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Lietuva prisidėjo 
prie tarptautinės koalicijos 

prieš Iraką 
Vilnius, vasario 20 d. 

(BNS) — Lietuvoje formuoja
ma humanitarinės srities spe
cialistų grupė bei ruošiama 
technika galimam dalyvavi
mui veiksmuose, kuriais būtų 
siekiama užtikrinti Jungtinių 
Tautų nutarimų dėl Irako įgy
vendinimą, sakoma penkta
dienį išplatintame Lietuvos 
Užsienio reikalų ministerijos 
pranešime. 

Pasak pranešimo, siekiant 
išspręsti Irako krizę, turi būti 
išnaudotos visos diplomatinės 
priemonės, tačiau Lietuva re
mia ir kitus tarptautinės koa
licijos veiksmus, kuriais būtų 
užtikrintas Irako tarptautinių 
įsipareigojimų sunaikinti ma
sinio naikinimo ginklus laiky
masis. 

URM pranešimu, nepavy
kus diplomatinėmis priemonė
mis išspręsti krizės, ir Seimui 
pritarus, Lietuva ketina prisi
jungti prie tarptautinės koali
cijos veiksmų, užtikrinančių, 
kad būtų besąlygiškai laiko
masi Jungtinių Tautų Saugu

mo Tarybos nutarimų. 
BNS žiniomis, šis klausimą 

Seimas svarstys kitą savaitę, 
antradienį. 

Aukšto rango URM parei
gūnas, komentuodamas šią 
nuostatą, negalėjo įvardyti, 
kokios srities specialistai pa
tektų į grupę ir kokia technika 
rengiama, motyvuodamas tuo, 
kad šis sprendimas priklauso 
Krašto apsaugos kompetenci
jai. Be to, šie pasiruošimai pir
miausiai bus derinami su 
tarptautine koalicija. 

URM pareigūnas nekomen
tavo ketvirtadienį Latvijos 
Seimo priimto sprendimo leis
ti Latvijos ginkluotųjų pajėgų 
savanoriams dalyvauti tarp
tautinėje akcijoje prieš Iraką, 
jei neliktų galimybių išspręsti 
krizės diplomatiniu keliu. 

BNS žiniomis, tarptautinės 
koalicijos prieš Iraką veiks
muose nebūtinai turėtų daly
vauti kariniai pareigūnai. Tai 
galėtų būti ir civiliai specialis
tai — medikai, technikai, che
mikai ir kt. 

Lietuvos Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis 'dešir. 
susitiko su Rusijos Federacijos tarybos pirmininku Jegor E 

Lietuvos-Rusijos sieną ti >Limasi 
pažymėti j au šią vasarą 

Savivaldybėse mažėja 
konservatorių įtaka 

Vilnius, vasario 19 d. 
(BNS) — Konstituciniam teis
mui pripažinus, jog savivaldy
bių priežiūra negali būti jun
giama su vietos valdymo funk
cijomis, valdančioji dauguma 
turi Seime dar kartą svarstyti 
vyriausybės atstovo instituci
ją, spaudos konferencijoje ket
virtadienį pareiškė Seimo so
cialdemokratų frakcijos narys 
Vytenis Andriukaitis. 

Seimo narių grupės prašy
mu išnagrinėjęs kai kurias 
savivaldą apibrėžiančių įsta
tymų nuostatas, Konstitucinis 
teismas trečiadienį nustatė, 
kad savivaldybių priežiūra ne
gali būti jungiama su vietos 
valdymu, todėl 1996 m. gruo
džio 12 d. Seimo sprendimai, 
kurie, be kita ko, apskrities 
valdytojo sąvoką pakeitė apsk
rities viršininko sąvoka, prieš
tarauja Konstitucijai. 

„Konservatoriai turi rinktis 
ir galvoti, kaip jie turi elgtis, 
kad administracinė savivaldy
bių priežiūra nenutrūktų, ir 

kokiu būtų jiems reikia atsta
tyti vyriausybės atstovo insti
tuciją", sakė V. Andriukaitis. 
Jo nuomone, tai padaryti val
dančioji dauguma turi nedel
siant. 

Seimo narys mano, kad to
kiuose valdančiosios koalicijos 
veiksmuose po rinkimų atsis
pindėjo noras perimti į savo 
rankas visas valstybės žiny
bas ir tarnybas, jas politizuoti 
ir įtvirtinti partinį valdymą. 
„Buvo siekiama centralizuoti 
kontrolės institucijų veiklą sa
vo rankose ir per apskrities 
viršininko tarnybą įtakoti sa
vivaldybes, ypač tas, kurioms 
vadovauja kitų partijų atsto
vai", teigė V. Andriukaitis. 

Jo nuomone, Konstitucinio 
teismo sprendimas dar kartą 
pademonstravo, kad konser
vatoriai, „imdami valdžią į sa
vo rankas, nesiskaitė su jokio
mis priemonėmis ir netgi ne
kreipė dėmesio į Konstitucijos 
normas". 

Žiniasklaida „tarnauja" 
valdančiajai daugumai 

Vilnius, vasario 20 d. 
(BNS) — Seimo opozicinės 
LDDP nariai Justinas Karo
sas ir Gediminas Kirkilas tei
gia, jog Lietuvos žiniasklai-
doje išnyko savarankiškumas. 

J. Karosas spaudos konfe
rencijoje penktadienį sakė, jog 
prabilti apie valdžios ir žinia-
sklaidos santykį paskatino 
vieno Seimo švietimo ir moks
lo komiteto nario postringavi
mai komiteto posėdyje, kaip 
reikia dirbti radijui ir televizi
jai. 

Pasak opozicijos atstovų, per 
laikraščių apžvalgą valstybi
niame radijuje daugiausia 
skaitomi politiniai rašiniai iš 
dienraščio „Lietuvos aidas", 
atstovaujančio valdančiajai 
koalicijai. 

J. Karosas teigė, jog valsty
biniame radijuje ir televizijoje 
stengiamasi išsaugoti konser
vatoriams palankias laidas. 
Seimo nario nuomone, žur
nalisto Vytauto Matulevičiaus 
laida „Krantas" iš valstybinės 
televizijos buvo išguita kaip 

nepalanki valdančiajai daugu
mai. 

G. Kirkilas mano, kad kuo 
blogiau sekasi valdžiai, tuo la
biau ji kaltina spaudą. Ryš
kiausiais šio teiginio pavyz
džiais opozicijos atstovas nu
rodė Sveikatos apsaugos mi
nistrą Juozą Galdiką ir Krašto 
apsaugos ministrą Česlovą 
Stankevičių. 

Sveikatos apsaugos mini
stras pusmetį bylinėjosi su 
„Žurnalistų žinių" redaktore 
Aurelija Liauškiene, kuri pa
davė į teismą ministrą, kai šis 
jai atsisakė suteikti informa
ciją apie savo daktarinę diser
taciją. 

Neseniai Krašto apsaugos 
ministras Česlovas Stanke
vičius, motyvuodamas mini
sterijos reorganizavimu, atlei
do ministerijos atstovę spau
dai Lolitą Zegerienę. 

Pasak G. Kirkilo, „informa
cijos skyriaus reformos" vyks 
ir Užsienio reikalų ministeri
joje. 

Vi lnius, vasario 20 d. 
(BNS) — „Vizitas daugiau, nei 
pateisino mano lūkesčius. Jo
kios distancijos ir išankstinio 
nusistatymo nei Lietuvos, nei 
mano atžvilgiu nebuvo'", sakė 
Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis spaudos konfe
rencijoje penktadienį, apiben
drindamas vizito Maskvoje re
zultatus. Seimo pirmininkas 
viešėjo Federacijos tarybos 
pirmininko Jegor Strojev kvie
timu. 

V. Landsbergis teigė, kad iš 
Lietuvos pusės nėra jokios 
problemos patvirtinti valstybi
nę sienų sutartį, tačiau iškyla 
taktinės problemos — ar tvir
tinimo procesą derinti su Ru
sija, ar Lietuvai patvirtinti ją 
pirmai. 

Pasak Landsbergio, sutar
ties patvirtinimo svarstymas 
Rusijoje vis tiek turėtų pereiti 
du etapus — svarstymą Aukš
čiausiuose rūmuose bei Dū
moje. 

Seimo pirmininkas išreiškė 
viltį, kad iki vasaros sienų su
tarties su Rusija tvirtinimo 
klausimas bus išspręstas. 

V. Landsbergis sakė, kad su
sitikimuose su Dūmos pirmi
ninko pavaduotoju Sergej 
Baburin ir Federacijos tarybos 
pirmininku J. Strojev turėjo 
galimybę ..palyginti politiniu 
nuomonių spektrą". 

Jis sakė. kad S. Baburin 
priekaištavo dėl Lietuvos sie
kio įstoti į NATO bei teigė pa
sisakysiąs prieš Lietuvos-
Rusijos sienų sutarties patvir
tinimą. 

„Jei dalis ir bus prieš, tai ne
reiškia, kad sutartis nebus ra
tifikuota", mano V. Landsber
gis. 

S. Baburin V. Landsbergiui 
priekaištavo ir dėl antivalsty
binio judėjimo ..Jedinstvo" va
do Valerijaus Ivanovo kalini
mo. Tačiau Seimo pirmininkas 
savo ruožtu pasiūlė S. Babu
rin paruošti sutartį del gali
mybes nusikaltėlius teisti jų 
tėvynėje. 

V. Landsbergis teigė dėstęs 
Lietuvos požiūri, kad santy
kiai su Rusija gali būti geri. 
netgi jei ji ir butų NATO narė. 

„Mums nėra alternatyvos 
'arba NATO. arba Europos 
Sąjunga". Mes norime užimti 
Maskvoje savo vietą ir ten, ir 
ten. Kitas reikalas, kad prie 
vienos sąjungos Lietuva gali 
prisijungti anksčiau, o prie ki
tos vėliau", pabrėžė parlamen
to pirmininkas. 

V. Landsber, 
kad „Lietuvoje i 
pretenzijų į Kali; 
raliaučiaus — red 

Atsakydamas 
kad jis pagarse 
tirusiškas" polit: 
ninkas sakė: 
būtinai nusiteik u 

sario 18 d. su darbo vizitu lankęsis Maskvoje, 
i Eltai 

tuoti su Rusija, įvaizdis — 
dirbtinai sukurtas. Kai šian
dieninės Rusijos žodžiuose ir 
darbuose pasireiškia impe
rinės tendencijos, aš apie tai 
kalbu tiesiai, tai tiesa. Bet im
perinė Rusija — jau praeitis. 
Mes Lietuvoje tikime ateities 
Rusija". 

Seimo pirmininkas šį vizitą 
įvertino kaip „senų draugiškų 
santykių šaknų, apaugusių 

pareiškė, 
•Kas neturi 
.^rado (Ka-
sritį". 
klausimą. 
kaip „an-

as, pirmi-
:ndsbergio. 

;io konfiik-

Varšuva, vasario 20 d. 
'BNS) — Lietuvos ambasado
rius Varšuvoje spaude Lenki-

per 7 metus, apvalymą". 

Lenkija neskuba leisti vadovėl iu 
lietuviu mokykloms 

vėlius. Tuo tarpu Lenkijos 
švietimo ministerija pernai 
buvo pasižadėjusi išleisti 16 
pavadinimų vadovėlių, bet iš
leido tik trijų. 

Ministras M. Handke suabe
jojo, ar visų vadovėlių reikia, 
ir siūlė sudaryti reikalingiau
sių vadovėlių sąrašą. Lietuvos 
ambasadorius replikavo, kad 
toks sąrašas jau seniai suda
rytas ir pabrėžė, kad ypatin
gai svarbu išleisti Lenkijos lei-
tuviškoms mokykloms vado
vėlius I-III klasėms, nes dabar 
lietuviu vaikai mokosi iš len
kišku vadovėlių. 

Ministras M. Handke sakė, 
kad dabartinė Lenkijos vy
riausybė yra geranoriška tau
tiniu mažumų atžvilgiu ir 
stengsis išspręsti visas proble
mas. 

jos švietimo ministrą atsaky
ti, kada Lenkijos lietuvių vai
kai gaus pakankamai vado
vėlių, tačiau konkretaus atsa
kymo neišgirdo. 

Ambasadorius Antanas Va
lionis ministrui Miroslaw Hand
ke per susitikimą ketvirta
dienį priminė, kad Lietuvoje 
nuo 1991 mirų lenkiškoms 
mokykloms lenkų kalba iš
leisti 172 pavadinimų va
dovėliai, tuo tarpu Lenkijoje 
nuo 1989 metų lietuviškoms 
mokykloms — tik keturių. 

Ambasadorių- pažymėjo, kad 
Lietuva su žymiai kukles
niais finan-dn ais ištekliais 
per metus 20. 00 moksleivių 
leidžia 27 pav dinimų vado-

A. Lileikis: Lietuva pas idavė 
tarptaut iniam spaudimui 

Vilnius . įsario 18 d. Bet gynimo ar puolimo yra 
(BNS) — Ai<- -andras Lilei- normalus žmoniškas būdas, 
kis, Vilniuje I kiantis teismo ne provokacijos — kad aš at-
už įtariamą nocidą per II sakingas už dešimtis tūks-
pasaulinį ka: mano tapęs tančių nacių nužudytų žydų", 
tarptautines itikos intrigų interviu „Lietuvos ryto" televi-
auka. zijai sakė A. Lileikis. 

90-metis su: <usios sveika- Jis yra buvęs naciams pa-
tos A. Lileikį- aip pat nesle- valdžios Lietuvos saugumo 
pia nusivylir. Lietuvos Sei- policijos vadas Vilniaus ap-
mo veiksmai- Aš suprantu. «krityje. 
spaudimas yr tai Seimo na- Interviu jis su ironija ko
riai atsikrato o savęs—'ma mentavo Seimo priimtas įsta-
jį dievai, ta I eikį, paauko- tymų pataisas, leidžiančias už 
kime" ". inter. televizijai an- akių teisti įtariamus karo nu-
tradienį sakė ' Lileikis. sikaltelius, jei dėl sveikatos jie 

Įvairūs poli" iai sluoksniai negali atvykti į teismą. „Spe-
JAV ir Izra< B darė didelį cialiai man įstatymas priim-
spaudimą Li<•• ą teisti A. Li- tas. Seimo nariai negalvoja 
leikį, net susu mi procesą su valstybiškai — jei Lietuvoje 
Lietuvos siek. apti NATO ir jįs negali eiti į teismą, tai tur i 
ES nare. būti pritaikytas specialus 

Tarptautin: vdų organiza- įstatymas jam. ir tą įstatymą 
cijų ir JAV irokurorų be galima kaitalioti, kaip nori", 
išlygų dar ik. įsmo paskelb- sakė A. Lileikis, 
tas karo nusik -ėliu, A. Lilei- Interviu su juo buvo įrašytas 
kis sako esą> pelnytai puo- praėjusią savaitę, jam grįžus 
lamas ir pro-, uojamas. „AŠ '* ligonines po :n i.«.o 
nenoriu apka ti tų žmonių, („štoke"). Gulėdamas lovoje, A. 
kurie gina sa-. tautos intere- Lileikis kalbėjo silpnu balsu, 
sus. Tauta nu- ntėjo žiauriai, tačiau susijaudinęs sumosuo-

Pasaulio naujienos 
(Remiantis BNS, Reuter, DPA, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BelaPAN, 
RIA ir ELTA žiaių agentūrų pranešimas) ^ 

Paryžius. J Iraką vykstantis Jungtinių Tautų vadovas Kofi Annan 
ketvirtadienį pareiškė pateiksiąs Saddam Hussein ne ultimatumą, o 
minčių, Kurios galėtų užkirsti kelią karinės jėgos panaudojimui prieš 
šią valstybę. 

Vašingtonas. 11 valandų truksianti JT vadovo viešnage Bagdade 
užkirs kelią kariniam konfliktui tik tuo atveju, jeigu Irako vadovas 
Saddam Hussein visiškai įvykdys JT reikalavimus del nevaržomų 
ginkluotės inspekcijų, ketvirtadienį pareiškė JAV prezidentas Bill 
Clinton. Kalbėdamas su žurnalistais po telefono pokalbio su Prancū
zijos prezidentu Jacąues Chirac, B. Clinton teigė, kad jie abu laiko K 
Annan vizitą „kritine proga" užkirsti kelią kariniam konfliktui. „Mes 
tikimės, kad generalinio sekretoriaus misija pavyks, tačiau leiskit 
man pasakyti aiškiai. Jeigu diplomatija patirs nesėkmę, mes turime 
būti ir esame pasirengę veikti. Pasirinkimas priklauso Saddam Hus
sein", sakė prezidentas. 

New Yorkas. Jungtinių Tautų ginkluotės inspektorių Irake vado
vas Richard Butler, kalbėdamas prestižinei privačiai tyrimų grupei — 
Valstybiniam Amerikos užsienio politikos komitetui — „paskutinį 
kartą" paragino Irako prezidentą Saddam Hussein nevaržomai leisti 
dirbti JT inspektoriams. Visų ginklų ir pagalbinių technologijų sunai
kinimas yra pagrindine sąlyga, kad būtų panaikintos sankcijos, pra
dėtos taikyti po Irako įsiveržimo į Kuwaitą 1990 metais. 

Stokholmas. Keturi JT kariniai stebėtojai, kurie paimti įkaitais 
Gruzijoje, penktadienio rytą buvo geros būklės, o derybos dėl jų palei
dimo tęsėsi, pranešė Švedijos ginkluotųjų pajėgų užsienio štabo spau
dos atstovas Conny Lundevall. Stebėtojus — čeką pulkininką leite
nantą, švedą majorą ir du urugvajiečius ketvirtadienį paėmė įkaitais 
buvusio Gruzijos prezidento Zviad Gamsachurdija pasekėjai. Pagro
bėjai reikalavo paleisti įtariamuosius, kurie praėjusią savaitę suimti 
po pasikėsinimo į dabartinį prezidentą Eduard Ševardnadze. Šimtai 
Gruzijos karių jau antrą pagrobimo dieną buvo apsupę ant kalno 
esantį Džichaškario kaimą, kur viename namų laikomi įkaitai. 

Maskva. Didžiulės, bet demoralizuotos Rusijos ginkluotosios pajė
gos yra didžiausias valstybės rūpestis, penktadienį pareiškė preziden
tas Boris Jelcin. Pasak Reuters, Rusija mažina savo kariuomenę ir 
kito šimtmečio pradžioje ketina pereiti nuo prievartinio naujokų 
šaukimo prie savanoriškų profesionalių pajėgų. Pasak prezidento, to
kioje kariuomenėje tarnaujantiems žmonėms turi būti sukurtos dera
mos sąlygos, jie neturi būti benamiai ir daugelį mėnesių laukti atlygi
nimo, nes Rusijai reikia karių, įsitikinusių, jog ,oų profesija labai rei
kalinga valstybei ir liaudžiai ir yra tarp pačių garbingiausių, kad tai 
profesija, kurią visuomenė nuoširdžiai gerbia". 

Roma. Italija penktadienį paskelbė tikriausiai paremsianti kari
nius veiksmus prieš Iraką, jei krizės nepavyks išspręsti diplomatinė
mis priemonėmis. Italijos premjeras Romano Prodi interviu radijui 
sakė, kad gali tekti leisti Jungtinėms Valstijoms naudotis Italijos oro 
pajėgų bazėmis. „Dabar tai nėra tik JAV reikalas, nes Irake lankosi 
Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Kofi Annan. Jei tarptautinė 
bendruomene nuspręs, kad puolimas prieš Iraką būtinas, mums bus 
sunku atsisakyti suteikti pagalbą", sakė premjeras. 

Atlanta. Ketvirtadienį buvęs JAV prezidentas Jimmy Carter iš
reiškė nuogąstavimus, kad atakoje prieš Iraką gali būti tokių nuosto
lių, apie kuriuos dabar niekas neužsimena. „Jei Irako prezidentas 
Saddam Hussein tikrai turi mirtinos juodligės bei kitų siaubingų bio
loginių ir cheminių ginklų, kokia nors mūsų raketa gali pataikyti į 
ginklų gamyklą ir sukelti neįsivaizduojamus žmonių gyvybių bei ma
terialinių vertybių nuostolius", agentūrai Reuters tvirtino J. Carter ir 
pridūrė, jog Irako bombardavimas gali grėsti civiliams, o ne S. Hus
sein. „Bijau, kad S. Hussein gali tapti didvyriu savo žmonių akyse", 
sakė jis. Jo nuomone, ataka prieš Iraką taip pat grėstų JAV reputaci
jai pasaulio akyse ir dar labiau padidintų atitrūkimą tarp amerikie
čių bei pasaulio visuomenės. 

Maskva. Rusijos Valstybės Dūma penktadienio posėdyje preziden
to Boris Jelcin siūlymu patviritno Žmogaus teisių ir pagrindinių lais
vių gynimo konvenciją bei jos protokolus, išskyrus Protokolą del mir
ties bausmės panaikinimo. Konvencija įsipareigojama užtikrinti pag
rindines pilietines ir politines teises asmenims, priklausantiems ją 
pasirašiusių valstybių jurisdikcijai. Dokumente patvirtinta speciali 
kontrolės tvarka, kuria nagrinėjami žmogaus teisių pažeidimai ir pri
imami jį pasirašiusioms valstybėms vykdyti privalomi sprendimai. 

Belfastas. Airijos respublikonų armijos TRAi politinis sparnas 
..Sinn Fein" bus pašalintas iš daugiapartinių Šiaurės Airijos taikos 
derybų iki kovo vidurio. Organizaciją nušalinti nuspręsta po praėju
sią savaitę įvykdytu žmogžudysčių, už kurias, britų tvirtinimu, atsa
kinga IRA. 

