senstant, buvo reikalinga toną, o vėliau į Čikagą, kur 
pertvarkyti tuos namus į sene- gyveno Brighton Park apy-
lių globos įstaigą. Šiemet Šv. linkėję. 
Šeimos Vila jau švenčia 50 Sūnus Kęstutis, baigęs kole-
metų įsteigimo sukaktį. Ido- giją, vedė ir išsikėlė į Kalifor-
mu, kad joje yra gyventoja, niją. Kai Beatričė pradėjo sir-
išgyvenusi ten 25 metus — guliuoti. Lietuvos Dukterys ją 
taigi pusę Šv. Šeimos Vilos eg- šelpė ir prižiūrėjo. Sveikatai 
zistavimo laiko. dar daugiau sušlubavus ir rei-

Beatričė Regina Mikėnienė kalaujant daugiau pagalbos, 
gimė Rusijoje 1905 m. birielio 1973 m. vasario 2 d. Beatričė 
22 d. Jos tėvai buvo Petras apsigyveno Šv. Šeimos Viloje. 
Susnys ir Paulina Pavi- Šiomis dienomis Beatričė 
liūnaitė. Baigusi dvi klases 
Rusijoje, Beatriče su tėvais 
grįžo į Lietuvą ir apsigyveno 
Oniškio kaime, Rokiškio apsk
rityje. Mokėsi Rokiškio gim
nazijoje ir Kaune, Aušros gim-

Mfkėnienė praleidžia laiką, 
skaitydama, nerdama, o dar ir 
tampa vertėja lietuviams gy
ventojams. Ji dėkinga Vilos 
personalui ir administracijai 
už priežiūrą ir aprūpinimą vi-

R e . i t n r i ' Mlk<'ni»"H» 

sivilti... Tremtyje mūsų dainos 
prasiveržė pro spygliuotas 
užtvaras, buvome gerbiami 
svetimųjų, o Lietuvoje mūsų 
dainos pasirodė nereikalin
gos... Vis dėlto bendroms repe
ticijoms choristai suvažiuoja į 
Kauną. Koncertus yra turėję 
Kaune, Alytuje, Šiauliuose ir 
dalyvavo 4-oje Dainų šven
tėje". 
UŽ GALIMYBE MOKYTIS 

ESU DĖKINGA^ 
Įvairių tarptautinių vokali

nių konkursų laureatė, arba 
apdovanota žymenimis, daini
ninkė Jolanta Stanelytė, nuo 
1991 metų gyvenanti Italijoje, 
Piacenzza mieste, dainuoja to 
miesto teatre, o Milane dėsto 
muzikos mokykloje. Šalia to ji 
koncertuoja. Su koncertais pa
sirodo ne tik Italijoje, bet ir 
Anglijoje, Japonijoje, Austri
joje, Šveicarijoje, Vokietijoje. 
Operose Jolanta atlieka Aidos 
vaidmenį Verdi operoje „Ai
da", Desdemonos G. Verdi 
„Otelio", Manon G. Puccini 
„Manon Lescout" ir kt. Jolanta 
sako, kad už galimybę pradėti 
mokytis Italijoje ji esanti 
dėkinga Amerikos lietuvių bei 
Soros fondams. 

Jolantos, kaip dainininkės, 
kelias prasidėjo Šiaulių muzi
kos mokykloje, vėliau Šiaulių 
konservatorijoje, studijuojant 
violončelę ir kompoziciją. Įsto
jusi į Muzikos akademiją Vil
niuje, nors vis dar tebestudi-
juojanti violončelę, susidomėjo 
dainavimu. Vokalo studijas 
pradėjusi su Zenonu Paulaus
ku, jas baigė pas Ireną Milke
vičiūtę. 

Lietuvos kamerinio orkestro 
dirigentas prof. Saulius Son
deckis, tikėjęs ateityje turėti 
gerą violončeliste, sužinojęs, o 
ir nustebęs, kad Jolanta jau 
dainininkė, nors ir apgailes
taudamas išsireiškė: („Lietu
vos aidas"; Nr. 73) „...Mano 
nuomone tokia — jeigu Dievas 
davė balsą, tai turi dainuoti. 
Nė vienas instrumentas nega
li prilygti balsui, bet vokalis
tas greičiau pažeidžiamas, jo 
karjera trumpesnė nei instru
mento. Tačiau publikai nieko 
nėra gražiau už vokalinius 
koncertus ir už operą". 

MENINIO NUTEKĖJIMO 
PAVOJUS 

Ne veltui sakoma, kad Lie
tuva — dainų šalis. Ji ir dabar 
pagrįstai gali didžiuotis, iš
auklėjusi gražų būrį puikių 
solistų bei instrumentalistų, 
gražiai besireiškiančių ne tik 
Lietuvoje, bet ir užsienyje. 
Tačiau su tuo atsiranda ir pro
blema. Dalis, išvykę į užsienį, 
susižavėję patogesnio gyveni
mo sąlygomis, didesniais atly
ginimais, į Lietuvą grįžti ne
besirengia. (Ta pati problema 
ir su sportininkais.) Tuo reika
lu, savo susirūpinimą išreikš
damas, geriausias Lietuvos 
operos bosas, Valstybinės 
premijos laureatas, apdovano
tas Gedimino III laipsnio ordi
nu Vladimiras Prudnikovas 
pasisako: („Dienovidis", Nr. 6): 
„...Aš, žinoma džiaugiuosi R. 

Skarelyte, A. Švilpa, L. 
Chuchrova, V. Urmanavičiūte, 
S. Larinu, — jie užima labai 
solidžią padėtį užsienyje. An
tra vertus, kai pagalvi ji, jog iš 
Lietuvos išvažiavo vieno labai 
gero teatro solistų trupė. Deja, 
taip yra. Manau, kad vyriau
sybė, Kultūros ministerija, 
galbūt pats prezidentas pagal
vos apie tai, kaip sustabdyti 
tą emigraciją. Stipri ta vals
tybė, kuri puoselėja meną, 
turi tvirtą mokslinę bazę". 

sus 25 metus. 
Šiuo laiku dėl namų senumo 

ir remontų reikalingumo ar
kivyskupijos Catholic Chari-
ties administruoja Šv. Šeimos 
Vilą ir iada pastatyti naują 
pastatą. Su Dievo palaima ir 
pagalba, ateinančiais metais 
sulauksime ir simbolinio tam 
pastatui žemės prakasimo. 

J.K. 

Kun. Vytautas J. Kluomus 

PANEMUNES ZANAVYKAS 
DIEVO IR ARTIMO 

TARNYBOJE 

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

Pernai metais per Kalėdas 
gautame „meilės laiškutyje" 
kun. Vytautas Juozas Kluo-
nius užsiminė apie savo pen
kiasdešimt metų kunigystės 
jubiliejų. Paminėjo, kad 1997 
metų rugpjūčio 15 dieną jis 
aukos šv. Mišias Šv. Antano 
bažnyčioje Mackinaw mieste
lyje, Michigan valstijoje. Tą 
dieną pasižymėjome savo ka
lendoriuje ir jos nekantriai 
laukėme. 

Prie Mackinaw miestelio nu
vykome garbingojo jubiliejaus 
išvakarėse. Apsistojome sto
vyklavietėje, kur vakare prie 
laužo prisiminėme prieš de
šimt metų pastatyto lietuviško 
kryžiaus šventinimą bei kitas 
iškilmes. Tas kryžius, sukur
tas skulptoriaus Jurgio Daug-
vilos, ilgainiui pasidarė vienu 
iš turistų lankomų objektų 
tame turistiniame miestelyje. 

Lygiai prieš penkiasdešimt 
metų, rugpjūčio 15 dieną, per 
Žolines, klierikas Vytautas 
Juozas Kkionius buvo 
įšventintas kunigu Eichstaet-
to kunigų seminarijoje, Bava
rijoje, Vokietijoje. Aš tuo metu 
kaip tik gyvenau pabėgėlių 
stovykloje Rebdorfe, vos porą 
kilometrų nuo seminarijos. 
Keletą kartų man, gimnazijos 
mokinukui, teko būti laiška
nešiu ir nukulniuoti į semina
riją. Nuėjęs paskambindavau 
skambutį ir duris atidariusia
jam atiduodavau, ką reikėjo. 
Tuo metu žinojau, kad ten lie
tuvių seminaristų yra, bet tik 
daug vėliau sužinojau, kad 
ten, karo metu, beveik visa 
kunigų seminarija iš Lietuvos 
buvo perkelta. 

Dabar, penkiasdešimt metų 
vėliau, skubame į bažnyčią. 
Nuo stovyklavietes iki baž
nyčios apie penkiolika mylių. 
Smarkiai lyja. Keliukas vin
giuotas, o priekyje kažkas sau 
pamažu važiuoja. Pagaliau 
jau prie bažnyčios, bet sunku 
rasti vietą mašinai pastatyti. 
Pastatymo aikštė prigrūsta 
anksčiau atvažiavusiųjų. Lie
taus išlyti, į bažnyčią įeiname 
trys ar. keturios minutės po 
devintos valandos. Bažnyčia 
pilnutėlė, nors yra šiokia
dienis. Mus nuvedė ir pasodi
no, geriau sakant, įspraudė, 
beveik priekyje. Negalėjome 
būti nepastebėti. Truputį ne
smagu. Po Mišių draugišką 
pastabą mums padarė miela
sis sukaktuvininkas. Jo teigi
mu, mes vėlavomės tris mi
nutes. 

Šv. Mišias aukojo sukaktu
vininkas su dabartiniu parapi
jos klebonu ir netolimoje 
esančios kitos parapijos kuni
gu. Pamoksle gražiai prisimin
ta kunigo užduotis, misija ir 
kaip sukaktuvininkas su kau
pu visa tai per penkiasdešimt 
metų atliko. Progai parinktas 
giesmes pravedė keletas cho
ristų, o giedojo visi. Mišių gale 
prie altoriaus pasigedau die
nos kaltininko, žiūriu ir į vie
ną, ir į kitą puse, o jo niekur 
nėra. Pagaliau atsigręžiau at

gal. Pasirodo, jis užtruko su 
taikos bei' ramybės sveikini
mais ir linkėjimais, nes sveiki
nosi su visais, sėdinčiais prie 
tako — nuo pradžios iki galo. 
Daug ką apkabino, žodį kitą 
pasakė. Rodėsi, kad gal pas
kutinį kartą apkabina. Tikrai 
matėme ir jautėme, kad jis 
yra gerbiančiųjų ir mylinčiųjų 
parapijiečių tarpe. Po šv. 
Mišių trumpą padėkos žodį 
tarė pats sukaktuvininkas. 
Išvardijo keletą asmenų, pri
sidėjusių prie šios sukakties 
paminėjimo. Atskirai pami
nėjo bažnyčioje esančių lietu
vių pavardes vien todėl, kad 
jie lietuviai. Viena jų buvo jo 
krikšto dukra Zita Bečelytė, 
specialiai atskridusi iš Kauno. 

