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Lietuva įteikė 
pranešimą NATO apie 

dalyvavimą 
partnerystėje

Laiškas dėl Čečėnijos 
buvusiam prezidentui 

G. Bush

Vilnius, sausio 31 d. (LR) — 
Lietuvos misijos prie Europos 
Sąjungos ir NATO patarėjas 
Vygaudas Ušackas sausio 30 d. 
įteikė Šiaurės Atlanto Sąjungai 
pranešimą apie šių metų bendrą 
Lietuvos ir NATO gynybos poli
tikos planavimą. Išsamiame 
pranešime pateikiama infor
macija apie Lietuvos ginkluo
tąsias pajėgas, valstybės karinį 
biudžetą, gynybos doktrinos 
pagrindus, dalyvavo „Part
nerystės taikos labui” pro
gramoje planus.
Praėjusių metų sausio 27 die

ną prezidentas Algirdas Bra
zauskas ir tuometinis NATO 
generalinis sekretorius Manfred 
Woerner pasirašė Lietuvos 
dalyvavimo „Partnerystės tai
kos labui” programoje pareiš- 
kinį dokumentą. Lietuva buvo 
antroji šalis po Rumunijos, prisi
jungusi prie JAV pasiūlytos 
NATO bendradarbiavimo su Vi
durio ir Rytų Europos valsty
bėmis programos.

1994 gruodžio 30 d. NATO ge
neralinis sekretorius Willy 
Claes ir Lietuvos užsienio 
reikalų ministerijos sekretorius 
Albinas Januška pasirašė indi
vidualią Lietuvos partnerystės 
programą. Tokį dokumentą iki 
šiol yra pasirašiusios 10 
valstybių iš keliolikos visų 
„Partnerystės taikos labui” 
dalyvaujančių Vidurio Europos 
ir NVS šalių. Kaip žinoma, i 
Rusijos užsienio reikalų minist
ras Andrėj Kozyrev jau pareng- į 
tą individualią Rusijos partne- Į 
rystės programą atsisakė 
pasirašyti.

Apie Lietuvos dalyvavimo 
šioje programoje reikšmę su 
„Lietuvos ryto” korespondente 
Violeta Gaižauskaite kalbėjo 
Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterijos (URM) sekretorius 
Albinas Januška.

„Svarbiausia, kad pradėjome 
spręsti Lietuvos ir NATO 
ginkluotųjų pajėgų suderina
mumo problemą. Lietuva dabar 
vertinama kaip viena akty
viausių NATO partnerių: 
praėjusiais metais tik mūsų ir 
Lenkijos ginkluotųjų pajėgų 
daliniai dalyvavo visose 
pratybose, rengiamose pagal 
„Partnerystės taikos labui” 
programą. Šiemet tokių praty
bų numatoma dar daugiau, to
dėl jau teks rinktis, kuriose iš 
jų dalyvauti, sakė Januška.

„Partnerystės taikos labui” 
programa — tik tarpinis žings
nis į NATO. „Tačiau tik akty
vios NATO partnerės gali tikė
tis prisijungti prie Šiaurės 
Atlanto Sąjungos sutarties, 
kurios penktasis straipsnis 
teikia aljanso narėms bendros 
gynybos garantijas”, pažymėjo 
URM sekretorius.

„Beje, Lietuva pirmoji iš Bal
tijos valstybių pristatė prane
šimą apie įsijungimą į bendrą 
NATO ir jos partnerių gynybos 
planavimo ir peržiūros procesą”. 
Matyt, anot Januškos, jame da
lyvaus ne visos „Partnerystės 
taikos labui” programoje daly
vaujančios valstybės, nes ben
dras gynybos planavimas reika
lauja didelio atvirumo karinėje 
srityje.

Korespondentė tuomet pami
nėjo, jog Vakaruose nuogąstau
jama, kad Baltįjos valstybių

narystė NATO gali būti Rusijos 
ir NATO narių konfrontacijos 
pretekstas. Ar narystės siekiant 
Lietuva gali „amortizuoti ” 
Rusijos spaudimą, išvengti dvi
šalių santykių komplikacijų?

A. Januška nurodė, kad pra
ėjusių metų gruodžio mėnesį 
NATO priėmė principinį spren
dimą, jog ši organizacija gali 
plėstis, bet kad dar nenutarė 
kodėl, kaip, kas ir kada gali tap
ti NATO narėmis. Bendrą 
NATO šalių poziciją dabar leng
viau apibūdinti keliais „ne”. 
Ne — Rusijos veto balsui, spren
džiant apie naujų narių priė
mimą, ne — skubiam aljanso 
plėtimui, ne — naujoms kon
frontacijos linijoms geopoliti
niame žemėlapyje. Kai kas 
juokaudamas priduria: ne — 
žemės drebėjimui.

„Kiek galiu spręsti iš susi
tikimų su oficialiais Rusijos 
pareigūnais”, kalbėjo Albinas 
Januška, „negaliu pasakyti, 
kad jie labai džiaugtųsi, jog Lie
tuva siekia narystės NATO, 
tačiau negirdėjau ir kategoriškų 
pasisakymų prieš. Geri san
tykiai su kaimynais turėtų 
vienodai rūpėti visoms suinte
resuotoms pusėms. Ir todėl Ru
sija turėtų pati nenorėti, kad 
atsirastų įtampos linijos. NATO 
„baubas” yra tam tikra dabar
tinės Rusijos visuomenės men
taliteto apraiška. Bet mes 
neturime tiek laiko laukti, kol 
tas mentalitetas pasikeis.

Korespondentė tuomet pami
nėjo tai, kad susitikime su 
NATO generaliniu sekretoriu
mi Willy Claes Januška pasiūlė: 
jei NATO nuspręstų, kad kai 

1 kurios narystės pageidaujančios 
šalys dar negali būti priimtos į 
šią organizaciją, joms galėtų 
būti suteiktas asocijuotas na
rystės statusas, suteikiantis 
daugiau aiškumo dėl jų ateities.

Januška taip paaiškino savo 
I pasiūlymą: „Problema ta, kad 
Lietuva nenorėtų atsilikti nuo 
kitų valstybių, artimiausiu 
metu pretenduojančių tapti 
NATO narėmis, tačiau negali 
prieštarauti, jei, sakysim, 
Lenkija būtų priimta anksčiau. 
Bet kuriuo atveju Lietuva 
neturėtų likti „pilkojoje zonoje”. 
NATO — visiems atvira organi
zacija, tačiau jos plėtimasis, ob- 

I jektyviai vertinant, bus ribotas. 
Lietuva turi pagrindo tikėtis, 
kad, šiam procesui prasidėjus, 
turės politinių savo saugumo 
garantijų”.

„Norėčiau pabrėžti, kad 
NATO plėtrą gali sąlygoti 
įvairios aplinkybės. Gyvenimas 
aplenkė pačias drąsiausias prog
nozes apie posovietinių šalių, 
taip pat ir Lietuvos, integra
vimąsi į Vakarų struktūras”.

JAV erdvėlaivio „Diacovery” astronautai grįžta atgal į erdvėlaivį, negalėję atlikti visų manevrų 
lauke dėl to, kad apranga nepakankamai juos saugojo nuo -125 F laipsnių Šalčio erdvėje. Anksčiau 
Šią savaitę jie praskrido pro Rusijos „Mir” erdvių stotį, įgulos nariai vieni kitiems mojavo, bet 
rusai atšaukė planą, kad amerikiečiai pas juos įeitų, kadangi „Discovery” turėjo nesandarumo 
problemą išoriniuose tankuose.

Ambasadorė nesutinka su 
įstatymo projektu

Vilnius, vasario 6 d. (LR) — 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
ambasadorė Jungtinėse Tautose 
Madeleine Albright pareiškė, 
kad stengsis įtikinti prezidentą 
Bill Clinton nepatvirtinti Ats
tovų rūmų užsienio reikalų ko
miteto pateikto įstatymo pro
jekto, kuriame numatyta suma
žinti JAV dalyvavimo Jungti
nių Tautų taikos palaikymo 
operacijose išlaidas.

Komitetas yra numatęs arti
miausiu metu pateikti Atstovų 
rūmams „Valstybinio saugumo

Illinois lietuviai
Respublikonai

reikalauja lygių teisių
Baltijos šalims

Čikaga, vasario 6 d. — Sekan
čią dieną po to, kai JAV Atstovų 
rūmų komitetas nutarė išbrauk
ti Baltijos šalis iš tų, kurioms 
artimiausiu laiku duotina 
NATO narystė, Illinois Lietuvių 
Respublikonų Lygos pirminin
kas Anatolijus Milūnas šios 
organizacijos vardu pasiuntė 
laiškus Atstovų rūmų respubli
konams nariams, protestuodami 
prieš šią diskriminaciją. Laiške 
jie prašė, kad Baltijos šalys būtų 
traktuojamos lygiai su visomis 
kitomis Vidurio ir Rytų Europos 
šalimis NATO narystės atžvil
giu.

Illinois Lietuvių Respubli
konų Lygos nariai taip pat 
susirišo su estų, latvių ir 
ukrainiečių respublikonų vado
vais, prašydami ir jų organizuo
ti protestą šiuo reikalu.

Lietuvos užsienio ministerijos sekretorius Albinas Januška (kairėje) ir NATO 
generalinis sekretorius Willy Claes 1994 m. gruodžio 30 d., kai Lietuva 
pristatė individualią partnerystės su NATO programą.

atgaivinimo aktą”, kuris yra 
respublikonų rinkimų pro
gramos „Kontraktas su Ameri
ka” dalis.

Spaudos konferencijoje M. 
Albright pareiškė, kad, būdama
B. Clinton administracijos nare 
bei nuolatine šalies atstove 
Jungtinėse Tautose, ji reko
menduos vetuoti įstatymo pro
jektą, jei jame nebus padaryta 
pakeitimų.

Nepaisant JAV valstybės sek
retoriaus Warren Christopher ir 
kitų B. Clinton administracijos 
pareigūnų prieštaravimų, įsta
tymo projektą antradienį patvir-

JAV LB atstovai
lankėsi Lietuvos

ambasadoje
Vašingtonas, vasario 8 d.— 

Kaip pranešė Lietuvos amba
sada, penktadienį, vasario 3 d. 
Lietuvos ambasadoje apsilankė 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
(LB) atstovai: pirmininkė Re
gina Narušienė, LB Visuomeni
nių reikalų tarybos pirmininkas 
dr. Paulius Žygas bei LB Visuo
meninių reikalų įstaigos direk
torė Asta Banionytė.

Įvykusio susitikimo su Lietu
vos ambasadoriumi JAV Alfon
su Eidintu metu, kuriame taip 
pat dalyvavo ambasadoriaus 
patarėjai Jonas Paslauskas ir 
Stasys Sakalauskas, buvo pasi
keista informacija apie JAV 
Lietuvių Bendruomenės ir Lie
tuvos ambasados JAV veiklos 
prioritetus bei perspektyvas.

Aptariant Lietuvos užsienio 
politikos* kryptis, buvo pažy
mėtas Lietuvos siekimas užtik
rinti savo saugumą, įsijungiant 
į tarptautines saugumo struk
tūras, visų pirma NATO. JAV 
Lietuvių Bendruomenės atsto
vai pranešė, kad Lietuvių 
Bendruomenė savo ruožtu nuo 
seno skatina JAV valdžią priim
ti Lietuvą į NATO. Jie taip pat 
išsakė savo kritiškas pastabas 
dėl Lietuvos Pilietybės įstatymo 
vykdymo lietuvių, gyvenančių 
užsienyje, atžvilgiu.

Buvo sutarta ir ateityje pa
laikyti ryšį bei keistis aktualia 
informacija.

tino respublikonų kontroliuo
jamas Atstovų rūmų komitetas.

Jame numatyta apriboti JAV 
taikos palaikymo operacijas 
sumažinus Jungtinių Valstijų 
mokesčius, skirtus JT taikos 
palaikymo operacijų biudžetui.

Apskaičiuota, kad šios išlaidos 
sudaro 1.2 bilijono dolerių per 
metus.

Madeleine Albright mano, 
kad tai gali sužlugdyti JTO 
taikos palaikymo veiklą ir su
kelti grėsmę taikai pasaulyje. 
JAV atstovė Jungtinėse Tau
tose pareiškė tikinti, kad 
įstatymas bus pakeistas, ir 
pridūrė, jog Jungtinių Valstijų 
pareigūnai visais būdais mėgins 
įtikinti įstatymų leidėjus, kad 
jie gerai pagalvotų dėl šio 
įstatymo.

Manoma, kad viena iš įstaty
mo sąlygų, numatanti uždrausti 
užsienio vadovavimą JAV kari
nėms pajėgoms, varžo preziden
to, kaip vyriausiojo kariuome
nės vado, konstitucinius įga
liojimus.

Tačiau Atstovų rūmų pirmi
ninkas respublikonas Newt 
Gingrich pareiškė, kad JTO va
dovavimas šalies pajėgoms yra 
pavojingas dėl to, kad yra skir
tingas vadovavimo struktūrų 
bei karių parengimo lygis.

Medeleine Albright pasakė, 
kad sutinka su .JTO taikos pa
laikymo veiklos kritika, tačiau 
pridūrė, kad dabartinis JTO 
taikos palaikytojų skaičius yra 
mažiausias per pastaruosius 
dvejus metus, o JAV užima 
26-ąją vietą pagal JTO operaci
jose dalyvaujančių šalių karei
vių skaičių.

„Be to, tai nesudaro net vieno 
procento valstybės saugumo ir 
užsienio politikos išlaidų”, 
pasakė JAV ambasadorė Jung
tinėse Tautose.

JAV atstovų rūmų užsienio 
reikalų komitetas taip pat 
nutarė išbraukti Lietuvą, 
Latviją, Estiją ir Ukrainą iš 
šalių, ketinančių artimiausiu 
metu įstoti į NATO sąrašo.

Komitetas nutarė pakeisti 
paskutinio termino dėl Lenki
jos, Vengrijos, Čekuos ir Slo
vakijos stojimi į NATO formu
luotę. Iki šiol dokumente buvo 
teigiama, kad šios šalys turi 
būti priimtos iki 1999 metų 
sausio 10 dienos. Komitetas 
nutarė konkrečią datą pakeisti 
žodžiais „artimiausiu metu”.

Vilnius, vasario 9 d. (Elta) — 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
tarpparlamentinių ryšių grupių 
su Čečėnija koordinacinės tary
bos pirmininkas, Lietuvos Sei
mo narys Algirdas Endriukaitis 
trečiadienį nusiuntė memoran
dumą dėl čečėnų tautos teisių, 
istorinę teisinę pažymą bei 
laišką buvusiam JAV preziden-; 
tui George Bush.

Laiško autorius reiškia viltį, 
kad George Bush padės „spręsti 
čečėnų tautos problemą tarptau
tinės teisės, kilnių moralinių 
principų pagrindu”. Laiške ra
šoma, kad „mes, mažų tautų 
atstovai, negalime sutikti su 
nuomone, kad čečėnų tauta yra 
banditinė ginkluota formuotė, 
kad tai yra Rusuos vidaus rei
kalas ar separatizmo problema 
ir, kad žmonių žudymas gali 
būti pateisinamas kokiais nors 
pragmatiniais ar formaliais 
motyvais”.

Laiške taip pat pažymima, 
kad „Rusija kolonizavo Kau
kazą. Čečėnai visą laiką prie
šinosi. Šiuo metu Rusija vykdo

TRUMPAI

• Sausio 28 d. Lietuvos Res
publikos Nepaprastajam ir Įga- 
liotąjam ambasadoriui Rusijos 
Federacįjoje Romualdui Kozyro- 
vičiui įteiktas Rusijos Užsienio 
reikalų ministerijos atsakoma
sis raštas, kuriame pranešama, 
kad nuo jos įteikimo dienos įsi
galioja 1993 m. lapkričio 18 d., 
pasirašytas Lietuvos ir Rusijos 
vyriausybių susitarimas dėl 
prekybinių ir ekonominių san
tykių, kuriame yra įtvirtintas 
didžiausio palankumo režimas 
prekyboje.

• Lietuvos užsienio reikalų 
ministerija gavo oficialų 
UNESCO pranešimą, kad Vil
niaus Senamiestis yra įtrauktas 
į Pasaulio paveldo sąrašą.

Toks sprendimas priimtas Pa
saulio paveldo komiteto 18-ojoje 
sesijoje, vykusioje Tailande.

• Lietuvos finansų ministras 
Eduardas Vilkelis įteikė atsis
tatydinimo raštą ministrui pir
mininkui Adolfui Šleževičiui, 
kuris ketvirtadienį pranešė, kad 
patenkino jo prašymą, motyvuo
tą sveikatos būkle. Ministras 
atsistatydina nuo vasario 13d.,, 
o į finansų ministro postą Lie
tuvos prezidentui pasiūlytas fi
nansų ministerijos sekretorius 
Reinoldijus Šarkinas.

• Lietuvos pamaryje vasario 
6-osios savaitės pradžioje kilo 
vanduo Nemune. Vėl užlieta 
apie 30,000 hektarų žemių. 
Ledlaužis „Stumbras” nuo 
Kuršių marių pusės pradėjo 
laužti ledus Nemuno atšakoje 
Atmatoje. Potvynis šiek tiek 
atslūgo, Nemune vanduo nebe
kyla. Tačiau tvinsta Minija. 
Žmones kelyje Rusnė-Šilutė per 
užlietas atkarpas kelia trak
toriai.

— Beveik visoje Lietuvoje 
naktį iš trečiadienio į ket
virtadienį gausiai pasnigo. 
Sniego sluoksnis vietomis 
siekė nuo 10 iki 20 cm (4-8 
colių), Rytų Lietuvoje iki 50 cm 
(20 colių). Kelininkai pranešė, 
kad jie valys tik magistralinius 
kelius. Todėl gyventojams siūlo
ma pabūti namuose. Ketvirta
dienį buvo puiki diena — skais
čiai švietė saulė, o oro tempe
ratūra buvo apie kelis laipsnius 
šalčio. (AGEP)

žiaurų kolonijinį karą Čečėni
joje. Mes tai vertiname kaip 
tautos apsisprendimo teisės pa
žeidimą, taip pat Vakarų šalių 
politikų teisinių ir moralinių 
nuostatų patikrinimą. Bet tokį 
nuolaidžiavimą Rusija supran
ta kaip pritarimą ir leidimą to
liau žudyti žmones. Jau nužu
dyta 25,000 žmonių”, nurodoma 
Algirdo Endriukaičio laiške 
buvusiam prezidentui.

Lietuvos atstovai
maldos pusryčiuose
Vilnius, vasario 6 d. (Elta) — 

Vašingtone, „Hilton” viešbuty
je, vyko Nacionaliniai maldos 
pusryčiai

Šio renginio tikslas — vienyti 
tautas ir įvairių įsitikinimų 
žmones, panaikinti nepasitikėji
mo baijerus. Nacionaliniai mal
dos pusryčiai rengiami kasmet 
nuo 1952 metų.

Vasario 2 d. šiame renginyje 
dalyvavo JAV prezidentas Bill 
Clinton, viceprezidentas Al 
Gore, JAV vyriausybės ir 
Kongreso nariai, diplomatinio 
korpuso atstovai.

Viso čia svečiavosi per 3,800 
žmonių: daugiau kaip 170 vals
tybių atstovai — valstybių 
vadovai, vyriausybių ir parla
mentų nariai, įvairių orga
nizacijų atstovai.

Nacionaliniuose maldos 
pusryčiuose Lietuvai atstovavo 
Seimo nariai: LDDP frakcijos 
seniūnas Gediminas Kirkilas ir 
LKDP pirmininko pavaduoto
jas, LKDP frakcijos seniūnas 
Algirdas Saudargas. Dalyvavo 
Lietuvos ambasadorius JAV Al
fonsas Eidintas.

Šio renginio metu Lietuvos 
atstovai susitiko su JAV ir kitų 
šalių aukštais pareigūnais ir 
parlamentų atstovais, įtakin
gais tarptautinių ir valstybinių 
organizacijų nariais.

„Tai buvo puiki proga už
megzti naujus ryšius, pasikeisti 
nuomonėmis aktualiais klausi
mais, pristatyti savo šalį kaip 
subrendusią tarptautinės 
bendruomenės narę”, pasakė 
ambasadorius A. Eidintas.

Lietuvos Seimo nariai G. 
Kirkilas ir A. Saudargas apsi
lankė JAV kongrese, Valstybės 
ir Gynybos departamentuose, 
susitiko su Kongreso nariais, at
sakingais pareigūnais.

Susitikimuose taip pat buvo 
kalbėta apie Lietuvos ir JAV 
santykius, apie Lietuvos už
sienio politiką, buvo akcentuo
jamas Lietuvos užsienio poli
tikos tęstinumas.

KALENDORIUS

Vasario 11 d.: Švč. Mergelė 
Marija Lurde (apsireiškė 1858 
m.); Adolfas, Felicija, Paskalis, 
Algirdas, Dailė. 1905 m. gimė 
poetas Antanas Miškinis.

Vasario 12 d.: Šeštas eilinis 
sekmadienis; Benediktas, Regi- 
naldas, Eulalija, Gintenis, Dei
mantė. 1809 m. gimė JAV prezi
dentas Abraham Lincoln (Abra
omas Linkolnas).

Vasario 13 d.: Kotryna, Be- 
nignas, Algaudas, Raudė, Ugnė.

Vasario 14 d.: Šv. Kirilas 
vienuolis (mirė 869 m.) ir Me
todijus, vyskupas (mirė 885 m.), 
slavų apaštalai; Valentinas, 
Saulius, Saulė, Žynė. Valentino 
diena.
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Kaune, Karo muziejaus sode
lyje prie Žuvusiems už Lietuvos 
Laisvę paminklo dega amžinoji 
ugnis. Praeinantiems ji primena 
ne tik žuvusius už Lietuvos 
laisvę, bet ir visus lietuvius, 
savo gyvenimu įrodžiusius mei
lę Tėvynei Lietuvai.