Ryga. Latvija nedalyvaus aktyviuose kariniuose veiksmuose prieš 
Iraką, bet siųs į Persijos įlanką savo specialistų ir laivą dalyvauti ka
rinėje operacijoje, jeigu tai bus būtina, penktadieni pranešė ministro 
pirmininko sekretorius spaudai. 

davo rankomis. 
A. Lileikis sako, kad proku

r a t ū r a ir Seimas nusileido 
spaudimui iš užsienio greičiau 
jį nuteis t i : „Man nuostabu, 
kad Seimas žaidžia, kaip vai
kai su degtukų dėžute". 

Pak laus tas , ko tikisi iš teis
mo, A. Lileikis a tsake būsiąs 
nu te i s tas , jei teismas pri
pažins autent iškais dokumen
tus , kur iuos pateikė JAV Spe
cialiųjų tyrimų skyrius, vado
vaujamas EI Rosenbaum. 

Generaline prokuratūra 
prieš dvi savaites A. Lileikio 
bylą perdavė Vilniaus apygar
dos teismui. 

KALENDORIUS 
Vasario 21 d.: Šv. Petras 

Damiani. vyskupas. Bažnyčios 
mokytojas (1007-1072); Eleo
nora, Feliksas. Kęstutis. Že
myna. 

Vasario 22 d.: Šv. Petro 
Sostas: Maksimijonas. Marga
rita. Darvydas. Gintaute. 
1387 m. Lietuvos krikštas prie 
Vytauto Didžiojo 

Vasario 23 d.: Šv Poli
karpas, vyskupas, kankinys 
'mirė 155 metaisl; Romaną. 
Roma, Gantautas. Siga. 1861 
m. gimė aušrininkas Jonas 
Šliūpas. 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnwood Ave. 
Arlington Heights, IL 60004 

SVEIKINAME 
Ateitininkijai ir lietuviškam jaunimui nusipelniusius Vac

lovą Kleizą, Lietuvos Respublikos gen. Garbės konsulą 
Čikagoje, ir kurt. dr. Kęstutį Trimaką, dabartinį Ateitininkų 
Sendraugių s-gos CV dvasios vadą, vasario mėn. pažyminčius 
savo gimimo sukaktis — sveikiname! 

Linkime sveikatos, džiaugsmo ir Dievo palaimos. Te Jūsų 
giedra nuotaika ir darbštumas neišsenka ir būna pavyzdžiu vi
siems ateitininkams —jauniems ir vyresniems. 

Garbė Kristui! 

Vyresnieji moksleiviai k lauso paska i tos MAS 1997 m 
Li Ulevičius 

, . 'mos kursuose , .Dainavoje". II eil kairėje — dr. Vejas 
Nuotr. L i u d o L a n d s b e r g i o 

BRAZILIJOS 
ATEITININKŲ 

SUSIRINKIMAS 
Ateitininkų susirinkimas 

1997 m. lapkričio 30 d. vyko 
_ , „Lituanikoje". Dalyvavo 29 

draugo redakcija ir a t e i t in inkai ir jų svečiai. Susi
e i s Ate i t in inkų gyven imo" sky r iu s d a r e ^ ^ 4 5 a S menų būrys. 
~ " ~ — — - ~ " ~ ~ — — ^ — — — — — — Džiugu, kad dalyvavo ir keli 

GAVĖNIAI ARTĖJANT 
„Kai jis manęs šauksis aš jį išklausysiu".. 

Ps. 90, 15 

SUSIPAŽINSIM 
SU NAUJA KNYGA 

Gavėnios laikotarpyje šv. 
Ambroziejus mus prašnekina 
šiais žodžiais: „Neužtenka sa
kyti Tėve', jei neini pas jį. 
Kur nori Jo ieškoti ir kur Die
vą surasi? Kelkis, iki šiol 
sėdėjęs ir miegojęs! Kristus 
pasirinko stovinčius ir pasi
ruošusius. Kelkis — eik į Baž
nyčią. Joje laukia tavęs Tėvas, 
Sūnus ir joje dvelkia Šventoji 
Dvasia". 

Kristaus gyvenimo paslap
tys išsiskleidžia ypač dviejuo
se bažnytinių metų cikluose: 
Kalėdiniame ir Velykiniame. 
Viešpats gyvena ir veikia Baž
nyčios laike, tose paslaptyse, 
kurios vis atnaujinamos litur
ginių metų šventėse ir įvy
kiuose. Jis gimsta, kenčia, 
miršta, prisikelia, žengia pas 
savo Tėvą, siunčia savo šv. 
Dvasią. Tai kartojasi kasmet 
per švenčiamas šių paslapčių 
šventes — laikotarpius. Ir ne 
tik dvasiniu, bet ir tikru būdu 
Kristaus gyvenimas atkuria
mas bažnytiniuose metuose. 
Su Kristumi atkuriama ir mu
myse dieviškasis gyvenimas. 
Su Juo per krikštą ir mes gim
stame — malonei; kenčiame ir 
mirštame nuodėmei — išpa
žinties metu — prisikeliame. 

Lietuvių kalboj gavėnios pa
vadinimas reiškia tiesiog pas
ninką, susilaikymą nuo pra
mogų. Tačiau ne pasninkas 
yra pagrindinė gavėnios min
tis, o mūsų pasirengimas Kris
taus prisikėlimui, kad per Jį 
ir mes prisikeltume į amžiną 
džiaugsmą Jame. Tiesa, mūsų 
prisikėlimui reikalingos: kova. 
kančia ir atgaila. Ar Kristus 
noknvojo su pasaulio — piktą
ja dvasia? Kristaus kančia ir 
auka veda mus į vienybę su 
Juo. Giliausia yra aukos mal
da — šv. Mišios. Iš tikro, visa 
mūsų būtis yra kalta del Kris
taus kančios. Dėl to, Bažnyčia 
ir kviečia visus mus \ atgailą 
ir kviečia kiekvieną prisitaiky
ti atgailą pagal savo amžių, 
sveikatą, darbą. „Štai dabar 
malonės metas, štai dabar 
išganymo diena!" (2 Kor. 6.2). 

Viešpats Jėzus prieš pabai
gą savo viešojo gyvenimo nu
keliavo pajordanin ir gydė li
gonius, sakė pamokslus, aiš
kindamas apie savo būsimą 
karalystę. Ir vieną dieną Jis 
pasišaukia nuošaliai ravo dvy
lika apaštalų, išrinktųjų ir 
jiems taria: „Štai mts einame 
į Jeruzalę, ir įvyks visa. kas 
pranašų pasakyta apie Žmo
gaus Sūnų" (Lk" 18.31). 

Mums. žinant visus šiuos 
dalykus, kaip įvykusius praei
tyje, atrodo Viešpaties kalba 
aiški. Tačiau, tie dvylika. Jė
zaus kalbos nesuprato. Jų gal
vose ir planuose tebuvo viena 
mintis — įkūrimas žemiškos 

Mesijo karalystės. Apaštalų 
mintyse viešpatavo įsitikini
mas, kad Mesijo karalystė bus 
žemiškoji, didelės galybės ir 
garbės karalystė. Ir todėl nes
tebėtina, kai jų Mokytojas bu
vo suimtas beveik visi apaš
talai išsislapstė. Tik aštuo
nioms savaitėms praslinkus, 
Šventosios Dvasios sustiprin
ti, apaštalai suprato ir įverti
no Mokytojo ir Mesijo kančią, 
mirtį ir prisikėlimą. 

Kaip Šv. Raštas mums pri
mena, kad žydų tauta buvo 
pašaukta pati pirmoji į Kris
taus Bažnyčią, kitos vėliau. 
Panašiai vyksta ir su pavienių 
žmonių pakvietimu į Dievo 
karalystę — Bažnyčią. Vieni 
kūdikystėje būna pakrikštyti 
ir naudojasi Kristaus atpirki
mo malonėmis, kiti viduryje 
savo amžiaus, kiti gyvenimo 
pabaigoje. Ir šie paskutinieji 
lygiai taip pat yra kviečiami į 
išganymą. Dievo gerumas, Jo 
gailestingumas yra kartu ir 
Dievo teisingumas. Atpirki
mas ir išganymas skirtas vi
siems, kurie pakviesti anks
čiau ar vėliau. Tačiau jei no
rime ne tik suprasti Jėzaus 
Kristaus kančią, mirtį ir jos 
nuopelnais patys asmeniškai 
pasinaudoti. Kristus kviečia: 
„Pasilikite čia ir budėkite su 
manimi". Tegirdi ir mūsų au
sys šį kvietimą gavėnios metu. 
Visi drauge melskimės su 
Šventuoju Tėvu jo sukurtą 
maldą: „Šventoji Dvasia, mie
liausia mūsų širdžių Gaivinto
ja! Atverki mums šio Didžio
jo jubiliejaus gilią prasmę ir 
parenk mūsų širdis, kad ga
lėtume jį švęsti su tikėjimu..." 

Ses . Marga r i t a 
Bare ika i t ė 

DAUMANTO-
DIELININKAIČIO 

JAUNŲJŲ 
ATEITININKŲ ŽIEMOS 

IŠKYLA 

Jaunučiai turėjo plaukimo 
iškylą į Bollingbrook baseiną. 
Buvo daug jaunučių. Mes 
plaukėm ir šliuožėm nuo van
dens nuošliaužos. Ten buvo ir 
didelis grybo pavidalo pasta
tas, kuris švirkštė vandenį ant 
mūsų. Keli su sviediniais žai
dė dideliam baseine arba nar
dė po vandeniu stengdamiesi 
surasti lazdeles. Tėveliai dau
giausiai sėdėjo karštoje vo
nioje. Keli atsinešė mažas te
levizijas stebėti „Super Bowl" 
žaidimą. Kiekviena šeima at
nešė užkandžių. Man labiau
siai patiko vandens nuošliau
ža. Aš ant jos lipau bent dvi
dešimt kartų. Buvo labai sma
gi iškyla. Norėčiau ir kitais 
metais ten važiuoti. 

Algis Kasn iūnas 

Kun. dr. Kęstučio Trimako 
knygos „Asmenybės raida gy
venime", sutiktuvės ruošia
mos Ateitininkų sendraugių 
sąjungos centro valdybos š.m. 
kovo 15 d., sekmadienį, 1 v. 
p.p. Ateitininkų namuose. 
Knyga, „antroji studija religi- Zelinoje, Jaunimo namų choro 
jos psichologijos knygų šeri- salėje. 
joje" [galinis viršelis], išleista Ateit ininkai nutarė, bent 
Lietuvoje Tarpdiecezinės Ka- vieną a r du kartus per metus 
techetikos komisijos leidyklos susirinkti J j tuanicoje", tikė-
Kaune 1997 metų pabaigoje, damiesi, kad dalyvaus ir tie, 
Psichologas dr. Romualdas kur ie š iame susirinkime ne-

asmenys, k u m daug metų 
nepalaikė ryšių ne tik su atei
t ininkais, be t ir su lietuviška 
visuomene. 

10 vai. ryto prel. Juozas 
Šeškevičius aukojo šv. Mišias. 
Giedojo visi dalyviai. Pamoks
le kunigas reiškė viltį, kad 
nors mūsų veidai pasikeitę, 
dvasioje tebėra gyvi tie patys 
jaunystės idealai. 

Pietūs buvo „Lituanicos" 
svetainėje, teisingiau, medžių 
saulėsargių pavėsyje. 

3 vai. p.p. visi, ra tu susėdę 
verandoje, svarstė „ką galė
tume ir tu rė tume daryti telki
nyje". Iškilo Šv. Juozapo bend
ruomenės, choro, laikraščio ir 
kiti reikalai . Buvo sudaryta 
17-kos asmenų komisija atei
ties p lanams parengti. Pirma
sis komisjos posėdis numaty
tas 1998 m. sausio 11 d. Villa 

Kriaučiūnas sutiko knygą ap
tarti . 

Kun. Trimakas — filosofjos 
magistras, teologijos licencia
tas ir psichologijos daktaras 
dirba kaip profesionalus psi
chologas. Kaip vizituojantis 
profesorius, Vytauto Didžiojo 
universitete ir Tarpdiecezinėje 
kunigų seminarijoje, Kaune, 
kasmet dėsto teologiją ir reli
gijos psichologiją. Lietuvių 
kalba yra parašęs knygų reli
gijos psichologijos, teologijos, 
ir religijos srityse. Kun. Kęs
tutis yra ASS CV-bos kapelio
nas ir šio skyriaus bendradar
bis. 

Prieš knygos sutiktuves, 
tuoj po 11 vai. r. šv. Mišių 
PLC, Lemonte, bus proga pa
bendrauti ir pasivaišinti Atei
tininkų namuose. Po „sutiktu
vių" bus atviras pokalbis orga
nizaciniais reikalais, praveda
mas centro valdybos narių. 

J A U N I E J I 
ATEITININKAI 

ŠVENTĖ UŽGAVĖNES 

Š.m. vasario 7 d. jaunučiai 
šventė Užgavėnes, Ateitinin
kų namuose, Lemonte. Mano 
visi draugai atėjo. Rasa Pos-
kočimienė pravedė mums dai
nas. O kai dainavome, mus 
aplankė „ubagė" — pavargėlė, 
apsirengusi bobutė. Jinai 
mums papasakojo pasaką ir 
išmokė dainą apie žiemą. Mes 
valgėm blynus, iškeptus Lie-
tuvninkienės ir Pranckevičių, 
talkinant vyriausių berniukų 
būreliui. Blynai buvo labai 
skanūs. Žaidėme lietuviškus 
žaidimus: „katė ir pelė", „puši-
nėjimas", „šeško gaudymas", 
„trečias bėga", „žiedo dalini
mas" ir daug kitų. Man la
biausiai patiko „šeško gaudy
mas", nes galėjome daug bėg
ti. Man tie žaidimai labai pati
ko, nes jie buvo nauji ir aš nie
kad jų nesu žaidęs. Po žaidi
mų valgėm spurgas — „ponč-
kas" iš Racine kepyklos ir le
dus. Puota buvo labai smagi, 
nes galėjom su draugais pa
žaisti. Labai įdomu buvo, kad 
visi, net ir mūsų vadovai, buvo 
apsirengę „ubagiškai" arba su 
kaukėmis. 

J u l i u s K a s n i ū n a s 

dalyvavo. 
Buvo pabendrauta ir padai

nuota daug gražių lietuviškų 
dainų. 

a f & 
Iš JA ūsų Lietuva" 

1997.12.15 

ČIKAGOS JAUNUČIAI 
ATEITININKAI 

Šiais metais Daumanto-Die-
lininkaičio jaunučių kuopa tu
rėjo kelias smagias pramogas. 
Jose dalyvavo beveik visi kuo
pos nar ia i . 

Pirmoji pramoga — sekma
dienį, sausio 25 d., buvo plau
kimo vakaras „Aąuatic center" 
baseine. Ten buvo baseinas 
mažiems ir didesniems vai
kams. Ten buvo ir BwhirlpooP, 
kuriuo naudojosi tėveliai. Prie 
didesnio baseino buvo didžiulė 
nuošliauža, maždaug 20 pėdų 
aukščio. Visi vaikai smagiai ja 
naudojosi. Po plaukimo visi 
užkandžiavo sausainiais ir gė
rimais. 

Kita pramoga buvo kuopos 
kaukių vakaras šeštadienį, 
vasario 7 d. vakare. Vaikai 
dėvėjo kaukes. Kai kurie buvo 
apsirengę baidyklėmis. Vaka
rienei valgėme blynus. Po va
karienės vaikai žaidė tradici
nius lietuviškus žaidimus. Vy
resni vaikai dar turėjo sugal
voti mįslių. Kaukių pokyliui 
pasibaigus dalyviai buvo ap
dovanoti spalvingais žibintu
vėliais. 

Vaikai labai smagiai pralei
do laiką ir esu sitikinusi, kad 
jie laukia progos dalyvauti 
šiose pramogose ir kitais me
tais . 

R ima K u p r y t ė 

KVIEČIAMI STUDENTAI 
I R VYR. MOKSLEIVIAI 

Vyresnieji moksleiviai ir 
s tudenta i , k ū n e norėtų dirbti 
Jaunųjų ateitininkų sąjungos 
vasaros stovy.doje, vyksian
čioje š.m. liepos mėnesio pra
džioje, Dainavoje, prašomi 
kreiptis į Lidiją Ringienę, 21 
Long Cove Drive, Lemont, Illi
nois 60439-7732, arba telefo
nu (630) 243-8113. 

R o m a K u p r i e n ė 

JAUNUČIŲ 
STOVYKLA 

Kviečiame visus jaunuosius 
ateitininkus ruoštis šių metų 
jaunučių stovyklai „Daina
voje". Stovykla vyks nuo lie
pos 7 d. iki 18 dienos. Ruošos 
darbai j au prasidėję. Norime 
pasidalinti keliomis stovyklos 
žinutėmis. 

Meno pamokos yra vaikų la
bai mėgiamos, todėl džiau
giamės, kad turėsime dvi en
tuziastingas meno mokytojas 
— Nataliją Stukienę ir Astą 
Razmienę, kurios jau planuoja 
labai įdomius projektus. Gam-. 
tos mokytoja bus Rasa Kas-
niūnienė. Po jos pamokų, visi 
Spyglio ežerėlio vėžliai, varlės 
ir vabalai pažins mūsų sto
vyklautojus, nes ji žada pra
vesti ežero ekologijos/biologi
jos tyrinėjimus. Ideologijos 
mokytoja bus Lionė Kazlaus
kienė. Paskutinius dvejus me
tus jaunučiai yra diskutavę: 
„kas mes esame" ir „kur mes 
einame". Šįmet Lionė užbaigs 
trejų metų ciklą Dovydaičio 
trečiuoju pamatiniu klausi
mu. 

Teiksime ypatingą dėmesį 
vyresniesiems stovyklauto
jams. Dienotvarkėje bus išim
tinai jiems skiriamos progra
mos. Todėl labai raginame 
tėvus siųsti savo septinto ir 
aštunto skyrių vaikus (t.y. ir 
abiturientus) į stovyklą šią 
vasarą. 

Visų stovyklos paslapčių iš 
karto neišduosiu. Sekite šį 
skyrių dėl papildomų infor
macijų. _, _ . , . 

O n a Daug i rd ienė 
JASCV 

JONAS V.PRUNSK1S, MD 
TERRIDALLAS PRUNSKIS. MD 

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

ir M. vietų skausmo gydymo 
specialistai 

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

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

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTU GYDYTOJA 

9358 S. Roberto Road 
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Valandos pagal susitarimą 
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DR. V/UJA KERELYTĖ 
Chiropraktims gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 S. Hartam, Bndgavww, IL 60466 

Te). 706-594-0400 
Valandos pagai susitarimą 
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VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773- 471-3300 

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

Kalbame lietuviškai 
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Valandos pagal susitarimą 

DR. ELK3UUS LEUS 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 VValterSt, Lemont IL 60439 
TeL 815-723-1864 

7800 W. CoMege Dr. 
Paloe Hekjhta, IL 80453 

Tai. 708-361-0010 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

NERVU IR EMOCINES LIGOS 
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JI7 ŽlįRimties valandėlė 

BUKITE TOBULAI 
GAILESTINGI 

Šį sekmadienį Evangelijoje 
pagal šv. Luką girdime tęsinį 
Kristaus pamokslo lygumoje, 
kurio pradžią girdėjome pra
ėjusį sekmadienį, kai Jėzus 
skelbė palaiminimus vargdie
niams ir įspėjimus turtuo
liams, kurie visą savo pasiten
kinimą susikuria čia žemėje. 
Savo evangelijoje Lukas iš
ryškina Kristaus mokymą 
apie teisingą turto vartojimą 
ir apie gailestingumą. Šį sek
madienį kaip tik pabrėžiamas 
gailestingumas. 

Evangelijoje (Lk 6:27-38) 
Kristus ragina mylėti savo 
priešus, darytis gera tiems, 
kurie mūsų nekenčia, laiminti 
tuos, kurie mus keikia ir mels
tis už savo niekintojus. Kris
tus net sako nereikalauti ati
duoti tai, kas mums priklauso. 
J is motyvuoja tuo, kad jo 
sekėjai nelaukia atlyginimo už 
daromą gerą (juk taip daro ir 
nusidėjėliai), o daro gera ži
nodami, kad jiems atlygins 
dangiškasis Tėvas. Iš to žmo
nės pažins, kad jie yra dan
giškojo Tėvo. vaikai. 

Šv. Paulius pirmame laiške 
Korinto tikintiesiems (1 Kor 
15:45-49) išryškina, kodėl 
krikščionys gali taip elgtis. Jis 
kalba, apie du pradus, kurie 
per Kristų tapo žmogaus pa
veldo dalimis. Vienas — iš pir
mojo žmogaus Adomo — tai 
žemiškasis pradas, o antras — 
dangiškasis pradas — iš an
trojo Adomo — Kristaus. Ir, 
anot Pauliaus, „kaip nešioja
me žemiškojo (Adomo) at
vaizdą, taip nešiosime ir dan
giškojo (Kristaus) paveikslą". 

Kristus mokė savo sekėjus 
ką daryti, kad tas dvasinis 
pradas, per kurį panašėjame \ 
jį, mumyse ryškėtų. Rašy
damas vėliau, negu šv. Matas, 
Lukas sukonkretina Kristaus 
priesaką. Kur Matas Kristaus 
prasmę perdavė jo posakiu: 
„Būkite tokie tobuli, kaip ir 
jūsų dangiškasis Tėvas yra to
bulas" (Mt 5:48), Lukas tą 
mintį sukonkretino: „Būkite 
gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas 
gailestingas". Tad Luko evan
gelijoje Kristus ragina ne 
apskritai į tobulumą, o kon
krečiai į tobulą gailestingumą. 
Gailestingumo darbais — at
jaučiant net ir tuos, kurie mus 
skriaudžia ir net yra mums 
pavojingi — tampame pana
šūs į Kristų — tobulėjame, tuo 
darydamiesi panašesni ir į 
mūsų tobulą dangiškąjį Tėvą. 
Atlyginimo nelaukiančiais ar
timo meiles darbais pasirody
sime esantys Dievo vaikai, pa
rodysime, kad mūsų santy

kiuose su kitais žmonėmis 
figūruoja ir trečias asmuo — 
Dievas, kuris, tikime, mums 
su kaupu atlygins, t ad nebe-
reikalaujame atlyginimo iš 
žmonių. 