Visi dalyviai rinkosi į para
pijos salę pabendravimui su 
sukaktuvininku, pasižmonė-
jimui savo tarpe. Nebuvo jokių 
oficialių kalbų ar sveikinimų 
žodžiu. Prieangyje laukė sve
čių knyga. >Buvo krepšelis 
sveikinimams. Šalia ant stale
lio buvo keletas laikraščių 
iškarpų, kur aprašytas kun. 
Kluonius. Ten pat buvo ir ke
letas „XXI amžiaus" birželio 6 
d. egzempliorių, ką tik atvežtų 
iš Lietuvos. Tai Lietuvos kata
likų laikraštis, kurio pirmąjį 
puslapį puošia sukaktuvinin
ko nuotrauka, su prierašu, 
kad jis „...didžiąją savo gyveni
mo dalį pastoracinį darbą dir
bo JAV, Mičigano Sibire*. 
Tame laikraštyje išspaus
dintas Bernardo Alekna
vičiaus ilgesnis aprašymas, 
kurio informacija noriu čia 
pasinaudoti. 

„Gimė Juozas Vytautas 
Kluonius Daukantiškių kaime 
prie pat Geldaugiškio (Šakių 
aps.). Mokėsi Geldaugiškio 
pradinėje mokykloje, Šakių 
'Žiburio' gimnazijoje, o 1942 
metais Jurbarke baigė gimna
ziją ir tų pačių metų rudenį 
pradėjo mokytis Vilkaviškio 
kunigų seminarijoje. Artėjanti 
bolševikinė okupacija pradėta 
mokslą privertė nutraukti... Į 
Vakarus pasitraukusių Lietu
vos klierikų būrį, tarp kurių 
buvo ir J. V. Kluonius, pri
glaudė Eichštato kunigų semi
narija... Šią mokyklą Juozas 
Vytautas Kluonius baigė jau 
karui pasibaigus ir 1947 m. 
rugpjūčio 15 d. buvo įšven
tintas kunigu. 1947-49 metais 
civilinę ir bažnytinę teisę dar 
studijavo Liudviko universi
tete Miunchene, o 1949 m. 
gegužės 14 d. išsilaipino Ame
rikos žemyne. Vėliau viene
riems metams dar išvyko į 
Romą studijuoti civilinės ir 
bažnytinės teisės". 

Straipsnyje gražiai ir jaut
riai aprašoma sukaktuvininko 
artimo meilė ir patriotizmas: 
„Šis kunigas myli Dievą, nes' 
jis myli žmones, neskirdamas 
jų nei pagal tikėjimą, nei pa
gal rasę, — tuomet sakydavo 
vyresnio amžiaus žmonės. Šis 
kunigas vienodai myli ir ateis
tus, nes ir šios paklydusios 
avelės gali sugrįžti į Vieš-

DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. rugsėjo men. 20 d. 

ČIKAGOS JĖZUITŲ PROVINCIJA 
PAGERBĖ KUN. ANTANĄ SAULAITĮ 

Nors Lietuva dabar yra ne
priklausoma, pasaulio lietu
viams labai svarbu, kad jos 
laisvė būtų pagrįsta stipriais 
moraliniais bei ekonominiais 
pagrindais. 

Progresas vyksta, nes, svar
biausia, pati valstybė siekia 
gerovės. Užsienio lietuviai, 
daug metų rėmę Lietuvą, ir to
liau remia jos įvairius projek
tus. Nenuostabu, kad mums 
lietuviams rūpi Lietuvos ge
rovė, bet tikrai malonu, kai ki
tos tautos ištiesia pagalbos 
ranką. 

Pasaulio jėzuitai, Sovietų 
Sąjungai žlugus, nutarė, kad 
vienas jų pirmaujančių pro
jektų būtų suteikti moralinę 
bei ekonominę pagalbą buvu
siems komunistiniams kraš
tams. Į šių kraštų skaičių 
įeina ir Lietuva. Gal iš dalies, 
kad mūsų Čikagos jėzuitas, 
kun. Antanas Saulaitis (da
bartinis Baltijos kraštų pro
vincijolas) visada palaiko 
glaudžius ryšius su Čikagos 
provincija, Čikagos jėzuitai 
pasirinko Lietuvą, kaip kraš
tą, kuriam jie teiks pagalbą. 

Atsidėkodami savo gau
siems rėmėjams, kas metai Či
kagos jėzuitai surengia padė
kos šventę, kurioje kaip tik ir 
dalyvauja dosnūs jėzuitų 
draugai. Šiais metais šventė 
vyko šeštadienį, rugsėjo 6 
dieną, Casino Club — Čikagos 
Gold Coast rajone. 

Šventės metu buvo pristaty
ti ir pagerbti du jėzuitų kuni
gai: tėvas Juan Julio Wicht, 

paties avidę". „Kai Lietuva 
dar nešė komunistinės prie
spaudos naštą, kai kunigo J. 
V. Kluoniaus tauta buvo ka
lama prie kryžiaus, per tą patį 
kryžių zanavykų panemunių 
sūnus sumanė žadinti ir kita
taučius, kad pagaliau pasaulis 
atkreiptų dėmesį ir į pavergtą 
Lietuvą". Čia minimas tebe
stovintis lietuviškas kryžius ir 
Lietuvos trispalvė, daug metų 
plazdėjusi Sv. Antano baž
nyčios šventoriuje. „Ir gū
džioje Lietuvos naktyje JAV 
Mičigano valstijos didžiųjų 
ežerų zonoje žmonės, žiūrė
dami į lietuvišką kryžių ir Tri
spalvę, tikėjo to krašto pri
sikėlimu". 

Sukaktuvininkas birželio 8 
d. Geldaugiškio Šv. Kryžiaus 
Išaukštinimo bažnyčioje pa
minėjo garbingą savo kuni
gystės 50 metų sukaktį, at
našaudamas šv. Mišias už 
tautos prisikėlimą („XXI am
žius", 1997.06.06). Vaikystėje 
toje pačioje bažnyčioje jis yra 
buvęs klapčiuku. Šešias sa
vaites vėliau, liepos 20 d. De
troito ir apylinkių lietuviai Šv. 
Antano lietuvių parapijoje 
gražiai pagerbė ir prisiminė jo 
konkrečius artimo meilės dar
bus naujųjų imigrantų įkur
dinime ir kitose srityse 
(„Draugas", 1997.07.24). 

Besisvečiuojant bėgo laikas, 
skirstėsi žmonės ir didėjo ape
titas. Dar neišsiskirsčiusius 
gerbėjus kun. Kluonius pa
kvietė pietums Fort restorane. 
Pasirodo, kad to restorano sa
vininkas yra buvęs sukaktuvi
ninko klapčiukas. Lauke lijo 
kaip iš kibiro, o viduje buvo 
šilta, jauki, šeimyniška nuo
taika. Nebuvo jokių oficialių 
kalbų nei čia, nors buvo daug 
kalbėta. Sukaktuvininkas gal 
neturėjo laiko nei pavalgyti, 
nes, rodos, visą laiką tarp 
stalų vaikščiojo ir su visais 
bendravo. Bendravo ne pra
bėgomis, bet iš sielos gelmių. 
Bendravo, lyg paskutinį kartą 
sakydamas sudie. Dieve duok. 
kad taip dar ilgai ilgai nebūtų. 
Ilgiausių metų „Father Joe"! 
Tokiu vardu buvo jis Michigan 
„sibiriečių" vadinamas. 

Kun. Antanas Saulaitis, SJ. 

kuris buvo įkaitas Peru val
stybėje. Teroristai jį norėjo pa
leisti, bet tėvas Wicht nutarė 
pasilikti ir teikti dvasinę pa
ramą savo bičiuliams. Kitas 
pagerbtas kunigas buvo tėvas 
Antanas Saulaitis. Savo 
nuoširdžioje bei įtikinančioje 
kalboje kun. Saulaitis pnstatė 
problemas, kurios dabar var
gina Lietuvos gyventojus. Ko
munistinė okupacija palietė 
žmonių sielas ir būtinai reikia 
atstatyti moralinę vertę, pasi
tikėjimą vienas kitu ir Dievu. 
Jis pabrėžė jėzuitų įnašą Lie
tuvai. Jėzuitai visada vertino 
mokslą. Jau prieš 430 metų jie 
Lietuvoje įsteigė mokyklą, 
kuri tapo Vilniaus universite
tu. Dabartinė Vilniaus gimna
zija yra pirmosios jėzuitų mo
kyklos Lietuvoje tęsinys. Šiuo 
metu Lietuvoje veikia dvi 
jėzuitų gimnazijos — Kaune ir 
Vilniuje. Abiejų tikslas: auklė
ti jaunimą, ugdyti tikėjimo ir 
tiesos daigus jų širdyse. Taip 
sulauksime geresnės Lietuvos 
— geresnio pasaulio. 

Kun. A. Saulaičio žodžiai 
visų dalyvių buvo šiltai priim
ti. Džiaugiamės, kad kun. A. 
Saulaitis savo nenuilstamu 
darbu ir nuoširdumu paliečia 
pasaulio lietuvius, bet taip pat 
yra vertinamas Amerikos jė
zuitų tarpe. 

rl 

Lora M Krumplyte. 

BAIGĖ 
UNIVERSITETĄ 

Lora Medeleine Krumplyte. 
Silvijos ir Valentino Krumplių 
iš Willow Springs. Illinois, 
duktė, šį pavasarį, gegužes 17 
d., baigė University of Illinois 
Urbana-Champaign. IL. Jos 
studijų sritis buvo: vokiečių ir 
anglų kalba, kaip antroji kal
ba dėstymo srityje. 

Lora Krumplyte netolimoje 
ateityje ruošiasi stoti į ..Peace 
Corps" ir dėstyti anglų kalba. 
Visi artimieji jai linki daug 
sėkmės. 