Vienas tokių buvo prof. Juo
zas Brazaitis. Jo mirties 20-ties 
metų sukaktį paminėjo Palm 
Beach, Floridoje, lietuviai.

1994 m. gruodžio mėn. 13 d. 
„Picadilly” susirinkę išvydo ant 
tautinių raštų staltiese uždeng
to stalo prof. Juozo Brazaičio 
didelę portretinę nuotrauką, 
šalia padėti 6 prof. Juozo 
Brazaičio raštų tomai, toliau — 
kalėdinė gėlė.

Palm Beach LB apylinkės pir
mininkas dr. Vytautas Majaus
kas pirmuoju kalbėtoju pakvietė 
kun. Vytautą Pikturną. Savo 
kalboje kun. Pikturna pasako
jo, jog su prof. Brazaičiu susipa
žino 1939 metais. Ta pažintis 
Amerikoje tapo dar artimesnė, 
nes prof. Brazaitis buvo Angelų 
Karalienės parapijos, Brook- 
lyne, narys. Sekmadieniais, 
matydamas prof. Brazaitį per 
pamaldas, kun. Pikturna jaus
davosi nejaukiai, nes savo 
pamokslus taikė (daugiausiai) 
senosios kartos emigrantams. 
Tad, vieną kartą jis taip ir iš
sireiškė. profesoriui. Prof. 
Brazaitis, labai pozityviai 
atsiliepė apie kun. Pikturnos 
pamokslus, sakydamas, jog tai
ko tiesiai į žmonių širdis.

Ta pozityvi laikysena buvo la
bai būdinga ir kitose gyvenimo 
srityse. Jis ragino visus lietuvius 
jungtis į bendrą darbą, rūpinosi, 
kad būtų palikti istorijai įvairių 
žmonių prisiminimai apie vokie
čių ir sovietų laikus. Dažnai ra
gindavo ir kun. Pikturną rašyti 
atsiminimus apie savo pergyve
nimus koncentracijos stovyklo
je, Vokietijoje. Ragino ir Stasį 
Sidzikauską aprašyti savo dip
lomatinį darbą. (Kun. Pikturna 
paskelbė savo atsiminimus Vo
kietijos ir Amerikos spaudoje, o 
Stasio Sidzikausko atsiminimai 
išleisti šiais metais Vilniuje).

Dr. Adolfas Damušis kalbėjo 
apie prof. Brazaitį kaip draugą 
ir vadovą. Jis iškėlė prof. 
Brazaičio begalinį darbštumą ir 
meilę savo profesijai bei Lie
tuvos kultūriniam gyvenimui. Jo 
interesų ir veiklos sritys buvo 
labai plačios. Prof. Brazaitis 
buvo literatūros istorikas, mo
kytojas, kritikas, žurnalistas, 
visuomenininkas, politikas, po
grindžio narys. Po mirties „Į 
Laisvę” fondas išleido šešis 
tomus prof. Brazaičio raštų. fesoriai, jų tarpe ir J. Brazaitis,

Prof J Brazaičio mirties sukakties minėjime, Palm Beach, Floridoje, kalbėjusieji. Ift k. — dr. 
A Damušis, kun V Pikturna, D Augūnienė ir dr. V. Mąjauskaa.

Nuotr. A. Augūno

Penki tomai apima literatūrines 
studijas ir straipsnius, vienas 
tomas — politinius straipsnius.

Prof. Brazaitis buvo nuostabiai 
tinkamas žmogus istoriniame 
1941 m. momente, kai jis buvo 
išrinktas laikinosios vyriausy
bės ministeriu pirmininku, nors 
jis pats to labai nenorėjo. Prof. 
Brazaičio žodžiais, jis buvo kaip 
kamštis, kuriuo, reikalui esant, 
užkimšdavo skyles.

Visi labai nustebo, kad toks 
negyvenimiškas žmogus, lite
ratas, sugebėjo taip tvirtai 
stovėti prieš vokiečius, kai jie 
norėjo laikinosios vyriausybės 
narius paversti tarėjais. Prof. 
Brazaitis tada tvirtai atsisakė 
sakydamas: „Mes esame davę 
žodį būti Nepriklausomos Lie
tuvos ministeriais!”.

Prof. Brazaitis labai greitai 
reaguodavo į įvykius, puikiai 
rašė reikalingus raštus, ir buvo 
tarsi „gilus šulinys iš kurio, 
esant sausrai, kiekvienas galėjo 
pasisemti atgaivos ir išminties”.

Dalia Augūnienė prisiminė 
prof. Brazaitį kaip savo moky
toją Kauno „Aušros” mergaičių 
gimnazijoje ir kaip profesorių 
Kauno Vytauto Didžiojo univer
siteto Teologijos - Filosofijos 
fakultete. Ji suglaustai pami
nėjo prof. Brazaičio svarbiausius 
gyvenimo momentus, studijas 
Lietuvoje ir užsienyje, profesinį 
darbą, veiklą visuomeniniame 
ir politiniame gyvenime, raštus 
spaudoje, literatūrines studijas, 
politinę literatūrą. Prisiminė, 
jog, prof. Brazaitis „Aušros” 
gimnazijoje buvo labai mėgia
mas mokytojas, ir jaunesniųjų 
klasių mokinės laukdavo tos 
dienos, kai šeštoje klasėje, 
lietuvių literatūrą pradės dės
tyti jaunas, gražiai atrodantis 
mokytojas, prof. Brazaitis.

Dėstydavo prof. Brazaitis 
labai įdomiai, ramiai, niekad 
nepakeldamas balso. Mokėjo su
dominti mokines lietuvių lite
ratūra ir tautosaka, kartu daug 
reikalaudamas ir iš rašinių, ir 

' iš prezentacijų žodžiu. Turėjo 
retą ypatybę, kuria pasižymi 
geri mokytojai — buvo pagarbus
mokiniams.

Teologijos - filosofijos fakul
tete prof. Brazaitis irgi buvo 
populiarus. Žvelgiant atgal į 
tuos, dabar jau tolimus, karo 
laikus, kol vokiečiai dar nebuvo 
uždarę universitetų, jie atrodo 
nuostabūs. Siaučiant Europoje 
ir Lietuvoje karui, studentams 
dažnai turint tik minimalias 
gyvenimo sąlygas, vakarais 
vaikščiojant tamsiomis gatvė- 

i mis, Lietuvos universitetų pro-

Dr. V. Mąjauskas kalba Palm Beach, Floridoje, vykusiame prof. J. Brazaičio 20 metų mirties
sukakties minėjime. Nuotr. A. Augūno

skaitė paskaitas ir augino nau
jas Lietuvos inteligentų kartas. 
Prof. Brazaitis dalyvavo ir 
pogrindyje, tad suderinti tas 
visas realybes ir auklėti studen
tus, tikint, kad „literatūra 
padeda žmogui pakilti nuo 
gyvenimo kasdienybės į gilesnį 
minčių, vaizduotės ir jausmų 
pasaulį” (prof. Brazaičio žodžiai) 
turėjo būti nelengva.

Dr. Majauskas prisiminė prof. 
Brazaitį kaip žmogų, kuris savo 
gyvenimą pašventė tautos rū
pesčiams. Jis niekad nesiveržė 
į pirmaujančias vietas, į vadus, 
pasirinkdamas darbines pozici
jas, o buvo vadas. Pats dr. 
Majauskas išaugo ir subrendo 
prof. Brazaičio įtakojamas, skai
tydamas profesoriaus straips
nius "Naujoje Romuvoje”. Prof. 
Brazaitis buvo lankstaus proto, 
gilių principų žmogus, organiza
vo pogrindžio spaudą, siūlė ne- 
pasaulėžiūrinę politiką. Pagrin
diniai prof. Brazaičio gyvenimo 
principai buvo tarnauti: 1. tie
sai, 2. pažangai, 3. visuomenės 
interesams.

Atvykęs į JAV, dirbo „Dar
bininke, kaip vienas jo 
redaktorių. Jo raštų stilius buvo 
dalykiškas, glaustas, neorna
mentuotas. Keliais sakiniais 
mokėjo išsakyti esmę.

Amerika prof. Brazaitis nusi
vylė ir nenorėjo prisitaikyti. 
Ypač sunkiai pergyveno šeimos 
lūžį, po kurio kuriam laikui 
traukėsi nuo gyvenimo. Tačiau 
žaizdos pamažu gijo ir prof. Bra
zaitis vėl rašė studijas, redagavo 
„Kroniką”.

Prof. Brazaitį ypač jaudino 
Amerikos lietuvių jaunimo liki
mas, todėl jis ragino tėvus 
mokyti vaikus lietuvių kalbos, 
raginti dalyvauti jaunimo orga
nizacijose, neleisti nutautėti.

Prof. Brazaičio mirties 20-jų 
metinių minėjmas Palm Beach, 
Floridoje, buvo akademinio 
lygio. Susirinkę išgirdo at
siminimus apie prof. Brazaitį iš 
įvairių požiūrių. Norėtųsi už
baigti paties prof. Brazaičio 
žodžiais, pasakytais vienoje Ra
šytojų draugijos premijų įtei
kimo šventėje: „Kai išrinktoji 
tauta klaidžiojo naktyje, atsis
tojo ugnies stulpai, kurie rodė 
kelią. Linkiu, kad rašytojai 
būtų tie ugnies stulpai, kurie 
rodytų kelią Nepriklausomybės 
saulėtekyje”.

Lietuvių dabartiniame gyve
nime reikia daugiau tokių ug
nies stulpų, prof. Brazaičių!

Dalia Augūnienė

SAS „ZUPEBSAVAITGALIS”

Studentų ateitininkų metinis 
„Zupersavaitgalis”, vykęs sau
sio 27-29 d., prasidėjo gal ne taip 
įprastai. Dažniausiai atvyksta
me į Dainavą ir laukiame susi
pažinimo vakaro programos, bet 
šįmet mums teko geriau susipa
žinti su Indianos ir Michigano 
valstijų keliais, apdengtais 
baltu sniegu. Lėtai važiuodami, 
matėme mašinas, kurios jau ne
begalėjo važiuoti ir mes jau 
pradėjome galvoti, kad reikės 
apsisukti, bet apsižiūrėję nu
tarėm, kad vis tiek, nors sun
kiai, buvo įmanoma važiuoti 
toliau. Kaip mes atsisakytu- 
mėm važiuoti į mūsų mylimą 
Dainavą? Na, bent šie studen
tai turėjo pakankamai noro!

Nors labai vėlai, pasiekėme 
Dainavą. Laimingi, kad saugiai 
atvažiavome, paskambinom 
tėvams ir tada pradėjome mūsų 
savaitgalį, pasišildydami prie 
židinio ir pagaliau — miegučio. 
Nors rytas greit atėjo, suradom 
energijos pradėti mūsų progra
mą. Mes buvome dėkingi, kad 
Juozas Polikaitis galėjo pabūti 
su mumis rytinei programai. 
Neformaliai, jis pakalbėjo apie 
dabartinę organizaciją, numa
tytus pasikeitimus organizacijos 
struktūroje. Bet, svarbiausia, jis 
mums pabrėžė, kad ateitininki- 
ja nėra vien organizacija, bet 
sąjūdis ir kad nepamirštume to 
judėjimo vertės. Su tuo, mes 
pradėjome diskusijas apie stu
dentų ateitininkų padėtį, pasi
keitimus, tikslus ir t.t.

Atėjo pietų laikas ir mums vėl 
buvo garbė būti pavaišintiems 
profesionalių Dainavos šeimi
ninkų Kastyčio Šoliūno ir Aro 
Norvilo sukurtais skanėstais. 
Pasisotinus, buvo laikas 
išnaudoti Dainavos nuostabią 
žiemos gamtą. Gražiau negalėjo 
būti tą šeštadienio popietę — 
balta žolė ir blizganti saulė. 
Negalėjom rasti rogučių, bet vis 
tiek suradom kitų būdų nuo 
Rambyno slidinėti. Sugrįžom iš 
šalčio, tada greitai susišildėme, 
sausai apsirengėme ir važiavo
me link Manchester miesto, da-

VASAROS STOVYKLOS
DAINAVOJE

Birželio 17-25 d. — Detroito 
skautai

Birželio 25 - liepos 9 d.— 
Moksleiviai ateitininkai

Liepos 9-22 d. — Jaunučiai 
ateitininkai

Liepos 23-30 d. — Sendraugiai 
ateitininkai

Liepos 23 — Dainavos Metinė 
šventė ir šimtininkų suvažiavi
mas

Liepos 30 - rugpjūčio 6 d. — 
Heritage (angliškai kalbančio 
jaunimo)

Rugpjūčio 6-13 d. — Mokytojų 
studijų savaitgalis

Rugpjūčio 13-20 d. - Tautinių 
šokių mokytojai

Rugpjūčio 20-27 d. - Lietuvių 
Fronto bičiuliai

Rugsėjo 1-4 d. — Ateitininkų 
studijų savaitgalis.

Dėl tikslesnės informacijos 
prašoma kreiptis į Dainavos re
gistratorę Ritą Giedraitienę, tel. 
810-478-8456.

lyvauti šv. Mišiose. Mus šiltai 
riėmė parapijos klebonas, 
un. Murray, kuris lengvai da

bar atpažįsta mūsų „Dainavos”
veidus.

Sugrįžę pradėjome suvažiavi
mą. Svarbiausia buvo išrinkti 
naują SAS Centro valdybą, nes 
Kristinos Liaugaudaitės valdy
bos kadencija jau baigėsi. 
Dėkojome Kristinai ir valdybai 
už gerai atliktą labai svarbų 
darbą. Ilgai diskutavome, ap
galvojome (be abejo suradom 
laiko tarp suvažiavimo valgyti) 
ir išrinkome naują centro val
dybą. Laura Lapšytė sutiko pir
mininkauti, Liudas Landsbergis 
vicepirmininkauti ir, tikimės, 
kad dar pora prisidės. Nors 
valdyba mažesnė negu įprasta, 
dar išrinkome komitetus, kurie 
paruoš renginius ir projektus, 
pvz. rekolekcijas, „Gaudeamus” 
ir t.t. Taip mes, studentai, dirb
sime dabar, kad ne tik centro 
valdyba rengs renginius, bet 
pasiskirstysime pareigas tarpu
savyje.

Pagaliau, svarbų darbą pabai
gus, buvo laikas linksmintis ir 
pabendrauti. Vėl rytas greitai 
atėjo ir buvo laikas grįžti atgal 
į namus. Vėl Dainava gražiau
siai atrodė išvažiuojant. Atrodo, 
kad tie gražūs vaizdai ir draugų 
šypsenos, traukia mus vėl su
grįžti, planuoti ir dirbti toliau.

LPL

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA

VAIKŲ LIGOS
•441 8. Pulaakl Rd.. Chlcago, IL 

Raz. 708-422-7807 
Kab. (1-312) 582-0221

Valandos susitarus

DR. ELIGIJUS LELIS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

18808-127 St.
Lamont, IL BO439 
Tai. 815-723-0383

/ 7800 W. Collaga Dr.
Palos Haights, IL 80453

Tai. 708-381-0010
* -__________ ;_______ -

ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE 
Skausmo gydymo apaclallatsl

JONAS V. PRUNSKIS, MD 
TERAI DALLAS PRUNSKIS, MD

Chicago 3I2-T2S-4200
Elgm 708-822-1212 

McHenry 819-344-9000, exl 650S

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS

9760 S. Kedzie
Tai. 708-838-8500

Vai. 9-5 kasdien

DR. DANA M. SALIKUS
DANTŲ GYDYTOJA

10442 W. Carmak Rd. 
Weetcheater, IL 80153 

Tai. 708-531-1113
Valandos pagal susitarimą

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI

Dantų Gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W 59 St., Chlcago. IL
Tai. 312-738-8888

4707 S Gilbart, LaGranga, IL
Tai. 708-382-4487

Kab. tai. 312-888-3188 
Namų 708-381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

•748 Waat 83rd Street
Vai: pirmad ir ketvrtd. 3 v. p.p.—8 v.p.p. 

Kitomis dienomis — susitarus

JAV
Kanadoje ir kitur (U.S.) 
Tik šeštadienio laida: 
JAV
Kanadoje ir kitur (U.S.) 
Užsakant į Lietuvą — 
Oro paštu
Tik šeštadieninio laida
Paprastu paštu
Tik šeštadienio laida

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba.
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.

DALIA E. CEPELE, D.D.S.
DANTŲ GYDYTOJA

7915 W.171 ai 
Tlnley Perk, IL 60477 

(708) 614-8871
Valandos pagal susitarimą

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ ' 
DANTŲ GYDYTOJAS

21470 8. Maln St. 
Matteaaon, IL 80443 .
Tai. 708-748-0033

Valandos pagal susitarimą

DR. DOMAS LAPKUS
Praktika su

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS

15300 Waat Ava., Orland Park 
708-348-8100 

10 W. Martin, Napervllle 
708-385-8778

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel : 708-857-8383

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4847 W. 103 St., Oak Lawn, IL

Pirmas apyl. su Northweslern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai. 708-422-8260

Kab. 312-739-4477;
Rez. (708)248-0087; arba (708)248-8581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORO MEOICAL BUILDING 

•449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą

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

3900 W. 89 St. Tel. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p.p.-7 v v antrd 12 30-3 v.p p 
trečd uždaryta, ketvd 1-3 v p p . 

penki ir šeštd 9 v r -12 v p p

8132 S. Kedzie Avė., Chicago 
(312) 778-9089 arba (312) 4SS-4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

3315 W 551h St., Chicago. IL
Tai. (312) 476-2112

9525 S 79th Avė , Hickory Hllls. IL
Tai. (708) 598-8101
Vai pagal susitarimą

DR. VILIJA KERELYTĖ
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra
7271 S. Nariam, tai. 708-584-0400 

Brtdgevlear, IL 60455
Valandos pagal susitarimą 

Tai. kabineto Ir buto: (708)852-4159 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Avė., Cicero

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai p p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 toblar 8L, Elmhural, IL 60126 

708-841-2809
Valandos pagal susitarimą 

Vakarai* ir savaitgaliai* tai. 709-834-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

7722 B. Kedzie, Chlcago 60652 
Tol. 312-434-2123

Pirmd 2 v p p • 7 v v . antr 9 v.r. - 12 
ketvd 12 - 4 v p p , penktd 12 - 6 v v

Metams
$95.00
$110.00

14 metų 
$55.00 
$60.00

3 mėn. 
$35.00 
$40.00

$55.00 $40 00 $30.00
$60.00 $45.00 $35.00

$500.00 $250.00
$160.00 $85 00

$100.00 355 00 
355.00 $55.00

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Juos grąžina 
tik iš anksto susitarus. Redakcija 
už skelbimų turinį neatsako. 
Skelbimų kainos prisiunčiamos 
gavus prašymą.

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 

5540 8. Pulaskl Rd.
Tai. 312-585-2802

Pirmd. 9 v.r. - 7 v.v., antrd., trečd. ir 
penktd. 9 v.r. - 3 v. p.p.,

ketvd. 10 v.r. - 7 v.v. šeštd. Ir kt. 
dienomis reikalingas susita. ,mas.

Priima „Medicare Asalgnment”.
Sumokama po vizito.

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

9356 S. Robertą Road 
Hickory Hllls

Tel. (708) 598-2131
Valandos pagal susitarimą

DR. ROMUALDAS POVILAITIS
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. (1-312) 787-7575 
5780 Archer Avė.

(6 blokai į vakarus nuo Cicero Avė.) 
Valandos pagal susitarimą

LINAS A. SIDRYS, M.D.
Ophtalmologas/Akių Chirurgas

9830 S. Rldgeland Avė. 
Chlcago Rldge, IL 80419 

708-939-9622 
414* W. 03rd St. 

312-738-770*

Kab. tai. (312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ava., 
Chlcago, III. 60852

Cardlsc Dlagnosls, Ltd. 
Marųuette Medlcal Bulldlng 

8132 S. Kedzie 
Chlcago, IL 60829 

Tel. (312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hllls, IL
1 mylia j vakarus nuo Harlem Avė

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų
1025 Ogden Ava.

Lisle, IL 60532 
Tai. 708-963-1410

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzie

Vai antr 2-4 v p p ir ketv 2-5 v. p.p 
šeštd pagal susitarimą 

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tel. (312) 778-2880 

Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C
Specialybė — Vidaus ligų gydytoms 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Avė. (prie Ausim) 

Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 585-7755

ARAS ŽLIOBA, M.O.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarttan Medlcal Center- 

Napervllle Campua 
1020 E. Ogdan Ava., Sulta 310, 

Napervllle IL 80883 
Tel. 708-827-0080 

Valandos pagal susitarimą
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Rimties valandėlė

KUO PASITIKIME
Šį sekmadienį Evangelijoje 

pagal šv. Luką girdime, kaip 
Jėzus, su Dvylika nužengęs nuo 
kalno į varguolių minią, jiems 
taria: „Palaiminti jūs, varg
dieniai, nes jūsų yra dangaus 
karalystė”. Šį sekmadienį gir
dimi palaiminimai yra skirtingi 
nuo tų, kuriuos atmintinai mo
kėmės tikybos pamokose, kurie 
buvo iš Kristaus Pamokslo nuo 
kalno šv. Mato Evangelijoje. Šį 
sekmadienį girdime juos iš Lu
ko Evangelijos. Ir skirtumai 
tarp abiejų versijų nėra atsi
tiktiniai. Kiekvienas evan
gelistas, pažindamas tą tikin
čiųjų bendruomenę, kuriai rašė, 
pristato Kristų taip, kad jo mo
kymas būtų jiems kuo supran
tamiausias.