Kaip girdime skaitinyje iš 
pirmosios Samuelio knygos 26 
skyriaus (šį skaitinį bus leng
viau suprasti, perskaičius visą 
26 skyrių, nes skaitinys suda
rytas iš įvairių to skyriaus 
ištraukų), Dovydas neleido 
nudurti jį nužudyti tykojusio 
Sauliaus, nors užklupęs jį 
miegantį, lengvai būtų galėjęs 
atsikratyti savo priešo. Palik
damas Saulių gyvą, Dovydas 
rizikavo, kad Saulius jį toliau 
persekios ir vieną dieną pa
gaus. Dovydo palydovas Abi-
šajis, pasisiūlydamas pers
meigti miegantį Saulių, va
dovavosi žmogišku protavimu: 
jei „Dievas leido" Dovydui 
prasmukti pro visus Sauliaus 
sargus, tai turbūt ženklas, 
kad Dievas Saulių at idavė \ 
Dovydo rankas nužudyti . Bet 
Dievo valiai pažinti neužtenka 
vien žmogiškos išminties. Do
vydas buvo maldos žmogus, 
įgudęs ir įpratęs visą savo 
gyvenimą siekti pažinti Dievą 
ir jo valią. J is todėl didžios pa
gundos metu sugebėjo atskir t i 
savanaudišką norą nuo die
viško. Dovydas ats isakė nu
žudyti Saulių dėl to, kad jis 
buvo „Dievo pateptasis", t.y., 
teisėtai Dievo paskir tas valdo
vas, ir Dovydas bijojo Dievui 
nusikalsti. Dovydas Sauliaus 
nežudė, nes gerbė Dievo valią 
jį patepant valdovu, nors šis 
valdovas ir persekiojo jį. Dovy
das vadovavosi ne žmogiška 
išmintimi, o Dievo meile. Do
vydas tikėjo, kad „Viešpats at
lygina kiekvienam doram ir 
teisingam žmogui". 

Pagal žmogišką mastą, net 
ir gailestingumas tur i ribas. Iš 
tiesų, heroiškas gailestingu
mas įmanomas, t ik tu r in t 
gyvą kasdieninį ryšį su Kris
tumi — naujuoju Adomu. Iš jo 
per Krikštą gauname die
viškąjį pradą ir j is mus iš
moko su juo bendrauti , jo atly
ginimus pajusti ir priimti, kad 
būtume gaivinami, kai sten
giamės gailestingumu tobu
lėti. 

Todėl, kviesdamas į drau
gystę, Kristus užtikrina: „At
leiskite ir jums bus atleista. 
Duokite, ir jums bus duota; 
saiką gerą, prikimštą, sukra
tytą ir su kaupu atiduos jums 
į glėbį. Kokiu saiku seikite, 
tokiu jums bus atseikėta" — 
paties dangiškojo mūsų Tėvo. 

Aldona Zailskaitė 

Danutė Bindokienė 

Nykštukas siūlo savo 
paramą milžinui 

Juodšilių miestelio Vilniaus apylinkėje gatvė žiemą. 

KOLABORAVIMAS IR MASINĖS 
ŽUDYNĖS 

DR. ARVYDAS ANUSAUSKAS 
Tęsinys 
Vieną iš K. Stang klaidų pirmieji įrašomi į suimamų 

matyčiau ne tik pernelyg su
papras t in tame požiūryje į Lie
tuvos istorijos reiškinius. Nors 
l i teratūros sąraše galima su
rast i ir gen. S. Raštikio memu
arus , bet jo nuomonei neatsi
rado vietos autoriaus darbe, 
nors vokiečių generolų liudiji-

žmonių sąrašus. 
Reikia pripažinti, kad pirmą 

kartą autorius išvengė ypa
tingų spėliojimų, rašydamas 
apie lietuvių saugumo polici
jos skyriaus veiklą vokiečių 
okupacijos metu. Parodyda
mas, kokius realius įgalio-

mai labai vert inami. Taip į Jimus ji turėjo, suimdama ir 
Kauną 1941 m. birželio 27 d. administracine tvarka siūly

dama nubausti (iki 1943 m. 
pavasario kasdien būdavo 
ta rp 5 ir 35 atitinkamų pasiū
lymų (65), arba, manyčiau, 
kad per visus okupacijos me
tus buvo nuo 5 tūkst . iki 10 
tūkst. pasiūlymų nubausti ad
ministracine tvarka komunis
tus ar antivokiškuosius parti
zanus, tarp kurių buvo ir lie
tuvių, ir lenkų, ir rusų, ir 

žydų), vokifehj istorikas vis 
dėlto parodė, kad galutinį žodį 
tardavo vokiečių pareigūnai. 
K. Stang mano, kad tai 
dažniausiai bodavo mirties 
bausmės skyrimas. 

Gana ginčytina K. Stango 
mintis, kad 1941 m. rudenį, 
paleidus LAFą ir taip galuti
nai sunaikinus lietuvių ne-
priklausomybinį judėjimą, vo
kiškieji okupantai neprarado 
lietuvių tautinio judėjimo pa
ramos (66). Bet tam prieš
tarautų jau vien LAFo palei
dimo preteksto — 1941 m. 
rugsėjo 15 d. memorandumo 
„Apie Lietuvos būklę, vokiečių 

atvykusio gen. S. Raštikio 
misiją ma tė tik k o n k u 
ruojančių part izanų grupių 
vienijime ir autonomijos sie
kiančių grupių pajungime Vo
kietijai" (52). Būtent, toks tik
slas buvo vokiečių iškeltas ir 
paties S. Raštikio vertinimu 
mėginta „per jį priversti lai
kinąją vyriausybę paklusti vo
kiečių valiai". Bet gen. S. 
Raštikis savo veikla įrodė, jog 
ne gr iauna, o gina Lietuvos 
laikinąją vyriausybę. 

Reikia pasakyti , kad auto
rius ne tik išnagrinėjo vo
kiečių okupacinės administra
cijos s t ruktūrą , bet ir, bene 
pirmasis, parodė žydų holo-
kausto organizatorių (Jėgerio 
ir kt.) asmenybes. Tik ir vėl 
autoriui pakiša koją menkos 
Lietuvos istorijos žinios. „So
vietų okupanta i iš dalies pa
keitė policijos vadovybę, ta
čiau valdymo struktūrą paliko 
nepakeistą", — teigia K. 
Stang (65). Greitas nepriklau
somos Lietuvos s truktūrų at
gaivinimas 1941 m. birželio civilinei valdžiai Lietuvoje pra-
sukilimo metu, galėjo sudary- dėjus veikti" turinys. Šiame 
ti įspūdį, kad tos s truktūros memorandume vokiečių oku

pacinės valdžios politika pa
teikta, kaip „Lietuvos gyveni
mo nenormalumas". Būtent, 
paleidus lietuviškas organiza-

dovybę), o policininkai buvo cijas, 1941 ra. rudenį pradėjo 

veikė ir sovietinės okupacijos 
metu. J u k 1940 m. sukur ta 
NKVD visiškai sunaikino bu
vusias s t ruk tū ras (ne tik va-

Nuotr. Viktoro Kapočiaus 

atsirasti lietuvių antinacinės 
rezistencijos organizacijų užuo
mazgos. Galima suprasti K. 
Stang, kuris anksčiau minėtą 
išvadą padarė, pasiremdamas 
Baranausko ir Rukšėno „do
kumentų" rinkiniu. Šio rinki
nio dėka, autorius padarė ir 
išvadą, kad „Katalikų Baž
nyčios pažiūros ir tikslai 
daugelyje punktų sutapdavo 
su okupantų (...), Katalikų 
Bažnyčia ne tik rėmė žydų gy
ventojų pilietinių teisių atė
mimą, nieko nesiėmė prieš tai, 
kad kunigai priklausė įvai
rioms lietuvių egzekucinėms 
komandoms, (...) tuo pat metu 
kunigai buvo paskirti įvai
rioms lietuvių mirties koman
doms, kad galėtų vykdyti jų 
narių religinius poreikius" 
(68), „per giliai buvo įsišak
nijusi, ypatingai Bažnyčios 
skatinama, neapykanta žy
dams" (97). J u k 1941 m. spalio 
mėn. Lietuvos vyskupai 
kreipėsi į generalinį tarėją, o 
1942 m. gruodžio mėn. buvęs 
prezidentas K. Grinius ir bu
vęs žemės ūkio ministras J. 

Aleksa bei prelatas M. Krupa
vičius nusiuntė memoran
dumą prieš vokiečių koloniza
cinę ir eksterminacinę politiką 
Lietuvoje. Tarp žydams vie
naip ar kitaip padėjusių as
menų patys žydai minėjo arki
vyskupų M. Reinį, kun. A. 
Lipniūną, kan. M. Vaitkų ir 
kt. K. Stang minėtame do
kumentų rinkinyje negalėjo 
rasti trijų minėtų lietuvių po
litikų memorandumo teksto: 
„Lietuvių tauta su dideliu su
sijaudinimu klausosi žinių 
apie masinius lietuvių ir 
lenkų ūkininkų iškėlimus iš jų 
ūkių ir namų. Lietuvių tauta 
negali pritarti tokiom prie
monėm, lygiai kaip nepritaria 
priemonėm taikomom Lietu
vos žydam". 

(Bus daugiau) 

Pagal vieną lietuvišką pa
saką, milžinas buvo sudaręs 
kažkokią bendradarbiavimo 
sandraugą su nykštuku. Kar
tą jie abu nuėjo į mišką 
medžių kirsti. Milžinas paža
dėjo nuleisti ąžuolą, o nykš
tukas — padėti j am medį 
parnešti namo. Kai atėjo me
tas keliauti namo. milžinas 
pagriebė ąžuolo drūtgalį ir 
stenėdamas t raukė per lauką, 
tuo tarpu nykštukas pasisiūlė 
imtis kur kas sunkesnio dar
bo: nesti viršūnę su visomis 
tankiomis šakomis. Tačiau jo 
„nešimas" susidėjo iš pato
gaus guolio tarp ąžuolo lapų 
ir nuolatinio murmėjimo, kad 
nešti visas šakas yra daug 
sunkiau, kaip kamieną. Taip 
jie ir parėjo namo, bet mil
žinas buvo vis tiek labai dė
kingas už pagalbą, be kurios, 
kaip jis tvirtino, ąžuolo jokiu 
būdu nebūtų parvilkęs... 

Šiuo metu pasaulinio masto 
milžinas — Jungtinės Ameri
kos Valstijos — ruošiasi sun
kiam ir pavojingam darbui: 
nubausti Irako diktatorių Sa-
dam Hussein už nesilaikymą 
taikos sutarties, pasirašytos 
1991 metais, pasibaigus Persų 
įlankos karui. Nors tebesidai
roma taikių sprendimų, į 
Iraką net išvykus Jungtinių 
Tautų generaliniam sekreto
riui Kofi Annan, kad paskuti
nę minutę būtų at ras ta di
plomatinė išeitis iš vis 
siaurėjančio ir pavojingesnio 
akligatvio, galimo karo šmėk
los sparnų plasnojimas labai 
garsiai girdėti. 

JAV prezidentas ir Vals
tybės sekretorė bei kiti įta
kingi vyriausybės nariai uo
liai ieško šalininkų, kurie pa
remtų susidariusios padėties 
sprendimą ginklu. Tačiau pri
tarimas šiam žygiui ateina la
bai lėtai ir nenoromis. Net 
nuosavoje valstybėje pasigirsta 
vis daugiau ginklo pavartoji
mui prieštaraujančių balsų; 
net pats popiežius Jonas Pau
lius II skatina atrasti kitokią 
išeitį. Ir štai savo pritarimą 
pasiūlo „nykštukas" — trys 
Baltijos valstybės, vasario 13 
d. atsiuntusios į Vašingtoną 
raštą su visų trijų prezidentų 
parašais, kad „Baltijos val
stybės yra pasiruošusios, jei
gu atsiras reikalas, suteikti 
paramą tarptautinei sandarai, 
kad būtų įgyvendinti Jungti
nių Tautų nutarimai". 

Baltijos valstybės taip pat 
pasisako, remiančios Jungti
nių Tautų nutarimą, kad 
Irake būtų sunaikinti chemi
niai ir biologiniai ginklai, o 

JT inspektoriai netrukdomi 
galėtų patikrinti likusius 
sandelius. Yra svarbu susida
riusią padėtį spręsti taikiu 
būdu. panaudojant visas di
plomatines priemones, bet, 
jeigu kitos išeities neįmano
ma rasti... 

Vadinasi, Lietuva. Latvija ir 
Estija labai rimtai žiūri į š.m. 
sausio 16 d. Vašingtone pasi
rašytos JAV-Baltijos kraštų 
chartijos žodžius, net jeigu 
Amerika tai laiko nelabai 
reikšmingu dokumenu. Balti
jos valstybės šiuo raštu JAV 
prezidentui parodo, kad yra 
pasiryžusios ir pasiruošusios 
laikytis savo įsipareigojimų. 
Tą ryžtą, ypač Lietuva, jau 
parodė anksčiau, įsijungda
ma į taikos palaikytojų dali
nius Bosnijoje-Herzegovinoje 
ir net savo užsiangažavimą 
patvirt inusi žuvusio lietuvio 
kario krauju. 

Nedaug trijų Baltijos valsty
bių parama — bent morali
nė — turės įtakos tolimesnių 
įvykių, susietų su Irako kon
fliktu, vystymuisi. Be abejo, ir 
prez. Bill Clinton per daug 
dėmesio nekreips į „nykštuko 
pasisiūlymą padėti milžinui", 
vienok tai gražus tarptautinis 
gestas, mums galbūt iššau
kiantis liūdną nusišypsojimą. 
O gal Lietuva pasiūlys ameri
kiečiams pasinaudoti Šiaulių 
oro uostu, kad jų lėktuvai 
galėtų pakilti skrydžiams į 
Iraką? Galbūt net bazes savo 
teritorijoje... Kai paskutinį 
kartą, prieš penkiasdešimt 
metų, svetima kariuomenė 
Lietuvoje įkūrė savo bazes, jos 
buvo įvadas į skaudžią okupa
ciją. Tiesa, nemaža lietuvių 
tėvynėje dalis, be abejo, per 
daug neprotestuotų, jei oku
pantas kalbėtų angliškai: ne
reikėtų veržtis į Ameriką, ne
reikėtų vengti angliškų bar
barizmų kasdieninėje kalboje, 
būtų pakankamai ,4žjns,ų" ir 
įmantriais vardais vadinamų 
amerikietiškų sportinių batų, 
o McDonalds restoranėlių pri-
dygtų kaip grybų po lietaus 
Dzūkijos miškuose... 

Tai tiek pat nereali pasaka, 
kaip užsimintoji šių skilčių 
pradžioje, tačiau kiekvienas 
mostelėjimas Vakarų link dar 
kartą paliudija, kaip Lietuva, 
Latvija ir Estija gręžiasi nuo 
Rytų kaimyno įtakos, kaip 
trokšta visapusiškai įjungtis į 
vakarietiškosios Europos ben
druomenę. Šiuo atveju ir sim
boliškojo pritarimo Vašingto
no siekiams atsiuntimas įgau
na daug gilesnę prasmę. 

PASTANGOS ĮKURTI 
ATSARGINĘ TĖVYNĘ 
BRITŲ HONDŪRE 

JUOZAS VITĖNAS 
35 (Tęsinys) 

Reikia specialiai pastudijuoti, surašyti, aprašyti, her-
barium padaryti. Reikia savos žemės ūkio mokyklos. 

Žemės pirkimas iš privačių rankų pradžioje nepa
tartinas, nes nėra ten atsakingos įstaigos tam reika
lui, kaip real estate brokeriai ar agentūros su visokio
mis Titel garantijomis. Galima netekti nei pinigų, nei 
žemės. Veikia kažkas panašaus į „Real estate" agen
tūras Belizėje, bet jie vietiniai, juodi ir stengsis kiek
vieną mažiau besiorientuojantį tame biznyje apgauti. 
Galima pirkti iš valdžios ir tik per jos įstaigas, jei 
įsipareigojama ūkininkauti. Lietuviams tik tas kelias 
patartinas, nes patikimiausias. 

Praktiškai reiktų taip daryti: nuvykti į Belize ko
kiems trims, gerai besiorientuojantiems angliškos 
teisės terminuose asmenims, tiesiai be jokių pasi
kalbėjimų su pašaliečiais, nepaisant kaip draugiški jie 
atrodytų, nueiti į Poslovv Building, klausti dėl Acting 
Director of Surveys, Lands and Survey Department 
Mr. E. A. Anderson ir jam pateikti sąrašą pavardžių, 
norinčių vienoje vietoje pirkti žemės kultivavimui. J i s 
duos visas instrukcijas arba tuojau dalyką sutvarkys. 

Location ticket skamba taip: Location ticket — 
Crovvn land in parcels of 100 acres is usually sold on 
Location tickets. The principai conditions of a Location 

tickets are; 
1. The applicant may go into occupation as soon as 

he receives notification of approval of his application. 
2. The purchase price of the land may be paid by 

10 equal semiannual installments over a period of 5 
years, 

3. The purchaser is reąuired to develop and culti-
vate the land by the planting of permanent crops to 
the satisfaction of the Director of Agriculture within 5 
years of the date of issue of the Location ticket. When 
these and other less onerous conditions are fulfilled a 
Crown grant is issued to the purchaser. 

Galima ir iš čia rašyti prašymą pažymint, kiek 
ūkio vienetų ir kokiai ūkio šakai pageidaujama. Ge
riausia prašyti galvijų ir pieno ūkiui, tada gausi prie 
vandens su srauniais upeliais ar upėmis, o vanduo te
nai, karš tame krašte yra labai svarbios, tiesiog jau gy
vybinės reikšmės dalykas. Lietuviams, jei eis di
desnėmis grupėmis, jie žada padaryti išimtį, duotų 
žemės po daugiau negu šimtą akrų. Taipogi valdžia 
prižada pagalbos žemės nuvalymui. Galima dar 
prašyti , kad šalia užpirktos patinkamos žemės lietu
viams rezervuotų plotą tolimesniam apgyvendinimui 

Pats svarbiausias dalykas yra eiti tenai visiems 
kaip ūkininkams, nepaisant, kokios profesijos bebū
tum, daktaras , inžinierius ar mokytojas, žemės neig
noruok, nes tai tik vienintelė tikra sąlyga tenai būti 
įleistam. Apie savo profesiją nekalbėk, kol nepradėsi 
ten kurt is , nes privatūs žemės spekuliantai sukels in
tr igas ir nuves visus į klystkelius. 

Mašinerijos pradžiai ten yra, bet vykstant bent ke
liolikos šeimų grupei reikėtų nors bendrai turėti vieną 

buldozerį keliams ir miškams, porą lengvų traktorių 
su priekabomis sunkesniems kroviniams ar rąstams 
parvežti, ir lėkštines — sparnines akėčias. Kai kur gal 
reikėtų plūgo, bet žemė daugumoje minkšta.o mėšlo 
pradžioje nereikės, nes jo iš ganyklų ir nesurinksi, o 
dirvožemis vietomis yra labai trąšus. Lengvesniam su
sisiekimui verta turėti nors „Willy Jeep" 4 ratais va
romą ar kitokį lengvesnį troką. Pieno separatorius, 
kiti kasdieniai įrankiai, kaip šakės, kastuvai, kirkos, 
kirviai, žinoma, yra būtini, nors ir tenai galima nusi
pirkti. Elektros stotelės būtinai reikalingos, nes 
kraš tas menkai elektrifikuotas, o džiunglėse elektros 
visai nėra. Žemė, kurią mums valdžia parduotų, pasie
kiama tik jojant arkliais ar mulais. Kelius tektų pa
tiems pasidaryti. Vykstant nuolatiniam apsigyveni
mui, reiktų paimti su savimi ne tik sunkią mašineriją 
kelių ir trobesių statybai, bet ir žmonių, kurie tas 
mašinas valdytų, ir meistrų, kurie vestų ir vykdytų 
statybą, žinoma, už gana kuklų vietinį atlyginimą. 
Klausimas, ar mes tokių rastume. 

Ūkio vaizdas ir perspektyva sukelia įtarimą dėl 
ekonominių sąlygų. Trobesiai mažučiai žiogriais pinto
mis sienomis, palmių lapų ar žolės stogais, namai vi
sai be langų, tik langinėmis, kurias dieną atidaro 
šviesai, o naktį uždaro ir užsklendžia mediniais brūk
liais, kad bemiegant kas neįsilaužtų. Taip daroma net 
EI Cayo apskrities mieste šalia policijos punkto. Kad 
žmonės taip elgiasi, rodo, kad saugumas yra nepaten
kinamas. Lietuvos ūkininko apie 15-20 ha turinčio tro
besiai būtų tenai dvaras, nors ir dvaro tokio nemačiau. 
Vienas amerikietis gyvena prie EI Cayo jau 20 metų 
an t 200 akrų tokiuose pat žiogriniuose. lapiniuose 

trobesiuose. Kodėl? Kitas amerikietis Morris prie Be-
lizės — EI Cayo kelio valdo apie 2.000 akrų. turi gerus 
trobesius ir galvijų bandą, bet turi ir didele lentpjūvę, 
kuri, mano manymu, ir išlygina jo ūkinį balansą. Kiti 
žmonės, besiverčią tiktai ūkiu. skursta lygiai taip, 
kaip juos anglai paėmė prieš 300 metų. Kodėl? Gi 
todėl, kad anglai to nori, to norės ir iš lietuvių, nes tik 
jie valdo rinką ir kainas. 