• Ilgiausias upės pavadini
mas — Drangauskinaitė. Upelis 
tokiu vardu teka Jurbarko raj. 
Žirniškių kaime. 
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CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE 

^ S l 
REALMARTII. Ine 
6602 S. PulafU Rd. 
Chicafo.ll. 60C29 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Assoctate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 

priemiesčiuose. Suinteresuoti 
skambinkite 

B U D R A I Č I U I 

BM.77MK4100 
Ftx. 773-516-3997 Pager 773404-0307 

Sflfcl 

ACCENT REALTY 
5265 West 95th street 

Oak Lawn. minos 60453 

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

ASTA T. MIKUNAS 

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

M I S C E L L A N E O U S 

STASYS CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rosiu, vonių ir virtu

vių įrengimas; priestatai; kerami
kos plyteles; „stolngs*, „aoffits*, 

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

Turiu darbo draudimą. 
S.StvMtte TaV. 830-241-1912 

J K S CONSTRUCTION 
..Shingle" stogai ir visų rusių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 

tel. 630-969-2658 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai. 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

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

kiti namų remonto darbai. 
„Licensed, insursd, bondsa 

Skambinti Sigitui: 
Tsi : 773-767-1929 

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOUS 
3208 V2 We»t 95th Street 

Tel. (706) 424-SS54 
(312) S81-SSS4 

MOVING 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

G E D I M I N A S 
7 7 3 - 9 2 5 - 4 3 3 1 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

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

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

ALL CARE 
Employment Agency 

Tai. 773-736-7900 

r 

REAL ESTATE 

^ 

GREIT 
PARDUODA 

y 
RE/MAJC 

REALTORS 
(773) 586-5959 
(708)425-7161 

RIMAS L. STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

KMIEŪK REALTORS 
7*23 S. Pulaski Rd. 
4565 S. Ardltr Av«. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute, Mayer. Ji pro-
fsssionaliai, sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

ATLANTA !MPORT-EXPORT, Inc. (Siuntinių ir transportavimo skyrius) 
( 

GREITAS SIUNTINIU PRISTATYMAS l NAMUS LAIVU IR AIR 
CARGO. SIUSKITE l LIETUVA. LATVUĄ, ESTUA, LENKIJĄ, 

UKRAINA, KARALIAUČIAUS SR., MASKVA IR PETERBURGĄ. 

• Užsakykite amerikietiško maisto komplektus į Lietuvą 
• Padėsime pigiai įsigyti automobilius varžytinėse 

• Persiunčiame automobilius, auto detales • Komercinės 
siuntos pagal sutarti • Labdaros siuntos • Vizų pratęsimas, 

iškvietimai * Verčiame, notarizuojame 

12301 New Ave., Surte D, Lemont, IL 60439 Tel. 630-257-6822 
2719 West 71st Str., Chicago, IL 60629, Tel. 773-434-9330 

1-800-775-SEND 

A M E R I C A J V j ^ ^ ^ N B R O A I A INC 

5058 S. A r c h e r , Ch i cago , IL 60632 • Te l . : 773-838-8888 

NEW OFFICE 
8512 Golf Rd 

Niles, IL 60714 
Tel. 847-581-9800 

Belmont/Laramle 
5150 VV. Belmont 
Tel. 312-685-2020 

OUT OF STATE 
l - (800)-342-5315 

Belmont/Central 
*• 5637 W. Belmont 

Tel. 312-237-4747 

North Slde 
3000 N. Milwaukee 

Tel. 312-489-4999 
Far North 

4801W. Peteraon 
Tel. 773-725-9500 

P A V A S A R I O 
K A I N O S 

T e n Ir a t g a l 
Vilnius $570 
Riga $570 
Tallinn $570 
Minsk $570 

| v ieną 
Vilnius 
Riga 
Tallinn 
Minsk 

$380 
$405 
$405 
$380 

MISCELLANEOUS 

V&N Conmtmction 
Statome ir remontuojame namus. 

Garantuojame greitą ir 
kokybišką darbą 

Vidmantas: 

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

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pat
ogiu „lay-avvay" planu. At
liekame visus foto laboratorijos 
darbus. 
Darbo vai.: kasdien 8 v.r.-e 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 

S) 
BAKEFOR 

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

TeL 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgali uždaryta 

itfMMiinnmftiniii^ 

Prialtkinkite patys geriausios 
ro»ie» slyvų Ir obuolių) 

Skinama per visą rugsėjo ir spalio men. 
T«*i Mepte Oretorta, 15362 C S f S 0m, 

O J — I , MK8113.trt.S19 916 9940. 
i Vaii'joti 1-94 >lu MicMgart. Ent 4A US 12 Hwy; 

važiuoti | rytus iki Galien Ml. 
pasukti į siaura 3 mylios už Galien. 

I Š N U O M O J A M A S 
3 kamb. butas 

66 St. ir Kedzie Ave. 
su šiluma ir virtuvės 

įrengimais. $ 3 8 0 . 
Tol. 708-425-7160 

^2%l 
1111 Staft Strtct 

jttsptaįttfjsfc 

HARUASTONKAS 
ReUtore DB.70US7.7100 

fiim Res. 708.969.3732 

Nanny, houeekeeper live-in. 
Best job and salary is yours rt you 

love children, clean well and speak 
English References needed. 

Call my otfice, tel. 630-466-7828 

i Lietuvi*, ..Landscaping Maintenancs' 
: bendrovės savininkas, laiko JfbMnto, 
kuris gautų veltui gyventi vietą už namų 

priežiūros ir mažus remontų darbus. 
(ne daugiau kaip 5 vai. i savaite,) 
Mokestis už „landscaping" $5. 

Gali dirbti 12 vai. į dieną. 
KratpbK M. 202-244-2373 

Riverdale Automoove 
i Perkame, remontuojame ir parduo

dame automobilius. Nuvežame 
klijentus įauto. varžytines. 

Kreiptis: Rimas arta Giedrius, 
itsl. 706-201-0586 arba 708417-0515 

,1mksg. butas 67 4 Kedzie 
apyl. $366 i men. + „security". 
Tel. 778-778-1481. 

LIVE-IN NANNY 
for 1 yr. old & 2 yr old. 

Non-smoker. housekeepmg 
English speaking 
847-898-2770 or 

847-234-7444 
Please respond in English 

MACHINIST 
K.ipenenced Bridgepon machinist for 

jobshop needed immediately Minimum 
8 yra. exp. Excel!ent benefits & work;ng 
conditions. Plenty of overtime. Schiller 

Pk. area. Some English necessary 
847-678-1616 

8am to 5pm Mon. thru Fn 

PARDUODAMAS -

Hickory Hilts, IL 6 b t i 
2 bt. rūsyje. Gerai išlaikytas; 

$54,000 pajamų į metus. 
T e l . 7 7 3 - 7 7 6 - 7 1 0 0 a r b a 

7 7 3 - 2 8 4 - 5 9 1 1 

DAŽYMAS / DEKORAVIMAS Co. 

DAŽYMAS • STALIAUS DARBAI* 
TAPETAVIMAS • PLYTEUU 

KLIJAVIMAS • DRAUDIMAS • 
REKOMENDACIJOS* DAUGIAU 

KAIP 15 METŲ PATIRTIS • 

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

Išnuomojama* 2 mieg., kamb. butas 
Brighton Parke; 

naujos virtuves spintelės, kilimai, 
pirmas aukštas. 

Pageidaujama pensininkų. 
$350 l men. • „sec. dep." 

+ elektra, dujos. 
Skambinti: 773-478-9078 

Lietuvių Dienos 
OCIOBER4™ OC1DBER5™ 

SaturdayllAM-6Rvl Suriday 11:30 AM 430 FM 

• lithuanian Arts&Grafts 

• FolkCtodng&Sii^įng 

• TraditionalFood&EVink 

• 'Tinkara^Subatvakaris'' 
"Vveekend Drce" Sat 8 Hvi 

• LottBry-GcandRize $1,000 

St CasiiriYs OiurchGrounds 
2718 StGeoige Street 

Los Angeles, CA 90027 
VHotura Fwy (134) 

Ookton State Fwy (5) 
Loe Fetz off-ramp 

GHendale Fwy (2) 

UtuMenFeir 
St Ceelmlr'a Churen Oraurek 
271SSI OeorgeSVM 
UaAngeMa.CA 10027 

PARKINGAT 
MARSHALLHS 

SPONBOREDBYTHE 
UTHUAMAN-
AMERCAN 
OTMvfJNITY 

rvbdrp»»siHpnrMrthv^grantfniiiilr»'( * \ < i I »»> Anp>liM Jtural Alldtrs I JTvrtrnTT* 

:;':..-•-! .5;v--.:j'įS::>.:-•••:•,.;••%:•: 

MAŽEIKIAMS SKIRTAS „ŽEMAIČIŲ 
ŽEMĖS" NUMERIS • 

J 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 

TYPEVVRITERS • COPIERS 
FAX • CALCULATORS 

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

MASONRY 
CONSTRUCTION Co. 

ieško mūrininkų ir statybos 
darbininkų turinčių patyrimo 
dirbant JAV-bėse. Auto. ir 
darbo leidimas reikalingi. 
Uždarbis labai geras ir 

išmokamas kas savaite 
Skambinti po 6:30 v.v. 

tt)l. 708-345-3379 

HELP VVANTED 
lamp base assemPler Full time; some 
mecnanicai skills preterraoie: will train. 
Mušt speak English Clean envlronment 

Call to apply Lamp Base Specialties. 
11319 S Harlem. Worth, IL 60482 

Tel. 708-361-1199 

AJaip, IL House for Sale 
Reduosd $15,000; 3/4 bedrms. 
split- level wrfh sub-basement: 

10yrs. old. 
Karen Gaytord 

Csnsjry21/Dabbs 
Tei. 708-346-9100 

naaValnpjos moterys 
namų valymui. 

Galima dirbti 1 - 6 dienas 
į savaite: 

kalbėti lietuviškai 
708-385-4864 

For sale Condo 
Oak Lawn, IL 

2 bedrm., c/a & much more. 
Onfy $89.900 
KsrsnGaylord 

Century 21 / Dabba 
T l . 708-348-9100 

I n Lemont, I L. 
House for Sele 

by owner. 3 bedrms, 
2-1/2 baths 
$229,500. 

Tel . 6 3 0 - 2 5 7 - 6 9 0 1 

Sumaniai žurnalistės Da
nutės Mukienės redaguojamo 
„Žemaičių žemės" žurnalo, 
naujausias — 1997 m. tre
čiasis — numeris pašvęstas 
Mažeikiams ir visam Mažei
kių rajonui. Kaip žinome, 
Mažeikiai yra įsikūręs 10 km 
atstume nuo Latvijos sienos, 
šiauriniame Lietuvos rajone. 
Šiame mieste 1932 m. pradėjo 
veikti brolių Sadauskų alaus 
gamykla, kuri buvo didžiausia 
tokios paskirties įmonė Že
maitijoje. Karo metu miestas 
buvo gerokai sugriautas, ypač 
1944 m. per rusų lėktuvų ant
skrydžius. Šiuo metu Mažei
kiuose gyvena 46,300 žmonių 
ir, pagal dydi, jis Lietuvoje yra 
aštuntas miestas. 

