
• 

PERIODICALS 
January 17, 1998 

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX.: 773-585-8284 • DRAUGAS3EARTHLirjK.NET 

VoLUDOCVII Kaina 75 c. ŠEŠTADIENIS — SATURDAY, SAUSIS — JANUARY 17, 1998 Nr. 12 

Valdančiosios partijos atstovai 
turbūt užims pasitraukusių 

ministru, vietas 
Vi ln iu s , sausio 16 d. 

(BNS) — Konservatorių frak
cijos seniūnas Arvydas Vi
džiūnas leido suprast i , kad at
naujintoje vyriausybėje ne
dalyvausiančių sveikatos ap
saugos bei žemės ūkio mi
nistrų postus perims val
dančiosios koalicijos atstovai. 

„Reformas reikia tęsti, ir 
kas, jeigu ne mes, tas refor
mas tur ime užbaigti", sakė jis 
spaudos konferencijoje penk
tadienį. 

A. Vidžiūnas dar kartą pa
tvirtino, kad konkrečios kan
didatūros da r nesvarstytos, o 
asmenų pasir inkimas priklau
sys nuo premjero, konservato
rių frakcijos bei išrinktojo pre
zidento. 

Sveikatos apsaugos minis
trui Juozui Galdikui A. Vi
džiūnas prikišo moralinį ir 
politinį neįžvalgumą, pridur
damas, kad j a m anksčiau so

cialdemokratų pareikštas ne
pasitikėjimas buvo susijęs „ne 
su žiauriomis reformos klaido
mis, o su politikos realybė
mis". 

„Kad ir kaip vertintume vi
sus šiuos dalykus, vis dėlto 
per visus metus nebuvo dide
lių organizacinių ar korupci
nių skandalų, kompromituo
jančių mūsų programą", pa
stebėjo Seimo pirmininko pa
vaduotojas. Pasak jo, LDDP 
būtų svajojusi apie tokius 
skandalus. 

Toje pačioje spaudos konfe
rencijoje dalyvavusi socialinės 
apsaugos ir darbo ministrė 
Irena Degutienė paneigė gan
dus, neva ji kandidatuojanti į 
sveikatos apsaugos ministrės 
postą. 

„Nepretenduoju į jokias ki
tas pareigas", pabrėžė ji , pri
durdama, kad niekada nesu
tiktų būti tos srities ministre. 

visuomene 
Stipri 

valstybė 

V A j. g » . į 

Adamkų 

Palanga, sausio 16 d. (BNS) Centro sąjunga iCS), parei-K*-, kad prezidento nnkimai yni CS pergalė ir užtikrino 
visapusišką paramą naujajam Lietuvos prezidentui Va:-..; Adamkui „Atsiliepsim į bet kokius prezidento šau
kimus", sakė Centro frakcijos seniūnas Egidijus Bičkauskas, apibendrindamas CS tarybos posėdžio rezultatus. 
Centristai apsisprendė ir toliau tęsti diskusijas del galimybės dalyvauti vyriausybėje. „CS niekada nekėlė už
davinių turėti daug ministrų, o daugiau galvojo apie ta;, kaip įtakoti vyriausybės veiklą", sakė E. Bičkauskas. 
Pasak jo, centristai savo įtaką vyriausybėje norėtų didinti „prezidento palaikymo aspektu". 

Eltos nuotr.: (Iš kairės) Valdo Adamkaus rinkimų štabo vadovas Vidmantas Staniulis, centristų remiamas 
(tuomet dar kandidatas į prezidentus) Valdas Adamkus ir Seimo narys, CS pirmininkas Romualdas Ozolas 1997 
m. gruodžio 22 d. surengtoje spaudos konferencijoje. 

Iš pirmų lupų (be korektūrų): 

Premjerą optimistiškai nuteikia 
Lietuvos ekonomikos būklė 

„Jei jūs vėl 
spustelėsite 
Kongresą taip, 
kaip tai darėte 
1990-aisiais, 
Lietuva tikrai 
bus priimta i 
NATO", sakė 
Lietuvos užsie
nio reikalų mini
stras Algirdas 

Saudargas Detroite. Daugelis Ame
rikos lietuvių sake esą nustebinti, 
kad, priešingai susiklosčiusiai tra
dicijai, ministras neprašė aukų po
litinei veiklai, o nuosekliai ir sup
rantama kalba įtikinėjo apie toli
mesnės politinės pagalbos Lietuvai 
būtinybę, sausio 14 d. rašo „Lietu
vos rytas". 