Tiek Mato, *iek ir Luko evan
gelijoje, Kristaus pagrindinis 
mokymas šiame pamoksle yra 
tas pats: kad tie, kurie turi ryšį 
su Kristumi, ras palaimą bei 
džiaugsmą net ir savo varge,bei 
kentėjimuose, ypač kai jie yra 
persekiojami dėl jo; Kristus 
užtikrina, kad dangaus karalys
tė bus jų dar net šiame, kentė
jimų pilname gyvenime, ir prie
do dar amžinybėje. Kristaus 
mokymas nesikeičia, bet evan
gelistai, kurių uždavinys yra 
perduoti tikėjimą gyvu asmeniu 
— žmonių istorijoje gyvenusiu, 
žmogumi įsikūnijusiu Dievu — 
Kristumi, pritaiko atsitiktines 
aplinkybes — pvz., vietą,veikė
jus — kad jų simboliška reikšmė 
išryškintų Kristaus paslaptį: 
kas jis yra.

Šv. Matas, rašydamas tikin
čiųjų bendruomenei, kurių dau
guma buvo žydai, norėjo pabrėž
ti, kad Jėzus buvo naujasis Mo
zė, Dievo išsirinktajai tautai 
duodantis naują Įstatymą, taip, 
kaip Mozė, kuris kalno viršū
nėje susitiko su Dievu ir gavo iš 
jo Įstatymą. Šis įvaizdis buvo gi
liai reikšmingas šiai bendruo
menei ir išsakė gilią tiesą apie 
Kristų. Tad Matas įveda į Kris
taus pamokslą nuo kalno (Mt 
5:1-12), pažymėdamas, kad ma
tydamas minias, kurios iš viso 
krašto susirinko jį sekiodamos, 
„Jėzus užkopė į kalną ir atsi
sėdo” (kalnas — vieta, iš kurios 
Dievas kalba žmonėms, o atsi
sėdimas — tai mokytojo pozici
ja mokant, tai valdovo pozicija 
valdant). Tuo Matas pabrėžė 
Jėzaus dievystę ir autoritetą 
duodant naują Įstatymą.

Šv. Lukas tačiau, rašydamas 
vėliau ir kitokiai krikščionių 
bendruomenei, kitaip įrėmino šį 
Jėzaus pamokslą. Rašydamas 
daugiausia nežydų kilmės tikin
čiųjų bendruomenei, kurių tar

pe buvo nemažas skaičius pasi
turinčių žmonių, Lukas iškėlė 
tai, kad Kristus buvo visiems 
žmonėms, ypač varguoliams, la
bai prieinamas. Lukas tad rašo: 
„Jėzus nužengė su Dvylika nuo 
kalno ir apsistojo lygioje vieto
je. Ten buvo ... didelė daugybė 
žmonių .... Tuomet pakėlęs akis 
į savo mokinius, Jėzus pabilo: 
„Palaiminti jūs vargdieniai, nes 
jūsų yra Dievo karalystė”. Luko 
Evangelijos palaiminimuose, 
Jėzus, apsuptas vargdienių, tie
siog į juos ir kreipiasi. Mato 
Evangelijoje, Jėzus-mokytojas 
moko apie Šv. Dvasios pilnus 
beturčius. Evangelistai, kaip ir 
pats Jėzus, prie kiekvieno tikin
čiojo priėjo pagal jo jautrumą ir 
ypatumą.

Tad Lukas, pažindamas pasi
turinčių krikščionių problemas, 
prideda dar ir kitus Jėzaus įspė
jimus apie turto ir patogaus 
gyvenimo pavojus, kurių neran
dame Mato versijoje. „Vargas 
jums, turtuoliai, nes jūs jau 
atsiėmėte savo paguodą. Vargas 
jums, kurie dabar sotūs, nes 
būsite alkani ...” Lukas, kaip 
geras savos parapijos ganytojas, 
perduoda nebūtinai tuos Kris
taus žodžius, kuriuos jie nori 
girdėti, bet tuos, nuo kurių pri
klauso tiek jų tikroji palaima 
šioje žemėje, tiek ir amžinybė: 
varguoliams ir tiems, kurie 
viską palikę seka Kristumi, jis 
perduoda Jėzaus užtikrinimą, 
kad su Kristumi ir jų vargas yra 
prasmingas; turtuoliams jis per
duoda Kristaus įspėjimą, kad 
turtas, patogumai, malonumai
— netrukus pasibaigs.

Kad net ir vargai nepakerta 
žmonių, kurie remiasi Dievu, 
girdime ir iš pranašo Jeremijo 
(Jer 17:5-8) pranašystės, kur jis 
perduoda Viešpaties žodžius: 
„Prakeiktas žmogus, kurs 
žmonėmis pasikliauja ir silpną 
kūną sau atrama laiko, kuris 
nusigręžia nuo Dievo. Toksai — 
kaip ... tyrų krūmokšnis ... 
skursta ... dykynėj, kur niekas 
negali gyventi. Laimingas žmo
gus, kuris Dievu pasikliauja ir 
visko iš Viešpaties vilias. Jisai
— kaip medis, prie upės sodin
tas ... jam nieko nereikia bijotis 
net kaitrai užėjus”. Ryšys su 
Dievu ne tiek apsaugo nuo gyve
nimo sunkumų, kiek duoda iš
minties, dvasios stiprumo ir vil- 
tingumo net ir sunkiausiuose 
gyvenimo momentuose.

Mums krikščionims, šv. Pau
lius, rašydamas Korinto ti
kintiesiems (1 Kor 15:12,16-20), 
primena, kad mūsų tikėjimo pa
grindas yra prisikėlęs Kristus — 
ne doktrina, ne filosofija, o

Michigan vaistuos gubernatoriaus ir kitų pareigūnų įvesdinimo iškilmėse Lansing, MI, š.m. sau
sio 1-2 d. Iš k. - „Draugo” korespondentas Jonas Urbonas, Michigan valstijos perrinkta vice- 
gubernatorė Connie Binsfeld, Gražina Urbonienė ir John Binsfeld.

NEPALIKIME JŲ VIENŲ
DR. ANTANAS RAZMA

Vasario šešioliktoji (lygiai ir bei brolių lietuvių, kurie numo
ja ranka į lietuviškus reikalus 
(ir į lietuvių tautą). Jie patys 
nežino, kam priklauso. Bet tu
rime prisiminti, kad drožiant 
skulptūrą, neapsieinama be 
skiedrų, arba kulant grūdus be 
pelų...

Aukšiau minėtų lietuvybės 
darbų sėkmingumą garantuoja 
stipri Lietuvių Bendruomenė, 
kuri, neginčijamai, yra pati stip
riausia ir pagrindinė lietuvių 
organizacija užsienyje. Šiuo 
metu jai vadovauti ateina jau
noji lietuvių karta, su vyres
niųjų pagalba duodanti gerų vil
čių.

Po Antrojo pasaulinio karo 
atvykę į užjūrių kraštus iš 
Vokietijos ir kitų Europos 
valstybių, pirmieji Lietuvių 
Bendruomenės vadovai nugalė
jo visus sunkumus ir kai kur 
sustiprino esamas, arba suor
ganizavo naujas LB švietimo, 
kultūros, visuomenės veiklos, 
spaudos, radijo valandėlių in
stitucijas, kurios su šeimų pa
galba išaugino patriotišką 
užsienio lietuvių jaunąją kartą, i

Ši jaunoji karta kartu su vy
resniais pradeda perimti Lie
tuvių Bendruomenės vadova
vimą, ateidami su naujais veik
los metodais. Mes kiekvienas 
privalome jiems pagelbėti, įsi
jungdami su savo talentais ir 
ištekliais į lietuvybės darbų 
laukus.

Vasario Šešioliktosios minėji
mai yra šventės, ruošiamos įvai
riose apylinkėse, kur privalome

“ kiekvienas dalyvauti ir paauko- 
asmuo, kuris savo prisikėlimu I ti didžiausią finansinę auką Lie- 
iš mirties yra mūsų išvadavimo į tuvių Bendruomenei, 
iš nuodėmės ir amžinojo išgelbė- Vasario šešioliktos proga 
jimo užtikrinimas. Juo mes re- surinkti finansiniai ištekliai , 
miamės. remia visus LB gausius darbus: r

Aldona Zailskaitė švietimą, kultūrą, visuomeninę,

Kovo vienuoliktoji) šventė yra 
mūsų metinės veiklos kulmina
cijos viršūnė. Nuo jos žvelgiame 
į lituanistinio švietimo, kultū
ros, mokslo, visuomeninių dar
bų laukus.

Mes, užsienio lietuviai,galime 
daug kuo didžiuotis: išlaikomas 
lituanistinio švietimo tinklas, 
ruošiami regioniniai' kultūri
niai, visuomeniniai renginiai, 
vykdomos pasaulinio masto di
dingos dainų bei šokių šventės, 
remiama lietuvių spauda bei ra
dijo valandėlės ir atliekami kiti 
lietuvybės darbai.

Džiugina stebuklingas Lietu
vių fondo augimas, kuris šiuo 
metu artėja prie 8 milijonų pag
rindinio kapitalo. Džiaugiamės, 
kad Lietuvių fondas jau yra 
parėmęs lietuvybės darbus su 
daugiau kaip 5 milijonais dol. 
(įskaitant per vieną nlilijoną 
dol. Lietuvai).

Taip pat gražiai skleidžiasi 
lietuvybės darbų žiedai jaunimo 
organizacijose: LB jaunimo są
jungoje, ateitininkuose, skau
tuose ir kituose jaunimo sambū
riuose. Lietuvybės žydėjimą 
užsienyje labai stiprina rašy
tojų, muzikų, menininkų kūry
ba.

Reikia didžiuotis užsienio 
lietuvių visuomene, kuri yra 
sudėtinga, bet pasilieka ištiki
ma lietuvių kultūros ugdymui 
užsienyje ir auklėjimui savo jau
nimo lietuviškoje dvasioje.

Tiesa, turime ir tokių sesių

socialinę, jaunimo veiklą, iš 
dalies spaudą, radijo valandėles 
ir įvairią kūrybinę iniciatyvą.

Nepalikime LB darbuotojus 
tuščiomis rankomis — be pini
gų. Dalyvaudami Vasario Šešio
liktos minėjimuose, paauko
kime didžiausią galimą sumą, o 
negalintieji dalyvauti, auką 
tegul pasiunčia paštu Lietuvių 
Bendruomenei. Mūsų dosni fi
nansinė parama stiprins LB va
dovų entuziazmą toliau sėkmin
gai vadovauti įvairiems lietuvy
bės darbams.

Žinoma, vienas kitas (ypač tie, 
kurie mažai ar visai neaukoja) 
ramins savo sąžinę, pasiteisin
dami, kad tuos LB darbus priva
lo remti Lietuvių fondas. LF 
labai stipriai remia finansiškai 
Lietuvių Bendruomenės darbus, 
bet tų darbų laukai labai platūs 
ir finansų reikalavimai dideli, 
todėl papildomai turime suau
koti nemažai pinigų Lietuvių 
Bendruomenės darbams per Va
sario Šešioliktos minėjimus.

Tie minėjimai privalo būti 
rengiami kiekvienoje apylinkė
je, kad ir mažiausioje. Net kelios 
lietuvių šeimos (kur nėra LB 
apylinkės) turėtų susirinkti kar
tu, pvz., restorane ar kokioj šei
moj, ir prie vaišių prisiminti 
mūsų valstybės didžiąją šventę. 
Vasario Šešioliktąją (ir taip pat 
Kovo Vienuoliktąją), kartu su- 
aukojant aukų ir pasiunčiant 
LB krašto valdybai.

Mūsų lietuvybės veikla užsie
nyje bus efektyvi ir toliau, jei 
gu kiekvienas asmeniškai atlik 
sime savo šventą pareigą, prisi
dėdami prie Lietuvių Bendruo
menės darbų finansais, kūryba 
ir kitais būdais.

Vardan Lietuvos ir lietuvybės 
užsienyje, būkime garbingi, 
ištikimi savo Tautos didingai 
praeičiai, skleisdami lietuvių 
istorijos bei kultūros laimėjimus 
po

Danutė Bindokienė

Pamokos dar 
nepasibaigė

„Čečėnijoje karas baigtas, 
sukilėliai numalšinti, sostinėje 
įsitvirtinusi rusų kariuomenė, o 
prie sudaužytų prezidentūros 
rūmų Grozne plevėsuoja Rusijos 
vėliava”. Arba bent tokias 
žinias skelbia Kremlius, ne tik 
savo žmonėms, bet ir pasauliui. 
Deja, vakariečiai žurnalistai, 
kurių Grozne vis dar nemažai 
užsilikę, savo atstovaujamom 
žinių agentūrom kasdien siun
čia visai kitokius įvaizdžius, 
tvirtindami, kad kovos toli 
gražu nepasibaigė.

Maskva džiaugiasi, jog Čečė
nijos prez. Dudajevas nušalintas 
ir sukurta nauja, žinoma, 
Jelcinui pavaldi, „Tautinio 
atgimimo” vyriausybė, kuriai 
vadovauja Salamvek Khajijeb. 
Kad jis Grozne drįsta pasirody
ti tik dienos metu, o savo įstaigą 
turi apie30 mylių nuo sostinės, 
niekas nesistebi. Kalbama apie 
iš vietinių čečėnų pradedamą 
organizuoti miliciją, kuri 
turėsianti palaikyti tvarką, 
kovoti su nusikaltimais ir 
padėti rusų kariuomenei susido
roti su slapukais, kone be per
traukos apšaudančiais jos įsi
tvirtinimus. Tačiau milicijos or
ganizavimas sunkiai vyksta, 
nes bijomasi Dudajevo šali
ninkų infiltracijos. Kol kas dar 
nesurastas efektingas būdas, 
kaip atskirti rusams lojalius 
vietinius gyventojus nuo patrio
tų, pasiryžusių kovoti su oku
pantu.

Prieš praėjusių metų gruodžio 
11 d., kai rusai pradėjo 
Čečėnijos puolimą, Grozne buvo 
130,000 gyventojų. Šiuo metu 
likę apie 30,000 — daugiausia 
rusų tautybės. Tūkstančiai žu
vo bombardavimų, apšaudymų, 
kautynių metu, kiti išbėgiojo į 
kaimus, į gretimas valstybes. 
Mieste gyvenimas visiškai 
sutrikęs: stinga maisto, medi
cininės priežiūros, vandens. Ne
veikia pramonė, susisiekimas, 
parduotuvės, išskyrus vieną 
kepyklą.

Rusų kariuomenės vadai tvir
tina, kad šio mėnesio gale Groz
nas bus visiškai užimtas, pasi
priešinimas sugniuždytas, bet 
privačiai prasitaria, kad gali 
užtrukti kelis mėnesius, kol 
karas tikrai baigsis. O kas po 
to? Žinant Rusijos šiuolaikines

• Ar jūsų vaikai baigė 
mokslus? Tegul įrodo, kad jau 
moka skaityti, užsakykite jiems 
„Draugą”.

ekonomikos painiavas, sunku 
patikėti, kad milijonai rublių 
bus nukreipiami Čečėnijos at
statymui. Kadangi kraštas (o 
ypač jo sostinė) yra taip baisiai 
sunaikintas, atstatymą reikės 
pradėti nuo pamatų.

Okupacinės kariuomenės 
padėtis Čečėnijoje, nepaisant 
Jelcino teigiamų pranešimų, 
kad karas pasibaigė ir krašte 
kontrolė atstatyta, yra taip pat 
nepavydėtina. Kareivius nuolat 
persekioja ir apšaudo pasalūnai, 
gatvės tebepilnos riogsančių 
sudaužytų tankų, sunkvežimių, 
pabūklų. Sutemus kareiviai ne
patruliuoja mieste, nes bijo 
puolimų, kurie sutemus labai 
pagausėja, nes iš aplinkinių 
kaimų po nakties priedanga 
renkasi partizanai čečėnai ir 
vykdo karo žygius. Antra ver
tus, Rusijos kariuomenė pasi
rodė esanti „milžinas molinėmis 
kojomis” — Čečėnijos karas jai 
kainavo iš senų laikų užsilikusi 
prestižą, nes tauta, teturinti 1.2 
mil. gyventojų, įstengė ne tik il
gai išsilaikyti prieš nepalygi
namai tvirtesnį agresorių, bet ir 
tam tikra prasme laimėti. Rusi
ja negreit atgaus prarastąją 
savigarbą ar buvusį įvaizdį 
pasaulyje. Žinoma, kai kurių 
užsienio valstybių vadai, įskai
tant ir JAV prez. Bill Clinton, 
dar vis negali atsisakyti senų 
įsitikinimų, kad, tik patai
kaudami Jelcinui, išlaikys taiką 
pasaulyje. Dar vis mėginama 
„žaisti žodžiais”, vadinant Čečė
nijos nepriklausomybės paskel
bimą, įvykusį jau prieš trejus 
metus, „atskilimu”. Tiesa, bent 
tiek pasiekta, kad čečėnų sker
dynės nebevadinamos Rusijos 
„vidaus reikalu” ir kartas nuo 
karto Jelcinui patariama su
stabdyti agresiją.

Rusija pernai gruodžio pra
džioje iškilmingai, su didele jė
gos persvara, išsiruošė „pa
mokyti” nepaklusnius čečėnus 
ir visas kitas tebevaldomas 
tautas, kad laisvės siekiai nebus 
toleruojami. Pamokos, tiesa, 
buvo labai efektingos — jas su 
pasibaisėjimu stebėjo visas 
pasaulis. Tačiau, atrodo, teko 
daugiau išmokti pačiai Rusijai 
ir vakariečiams, negu čečė
nams. Deja, mokslo metai dar 
nepasibaigė...

• 1945 m. lapkričio 23 d.
Amerikoje panaikintos maisto 
kortelės, kurios buvo įvestos II 
pas. karo metu.

IŠ IPATĖLIO ŠNEKTŲ
JURGIS JANKUS
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Jeigu ji būtų kur, pažinčiau iš skaros. Apžiūrėjau 

altoriaus kraštą, kur Ipatėlis sakė buvo likę skaros siū
lų galiukai, bet ir tų niekur nemačiau. Gal Saliute bus 
sugrįžusi ir juos pasiėmusi. Jeigu jai tikrai reikėtų to 
kampučio, galėtų iškišti ranką, ir aš tuoj paduočiau. Kas, 
jei kas ir pamatytų, vis tiek paduočiau. O jeigu ji paimtų 
už rankos ir nusitrauktų pas save... Su ta mintim 
pasukau akis į motiną. Ji, akis paskandinusi 
maldaknygėje, manęs nematė, bet, jeigu išeičiau, verktų 
ir ieškotų. Nenorėjau, kad ji verktų, o Saliutė, matyti, 
nenorėjo manęs ir neiškišo rankos. Grįžau namo kišenėje 
glamžydamas jos skaros kamputį.

Brolis, vienas pasilikęs namie, sugalvojo naują 
žaidimą. Mes jau žinojom, kad lininis siūlas dega, o 

vilnonis liepsnoje tik spirga. Kai grįžom Ipatėlį palaidoję» 
ir jo likusius gyvulius apžiūrėję, jau buvo sutemę. Tėvas 
nuėjo savo ruošos apeiti, mudu su motina atėjom į trobą. 
Kai tik motina ėmė suktis apie vakarienę, brolis padėjo 
du pussprindžio ilgumo siūlo galus ant stalo.

— Rinkis, kurį nori, — pasakė.
Abu siūlai buvo lininiai, vieno ilgumo ir vienodo 

storumo.
— Bet kam? — paklausiau.
Norėjau žinoti iš anksto, nes jis vis ką sugalvodavo 

ar iš vyresniųjų ką išmoktą pakišdavo. Kaip aną sykį 
atėjo suspaudęs nykščio ir smiliaus galiukus ir pasakė: 
„Perskirk juos su vienu pirštu”. Dar parodė ir kaip. 
Atrodė vieni juokai. Kai savo smilium užkabinęs 
patraukiau, tai net sušukau: į pirštą įsmigo dagilio

dygys, kurį jis laikė suspaudęs tarp pirštų galiukų.
— Tu vėl ką padarysi, — abejojau.
— Nieko. Tik palengtyniausim. Abu uždegsim ir 

pažiūrėsim, kurio pirma sudegs.
— Ir daugiau nieko?
— Daugiau nieko. Galiu persižegnoti, kad nieko.
Paėmiau. Nuo lemputės abu kartu uždegėm, kartu 

užpūtėm ir žiūrėjom, kaip siūlai smilksta. Jo susmilko 
greičiau.

— Nori dar pamėginti?
Mėginom dar ir dar. Kartais sudegė jo pirma, kar

tais mano. Mano tik tada, kai pastebėjau, jog jis savo 
pučia, kad greičiau degtų. Pamatęs, kad jo paslaptį 
supratau, pasakė paieškosiąs storesnių ir nuėjo į trobos 
kampą, kur dėžėje buvo įvairių siūlų kamuolių. Kol jis 
ten kuitėsi, man užėjo noras pamėginti, Saliutės skaros 
siūlus: ar jie smilks, ar tik spirgės. Atlenkiau vieną kutą 
ir atsargiai prikišau prie lemputės, o jis tik sušnypštė, 
supurškė, lyg saują parako būčiau prikišęs, žalia šviesa 
nušvietė visą trobą, gelsvai žalias dūmų kamuoliukas 
pakilo į lubas. Kilo ir lindo po balkiu. Vidury 
kamuoliuko sušvito dvi labai gražios akys. Tuoj 
toptelėjo, kad tos akys Saliutės, apie kurių gražumą sakė 
Ipatėlis. Iš lengva viena akis palindo po balkiu,kita man 
mirktelėjo ir ištirpo lubose. Pažiūrėjau į ranką. Ranka 
buvo tuščia, ir pirštai nenudegę. Žvilgtelėjau į mamą. 
Maniau, kad ji šoks mane barti, kam kažin ką deginu, 
bet ji ramiausiai maišė verdantį puodą. Nė į tą pusę 
nežvilgtelėjo. Vėl pakėliau akis į lubas. Jose nė jokio 
ženklo, nors galvoje tebebuvo labai gyvos akys, ypač toji, 
kuri išnykdama dar spėjo man mirktelėti, ir taip gražiai, 
lyg būtumėm sutarę kokią paslaptį, kurios niekas kitas 
neturi žinoti.