JJemaičių žemėje" telpa 
daug įdomių aprašymų apie 
įvairias Mažeikių ir rajono 
žmonių gyvenimo apraiškas. 
Yra daug gražių nuotraukų, o 
viduriniai aštuoni puslapiai 
pilni spalvotų nuotraukų, pa

našiai kaip ir žurnalo virše
liai. Leidinys savo išvaizda 
yra vienas gražiausiųjų Lietu
voje. 

Čia sužymimi ir Mažeikių 
rajono žymūs kultūros bei 
meno veikėjai. Kai kurie jų 
yra trumpai paminėti, o ki
tiems skirti atskiri rašiniai. 
Trys puslapiai pašvęsti ir, il
gokai JAV gyvenusiam, dail. 
Alfonsui Dargiui, o puslapis — 
neseniai Cicero mirusiam 
Mažeikių simfoninio orkestro 
buvusiam vadovui Juozui Re
iniui. 

Trumpiau paminėtųjų tarpe 
užtinkame mums gerai pažįs
tamus dail. Feliksą Daukantą 
(šis žymus Lietuvos dailinin
kas ir pedagogas gimė 1915 m. 
Cicero, o prieš porą metų mirė 
Vilniuje). Minimas teisinin
kas Stasys Gabaliauskas, gra
fikas Pranas Gailius, muzikas 
Bronius Jonušas, dr. Ferdi
nandas Kaunas-Kaunackis, 
poetas Henrikas Nagys, poe

tas Donius Remys, akt. Petras 
Steponavičius, muz. Vytautas 
Strolia, poetė Lionė Sutema 
(Zina - Nagytė-Kanliškienė), 
žurn. Zigmas UmbražiGnas, 
Vaižgantas, kunigas ir poetas 
Antanas Vienažindys ir dau
gelis kitų. 

Čia sunku sužymėti bent 
dalį šiame 48 puslapius dido
ko formato puslapius turinčio 
žurnalo rašinių, nes jų tikrai 
daug įdėta. Ypatingai žemai
čiai jį tikrai turėtų užsiprenu
meruoti ir nuolatos skaityti. 
Tai padaryti labai lengva. Tik 
reikia pasiųsti 20 dol. čekį 
iiuo adresu: Žemaičių kulto
ms draugijos redakcija, A. 
Jakšto 5, 2600 Vilnius, Lithu-
ania. 

Neseniai atėjo du tokie leidi
niai. Vienas ių — „Palanga, 
tiltas į jūrą". Sis yra 20 pusla
pių turintis, didelio formato, 
spalvotas leidinys apie Pa
langą. Čia daug vietos pa
švęsta tiltams į jūra — sena
jam ir naujai pastatytam. 
Taip pat įdėtos teksto sant
raukos vokiečių, anglų ir rusų 

kalba. Tad jis gali būti siū
lomas ir lietuviškai nemokan
tiems, o tas jau padidina jo 
vertę. 

Stambesnis yra kitas leidi
nys, pavadintas „Žemaičių 
Dailės muziejus" vardu. Čia 
rašoma apie 1994 m. buvu
siuose Plungės kunigaikščių 
dvaro rūmuose įsikūrusį pir
mąjį Lietuvoje veikiantį regio
ninį dailės muziejų. 
Kiek anksčiau mus pasiekė 

vadinta Jr ai esu*... Tai 
straipsnių, pasikalbėjimų, re
cenzijų rinkinys apie žinomą 
rašytoją Stasį Angiickį. Lei
dinys turi 250 knyginio forma
to puslapių. Juose matome ir 
nemaža nuotraukų. Knygos 
tiražas 1,000 egz. 

Dar reikia paminėti leidinį 
— „Žemaičių rašytojų sam
būris". Tai pranešimai, kurie 
buvo skaityti 1996 m. lap
kričio 18-17 d. Šiauliuose ir 
Kuršėnuose vykusioje konfe
rencijoje — -Žemaičių rašytojų 
sambūris". Sis leidinys turi 68 
puslapius. 

Ed. Bulaitis 

http://Chicafo.ll
http://MK8113.trt.S19
http://Db.70US7.7100


JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 
2711 West 71 st Street Chicago, lUinots 60629 

(773) 476-2655 • Fax (773) 436-6909 

REISINIS SEMINARAS IMIGRACIJOS 
REIKALAIS „SEKLYČIOJE" 

> i -
Birutes Jasaitienės, JAV LB Imigracijos advokatas Diego 

Socialinių reikalų tarybos pir- Bonesatti pataria »žalią" 
mininkes, ir Alės Kėtelienės, kortelę laimėjusiems loteryoje 
atstovės Čikagos miesto komi 
tėte etniniams reikalams, pas
tangomis š.m. rugsėjo 11 d. 
.Seklyčioje" buvo suruoštas 
teisinis seminaras imigracijos 
klausimais. Jame kalbėjo 
miesto advokatas imigracijos 
reikalams Diego Bonesatti, o 
vertėjavo advokatas Algis 
Kėielis. Advokatai Diego Bo
nesatti pirmiausia kalbėjo 
apie dabartinį imigracijos 
įstatymą, kuris arba bus pa
naikintas rugsėjo mėn. gale, 
arba bus pakeistas. 

.Rugsėjo 30 d. baigiasi galio
jimas įstatymo, kuris leidžia 
žmonėms prasyti imigracijos 
vizos išlošusiam „žalią*" korte
lę, nuolatiniam apsigyvenimui 
JAV, dar jiems tebesant šiame 
krašte. Yra galimybė, kad 
Kongresas gali pratęsti šio 
įstatymo galiojimą, bet mes 
nežinome, ar tai bus padaryta. 
Jei įstatymo galiojimas ir bus 
prailgintas, tai ką jis reikš 
tiems žmonėms, kurie pagal 
naują įstatymą turėtų išvykti 
iš JAV iki rugsėjo 27 d. Šis 
įstatymas (sekc. 245(i)) leidžia 
prašyti imigracinės vizos (t.y. 
„žalios" kortelės, arba teisės 
nuolatiniam apsigyvenimui 
JAV — visi tie terminai reiš
kia tą patį) žmogui gyvenant 
JAV. Bet problema yra ta, kad 
imigracijos vizos, kurie loteri
jos būdu išlošė teisę jos pra
šyti gali tik nuo spalio 1 d., o 
įstatymas, kuris leidžia tai da
ryti, gyvenant asmeniui Ame
rikoje, baigiasi rugsėjo 30 d. 

Jei „žalios" kortelės (arba 
imigracinės vizos) laimėtojas 
loterijoje nori užsitikrinti, kad 
nepraras statuso — nenusi
kals, kad galėtų prašyti vizos 
nuolatiniam apsigyvenimui, 
tai turėtų apleisti JAV prieš 
rugsėjo 30 d. ir paduoti tai vi
zai gauti prašymą JAV konsu
late Varšuvoje. Rugsėjo 30 d., 
jei įsigalios naujas įstatymas, 
paskelbtas š.m. balandžio 1 d.: 
kai žmogus gyvena po š.m. ba
landžio 1 d. JAV nelegaliai 
180 dienų ar daugiau, nesvar
bu, kad jis ir savanoriškai ap
leidžia JAV, negali grįžti į 
JAV trejus metus. Jei žmogus 
po balandžio 1 d. gyvena vie
nus metus ar daugiau nelega
liai, jam bus uždrausta atvyk
ti į JAV 10 metų. Yra svarbu 
žinoti, kad niekas dar tų 180 
dienų nėra pasiekęs. Jei 
žmogus net ir 5 metus nelega
liai gyveno JAV, įstatymas 
veikia tik nuo 1997 m. ba
landžio 1 d., taigi, jei įskai
čiuosime rugsėjo 11 d. — yra 
tik 165-toji diena. 

Yra ir išimčių užsibuvu
siems žmonėms. Pvz., jei žmo
gus laukia azylio teisių gavi
mo, arba yra atvykęs amnesti
jos būdu prieš 1988 m., arba 
jei žmogus yra užsibuvęs 7 
metus, turi JAV piliečius: tė
vus, vyrą, ar žmoną, arba 
„žalią" kortelę turinčius tėvus, 
vyrą, ar žmoną, gali prašyti, 
kad jam būtų padaryta išim
tis, nes būtų didžiulių sun
kumų jo artimiesiems (JAV pi
liečiams), jei jis turėtų išvykti. 
Tokio prašymo svarstymas 
trunka 6 mėnesius. Yra ir kitų 
išimčių, dėl to geriausia pasi
tarti su imigracijos advokatu. 
Jei žmogus neturi JAV pi
liečių vyro/žmonos ar tėvų, tai 
jis, jei išbus neteisėtą laiką, 
negalės atvažiuoti į JAV tre
jus metus ir praras laimėtą 
imigracijos vizą — „žalią" kor
telę. (Dokumentus, laimėjus 
„žalią" kortelę, reikia sutvar
kyti nuo 1997 m. spalio 1 d. 
iki 1998 m. rugsėjo 30 d. 

gauti Lietuvos pasą ir išvykti 
iš JAV prieš rugsėjo 27 d. 
(žinoma, galima išvykti ir pas
kutinę dieną — 27 d.), bet jis 
rekomenduoja išskristi anks-
č-iau. Advokatas taip pat pa
brėžė, kad tokie žmonės turi 
saugoti visus dokumentus, 
įrodančius, kad išskrido prieš 
rugsėjo 27 d. ar rugsėjo 27 
dieną. Tokie dokumentai yra: 
lėktuvo bilietas, įvairus oro 
uosto kuponai, pasas ir pan. O 
kai žmogus bus jau Lietuvoje, 
tai tenai jis turi irgi rinkti 
dokumentaciją, įrodančią, kad 
jis tikrai grįžo į Lietuvą ir ten 
gyvena. Keliems žmonėms už
klausus, ar negalėtų sutvarky
ti imigracijos vizos — „žalios" 
kortelės gavimo dokumentus 
Kanadoje, advokatas Diego 
Bonesatti paaiškino, kad JAV 
konsulatas Kanadoje gali 
priimti ar nepriimti imigraci
jos vizos prašymo. Vienintelis 
JAV konsulatas, kuris turi 
priimti lietuvių imigracijos 
vizų prašy mus yra Varšuvoje. 