Sveikata ir saugumas prof. Pakšto raportuose yra 
žavingi, o tikrumoje olandų menonitai pernai tik per 
vieną mėnesį neteko 28 vaikų, kurie mirė. kaip patys 
menonitai aiškino, dėl bado. pradžioj nevalgė neįpras
to maisto, vėliau nusilpo, ir klimatinės ligos pribaigė. 
Mums su Kukučiu beviešint EI Cayo atvyko 6 menoni
tai — 3 vyrai ir 3 moterys skųstis teismui del ginkluo
to įsilaužimo ir išprievartavimo. Kaltininkus pagavo, 
žadėjo nubausti, bet kas žino. Gal tai tik pradžia 
valdžios užplanuotų intrigų, kad po to. kai menonitai 
baigia sunkiuosius kolonijos kūrimo darbus, būtų 
apimti panikos ir išbėgiotų visą turtą valdžiai palikę. 
Jaunesnieji menonitai ryžtasi žūtbūt įsigyti šautuvus, 
kas veda į kovą. kurią jie vis tiek pralaimės. Juodais 
negrais remiasi anglu kolonijos valdžia, todėl jie suda
ro ginkluotą policiją, važinėja automobiliais, gyvena 
geriausiuose namuose ir gauna pastovia algą. Raus
vieji indėnai dirba sunkų darbą, gyvena šiaudinėse 
lūšnose ir griežia dantį ant juodųjų ir anglų. Indėnų 
jaunimas simpatizuoja Kubos Fidel Castro. žavisi jo 
kovingumu ir tikisi su Guatemalos pagalba ir savo 
gausiausia Britų Hondūre partija PUP (Pure United 
PeopJel išsikovoti kraštui nepriklausomybe, nepaisant 
gyvybes kainos. 'Bus daugiau) 

M M 
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1949-jų KOVO 25-ją 
PRISIMENANT 

Nors praėjo beveik 50 metų. 
negaliu pamirš t i tos siaubin
gos ankstyvo pavasario nak
ties. Buvau Kauno universite
to Farmacijos fakulteto pasku
tinio kurso studente. Ruo
šiausi tap t i vaistininke. Gyve
nau Totorių gatvėje, priešais 
mečetę, pas Stasę Kaspera-
vičiūtę, akušerę, studijuojan
čią mediciną. Mūsų butas 
buvo an t r ame aukšte. Vie
name kambaryje iš kiemo pu
sės gyvenau aš su šeimininke. 
k i tame — dvi draugės pane
vėžietės: Regina Varevičiūtė, 
pirmo kurso chemike, ir 
Gražina Ručytė — pirmakursė 
konservatorijos studentė. Be 
mūsų kituose bendro buto 
kambariuose gyveno darbinin
ko santechniko J . Kutkos šei
ma ir valgyklos indų plovėja 
Izabelė (pavardės nebežinau). 

Laikai buvo neramūs. Visos, 
tame t a rpe ir mūsų šeimi
ninkė Stasė , vertėmės sun
kiai. J i , kaip ir mes gyveno iš 
stipendijos, nes ligoninėj nebe
dirbo. Iš namų paramos gau
davome mažai. 

1949 metų kovo 25 d. naktį. 
apie trečią valandą ryte. į 
buto duris stipriai pasibeldė. 
Mūsų kambario langai ir buto 
durys buvo į lauko balkoną. 
Žvilgterėjusios pro langą, pa
ma tėme prie durų du milici
ninkus . Man širdis apmirė. 
pamaniau , kad atėjo manęs 

Gražina Ručyte 1949 m. Baikalo 
ežero saloje. 
išvežti, nes mano tėvas Juozas 
Stonkus buvo lageryje, nuteis
tas 10 metų kalėti. Nieko ne
padarysi, reikia duris atidary
ti. Šeimininkė, šiaip taip ap
sivilkusi, milicininkus įleido. 
Milicininkai lietuviškai pa
prašė parodyti patikrinimui 
dokumentus (Kaune tuomet 
dažnai naktį būdavo tikrinami 
dokumentali. Padavėme pa
sus. Pas šeimininkę neregis
truota gyveno, iš kaimo 

atvažiavusi, jos sesuo Bronė. 
Ji išsigandusi taip pat parodė 
pasą. Pažiūrėję, milicininkai 
mums dokumentus grąžino ir 
paklausė, kas bute dar gyve
na. Šeimininkė pradėjo var-

MŪSŲ ŠEIMOSE 
PASIŽYMĖJĘS LIETUVIS 

Praei tų metų rugsėjo 26 d. 
Washington, DC, JAV Teisin
gumo ministerijoje (U.S. De
par tment of Justice) įvyko 
iškilmės, kurių metu „Direk
toriaus žymeniu" (Directors 
Award) už išimtinai uolų ir 
sėkmingą darbą, paremiant 
teismo veiklą, buvo pagerbtas 
Alvydas Jonikas. 

Alvydas Jonikas gimė 1946 
metais , pabėgėlių Jono ir 
Malvinos Jonikų šeimoje. Šei
ma ne t rukus persikėlė į Jung
tines Amerikos Valstijas ir ap
sistojo Čikagoje. Sunkiai dir-
badami, tėvai Alvydui sudarė 
sąlygas studijuoti Čikagos De-
Paul universitete, kur 1981 
metais jis gavo verslo admi
nistracijos magistro (MBA) 
laipsnį su pasižymėjimu („with 
distinction") iš viešosios at
skaitomybės specialybės (CPA). 

1993 m. Jonikas pradėjo 
dirbti Illinois šiaurinės apy
gardos prokuroro įstaigoje. Ši 
įstaiga JĮ ir pristatė apdovano
ti minimu žymeniu. Pristaty
mo rašte išvardinamos kelios 
stambios, net milijonines su
mas siekiančios, išeikvojimų, 
dokumentų klastojimo, suk
čiavimo, mokesčių vengimo ir 

kitos finansinio pobūdžio by
los. Apibūdinamas Joniko pa
sišventimas ir sumanumas, 
renkant kaltės įrodomąją me
džiagą, slypinčią archyvuose, 
net kitose valstijose esan
čiuose senuose sandėliuose, 
pridengtą suklastotais doku
mentais. Atsisakydamas atos
togų, dirbdamas net savaitga
liais. Jonikas kūrė įvairias 
vaizdines priemones, schemas 
kaltumui įrodyti. Jonikas da
lyvavo ir teismo posėdžiuose, 
bylas sprendžiant, ir davė 
savo parodymus. 

Kaltinamųjų gynėjai nei vie
noje byloje nepasiekė savo gi
namųjų išteisinimo, jie visi 
buvo nubausti trumpesnėmis 
ar ilgesnėmis kalėjimo baus
mėmis. 

Kiek leidžia sąlygos, proku
ratūros bendradarbiai savo 
rengiamose bylose ieško Joni
ko talkos ir patarimų. 

Su savo šeima, žmona Živile 
ir vaikais Aru bei Gintare. Jo
nikas gyvena Čikagos pietva
karių priemiestyje Lemont ir 
dalyvauja vietos lietuvių veik
loje bei Pal. Jurgio Matulaičio 
lietuvių misijos gyvenime. 

S.T. 

JAV Vyriausioji prokurorė Jenet Reno įteikiu žymenį Alvydui Jonikui. 

dinti pavardes, bet Gražinos 
Ručytės nepaminėjo, tiesiog, 
pamiršo. Milicininkas pakar
totinai paklausė, ar tai visi 
buto gyventojai. Tuomet pa
sakėme dar ir Gražinos pavar
dę. Paprašė nuvesti pas stu
dentes. Šeimininkė nuvedė, aš 
ėjau iš paskos. Mergaitės mie
gojo, jos neseniai buvo grį
žusios iš naktinio kino seanso, 
tuomet tokiuose seansuose 
rodydavo trofėjinius užsienio 
filmus. Pasibeldė, durys buvo 
neužrakintos. Milicininkai 
tėjo. Kambarėlis buvo mažy
tis, o jame dar stovėjo fortepi
jonas, todėl durys liko atida-
ros. Paprašė parodyti doku
mentus. Iš miego pažadintos, 
naktiniais marškiniais apsi
vilkusios, mergaitės pradėjo 
ieškoti pasų. Regina padavė 
pirma, po to pasą ištiesė 
Gražina. Milicininkas, pavar
tęs Ručytės pasą. išsitraukė 
raštą ir garsiai perskaitė: 
„Gražina Ručyte, jūs LTSR 
Aukščiausiosios Tarybos nuta
rimu esate ištremiama už Lie
tuvos ribų. Kelkitės ir ren
kitės". Visos žado netekome. 
Gražina raudodama pradėjo 
rengtis, aš nubėgau ieškoti ko 
nors valgyti jai įdėti. 

Turto buvo maža — keletas 
suknelių, paltas, patalynė ir 
gaidos. Nei šiltų rūbų, nei 
maisto, nei pinigų. Gražinai iš 
namų beveik nepadėdavo, ji 
pinigų užsidirbdavo kar tu su 
konservatorijos studentais Vy
tautu Viržoniu, Zigmu Žuku 
retkarčiais grodama šokiams 
kitų aukštųjų mokyklų stu
dentams. Vėliau jai pasisekė 
gauti pusę auklėtojos etato 
muzikai vaikų darželyje 
Ožeškienės gatvėje. Bet dabar 
alga buvo jau išleista, o sti
pendija dar negauta. Visos 
valgėme pietus valgykloje, to
dėl produktų neturėjome. Iš
vakarėse Kaune buvo sugedu
si kepykla ir parduotuvėse ne
buvo duonos, jos neturėjome. 
Buvau nusipirkusi du ries
tainius, juos ir atidaviau Gra
žinai. Šeimininkės atsargose 
suradome porą kilogramų bu
rokėlių, bulvių nebuvo. Iza
belė atnešė 0.7 1 talpos stik
lainį taukų su spirgais. Net ir 
milicininkams, pamačius tokį 
„turtą" pasidarė graudu. Gra
žinai pasakius: „Nieko man 
taip negaila, kaip to, kad aš 
daugiau niekada nebegrosiu... 
Kad bent savo akordeoną čia 
turėčiau..." Milicininkas pa
klausė, kur tas akordeonas. 
Gražina atsakė, kad vaikų 
darželyje. Tuomet milicinin
kas pasakė, kad jie da r 
mašinos neiškvietė ir palauks, 
jei kas atneštų akordeoną. Ap
sidžiaugėme. Gražina parašė 
raštelį ir mes, aš ir šei
mininkės sesuo Bronė, išbė
gome į Ožeškienės gatvę akor
deono. Skubėdamos matėme 
prie kai kurių namų sto
vinčias mašinas su kareiviais. 
Laimei, mūsų niekas nesu
laikė, neužkalbino. Darželyje 
prikėlėme budinčią, ji mums 
atidavė akordeoną. Pasilei
dome beveik bėgte namo. J a u 
buvo po penkių, užtrukome 
daugiau kaip valandą. Parbė
gusios radome visus suneri
musius, mašina jau buvo 
iškviesta. Gražina dar skam
bino fortepijonu... Atidavėme 
akordeoną. Mašina atvažiavo. 
Padėjome išnešti lagaminą ir 
ryšulius. Sunkvežimyje tarp 
kitų vežamų vargšų pamačiau 
pažįstamą penkto kurso stu
dentą mediką Joną Tamutį. 
Paprašiau jį pagloboti Gra
žiną. 

Atsisveikinome verkdami ir 
palydėjome juos į nežinią... 

Tuomet nežinojau, kad ir į 
mūsų namus tėviškėje tą nak
tį buvo atvažiavusi mašina... 

Rytojaus dieną Reginai Va-
revičiūtei tėvas iš Panevėžio 
atsiuntė šiek tiek pinigų. J i , 
sužinojusi, kad ešalonas stovi 
Jonavoje, nupirkusi duonos, 
lašinių ir kitų produktų kelio-

Poetas Vladas Šlaitas Čikagoje. Iš kaires: Balys Sebastijonas, Anatolijus Lakas. Vytautas Kasniūnas, A. Rudis, 
kun. Jonas Kuzmickis. Leo Venckus Vladas Šlaitas ir Justinas Šidlauskas. 

POETĄ VL. ŠLAITĄ 
PRISIMINUS 

Sudomino mane neseniai 
„Drauge" spausdintas S. Jelio-
nienės straipsnis apie poetą 
Vladą Šlaitą, pageidaujant au
kų poeto palaikams „perlaidoti 
gimtojo Zemaitkienio kapinė
se" ir pranešantį, kad Šlaito 
77-to gimtadienio išvakarėse 
Čikagoje per A. Šluto ir „Mar
gučio" radijo programas bus 
skaitomi jo eilėraščiai. Gyve
nu Michigane, tolokai į šiaurę 
nuo Čikagos, tad tų programų 
negirdėjau. Tačiau neabejoju, 
kad jų rengėjai poetą Šlaitą ta 
proga tinkamai pagerbė, nors 
jau ir po jo mirties. Geriau 
vėliau, negu niekad. 

Tikrai gaila, kad niekas iš 
ukmergiškių, pažinojusių V. 
Šlaitą dar jo jaunystėje, arba 
kuris iš jo poezijos gerbėjų 
nepagalvojo parsikviesti j4 iš 
Anglijos tesktilės fabrikų dul
kių į JAV, kur su gerų žmonių 
pagalba j am būtų buvęs leng
vesnis gyvenimas. Nors po 
karo Amerikon atvykusiems 
dypukams visur gyvenimas 
buvo nelengvas, tačiau JAV 
buvo ir tebėra galima lengviau 
įsikurti kaip kitur. Man Angli
joje teko išgyventi 15 metų, 
tad žinau, ką sakau. 

Su Vlaidu Šlaitu susipaži
nau, Manchesteryje gyvenda
mas. Šlaitas, kuris t ada gyve
no ir dirbo Eccles, Lancs., kaip 
ir kiti apylinkės lietuviai sa
vaitgaliais susitikdavo Man-
chesterio Lietuvių klube. Ten 
buvo mūsų, lietuvių, centras. 
Čia organizacijos susirinkdavo 
posėdžiams, veikė savaitgalio 
lituanistinė mokykla, čia buvo 
daromi įvairūs tautiniai , reli
giniai ir kultūriniai renginiai, 

nei, vežė Gražinai. Bet nebe
suspėjo. Po to abi nuėjome į 
konservatoriją ir pranešėme 
apie įvykį Gražinos dėstytojai. 
Vėliau sužinojome, kad iš Pa
nevėžio išvežta ir Gražinos 
šeima. 

Gegužės mėnesį iš Gražinos 
gavome laišką. Ji rašė , kad su 
kitais tremtiniais ją atvežė į 
Baikalo ežero salą. Dirba žve
jų artelėje — su barkasu plau
kia žvejoti į Baikalo ežerą, 
šalta, ežeras audringas, tink
lai trūksta... Po to tenka apdo
roti sužvejotą žuvį... (Ir tai 
pianistės rankoms...). O akor
deoną, bevažiuojant į Baikalo 
salą, pavogė iš mašinos... 

Gavę antrą laišką, suži
nojome, kad akordeoną vis tik 
pasisekė surasti, po dviejų 
mėnesių jį sugrąžino Gražinai. 
Gyvenimas palengvėjo, groda
vo šokiams ir į ežerą žvejoti 
plaukti nebereikėjo. Paskyrė 
megzti ir taisyti tinklus... 

Po daugelio metų Gražiną 
Ručytę, jau Landsbergienę, 
sutikau Vilniaus Centriniame 
telegrafe. 

R e g i n a Ž u k i e n ė 
Socialinių m. d-rė 

įskaitant literatūros vakarus. 
Tokiomis progomis Anglijoje 
gyvenantys rašytojai (R. Spa
lis, K. Barėnas, kun. Gutaus-
kas-Guta, kun. Jonas Kuz-
mickis-Gailius, poetas VI. 
Šlaitas ir kiti) klubo lankyto
jus supažindindavo su savo 
kūryba. Būdamas labai kuk
laus būdo, Šlaitas pats nelabai 
mėgo savo poezijos skaityti, 
tad dažnai prašydavo mane jį 
pavaduoti. 

Mano pažintis su poetu 
Šlaitu nenutrūko ir tada, kai 
su savo šeima 1962 m. rudenį 
iš Anglijos persikėlėme į JAV. 
Čikagoje tuo metu radau ne
mažai Anglijoje gyvenusių lie
tuvių ir t apau vienas jų. Po 
kiek laiko man kilo mintis su
rengti Čikagoje literatūros va
karą, pasikviečiant poetą Šlai
tą ir kai kuriuos kitus rašy
tojus Amerikon. Anglijos Lie
tuvių klubo valdyba (kuriai 
man tada teko vadovauti), pri
tardama mano pasiūlymui, su
tiko apmokėti kelionės išlai
das bent dviems asmenims. Iš 
penkių kviestųjų rašytojų at
vykti sutiko tik du: poetas 
Šlaitas ir rašytojas Gailius 
(kun. J . Kuzmickis). 

Į C H a r e oro uostą Šlaito 
pasitikti su manim vyko poe
tas K. Bradūnas su sūnum 
Jurgiu ir Julija Švabaite-
Gylienė. J ie prieš tai su Šlaitu 
dar nebuvo susitikę ir jį pa
žinojo tik iš kūrinių. 

1969 m. lapkričio 9 d. lie
tuviško dailiojo žodžio mylė
tojai turėjo progos pirmą kar
tą Čikagoje išgirsti ir asme
niškai susipažinti su Anglijoje 
gyvenančiais lietuviais rašyto
jais ir poetu Vladu Šlaitu. Po 
oficialiosios programos Jauni
mo centro apatinėje salėje 
buvo suruoštas šaunus poky
lis. J ame dalyvavo veik visi 
Čikagoje žinomi lietuviai vei-
kėjai-kultūrininkai, kunigai, 
plunksnos žmonės, redakto
riai ir Lietuvos konsulas dr. 
Petras Daužvardis. 

Nors praėjo jau 28 metai, 
daugelis tą unikalų ir nepa
prastą vakarą dar gerai pri
simena. Jokia kita organizaci
ja ar klubas tuo laiku iš 
užsienio nekviesdavo mūsų 
rašytojų ir menininkų, jų ne
globojo, kaip šiandien daroma. 
Išskyrus, žinoma, tuos, kurie 
jau tuomet artimai bendravo 
su mūsų gimtojo krašto oku
pantais ir mielai priimdavo 
jiems peršamus apsilankyti 
solistus iš okupuotos Lietuvos 
Iki šios dienos nesu tikras, ar 
tai buvo tik supuolimas ar 
tyčinis mėginimas suardyti 
mūsų rengiamą literatūros va
karą, apie kurį skelbėme jau 
gerokai iš anksto, tad visiems 
buvo žinoma: tą pačią dieną ir 
beveik tuo pačiu laiku Čika
goje turėjo įvykti žinomo solis
to, atvykusio iš okupuotos Lie-

nęs sulaukęs. Nuoširdžiai, 
kaip broliai, pasisveikinome. 
Šlaitas atrodė suvargęs, suly
sęs. Pa ts skundėsi regėjimo 
pablogėjimu ir kad besveriąs 
vos 8" s tonus (a stone eąuals 
14 lbs.), vadinasi , vos 112 sva
rų. Pasiūlęs m a n bokalą gero 
angliško a l aus (Bitter) man 
aprodė Lietuvių namų patal
pas (poetas p a t s j a u seniai ne
begėrė — pas idarė abstinen
tas). Besikalbant prisiminė 
apsilankymą Čikagoje. Žino
jau, kad t a d a j i s tikėjosi vėl 
sugrįžo Čikagon, gal ir apsigy
venti. J is a t sakė , kad „Ame
rika manęs netraukia" . Supra
tau kodėl, be t j a m nesakiau. 
Čikagoje j is bū tų gal ir ilgiau 
pagyvenęs. Gal akys nebūtų 
aptemusios, nes ten j is gyveno 
vienišas, ka ip vienuolis, penk
tame aukšte . Nieks jo sveika
ta nesirūpino. 

Atleisk, mielas Vladai, kad 
to visko tuo la iku nesuprato
me. Tad nors dabar , Tau iške
liavus negrįžtamai, priimk 
savo jaunys tės draugų, Tavo 
gerbėjų ir poezijos mylėtojų 
nuoširdžias pas tangas Tave 
įamžinti knygoje „Vardan tos 
Lietuvos". Bent to tikrai esi 
vertas. 

L . Venckus 

tuvos, koncertas. Dieną prieš 
tai, vienas to koncertų rengėjų 
(neminėsiu pavardės) man 
paskambino telefonu ir mė
gino įkalbėti, kad atidėčiau 
literatūros vakaro programą 
vėlesniam laikui. Po to galė
sime grįžti į Jaunimo centrą. 
Aš nustebau tokiu mandagiu 
įžūlumu. Tad iš savo pusės 
jiems patariau atidėti savo 
koncerto ir su sovietų atsiųs
tuoju solistu atvykti į mūsų, 
laisvų lietuvių renginį. 

Kaip jau minėjau, poetas 
Šlaitas buvo labai kuklus 
žmogus. Štai pavyzdys. Suži
nojęs apie jau pagarsėjusį mū
sų poeto Šlaito atvykimą į Trečius metus leidžiamą sa-
Čikagą, žinomas lietuvis vers- vaitraštį k a r t u su Šilutės laik-
lininkas J.K. sumanė iš to raščiu „Pamarys", Gargždų 

LAIKRAŠČIAI TURI 
B E N D R A PRIEDĄ 

Pajūrio regiono savaitraštį 
„Vakarų Lietuva" nuo trečia
dienio plat ins 5 šio regiono 
laikraščiai. 

pasipelnyti, išleidžiant Šlaito 
ir kelių kitų lietuvių poetų 
plokštelę. Tačiau Šlaitas nuo 
to griežtai atsisakė. Cituoju 
man adresuoto laiško iš
trauką: 

„Iš šio laiško (kurį Jums 
įdedu) pats įsitikinsite, kad 
čia yra tik noras, paprastai 
šnekant, pasirodyti ir įsiam
žinti... Jeigu yra kas gero 
mūsų tremties kūryboje, tai 
šitie savaime išliks be mūsų 
kokių nors specialių pastangų. 
Ir svarbiausia, tiems, kurie 
patys rašo, apie tai nereikėtų 
iš viso galvoti". 