— Ko į tas lubas taip žiopsai?

Krūptelėjau. Priešais buvo brolis su baltu med
vilniniu siūlu rankoje. Jis irgi žiūrėjo į lubas.

Reikėjo ką pasakyti.
— Bitė lakstė, lakstė palubėje ir palindo po balkiu,

— pasakiau.
— Bitė?! Mama, jis sako, kad bitė palindo po balkiu. 

Gal ant aukšto spiečius yra, — pašaukė brolis mamą.
— Iš kur čia bus bitė. Gal kokia nukeipėlė musė ir 

pasimaišė, — nuo puodo nepasitraukdama, atsakė 
mama.

— Tikrai bitė? Tikrai matei, kad bitė? Ne musė? — 
spaudė brolis.

— Žinoma, kad bitė. Ar aš jau musės nebepažinsiu,
— tvirtinau savo ir įkišau ranką į kišenę, bet joje skaros 
kampučio tikrai nebebuvo.

Brolis užlipo ant stalo, apgraibė balkį.
— Kad čia nėra jokio plyšio, kaip ta tavo bitė galėjo 

tiesiai į sveiką medį įlįsti. Turbūt susisapnavai. O gal 
Ipatėlio dūšia atlėkė dar sykį tave pamatyti. Pamatysi, 
ji naktį pas tave ateis ir į šlaunį įgels.

— Vaikai, vaikai! — subarė mama. — O tu, dički, 
man vaiko negąsdink, verčiau nubėk atnešti malkų. Ma
tai, kad baigiasi.

Brolis numetė siūlą ant stalo, o man pasakė:
— Einam abu.
— Ar Ipatėlio dūšios išsigandai. Bijai, kad neįgeltų,

— neužsileidau, bet išėjau.
Ir kieme, ir sugrįžęs, negalėjau suprasti, kaip juodu 

nematė tokios didelės šviesos, nuo kurios visa troba taip 
nušvito, kad man net akys apžiro, kaip negirdėjo nė tokio 
smarkaus žalios liepsnos šnypštimo? Tiesą pasakius, to 
nesuprantu nė dabar, bet ar ne tas pats Ipatėlis kažin 
kada pasakė, kad pasaulis yra pilnas paslapčių.

Balti zuikiai

Bešnekant apie kitus Ipatėlio pasakojimus, man ėmė 
šviesėti ir visa nugraužto šautuvo istorija. Kai ją išgir
dau, buvau gal kokių ketverių ar penkerių metų vyras, 
kuriam Ipatėlis ir tokias istorijas mokėjo sudėti į širdin 
limpančius žodžius. Žinoma, tie žodžiai seniai sudilo. 
Liko tik jų paliktas vaizdas, kurio Ipatėlio žodžiais 
niekas turbūt nebesugebėtų persakyti. Net ir De
veikienė, kuri tada buvo jau vyresnė už mane, jų 
nebesumeta pakartoti. Atsimena tik jo pasakotus atsi
tikimus, kurie tikriausiai buvo atsitikę, nes visi atsi
tiko čia pat, toje pačioje žemėje, net po tais pačiais 
šiaudiniais stogais.

Kai kurie vaikystės akimirksniai su Ipatėliu ėmė 
kilti tokie ryškūs, lyg vyktų dabar. Tarp žodžių šmėkš
telėjo pavakarė, pievos žalume ilgi juodalksnių šešėliai, 
paširmėjęs rugių laukas. Jeigu būčiau išmokęs piešti, 
galėčiau tą liepos pavakarę sudėti į gyvybe virpantį 
peizažą. Net nežinau, ar tada jau buvo liepa. Turbūt 
buvo, nes šienas jau buvo suvežtas ir pieva jau žybsojo 
šviežiu atolo žalsvumu. Mačiau, kaip Ipatėlis atjojo į ją 
Rudžių arklius, pririšo, o pats paėjo takučiu ir prisėdo 
ant kauburio, kurį atsimenu, vadinom Zuikine. Dabar 
nebevadina. Nebėra reikalo. Kai kaimas išėjo į 
vienkiemius, vardai ėmė nykti. Tapo nebereikalingi. Pir
ma tai reikėjo pasakyti, kad arklius reikia nujoti į 
Starklirdį ar Ročpjaunį, bandą nusivaryti į Papjauni ar 
į Piestupius, žirnius pasėti prie Prūkės ar rugius kirsti 
pradėti nuo Dačioliškio. Dabar kiekvienam viskas čia 
pat, iš vietos akim apmetama, keliais žingsniais pasie
kiama.

(Bus daugiau)
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KANKLIŲ KARALIENĖ 
ONA MIKULSKIENĖ -

SUKAKTUVININKĖ
vadovė. Sukaktuvininkė mokė 
kankliuoti Klaipėdoje, Viniuje, 
45 metus Čiurlionio ansamblyje 
ir nuo 1955 metų Clevelando 
lituanistinėse mokyklose: 
Vyskupo Valančiaus 14 metų ir 
Šv. Kazimiero — 7 metus. 1963 
metais išleista pirmoji kanklių 
muzikos plokštelė „Lietuvos 
kanklės”. Vysk. Valančiaus 
mokykla 1964 metais išleido 
antrąją plokštelę „Aukuro” var
du. Orkestrą sudarė 21 kankli- 
ninkė-as, kurie jau galėjo akom
panuoti ir Čikagoje vykusios 
Dainų šventės vaikų chorui.

O. ir A. Mikulskiai, pastebėję 
didelį susidomėjimą kanklių 
muzika, 1965 metais įsteigė 
Onos Mikulskienės vardo kank
lių muzikos studiją, kurioje 
mokiniai galėtų pagal nustatytą 
Vilniaus konservatorijos 
programą, pasitobulinti ir įsi
gyti kankliavimo specialybę. 
Studija veikė 20 metų, davė 12 
rečitalių ir baigimo diplomus 
įteikė 27 mokiniams. Iš viso 
studijoje mokėsi 72 jaunuolės ir 
jaunuoliai.

Minint studijos darbo dvi
dešimtmetį, išspausdintas 40 
psl. leidinėlis „Onos Mikuls
kienės Kanklių muzikos studi
ja - 1965-1985” (Red. Vacys 
Rociūnas).

Trečiajai Dainų šventei -1966 
metais — paruošė kanklių paly
dą vaikų chorui. 1968 m. su 24 
kanklininkėmis ir kanklinin
kais įgrota ir išleista „Aukuro” 
plokštelė (Vysk. Valančiaus 
lituanistinė mokyka) ir „Vai
dilų kanklės”, o 1978 metais 
plokštelė „Skamba kanklės” 
(dirigentas Alfonsas Mikulskis).

Ši labai kondensuota Onos 
Mikulskienės kanklių muzikos 
veiklos detalė vaizdžiai kalba 
apie reikšmingą jos indėlį lietu
vių liaudies muzikos populia
rinimui. Abu Mikulskiai ne
buvo užsidarę vien tik dainos, 
giesmės ar muzikos pasaulyje, 
bet savo sugebėjimus ir geras 
intencijas rodė ir daugelyje kitų 
išeivijoje taip reikalingų darbų, 
kultūrinėje ir socialinėje veik
loje. '

Onai Mikulskienei labai prie 
širdies buvo šaulių moterų idėja 
ir veikla. Ji jau 1937 metais už 
veiklą buvo apdovanota Ge
dimino medaliu ir „Šaulių 

| žvaigždės” ordinu. Būdama 
į aktyvi Clevelando šaulių 
1 „Žalgirio” kuopos narė ir daly
vaudama valdybose, ketverius 
metus 1974-78 metais buvo 
išrinkta JAV moterų šaulių 
vade. Pakelta į Sąjungos garbės 
nares. Už plačią visuomeninę 
veiklą apdovanota Amerikos 
lietuvių piliečių klubo tūks
tančio dolerių premija. Kad Ona 
Mikulskienė buvo gražiai ver
tinama, galima susidaryti 
apytikrį vaizdą, kai pažvelgi į 
jai suteiktus garbės pažymė
jimus, diplomus, gautus laiškus 

j ir poeziją.
Kai prisimename šią šakotą 

Mikulskių kultūrinę bei kūry-

Taip Vytautas Alantas jau 
1966 metais (7.26) vardinių pro
ga rašytame jai laiške kreipėsi 
į š.m. sausio 30 d. 90 metų 
sukaktį švenčiančią Oną Mi
kulskienę. „Mes sveikinam 
Oną, kanklių karalienę. Ir esam 
dėkingi be galo, kad giesmę 
Birutės ji tęsia toliau ir šiapus 
vandenyno...” Bernardas Braz
džionis, gavęs 1963 metais 
išleistų kanklių plokštelę, 
laiške (1963.8.28) eiliuoja: 
„Raktą atkasėt Jūs,/ Radot 
tonus naujus/ Nebedings po dir
vonais jų rūdys;/ Kanklių balsas 
skambės/ Tautai mūs ant gar
bės,/ Mūsų miegantį kraują te- 
budys.../”. „Onos Mikulskienės 
didelis kanklių muzikos popu
liarinimo darbas liko garbin
gai apvainikuotas, duodant 
progą pasiklausyti tikro kank
lių muzikos grožio”, — rašo 
Juozas Žilevičius, „Dirvoje” 
(1963.10.25). „Vaikų atliktos 
paprastos dainelės, harmonizuo
tos A. Mikulskio, F. Strolios, St. 
Sližio, M. K. Čiurlionio, J. Ber
tulio ir J. Gaidelio, praskambėjo 
nuostabiai tiksliai ir švariai. 
Akompanavo Onos Mikulskie
nės vedamas kanklių orkestras, 
akomponementus pritaikė A. 
Mikulskis. Buvo pasiektas 
įdomus spalvos sąskambis...” — 
Vladas Jakūbėnas, „Aidai”, 
1966 m. spalis.

Kai sukaktuvininkė Ona Mi
kulskienė prisimins prieš tris
dešimt metų (ar anksčiau) užra
šytus žodžius bei po to dar daug 
daug kitų skaitytų recenzijų, 
kritikų, aprašymų spaudoje bei 
išsakytų gyvu žodžiu įvairiomis 
progomis ar autografuotų 
linkėjimų Čiurlionio ansamblio 
„Aukso knygoje”, su nostal
giška šypsena ir širdies ramu
mu klausysis ir girdės jos 
kanklių skambesio aidus 
Tėvynėje, Europoje, Šiaurės ir 
Pietų Amerikoje.

Ona Mozoliauskaitė-Mikuls- 
kienė gimė 1905 m. sausio 30 
Omske, Rusijoje. 1922 m. grįžo 
Lietuvon. Klaipėdoje 1925-27 
lankė muzikos mokykloje 
fortepijono klasę. 1933 Klaipė
doje įsteigė šaulių kanklininkių 
orkestrą ir kartu su Alfonsu 
Mikulskiu parengė jų liaudinį 
atlikimo stilių. Naciams už
ėmus Klaipėdą, 1940 m. Vilniu
je įsteigė šaulių kanklininkių 
orkestrą, kuris jau 1941 metais 
buvo įjungtas į Vilniaus Fil
harmonijos liaudies ansamblį. 
Tais pačiais metais Ona dar 
įkūrė atskirą kanklių orkestrą, 
kuris, su Vilniaus choru, sudarė 
Čiurlionio tautinio meno an
samblį, koncertavusį ir okupa
cijos metais Lietuvoje; Aust
rijoje, Vokietijoje, Šiaurės ir 
Pietų Amerikoje, duodamas 
daugiau kaip tūkstantį 
koncertų.

Nuo 1949 metų Ona Mikuls
kienė, Čiurlionio ansamblio 
choristė ir kanklių orkestro 
vadovė, o nuo 1963 m. ir vaikų 
kanklių ansamblio „Aukuras”

Onos Mikulskienės 90 metų amžiaus sukakties Šventėje kalba Vladas Plečkaitis. IS k. — Ste 
fanus Stanienė, Ona Mikulskienė, kun Gediminas Kųauskas, SJ, Gražina Plečkaitienė ir Laima 
Šarkaitė

Nuotr VI. Bacevičiaus

Ona Mikulskienė — kanklių karalienė.
Nuotr. VI. Bacevičiaus

kad jie abu kasdieninę duoną 
pelnė dirbdami įmonėse, ne 
įstaigose. Nuo poilsio nuvogtas 
valandas skyrė Lietuvai.

1983 m. spalio 14 d. kompo. 
Alfonsas Mikulskis iškeliavo į 
Amžinuosius namus ir pernai 
liepos mėnesį atsigulė amžinam 
poilsiui Vilniaus Rasų kapinėse. 
Ši skaudi netektis skaudžiai 
palietė Onos Mikulskienės 
gyvenimo slinktį. Pardavusi 
namus, persikėlė gyventi į butą 
lietuvių apgyventame rajone. 
Čia ji daug energijos įdėjo 
tvarkydama Čiurlionio an
samblio archyvą, specialiai 
pasikviesdama iš Vilniaus 
muziejaus direktorių Pau
lauską,kad padėtų parinkti 
muziejui vertingą medžiagą, ją 
supakuoti ir persiųsti Lietuvon, 
į Vilniaus tautinį muziejų, kur 
Čiurlionio ansamblio ir 
Mikulskių kūrybos eksponatai 
jau buvo parodyti plačiajai 
visuomenei.

Kai š.m. sausio 15 d. su žmona 
aplankėme sukaktuvininkę jos 
jaukiame bute, ji nostalgiškai 
prisiminė praeitį, kūrybos ir lai
mingas dienas su Alfonsu. Dar 
daug likusiųjų abiejų gyvenimo 
suvenyrų, paveikslų, garbės 
pažymėjimų, dovanų, liaudies 
instrumentų, albumų nukelia į 
prabėgusias dienas. Ir jie už 
kelių mėnesių kartu su sukak
tuvininke iškeliaus į Lietuvą 
kur, kartu su iškviestąja savo 
giminaite Giedre Kubavičiene, 
persikels nuolatiniam gyve
nimui. Sukaktuvininkė sakėsi 
gerai jaučiasi ir, išskyrus 
vitaminus, nevartoja jokių vais
tų, dar yra judri, stipriai atro
danti. Didžiausia bėda — stip
riai susilpnėjęs regėjimas. Ji be 
palydovo negali pajudėti iš savo 
buto. Šioje samarietiškoje 
paslaugoje, kaip ir visada ir 
visur padeda Stefanija ir
Henrikas Stasai, Kazimiera - -
Vaičeliūnienė, Čiurlionietės ir brėžtus, dar nebaigtus Č. A.

archyvo ir kitus darbus. Vienas 
iš pirmųjų čiurlioniečių, dar iš 
Lietuvos laikų, Antanas Kava
liūnas priminė anų dienų kai 
kurias ansamblio detales. Roma 
Matienė savo vaikų vardu 
įteikė dovaną. Dovanų gauta ir 
iš kitų, dalyvavusių pobūvyje.

Ona Mikulskienė tvirtu, skar
džiu balsu padėkojo visiems, 
dalyvavusiems jos šventėje. 
Prisiminusi ansamblio istoriją, 
kiek ilgiau stabtelėjo ties an
samblio kūrimosi dienomis 
Clevelande, kalbėjo apie talką 
organizuojant „Tėvynės gar
sus”, apie ansamblį, kaip 
Mikulskių šeimą. Jos gyvenime 
ansamblis užimąs išskirtiną 
vietą, „bėjo, abejoju, kad būčiau 
sulaukusi ir tokio amžiaus’’ — 
kalbėjo O. Mikulskienė. Tiktai 
visų: ansamblio vadovų, narių, 
tėvų ir daugelio kitų talkininkų 
ir rėmėjų dėka Čiurlionio an
samblis galėjo tiek pasiekti 
Lietuvos ir išeivijos dainos ir

kiti tautiečiai, tautietės. 
Palydėjus 90 metų negrįžta

mai, Ona Mikulskienė sausio 31 
pakvietė savo artimuosius, 

binę veiklą, nederėtų pamiršti, čiurlioniečius ir jos geradarius
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Padėkos Mišioms Dievo Motinos
— Lietuvos Madonų šventovėn. 
Mišias aukojo ir pamokslą 
asakė kun. G. Kijauskas, SJ. 
ia susirinkę esame dėkingi 

Aukščiausiajam, kuris leido 
kartu su Čiurlionio ansamblio 
vadovais, dalyviais praturtinti 
mūsų gyvenimą lietuviška 
daina ir giesme. Be jų mūsų 
gyvenimas būtų buvęs daug 
skurdesnis.

Vladui Plečkaičiui, buv.
Čiurlionio ansamblio ilgamečiui 
pirmininkui, choristui ir solis
tui vadovaujant, jautriai skam
bėjo Alfonso Mikulskio giesmės: 
„Viešpatie, pasigailėk” ir „Šilu
vos Marijai”. Virginijos Juodi- 
šiūtės-Ribinski, kanklininkės 
solistės, kanklių muzika kėlė 
maldos ir padėkos jausmus. Su 
tradicine čiurlioniečių daina — 
giesme — „Lietuva brangi” 
buvo baigtos Padėkos pamaldos.

Prie paruoštų užkandžių stalų 
parapijos svetainėje Onos Mi
kulskienės garbingą sukakties 
prisiminimą pradėjo Ingrida 
Bublienė-Stasaitė, ilgametė uoli 
čiurlionietė, kur ne tik jinai, 
bet ir visi jos penki vaikai 
Čiurlionio ansamblio gyvavimo 
metais užėmė išskirtiną vietą. 
Jie dainavo, šoko, kankliavo il
gus metus. Ingrida sveikino 
sukaktuvininkę. Kun. G. Ki- 
jauskui sukalbėjus invokaciją, 
perskaitytas poeto Balio Augino 
sukaktuvininkei eilėmis 
parašytas sveikinimas. Perskai
tytas Aleksandros ir Liudo 
Sagių laiškas. Gauta daug 
sveikinimų laiškais, tele
gramomis iš Amerikos, Lietuvos 
ir kitų kraštų. VI. Plečkaitis 
savo žodyje prisiminė Oną Mi
kulskienę kaip energingą, 
judrią, kūrybingą kanklių 
vadovę ir Čiurlionio ansamblio 
dainininkę. Linkėjo sulaukti 
šimto metų, kad sugrįžus į 
Lietuvą galėtų užbaigti užsi-

Kad būtų išvengta lietuvių 
muzikos klasikų išnykimo grės
mės, kompozitorių namuose Vil
niuje, buvo įsteigta studija 
„Tembras”, vadovaujama muzi
ko Donato Katkaus, kuris pri
statė pirmąją lietuviškos muzi
kos klasikų įrašų kolekciją. J. 
Godunavičienė rašo („Vakari
nės naujienos”, 1994 m. lapk. 30 
d.): „Įsivaizduokime, kad kaž
kas imtų ir sudegintų visus 
Maironio raštus ar bent 50 metų 
lietuvių dailės kūrinius. Kultū
ros istorijoje liktų tuščias tar
pas. Muzikoje vyksta kažkas pa
našaus — senieji įrašai visai 
sunyko ir sudūlėjo, o naujų 
nėra. Taip gyvenant, po kelias
dešimties metų niekas nebeži
nos, kokią muziką kūrė Balys 
Dvarionas, Stasys Vainiūnas, o 
ką jau bekalbėti apie Juozą 
Gruodį ar Stasį Šimkų”.

Pirmajame keturių kasečių 
rinkinyje, pirmojoje iš jų — 
Juozo Gruodžio — atnaujinti 
solinių dainų įrašai, antrojoje — 
B. Dvariono ir S. Vainiūno 
(jiems patiems skambinant) 
įrašai, trečiojoje — Vytauto 
Bacevičiaus simfoninė muzika, 
o ketvirtojoje — dainuoja kelių 
dešimtmečių Kauno operetės 
dainininkai.

Kasetės įrašų išleidimą parė
mė Lietuvos Akcinis inovacinis 
bankas.

Religinės muzikos konkurso 
laureatai

Praėjusiais metais Lietuvoje 
įvyko Lietuviškos religinės cho-

Nuotr. Viktoro Kučo.

muzikos baruose. Ypač nuošir
džiai ji dėkojo Stefanijai ir 
Henrikui Stasams už jų ilgame
tį rūpestį ir globą. Jos dvasinį 
gyvenimą, mirus gyvenimo 
palydovui Alfonsui, guodė ir 
stiprino kun. Gediminas Ki
jauskas. „Už tai esu labai 
dėkinga. Dėkoju visiems ir 
glaudžiu prie savo širdies”, 
Alfonso Mikulskio giesmės žo
džių ir melodijos „O, Dieve 
geriausias” teksto perdavimu 
sukaktuvininkė baigė savo žodį. 
„Lietuva brangi” garsai 
palydėjo sukaktuvininkę į ryto
jaus dienas.

Kaune, vasario 11 d. J. Gruo
džio konservatorijos salėje 
rengiamas Onos Mikulskienės 
jubiliejaus prisiminimas-kon- 
certas. Jame dalyvaus 1994 
metų jaunųjų atlikėjų konkur
so laureatai, Lietuvos liaudies 
instrumentinės muzikos draugi
ja „Kanklės” ir kiti. Ona 
Mukulskienė pakviesta daly
vauti.

Alfonso Mikulskio 85-sioms 
gimimo metinėms paminėti 
koncertas buvo surengtas Klai
pėdoje pernai lapkričio 25 d., 
kur Mikulskio kūrinius atliko 
St. Šimkaus konservatorijos 
studentai-solistai, vokaliniai ir 
instrumentiniai ansambliai. 
Apie A. Mikulskio gyvenimą ir 
kūrybą kalbėjo prof. Gediminas 
Purlys, buvęs Čiurlionio an
samblio dirigentas.