Advokatas Diego Bonesatti 
patarė paduoti imigracijos vi
zai gauti prašymus kuo anks
čiau. Anksčiausia galima data 
yra š.m. spalio 1 diena. 

Jei Amerikos Kongresas 
pratęs dabartinį imigracijos 
įstatymą, tai tada nėra jokio 
rūpesčio. Bet šiandieną to dar 
nežinome. Yra galimybė, kad 
Kongresas gali padaryti dau
giau įvairių pakeitimų imigra
cijos įstatyme, pvz. kvalifi
kacijų, padidinti pabaudą, ir 
t.t. Šiuo metu bauda, prašant 
„žalios" kortelės vizos gyve
nant Amerikoje yra 1,000 dol. 
Dabar Valstybės departamen
tas prašo 75 dolerių, paduo
dant prašymą, ir dar 130 dol. 
už dokumentų sutvarkymą. 

Jei jūs tvarkotės „žalios" 
kortelės dokumentus, būdami 
Lietuvoje, tai kainuoja 75 dol. 
už prašymą ir dar 225 dol. už 
vizos dokumentus. 

Toliau advokatas Diego Bo
nesatti kalbėjo apie šeimos 
narių prašymus imigracijos vi
zai gauti. Žmonės, kurie turi 
„žalią" kortelę (t.y. nuolatiniai 
legalūs šio krašto gyventojai), 
gali prašyti imigracijos vizos 
— „žalios" kortelės — savo vy
rui/žmonai, arba nevedusiems 
nepilnamečiams vaikams. Tų 
prašymų sutvarkymas trunka 
4-5 metus. Jei vaikui sueina 
21 metai, jis pereina į kitą ka
tegoriją ir jam imigracijos 
prašymą sutvarkyti trunka 6 
metus. Visai kitaip yra su 
JAV piliečiais. Jei žmona/ 
vyras, ar nevedęs, mažametis 
vaikas atvyko į JAV legaliai, 
turi įrodymą ir jo viza yra ga
liojanti, tai tokiems žmonėms 
šis įstatymas, kuris baigiasi 
rugsėjo 30 d., negalioja. Jiems 
yra taikomas kitas įstatymas. 

Tapti Amerikos piliečiu šiuo 
metu trunka nuo vienų ir 
pusės iki dvejų su puse metų 
— t.y. padavus visus prašy
mus ir dokumentus, tiek laiko 
reikia laukti iki gausite pilie
tybę. 

Prašytojas (filling a peti-
tion), kad įleistų šeimos narį į 
JAV, turi būti šeimos narys 
arba darbdavys. JAV pilietis 
gali prašyti imigracijos vizos 
savo žmonai/vyrui ir nevedu
siems, nepilnamečiams vai
kams, tėvams, vedusiems vai
kams, broliams ir seserims. 
Tėvams, vyrui/žmonai ir ne
vedusiems nepilnamečiams 
vaikams nėra laukimo pe
riodo, kad gautų imigranto 
vizą — „žalią" kortelę. Bet, jei 

tie asmenys įvažiavo ir gyvena 
JAV nelegaliai, su pasibaigu
sia viza, jiems irgi galioja įsta
tymas, kuris reikalauja, kad 
jie prieš rugsėjo 30 d. grįžtų į 
tėvynę. 

JAV piliečių pilnamečiai ne
vedę vaikai, vedę vaikai (ir jų 
mažamečiai vaikai) turi tas 
pačias teises. Imigracijos vizai 
— „žaliai" kortelei gauti lauki
mo laikas yra apie trejus su-
pusę metų. JAV piliečių bro
liai ir seserys ir jų vyrai/ 
žmonos ir nevedę vaikai turi 
laukti „žalios" kortelės net 10 
metų. 

Po šių advokato D. Bonesat
ti paaiškinimų buvo daug 
klausimų. Čia keletas jų. 

1. Jei asmuo su „žalia" kor
tele veda lietuvaitę Lietuvoje, 
tai reiškia, kad jis jai gali 
prašyti teisės gyventi Ameri
koje, bet prašymo eiga gali 
užtrukti 4-5 metus, nebent 
toks asmuo taptų JAV pilie
čiu. 

2. Kaip galima gauti JAV pi
lietybę, nemokant anglų kal
bos? 

Egzaminus reikia laikyti 
anglų kalba, nebent įrodytu-
mėt, kad turite kokį fizinį ar 
psichinį sutrikimą, kuris ne
leidžia išmokti anglų kalbos. 
Išimtys yra dar daromos as
menims, kurie yra 50 metų ar 
daugiau amžiaus, gyveno tei
sėtai Amerikoje 20 metų, arba 
kurie yra 55 metų ar daugiau, 
gyveno Amerikoje teisėtai 15 
metų., jie gali laikyti pilie
tybės egzaminus per vertėją 
lietuvių kalba. 

3. Žmona Lietuvoje laimėjo 
„žalią" kortelę, vyras dabar 
gyvena Amerikoje. Ką daryti 
vyrui? 

Grįžti į Lietuvą. Jei negrįši-
te, galite patekti į tą 3 metų 
įvažiavimo į JAV draudimo si
tuaciją. „Žalios" kortelės lai
mėtojai loterijoje gali prašyti 
ir gauna „žalią" kortelę savo 
vyrui/žmonai, ir nepilname
čiams, nevedusiems vaikams. 

4. Jei žmogus turi turisto 
vizą ir laimi „žalią" kortelę, ar 
reikia grįžti į Lietuvą tvarkyti 
dokumentus? 

Jei asmuo nepažeidė vizos 
leidimo datos (viza yra galio
janti) tai įstatymas, dėl 
rugsėjo 30 d. negalioja. Jei 
žmogus laukia vizos pratęsimo 
pranešimo 5 mėnesius, toks 
laukimas neįsiskaito į tą 180 
dienų ir toks žmogus gali 
prašyti imigracijos vizos čia — 
Amerikoje. 

5. Turistas išlošė „žalią" 
kortelę. Jo viza baigiasi gruo
džio mėnesį. Ką daryti? 

Jis turi kuo greičiau, t. y. 
spalio 1 d., paduoti „žaliai" 
kortelei gauti prašymą. Vizos 
pratęsimo nereikia prašyti. 

6. Esu nelegaliai gyvenantis 
JAV. Ar galiu naujoje 1999 
metų „žalios" kortelės loteri
joje dalyvauti? 

To niekas negali uždrausti, 
bet, jei laimėtumėte, o galio
jantis įstatymas (sec. 246Xi)) 
nebūtų pratęstas, pastaty-
tumėte į pavojų „žalios" kor
telės gavimą nuolatiniam ap
sigyvenimui JAV. 

7. Ar yra galimybių naujai 
amnestijai? 

Jokių galimybių tam nėra, 
nes politinis klimatas tam 
nėra palankus. 

8. Ar vaikas, jaunesnis nei 
21 metų, išlošęs „žalią" korte
lę, gali atsikviesti tėvus? 

Tik tada, kada jis taps JAV 
piliečiu. 

9. Asmuo greitai ištekės už 
JAV piliečio, bet 3 metų duk
relė dar yra Lietuvoje. Kada 
galės ją atsivežti? 

Kada žmona/vyras gaus 
„žalią" kortelę, tada galės per 
JAV konsulatą Varšuvoje pa
duoti prašymą, kad vaikas 
galėtų gyventi JAV. 

Advokatas Diego Bonesatti 
dar pabrėžė, kad yra didelis 
pliusas prašyti — tvarkyti 
dokumentus, gauti „žalią" kor
telę Varšuvoje, nes ten viskas 

SVARBU ŽINOTI LAUKIANT 
„ŽALIOS" ] 

DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. rugsėjo mėn. 20 d. 

1. Ką turite žinoti, jei 
jūsų gponsorius jau pa
prašė jums imigracijos vi
zos ir jūs vis dar jos lau
kiate? 

Jei jūs vis dar laukiate imig
racijos vizos, jūs turite žinoti, 
kad po 1997 m. rugsėjo 30 d. 
jums gal jau nebegalios 
įstatymas, leidžiąs užmokėti 
mokestį ir pakeisti jūsų imi
gracinį statusą JAV-ėse. Gali 
jus pareikalauti grįžti į tėvynę 
ir ten laukti kol gausite imi
gracijos vizą — „žalią" kortelę. 

2. Kas atsitiks su manimi, 
jei čia esu nelegaliai ir 
negrįšiu į Lietuvą iki 1997 
m. rugsėjo 30 d.? 

Jei jūs apleisite JAV, čia 
nelegaliai išgyvenęs daugiau 
kaip 180 dienų, pradedant 
dienas skaičiuoti nuo 1997 m. 
balandžio 1 d., jūs negalėsite 
grįžti į JAV trejus metus. Jei 
jūs apleisite šį kraštą išbuvęs 
čia nelegaliai (pradedant skai
čiuoti nuo 1997 m. balandžio 1 
d.) vienus metus, negalėsite 
sugrįžti į«JAV 10 metų. 