Paskutinį "kartą mieląjį poe
tą aplankiau 1985 m. gruodžio 
27 d. Grįždamas iš apsilanky
mo Paryžiuje, sustojau Lon
done pakeliui į Manchesterį-
Šlaitas tada gyveno Lietuvių 
namuose, Ladbroke Gardens, 
London. Nudžiugo poetas, ma-

„Banga", Kretingos „Pajūrio 
naujienos" bei Skuodo „Mūsų 
žodis" pradės platinti ir dien
raštis „Vakarų ekspresas". 

Keturių puslapių savaitinis 
priedas bus p la t inamas 32 
tūkst. egzempliorių t iražu. 

Kartu su šiais penkiais laik
raščiai p la t inamame priede 
spausdinama reklama, skelbi
mai bei informacija iš Klai
pėdos apskri t ies bei miestų. 

Dienraščio „Vakarų ekspre
sas" redaktorius Gintaras Tom
kus BNS sakė, jog leidėjai ti
kisi, kad da r šiemet „Vakarų 
Lietuvos" pr iedas išeis daž
niau ir didesnis. 

Prieš porą savaičių „Vakarų 
ekspresas" k a r t u su „Šiaulių 
kraštu" įgyvendino kitą pro
jektą. Šie laikraščiai ka r tu su 
„Respublikos" dienraščiu penk
tadieniais k a r t u platina prie
dą „TV Plius". 

Mary rkinlon dirba lakūne Delta Airlines bendrovėje, valdo didžiuosius 
MD-11 lėktuvus ir skraido tarp Seattle. Korėjos. Japonijos. Besidi-
il/iu'Hl.iina <avo lietuvių kilme, laisvalaikiu ji suruošė lietuviškos tauto
dailės parodu, kuri veikė sausio mėn Seattle priemiesčio, Bunen, biblio-
f e k n . r 



Užgavėnės Žemaitijoje (1925 m.). 

UŽGAVĖNĖS KAIME 
KUN. V. RIMŠELIS, MIC 

Anuomet mūsų kaime žiemą 
būdavo lab.ai daug sniego. 
Prisnigdavo iki langų. O nuo 
šalčio kartais tvoros sprogi
nėdavo. Sakydavom, kad tvo
ros šaudo. Vaikai nušaldavo 
ausis, nosį labai greitai. Už 
kluono buvo didelė bala. Va
sarą joje plaukiodavo žąsiukai 
ir ančiukai. Atskrisdavo ir 
laukinių ančių. O žiemą ant 
tos balos pasidarydavo didelis 
sniego laukas. 

Viduryje balos išrausdavom 
gilią duobę stambiam kuolui, 
ant kurio užmaudavom rato 
stebulę. Prie stebulės pritvir-
tindavom ilgą kartį. Gale kar
ties, pjririidavom rogutes. Su
kant stebulę, rogutės lėkdavo 
su nepaprastu greitumu. 

Užgavėn ių 
pas ivaž inė j imai 

Kažkodėl Užgavėnės būda
vo pasivažinėjimo diena. 

Gerai prisimenu užgavėnes, 
kai mes trys vaikai išvažia
vom pasivažinėti. Iš ryto važi-
nėjomės su rogutėmis. Čia nie
ko blogo neatsitiko. Tik keli 
vaikai iškrito iš rogučių ir nu
riedėjo iki beržyniuko. Duba-
nių Edvardukas, tylus ir ra
mus berniukas, visą laiką sto
vėjo toliau nuo balos ir stebėjo 
kaip vaikai važinėjasi. Jam 
atėjo mintis pasivažinėti su 
arkliais. Mudu su Ninyku jam 
pritarėm. Jeigu važiuosime, 
tai gal gausime kumeliuką, 
kurį aš visą laiką globojau. 

Iš lauko visi trys įslinkom 
pirkion. Mama triūsėsi prie 
krosnies. Visa troba kvepėjo 
keptais lašiniukais. Senelis 
sėdėjo prie lango ir stebėjo ant 
tvoros besikraipančią šarką. 
Teta Marė, pamačiusi mus, 
prabilo: 

— Tai kur dabar lėksite, 
jaunikaičiai. Šiandien Užga
vėnės. Lašinskas su Kana-
pinsku kovoja. Ar žinot, kad 
Kanapinslas laimės? Rytoj 
prasideda pasninkas. 

Ninykas ir Edvardukas ty
lėjo ir laukė, kad aš papra
šyčiau kumeliuko pasivažinė
jimui. Reikia ką nors sakyti: 

— Mes nutarėm pasivaži
nėti. Šiandien visi kur nors 
važiuoja. 

— Ar dar jums neužtenka? 
— mama tuojau įsiterpė, — iš 
anksto ryto jūs daužėtės su 
tom rogutėm už kluono. 
Džiaukitės, kad gyvi likot. 

— Tegul sau vaikai pasi-
važinėja, — atsiliepė senelis. 
— Dabar jų dienos. Arkliai 
irgi nusistovėję. Reikia ir 
jiems ristele pabėgioti. Vai
kams nieko blogo neatsitiks. 
Tik kumeliuko šiandien nega
lima kinkyti į važelį. Jis dar 
jaunas ir nepratęs kitiems 

užleisti kelią. Kumelė protin
gesnė už kumeliuką. Viktoriu-
kas rytoj an t jo galės pajo
dinėti. 

Kai įėjom į arklidę, kumeliu
kas atsigręžė ir pakrameno. 
Mandagiai jis mus pasitiko. O 
kumelė išdidi. Galvą sau lin
gavo ir į mus dėmesio nekrei
pė. J i mėgo virtas bulves. Tai 
jai nunešdavau bulvių, o ku
meliukui duonos ir cukraus, 
dabar nebuvo laiko juos šerti. 
Pasikinkėm kumelę, kuriai, 
kaip sakė senelis, reikia pra-
sibėgioti. 

Išvažiavom link Klinaukos į 
mišką. Čia mes eidavom uo
gauti ir grybauti. Visi keliai 
žinomi. Didžiojo miško pra
džioje mūsų jaunas pušynėlis. 
Čia daug grybų ypač baravy
kų. Kitoj pusėj kelio šaltinėlis, 
kuris niekad neužšąla. Norė
jom užsukti į tą pusę ir ap
žiūrėti, ar ir šiemet jis ne
užšalęs. Bet per daug sniegą 
Ne tik vasarą, bet ir žiemą 
miške labai gražu. Visos pušys 
labai paslaptingos. Dieną ir 
naktį jos baltos. Sniegu apsi
vilkusios jos atrodo kaip mil
žiniški žmonių paminklai. O 
eglės, tai kaip baltos šmėklos 
be galvų. Vienas keliukas per 
mišką didelėm eglėm apaugęs. 
Baugu darosi jas pravažiuoti. 
Atrodo, kad pateksi į kokį bal
tą piramidžių pasaulį. 

Ar t i vilkų 

Pasukom didžiuoju keliu to
liau į mišką, kur iš viensėdžio 
Nemeika rudenį medžioja. Bu
vo visur tyku, važiuojant tuo 
keliu. Bet staiga kumelė pra
dėjo nerimauti. Sustojom ir 
dairėmės į visas puses. Visur 
miškas, ir nieko kito nepama
tysi. Kumelė pradėjo prunkšti. 
Advertukas atkreipė mūsų dė
mesį: 

— Ar matot, kaip kumelė 
karpo ausimis. Ji kažką nu
jaučia. Čia kur nors netoli gali 
būti visa vilkų ruja. Prieš Ka
lėdas po Jakšto tvartu vilkas 
prasikasė sau skylę ir pasiga
vo paršiuką. Dabar per šalčius 
vilkai labai išalkę. Čia Nemei
ka ant pušų aukštai pasidaro 
sau namuką ir naktį laukia 
vilkų. Jis čia daug jų yra nu
šovęs. 

Ninykas visą laiką tylėjo. 
Jis tik dairėsi aplink. Paskui 
pradėjo rodyti į eglių pusę, 
kur vasarą būdavo siauras ke
liukas: 

— Žiūrėkit, va, ten žemai 
šakos juda. 

— Kitoj pusėj taip pat juda, 
— pastebėjo Edvardukas. 

Kumelė pradėjo vėl prunkšti 
ir nerimauti. Man jau baugu' 
pasidarė. 

Nuotr. Balio Buračo 

— Mes negalim toliau va
žiuoti, negalime ir čia stovėti. 
Važiuokime namo. Man čia 
baisu darosi, — prisipažinau 
draugams. 

Apsisukom ir greita risčia 
skubėjom išlėkti iš miško gilu
mos. Ninykas su Edvarduku, 
atgal atsigręžę, vis stebėjo, ar 
kas mūsų nesiveja. 

— Niekas paskui mus ne
važiuoja ir niekas mūsų nesi-

P e l e n ų d i e n a 

Namie liko t ik senelis su 
mumis. J i s tur i prižiūrėti gy
vulius. J is paaiškino, kad gy
vuliams nereikia pasninkauti: 

— Jie neturi sielos, kokią 
turi žmogus. J i e numiršta, ir 
viskas jiems baigta. O žmogus 
ir po mirties gyvens. Taip mo
ko kunigai. Šiandien Švenčio
nyse turgus, kaip paprastai 
trečiadienį. Žmones eis ir į 
bažnyčią. J iems kunigai bars
tys pelenus ant galvos. 

— Mūsų pakrosnėj yra daug 
pelenų ir žarijų. Ar nereikia ir 
mums jų ant galvos užpilt? — 
paklausiau senelį. 

— Mūsų krosnies pelenai 
irgi yra šventi, bet ne tokie, 
kokius kunigai ant galvų bars
to. Mūsų pelenai ir žarijos yra 
man pypkei užkurti. Jie pas 
mus saugojami nuo Didžiojo 
Šeštadienio. Kai ateis Didysis 
šeštadienis, j u d u parnešite iš gaus. Mama užklausė: 
bažnyčios šventos ugnies kem
pinėje. Tą ugnį vartosime per 
visą metą ir neleisime jai pe
lenuose užgesti. Ji šventa ug
nelė, o pelenai žaizdas gydo. 

Man labai aišku buvo, kad 
pelenai gydo žaizdas. Kai pra-
sikirtau kojos didįjį pirštą, ka
podamas malkas, tai tą žaizdą 
pagydžiau pelenais. Senelis 
pasakojo mums rimtus daly
kus, o Ninykas visai nesiklau
sė. Jis piešė prie stalo paukštį. 
Jis sakė, kad tai bus višta. Jis 
dažnai piešdavo vištą, bet nie 

matyti, kaip tenai gyvuliai gy
vena. Bet man sakė joti tik iki 
didžiojo miško. J au prajojau 
mūsų lauką, kur grikius su 
Ninyku pernai rovėm. Čia ne 
taip toli, kitoj pusėj kelio, per
nai senelis avižas sėjo, o aš 
j am biržyjau — brėžiau su ko
jomis tas vietas, kur grūdai 
krito. O tenai vilkadjobių di
dieji šniūrai. Seniau kažkada 
vilkai turėjo sau duobes išsi
kasę. Mūsų kaimo žmonės jų 
vilkiukų nenužudė, tai tais 
metais ir vilkai buvo geri. Jie 
nė vieno ėriuko neužpuolė. O 
kai Nemeika devynis vilkiu
kus pasigavo, tai tais metais 
vilkai jo visas avis išpjovė. 
Visi tie prisiminimai ėjo labai 
aiškiai, kol sugrįžau namo. 

Ką j i e m a t ė t u r g u j e 

Namie radau patėvį ir ma
mą, j au parvažiavusius iš tur-
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LEIDĖJAS 
R E M I G I J U S MISIŪNAS 

veja. Šiandien mes tik vieni po kaip j is negalėjo vištai galvos 
mišką važinėjom, — aiškino nupiešti. Jo višta išeidavo vis 
Edvardukas. — Dabar dar begalvos, 
šviesu, išvažiavus iš miško. 
Mes galime dar nuvažiuoti iki 
Kretuonų kaimo. Jei bus gali
ma įvažiuoti į Kretuonų ežerą, 
tai dar galime per ežerą per
važiuoti. Pamatytume salas ir 
žuvaujančius. Rytoj prasideda 
gavėnia, tai bus ant ežero žu
vininkų. 

G a u s i u kume l iuką 
pas i jod inė t i 

kad po 
gyvulius 

Senelis atsiminė, 
pietų atėjo laikas 
pašerti. 

— Mes dar nieko nevalgėm, 
bet gyvuliai visada tuo metu 

Taip ir nutarėm pravažiuoti yra pašeriami, — senelis 
mūsų kaimą ir dar nulėkti į mums lyg ir teisintis pradėjo. 
Kretuonų ežerą. Tai nedaug Šiandien jau pasninko diena. 
kelio. Tik vienas kilometras. 
Paraginom kumelę pralėkti 
visu greičiu mūsų kaimą. Kai 
privažiavom mūsų namą, tai ji 
visu greičiu pasisuko į kie
mą. Visi mes iškritom iš ve
žimo. Ninykas su galva pa
taikė į stulpą. Edvardukas į tą 
patį stulpą trenkė su dešiniu 
keliu. Man laimingai pasisekė 
išsilaikyti už vadelių. Ninykui 
kraujai bėgo iš nosies, o Ed
vardukas negalėjo kojos pri
minti. Taigi tos dienos 
džiaugsmas baigėsi labai liūd
nai. Dėdė Antanas juokėsi iš 
mūsų: 

— Gyvi likot, vyrukai. Rytoj 
pradėsite gerai pasninkauti. 
Gerai, kad stulpo neišvertėt. 
Kumelė geriau žino už jus, 
kur jos namai. 

Užgavėnių 
pas i l inksmin imai 

Vakare visas kaimas pra
dėjo triukšmauti. Nemickas 
atsinešė armoniką — bajaną. 
Jį parsikvietė kaimo jauni
mas. Jie jau iš anksto buvo 
nutarę suruošti Užgavėnių 
kuokinę. Atėjo keletas jaunų 
vyrukų ir mergaičių iš kitų 
kaimų. Iki vidurnakčio jie šo
ko, dainavo. Mama mūsų su 
Ninyku neleido tenai pažiop
soti, sakė, kad Ninykas su to
kia nosim turi būti namie. 

— Rytoj prasideda Gavėnia. 
Reikės atgailoti ir pasninkau
ti. Dėkokit Dievui ir savo an
gelams sargams, kad gyvi iš-
likot. Galėjo vilkai užpulti. 
Galėjot užsimušti prie to stul
po. O kas gelbėjo? Ar ne ange
las sargas? 

Rytojaus diena visai kitokia. 
Ninyko nosis jau nesutinus. 
Galvojau, kad tie angelai sar
gai pagydė. Su Ninyku nu
tarėm, kad tie angeliukai, ku
rie parodyti prie Marijos kojų, 
nuo vilkų neapgintų. J ie dar 
maži. Pelenų diena labai keis
ta diena. 

Nežinau, ką mes turėtume 
užvalgyti. Kai jie parvažiuos 
iš turgaus, tai mama ką nors 
paruoš. O dabar, kol aš pašer
siu gyvulius, tu, Viktoriuk, ap
sivilk šiltai. Tu galėsi savo 
kumeliuką prajodinėti. Jis jau 
nusistovėjęs per tas kelias die
nas. Maža ristele nujok iki 
didžiojo miško. 

To aš tik ir laukiau. Tuojau 
susiradau cukraus gabalėlį ir 
duonos gabalą. Kumeliukas 
mandagiai duoną ir cukrų iš 
manęs paėmė. 

Lauke be galo gražu. Visur 
balta ir labai šviesu. Saulė, 
pro debesėlius prasikišusi, vis 
į mane žiūri, kaip aš joju. 
Kairėje ežeras visas baltas. 
Raistas prie ežero, kur vilkai 
mūsų telyčią sudraskė, užša
lęs. Būtų įdomu nujoti ir pa-

— Turbūt išalkot? Mes šiek 
tiek ilgiau užtrukom turguje. 
Tiek daug pažįstamų sutikom. 
Pusę dienos galėjot papasnin
kaut i . Viešpats Jėzus tyruose 
išbuvo nieko nevalgęs ir ne
gėręs keturiasdešimt dienų ir 
naktų. O mes vis dar turime 
ką valgyti. Va, parvežėm viso
kių gėrybių ir dar silkių. 

Patėvis pradėjo mums pasa
koti, ką jie turguje matė: 

— Tokių išdaigų dar nesu 
matęs. Kai tik nuvažiavom, 
tai j a u turgus buvo pilnas 
žmonių. Gimnazistai šiandien 
neturėjo pamokų. Visi žmonės 
stebėjo paukščių karą. Aplink 
skraidžiojo kuosos ir varnos 
su lenkiškomis ir lietuviš
komis vėliavėlėmis. Kas joms 
tas vėliavėles prie kojų pri
rišo, tai taip ir neaišku. Gir
dėjau kalbant, kad mūsų lie
tuviukai gimnazistai naktį 
bažnyčios varpinėje prisigau
dę kuosų ir varnų ir joms pri
raišiojo tas vėliavėles. O dabar 
nuo ankstaus ryto jos viena 
kitą puola su didžiausiu 
tr iukšmu. Gimnazistai sako, 
kad tai yra karas lietuvių su 
lenkais. Ko tie vaikai neprasi
mano! 

Kai mes klausėmės pasako
jimo apie paukščių karą, Ni
nykas vis dar piešė vištą. Teta 
Marė, priėjusi prie Ninyko, 
pradėjo jį kalbinti: 

— Tu, vaikeli, vis tiek nenu
pieši vištos su galva. Geriau 
pradėk piešti gaidį. 

Man vis sukosi galvoj min
tys, kaip tie gimnazistai su
gaudė tiek daug kuosų ir 
varnų ir kaip joms pririšo 
vėliavėles. 

O tų Užgavėnių niekad ne
pamiršiu, nes Edvarduko kelis 
tik tiek sugijo, kad jis galėjo 
vaikščioti, šlubuodamas ir su 
lazdele. 

„Žiburėlio" mokyklėlės auklėtinis Lukas Siliūnas 
Nuott Eugenijaus Butėno 

Tarp po Antrojo pas. karo 
Vakarų Vokietijoje dirbusių 
išeiviškos knygos leidėjų buvo 
nemažai mįslingų asmenybių. 
Viena tokių — Antanas Urbo
nas. Nieko nežinoma apie jo 
gyvenimą Lietuvoje. Taip pat 
tegalima spėlioti, kas jį paaki
no užsiimti leidyba išeivijoje. 
Gal „kalta" buvo Ravensburgo, 
kur A. Urbonas praleido pir
muosius pokarinius mėnesius, 
literatūrinė aplinka, nes čia 
gyveno Barnardas Brazdžio
nis, Gražina Tulauskaitė, 
Benys Babrauskas, Antanas 
Gustaitis ir kiti rašto žmonės. 
Gal A. Urbonas prisidėjo ir 
prie Ravensburge 1945 m. 200 
egz. tiražu išspausdinto B. 
Brazdžionio redaguoto leidinio 
„Mūsų kryžiaus keliai" pasiro
dymo? 

Kaip ten bebūtų, tvirtai te
galima pasakyti tik viena — 
1945 m. rudenį pasirodė pir
moji A. Urbono, kartu su Ra
vensburgo lietuvių kunigu A. 
Juška, išleista knyga — S. 
Ylos maldaknygė „Apsaugok, 
Aukščiausias". Amžininkų at
siliepimu, tai buvo moderniau
sia ir labiausiai pritaikyta 
išeivio dvasiai maldaknygė. 
Knyga turėjo kietus, gražius 
drobinius viršelius ir išspaus
dinta su visais lietuviškais 
ženklais, kas buvo reta tuo 
metu. Pelnas, gautas už mal
daknygę, pagal susitarimą su 
autoriumi, buvo skirtas pa
bėgėlių šelpimui. 

Veikiai — 1945 m. gruody — 
A. Urbonas išleido dar vieną 
knygą B. Brazdžionio eilių rin
kinį „Svetimi kalnai", kritikų 
pavadintą klajoklių tremtinių 
poetišku dienynu. Į nedidelio 
formato, 190 psl. knygą buvo 
sudėti 154, 1943-1945 m. 
parašyti, eilėraščiai. 

Ir ši B. Brazdžionio knyga, 
kaip ir visi jo rinkiniai, tapo 
įvykiu lietuvių literatūroje. Už 
„Svetimus kalnus" kaip už 
geriausią 1946 m. (matyt, 
buvo orientuotasi į rinkinio 
pasirodymą rinkoje) išeivijoje 
išleistą knygą, poetas 1947 m. 
vasario 17 d. Tiubingene gavo 
pirmąją LTB Švietimo valdy
bos literatūrinę premiją. Taip 
rašytojas tapo paskutiniu ne
priklausomos Lietuvos Švie
timo ministerijos premijos už 
geriausią 1939 m. kūrinį — 
„Kunigaikščių miestas" — ir 
pirmosios išeivijoje atgaivin
tos premijos laureatu. 

Knygos 5,000 egz. tiražas 
buvo išgraibstytas. Leidėjas 
negalėjo patenkinti visų no
rinčiųjų pageidavimus ir, ma
tyt, yra tiesos žinioje, kad 
Šiaurės Vokietijoje anoniminis 
leidėjas be autoriaus sutikimo 
ir žinios, pasipelnymo tikslais, 
išleido antrąją knygos laidą. 