Vacys Rociūnas

rų muzikos konkursas, skirtas 
paminėti Juozo Naujalio 
125-sias gimimo metines.

Pirmąja premija buvo apdova
notas komp. Lionginas Abarius 
už jo sukurtas mišias „Dieve, 
globok jaunimą”. Dvi antrąsias 
premijas, už giesmes vaikų cho
rams: „Snaigių kalba” ir „Ale
liuja užgiedokim”, premijas lai
mėjo komp. Bronius Kutavičius. 
Dar buvo skirtos trys trečiosios 
ir dvi ketvirtos premijos.

Konkurso laimėtojų vardai 
buvo paskelbti muzikos globėjos 
šv. Cecilijos dieną (lapkričio 22) 
Vilniaus Arkikatedroj baziliko
je. Laureatus sveikino Vilniaus 
arkivyskupas metropolitas Aud
rys Bačkis, o apdovanojimus 
įteikė vyskupas Juozas Tu- 
maitis.

Nauja D. Lapinsko opera

JAV gyvenantis modernios 
muzikos atstovas kompozitorius 
Darius Lapinskas, išnagrinėjęs 
bei pergrojęs garsaus amerikie
čių kompozitoriaus Charles įves 
(1874-1954) vokalinės muzikos 
kūrinius ir panaudojęs paties 
įves pasisakymus, sukūrė operą 
„Charles from Danbury”.

Operos Europos premjera (ope
ra jau buvo pastatyta Čikagoje), 
vykusio „Gaidos” festivalio 
metu, 1994 m. gruodžio 4 d. 
įvyko Medininkų rūmų kino sa
lėje, Vilniuje. Operą „Charles 
from Danbury” statė jaunų dai
nininkų grupė, pasivadinusi 
„Jaunoji opera 94”. Režisavo 
pats autorius, komp. Darius
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Lapinskas. Jis jau yra parašęs 
septynias operas.

Atliekami Schubert 
fortepijoniniai kūriniai

Fr. Schubert sukurtų įvairaus 
žanro kūrinių tarpe nemažai 
randame ir fortepijonui skirtos 
muzikos. Bet ta muzika kažko
dėl rečiau girdima.

Lietuvoje yra įsikūrusi Franz 
Schubert draugija. Draugija, 
minėdama savo veiklos meti
nes, Vilniuje, surengė septynis 
Fr. Schubert fortepijonui sukin
tų veikalų koncertus. Per pa
skutinių trįjų vakarų koncertus 
buvo atlikta tik tie Schubert 
kūriniai, kurie parašyti skam
binti tik keturioms rankoms.

Kita organizacija, vienijanti 
pianistus pedagogus — EPTA, 
per 5-6 koncertus, tikisi atlikti 
visus (apie 50) minėto ciklo Fr. 
Schubert kūrinius. Tuose kon
certuose, šalia patyrusių ir kon
certuojančių pianistų bus kvie
čiami dalyvauti ir jauni, talen
tingi, įvairių muzikos mokyklų 
mokiniai.

Naujas J. Gruodžio kūrinių 
rinkinys

Kompozitoriaus Juozo Gruo
džio 110-tosioms gimimo meti
nėms paminėti buvo išleistas 
naujas jo kūrinių rinkinys „Dai
nos ir giesmės chorams”. Rinki
nį išleido „Muzikos” leidykla, o 
jį sudarė muzikologas profeso
rius Algirdas Ambrazas. Rinki
nyje rasime mažiau žinomas 
tarpkariu parašytas patriotinės 
ir religinės nuotaikos, mišriam 
ir vyrų chorams dainas. Dauge
lis iš jų turi išliekamąją meninę 
vertę.

American Travel Service 
Migrovė Travel - atstovas Lietuvoje 

88 Laisvės alėja 
3000 Kaunas 
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Aleksandros ir Prano Razgaičių 50 metų vedybų sukakties šventėje — sukaktuvininkai ir Dievo 
Motinos parapijos kleb nas kun. Gediminas Kijauskas, SJ.

DĘAUGAS, šeštad mis, 1995 m. vasario mėn. 11 d.

PIRMOJI MEILĖ IR DABAR 
STIPRI

Aleksandros ir Prano Razgaičių auksinę 
vedybų sukaktį prisimenant 

VACYS ROCIŪNAS

Turbūt nedaug šiame Ameri
kos tautų Babilone, kur nors ir 
labai mažą dalelę yra įnešusi ir 
lietuvių tauta, Aleksandros ir 
Prano Razgaičių šeima yra gan 
reta išimtis, rodanti, kad visgi 
galima ir čia išsilaikyti nesutir
pus į vieną tautų, rasių bei reli
gijų bespalvę masę.

Jų odisėjiškos kelionės ir ben
dro penkiasdešimties metų ve
dybinio gyvenimo sukaktis davė 
progą trumpai prisiminti šią 
spalvingą ir, sakyčiau, laimingą 
kelionę šioje žemėje. Čia neuž
teko žemaitiško būdo bruožų, 
buvo reikalinga ir Dangaus lai
minančios rankos, kuri lydėjo ir 
tebelydi juos, jų plačią šeimą: 
dukrą Elenutę, sūnus Antaną, 
Kazimierą ir Andrių ir aštuonis 
vaikaičius — penkis vyrukus ir 
tris gražuoles mergaites.

Kai pernai lapkričio 24 d. 
buvo prisiminta jų auksinė 
vedybų sukaktis su Padėkos Mi- 
šiomis Dievo Motinos šventovė
je ir pobūvyje „Gintaro” restora
ne, ir maldų tekstuose, ir sveiki
nimų linkėjimuose atsiskleidė 
Razgaičių kelias kaip spal
vingame kaleidoskope. Ir Olė, 
kaip ji saviškių ir draugų 
vadinama, ir Pranas turėjo 
jaustis laimingi žmonės, nes jų 
dienos ir Tėvynėje, ir Vokie
tijoje, ir Šveicarijoje, ir Kana
doje, ir Amerikoje — JAV-se, 
taip darniai klostėsi ir toliau 
vystosi iki pat mūsų dienų. Ir 
Prano padėkos žodyje susirinku
siems šeimos ir draugų pobūvy

je, kreipimasis į savo gyvenimo 
palydovę „Olelė - mano pirmoji 
meilė”, — tebegalioja ir šian
dien,po pusšimčio metų bendros 
laimės, džiaugsmo ir neišven
giamų šeimos rūpesčių dienų.

1944 metai buvo neramūs, 
pilni nežinomybių metai, ir Eu

Būrio vaikaičių apsupti savo vedybų 50 metų švenčia Aleksandra ir Pranas Razgaičiai.

ropoje, ir Lietuvoje. Skausm
ingai tamsūs debesys dengė visą 
Europą. Bombardavimai, fron
to linijų dažni keitimaisi, jaunų 
vyrų gaudymas karo mašinos 
talkai, apkasams, komunizmo 
grįžimo baimė bei sunkiai pa
keliamas ekonominio gyvenimo 
sutrikimas Lietuvos gyvento
jams buvo šiurpulinga mįslė, 
siaubinga tikrovė. Ką daryti? 
Likti Tėvynėje, būti ištrem
tiems į Sibiro gulagus ir sunai
kintiems, ar mėginti rizikuoti 
per fronto linijas trauktis į 
Vakarus nors laikinai, kad karo 
audrai praūžus, būtų galima vėl 
grįžti Tėvynėn?

Pranas, mosėdiškis, Kretingos 
pranciškonų gimnazijos auklėti
nis, Vytauto Didžiojo univer
siteto ketvirtojo kurso statybos 
studentas (prieš baigiamuosius 
egzaminus) ir Aleksandra, kre
tingiškė, lankiusi Palangos 
vidurinę mokyklą ir Telšių Vys
kupo Valančiaus gimnaziją, jau
natvės meilės ir drąsos sugun
dyti, padarė lemtingą sprendi
mą — kartu trauktis į Vakarus. 
Tai buvo sunkus apsisprendi
mas. Bėgimas į Vakarus, į 
nežinią,su mažai grįžimo vilties 
prošvaisčių. „Sudie, Lietuva, 
man linksma buvo gyvent tavo 
šalelėj”, — Baranausko posmai 
ir melodija palydėjo abu jaunuo
lius į karo nuteriotą Vokietiją.

Su netikrais dokumentais, su 
didžiule baime ir nuotykiais 
visgi pasiekė Berlyną 1944 m. 
spalio 8 d. Nuolat bombarduo
jamame didmiestyje jau veikė 
Lietuvių komitetas naujiems 
pabėgėliams pagelbėti. Sekma
dieniais lietuviai rinkdavosi 
Mišioms Šv. Liutgardo bažny
čioje. Šioje šventovėje Pranas ir 
Aleksandra Pikturnaitė sumai
nė aukso žiedus. Moterystę

palaimino kun. J. Puišys.
Ir Vokietijos sostinėje vyravo 

nacių gadynės laidotuvių nuo
taika. Jaunoji lietuvių pora ne
turėjo minties čia įsikurti, bet 
orientavosi tolimesniam trauki
muisi į Pietus, Šveicarijos kryp
timi. Šveicarijoje dar tebeveikė 
nepriklausomą Lietuvą atsto
vaujantis gen. konsulas, čia 
intensyviai dirbo pasiuntinys E. 
Turauskas, prof. Garbačiaus
kas, veikė kan. J. Končiaus 
suorganizuotas BALFas. Švei
carija laikas nuo laiko ati
darydavo sieną ir tam tikrą 
skaičių darbingų pabėgėlių įsi
leisdavo laikinam prieglobsčiui. 
BALFui remiant, Pranui pasise
kė įstoti į Ciuricho universitetą 
užbaigti inžinerijos studijas. Jis 
buvo priimtas į penktą semest
rą. Aleksandra dirbo siuvyklo
je, vakarais lankė namų apyvo
kos kursus. Čia Razgaičiams 
gimė Antanas ir Kazys. Pranas 
inžinerijos studijas apvainikavo 
diplomu. Belaukiant naujo prie
auglio, Razgaičiams buvo įsaky
ta palikti Šveicariją. Prano 
brolis ir sesuo jau buvo įsikūrę 
Kanadoje. Sudarius dokumen
tus, Razgaičiai atsidūrė Kana
dos šiaurėje — Sudbury, kasyk
lų ir pramonės mieste, kur 
Pranas gavo darbą fabrike. Čia 
gimė laukta dukrelė Elenutė. 
Šeima, norėdama gyventi ar
čiau didesnio lietuvių pabėgėlių 
telkinio, persikėlė į Torontą. 
Sūnus Andrius užbaigė Razgai
čių šeimos augimą. Sustiprinęs 
anglų kalbą, Pranas gavo inži
nieriaus darbą, pradžioje Domi
nion Bridge, o vėliau McKee 
kompanijoje, turinčioje skyrių ir 
JAV-se. 1958 metais inž. Pranas 
Razgaitis su visa šeima buvo 
perkeltas į Clevelandą, kur dir
bo iki išėjimo į pensiją.

Clevelando lietuviškam gy
venimui Razgaičių įsikūrimas 
buvo didelė dovana. Čia jų 
vaikai baigė aukštuosius moks
lus, visa šeima įsijungė į visuo
meninę, ateitininkiškąją veik
lą. Antanas — matematikos ir 
ekonominių mokslų magistras 
vedė Rasą Navickaitę — sėkmin-

UŽSIENIO LIETUVIŲ DRAMOS 
TEATRAS ,

KALBIS SU LOS ANGELAS DRAMOS 
SAMBŪRIO PIRM. VINCU DOVYDAIČIU

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS

Pernai Los Angeles Dramos 
sambūris šventė 40 metų veik- 
1 s ikaktį. Tų pačių metų lap
kričio mėnesio pabaigoje, JAV 
Fu"ū os t ar ba Čikagoje su- 
į n, devintą Dramos festivalį,
1 įnami bos Angeles sambūris 
vi di vilniečio Edvardo Uldu- 
kio ve; talą „Klajojanti pėda”. 
Šis Dramos sambūrio pasirody
mas buvo labai teigiamai įver
tintas ir į Los Angeles parsivežė 
keturius „Oskarus”. Šio veikalo 
režisierius yra Petras Maželis.

Norėdami visuomenę supažin
dinti su lietuvių užsieniuose 
teatru, Los Angeles Lietuvių 
radijas pakvietė Dramos sam
būrio pirmininką Vincą Dovy
daitį. Trumpą pokalbį pradėjo
me klausimu.

Kas paskatino Jūsų teatrui 
pasirinkti veikalą — „Klajo
janti pėda”?

Veikalų trūkumas buvo visą 
laiką. Skatinau sambūrį skelbti 
veikalų konkursus. Su mecena
tų ir sambūriečių pagalba, turė
jome keturis sėkmingus kon
kursus. Paskutiniame dalyvavo 
ir rašytojai iš Lietuvos. Jie at
siuntė net 19 veikalų.

Visų komisijos narių dėmesį 
patraukė labai gražia kalba para
šytas veikalas apie žemaičių 
kovas 13-tame šimtmetyje. Pa
aiškėjo, kad tai Edvardo Uldu- 
kio iš Vilniaus dviejų veiksmų 
sakmė „Klajojanti pėda”. Šis 
veikalas sudomino ir mūsų re
žisierius.- Režisierius Petras 
Maželis su šiuo veikalu pasiūlė 
vykti į Dramos festivalį Čika
goje. Kaip jau minėjote, grįžome 
apdovanoti keturiais žymeni
mis.

Kokias turite viltis atei
čiai? Kiek žinau į jūsų sam
būrį įsijungė net trečios kar
tos ir naujos imigracijos iš 
Lietuvos atstovai.

Noriu tikėti, kad jie ir bus tas 
tęstinumas mūsų lietuviško te
atro išlaikymui. Reikia tikėtis, 
kad mūsų gražus lietuviškas žo
dis dar ilgai skambės scenoje. 
Kad tai teikia daug vilčių, ma
tėme Čikagoje, devintajame 
dramos festivalyje. Dalyvavo 
keturi teatrai, du iš Kanados, 
du iš JAV. Visuose teatruose da

gą ir nuoširdžią lietuvių OSI 
apkaltintųjų gynėją, liudijusią 
bylose, rašiusią lietuvių ir ame
rikiečių spaudoje, didžiuojasi 
Dariumi (15) ir Vaiva (13); 
Kazys — chemijos ir kompiute
rių magistras su žmona Violeta 
Manelyte, vilniete iš dabartinės 
Lietuvos, džiaugiasi dviem šau
niais įpėdiniais Pauliumi (3) ir 
Vaidu (2). Elenutė, turinti 
pedagogikos bakalaurą, su vyru 
dr. Rimu Juzaičiu, fizikos ir 
atominės energijos PHD, di
džiuojasi Antanu (13) ir Lįjana 
(11) ir Andrius, industrijos 
inžinerijos bakalauras su žmona 
Audrone Katinaite, menininke, 
iliustratore augina dukrelę 
Sofiją (5) ir sūnų Andrių (1V4).

Pranas — Krikščionių demo
kratų veikėjas, pirmininkavęs 
Clevelando skyriui, 10 metų 
buvęs centro valdyboje, ALTo 
skyriaus valdybos narys, 
Ateities klubo buv. pirminin
kas, Šv. Jurgio ir Dievo Motinos 
parapijų narys, DMP parapijos 
choro, vadovaujamo muz. Ritos 
Kliorienės, choristas, vado
vaująs bendram giedojimui 
Dievo Motinos šventovėje, LB ir 
BALFo narys, spaudos žmogus.

Jau pernai spalio mėn. Raz- 
gaičių artimieji ir draugai gavo 
pakvietimus dalyvauti Dievo 
Motinos Nuolatinės Pagalbos 
bažnyčioje Padėkos Mišiose ir po 
to pobūvyje „Gintaro” resto
rane. „Būsime dėkingi, jei 
galėsite dalyvauti. Dar labiau 
dėkingi būsime, jei ateisite 
tuščiom rankom — tik širdim

lyvavo net po kelis naujosios 
imigracijos aktorius. Neapsiėjo 
be jų ir festivalio žymenų skirs
tymo komisija. O Čikagos 
teatrui „Vaidilutei” jau ne 
pirmą kartą režisavo iš Lietuvos 
atvykę režisieriai. Los Angeles 
Dramos sambūris taip pat 
džiaugiasi naujos imigracijos 
aktoriais — Amandu ir Vero
nika Ragauskais. Šiame dramos 
festivalyje Ragauskas buvo ap
dovanotas antraeilio vaidmens 
žymeniu už geriausiai atliktą 
vaidmenį. Dar vienas naujas 
aktorius iš Klaipėdos Heroldas 
Mockus — „Klajojančios pėdos” 
pastatyme vaidina pagrindinį 
vaidmenį. Ir debiutantas Alber
tas Bartulis yra ten gimęs. Nau
jos jėgos yra labai reikalingos ir 
laukiamos.

Prieš klausiant paskutinį 
klausimą V. Dovydaičiui, šio po
kalbio eigoje, verta pažymėti, 
kad Los Angeles Dramos sam
būrį prieš 40 metų įsteigė akto- 
rius-režisierius Juozas Kari
butas. Vincas Dovydaitis jau 28 
metai yra šio sambūrio pirmi
ninkas. Jo žmona Ema yra ilga
metė šio sambūrio aktorė. 
Laikas daro savo. Todėl dabar 
yra aktualus režisierių ateities 
klausimas. Todėl mano pasku
tinis klausimas — Kokie yra 
Jūsų planai ateičiai, veikalų 
ir režisierių teatro darbui 
Los Angeles tęstinumui?

Per visą sambūrio gyvavimą 
man, kaip aktoriui ir sambūrio 
pirmininkui, visą laiką rūpėjo 
sambūrio tęstinumas ir jo išsi
laikymas. Kaip jau minėjau, vi
sokiais būdais reikėjo ieškoti 
veikalų, o ne kartą ir režisierių. 
Aš ir visas dramos sambūris 
esame labai laimingi turėdami 
savo tarpe aktorių, režisierių ir 
dekoratorių Petrą Maželį, kuris 
jau dešimtį metų visa siela ir 
kūnu mums režisuoja ir puošia 
sceną gražiais scenovaizdžiais. 
Pastaruoju metu į sambūrį įsi
jungė jaunesnis, daug žadantis 
aktorius-režisierius Algimantas 
Žemaitaitis, kuris ateidamas at
sivedė ir savo jaunimą, tuo pa
čiu ir kitus pritraukė.

Mūsų teatro tęstinumas ir iš
silaikymas priklausys ne vien

kupinom padėkos Dievui už 
dienas ir bendrystę”, — skam
bėjo kvietimas. Taip, visi 
pakviestieji pakvietimą išgirdo, 
bet antrosios prašymo dalies 
nepaklausė — dovanų dėžėmis 
nenešė, o šia proga atneštus 
dolerius Razgaičiai perdovano- 
jo ; 500 — Kretingos pranciš
konų kolegijai, 300 — vysk. P. 
Baltakio nuožiūra ir 150 prel. L. 
Tulabai, Romoje.

Padėkos Mišias aukojo kun. 
G. Kijauskas.SJ., ir prel A. 
Goldikovskis. Skaitinius gražia 
lietuvių kalba skaitė Darius ir 
Vaiva Juzaičiai. Klebonas 
Kijauskas sveikino sukaktuvi
ninkus, prašydamas Aukščiau
siojo ir toliau stiprinti ir lai
minti .jaunuosius” ir visą jų 
gražią šeimą. Buvo išspaus
dintas specialus Mišių leidinė
lis.

„Gintaro” valgykloje sukak
tuvininkai buvo sutikti ploji
mais, vynu, druska ir duona. 
Pranas apjuostas tautinių raštų 
juosta ir abu papuošti rūtų 
vainikėliais, šeimos vardu 
sūnus Antanas linkėjo dar daug 
metų džiaugtis savo vaikaičiais, 
kurie juos labai myli. „Savo dar 
bu, meile ir tikėjimu jūs užsi
dirbote daugiau meilės ir pagar
bos, negu mes vaikai, sugebėsi 
me per amžius atmokėti”. Ke
liant šampano taures, skambėjo 
„sveikiausių, ilgiausių metų” 
linkėjimai. Pranas, dėkodamas 
savo pirmąjai ir dabartinei mei
lei Olelei, dėkojo ir visiems jų 
šventės dalyviams.

nuo aktorių, veiki ų, režisierių 
pastangų ar administratorių. 
Daug priklausys nuo mūsų lie
tuviškos visuomenės. Kaip išti
kimai ir stipriai ji mus rems.

Ar kvies mus kiti lietuvių tel
kiniai gastrolėms. Tas labai 
skatina ir palaiko mūsų egzis
tenciją. Ar lankys mūsų spek
taklius jaunimas? Jau dabar 
kyla rūpestis, kaip pritraukti 
jaunimą, kad užpildytų tuštė
jančias sales.

Baigus šį įdomų informacinį 
pokalbį su V. Dovydaičiu, reikia 
visiems būti realistais. Teatras 
bus tol gyvas, kol lietuviškoji 
visuomenė juo domėsis, jį lan
kys ir materialiai rems. Tačiau, 
mūsų visuomenė turėtų būti dė
kinga tiems pasiaukojantiems j 
teatro meno žmonėms, kurie 1 
veltui jame dirba ir aukojasi,

Los Angeles Dramos sambūris 1981 metų „Živilės” pastatyme: Živilė — Sigutė 
Mikutaitytė ir Karijotas — Vincas Dovydaitis, daugiametis Dramos sambūrio 
pirmininkas.