3. Ar šitą taisyklę galima 
būtų kaip nors pakeisti? 

Taip, bet tik tada, jei turite 
sponsorių. Jūsų galimybės 
priklauso nuo to, ar jūsų spon-
sorius yra JAV pilietis, arti
mas šeimos narys, ar jūsų 
darbovietė sponsoriuoja jus, 
kaip nepamainomą kvalifi
kuotą (skilled) darbininką. 
Pažvelkite į šiuos pavyzdžius: 

a. Jei atvykote legaliai ir 
turite to atvykimo dokumen
tinius įrodymus, jei esate JAV 
piliečio vyras/žmona, .nete
kėjusi/nevedęs nepilnametis 
vaikas, arba jei esate suaugu
sio JAV piliečio tėvai. Tuo at
veju jūs galite pasilikti ir pil
dyti vizos — „žalios" kortelės 
prašymą bet kuriuo laiku. 

b. Jei jūs atvykote nelega
liai, bet esate JAV piliečio vy
ras/žmona, netekėjusi/neve
dęs nepilametis vaikas, arba 
jei esate suaugusio JAV pi
liečio tėvai, jūs galite pasilik
ti, jei jūs užpildote giminės 
imigracijos vizos prašymą (re-
lative viza petition) ir dar pa
pildomą prašymą savo statu
sui pakeisti ir tai atliekate ne 
vėliau, kaip iki 1997 m. rug
sėjo 30 d., tada galite gauti 
vizą — „žalią" kortelę tuojau, 

c. Jei esate JAV piliečio ar 
legalaus nuolatinio JAV gy
ventojo (t.y. asmens, turinčio 
„žalią" kortelę) suaugęs vai
kas, 21 metų ar vyresnis, jūs 
savo statusą galite pakeisti 
tiktai tuo atveju, jei jūsų tėvų 
„petition" bus paduota ir tai 
tol, kol imigracijos įstatymas 
245(i) galioja. Sis įstatymas 
leidžia imigrantams, kurių 
sponsorius — petitioner" pa
davė prašymą — „petition" 
(padavimas „petition" yra va
dinamas „priority date") pa
keisti savo statusą nea-
pleižiant JAV. Jeigu įsta
tymas 245(i) negalios, jūs ga
lite savo statusą pakeisti, 
kada jūsų „priority date" — 
peticijos padavimo data yra ir 
jūs esate tuo metu legaliai su 
legalia viza Amerikoje. 

d. Jei atvykote legaliai ir jei 
esate legalus (turite dar galio
jančią vizą), nuolatinio JAV 
gyventojo (t.y asmuo, kuris 
turi „žalią" kortelę) nevedęs 
vaikas, ar vyras/žmona. Jei 
vizos numeris yra gautas (if a 
visa numer »s immdiately 
availabe to you), jūs tu-

vyksta ir daroma greičiau. 
Imigracijos viza, „žalia" kor
telė ir leidimas nuolatiniam 
apsigyvenimui Amerikoje yra 
vienas ir tas pats dalykas. Yra 
ir neimigracijos vizų, kaip tu
risto, studento darbo. 

Advokatas D. Bonesatti iki 
9:30 v.v. atsakinėjo į daugybę 
privačių klau-imų, vertėjau
jant adv. Alginantui Rėželiui. 

rėtumėte prašyti savo statuso 
pakeitimo iki 1997 m. rugsėjo 
30 d. Bet jei vizos — „žalios" 
kortelės tuojau negalite gau
ti, jūs turėtumėte išlaikyti 
savo statusą ir nepakenkti 
jam, kol galėsite paduoti 
prašymą imigracinei vizai 
gauti. Pvz., jei esate čia su 
svečio-turisto viza ir jūsų viza 
baigsis prieš jūsų „petitioner" 
paduodant peticiją, būtų ge
rai, jei jūs grįžtumėte į savo 
kraštą, kad taip išvengtumėte 
3 metų draudimo atvykti į 
JAV. Jei asmuo, kuris prašo 
jums imigracijos vizos, yra 
JAV pilietis, tai vizą — „žalią" 
kortelę galėtumėte gauti tuo
jau. Jei imigracijos įstatymas 
245U) bus panaikintas, jums 
būtų geriau apleisti JAV, kad 
išvengtumėte nelegalaus 180 
dienų buvimo čia, pradedant 
skaičiuoti nuo 1997 m. ba
landžio 1 d. Atsiklauskite 
imigracijos advokato ar imig
racijos žinovo pirma, negu 
padarysite lemiamą nuospren
dį šiuo reikalu. 

e. Jei atvykote į Ameriką ne
legaliai, bet esate legalaus 
nuolatinio JAV gyventojo ne
vedęs vaikas, vyras/žmona. 
Pirmiausia sužinokite, ar jūsų 
peticijos padavimo data yra 
užtenkamai anksti, kad galė
tumėte užpildyti imigracijos 
vizos prašymą, pakeičiant 
jūsų statusą, ne vėliau kaip 
1997 m. rugsėjo 30 d. Jei peti
cijos padavimo data yra nese
niai, jei nesuspėsite paduoti 
prašymo „žaliai" kortelei iki 
š.m. rugsėjo 30 d., jūs tu
rėtumėte apsispręsti apleisti 
JAV iki 1997 m. rugsėjo 27 
dienos, kad išvengtumėte 3 
metų uždraudimo sugrįžti į 
JAV. Jei jūs buvote JAV ne
teisėtai 180 dienų, pradedant 
skaičiuoti nuo 1997 m. ba
landžio 1 d., pakalbėkite su 
imigracijos advokatu ar imi
gracijos specialistu pirma, 
negu padarysite šį svarbų 
sprendimą. 

4. Jeigu man peticija dėl 
mano nuolatinės vizos yra 
paduota, ar man reikia 
grįžti į tėvynę, kad pa
keisčiau savo statusą? 

Ne. Jei jūsų peticija pakeisti 
statusui kas nors padavė prieš 
1997 m. rugsėjo 30 d., jūs ga
lite prašyti savo statuso pakei
timo (application for viza — 
„žalios" kortelės prašymas) ir 
gauti imigracijos vizą — 
„žalią" kortelę JAV-se, naudo
jantis įstatymu 245(i). Šis 
įstatymas leidžia imigran
tams, kuriems buvo paduota 
peticija, pakeisti savo statusą 
neapleidžiant JAV. Bet at
minkite, kad įstatymas 245(i) 
gali nebegalioti po 1997 m. 
rugsėjo 30 d. 

Akreipkite dėmesį į šią in
formaciją: 

a. Kiek kainuos man 
prašyti imigracijos vizos pa
gal įstatymą 245(i)? 

Tinkami (eligible) imigran
tai turi mokėti 1,000 dolerių 
pabaudą, priedo 130 dolerių 
prašymo mokestį, kad galėtų 
pakeisti savo statusą JAV. 

b. Ar turiu naudotis — ar 
man galioja įstatymas 245(i), 
jei esu vedęs/ištekėjusi už 
JAV piliečio? 

Tai priklauso nuo to, ar jūs 
atvykote į JAV su teisėta 
viza, ar bejos. Jei atvykote su 
viza, jūs galite pakeisti savo 
statusą pagal įstatymą 245'a) 
ir jums nereikia mokėti bau
dos. Jei atvykote be vizos (ne
legaliai), jums reikia pakeisti 
jūsų statusą pagal įstatymą 
245(i) ir reikės užmokėti 
baudą. 

c. Kaip galiu sužinoti, ar aš 
galiu pasinaudoti įstatymu 
245(i)? 

Kiekvienas imigrantas, ku
riam buvo paduota peticija, ir 
gali gauti — buvo patvirtin-

Nonme pranešti, kad š.m. rugsėjo 14 d 
sulaukusi senatvės mirė 

A.tA. 
SOFIJA RUKŠIENĖ 

VADOPALAITĖ, 
našle a.a. dr. Antano Rukšos. 

Velione gimė Lietuvoje, ir paskutinius 53 metus gyveno 
Augsburge, Vokietijoje. 

Nuliūdę liko: sesuo Irena Vebrienė su vyru Petru Vėbra, 
Čikagoje bei kiti giminės ir pažįstami Lietuvoje ir JAV-bese. 

Velione Sofija buvo sesuo, prieš keletą m^tu Amžinybėn 
iškeliavusio. Romano Vadopalo, kuris gyveno Kalifornijoje. 

A.a. Sofija buvo palaidota rugsėjo 17 d Augsburge, 
Vokietijoje. 

Tegul Viešpats Dievas priglaudžia ir suteikia Amžina 
Ramybe mylimai Sofijai Rukšienei. 

Liūdinti sesuo 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS - DAIMID 
FUNERAL- D I R E C T O R S 

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST I ?08) 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO UTHUANIA 

4330 So. California 4605 So. Hermitage 

ALL PHOMES 

1-773-523-0440 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

H1CKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAE> 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

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

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

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

ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-476-2345 

NATIONVVIDETOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 1424 S. 50 AVENUE 
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 

CHICAGO, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1-708-652-5245 

DAVID GAIDAS. Jr 
AND FAMILY 

GAIDAS-PALOS 
FUNERAL HOME 
KALBAME LIETUVIŠKAI 

PALOS HILLS 
11028 S. Southvvest Hwy. 

(OTHf R LOCATIONS AVAILABLE) 

1-708-974-4410 

tas gauti vizą — „žalia" korte
lę, gali rasti savo vardą 
išspausdintą vizos biuletenyje 
ir gali suspėti pakeisti savo 
statusą pagal įstatymą 245(i) 
iki 1997 m. rugsėjo 30 d . ne
bent Kongresas pratęstų >i" 
įstatymo galiojimo laiką. 

5. Ar t iesa, kad į s t a t y m o 
sekcija 245(i) b u s p a n a i 
k in ta ir n e b e g a l ė s i m e s a v o 
imigranto s t a t u s o pake i s 
t i , būdami š i a m e k r a š t e ? 

ŠĮ įstatymą numatyta pa 
naikinti 1997 m. rugsėjo 'M) 

Nukelta \ 'H psl I 



DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. rugsėjo mėn. 20 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
DRAUGO FONDAS 

4343 W. 83rd Strmet 
Chicago, IL 80829 
Tol. 773-388-9300 

Neišbandęs — nepirksi...Lithuanian Mercy Lift darbuotojai Laima ir Al
gis Jurkūnai su Zita Ewert „Spirit of Chicago" laive „tikrina" patarna
vimą ir maistą, nes spalio 4 d. laive vyks LML rengiamas pokylis, pava
dintas ..Vilties vejų" vardu. Vietas užsisakyti pas Marytę (vakarais) 708-
442-8297. 

A.a. Jadvygos Dočkienės 
antrąsias mirt ies metines 
minint, šv. Mišios už jos sielą 
bus aukojamos rugsėjo 23 d., 
10 vai. r. Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje, Cicero, IL. Kvie
čiami visi giminės, draugai ir 
pažįstami dalyvauti šiose 
Mišiose ir kartu pasimelsti už 
a.a. Jadvygos sielą. 

Salvinija Kocienė, Lietu
vos medicinos bibliotekos di
rektorė, rugsėjo 10 d. laišku 
prof. dr. Jonui Račkauskui 
pranešė, kad biblioteka gavo 
30 dėžių medicinos leidinių, 
siųstų devintuoju knygų tal-
pintuvu iš Lituanistikos tyri
mo ir studijų centro. Ji 
nuoširdžiai dėkoja aukoto
jams, nes tai būsianti didele 
parama bibliotekos lankyto
jams. 

Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos pietūs rengiami 
rugsėjo 28 d., 12 vai., Pasaulio 
lietuvių centre. Skanus mais
tas, malonus, greitas patar
navimas, sava aplinka ir, be 
to, labai geras tikslas — pa
remti šią lietuvišką misiją. 
Stalus ir vietas užsisakyti rei
kia pas R. Sinkienė 630-243-
0467 arba O. Abromaitienę 
630-257-6675. 