1946 m. vasaros pabaigoje 
A. Urbonas paskelbė E. Kutor-
gaitės redaguotą „Lietuviškai 
prancūziškai — anglišką 
žodyną". Tokia knyga buvo 
reikalinga, išeiviams bendrau
jant su okupacine valdžia ir A. 
Urbonas juto reikalą pagelbėti 
tautiečiams. Deja, tas jam ne
labai pavyko, nes žodynas 
buvo prastai parengtas. Ne
žinia, kas buvo jo autorius, — 
buvo teigiama, kad E. Kutor-
gaitė turėjo per trumpą laiką 
pertvarkyti nevykusiai pa
ruošto žodyno medžiagą. 
Spaudoje net pasitaikė karčių 
žodžių, jog šis žodynas — 
„bizniavimas" mokslo daly
kais. 

Taip pat 1946 m., bet 
kažkodėl nebe prancūzų zo
noje, kur iki tol dirbo, bet jau 
amerikiečių. Štutgarte. A. Ur
bonas išleido dar vieną knygą 
— debiutinį Alės Rūtos Na-

kaitės eilių rinkinį JBe tavęs". 
A. Veščiūno iliustruota knyga, 
berods, buvo išleista 5,000 
egz. t iražu ir visas šis kiekis 
buvo išparduotas. 

1947 m. A. Urbonas pa
skelbė tik vieną, tačiau neeili
nę, knygą — Jurgio Baltru
šaičio ankstyvosios kūrybos 
rinktinės vertimą „Žemės pa
kopos: elegijos, giesmės, poe
mos". Žinia, tokia knyga su
laukė dėmesio ir su ja susijusi 
gan įdomi istorija. Ją perskai
tęs, Vincas Krėvė laiške Jonui 
Aisčiui atsiminė, kad kaž-
kados J . Baltrušaitis j a m 
sakė, galvojęs gauti Nobelio 
premiją už savo lietuviškų 
eilių rinkinį. Patyręs tai , J . 
Aistis užsidegė idėja pristatyti 
J . Baltrušaitį Nobelio premi
jai , tačiau vyresnysis kolega 
ataušino jaunesniojo karštį. V. 
Krėvės galva, premiją įgalėjo 
gauti tik pate J. Baltrušai t is 
gyvas būdamas, be to, ir ta i 
vargu, nes jos teikėjai nebūtų 
drįsę to padaryti, bijodami 
Maskvos reakcijos. Senojo 
rašytojo nuomone, jeigu kas iš 
lietuvių rašytojų galėjo gauti 
Nobelio premiją, tai vien gyve
nant i s okupuotoje Lietuvoje, 
jeigu tik tarp jų būtų pasitai
kęs talent ingas. 

„Žemės pakopos" buvo pa
skut inė A. Urbono išleista 
knyga. Taigi, per trejetą darbo 
metų j is išleido penkias kny
gas. Atrodo, kone visas j as 
lydėjo komercinė sėkmė. J a u 
minėta, nežinia kuo A. Urbo
nas vertusi Lietuvoje, tačiau 
išeivijoje jo leidybinė veikla 
buvo gan profesionali. Tiesa, 
kiek žinoma, leisdamas pasku
tinę knygą, j is vėl turėjo pa
galbininką kaip ir spausdinda
mas pirmąją. Šiuokart ta i 
buvo J . Kapočius. 

Atrodo, kad A. Urbonas puo
selėjo didesnius leidybinius 
planus. Jo knygose net yra lei
dybinis ženklas, kur pavaiz
duota Laisvės statula su 
raidėmis A. ir U. iš abiejų jos 
pusių. Deja, tegalima tik 
spėlioti, kodėl A. Urbonas pa
s i t raukė iš leidybos 1947 m. 
Ir — koks tolimesnis jo liki
mas. 

Ir kol kas pasakojimą apie 
A. Urboną galima pabaigti 
perfrazuojant Cezarį: atėjo, 
išleido penkias įdomias kny
gas ir išėjo. Gaila. 

I S T O R I J O S ŠALTTNIV 
KNYGA 

Vasario 10 d. Vilniaus uni
versiteto bibliotekoje visuome
nei pristatytas reikšmingas is
torijos šaltinių leidinys „Lietu
vos Metrika: 4-oji Teismų bylų 
knyga". Senojo universiteto 
Baltojoje salėje taip pat atida
ryta paroda „Herbas Lietuvoje 
XIV-XX a." iš universiteto 
muziejaus bei bibliotekos fon-
dų. 

Naujame leidinyje išspaus
dinti Lietuvos Metrikos 4-
osios Teismų (valdovo) knygos 
protokolai. Ši knyga — tai 
XVI amžiaus paskutiniojo de
šimtmečio „Teismų bylų kny
gos" kopija, kurioje įrašytos 
bylos, nagrinėtos Didžiojo Lie
tuvos Kunigaikščio teisme 
1522-1530 metais. Iš viso pa
teikiami 525 aktai gudų ir lie
tuvių kalbomis. 

Leidinio įvade dokumentai 
išsamiai aptarti lietuvių ir 
rusų kalbomis, taip pat t rum
pai apibendrinami angliškai. 

Knygos leidimą finansiškai 
parėmė Lietuvių fondas bei 
Lietuvos valstybinis mokslo ir 
studijų fondas. 'Elta) 
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IŠ ISTORIJOS PAVOGTIEJI 
PUSLAPIAI 

jšis dokumentų, faktų ir 
prisiminimų rinkinys pasako
ja, kas Bažnyčios persekiojimo 
metu nebuvo užfiksuota 'LKB 
Kronikos' leidinyje. Tų dienų 
dalyviai žinojo, kokia didele 
yra kompartijos ir KGB prie
vartos mašina. Tai buvo bibli
nis Galijotas, pasiryžęs sunai
kinti Lietuvą ir Bažnyčią. Tie. 
kurie ryžosi išeiti į atvirą kovą 
su šiuo Galijotu, buvo tokie 
apgailėtinai maži ir silpni 
kaip Dovydas, bet jie turėjo 
tikėjimą ir pasitikėjimą Ap
vaizda. Jie nebuvo užsibrėžę 
tikslo nugalėti, tik papras
čiausiai j au tė sąžinės ragi
nimą ginti tiesą, tikėjimą ir 
Bažnyčią", — taip „Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos 
11" tomo, išleisto 25-mečiui 
paminėti (1972.03.19 — 1997-
03.19), pratarmėje rašo arki
vyskupas Sigitas Tamkevi-
čius. 

Puslapis po puslapio, pa
straipa po pastraipos atsi
skleidžia nauji duomenys, fak
tai, skaičiai, įvykiai. Atsiveria 
tie užsislaptinę nematomojo 
prieškomunistinio fronto eili
niai kariai. Ryškėja ryžtingųjų 
dvasinės kolonos karininkų 
paveikslai. Kas jie? Ne be rei
kalo ark. S. Tamkevičius juos 
pavadino „apgailėtinai maži ir 
silpni kaip Dovydas": ujamos, 
persekiojamos beginklės se
selės, niekinami ir kalinami 
kunigai, nepastebimi didžiulės 
sovietmečio mašinos krum-

'. pliaračiuose jau lamdyti kali
niai, tie kieti kaip plienas 
sraigteliai. J ie, prikaišioję 
savo pasiaukojama drąsa, ryž
tu ir kantrybe akmenų į tos 
milžiniškos mašinos ratus, 

. kartu su milijonų kitų žmonių 
;pa"Stangomis, ypač Dievo pa
laima ir Mergelės Marijos 
nuolatine globa, privertė ne
nugalimą sovietinį monstrą ne 
tik sustoti, bet ir visu lieme
niu sugirgždėti ir galop — 

• sugriūti. Beginklė, tyli, kantri, 
be jokių šautuvų ir storų pini
ginių, be premijų ir garbės 
raštų! Nuostabi jėga! Lygiai 
kaip Dovydas iš laidynės ak
menuku paleidęs į Galijoto 
smilkinį... 

...Nejučiomis kyla iš slap
čiausių KGB archyvų datos, 
pavardė, dokumentų eilutės, 
ryškėja pragariškos mašinos 
juodos pastangos sunaikinti 
Lietuvos pasiryžėlių valingą 
norą: pranešti pasauliui žinią, 
paskleisti tiesą apie kankina
mus lietuvius, persekiojamus 
vaikus, terorizuojamus tėvus, 
slapčiomis deginamas bažny
čias, išniekinamą Švenčiau
siąjį, visokio plauko vagystes 
ir įsilaužimus, žudynes ir kra
tas. Jie, nepaisydami pavojų, 
Sibiro, savo noru neatsisako 

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 

KRONIKA 
11 

kalėjimų, bet toliau platina 
tiesos žodį, stengiasi iš pasku
tiniųjų atskleisti klastingos ir 
melagingos sovietmečio spau
dos, radijo ir televizijos laidų 
propagandos kėslus. Tos lip
nios ir painios tarsi voratin
klis saugumiečių žudikiškos 
užmačios, tamsūs planai, ku
riems išleisti milijonai, pasa
kiškos lėšos, panaudota tokia 
neapsakomai didžiulė armija 
puikiai ištreniruotų, sočiai pa
maitintų ir šiltais kailiniais 
aprengtų tamsiųjų rūmų ža
liūkų. Tačiau tų geležinio Fe
likso per tiek metų mankš
tinta lietuviška komanda vis 
viena nepajėgė iš pagrindų, iš 
esmės sunaikinti, sutrypti ir 
palaužti nematomojo fronto li
nijų. Tamsiųjų saugumo rūmų 
tarnai suėmimais, tremtimi, 
teismais šiek tiek susilpnino, 
išskainiojo vieną po kito pa
grindines spaudos darbuotojų 
gretas: nesibaigiantys KGB 
pogromai, gaudynės, sekioji
mai, nesiliaujančios kratos. 
Maskvos KGB geležinis 

įsakymas: truks plis surasti ir 
sunaikinti „Kronikas" neįvyk
dytas! Juk „LKB Kronikos" ir 
kiti pogrindžio leidiniai griau
na raudonosios propagandos 
statomus melo rūmus. Koks 
apmaudas. įtūžis ir vis viena 
nesėkmė!.. Šitokia jėga, šito
kios šėtoniškos, gudriai spren
džiamos pasalos, žabangai, 
nuodijimai, surežisuotos ava
rijos, budinčios mašinos, tyko, 
stebi po visą Lietuvą iš
barstyti išdavikai sekliai, 
įrengti stebėjimo punktai, 
įtaisyta automobiliuose, bu
tuose pasiklausymo aparatū
ra. Deja! „K -onikos" net po jų 
vyr. redaktoriaus kun. S. 
Tamkevičiaus suėmimo kaip 
ėjo. taip ir toliau buvo lei
džiamos. Tamsieji rūmai, 
prieš kuriuos Vladimiras Ilji-
čius Leninas kadaise stovėjo 
ranką ištiesęs Vilniuje, per
galės negalėjo švęsti. „Su
semti" viso slapto pogrindžio, 

•\rkiw~k Sigitas Tamkevičius su ..Lietuvos Našlaičių globos" komiteto 
nariu Albinu Smolinsku ..Seklyčioje". 

nugalėti nematomojo fronto 
karių nepasisekė, nes už nu
garų stovėjo nepalaužiama 
Kristaus jėga, ypatinga glo
bėja — Švč. Mergelė Marija. 

459 puslapių naujai ke
tvirčio amžiaus sukakčiai pa
sirodžiusi knyga (ją galima 
nusiuntus 20 dol. Tarpdiecezi-
nei Katechetikos Komisijos 
leidyklai, Kaunas. Rotušės a. 
23.- parsisiųsdinti paštu) 
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika 11" — tarsi antausis 
toms beviltiškoms KGB pas
tangoms ir kartu tarsi nenu
galėtos Bažnyčios, tikėjimui 
pasišventusių ryšininkų, per
rašinėtojų, platintojų, drąsių 
gaventojų per Atlantą, išti
kimų savo tėvynei Vakarų pa
saulio pasišventėlių lietuvių 
triumfas. Tai slaptojo karo ar
mijos laurų vainikas, kurio 
kariai, net patys nesitikėdami 
galutine pergale, nugalėjo, 
laimėjo ir pasiekė tokį, regis, 
nepasiekiamą tikslą — Ne
priklausomos Lietuvos dienas, 
kai jau oficialiai leidžiami ka
talikiški leidiniai, spausdina
mos knygos ir iš griuvėsių, 
voratinklių ir sąšlavų krūvos 
kyla naujos bažnyčios, stiebia
si atnaujinti bokštai, puošiasi 
naujais labdaros pastatais ir 
įstaigomis visa Lietuva. Argi 
ne stebuklas? Argi tie, kurie 
vežė lėktuvais, ėjo per saugu
mo užkardas, drebėdami palė
pėse, slaptavietėse spausdino, 
kauškino naktimis ir dienomis 
plono, rūkomo popieriaus lapą 
po lapo „Kronikos", malda
knyges ir verstines religines 
knygas, veltui dirbo? Veltui 
nėra nė vienos kančios ir pa
stangos. Palaimintas vargas, 
prakaitas, iškentėta baimė, 
praeiti gulagai ir patirtos 
kančios tardymo kabinetuose! 
Ne veltui kunigai, seselės, 
savilaidos knygų platintojai, 
spausdintojai ir redaktoriai 
plušo, tupėjo karceriuose ir 
kentė pažeminimą, priespau
dą, panieką. Dėkui Dievui už 
laisvę, nepriklausomybę, lais
vą spaudą, bet ir už tą ilgą, 
karčią ir didžio sielvarto, 
gėdos ir paniekos mūsų ge
riausiems tautos sūnums ir 
dukroms ištvermės, aukos ir 
išmėginimų mokyklą, kurios 
uolūs mokytojai Dievo malone 
buvo žiaurūs enkavedistai, 
rėksmingi, o kartais ir kultū
ringesni tardytojai. Dėkui Die
vui ir tiems tautos žudikams, 
nes ir per juos aukščiausias 
mokė ir tebemoko mūsų tautą 
nešti kasdienos ir nūdienos 
kryžių. Tik tesibaigia vieną 
sykį tos karčios pamokos, kad 
tauta galėtų pailsėti. Tik kas 
gi kentės, jei ne tie, anot arki
vyskupo, „apgailėtinai maži ir 
silpni kaip Dovydas"? 

Graži ir prasminga šios kny
gos pratarmės pabaiga: „Labai 
norėčiau, kad ši knyga skaity
tojui ne tik papasakotų apie 
netolimą praeitį, bet ir pa
žadintų jo širdyje atsakomybę 
už šiandienos b u rytdienos 
Bažnyčią ir Liet 'vą. Anuo
met blogis buvo atviras, todėl 

lengviau buvo nuo jo nusi
gręžti ir su juo kovoti. 
Šiandien daug kur demonas 
yra apsimetęs šviesos angelu 
ir daugelis nemato reikalo 
grumtis, kad laimėtų Tiesa ir 
Gėris". 

Tad telaimi Gėris ir Tiesa 
ne tik mūsų Lietuvoje, kiek
vienoje lietuvio, kurie išsi
barstę po visus penkis že
mynus, širdyje, bet ir mūsų 
kasdienos darbe, mintyse, už
mojuose ir visoje mūsų atei
tyje... 

Gaila, kad šioje ir daugelyje 
kitų Lietuvoje išleidžiamų 
knygų ligi šiolei nežymimos 
parsisiųsdinimo kainos kana-
diškais, amerikietiškais ir ki
tokia valiuta kainos, kad ne
nurodomi adresai ar kokia 
nors patogiausia lietuviškų 
užsienyje knygų platinimo 
agentūra. 

Kun. K. J . Ambrasas , S J 

Veikia nuo 
ižAJtfJUJZM/ffl 1921 m. 
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pokvlių salės - tinka įvairioms progoms 
Puikus maistas, 

geriausi gėrimai, 
malonus 

aptarnavimas 
35 iki 40 svečių 

BordemecPam 

W 
40 iki 60 svečių 

A I I O H tOOM 
60 iki 100 svečių 

100 iki 135 svečių 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

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

pamokos) 

fUHft KCM 

CLASSIFIED GUIDE 

125 iki 175 svečių 

TISUI MII* 
225 iki 550 svečių 

Pasikalbėkime ilgiau! 
$0.48 
kainuoja 

minutė 
pokalbio 
telefonu 

^ su Lietuva 

Puiki proga moteriai, teisėtai atvyku
siai į JAV. mokančiai virti ir namu 
ruošos darbus, įsikurti šiame -<-ašte. 

Rašykite: VTUa St. Joseph 
P.O.Box15S 

Thompson, Ct 06277 

Išnuomojamas apsttdomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 67 & Kedzie 
apyl. $355 į mėn. + ,,security". 
Tel. 7 7 3 - 7 7 8 - 1 4 5 1 . 

Parduodamas namą*. Summit. I L, 
mūrinis. 3 mieg. kamb., "raised ranch"; 
2 auto. garažas; ištisas rūsys: 
atremontuotas vonios kamb.. atnaujintos 
spinteles, kietmedžio grirulys. Skambinti 
tel. 708-349-6168. Kalbėti angliškai 

Ieškau auklės 7 mėn. 
mergytei 3 arba 4 
dienas savaitėje. 

Tel. 773-778-2097. 

Uatuvop parduodame*6 kamb. labai gerai 
įrengtas. 160 m*, butas Putvinskio gt. 
Kaune. Taip pat parduodamas 4 kamb. 
gerai įrengtas. V12 m2, butas Palangoje. 
Butai gali burti parduoti su baldais. 
Skambinti: (906) 764-9213 Toronto, 

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

English speaking 
caregivers. 

Call 630-585-7370 

INCOME TAX 
SERVICE 

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

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

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

Tel. raštinė 706-424-4425 

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

VVAGNER 
MASINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patifrmas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

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

y\Jj^. Noringa Inc. su Na*. Pr. Marijos Seserimis 
- O •— organizuoja ir praveda stovyklas A#f> 
"fr * ' Neringos stovyklavietėje Vermonte l T T 

1998m. NERINGOS STOVYKLOS 
LIETUVIU KALBA i Birželio 21-27 d. - Jaun uoliams 17-20 metų 

- — ' Birželio 28-tiepos 11 d. - Vaikams 6-10 metų 
Liepos 12-26 d - Vaikams 10-16 metų ^ _ ^ 
Liepos 26-rugpiūčio 1 d.- Šeimoms su jaunais vaikučiais *-^^ 

ANGLŲ KALBA - LIETUVIŲ KILMĖS (io'/l 
RugptCičio 2-15 d. - Vaikams 7-16 metų 
Rugpiūčio 19-23 d. - Šeimoms su jaunais vaikučiais 

£3 Q INFORMACIJA • REGISTRACIJA J kreiptis pas Daną Grajauskaite 
66 Salisoury Rd «2. Watertown MA 02172 

tel: 617-923-4583 e-mail: neringaiOyahoo.com 

ĮVAIRDS NEKILNOJAMO TURTO 
ELEKTROS 

IVEDtMAi—PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiesty Dirbu greitai. 
garantuotai ir sąžiningai 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

TTI^ITrs. lauko priežiūros darbų Jland-
scaping/maintenance) bendroves savi
ninkas. VVashlngton, D.C.. ieiko darbi
ninko, kuns gaMtų atlikti lauko priežiūros 
darbus. Pradinis mokestis $6 t valandą. 
Galima dirbti 10-12 valandų per dieną su 
viršvalandžiais. Reikalingas darbo 
leidimas. Suteikiamas pigus butas - $130 
meneaui. Kreiptis tel. (202)244-2373. 

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS. 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 West 95th Street 

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

GREIT PARDUODA 

P RE/MAX 
REALTORS 

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

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

DAŽYMAS / DEKORAVIMAS Co. 

DAŽYMAS • STALIAUS DARBAI* 
TAPETAVIMAS • PLYTELIŲ 

KLIJAVIMAS • DRAUDIMAS • 
REKOMENDACIJOS* DAUGIAU 

.KAIP 15 METU PATIRTIS* 

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

GznMfc KMIECIK REALTORS 
' M 7922 S.Pulastd Rd. 
£A. 4365 S.Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

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

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

aiiuminiaus ir kt. Turiu darbo 
apd raudą. R.Jankauskas, 

tel. 708-728-0208 

Nanny. Į>ousekeeper live-in. 
Best įob and salary is yours if you 

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

Call my office, tel. 630-466-7828 

REALMART II, Ine 
6602 S. Pulaski Rd. 
ChicagoJL 60629 

BALYS BUDRAmS 
Broker Assoctate 

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

skambinkite 
B U D R A I Č I U I 

But. 7734(54100 
FM. 773-585-3997 Piger 773-3084307 

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir virtu

vių įrengimas, priestatai; kerami
kos plytelės; „sidthgs-*, „softits", 

decks", „gutters. plokšfi ir„shingie' 
stogai; cementas, dažymas. 