R.K. BUILDERS & REMODELERS
Ovvner Robertas Kosmonas 

6000 W. 159 St., Oak Forest, IL 60452 
Tel.: 708-535-3220

Painting, siding, kitehens, baths, decks, 
fences, basements, tiling, roofing

Licensed, Bonded & Insured Serving the communities
for 12 years

Atlanta Import-Export Ine. greitai ir saugiai 
pristatys Jūsų siuntinius laivu ir Air Cargo 
į Lietuvą, Latviją, Estiją, Rusiją, Ukrainą 
ir Baltarusiją. Pristatome tiesiai į namus.
Nuo 1995m. vasario mėn. padidės persiuntimo 
kaina į Lietuvą. Tikslesnę informaciją gausite 
paskambinę j Atlanta IE, Ine. raštines: 
Chicago: (312)434-2121,1-800-77S-SEND\
St. Pete Beach: (813)363-7700 
Cleveland: (216)481-0011
New York: (914)258-5133

KAIRYS BALTIC EXPEDITING

Greitai Ir garantuotai pristato dolerius gavėjui į 
rankas, atsiunčia Jums pasirašytą pakvitavimą. 
Mažiausia pristatoma suma $200.
* Pristatymas bet kur Lietuvoje $12 + procentas už siųstą 
sumą.
* 4% iki $2,000 ir 3% virš $2,000. Siunčiant didesnes sumas 
ir yra nuolaidų.
* Palikimus galime nuvežti į Lietuvą ir sutvarkyti reikalus pas 
notarą.
* Atsiųskite gavėjo ir siuntėjo vardus, pavardes, adresus, 
telefono numerius, jei yra.
* Taip pat mes pristatome ir Lietuvoje sudarytus maisto' 
paketus Rašykite, atsiųsim kainoraštį.
* Pašto perlaidas (m/o) arba asmeniškus čekius siųskite:

Kairys Baltlc Expedltlng
817 Frultland Rd. «

Stoney Creek, Ont.
Canada 18E 8A6

Tel. 908-843-3334 / Fax. 908-843-8980

BUS SAUGOJAMI 
DUBRAVOS MIŠKAI

Lietuvos vyriausybė nuspren
dė įsteigti Dubravos rezervati- 
nių miškų draustinį Dubravos 

' eksperimentinėje urėdijoje, 
j Jis apims 120 hektarų plotą, kur 

bus saugomos retos miško auga- 
' vietės, našūs spygliuočių medy
nai bei kitos retos augalą
bendrijos.

Rezervatiniame miškų drausti
nyje bus vykdomi moksliniai ty
rinėjimai, miško augalų stebė
jimai, organizuojama mokslinė 
praktika. Toje vietovėje bus 
uždrausta naudoti gamtinius 
išteklius, užsiimti ūkine veikla.

(„Diena”, 01.06)

kad kultūrinis menas ir toliau 
gyvuotų užsienio lietuvių tarpe.

Vytautas Šeštokas
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba . 

Informacijos Skyrius
Algirdas Rimas, 1711 Wainwright Dr., Reston, VA 22090 

tel. 703) 471-1711

EKONOMIKOS ŽVILGSNIS•s

IŠ LIETUVOS
REFORMŲ METAI

Ekonominių tyrimų centro di
rektorius Eugenijus Maldeikis, 
vertindamas pastarųjų dvejų 
metų (kai valdžioje yra LDDP) 
ekonomines reformas, teigia, 
kad nors tuo laikotarpiu buvo 
maksimaliai palankios sąlygos, 
reformos vyksta sunkiai. Ūkio 
smukimo nepavyko sustabdyti 
tiek, kiek laukė visuomenė. 
Ekonomisto nuomone, viena 
priežasčių yra ta, kad nėra poli
tinės valios. „Būti valdžioje ne
reiškia tik užimti postus, reikia 
ir valdyti padėtį. Kol kas pagal 
senas tradicijas einama paskui 
vykstančius procesus”, interviu 
„Respublikai” sakė E. Mal
deikis.

Mokslininko nuomone, kiek 
reformoms padeda ar trukdo 
vyriausybės ekonominė poli
tika, galima spręsti pagal tai, 
kaip pasikeitė verslininkų ir 
visuomenės požiūris. Šiandien 
daugelis reiškia vien nepasi
tenkinimą. A. Maldeikio tei
gimu, valstybės įtaką pro
cesams rodo ir neseniai praūžę 
bankrotai. „Čia valstybės vaid
muo buvo, švelniai tariant, ne
gražus. Ji turi visus įgaliojimus 
užtikrinti stabilumą finansinėje 
rinkoje, tačiau šio proceso 
visiškai nekontroliavo.

Nesiliauja šalies pramonės 
krizė. Kokie vyriausybės veiks
mai? Elementariausi — atidėti 
skolas. Tačiau jau geras pus
metis neaišku, ką žadama dary
ti toliau. Tai rodo, kad nėra ir 
aiškios valstybės politikos, kaip 
restruktūrizuoti pramonę’’, 
sako E. Maldeikis.

Praėjusiais metais labiausiai 
netikėtas žingsnis, pasak E. 
Maldeikio, buvo lito susiejimas 
su JAV doleriu. Jo nuomone, jau 
aišku, kad tokiu santykiu (1:4) 
susieto lito su doleriu išlaikyti 
nepavyks.

„Žadėtas vyriausybės priori
tetas — užsienio investicijų pri
traukimas — virto skolinimusi. 
Tai jau visai kas kita, nes skolas 
reikės grąžinti. Skolinimasis — 
jau įprotis, tačiau iki šiol 
neaišku, kaip jos bus panau
dotos ir kaip grąžintos”, sako 
mokslininkas. Paklaustas, ar 
šiandieninė vyriausybė turi 
Lietuvos ekonomikos ateities 
viziją, E. Maldeikis sako: 
„Manau, kad vietoje to dekla
ruotas Lietuvos, tranzito šalies, 
įvaizdis. Tačiau jokie eko
nominiai parametrai nerodo, 
kad esame tranzito šalis. 
Transporto, ryšių paslaugos 
sudaro tik apie 16 proc. suku
riamo bendrojo vidinio pro
dukto. Dar neaišku, į kokias 
rinkas orientuojamės, kaip 
išnaudosime Lietuvos geopoli
tinius privalumus”.

E. Maldeikio nuomone, Lietu
voje vyksta kapitalo koncent
racija ir to dėka kuriasi pajėgios 
finansinės grupuotės, turinčios 
savo įtakos sferas. Atsirado 
lobistinės grupės, darančios 
didelę įtaką valdžios sprendi
mams. Pastaroji labiausiai 
palanki stambiam kapitalui, 
tuo tarpu smulkus ir vidutinis 
verslas beveik užmirštas. 
Mokslininkas sako, kad Lietu
voje labiausiai išaugo finansinis 
sektorius — bankininkystė, ver
tybinių popierių rinka.

PRIVATIZAVIMAS DAVĖ 
TIK DU MILIJONUS

Praėjusiais metais už tvirtą 
valiutą parduoti tik 6 smulkūs 
objektai už 1.9 mil.»dolerių.

Privatizavimo už laisvai kon
vertuojamą valiutą rezultatai 
pernai buvo blogiausi nuo jo 
pradžios 1992 m. rudenį, tvir
tina agentūra BNS. Nuo to 
laiko iš viso parduoti 42 ob
jektai, už kuriuos valstybė gavo 
23.7 mil. dol. Investicjos ver
tinamos dar mažiausiai 100 mil. 
dolerių. Pasak Ekonomikos mi
nisterijos privatizavimo už tvir
tą valiutą skyriaus laikinos 
vadovės Dzintros Sakevičienės, 
pernai Lietuva užsienio 
investuotojams nepasiūlė labai 
patrauklių įmonių, o mažesni 
objektai dažnai buvo labai bran
gūs. Jos nuomone, blogą įspūdį 
užsieniečiams paliko Vilniaus 
viešbučio „Lietuva” priva
tizavimo istorija, kuri neabejo
tinai turėjo įtakos visam valiu
tiniam privatizavimui. (1994 m. 
pradžioje viešbutį tikėtasi sėk
mingai parduoti, tačiau vyriau
sybei atmetus firmos „Camb- 
ridge Group” pasiūlymus, iki 
šiol viešbučio likimas neaiškus).

Pernai Lietuva už tvirtą 
valiutą nepardavė nė vienos 
pramonės įmonės, nors buvo 
skelbti trijų gamyklų — Klaipė
dos „Pieno”, Lentvario „Kili
mų” ir Vilniaus aliejaus ir 
riebalų perdirbimo įmonės — 
pardavimo konkursai. Pirmą 
šių metų ketvirtį pakartotinai 
bus bandoma parduoti „Kili
mus” ir „Pieną”, be to, 
manoma, kad bus skelbiami 
„Vilniaus pieno” bei Vilniaus 
gamyklos „Grąžtai” akcijų 
paketų pardavimo konkursai.

Iš viso sausio mėnesio priva
tizavimo programoje yra 18 ob
jektų, kurie bus parduodami už 
tvirtą valiutą. Brangiausias iš 
sausį parduodamų yra viešbutis 
„Šiauliai”, kurio pradinė kaina
— 4 mil. dolerių, pigiausias — 
nenaudojamas Veliuonos 
kaime, Jurbarko rajone, už kurį 
prašoma 10,000 dolerių. Vasario 
aukcionų programoje, kurią 
prieš Naujuosius metus patvir
tino Centrinė privatizavimo 
komisija, yra nedaug objektų, 
nes, pasak Dz. Sakevičienės, 
„valiutinis” sąrašas jau išsem
tas. Dabar jame yra 39 objektai
— iš jų 7 pramonės įmonės ir 
viešbučiai, parduodami konkur
so tvarka.

INTRIGOS
TAUPOMAJAME BANKE

Po skandalingų Lietuvos 
Taupomojo banko tarybos pir
mininko Roberto Preikšos pa
reiškimų, pasikėsinimų į jį, 
teisėsaugos institucijos ėmė tirti 
kai kurių Lietuvos Taupomojo 
banko akcininkų ryšius su 
Kauno nusikaltėlių pasauliu, 
rašoma'pirmajame naujo savait
raščio „Verslo žinios” numeryje.

Straipsnio „Uždelsto veikimo 
bomba Lietuvos Taupomajame 
banke” autorė Rūta Grinevi
čiūtė rašo, kad remiantis Lietu
vos banko surinktais duomeni
mis apie Taupomojo banko akci
ninkus, galima teigti, jog banke 
šiuo metu šeimininkauja trys 
nesutaikomos akcininkų gru
puotės. Pirmoji ir didžiausioji 
grupuotė — banko tarybos 
pirmininko Roberto Preikšos 
atstovaujami Kauno versli
ninkai ir, pasak padėtį šiame 
banke tiriančių pareigūnų, už 
kai kurių iš jų stovintys Kauno 
nusikalstamų grupuočių vadei
vos. Antroji akcininkų grupė — 
Taupomojo banko valdybos 
pirmininko Vyginto Bubnio 
atstovaujami buvę ir esami 
banko darbuotojai. Likusi dalis 
akcijų priklauso vyriausybei.

Straipsnyje rašoma, kad nesan
taika banke išsiveržė į viešumą 
po to, kai vyriausybė, pernai 
gruodį pareiškusi pretenziją į 51 
proc. akcijų, nutarė neleisti 
registruoti 5 mil. litų Taupo
mojo banko akcijų emisijos, kad 
valstybė neprarastų jos 
lemiamos įtakos šiam bankui.

1993 m., privatizavus dalį 
Taupomojo banko kapitalo, 16 
proc. akcijų įsigijo banko dar
buotojai, 34 proc. akcijų atiteko 
valstybei, likusios buvo parduo
tos 100 juridinių asmenų. 
Akcijų pirkėjų sąrašą sudarė 
speciali komisija, kuriai 
vadovavo V. Bubnys. Banko 
valdytojas teigia, jog banko 
akcijų paketus mėgino įsigyti 
trys grupuotės: „Vilniaus 
brigada” (nusikalstama grupuo
tė), EBSW grupė bei vadinamoji 
R. Preikšos grupė. Akcijas 
pasirašius, paaiškėjo, kad 
laimėjo R. Preikšos grupė, kuri 
iki šiol, pasak V. Bubnio, kon
troliuoja apie 26 proc. banko 
akcijų. Kiti oficialūs šaltiniai 
„Verslo žinioms” teigė, kad Ro
bertas Preikšą valdo apie 40 
proc. akcijų.

Į įvykius Taupomąjame banke 
„Dienoje” ironišku žvilgsniu 
žvelgia žurnalistas Ggmontas 
Jansonas. Jis, be kita ko, rašo: 
„Emisijos triukas buvo 
nepaprastai sumanytas — tada 
banko galvų atleidimas, šūviai, 
pabėgimai, grįžimai vertintini 
kaip akis dumiantis kauniečių 
manevras. Per tuos dūmus 
nepastebėjome, kaip į rinką 
buvo išmesta ne 50,000 emi
sinių akcijų, o daugiau kaip 
72,000. Per tuos dūmus nepaste
bėjome, kad didžiąją dalį tų 
rinkon patekusių akcijų supirko 
„grupė draugų”, atsitiktinai — 
kauniečių... Per tuos dūmus 
nepastebėjome, kaip LTB — 
valstybinis akcinis bankas — 
tapo akciniu komerciniu 
„kaimiečių” banku, sugebėjusiu 
„išplauti” valstybės akcijų 
paketo dalį iki minimumo, nors 
tai iki šiol buvo vienintelis 
bankas, turintis tiek indėli
ninkų — fizinių asmenų, kuriais 
vadinami tautiečiai, dar anais 
laikais nešę į taupkases savo 
rublius ir kapeikas”.

Sausio 7 d. įvyko Taupomojo 
banko akcininkų susirinkimas. 
Kol kas žinoma, kad banko 
Tarybos pirmininku išrinktas 
Steponas Vaičikauskas, buvęs 
R. Preikšos pavaduotojas.

ATSISAKYTA 
KONSULTANTŲ PAREIGŲ

Vyriausybė nutarė atleisti 9 iš 
27 valstybės konsultantų. Kaip 
informuoja „Lietuvos rytas”, at
sisakyta V. Jurnos (finansai), G. 
Kuto (aplinkos apsauga ir 
valymo technologijos), P. Po- 
šiūno (ekspertizė pinigų klau
simais), T. Murauskaitės 
(valdymo reforma), V. Vadapolo 
(tarptautiniai santykiai), Ž. 
Kanclerio (mokslas ir studijos) 
paslaugų.

Vyriausybės nebekonsultuos 
ir užsienio lietuviai: A. Grina 
(bankininkystė), K. Lynikas 
(pinigai ir vertybiniai popieriai), 
V. Valatkaitis (užsienio inves
ticijos), J. Bobelis (tarptautiniai 
santykiai). Konsultantų skai
čius sumažintas, taupant lėšas.

Rima Jakutytė

• 1945 m. lapkričio 29 d. 
Jugoslavijos karalystė buvo pa
naikinta ir tapo federalinė res
publika, susidedanti iš 6 
valstybių.

• Niekuomet nebūsite vie
niši, jei jus lankys „Draugas”.

MISCELLANEOUS

Pigiai, greitai valome rūsius, ga
ražus, išvežame šiukšles, perve
žamo baldus, darome visus namo 
remontus. Tel. 312-445-7393

I-----------------------------------
MARQUETTE 

PHOTO SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS
U. '

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasi
rinktus reikmenis, ypatingai 
progai. Pilnai užbaigtų foto 
nuotraukų aptarnavimas. Ati
daryta pirmadienį ir ketvirta
dienį vakarais iki 8 valandos. 
Antrad. ir trečiad. susikalbėsit 
lietuviškai.

3314 VVest 63rd Street 
Tel. 776-8998

Mieli Amerikos lietuviai,

Minime Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 77-ąją sukaktį 
ir jau penktąsias jos atkūrimo metines!

Amerikos Lietuvių Taryba, kuri buvo įsteigta 1940 m. 
rugpjūčio 9 d., sujungė visas demokratines lietuvių jėgas Lietuvos 
išlaisvinimui iš Sovietų Sąjungos, kad vėl būtų atstatyta valstybė 
nepriklausomam gyvenimui.

šiuo metu Lietuva laisva, tačiau pavojų dar daug, todėl 
Amerikos Lietuvių Tarybos įsipareigojimai dar nebaigti. Būtina, 
kad Vakarų didžiosios valstybės pritartų nedelsiant įjungti Lietuvą 
pilnateise nare į NATO sąjungą Europoje. Nors viešai už tai 
pasisako ir Amerikos vyriausybė, tačiau valdžios sferose sakoma, 
kad Pabaltijo kraštai turi palaukti. Amerikos lietuviai žino, jog 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos įjungimas į NATO yra būtinas šių vals
tybių saugumui.

Amerikos Lietuvių Taryba šiuo metu daro reikalingus žygius, 
kad JAV Kongrese, apsprendžiant Amerikos saugumo aktą, 
įrašyta pataisa, jog Pabaltijo ir Ukrainos valstybės į NATO tegalės 
jungtis tik daug vėliau, mums yra visiškai nepriimtina.

šiuose ir kituose Lietuvai svarbiuose politiniuose reikaluose 
Amerikos Lietuvių Taryba nuolat seka mūsų vyriausybės ėjimus 
ir tiems reikalams kartu su latviais ir estais turi VVashingtone 
įstaigą — JBANC. Gi šiems reikalams tvarkyti yra reikalingos 
lėšos. Todėl Amerikos Lietuvių Taryba Vasario 16-osios proga 
kreipiasi į visus lietuvius Jungtinėse Amerikos valstijose ir prašo 
aukoti ALTui, kad būtų galima tęsti dar labai reikalingą darbą 
šio krašto sostinėje, kad politikų sprendimai nekenktų Lietuvai 
ir kad ji visada būtų integruota į Vakarų valstybių tarpą.

Dabar, kai vėl atsinaujina imperijos žygiai apglėbti meškos 
glėbiu savo kaimynus, Amerikos Lietuvių Taryba intensyviai 
veikia, kad to neįvyktų.

Tad ne tik Vasario 16-osios proga, bet ir visada padėkime savo 
aukomis Amerikos Lietuvių Tarybai, kad ji galėtų padėti Lietuvai!

Amerikos Lietuvių Taryba

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

10%—2O°/o—30% pigiau mokėsit 
pas mus už apdraudą nuo ugnies, 
taip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPOLIS 
3208Vs Wsst 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(312) 581-8654

TELEPHONE
CALLS

70 LITHUANIA
ANY DAY, ANY TIME
$0.85 PER/MIN 
(617)489-5952 

AOF International

INCOME TAX 
SERVICE

Dabartiniai pajamų mokesčių įsta
tymai žymiai apsunkino ir ateityje 
apsunkins metinį mokesčių formų 
užpildymą. Profesionaliam, sąžinin
gam ir konfidencialiam patarna
vimui kreipkitės:

PRANAS G. MEILĖ, CPA 
2649 W. 63 St.,

Chlcago, IL 60629
Sekmadieniais—Pasaulio 

Liet. Centre, Lemont 
Tel.: raštinė 312-776-5163 

namai 708-636-5347

MidAmerica 
Federal Savings Bank

LORETTA
SULAITIS-VVALLON

Galite kreiptis 24 valandas

tel.: 708-222-4964
Ar perkate naują namą, 

ar perfinansuojate dabartiną 
paskolą, pasikalbėkite su 
LORETTA—ji patars jums
finansiniuose reikaluose

VALOME
KILIMUS, BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS
J. BUBNYS 
737-5168

VVAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 8. Pulaskl Rd. 
Tai. (312) 581-4111

PARDAVIMAS IR TAISYMAS
MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 
2346 W. 69th Street 
Tai.: 312-776-1486

MASTER PLUMBING 
COMPANY

Licensed, Bonded, Insured

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos 
plytelės. Karšto vandens tankai, 
pompos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius.

BCN SERAPINAS 70S-S34-29S0

ORKESTRAS
Priimame išankstinius užsakymus, už 
pusę kainos! grojama ir atliekame 
programą banketuose, parengimuose, 
vestuvėse ir kitomis iškilmingomis pro
gomis. Skambinti Algimantui BamM- 
klul, tel. 312-43S-B034.

I----------- “j
Dengiami stogai, kalamas 
„siding”, bei atliekami namų 
vidaus remonto darbai. Skam
binti Sigitui: 312-767-1826. ft

CLASSIFIED GUIDE

REAL ESTATE RE A* ESTATE

I *ilsu*
REALMART, INC.
6602 S. Pulaski,

Chlcago, IL 60629 
312-585-6100

GREIT
PARDUODAr

BALYS BUDRAITIS
Asmeniškai patarnauja (vairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir prie
miesčiuose. Suinteresuoti skambinkite

BUDRAIČIUI
Bus.:312-585-6100, rea : 312-778-3971

ACCENT REALTY, INC-
5265 VVest 95th 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 
priemiesčiuose.

PRESTIGIOUS 
EOUESTRIAN ESTATES

Parduodamas 2 a. 3,200 kv. pėdų 
namas; 4 arba 5 mieg. kamb.; išti
sas rūsys; 1.25 akro profesionaliai 
sutvarkytas sklypas. Labai daug 
visokių priedų ir patogumų. 
8344,555. Apžiūrėjimui susitarki
te su:

Frank Algozlno, 
708-535-5438

Contury 21/Dabbs Southwost.

HELP VVANTED

VALYMO DARBAS
Ieškomos moterys valyti namus. Alga 
iki $370 į sav., 8Vi vai. darbas per 
dieną. Reikia gyventi priemiestyje. Bus 
parūpintas kambarys. Kreiptis:

Tel. 1-708-393-7040.

SIŪLOME
DARBUS FLORIDOJE

INFORMACIJA:
(813) 894-7799

DARBO LAIKAS:
PIRMADIENIS - PENKTADIENIS 

10 V.R. - 2 P.P.

ERA EMPLOYMENT 
AGENCY

33 - 4 STR. N. SUITE 210 
St. PETERSBURG, FL 33701
License No. 28915 (Kalbame lietuviškai)

RE/MAX
REALTORS

(312) 586-5959 
(708) 425-7161

RIMAS L. STANKUS

■ Perkant ar parduodant
■ Greitas ir sąžiningas patarnavimas
MLS ;ompiuteriųir FAX pagalba 
Nuosavybių įkainavimas veltui

■ Perkame ir parduodame namus
■ Apartmentus ir žemę
1 Pensininkams nuolaida

21
KMIECIK REALTORS
7922 S. Pulaski Rd.

4365 S. Archer Avė.

DANUTE MAYER 
284-1900

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

FOR RENT

Apt. for rent; 4 rooms, heated. 
$290 a mo.