Jūros skautų 75 m. ir jū
ros skaučių 60 m. veiklos 
sukaktys bus minimos iškil
minga sueiga Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte, penkta
dienį, spalio 17 d. 7:30 v.v., o 
taip pat ir šeštadienį, spalio 
18 d.. 6:30 v.v. PLC, Lemonte, 
ruošiamoje tradicinėje „Puoto
je jūros dugne". Jubiliejiniame 
renginyje tikimasi daug svečių 
ne vien iš Čikagos ir apylin
kių, bet ir iš tolimesnių vieto
vių. Jau pasižadėjo dalyvauti 
tomis dienomis Lemonte vyk
siančio Lietuvių Skautų s-gos 
Tarybos akivaizdinio suvažia
vimo nariai. Šias svarbias su
kaktis kartu švęsti kviečiama 
lietuviškoji visuomene ir visi 
bet kada jūros skautams pri
klausę asmenys. Apie dalyva
vimą prašoma iš anksto pra
nešti js Taiydai Rudaitytei-
Chiapetta. tel. '708) 839-4438. 

Amerikos R. K. moterų 
sąjunga per centro valdybos 
pirmininkę Dalią Murray 
Draugo fondui atsiune 500 
dol. rudens vajaus proga, prie 
ankstyvesnių 1,500 dol. įnašų. 
Laiške rašo. kad sąjungos dvi-
metiniame suvažiavime 1997-
08.21-23 dalyvės vienbalsiai 
nutarė padidinti 500 dol. savo 
inaša, tuo pasiekiant 2.000 
dol. garbės nario sumą. 
Laiške palinkėjo Draugo fon
dui sulaukti daug daugiau 
narių ir rėmėjų, siekiant mili
joninio kapitalo. 

Draugo fondas labai dėkoja 
visai Amerikos Romos Katali
kių moterų sąjungai už stam
bią paramą ir reikšmingus 
linkėjimus, linkėdamas ir ki
toms mūsų organizacijoms pa
sekti šiuo gražiu pavyzdžiu. 

Artėja „Draugo" koncer
tai ne tik Čikagoje, bet ir 
daugelyje Š. Amerikos lietuvių 
telkinių. Juose programą at
liks solistai iš lietuvos: sopra
nas Aušra Cicėnaitė, tenoras 
Vaidas Vyšniauskas ir pia
nistė Eugenija Kuprytė. Šis 
menininkų trejetukas čika-
giečiams pažįstamas, bet šį 
kartą su juo susipažinti turės 
progos ir Los Angeles, Cleve-
land, Detroit, St. Petersburg, 
o taip pat Kanados lietuviai. 
Pirmasis koncertas vyks Le
monte, Lietuvių dailės muzie
juje, spalio 4 d. Bilietus gali
ma įsigyti „Draugo" admi
nistracijoje ir „Seklyčioje". 

Žinomas ir mėgstamas 
muzikas Algimantas Bar-
niškis linksmins svečius ir 
gros šokiams „Draugo" poky
lyje šį sekmadienį, rugsėjo 21 
d., Martiniąue salėje. Pradžia 
4 vai. p.p. — pabendravimu ir 
atsigaivinimu, vakarienė — 5 
vai. p.p. 

Dienos išvyką autobusu į 
Oak Brook-Drury Lane teatrą 
pamartyti muzikinį veikalą 
„South Pacific" spalio 23 d., 
ketvirtadienį, ruošia Vyres
niųjų lietuvių centras. Bus 
išvykstama nuo „Seklyčios" 
12:30 vai. p.p., o autobusas 
sugrįš 5:30 vai. p.p. Registruo
tis reikia „Seklyčioje" asme
niškai arba telefonu 773-476-
2655. Vietų skaičius yra ribo
tas, tad prašoma nedelsti. 

GERA RUDENS VAJAUS PRADŽIA 

RELIGINĖS MUZIKOS 
KONCERTAS 

Povilas Mieliulis yra vienas 
didesniųjų muzikos entuzias
tų lietuvių tarpe visoje Čika
goje. Jis beveik kas metai pa
sistengia surengti savo ir kitų 
kompozitorių kūrybos religi
nius koncertus, dažniausiai 
pats padengdamas visas išlai
das. 

Rugsėjo 21 d., 2 vai. p.p., lie
tuvių „Tėviškės" parapijos 
bažnyčioje (67 St. ir Troy 
Ave.) rengiamas šiuometinis 
koncertas. Jame bus atlikta P. 
Mieliulio 6-ji simfonija, o taip 
pat ir kompozitoriaus Vlado 
Jakubėno pora kūrinių. Čia 
skambės komp. VI. Jakubėno 
JDe Profundis" ir dvi giesmės: 
,Jėzau, Tu mano gyvybe" ir 
„Kad aš Tave regėčiau" .kurios 
bus sujungtos į vieną kūrinį P. 
Mieliulio. 

Religinio koncerto metu gros 
„Tauragio" kamerinis orkest
ras, sudarytas iš 20 profesio
nalų muzikantų, kuriems diri
guos Povilas Mieliulis. Vargo
nais palydės muz. Manigirdas 
Motekaitis. Koncertmeisteris 
— Harvey Lobsteen. 

Rengėjai žada neilgą, bet 
įdomią programą, kuri kaip 
tik tiks sekmadienio popietės 
rimčiai, susikaupimui. Kuo
met dabar mažai teturime re
liginio pobūdžio koncertų, šis 
ypač turi mus dominti. 

E.Š. 

Draugo fondo rudens vajaus 
laiškas, su kvietimu užbai
kime milijoną! pasiekė 
„Draugo" skaitytojus. Pirmieji 
laiškai su čekiais ir laiško at
karpomis jau atkeliavo į Drau
go fondo iždą. Galima pa
sidžiaugti, kad kai kurie 
čekiai buvo net su trimis nu
liais, kurie labai svarbūs pri
artėjant prie milijono. Atėjo ir 
labai laukiami čekiai su dviem 
nuliais, į Draugo fondą įsto
jant naujiems nariams. Atėjo 
ir mažesni čekiai, papildant 
ankstyvesnius įnašus į Drau
go fondą, priartėjant arba pa
siekiant garbės nario statusą, 
kuriuo atžymimi stambieji lie
tuviškos spaudos rėmėjai, 
dienraščio JDraugo" didieji 
draugai. 

Draugo fondas jau turi 172 
garbės narius. Jo stambiausi 
mecenatai, aukščiausiojo 
laipsnio garbės nariai, au
koję 10,000 dolerių ir daugiau 
yra: Marija Barzda, Gra
žina ir Jim Liautaud, Lie
tuvių fondas, a.a. Vaclovas 
Valys ir prelatas dr. Juozas 
Prunskis, įnešęs 32,000 dole
rių į Draugo fondą. 

Stambiomis 5,000 dolerių iki 
8,000 dolerių sumomis Draugo 
fondą iki šiol yra parėmę šeši 
pirmojo laipsnio garbės na
riai: dr. V. Dubinskas, Sofi
ja ir Juozas Kalinauskai, 
kun. dr. Mykolas Kirkilas, 
Irena ir dr. Leonas Kriau-
čeliūnai, Vanda ir a.a. Jo
nas Prunskiai, Violeta ir 
Algis Strikai. 

Gera pradžia daug reiškia 
sėkmingam tolimesniam Drau
go fondo rudens vajui, kad 
užbaigus milijoną. Jį galime 
pasiekti dar šiais metais, jei 
kiekvienas JDraugo" skaityto
jas, kiekvienas Draugo fondo 
narys bei rėmėjas atsilieps į 
rudens vajaus laišką su dides
niu ar mažesniu įnašu. Visų 
labai laukiame ir dėkojame. 

RUDENS VAJAUS ĮNAŠAI 
Su 2,000 dolerių: 
N.N. garbės nariai, iš viso 

7,650 dol. Illinois. 
Su 500 dolerių: 
Dr. V. Dubinskas, garbės 

narys, iš viso 7,500 dol. Chi
cago, IL. 

Dr. Tom ir Daine Quinn, iš 
viso 900 dol., Orland Park, 
IL. 

Amerikos R. K. Moterų są
junga, per pirm. Dalę Mur
ray, garbės narė, iš viso 
2,000 dol., Brookfield, WI. 

Su 300 dolerių: 
Vanda Žolynienė, iš viso 

800 dol., Chicago, IL. 
Su 200 dolerių: 
Dr. Alina ir Vandelinas Do-

manskiai, garbės nariai, iš 
viso 1,000 dol., Palos Park, 
IL. 

Juozas Vaineikis, iš viso 
800 dol., Oak Lawn, IL. 

Vitalis ir Gražina Damijo
naičiai, iš viso 300 dol., VVil-
lovvbrook, IL. 

Evaldas ir Česė Veleckiai, 
Orland Park, IL. 

Su 100 dolerių: 
Nemira Šumskienė, garbės 

narė, iš viso 1,200 dol., Chi
cago, IL. 

Bronė Čižikaitė, garbės 
narė, iš viso 1,800 dol., Chi
cago, IL. 

Marytė ir Juozas Vizgirdai, 
garbės nariai, iš viso 1,100 
dol., Putnam, IL. 

Dr. Justinas Dėdinas, iš 
viso 500 dol., Oakbrook Ter., 
IL. 

Kazys ir Elena Majauskai, 
iš viso 600 dol., Chicago, IL. 

Antanas Zailskas, iš viso 
760 dol., Cicero, IL. 

Kun. Vytautas Volertas, iš 
viso 400 dol., Mississauga, 
Canada. 

Daina Kojelytė, iš viso 400 
dol., Villa Park, IL. 

Su 50 dolerių: 
Juozas Skomantas, iš viso 

250 dol., Beverly Shores, IN. 
Liucija Tarvydas, iš viso 200 

dol., Edina, MO, 
Knights of Lithuania, Brigh-

ton Park Council, Chicago, EL. 
Su 25 doleriais: 
Juozas Vadopalas ($35.00), 

iš viso 245 dol., Geneva, IL. 
Genė Juodikis, iš viso 325 

dol., Chicago, IL. 
Aleksas Smilga, iš viso 255 

dol., Chicago, IL. 
Viktorija Pikelis, iš viso 300 

dol., Chicago, IL. 
Taiyda ir Ričardas Chiapet-

ta, iš viso 110 dol., Willow 
Springs, IL. 