Tunu darbo draudimą. 
S.Benetia Tel. 830-241-1912 

AMBCR CONSTRUCTION CO. 
Dengiami stogai, kalamas „siding", 
atliekami cemento, „piumbing/' bei 

kiti namų remonto darbai. 
.Licensed, insueed, bonded" 

Skambinti Sigitui: 
Tel.: 773-767-1929 

ACCENT REALTY 
5265 West 95tfi Street 

Oak Lawn, Illinois 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 

R e s u l t s 
(773) 586-5659 office 
(773) 650-8001 page 

Pirkti 
kalba lietuviškai 

ANDRIUS PLIENAS 
Nekilnojamo turto specialistas Parduoti 

skambinkite dabar 

MOVING 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

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

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

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

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

ALL CARE 
Employment Agency 
Te l . 773-736-7900 

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAPAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

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

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

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

JĮ] 
BAKFFOR 

V3t 

KAVINE 
350 N. Clark, Chicago, U 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgali uždaryta 

file://�/rkiw~k
http://neringaiOyahoo.com


9 JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona šmulkMenė 
2711 VVest 71 st Street, Chicago, ūlinois 60629 

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

KONTRAKTORIAUS — RANGOVO 
PASIRINKIMAS 

MEDICARE TEIKIAMA 
NAUJA PAGALBA 

Su 1998 m. atėjo pirmojo 
praplėstų Medicare paslaugų 
(benefits) banga, kuri gali pa
gerinti gyvenimą vyresniems 
žmonėms. Nuo š.m. sausio 1 d. 
leidžiami reguliarūs tyrimai, 
kurie gali susekti vėžį kuo 
anksčiau, kol gydymas yra 
lengvesnis ir pigesnis (pvz., 
mamogram, pap smeare, colo-
rectal ir kt.). Pernai tie Medi
care papildomi patarnavimai 
buvo įrašyti į šių meų biu
džetą. Pradedant liepos 1 d., 
Medicare apmokės cukraus 
tikrinimą ir cukralige sergan
čius ligonius pamokys, kad 
patys galėtų tikrinti cukrų. 
Taip pat Medicare apmokės ir 
kaulų tankumo (bone density) 
matavimus tiems, kuriems 
gresia kaulų nykimas. O ne
mokamai prostatos vėžio tikri
nimai prasidės 2000 metais 
sausio 1 d. 

Medicare paprastai užmokė
davo už tuos patarnavimus 
jau sergantiems žmonėms. Pa
darytos reformos Medicare 
mokėjimuose patvarko, kad 
žmogus pirmiausia būtų ap
saugotas nuo susirgimo. De
partment of Health and Hu-
man Services sako, jog vyres
nieji žmonės turi žinoti savo 
sveikatos stovį, kad galėtų il
giau sveiki gyventi. 

Dabar Medicare teikiami pa
tarnavimai apima: 

a. Metines mamogram'as, 
tikrinančias krūtų vėžį mote
rims, sulaukusioms daugiau, 
kaip 40 metų. Žinoma, reikia 
MecBcare* turintiems primo
kėti 20% primokamą sumą. 
Medicare užmoka 80% netgi ir 
tada, kai pacientas nesudaro 
reikalaujamos primokamos 
sumos. 

b. „Pap smears" ir ginekolo
giniai patikrinimai kas 3 me
tai moterims, kurios turi vidu
tinę galimybė susirgti vaginos 
ar „cervix" vėžiu. Ir kas metai 
toms moterims, kurios susirg
ti vėžiu turi didelį pavojų. 
Medicare užmoka 100% už 
„pap lab" tyrimus ir 80% už 
kitus patarnavimus. 

c. „Fecal —occult blood" tyri
mai, „flexible sigmoidosco-
pies", „colonoscopies" apmoka
mos tiems, kurie turi didelę 
galimybę susirgti vėžiu, o kai 
kuriais atvejais užmoka ir už 
„barium enemas". Kiekvienas 
tyrimas, surištas su „colorec-
tal" vėžiu, yra apmokama, at
sižvelgiant į atskirus atvejus 
ir jų aplinkybes. Pasitarkite 
su daktaru, ko jums reikia. 

Medicare taip pat apmoka 
„flu" skiepus ir „pneumococ-
cal" plaučių uždegimo skiepus, 
taip pat papildomus skiepus 
(boosters) tiems, kurie yra 
Jiigh-risk" kategorijoje ir ku
riems tie skiepai būtinai rei
kalingi. 

Naudotasi medžiaga iš 
AARP biuletenio 1998 m. va
sario mėn. 

JŪSŲ FINANSINIS 
KALENDORIUS 

Kiekvienų metų gale įvairios 
įstaigos, įmonės išleidžia ka
lendorius. Ten, be dienų, sa
vaičių, mėnesių, vardadienių, 
dažnai būna surašytos įvairios 
šventės ar kitos atmintinos 
datos. Tačiau ten nėra pažy
mėtos datos, kurias turėtu
mėte žinoti, būtent, kada pil
dyti mokesčius ar pan. Todėl 
pasiimkite dabar „Draugo", 
„Darbininko" ar Lietuvių fon
do išleistą kalendorių ir pasi
žymėkite datas, kurios riša
mos su jūsų finansų tvarky
mu, kurias būtų gerai žinoti ir 

jų laikytis. The Institute of 
Certified Financial Plannera 
Denver, Co. duoda gerų pasiū
lymų. Keletą jų verta mums 
pasižymėti: 

1. Vasario 15 d. Paskutinė 
diena pasiųsti „Free Applica
tion for Federal Student aid". 
Aukštesniųjų mokyklų (high 
school) mokiniai, kurie lanko 
paskutinę klasę (ketvirtokai), 
ir jų tėvai turi pasiųsti minėtą 
formą prieš vasario 15 d., ne
laukdami paskutinės dienos, 
jei nori gauti finansinės para
mos universite studijoms iš 
federalinės ar valstijos val
džios. 

2. Kovo 15 d. tai data, iki 
kurios turi būti paduoti 
prašymai Lietuvių fondui įvai
rių lietuviškų projektų įgyven
dinimo paramai gauti. 

S. Balandžio 1 d. Jei jums 
suėjo 70 1/2 metų praėjusiais 
metais, reikia pradėti išsiimti 
fniniirmlin sumą iš jūsų tradi
cinės IRA sąskaitos. 

4. Balandžio 15 d. Visi žino 
šią datą. Turite užpildyti pa
jamų mokesčius (federal in-
come taz return) ar bent pa
prašyti atidėjimo (eztension). 
Balandžio 15 d. yra paskutinė 
diena, kada dar galite įdėti 
pinigus į savo IRA, kad jie 
būtų įskaityti į 1997 metų 
mokesčių nurašymą.Taip pat 
balandžio 15 d. yra paskutinė 
data, iki kurios lietuviai stu
dentai gali prasyti Lietuvių 
fondo stipendijos. 

5. Spalio 15 d. Jei prašėte 
pajamų mokesčių pildymui 
atidėjimo balandžio 15 dieną, 
tai spalio 15 yra jums pasku
tinė diena pajamų mokesčius 
užpildyti. 

6. Lapkričio 1. Maždaug 
tuo laiku dauguma didelių 
bendrovių klausia savo tar
nautojų, ką jie norėtų iš 
JJenefit options" pasirinkti. 
Tuo laiku dažnai yra keičiama 
ir medicininė apdrauda. Pra
dėkite galvoti apie galimus 
pasirinkimus. 

7. Gruodžio 31 d. Pasku
tinė diena, kada galite susida
ryti „tax-deferred" — atide
damų apmokestinimų Keogh 
pensuos planą, jei dirbate sau 
(self-employed), taip, kad tie 
įnašai galėtų boti įskai
čiuojami 1998 m. Žinoma, tuos 
įnašus jūs galite padaryti ir 
vėliau, iki 1999 balandžio 15. 

O čia dar kelios datos, skir
tos tik jums: 

1. Pasižymėkite datas, kada 
gausite didžiausias sąskaitas, 
kurias reikia apmokėti, pvz., 
jūsų automobilio ar namo 
draudos mokėjimas. Jau mė
nesį prieš tai pasižymėkite ka
lendoriuje tas datas, kad ne-
užmirštumėte ir turėtumėte 
pinigų tas sąskaitas apmokėti. 

Pasižymėkite ir atostogų da
tas, kad galėtumėte užmokėti 
grynais ir nereikėtų naudoti 
kredito kortelės, kur imamas 
aukštas nuošimtis. 

2. Taip pat pasižymėkite 
savo finansiniame kalendo
riuje ir tas datas, kada pri
bręsta jūsų investavimai. Jūs 
turėsite laiko pagalvoti, ką su 
tais pinigais daryti. O, turint 
CD, nereikės pasitenkinti au
tomatišku banko CD termino 
atnaujinimu tokiais procen
tais, kurie jums gal yra „ne 
prie širdies". 

3. Pasižymėkite savaitgalį 
po josų gimtadienio ir aps
kaičiuokite, kiek esate vertas. 
T.y. sudėkite visa tai, ką tu
rite, ir atimkite ii to viską, ką 
esate skolingas. Tikrinti savo 
turtą kasmet yra jums nau
dinga, nes sužinote, koks yra 
jūsų finansinis stovis. 

4. Kita data, kurią galė-

Namas, butas ar kita gyven
vietė yra reikalinga nuola
tinės priežiūros, pataisymo ir 
pan. Naujame ar sename bute 
bei name sugenda įvairūs 
įrengimai, juos reikia pataisy
ti. Vieni iš reikalo, o kiti, kad 
finansiškai esame pajėgūs sa
vo gyvenamą aplinką pagra
žinti — pagerinti, ją remon
tuojame. Įvairius remonto dar
bus dažniausiai darome, kei
čiantis metų laikams, o ypač 
pavasariui artėjant, daugėja ir 
statybinių projektų vykdymas: 
ar tai botų statomas naujas 
namas, ar daromi remontai 
sename name, ar planuojama 
vieno, ar kelių kambarių pris
tatymas prie jau esančio pas
tato. Pirmiausia reikia pasi
rinkti kontraktorių, o jį ren
kantis, neskubėti, nes sku
bant, galima padaryti didelių 
klaidų, už kurias tektų skau
džiai užmokėti. 

Apklausa rodo, kad didžioji 
namų savininkų dauguma yra 
patenkinta kontraktoriaus at
liktu darbu, bet maždaug 10% 
visų remontavimo darbų atsi
duria teisme. Reikia atsiminti, 
kad pagrindiniai namo remon
tai gali jums labai daug kai
nuoti, bet tuo pačiu ir pakelti 
namo vertę, dėl to yra svarbu 
tai gerai atlikti. 

Remontuojant — perstatant 
savo gyvenvietę, jūs keičiate 
savo didžiausią asmenišką in
vestavimą ir tuo pačiu turite 
reikalų su visai svetimu žmo
gumi — kontraktorium. Nuo 
kontraktoriaus priklausys, ar 
jūsų projektas bus gerai įgy
vendintas, ar ne. Juo daugiau 
jūs pats žinosite, juo lengviau 
bus pasirinkti tinkamą kon-

tumėte pasižymėti, yra 1/2 
metų po jūsų gimtadienio. Tai 
gali jums priminti, kiek dar 
metų liko iki 59 1/2 metų, kai 
pinigai iš jūsų „annuities" ir 
tradicinės IRA gali būti prade
dami išimt be pabaudos ir su
varžymų. Kai artėsite prie 59 
m., galbūt norėsite investuoti 
pinigus konservatiškiau. O jei 
daug metų jums yra likę iki 59 
m., tai ta data primins, kad 
IRA ir „annuities" yra ilgalai
kiai investavimai. 

5. Birželio 30 d. galite 
peržiūrėti savo atskaičiuo
jamus federalinės valdžios 
mokesčius ir, jei norite, galite 
tada pakeisti atskaičiuojamų 
mokesčių sumą. Daugelis 
žmonių nori išeiti lygiomis su 
IRS įstaiga, nes, pildant mo
kesčius, kada reikia daug pri
mokėti dažnai yra sunku. 

6. Jei kredito kortelių skolos 
sudaro jums problemų, kalen
dorius ir čia gali padėti. Pir
miausia, peržiūrėkite pasku
tinius pranešimus, gautus iš 
kredito kortelės išduodančių 
finansinių įstaigų. Patikrin
kite, kiek jūs perkate kredito 
kortele ir ar tai jums apsimo
ka? Kitas žingsnis: sudėkite 
visų turimų kredito kortelių 
skolas ir kokį procentą kiek
vienai mokate. Nuspręskite, 
kokią sumą jūs galite mokėti 
kas mėnesį, kad skolą sumo
kėtumėte, pradedant ta kredi
to kortele, kuri ima didžiausią 
procentą. Tada įsirašykite 
savo finansiniame kalendo
riuje, kiek jūs mokėsite ir 
kada, kad nepamirštumėte. 

7. Nepamirškite taip pat 
savo kalendoriuje pažymėti ir 
savo vaikučių, vaikų, tėvų, 
tetų, vyrų ar žmonų gimimo 
dienas, vardadienius bei kitas 
šeimos šventes, nes ir toms 
šventėms reikės pinigų. Ir 
toms šventėms savo finansi
niame plane atidėkite pinigų 
iš anksto. 

Po kiek laiko stebėsite, kaip 
jūs iki šiol galėjote išsiversti 
be tokio „finansinio kalendo
riaus". 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne", 1998-2-6. 

traktorių — rangovą. 
Ką turite daryti, kad jūsų 

remontas ar kitas gyvenvietės 
pagerinimo projektas būtų 
sėkmingas? 

1. Apsišvieskite pats. 
Knygynuose ir bibliotekose 

yra labai daug įvairių spaudi
nių apie remontą, pradedant 
patarimais, kaip samdyti kon
traktorių, ir baigiant nurody
mais, kaip jūs pats galite būti 
tuo pagrindiniu k ntraktoriu-
mi. Yra knygų apie namo 
išplanavimą, architektūrą, 
virtuvę, vonios kambarį h* 
daugybę kitų informacinių lei
dinių. Miesto ir apskrities sta
tybos ir planavimo skyriai 
(building and planning de-
partments) irgi gali padėti. 
Dažnai, ypač mažesniuose 
miesteliuose, miesto inspek
torius gali jums paaiškinti, 
kokių leidimų reikia ir ko rei
kalaujama, darant vienokį ar 
kitokį projektą. Miesto pla
nuotojai gerai pažįsta vieti
nius statybininkus ir iš jų ga
lite gauti patarimų, kokius 
kontraktorius samdyti. 

Yra daug medžiagos, nuro
dančios, ko tikėtis iš kontrak
toriaus, ir daug labai geros in
formacijos galima gauti ne
mokamai. Pvz., „National As-
sociation for the Remodeling 
Industry" agentūra leidžia 
žurnalą, kurį namų savininkai 
gali gauti nemokamai. Ten ga
lima rasti sąrašus klausimų, 
kuriuos reikėtų kontraktorių 
klausti, o taip pat ir įspėjan
čių žinių, kad tas ar kitas kon
traktorius yra netinkamas, ar 
pan. 

Jei norite gauti šį žurnalą, 
pasinaudokite Web puslapiu 
kompiuteryje www.nari.org 
arba skambinkite tel. 800-440. 
NARĮ. 

2. Atsargiai rinkitės kont
raktorių* **" 

Ekspertai lygina kontrakto
riaus pasirinkimo procesą su 
daktaro pasirinkimu. Svarbu 
surasti asmenį, kurio profe
sinės, ir asmeninės savybės 
atitiktų jūsų poreikius. Daž
nai žmonės linkę iš kelių 
pasiūlymų samdyti pigiausią. 
Kartais tai yra didelė klaida. 
Pirmiausia, yra sunku vieno
dai visus pasiūlymus palygin
ti. Pvz., vieno kontraktoriaus 
pasiūlymas gali boti žymiai 
aukštesnės kainos, nes jis 
naudoja geresnę medžiagą. Ki
tas vėlgi gali pateikti žemes
nės kainos pasiūlą, išleisda
mas brangius, bet būtinus, 
dalykus iš siūlomos sąmatos. 
Tokiu atveju, jei pasamdote 
žemiausią kainą siūlantį kon
traktorių, jums teks brangiau 
užmokėti ir, kas blogiausia, 
tos išlaidos bus jums netikėtos 
— neplanuotos. 

Renkantis kontraktorių, iš
sikalbėkite su juo. Klauskite 
daug klausimų, pvz., ar tai, ką 
norėsite remontuoti, gali būti 
atlikta jūsų biudžeto ribose. 
Arba: ar galite padaryti pakei
timų savo planuose, kad jie 
atitiktų tai sumai, kurią galite 
išleisti. Taip pat klauskite, ko
kios rūšies medžiagą kontrak
torius naudos. 

Kaina neturėtų būti pagrin
dinis dalykas, kuris nuspręs
tų, kokį kontraktorių jūs sam
dysite, bet projekto įvykdymo, 
medžiagų pasirinkimo gali
mybes ir jūsų santykiai su 
pačiu kontraktorium. Atmin
kite, kad tai bus žmogus, kurį 
jūs matysite kiekvieną rytą ir 
taip pat ilgos dienos gale. 

3. Žinokite savo teises. 
Klientai turi daug teisių, 

renkantis ir dirbant su ko.v 
traktorium. Jūs turite teisę 
atšaukti savo sprendimą (res-
cission). Tai reiškia, jei jūs pa
sirašote remonto sutartį kur 
nors kitur, negu kontrakto
riaus įstaigoje, pvz., savo na
muose, jūs turite 3 dienas lai
ko apsigalvoti, pakeisti savo 
nuomonę ir atšaukti tą su
tartį. 

Jei norite turėti tą galimybe 
pakeisti savo nuomonę, užsi
tikrinkite tai raštu, kad galite 
nuomonę pakeisti 3 dienų lai
kotarpyje ir pasiųsti nuomo
nės pasikeitimo pranešimą 
„certified mail". „Federal Ex-
press" ar kitokiu būdu, kur 
kontraktorius turės pasirašyti 
jūsų pranešimo gavimo lapelį 
(receipt). 

4. Žinokite savo atsako
mybę. 

Atminkite, jei jūs pats išsi-
imate leidimą statybai, arba 
pasirašote už kontraktorių 
pristatytą medžiagą, prisii
mate didelę atsakomybę. Pvz., 
kas nors atvežė virtuvės įran
gą ir jūs pasirašote vietoje 
kontraktoriaus, kad ją pri
ėmėte. Ir jei tie dalykai yra 
sugadinti, ar ne tokie, kokių 
reikia, jūs, o ne kontraktorius, 
esate už juos atsakingas. O jei 
pats išimate statybai leidimą, 
tai miestas laiko jus, o ne kon
traktorių, atsakingu už visą 
darbą. Ir jei kas nors atsitiktų 
vėliau, jūs esate atsakingas už 
tai. Atminkite, kad sutartis, 
kurią pasirašėte, ne tik saisto 
jūsų kontraktorių, bet taip pat 
ir jus. Jei kontraktoriaus su
tartyje yra įrašyta, kad jam 
mokėsite nustatytais laikotar
piais, pvz., kas mėnesį, ir ne
mokate, nes darbas nežengia 
atitinkamai į priekį, laužote 
sutartį ir kontraktorius turi 
teisę jus patraukti teisman. 

Atidžiai perskaitykite su
tartį ir žinokite, kokias sąly
gas ten įrašėte, kad galėtu
mėte jas vykdyti. Jei norite 
mokėti tik už atliktus darbus, 
pvz., „framing", ar „demoli-
tion", o ne nustatytu laiku, tai 
įrašykite tą į sutartį. 

Būkite atsargūs su kontrak-
toriais, kurie paskambina ir 
siūlosi jums tą ar kitą padary
ti. Dirbkite su tais kontrakto-
riais, kuriuos pažįstate, arba 
kurių padarytus darbus galite 
patikrinti, kurie yra atsakin
gi, kurių darbai yra be prie
kaištų. Nesusigundykite pi
gesniu pasiūlymu, nes dažnai 
tai gali jums brangiau kainuo
ti. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne", 1998.01.21. 

Ir žvirblis čirška „aš vyrs" 
ant mėšlyno, o kai vanagą pa
mato, sprunka į karklyną. 
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VIENERIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS 

A.tA. 
URŠULĖ BROKIENĖ 

Š.m. kovo 3 d. sueina vieneri metai, kai mirė mūsų 
brangi Žmona. Mamytė, Močiutė ir Promočiutė. 
Minint šią liūdną sukaktį, šv. Mišios už Jos vėlę bus 
aukojamos kovo 8 d. Dievo Apvaizdos bažnyčioje, 
Southfield, MI ir Lietuvoje. 
Prašome visus gimines , draugus ir artimuosius 
prisiminti Ją maldose. 

Liūdintys: vyras, vaikai, anūkai ir proanūkai. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. t A. 
HALINA TRAPIKIENĖ 

ŽUKAUSKAITĖ 
Minint mūsų mylimos Mamos ir Senelės, kurios nete

kome 1997 m. vasario 28 d., mirties sukaktį, šv. Mišios už 
jos sielą bus aukojamos š.m. vasario 28 d. 5 vai. vakaro 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje, Lemont. IL. 

Maloniai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti 
šiose Mišiose ir prisiminti a.a. Haliną savo maldose. 

Liūdinti šeima 

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

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

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

Directors of Eudeikis Funerai Home (EST I9C3) 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

ALL PHONES 

1-773-523-0440 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

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

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

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

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

EVERGREE.N PARK 2929 W. 87 ST. 
TINLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVE. 

ALL PHON'ES 
CHICAGO 1-773-476-2345 

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

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 1 4 2 4 S. 5 0 AVENUE 
VVESTCHESTER, 1050 1 W. CERMAK 

CHICAGO, 6 8 0 1 BELMONT 
ALL PHONES 

1-708-652-5245 

DAVID GAIDAS. Jr 
AND FAMILY 

GAIDAS-PALOS 
FUNERAL H O M E 
KALBAME LIETUVIŠKAI 

PALOS HILLS 
11028 S. Southvvest Hwy. 

(OTHER LOCATIONS AVAILABLE) 

1-708-974-4410 
j 

MARIAUS BUIVYDO LAIDOTUVIŲ PASLAUGOS 
* Pilnas visokio pobūdžio laidotuvių sutvarkymas' 

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

'Laidotuves pravedamos lietuviškomis tradicijomis' 
Laidotuvių namai patogiose vietose. 

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

P.O. Box 27 
Lemont, IL 60439 

http://www.nari.org
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE] 
MAŽA KIBIRKŠTĖLĖ, SKAIDRIA 

LIEPSNA VIRTUSI 

Neužmiršk i t e dalyvauti 
poeto Henriko Nagio pa
minėjimo popietėje rytoj, sek
madienį, vasario 22 d.. 1 vai. 
p.p., Lietuvių dailės muzie
juje, Lemonte. 