Tel. 312-778-8009

Išnuomojamas 3 kamb. apšildomas bu 
taa, apyl. 71 St. ir Washtenaw Avė., vienam 
arba dviem suaugusiom asmenim Vra 
šaldytuvas ir virimo plyta. $325:į mėn. + 
„security dep." Kreiptis J Almą nuo 8 v.r. 
Iki 3 v. p.p., tol. 312-476-8727.

Išnuomojamas apšildomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 67 & Kedzie 
apyl. $355 į mėn. + „security”. 
Tel. 312-779-6193. Kalbėti ang
liškai.

FOR SALE

NUMIZMATIKŲ DĖMESIUI!
Parduodamas „Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės Numizmatika” katalo
gas. Autoriai: S. Sajauskas ir D. Kaub
rys. Kreipti*: 201-799-2239.

Bendrai Lietuvos-Vokietijos Įmonei Kauna reikalingas 
patyręs Finansų Direktorius, įmonė specializuojasi 
aukštos kokybės tekstilės gamyboje ir planuoja vieną 

didžiausių investicijų Lietuvoje. Finansų direktorius bus
atsakingas už įmonės finansinę apskaitos sistemos pagal 

Vakarų standartą įvedimą ir kontrolę 
Reikalavimai:

• Aukštasis išsilavinimas ir patirtis finansų ir
buhalterinės apskaitos srityje.

• Mokėti anglų ir lietuvių kalbas.
• Sugebėti įdiegti naujoves ir jas valdyti

Atsakomybės:
• Įdiegti ir vykdyti finansinę apskaitos sistemą

pagal Vakarų standartus.
• Palaikyti ryšius su Tarptautine Finansų

Korporacija ir kitais investitoriais.
• Koordinuoti auditorių veiklą.

• Vadovauti finansinei ataskaitai.
• Vadovauti ataskaitos Finansų Ministerijai 

ruošimui.

Kreiptis į HRStrategies, Vilniaus g. 39, 2000 Vilnius, 
tel. (370 2) 92 99 40, faksu (370 2) 22 09 70

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

Tel. 312-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Lietuviškas maistas—"catered"
• Siunčiame mūsų produktus UPS

Atidaryta 7 dienas savaitėje

Bake

KAVINĖ
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta
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JAV LB KRAŠTO VALDYBOS 

SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBA

2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 
312/476-2655 • Fax 312-436-6909

VAIKAI, LANGŲ UŽUOLAIDOS, 
ŽAISLAI

y

Nuo 1981 metų daugiau kaip 
140 vaikų Amerikoje mirė, už- 
sismaugę langų užuolaidoms 
užtraukti virvelėmis, infor
muoja „US Consumer Product 
Safety Commission”. „The Win- 
dow Covering Safety Council” 
sako, kad langų uždengimų pra
monė yra padariusi daug pakei
timų įvairioms langų užuo
laidoms bei kitiems uždengi
mams. Jie net pradėjo nemoka
mai dalinti virvelių galų 
kutosus (tassles), kurie padeda 
langų užuolaidų vartotojams 
lengvai pritaikyti juos jau 
turimiems langų uždengimams 
ir padaryti juos saugesnius. 
Tėvai, ar vaikais besirūpinantys 
asmenys gali išvengti galimų 
nelaimių, jei laikysis šių pa
tarimų:

1. Niekada nepastatykite ma
žo vaiko lovytės arti lango, net 
ir tuo atveju, jei turite langų ap
saugas, nes mažas vaikas labai 
nori pats sužinoti, kas yra tos 
kabančios virvutės prie langų 
uždengimų ir žaidžia jomis.

2. Kadangi maži vaikai lipa, 
niekada nestatykite sofos, 
kėdės, suolo ar net knygų spin
tos, arti lango, nuo kurio kabo 
besisupanti virvutė. Vaikai lipa 
ant baldų, žaidžia tomis įvairių 
langų užuolaidų virvutėmis ir 
gali įsipainioti į jas.

Kiti patarimai vaikų saugu
mui:

Padėkite vertingus ir dūžtan
čius daiktus aukštai, kad maži 
vaikai nepasiektų.

Nupirkite, nebrangius kamš- 
tukus elektros jungikliams 
uždengti, kad maži vaikai 
nekaišiotų į juos pirščiukų.

Įdėkite laiptų apsaugas.
Apsaugojančius langų užuo

laidų virvučių kutelius (retrofit 
window covering tassles) ir ins
trukcijas, kaip juos naudoti, 
galima gauti nemokamai dau
gelyje krautuvių (retail Stores), 
arba paskambinus 800-506- 
4636.

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Sun-Times” (1994.12.2 
Home Digest by Bill Cunniff).

SAUGIŲ ŽAISLŲ 
PASIRINKIMAS

Važiuodami lankyti šeimų, 
kur yra mažų vaikų, mes perka
me tiems mažiesiems dovanų. 
Seneliai, dėdės, tetos ir kiti 
suaugę žmonės, pirkdami vai
kams žaislus, pirma pagalvo
kime,ar tas ar kitas žaislas tiks 
tam vaikui, ar ne. Vaikams 
patinka žaislai. Bet žaislai yra 
ne vien dėl to, kad vaikams jie 
patinka, žaislai lavina vaikus, 
moko bendradarbiauti su kitais, 
žadina jų vaizduotę, lavina vai
kų judesių koordinaciją.

Visa tai žinant, dar turime, 
pirkdami žaislus pagalvoti ir 
apie tų žaislų saugumą, ar jis 
vaiko neužgaus, nesužeis, nes 
šiais laikais išradėjai daro viso
kius modemiškus žaislus, kurie 
dažnai ne tik vaikui, bet ir su
augusiam nelabai tinka. Taigi, 
seneliai, tetos ir dėdės, pirkdami 
žaislus žiūrėkite:

Perskaitykite ant žaislo dėžės, 
kokiam vaiko amžiui tas žaislas 
taikomas.

Pirkite žaislus, kurie yra 
plaunami, nedegantys, nenuo
dingi ir nedūžtantys.

Prieš perkant, pažiūrėkite į 
. žaislą, išimtą iš dėžės. 

Patikrinkite, ar tas žaislas 
neturi mažų, lengvai nuimamų, 
dalių ir ar žaislas yra užten
kamai stiprus.

Pirkite žaislus, atitinkamus 
vaiko amžiui ir jo sugebėji
mams. Pvz., 6 mėnesių vaikui 
patinka spalvoti, lengvai pai
mami minkšti, medžiaginiai 
žaislai. O 5 metų vaikui patiks

žaislai, kur jis turės truputį 
pagalvoti: būtent įvairūs su
dedami galvosūkiai ir sudedami 
žaislai.

Perskaitykite nurodymus, 
kaip žaislu naudotis ar juo žaisti 
ir tai paaiškinkite vaikui.

Išmokykite vaikus, pagal 
nurodymus, ką su žaislu daryti 
ir jeigu, žaislas suluš ar jam kas 
pasidarys, kad tuojau apie tai 
pasakytų suaugusiam.

Taip pat mokykite vyresnius 
vaikus savo žaislus laikyti at
skirai nuo mažų vaikų žaislų.

Niekad nepirkite žaislų, kurie:
Turi aštrius kampus, adatas 

ar vinis.
Neduokite mažiems vaikams 

žaislų, kurie lengvai išsiardo ir 
turi mažas dalis, kurias gali 
praryti. Žinokite, kad mažas 
vaikas gali užspringti bet kuo, 
kas yra mažesnis negu jo kumš
tis.

Niekada neduokite elektrinių 
žaislų vaikui, mažesniam negu 
šešerių metų. Kai vaikas žaidžia 
su elektriniais žaislais, vyres
nieji turi prižiūrėti.

Nepirkite žaislų, kurie turi il
gas virves. Vaikas gali jas apsi- 
vinioti apie kaklą ir pasismaug
ti.

Niekada nepirkite vaikui žais
lų, kurie gali iššauti ar išmesti 
į orą aštrius daiktus, jie gali 
pataikyti vaikui į akį, pvz., BB 
šautuvas ar lankas su strėle.

Vaikai mato televizijos rekla
mose, krautuvėse, spaudoje įvai
rių žaislų ir jie jų visų nori, 
jiems jie visi reikalingi. Tačiau 
seneliai, tetos ir dėdės, prieš 
perkant tuos žaislus jūsų bran
giesiems vaikeliams, pirma pa
galvokite, ar jie jiems tinka, ar 
jie iš jų turės naudą. Nupirkus 
netinkama žaislą, gali būti ne 
džiaugsmas vaikui, bet liūdesys 
ir rūpestis visai šeimai.

Naudotasi medžiaga iš „Take 
Care Great Lakęs” (Winter 
1995).

I

NAMO PAGERINIMAS
AR TIK PATAISYMAS

' Visi namų savininkai saugoja- 
Į me įvairius remontų — pageri

nimų dokumentus — sąskaitas, 
nes, pardavus namus, gali rei
kėti IRS įstaigai įrodyti, kiek 
praradom ar uždirbom pinigų, 
namą parduodami. Tačiau, skai
tant ir sekant įvairius IRS 
įstaigos potvarkius, galime 
klysti: ką mes kartais vadiname 
namo pagerinimu, IRS gali lai
kyti tik paprastomis namų prie
žiūros išlaidomis.

Mokesčių specialistai sako, 
kad susidėvėjusių dalių pakei
timu panašios vertės dalimis, 
yra laikoma namo priežiūra, o 
ne namo pagerinimu. Pavyz
džiui, jeigu grindų susidėvėjusį 
linoleumą pakeičiate nauju, at
liekate tik namo priežiūros dar
bą. Bet jei vietoje linoleumo įdė
tumėte keramikines ar marmu
rines plyteles, pridedate ką nors 
nauja, ko anksčiau nebuvo ir 
tuo pakeliate namo vertę. Tai

pripažintų IRS įstaiga kaip 
namo pagerinimą.

IRS instrukcijų formoje 2119 
„Sale of the home” ir IRS 
leidinyje 523 „Selling your 
home” yra surašyti pagrindiniai 
namo pagerinimo darbai, ku
riuos, kaip pagerinimus, priima 
IRS įstaiga. Tai yra pagerini
mai, kurie prisideda prie namo 
vertės pakėlimo, prailgina jo 
amžių, pritaiko jį modernių 
priemonių naudojimui. Tai yra 
pristatomi kambariai, atviri di
deli žemutiniai balkonai (decks), 
garažai, atviros verandos, patio, 
namo aplinkos (kiemo, medžių, 
darželio, takų) sutvarkymas, 
tvoros, apsaugojimo nuo gaisro 
„sprinkler” ir „security Sys
tems” — apsaugai nuo įsibrovė
lių, maudymosi baseinai, nauji 
žieminiai langai ir durys.

Vidaus pagerinimai, kurie pa
kelia namo vertę, yra oro vė
sinimas, nauja apšildymo siste
ma, naujas vandens šildymas ir 
virtuvės bei vonios sumodemi- 
nimas.

Nors IRS ir duoda namų savi
ninkams šiek tiek laisvės namo 
pagerinimo klausimais, IRS 
įstaigų kompiuteriai yra pa
ruošti atskirti reguliarius pa
taisymus nuo kapitalinio re
monto. Taigi, ką nors nurašy
dami, būkite pasirengę tai 
įrodyti: turėkite visas sąskaitas 
ir visa kita, kas parodytų kapi
talinį namo remontą. Nors atro
do, kad galime išmesti visas 
sąskaitas dėl mažų pataisymų, 
bet rūpestingai rinkite visų di
džiųjų pagerinimų ir pristatymų 
sąskaitas. Jūsų pagerinimų 
dokumentų rinkinys — „file” 
turėtų turėti: form 2119, namo 
įvertinimo ir pirkimo išlaidas, 
į kurias įeina „commission”, 
reklama, mokėjimai advoka
tams, paskolos mokesčiai, arba 
„points”. Paprastai patariama 
laikyti tokius dokumentus 3 
metus po to, kai reikia užpildyti 
„income tax” tiems metamą kai 
namas buvo parduotas. Bet IRS 
pataria, jei jūs naudojate savo 
buvusį namą palyginimui su 
naujuoju, turėtumėte saugot? 
visus namo dokumentus ir jo pa
gerinimo sąskaitas tol, kol jų 
reikės „income tax” reikalams.

Jei pardavėte namą 1994 me
tais, jums reikės užpildyti formą 
2119 ir, ją pildant, jei atrasite, 
kad turėjote iš jo pajamų, kurios 
gali būti apmokestinamos, 
reikės pridėti „schedule D” prie 
„income tax” formų.

Forma 2119 reikalaujama už-' 
pildyti, jei: 1. jūs tuojau nusi
pirkote kitą namą, kuris kaina
vo tiek pat, ar daugiau, negu jū
sų buvęs namas, po tam tikrų 
apskaičiavimų; 2. jei jūs nuta
riate atidėti mokesčių mokėjimą 
visam gautam už parduotą na
mą uždarbiui, arba jo daliai; 3. 
jei jūs esate 55 m. amžiaus ar 
vyresnis ir pasirenkate vienkar
tinę išimtį dėl gautų už namo 
pardavimą pajamų.

Mokesčių pildymo specialis
tai sako: jei jūs keliatės iš namo
į namą, nuolat investuodamas 
ir gaudamas pelno parduodant, 
jums nereikia mokėti mokesčių 
už pelną kiekvieną kartą, kai 
parduodate namą. Bet reikia 
pranešti IRS įstaigai apie namo 
pardavimą ir gautą pelną, užpil
dant formą 2119. Jūsų nuosavy
bės mokesčiai gali būti atidėti 
iki to laiko, kol jūs parduosite, 
bet vėl neinvestuosite į naują

LW komiteto pirmininkė su jauniausiuoju globotiniu, 2 metų Gintaru Valen- 
tukoniu iš Kauno ir jo tėte Gintautu.

nuosavybę 2 metų laike po pas
kutinės nuosavybės pardavimo. 
Jei namo pardavėjas yra 55 me
tų ar vyresnis, pagal IRS taisyk
les jis gali nuo apmokestinamų 
pajamų atskaityti iki 125,000 
dolerių gauto uždarbio pardavus 
nuosavybę. Bet tai gali asmuo 
daryti tik vieną kartą gyveni

me. Be to, jeigu jūs galite 
dokumentais įrodyti, kad page
rinimai tai nuosavybei kainavo 
mažiau negu 125,000, jums ne
reikės jokių mokesčių mokėti.

Naudotasi medžiaga ir „Chi
cago Sun-Times” (1995-1-29 
Housing Trende skyrius).

Aldona Šmulkštienė ir 
Birutė Jasaitienė

A.tA.
ANTANAS MARTINKUS
Gyveno Chicagoje.
Mirė 1995 m. vasario 10 d., 1:18 vai. p.p., sulaukęs 84 

metų.
Gimė Chicagoje.
Nuliūdę liko: duktė Sofija Martinkutė, artimas draugas 

Gabrielius Rudavičius, dukterėčia Mikalina Vilutienė su 
šeima ir kiti giminės Lietuvoje, Kanadoje ir Čikagoje.

Velionis buvo vyras a.a. Marijos.
Priklausė Tauragės lietuviu klubui.
Velionis pašarvotas sekmadienį, vasario 12 d. nuo 4 v. p.p. 

iki 9 v.v. ir pirmadienį, vasario 13 d. nuo 2 iki 9 v.v. Petkus 
Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.

Laidotuvės įvyks vasario 14 d. antradienį. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: duktė, giminės ir draugai.

Laidotuvių direkt. D. A. Petkus / D. M. Petkus. Tel. 
312-476-2345 arba 1-800-944-7600.

Mama,
Tu iškeliavai ramiai ir tyliai, vidury nakties,
Kai baltos snaigės krito pamažu, tamsioje nakty, 
Ir mes skubėjome pas Tave, dar sykį pabučiuot

Tave,
Bet buvo per vėlu... Atleisk!

PADĖKA
Mūsų mylimai Mamai - Močiutei ir Promočiutei

A.|A.
ELENAI TAMOŠIŪNIENEI

mirus 1995 m. sausio 11 d., dėkojame visiems palydėjusiems 
ją į Amžino Poilsio vietą.

Didelė padėka kun. Algirdui Paliokui už maldas 
koplyčioje, šv. Mišių auką ir palydėjimą į kapines.

Nuoširdi padėka muz. Ričardui Šokui už gražias ir jautrias 
giesmes, pagiedotas šv. Mišių metu.

Dėkojame Chicagos ir apylinkės Nekalto Prasidėjimo 
Marijos Seselių rėmėjoms, už pareikštą užuojautą ir auką šv. 
Mišioms. Taip pat Nekalto Prasidėjimo Marijos seserims — 
Margaritai, Onai-Pranciškai ir Palmirai už sukalbėtą 
rožančių koplyčioje.

Nuoširdžiai dėkojame visiems už mums pareikštą užuojau
tą, gėles, aukas šv. Mišioms ir šalpos organizacijoms.

Taip pat nuoširdus ačiū laidotuvių direktoriams, tėvui ir 
sūnui D. Petkams, už palengvinimą mūsų rūpesčių ir nuošir
dų ir gerą patarnavimą.

Liūdinčiomis širdimis liekame: duktė Palmyra Snars- 
kienė, žentas, sūnus Jonas Tamošiūnas, marti, anūkai 
ir proanūkai.

Nuoširdžiai užjaučiame mūsų tunto seses, KRISTINĄ 
ir RITĄ, jų brolį ANDRIŲ ir mylimą tėvelį EUGE
NIJŲ mirus brangiai Mamytei ir Žmonai

A.tA.
fil. ALEKSANDRAI LIKANDERIENEI
Kartu liūdime su jumis.

„Aušros V artų”/„Kernavės” 
vadija ir skautės

A.tA.
ALEKSANDRAI LIKANDERIENEI

iškeliavus namo pas Viešpatį, dukroms, mūsų 
brangioms draugėms, RITAI ir KRISTINAI, vyrui 
EUGENIJUI, sūnui ANDRIUI ir šeimai bei visiems 
giminėms ir artimiesiems reiškiame giliausią 
užuojautą ir kartu liūdime.

Marija Andrijonaitė 
Michael Chiaramonte 
Loretta Rudaitytė
Teresė, Lincu ir Mariukas Šoliūnai 
Judita, Adrianos ir Viktorija 
Stanislovaičiai
Vilija Vakarytė

DRAUGAS, šeštadienis, 1995 m. vasario mėn. 11 d.

TREJŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

A.+A.
VINCAS P. 

SENDA

Mintys:
„Iki mano pusamžio metų, 
mirus mano kuriam nors prieteliui, 
visad galvodavau, kad jis čia gyvena 
su mumis visur, visur.

Po pusamžio metų, jau pradėjo 
vyrauti kita nuomonė; mirė ir jau 
jis Amžinybėje ir niekad, niekad, nesimatysime 
iki Paskutiniojo Teismo dienos”.

Iš dienoraščio

Dievas pasišaukė į savo Amžinuosius Namus mūsų 
mylimą Dėdę, Krikšto Tėvą ir Draugą, 1992 m. vasario 15 
d. Jau treji metai prabėgo, bet niekada Jo neužmiršime. 
Nuoširdžiai maldauju prie Tavo kojų, Viešpatie, suteik Jam 
Amžinąją Ramybę.

Šiai liūdnai sukakčiai prisiminti, už Jo sielą šv. Mišios 
bus aukojamos vasario 15 d., trečiadienį, 8:30 vai. ryto Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje. Maloniai prašome gimines, draugus, pažįs
tamus prisiminti a.a. Vincą savo maldose.

Nuliūdę: Regina, Vytautas, Saulius ir Edis Juškaičiai 
ir visa Sendų šeima Lietuvoje.

JAV LB Krašto valdybos vicepirmininkei Informa
cijos Reikalams RITAI LIKANDERYTEI ir visai 
šeimai, brangiąją

MAMYTĘ
ALEKSANDRĄ LIKANDERIENĘ

į Amžinybę išlydėjus, nuoširdžią užuojautą reiškia

Regina Narušienė,
Krašto valdybos pirmininkė 
ir visi valdybos nariai:
Dr. Vytautas Bieliauskas,
Dr. K. Paulius Žygas, Alė Kėželienė, 
Regina Kučienė, Dr. Vitolis Vengris, 
Birulė Jasaitienė, Algis Rimas, 
Paulius Alšėnas, Sesuo Margarita,
Dr. Vilija Kerelytė, Linas Norušis, 
Ramutis Pliūra, Algis Rugienius, 
Viktoras Kaufmanas ir 
VR įstaigos Direktorė Asta Banionytė

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose.

Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS DAIMID
FUNERAL DIRECTORS 

and EUDEIKIS FUNERAL HOME
BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA AVĖ. 
TOWN OF LAKE 4605 S. HERMITAGE AVĖ. 

1-312-523-0440 OR 1-312-927-1741

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVVEST HIGHVVAY 
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVĖ.

ALL PHONES 
1-708-974-4410

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

MARQUETTE PARK 2533 W 71st STREET 
CICERO 5940 W. 35 St.

PALOS HILLS 10201 S. ROBERTS ROAD 
LEMONT 12401 S. ARCHER AVĖ. (& DERBY RD.)

ALL PHONES 
CHICAGO 1-312-476-2345

NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600
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NARIŲ SUSIRINKIMAS
ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Jūratė Budrienė, „Lietuvos 
Vaikų vilties” organizacijos 
reikalų vedėja, išskrido į Hart
ford, CT, kur, Lietuvių Bend
ruomenės pakviesta, kalbės 
Vasario 16-sios minėjime, į vyks
tančiame sekmadienį, vasario 
12 d.