Su 20-10 dolerių: 
Aldona Griškienė, iš viso 

240 dol., Chicago, IL. 
Juozas Gruzdąs, iš viso 325 

dol., N. Miami Beach, FL. 
Dalia Šaulys, iš viso 25 dol., 

Chicago, IL. 
Visiems nuoširdžiai dėkoja

me. 
Fondo iždininkas 

Vyresniųjų lietuvių cen
tre, „Seklyčioje", rugsėjo 24 
d., trečiadienį, 2 vai. p.p., bus 
dainų popietė, vadovaujant 
muz. Faustui Stroliai. Apsi
lankys ir Standard Federal 
banko pareigūnė, vyr. vice
prezidentė Rūta Staniulienė. 
Šiam bankui susijungus su 
TCF banku, daugeliui vyres
nio amžiaus lietuvių, lai
kančių savo santaupas Stan
dard Federal banke, kyla 
įvairių klausimų. R. Staniulie
nė pateiks informacijos apie 
dabartinius ir ateities planus. 
Bus ir bendri pietūs, veiks 
laimės šulinys. Visi kviečiami 
ir laukiami. Atvykite! 

Jauna visuomenininke 
Rūta Sušinskienė vadovaus 
„Draugo" pokylio eigai sekma
dienį, rugsėjo 21 d., Marti
niąue salėje. 

Jaunimo centro Moterų klubo valdyba. Iš kairės: Nijole Kaveckiene, Aldona Jurkute, Anelė Pocienė, Sofija Plen-
ienė, Aleksandra Buivydienė ir Emilija Valantiniene. Klubo valdyba kviečia susirinkimą antradienį, rugsėjo 23 
d., 1 vai. p.p., ir ragina lietuves moteris jungtis prie šio svarbaus Jaunimo centro išlaikymo darbo. 
. ., „ Nuotr. Zigmo Degučio 
Atkelta iš (7 psl.) 
SVARBI INFORMACIJA 
DĖL „ŽALIOS" KORTELĖS 
d., bet kažkada iki tos datos 
ar iki kito mėnesio vidurio 
Kongresas nuspręs, ar šį 
įstatymą panaikinti, ar pada
ryti galiojančiu visą laiką. 
Kongreso narys Gutierrez 
stengiasi, kad ši svarbi 
įstatymo pastraipa pasiliktų 
galiojanti visą laiką. 

6. Svarbi informacija. 
Ši visa informacija turi tiks

lą jums padėti suprasti besi
keičiantį įstatymą ir gali
mybes, kuriomis jūs galė
tumėte pasinaudoti. Tik jūs 
patys galite padaryti galutinį 
sprendimą, ką daryti dėl imig
racijos statuso pakeitimo. 
Imigracijos advokatas pataria: 
pasikalbėkite su imigracijos 
advokatu, ar asmeniu, kuris 
turi teise teikti informaciją 
apie imigraciją, kai spręsite, 

kurias galimybes pasirinkti. 
Ši informacija nėra vadovas 

ir į ją neturėtų būti žiūrima, 
kaip į teisinį patarimą, arba 
galutinę rekomendaciją, ką 
turėtumėte daryti savo imi
gracijos atveju. 

Norint gauti profesinių imig
racijos reikalais patarimų, 
kreipkitės į šias įstaigas: 

Heartland Alliance for 
Human Rights and Human 
Needs, telef.: 312-629-1960. 

Illinois Coalition for Im-
migrant and Refugee Pro-
tection, telef.: 312-441-2990. 

Legal Assistance Founda
tion, telef.: 312-341-0255. 

World Relief, telef.: 773-
583-9191. 

Jei turėtumėte daugiau 
klausimų ir jums reikia papil
domos informacijos, skam
binkite Kongreso nariui Luis 
V. Gutierrez: 2132 W. 21 

SKELBIMAI 
x Perkate namą? Tinkamas 

investavimas - finansinės sėk
mės garantija. Konsultacijai 
kreipkitės: Vidas Poškus, 
Re/Maz Home Center, tel. 
773-284-3898. 

(sk.) 
z Kviečiame aplankyti 

Nijolės Banienės parodą 
„Sek mane takeliu" Lietuvių 
Dailės muziejuje, Lemont, IL 
rugsėjo 20 - spalio 11 d. 
Atidarymas šeštadienį, rugsė
jo 20 d., 7:30 vai. vakaro. 

Eilute prie Čikagos lit. mokyklos mokinių repstracijos stalo Jaunimo cen
tre Dar galima ir pavėlavusiems užsiregistruoti kiekviena šio mėnesio 
šeštadienį. Pamokos: nuo 9 vai. r. iki 1 vai p p. Nuotr V. Žukauftlco 

(sk.) 
x A.a. Petronėlė Laurinai

tytė - Šipailienė iškeliavo 
amžinybėn rugsėjo 6 d. Jos 
draugai ir artimieji, pagerbda
mi jos atminimą, aukojo Lie
tuvos našlaičiams: $50 - V. M. 
Padleckai ir I.P. Kazlauskai; 
$30 - E.L. Valančiai; $25 -
V.G. Musoniai; $20 - V.S. 
Sedvydžiai ir G. Juodikis. Reiš
kiame užuojautą artimiesiems-
dukrai su šeima, o aukotojams 
našlaičių vardu dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičiu globos" 
komitetas, 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629. 

(sk.) 
x Prašome atsiliepti Auge-

niju Prelgauską, arba jį pa
žįstančius asmenis. Turiu 
svarbių žinių nuo tėvų Lietuvo
je. Skambinti tel. 815-469-3127 

(sk.) 
x A.a. Prano Andrejausko 

šviesų atsiminimą pagerb
damas. Stasys Briedis paskyrė 
$100 Lietuvos našlaičiams. 
Reiškiame užuojautą velionio 
žmonai Monikai, o aukotojui 
našlaičių vardu dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičiu globos" 
komitetas, 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629. 

(sk.) 
x .ARMONIKOS" koncertų 

bilietai jau gaunami „Seklyčio
je", 2711 W. 71 St., Chicago ir 
,,Lion Krame" galerijoje, 216 
Main St. Lemont, arba galite 
užsisakyti skambinant 773-
238-1536. Koncertai įvyks 
PLC Lemonte, spalio 12 d., 
12 vai. ir tą pačia dieną 
Jaunimo centre, Čikagoje 
4:00 val.p.p. 

(sk.i 

x Galiu padėti legaliai 
gauti „SOC. SECURITV 
kortelę, vairavimo leidimą 
(driver*s license) ir vizų 
pratesimą. Ed Šumanas, tel. 
1-708-246-8241. 

(sk) 
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir 
prieinamais nuošimčiais. Kreip
kitės į Mutual Federal Sa-
vings, 2212 West Cermak 
Road. Tel. (773) 847-7747. 

(sk) 
x „Saulutės", Lietuvos 

vaikų globos būrelio susirinki
mas bus ketvirtadienį, spa
lio 2 d., 7:30 v.v. Pasaulio lie
tuvių centre. Lemont, IL. 
Visoms narėms svarbu daly
vauti. 

(sk.) 
x „Saulutė", Lietuvos vaikų 

globos būrelis dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, invalidams 
vaikams bei daugiavaikėms 
šeimoms Lietuvoje. Metine vai
kų paramą tęsia: Laimutė 
Antanėlienė $240, Laura 
Kriaučiūnaitė $240, Rūta Kul-
bienė $240, Laima Šalčiuvienė 
$720 (už 3 vaikus). A.a. Phil 
Meschester atminimui papildo
mai aukojo S. Wissinger $25, 
Rosenbluth Int. $25, N. 
Franklin $26, D. Boss $15, P. 
Conroy $35, B. Barrier $100, 
P. Van Caulil $10, J. Schweit-
zer $50, S. Albert $20, J. She-
ridan $100. Labai ačiū! „Sau
lutė", 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove, IL 60089. 
TeL (847) 537-7949, TAX ID 
#36-3003339, Web site -
H T T P - . / / 1 3 1 . 4 2 . 1 6 . 2 0 6 / 
LITHUANIA/INDEX.HTM 

x DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išvers
ti video įrašus iš Lietuvoje 
naudojamos PAL sistemos į 
amerik^* ' ąją NTSC ir at
virkščia eipkitės į INTER-
VIDEO 3533 S. Archer Ave., 
Chicago, IL 60609. Tel. 773-
927-9091. Sav. Petras Ber
notas. 

(sk) 

Street, Chicago, IL 60608, te
lef.: 773-579-0902; arba 3181 
N. Elston, Chicago, IL 60618, 
telef.: 773-509-0999. 

Ši informacija buvo gauta 
per advokatą Diego Benesatti 
iš „Illinois Coalition for Immi-
grant and Refugee Protec-
tion". 

Aldona Šmulkstienė 
ir Birutė Jasaitienė 

x Dėmesio, lietuviai! Nau
jas JAV imigracijos vizų tik
rinimas prasidės balandžio 
mėn. Pasibaigusias vizas ga
liu pratęsti. Žmonės iš kitų 
valstijų gali pasiųsti man duo
menis paštu. Ed Šumanas, 
5701 Linden, La Grange, IL 
60525, tel. 1-708-246-8241. 

(sk) 
x „PENSININKO" žurna

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

(sk) 

x Lietuvių Prekybos Rū
mai skelbia Golfo Dieną 
i.m. rugsėjo 24 d-, Old Oak 
Country Club, 143 & Parker 
Rd. 5 mylios i vakarus nuo 
Route 45. Kainos: golfas ir 
pietūs - $60 (įskaitant vyną, 
alų ir „soft" gėrimus), tik gol
fas - $35, tik pietūs - $25. 
Laukiame narių, svečių su 
šeimomis. Pelnas skiriamas 
stipendijų fondui. Informacijai, 
rezervacijai kreiptis: David 
Gaidas, 708-974-4410 

(sk.) 
x Baltic Monuments, Inc., 

2621 W. 71 Street, Chicago, 
IL. Tel. (773) 476-2882. Visų 
rūšių paminklai, žemiausios 
kainos, geriausiomis sąlygo
mis. 

(sk) 
x Automobilio, namu ir li

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

(sk) 
ADVOKATAS 

GINTARAS P. ČEPČNAS 
6436 S. Pulaski Rd . Chicago. IL 60629 

(1/2 bl i giaure, nuo Balzeko imizinaus) 
Tel.: 773-582-4500 

14325 S. Bell Rd.. Lockport, IL60441 
Tel 708-301-4866 

Valandos pagal susitarimą, 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie A venų* 
Chicago, IL 60629 

Tel. 1-773-776-8700 
Darbo vai nuo 4 iki 7 vai. vik. 

5eštad. 9 v r iki 1 vai. p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 VV. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

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

Valandos pagal susitarimą 

• M M 