Cepe l inu p ie tūs ruošiami 
vasario 22 d., sekmadienį. 12 
vai., Pasaulio lietuvių centro 
didžiojoje salėje. Tai puikiau
sia proga pasivaišinti skaniais 
cepelinais, o po to nueiti į Lie
tuvių dailės muziejų PLC apa
t iniame aukš te ir dalyvauti 
l i teratūrinėje popietėje, skir
toje poetui Henrikui N'agiui. 

Šį s ekmadien į po Mišių t. 
jėzuitų koplyčioje Jaunimo 
centro Moterų klubas visus 
kviečia į JC kavinę pasi
vaišinti ..skaniausiais pasau
lyje blynais". 

Vyresn iųjų l ietuvių cen
tre , „Seklyčioje", vasario 25 
d., trečiadienį, 2 vai. p.p., Pe
lenų diena. Atsilankys Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
kunigas Rimas Gudelis, pažy
mės kaktas pelenais. Giedosime 
giesme, kurioms vadovaus 
muz. Faus tas Strolia. Visi ma
loniai kviečiami dalyvauti. 
Bus bendri užkandžiai. Atvy
kite! 

G a v ė n i o s sus ikaupimas 
Ate i t in inkų namuose jau ne
toli. J is bus šeštadienį, kovo 
14 d. Norintieji susikaupime 
dalyvauti, prašomi registruo
tis pas Ireną Polikaitienę, tel. 
630-257-2022. Susikaupimui 
vadovaus kun. Rimas Gudelis. 

N u o vasar io 20 d. Vil
n i a u s radijas užs i en iu i vėl 
transliuoja dviem dažniais: 
5880 kHz ir 5950 kHz. 

U ž g a v ė n ė s antradienį , to
dėl ir užsigavėjimas — antra
dienio vakare, nuo 5 iki 8 vai. 
vak. Pasaulio lietuvių centre. 
Visi kviečiami. 

Už Lie tuvos įkaitus , nu
k a n k i n t u s Stutthofo ka-
c e t e prieš 55 metus, šv. Mi
šios bus aukojamos sekmadie
nį, kovo 15 d., 10 vai. ryte, t. 
jėzuitų koplyčioje prie Jauni
mo centro. 

N e k a l t o M. Marijos Pra
s idėj imo parapija Brighton 
Parke rengia linksmą Užga
vėnių Mardi Gras vasario 20-
22 d. savo parapijos salėje. 
Žadama daug visokių links
mybių ir pramogų. Visi 
kviečiami! 

L i e tuvos n e p r i k l a u s o m y 
bės a tkūrimo, Kovo 11-
osios. šventės paminėjimas 
rengiamas sekmadienį, kovo 8 
d.. Pasaulio lietuvių centre. 
Visi kviečiami šventę pradėti 
pamaldomis Pal. Jurgio Matu
laičio misijos bažnyčioje 11 
vai. r. Po pamaldų. 12:30 vai. 
p.p., bus paminėjimas PLC 
didžiojoje salėje. 

„Draugo" koncertas , kurį 
atliks vyrų choras ..Aras" iš 
Montrealio, ruošiamas kovo 
29 d. Jaunimo centre. Ta pro
ga bus išleista programa, į 
kurią prašome siųsti skelbi
mus, tuo pagarsinsite savo 
verslą ar teikiamas paslaugas 
ir padėsite padengti koncerto 
išlaidas. Sveikinimus, rekla
mas, skelbimus prašome siųs
ti „Draugo" administracijai. 

Lietuviai yra tikrai dos
nūs ir geraširdiški . Jie vi
suomet atsiliepia, kai reikia 
padėti įgyvendinti svarbų pro
jektą ar paremti vargstančius, 
ypač vaikučius tėvynėje. Todėl 
ir Almos fondas gražiai 
auga! Tai bus prasminga do
vana Lietuvos prezidento 
žmonai Almai Adamkienei, 
nes ji galės pagelbėti ypatin
gos pagalbos reikalingiems 
vaikams tėvynėje. Almos fon
dui aukojo: Regina ir Bro
nius Latožai. VVestmont. IL, 
50 dol.; Marytė ir Pranas 
Radis. Hot Springs, AR, 200 
dol.; Adelė ir Jonas Juoza-
pavičiai 100 dol., taip pat 100 
dol. aukojo, a.a. Alinos Gri
nienės atminimą pagerbdama, 
Stasė Kazl ienė. Chicago, IL. 
Almos Adamkienės fondą glo
boja ..Lietuvos Našlaičių glo
bos" komitetas, aukos nurašo
mos nuo fed. mokesčių. Čekius 
rašyti „Lietuvos Našlaičių glo
ba -Lithuanian Orphan Care", 
pažymint, kad skirta Almos 
fondui; siųsti: 2711 West 71st 
Str., Chicago, IL 60629. 

Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinė rengia tradicinį 
užgavėninių blynu pobūvį 
Šaulių namuose. 2417 VV. 43rd 
Str., Chicago, vasario 22 d., 
sekmadienį. 12 vai. Šokiams 
gros šaulių orkestras, vado
vaujamas Kosto Ramanausko. 
Kviečiami šauliai, šaulės, ra-
movėnai ir prijaučianti Či
kagos lietuvių visuomenė kar
tu prieš Užgavėnes pasilinks
minti. 

Aldona Andriušis , Dor-
chester, MA. siųsdama prenu
meratos mokestį, atsiuntė 105 
dol. už kalendorių ir korteles. 
Esame labai dėkingi. 

Lietuvos Dukterų draugijos įkū
rėjas kun. Feliksas Gureckas 

Kai 1959 metų balandį kun. 
dr. Felikso Gurecko pastango-

dinė lietuviški, kūčių organi
zatore — Z. Bagdonienė su 
Ap. Tuskeniene r talkininkais 
Pr. ir Aid. 01ia:s. šv. Šeimos 
viloje besidarbuojanti, kazi-
mierietė sesele Janina kiek
vieną antradier. senelius pra
džiugina lietu iška progra
mėle, dažnai ..alyvaujant ir 
mūsų skyriaus ..mkytojoms. 

Pastaruoju meta atliktas 
dar vienas į.-, pareigoj imas; 
šeimos narių L.tuvoje prašy
mu, Čikagoje 1994 m. tra
giškai žuvusio .autiečio a.a. 
Vaclovo Sevruk palaikai Lie
tuvos Dukterų šomis bei ve
lionio draugo O. Taraške
vičiaus pastangf mis artimiau
siu laiku bus nuvežti į Lietuvą 
ir ten perlaidoti. 

Lietuvos Dukterų draugijos 
centro valdybe- pirmininkė 

mis Čikagoje buvo įkurta Lie- Joana Krutul>,nė jau dveji 
tuvos Dukterų draugija, kurią metai rūpinasi įvairiopa drau-

Ptkkas Platakis 'kairėje.' ir Paulius leipus, abu 5 sk. mokiniai Lemonte 
veikiančioje Maironio lit. mokykloje, išvaidina lietuviškų javainių re
klamą, kai buvo mokomasi apie Lietuvos žemdirbyste ir papročius, susie
tus su jos darbais. 

sudarė keletas darbščių, kil
niaširdžių lietuvių moterų, 
kas galėjo numatyti ilgą ir 
sėkmingą šios organizacijos 
ateitį? Štai kitąmet ji jau švęs 
savo gyvavimo 40 metų su
kaktį. 

Daug darbų — mažesnių ir 
didesnių, tylių ir kilnių — 
įrašyta šios draugijos istori
joje, nors jie jokiame me
traštyje nesuminėti. Tačiau 
įprasta, kad kiekvienų metų 
pradžioje draugijos narės susi
renka į visuotinį susirinkimą 
ir jame peržvelgia praeitų 
metų veiklą. Iš tos veiklos čia 
norėtųsi bent kelias ištraukas 
paminėti. Viena jų tai — 
tėvynėje Lietuvoje įvykdyta 
Lietuvos Dukterų centro val
dybos „investicija": 20,000 dol. 
parama Tremtinių grįžimo 
fondui, sumažinant Tremtinių 
namų Vilniuje įruošimo iš
laidas. Lietuvos Dukterys 
džiaugiasi, galėjusios prisidėti 
prie Sibiro tremtyje daug 
kentėjusių mūsų sesių ir bro
lių subūrimo jiems skirtuose 
jaukiuose, šiltuose namuose. 
Apie mūsų nuolatinį rūpestį 
jais vienos iš šių patalpų da
lies gyventojai sužinos iš čia 
pritvirtintos lentelės su šiais 
joje {graviruotais žodžiais: „Su 
gilia pagarba prisimename 
sugrįžusius tremtinius į Tė
vynę ir tuos brolius ir seseris, 
kurie atgulė amžino įšalo 
žemėje". 

Nelaimių prispaustiems ir 
neišgalintiems išsiversti, siun
čiami rūpestingai paruošti 
siuntiniai bei piniginė para
ma, skrenda ir nuoširdūs pa
guodos laiškai. Daug gražiu 
padėkos žodžių sulaukiama iš 
paramą gavusiųjų ir tai — 
džiugus atpildas už kasdieninį 
triūsą. 

Mūsuose taip pat yra vie
nišų senelių, ligonių. įvairios 
pagalbos ieškančiu. Jiems 
padėti įsteigtas seneliu globos 
skyrius, kurį sudaro aštuonios 
moterys 'vadove — L. Kizlai-
tiene). Jos kartą per mėnesį ar 
dažniau aplanko slaugos na
muose esančius lietuvius,-es 
ar lietuvių kilmes senelius. 
Šiuo metu pastoviai lankomi 
32 seneliai, gyvenantys Cali-
fornia Gardens. Bridgeview 
Health Care Center. Holy 
Family Villa. Glenshire N'ur-
sing Home. Oak Lawn Pavi-
llion Nursing Center. Hickory 
Nursing Pavillion. \Vinfield 
Health Care Center. 

Prieš Kalėdų šventes visi 
buvo pasveikinti, meiliai ap
kabinti, apdovanoti tinkamo
mis dovanelėmis. Bridgevievv 
Health Care Center lietuviai 
seneliai išgyveno kalėdinę 
nuotaiką, kai pajėgesni buvo 
susodinti prie šventiškai pa
puošto stalo su kalėdaičiais ir 
tradiciniais kūčių patiekalais, 
drauge tariant maldos žo
džius, skambant kalėdiniu 
giesmių melodijoms. Šių slau
gos namų pareigūnė ir pagnn-

gijos veikla. Š. sekmadienį, 
vasario 22 d., 12 vai., Šv. 
Mišių metu Jėzuitų koplyčioje 
Čikagoje. Lietuvos Dukterys 
melsis už draugijos steigėją 
kun. dr. Feliksą Gurecką, vi
sas mirusias seses, rėmėjus 
bei geradarius ir talkininkus. 
Po to, 1 vai., Jaunimo centro 
mažojoje salėje vyks visuotinis 
narių susirinkimas, bus ren
kama nauja valdyba. 

Tenepritrūksta Lietuvos 
dukterims energijos, rėmėjų 
aukų ir artimo labui skiria
mos širdies šilumos! 

Sofija Jel ionienė 

Maironio lit. mokyklos mokines. Iš kaires: K. Petkute, L. Rauchaite, K. Vaznelyte, V. Rimeikaite, R. Jodwalytė, 
R. Gylyte, D. Vižinaite, E. Neve. 

Šiam klubui reikalingi muzi
kantai ir dainininkai, kurie 
ateityje galėtų dalyvauti pro
gramose. Taip pat ieškomi ir 
diskotekos vedėjai, dailinin
kas. Norima kiekvieną savait
galį suruošti skirtingas pro
gramas, rengti proginius pasi
rodymus ir pan. 

Visais klubo reikalais reikia 
kreiptis į jo vadovą Arūną Au-
gustaitį, telefonu (847) 342-
1512. Jis su kitais klubo val
dybos nariais laukia talkos ir 
prisidėjimo prie šio gražaus 

projekto, buriant tautiečius 
kultūriniams ir pramoginiams 
pobūviams. A. Augustaitis, 
pats būdamas profesionalas 
muzikas, kultūrinio gyvenimo 
atstovas nori, kad Čikagoje 
gyvuotų pastovi vieta, kur 
tautiečiai galėtų savaitgaliais 
lietuviškoje aplinkoje praleisti 
vakarus. 

Kviečiami visi lietuviai: tiek 
naujai į šį kraštą atvykusieji, 
tiek jau anksčiau čia įsikūru-
sieji. 

E.Š. 

Juozas Miecius, Chicago, 
IL, su prenumeratos mokesčiu 
atsiuntė 105 dol. laikraščio 
išlaidoms sumažinti. Ačiū. 

Edward Pocius , Oak 
Lawn, IL, atnaujindamas 
dienraščio prenumeratą, pri
dėjo 105 dol. paremti „Drau
gą". Esame labai dėkingi. 

Vytautas ir Aldona Šoliū-
nai, Lemont, IL, prie prenu
meratos mokesčio pridėjo 155 
dol. auką mūsų dienraščiui. 

„BALTUOS" KULTŪROS 
KLUBAS PLEČIA SAVO 

VEIKLĄ 

Prieš dvejus su puse metų 
Čikagoje įsikūręs lietuvių kul
tūros klubas ..Baltija" plečia 
savo veiklą. Šio klubo oficialus 
atidarymas įvyko praėjusių 
metų balandžio pradžioje Jau
nimo centre, dalyvaujant tuo
metiniam Lietuvos ambasado
riui Vašingtone dr. Alfonsui 
Eidintui, LB Kultūros tarybos 
pirmininkei Alei Kėželienei. 
kun. Antanui Saulaičiui, SJ, ir 
kitiems žymiems svečiams. 

Klubo renginiai vykdavo ta
me pačiame Jaunimo centre. 
Šaulių salėje arba Lemonte. 
Buvo suruošta daugiau negu 
dešimt įvairiu kultūrinių bei 
pramoginių renginių. Jų tarpe 
paminėtinas Kaunietės solis
tės Violetos Sagaitytės koncer
tas, akompanuojant muz. Ro
kui Zubovui: Nijolės Gražu-
lienės ir Algimanto Kezio kny
gos „Susipynė pasauliai" pris
tatymo programa, Joninių ir 
vasaros palyd. >s šventės, pro
grama „Kaziuko pastogė", ka
lėdinė eglutė vaikams ir daug 
kitų renginiu dideliems ir 
mažiems. 

Dabar šio k' :bo veikla persi
kelia į nauja- patalpas, nors 
buvo nelengv: kilnotis iš vie
nos vietos į kiti . Pasisekė gau
ti patogią saie. visiems Čika
gos ir apylinkių lietuviams 
prieinamą. Ta. „Violetos" res
torano ir pok\ :ų salė. 3207-15 
W. 51 St. (KHzie Ave. ir 51-
mos gatvės ka Tipas). 

Pirmasis - mginys — ati
darymas ir šokiai vyko vasario 
13 d. (penk- dienį). Progra
mos pradžia 9 vai. vak. Ryto
jaus dieną, -oštadienį. buvo 
Šv. Valentin« vakaras: vaišės 
su lietuviškai- patiekalais, pa
silinksminimu 

Reikia pam nėti. kad prie 
restorano ir pokyliu salės yra 
apsausroma aromobiliu pasta
tymo aikštele Įėjimas į šias 
pramogas yra nemokamas. 
Rengėjai perspėja, kad daly
vauti gali žm-nės tik nuo 21 
metų amžiaus taip pat teigia, 
kad reikaline.i rimtesnė ap
ranga — su džinsais ir spor
tiniais batais nebus įleidžia
mi. 

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

(sk.) 
x Namams pirkti pasko

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

(sk.) 
x Automobil io , n a m u ir 

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

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

p a m i n k l ą a p l a n k y k i t e S t . 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito spal
va, dydį ir 1.1. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal 
jūsų pageidavimą, brėžinius. 
Prieš pastatant paminklą, galė
site apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
jis padarytas , kaip jau buvo 
jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir 
Vilimas Nelsonai . Tel. 773-
233-6335. 

(sk.) 
x DĖMESIO! VIDEO APA

RATU SAVININKAI! Norėda
mi tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 3533 
S-Archer Ave., Chicago, IL 
60609. Tel. 773-927-9091. Sav. 
P e r a s Bernotas. 

(sk.) 
x Galiu padėt i l ega l ia i 

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

(ak.) 
x BALTIC MONUMENTS, 

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

(sk.) 
x Algis Luneckas tvarkin

gai užpildo mokesčių (income 
tax> blankus. Pageidaujant , 
atvvksta į namus. Skambinti 
tel . (773)284-0100. 

(sk.) 
x Gediminas Pranskevi-

čius. sąžiningai ir greitai už

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

(sk.) 
x Juozas Bacevič ius rū

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

(sk.) 
x „Skambėk, pavasarėli!" 

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

(sk.) 
x „Šiaurės pašvaistė" -

kanklių muzikos kasetė. Tai 
lietuviška ir populiari klasikinė 
muzika. Kaina su persiuntimu 
$11. Užsakymus siųsti: Daiva 
Kimtytė , 5328 S. 73rd Ct. 
Summit, IL 60501. Tel. (708) 
594-6432. 

(sk.) 
x Pamestas auksinis mo

teriškas žiedas, sekmadienį, 
vasario 1 d. Martiniąue restorane. 
Radusiam atsilyginsiu. Prašau 
skambinti 708-361-5594. 

tsk.) 
x „Saulutė", Lietuvos vaikų 

globos būrelis, dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, daugiavai
kėms šeimoms ir invalidams 
vaikams Lietuvoje. Aukojo: Ona 
Abromaitienė $300, Aušra ir 
Algis Sauliai $50. Ada Dubaus-
kienė $15, E.Radzevičiūtė $10, 
Willowbrook Ballroom (Birutė 
Jodwalienė) $50, Mary ir Frank 
Radis $50. anoniminiai (D) $500, 
Erin ir dr. Linas Klygis $100, 
Aldona Jesmantienė $50, Jadvy
ga ir dr. Dominikas Giedraičiai 
$240 metams paremti našlaitę. 
Labai ačiū! „Saulutė", 419 
Weidner Rd., Buffalo Grove, 
EL, 60089. TeL (847) 537-7949, 
Tax ID #36-3003339. 

(sk.) 
x TCF National bankas 

ieško gabiu, energingu tar
nautoju dirbti asmeninių pa
skolų (consumer lending) sky
riuje. Bankas apmokys ir paruoš 
naujoms pareigoms, kurios bus 
susisiekimas su klientais, pa
skolų pristatymas ir išaiškini
mas Geras atlyginimas, „bonus", 
draudimas ir gera proga karjeros 
išvystymui. Resume paštu ar 
faksu siųsti adresu: TCF Natio
nal Bank Illinois Consumer 
Lending, Attn: Karlton Uhm, 
Vice President, 4192 Archer 
Avenue , Chicago , I l l inois 
60632, fax: (773) 847-1189. 

(sk.) 
x A.a.Onos Ber taš i enės 

atminimą pagerbdami, artimieji 
ir draugai aukojo Lietuvos našlai
čiams: A. ir V.Brazdžiūnai. E. ir 

J.Boreisos, K ir J.Zalagėnai, P. 
ir I.Kazlauskai, A. ir E.Vaiče
kauskai, V. ir S.Statkai, E. ir 
M.Vasiliauskai, L. ir A.Rama
nauskai, E. ir L.Volkovickai, V. ir 
J.Mikūnai, A ir D.Milūnai, J. ir 
J.Variakojai, V. ir R.Sell, J. ir 
J.Krutuliai, L ir D.Šleniai, J. ir 
J.Valaičiai, A ir BAugaičiai, A 
ir L.Luneckai, A ir J.Kereliai, A 
ir T.Kučiai, J .Gaižut is , J . ir 
G.Miglinai, J. ir Z.Širkai, A. ir 
D.Urbučiai, K ir D.Ječiai, T. ir 
R.Rudaičiai , I .Laisvėnai tė , 
V.Prunskienė, R. ir R.Fabį'Qnaį, 
R.Dičius, V.Darienė, ADebeve, 
X X , D.Garbonkienė, J.Radienė, 
V. ir J.Suduikiai, V. ir AGaižu-
čiai, K ir J.Laukaičiai, I.Kairytė, 
A. ir J.Bakaičiai, V.Gudienė, V. 
ir E.Jasinevičiai, RAndrijaus-
kienė, K. ir Z.Cicėnai, P. ir 
A.Totoraičiai, A. ir D.Vitkai, 
D.Barienė, A ir R.Vaitaičiai, A 
ir SJelioniai, R. ir AMeilai, A ir 
N.Rukšėnai, J. ir N.Jurkšaičiai, 
S. ir D.Urmanai, V. ir V.Šliūpai, 
D. ir V.Dikiniai. Reiškiame už
uojautą dukroms, iš kurių viena, 
Nijolė, yra komiteto narė, jų 
šeimoms ir visiems artimiesiems. 
Lietuvos našlaičių vardu dėkoja
me aukotojams už aukas, kurių 
buvo $1,725! „Lietuvos Našlai
čių globos" komitetas, 2711W. 
71 S t , Chicago IL 60629. 

(sk.) 

ADVOKATAS 

GINTARAS P. ČEPČNAS 
6436 SPulaski Rd., Chicago, IL 60629 

(1/2 bl į siaurą nuo Balzeko muziejaus) 
TeL 773-582-4500 

14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 
Tel. 706-3O1-4S66 

ViUndon pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibsitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 S.Kedzie Avenue 
Chicago, BL 60629 

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

Šefttad. 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 

Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

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

Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAI 
L.Rane A LFeymsn 

40 metų patirtis ir profesionali 
pagalba imigracijos bei kitose 
teisinėse srityse. 
5213 SJ\rcher Ave, Chicago. IL 60832. 
Tel. 847-361-7636 įkalbame lietu
viškai) Mes jūsų paslaugoms 24 vai 
per para. 7 d per savaite 
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