Šaulių dėmesiui pranešama, 
kad birželio arba liepos mėn. 
planuojama ekskursija į Lie
tuvą šauliams ir jų šeimų na
riams. Besidomintys tokia 
ekskursija, prašomi skambinti 
Klemensui Stravinskui tel. 
219-872-4971 iki kovo 1 d.

Melrose Parko LB apylinkė 
rengia Vasario 16-sios minėjimą 
š.m. vasario 26 d., 1 vai. p.p., 
Eagles salėje, 147 Broadway, 
Melrose Park, IL. Visi kvie
čiami gausiai dalyvauti.

„Žalių kortelių” loterijos ad
resas (pagal gautą informaciją 
iš Socialinių reikalų raštinės) 
„Drauge” buvo paskelbtas ne 
visai tikslus. Dalyvaujantieji 
šioje loterijoje laiškus turi siųs
ti: DV-96 Program, National 
Visa Center, Portsmouth, NH 
00212.

Paulius Strolia ir Auksė S. Kane Lietuvių Vyčių atliktoje programoje Mokslo 
ir pramonės muziejuje Kalėdų proga. Jie atstovavo lietuviams „Christmas 
Around the World” kasmetiniame renginyje.

x Optical Studio, 2620 W. 
71 st St., Chicago, IL 60629, 
tel. 312-778-6766. Kreiptis į Al
doną Kaminskienę. Darbo vai.: 
trečd.-penkt. 1 v. p.p.-5:30 v.v., 
ketvd. 10 v.r.-6 v.v., šeštd. 10 
v.r.-l v. p.p. Pirmad. ir antrd. 
uždaryta.

(sk)

x Ligos draudimas atvyku- 
siems iš Lietuvos ir kitų kraš
tų. Kreiptis pas A. Lauraitį, A. 
& L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Avė., Chicago, IL 
60609. Tel. 1-312-523-9191.

(sk)

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
2649 W. 63 St., Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312). 770-5162 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-4866
Valandos pagal susitarimu

Advokatas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avė.

Chicago, IL 60629 
Tel. 1-312-776-8700

Kriminalinė Teisė

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63th Street 
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel.: 312-284-0100 

Valandos pagal susitarimu

Vyresniųjų lietuvių centre,
„Seklyčioje”, vasario 15 d., 
trečiadienį, 2 vai. popiet bus 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjimas. Kalbės dr. 
Arvydas Žygas tema „Žvilgsnis 
į naujuosius nepriklausomybės 
uždavinius”. Meninę programą 
atliks keturi muzikai: Algi
mantas Barniškis, Linas Sprin- 
dys, Alfonsas Seniūnas ir jų 
vadovas Petras Garšva. Po pro
gramos — bendri pietūs. Visi 
kviečiami, visi laukiami. At
vykite!

1 Lietuvos Nepriklausomy
bės šventė, kaip ir kasmet, bus 
švenčiama Jaunimo centro ka
rinėje vasario 16 d., 7 vai. vak. 

j Tai jau tradicija, kad Čikagos 
lietuviai susirenka į JC kavinę 
tą pačią dieną, kai 1918 m. buvo 
pasirašytas Nepriklausomybės 
paskelbimo Aktas — t.y vasario 
16, ir kartu prisimena tą didįjį 
mūsų tautai ir valstybei įvykį. 
Šiemet kalbės pedagogas Juozas 
Masilionis, meninę programą 
atliks Čikagos lituanistnės 
mokyklos mokiniai. Visuomenė 
maloniai kviečiama.

x Siuntiniai į Lietuvą laivu 
per TRANSPAK. Skubiems 
siuntiniams — AIR CARGO. 
Maisto siuntiniai nuo $29 iki 
$98. Produktai aukštos koky
bės. Du populiariausi tai $39 
šventinis siuntinys ir 55 sv. 
įvairaus maisto už $98. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772.

(sk)

X HAVAJAI! Nupigintos sa
vaitės kelionės. Oro susisie
kimas, viešbutis, kainos nuo 
$678 asmeniui. Kreipkitės į 
Birutę Zalatorienę, 708- 
624-2244.

(sk)
x Orkestras „Nemunas”

groja vestuvėms, banketams, 
įvairiems pobūviams, pasilinks
minimams. Muzika — jaunimui 
ir vyresniems. Kreipkitės: Ro
bertas Raudys, tel. 708- 
301-5141.

(ak)
x Nepraleiskite progos ap

lankyti parodą, J svečius, bet 
pas savus” Lietuvių Dailės 
muziejuje, Lemont, IL, šeš
tadienį ir sekmadienį, vasario 
11 ir 12 d. nuo 11 v.r. iki 2 v. 
p.p. Parodoje 144 žinomų ir 
jaunesnės kartos dailininkų 
darbai. Pagal vieną parodos 
lankytoją — prie jų norisi stab
telėti dar kartą ir dar...

(sk)

Žiauriam vėjui „kimbant” į Į 
ausis, veidą ir nosį, Jaunimo 
centro rėmėjai rinkosi pasi
tarimui ir gauti užtikrinimą, 
kad jis dar nėra likviduojamas. 
Susirinkimą pradėjo Tarybos 
pirmininkas, Vaclovas Mom
kus, pasidžiaugęs, kad net 
šaltas oras neatbaidė rėmėjų ir 
svečių. Minutės atsistojimu, 
buvo pagerbta neseniai mirusi 
Salomėja Endrijonienė, ilga
metė Jaunimo centro adminis
tratorė. Tarybos pirmininkas 
griežtai užprotestavo sklei
džiamus gandus, būk Jaunimo 
centras yra parduodamas arba 
bus perleidžiamas kitų naudoji
mui.

I Kun. Juozas Vaišnys, SJ, 
einąs vienuolyno vyresniojo 
pareigas, kalbėjo jėzuitų ordino 
vardu. Jam teko išsikalbėti su 
Lietuvos jėzuitų provinciolu, 
kun. Jonu Boruta. Provincijolas 
užtikrino jėzuitus ir prašė 
perduoti užtikrinimą visuo
menei, kad šie pastatai ne
bus parduodami, kol lietuviškai 
visuomenei bus reikalingi ir ji 
Jaunimo centrą rems. Kun. J. 
Vaišnys patarė susirinkusiems 
ir kitiems suinteresuotiems 
asmenims iškilus neaišku
mams, kreiptis į Jėzuitų vie
nuolyną arba J. centro ad
ministraciją.

Juozas Masilionis perskaitė 
praėjusių metų veiklos 
apžvalgą, kurią išsamiai parašė 
Masilionienė. Jaunimo centro 
veiklai labai daug padeda pagal
binis moterų vienetas, veikiąs 
prie administracijos. Jos prašė 
susirinkusiųjų įsijungti į jų 
būrelį, tuomet didesnėmis jė
gomis galėsiančios daugiau 
padaryti.

Jonas Paronis, einąs admi
nistratoriaus ir kasininko parei
gas, pranešė apie finansinę 
Jaunimo centro padėtį. Nors 
patalpų ir pastatų įrengimai 
sensta ir reikia nuolatinio 
remonto, bet J. centras nenuo- 
stolingas ir finansiškai yra 
gerame stovyje. Jis pabrėžė, kad 
tai tik dosnių aukotojų ir narių 
dėka to pasiekta.

Valeria Leščinskienė, St. 
Petersburg Beach, FL., savo 
vyro a.a. Vaclovo Leščinsko 5-ių 
metų mirties sukakčiai pami
nėti, „Draugo” paramai atsiun
tė 100 dol. Tailabai pras
mingas velionio pagerbimas, 
nes lietuviško laikraščio žo
džiuose bus visuomet įamžinta 
ta skausmingai įrėžta sukaktis. 
Su pagarba tariame ačiū už 
auką.

x Juozas Bacevičius pa
tarnaus Income Tax, namų ir 
apdraudų reikalais, 6529 S. 
Kedzie Avė., Chicago, (312) 
778-2233 — Casa Blanca. R.E.

(sk)

x Pranas G. Meilė, CPA, 
sąžiningai užpildo Income Tax 
formas. Dabartiniai pajamų mo
kesčių įstatymai žymiai apsun
kino ir ateityje apsunkins me
tinį mokesčių formų užpildymą. 
Skambinkite (312) 776-6163.

(sk)
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės
į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
(312) 847-7747.

(sk)
x Greit parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5969 ar 
ba (708) 426-7161.

(sk)
x Pildau pajamų mokes

čius (income tax). Reikalui 
esant, atvažiuoju į namus.

1 Gediminas Pranskevičius. 
Kreiptis: tel. 708-666-2560.

(sk)

Revizijos komisijos vardu 
kalbėjo Kazys Rožanskas, pasi
džiaugė geru buhalterinių 
knygų vedimu ir nustatė, kad 
pąjamos ir išlaidos turi visus 
pateisinamus dokumentus.

Pagal turimas taisykles, 
kiekvienais metais turi būti per
rinkti 4 tarybos ir 3 revizuos 
komisijos nariai. Rinkimų 
komisijai vadovavo Stasys Džiu
gas. Iš 6 kandidatų į tarybą 
buvo išrinkti šie asmenys: 
Kostas Dočkus, Algirdas 
Čepėnas, Aleksas Lauraitis ir 
Juozas Masilionis. Revizijos 
komisija buvo palikta tos pačios 
sudėties Salomėja Daulienė, 
Antanas Velavičius ir Kazys 
Rožanskas.

Pirmininkaujantis V. Mom
kus paprašė susirinkusiųjų, kad 
jie pareikštų savo pageidavimus 
ir keltų klausimus, liečiančius 
Jaunimo centrą. Klausimų buvo 
gana daug ir į visus atsakyta 
nuoširdžiai, o patarimai įtraukti 
į susirinkimo protokolą. 
Vaclovas Momkus kvietė lietu
višką visuomenę, nežiūrint 
kada ji atvyko į Ameriką, 
jungtis į Jaunimo centro 
išlaikymo gretas. Nario mokes
tis yra tik 20 dolerių, bet jeigu 
įstotų tūkstantis, tai jau būtų 
apčiuopiama suma. Dėkojo 
Lietuvių fondui už teikiamą 
paramą. Taip pat pasidžiaugė, 
kad Tauragės klubas paaukojo 
200 dol., o šeima iš Floridos — 
net 1,000 dolerių Jaunimo cen
tro išlaikymui.

V. Momkus dėkojo Ritai Šakė- 
nienei, įsijungusiai į, Jaunimo 
centro nares, nors ji į Ameriką 
atvyko tik prieš kelis metus. 
Prašė jos, kad ji praneštų nau
jai atvykusiems tautiečiams, 
kad jie yra mielai laukiami, nes 
Jaunimo centras yra atviras vi
siems.

Padėkojęs susirinkimo daly
viams už kantrybę išklausant 
pranešimų, pasakė, kad taryba 
ir administracija glaudžiai dir
ba su jėzuitų vadovybe, nes turi 
bendrus tikslus, kad kuo ilgiau 
išlaikytų lietuvių kalbą, pa
pročius ir meilę savajam 
kraštui, Lietuvai.

Ant. Paužuolis

x Jau laikas tvarkyti 
mokesčius valdžiai! Algis A. 
Luneckas, kaip ir visada, per 
ilgą eilę metų, pasiruošęs jums 
patarnauti. Šeštadieniais būsiu 
įstaigoje, 4536 W. 63 St., 
Chicago, prieš „Draugo” 
redakciją. Susitarimui prašau 
skambinti (312) 284-0100. 
Reikalui esant, su malonumu 
atvyksiu į namus. Algis A. 
Luneckas, Accountant.

(sk)

x Prieš užsisakydami pa
minklą, aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
lllth St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsū pageidavimą, 
brėžinius. Prieš pastatant, 
paminklą, galėsite apžiūrėti ir 
įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip buvo jūsų pageidauta. Sav. 
Lilija ir Vilimas Nelsonai. 
Tel. 312-233-6335.

I ... (»k)

x „PENSININKO” žurna
lą, kurį leidžia JAV LB Soc. Rei
kalų Taryba, red. Karolis Mil- 
kovaitis, galima užsiprenume
ruoti adresu: 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629. Prenume
rata metams: JAV-bėse $16, ki
tur $26. Išeina 8 kartus per 
metus. Tai vertinga dovana 
įvairiomis progomis.

(sk)
x Baltic Monuments, Ine.,

2621 W. 71 Street, Chicago, IL. 
i Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos,
geriausiomis sąlygomis.

(sk)

Čikagos meras Richard M. Daley, atsilankęs Marųuette Parko lietuvių namų savininkų metinėje 
vakarienėje, įvykusioje Švč. M. Marijos Gimimo parapijos salėje vasario 3 d. Jo palydovės (iš kairės) 
— aštuntojo parapijos pradžios mokyklos sk. mokinės — Adelė Rocytė ir Ada Valaitytė.

KONTROLES KOMISIJA 
PATIKRINO DRAUGO 

FONDĄ

1995 m. vasario 8 d. Čikagoje 
susirinko Draugo fondo 
kontrolės komisijos nariai: 
Marija Remienė, pirmininkė, 
Kostas Dočkus, sekretorius, ir 
Antanas Valavičius, narys. 
Kontrolės komisija tikrino 
Draugo fondo iždininko Bro
niaus Juodelio vedamas atskai
tomybės knygas nuo 1993 m. 
lapkričio 12 d. iki 1994 m. gruo
džio 31 d.

Pranešimai apie gautus 
Draugo fondo narių ir rėmėjų, 
įnašus, investavimo atskai
tomybė ir visos finansinės išlai
dos yra teisingos ir paremtos 
pateisinamais dokumentais.

Pagal dokumentus rasta: pa
jamų — 316,859.52 dol.; išlaidų 
— 4,850.68 dol.; balansas — 
312,008.84 dol. Standard 
Federal banke, sąskaitos Nr. 
5112980, yra laikoma grynais 
pinigais 20,551.96 dol.

Revizijos komisija išreiškė 
Broniui Juodeliui padėką ir 
pagyrimą už profesionaliai 
atliekamą darbą, nereika
laujant jokio atlyginimo, kas 
sutaupo daug pinigų Draugo 
fondui.

x SAGIL’S restoranas yra 
lietuviška valgykla su daugybe 
skaniausių lietuviškų patie
kalų. Neatsilankę nežinosite, 
kaip gausiai, gardžiai ir nebran
giai galite pas mus papietauti. 
Sav. I. Naujokienė, „Sagil’s”, 
6814 W. 87 St., Burbank, IL 
60459, tel. 708-598-0685.

(sk)

x Aldona ir Ramojus Val
čiai „Saulutei”, Lietuvos vaikų 
globos būreliui, paaukojo 
daugelį porų naujų Florsheim 
batų, kurie bus nusiųsti vargs
tantiems vaikams Lietuvoje — 
našlaičiams, invalidams, dau
giavaikėms šeimoms. Labai 
ačiū, nes batai Lietuvoje ypač 
reikalingi. „Saulutė”, 419 
Weidner Rd., Buffalo Grove, 
D 60089. Tax ID f36-3003339.

(sk)
x „Spindulio” šokių grupės 

tradicinis balius įvyks šešta
dienį, vasario 18 d. 7 v.v. 
Pasaulio lietuvių centre. Gros 
„Žiburio” orkestras. Informa
cijai skambinti: A. Lintakienei, 
708-387-9180.

(sk)

x Ieškomi Jonas Pavydįs 
Ir Konstancija Veselkaitė Pa- 
vydienė gyvenę Ukmergės 
valsčiuje. Žinantieji apie juos ar
ba jų vaikus, prašomi rašyti; Eli 
Litay, 3435 Park Avė., Brook- 
fleld, IL 60613, tel. 708- 
485-6101.

(sk)

SAVŲJŲ PARODA LEMONTE
Lietuvos dailininkų darbų 

paroda, pavadinta „Į svečius, 
bet pas savus”, buvo atidaryta 
Lietuvių dailės muziejuje, 
Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte, vasario 4 d. Paroda 
tęsis iki vasario 19 d., užbai
giant Vasario 16 d. minėjimu.

Parodą atidarė Algimantas 
Kezys, apibūdindamas Lietuvos 
ir užsienio lietuvių dailininkų 
bendravimo svarbą ir prista
tydamas mecenatą Tomą Bal
čiūną. Gaila, kad neteko išgirs
ti daugiau apie Tomą Balčiūną. 
Jis nepaminėtas ir plačiame, 
puošniame parodos leidinyje. 
Vizitinė kortelė sako, kad jis yra 
„TOMBA” bendrovės pre
zidentas. Teko girdėti, kad jis 
jaunas profesionalas tarp
tautinės prekybos verslininkas, 
savo gabumais ir filantropija 
menui pralenkiąs žilagalvius 
kolegas.

Sveikindamas parodos atida
rymo dalyvius, Tomas Bal
čiūnas dėkojo Lietuvių dailės 
muziejaus Lemonte vadovybei 
už parodos globą, norint už 
Lietuvos ribų parodyti ir 
paskleisti Lietuvos dailininkų 
darbus. Nėra abejonės, kad 
tokia didelė ekspozicija mecena
tui kainuoja nemažai tūks
tančių dolerių. Leidinyje 
pažymėta, kad paroda skiriama 
Vasario 16 dienai.

Dailininkų vardu T. Balčiū
nas kvietė atvykti į Lietuvą ir 
pamatyti daug daugiau dailės 
darbų, dabar kuriamų laisvės 
šviesoje.

Parodos rengėjus bei dalyvius 
ir lankytojus sveikino archi
tektas iš Vilniaus Henrikas 

Zvolinskas, parodos katalogo ir

„Lietuvos Vaikų vilties” 
(LW) globoje dabar gydosi 
Čikagoje šeši vaikai su or
topedine negale: Sabina Birie- 
taitė (6 m. iš Utenos), praleidusi 
šešias savaites Shriners li
goninėje po pėdutės operacijos; 
Justinas Milkevičius (14 m. iš 
Vilniaus), kuriam padaryta pir
moji dešiniosios plaštakos 
sąnarių perstatymo operacija: 
Gintarė Miciulevičiūtė (18 m. iš 
Kauno) po dviejų stuburo tie
sinimo operacijų ir trijų savaičių 
tempimo; Rūta Bradauskaitė 
(11 m. iš Alytaus) laukianti šio 
mėnesio gale pirmosios stuburo 
tiesinimo operacijos, antrosios 
kovo mėn. pradžioje; Regiman
tas Nemkevičius (6 m. iš Šilų), 
kuriam numatomos net šešios 
operacijos dėl nudegimo: ir . 
dviejų metų Gintaras Valen- 
tukonis (iš Kauno), kuriam gy
ja kairioji amputuota kojytė ir 
laukia stuburo tiesinimo opera
cija.

plakato paruošėjas. Jis 
papasakojo apie parodos darbų 
autorius. Sveikinimo žodį tarė 
ir Marija Sereikienė iš Vilniaus, 
besisvečiuojanti JAV ir renkan
ti žinias apie lietuvius agro
nomus užsienyje. Ji linkėjo, kad 
šios parodos paveikslai negrįžtų 
į Lietuvą, bet pasklistų po 
Ameriką bei Kanadą.

Lietuvių dailės muziejaus 
direktorė Dalia Šlenienė ir jos 
talkininkas Liudas Šlenys 
nesakė ilgų kalbų, bet parodos 
atidarymo dalyviams suruošė 
šaunias vaišes. Parodos 
atidaryme dalyvavo Pasaulio 
lietuvių centro tarybos pirmi
ninkas adv. Rimas Domanskis 
ir valdybos pirm. Algis Bakaitis 
bei kiti centro darbuotojai.

Parodoje eksponuojami 139 
akvarelės, batikos, grafikos ir 
tapybos darbai. Akvarelė: I. 
Budrys, G. Bulotaitė-Jurkū- 
nienė, R. Kmieliauskaitė, V. Li- 
saitis, Ž. Liugailaitė, E. Šal- 
tytė-Lisauskienė, J. Teišers
kytė-Stoškienė ir L. Tuleikis. 
Batika: J. Balčikonis, K. Balči
konis ir A. Tuminaitė-Kučins- 
kienė. Grafika: I. Daukšai- 
tė-Guobienė, D. L. Gry
bauskaitė, M. Liugaila, Ž. Liu- 
ailaitė, D. Steponavičiūtė, A. 
važas, R. Tarabilda ir K.

Vasiliūnas.
Tapyba: S. Mickevičius, R. 

Songailaitė-Balčikonienė, L. Tu
leikis ir G. Vintartaitė.

Meno kritikams lieka spręsti 
šios parodos darbų meninę 
vertę Eiliniam žiūrovui daugy
bė darbų labai dailūs, patrauk
lūs, prasmingi.

Puošnus ir šios parodos lei
dinys 32 puslapių, didelio 
formato, kreidiniame popieryje, 

į lietuvių-anglų kalbomis. Teks
te — visų parodoje dalyvaujan
čių dailininkų nuotraukos, jų 
trumpos biografijos, po vieną jų 
darbų nuotrauką su užrašais.

Nėra pažymėta kas leidinį re
dagavo, kam reikėtų dėkoti už 
jo puikų apipavidalinimą. Prie 
leidinio pridėtas ir ekspo
nuojamų darbų katalogas, nors 
kainos nepažymėtos. Jos ne
aukštos ir nurodomos parodoje 
prie rengėjų stalo. Daug 
neįrėmintų darbų parodoje guli 
ant stalų ir laukia pirkėjų už 
mažesnę kainą. Įrėminti jie 
pripildytų dar vieną didelę salę. 
Parodos lankymo valandos: 
šeštadieniais ir sekmadieniais, 
11-2 vai. p.p. Kitomis dienomis 
— pagal susitarimą tel. (708) 
257-2034.

Pirmoji tokios plačios apim
ties Lietuvos dailininkų darbų 
paroda užsienyje tikrai verta 
mūsų tautiečių ir amerikiečių 
dėmesio.

Br. Juodelis
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