„Tragedija, iš
tikusi Lietu
vos žydus, kai 
žuvo beveik 
ketvirtis mili
jono žmonių, 
įvyko per 
trumpą laiką, 
kelerius me
tus. 55 okupa
cijos metai 

Lietuvoje baigėsi visai nese
niai. Jūsų tragedija nustelbė 
mūsų tragediją, ir po daugelio 
metų sunku surasti gyvų liudi
ninkų. Apie holokaustą reikia 
kalbėti atvirai ir tuo pat metu 
plėtoti gerus santykius. Turime 
išsakyti, kas jiems trukdo, nie
ko neslėpdami ir neišsisuki-
nėdami", pareiškė Rygoje reziduo
jantis Izraelio ambasadorius Balti
joj valstybėms Oded Ben Hur. sau
sio 15 d. savo iniciatyva apsilankęs 
„Lietuvos ryto" redakcijoje. Amba
sadorius pažymėjo, jog neteisinga. 
kai pasaulyje apie lietuvius kalba
ma, kaip apie masinių žydų žudy
nių vykdytojus. Pačių lietuvių rei
kalas išsiaiškinti, kokia maža tau
tos dalis dalyvavo tose žudynėse. O. 
Ben Hur sake matas teigiamų pos
linkių šiame ilgame tyrime. 

„Per prezi
dento rinkimų 
kampaniją pa
aiškėjo, kad 
partijos Lietu
voje, pasirodo, 
yra tokios ne
reikšmingos ir-
silpnos, jog vi
suomenė į jas 
nekreipia dė
mesio", pareiškė Tėvynes sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) pirminin
ko pavaduotojas, politines tarybos 
narys Mečys Laurinkus ..Respub
likai", kur sausio 15 d. spausdina
mas pokalbis, pavadintas „M. Lau
rinkus: Reikalinga nepriklausoma 
partinė kontrolė" 

„Kiek supratau, Konstituci
nio teismo sprendime kalbama 
apie vyriausybės programą, o 
ne apie personalinę sudėtį. Ma
nau, jei vyriausybės sudėtis 
keičiasi, tai 
netrukdo jos 
programos 
vykdymui", 
sausio 13 d. ci
tuoja busimojo 
Lietuvos prezi
dento Valdo 
Adamkaus žo
džius „Respub
lika". „Kauno 
diena" (01.13), 
Konstitucinio teismo sprendimą va
dindama „šaltu dušu V. Adamkui". 

„Sunku dirbti ministru, kai 
esi nepelnytai kaltinamas", sakė 
sveikatos apsaugos ministras spau
dos konferencijoje, ir patvirtino, 
kad nedalyvaus atnaujintos vyriau
sybės veikloje. Ministras skandalą 
dėl papildomų atlyginimų išmokė
jimo paaiškino įstatymų nesuderi
namumu. „\emunau, kad dėl tų 
22 tūkstančių litų turėčiau pa
sitraukti" (ministrui tie pinigai 
buvo išmokėti už įstatymų projek
tų rengimą — red.), nes, pasak jo, 
„teisinėje valstybėje už darbą 
mokama". Anot ministro, vyriau
sybės komisijos išvados aiškios, ta
čiau jokiuose įstatymuose nėra 
įvardyta, kas yra tarnybinė etika. 
„Daugelis nepatenkinti pakeis
ta tvarka, bet, kai po dvejų me

tų pajus jos 
privalumus, jie 
džiaugsis", sakė 
J. Galdikas, pri
durdamas, kad 
nepriklauso „tai 
kategorijai 
žmonių, kurie 
reikalus aiški
nasi teisme". 

.„Atvirai šnekant — tai nepa
prastai sunkus darbas. Tam rei
kia didelio pasitikėjimo — ir 
pozicijos, ir opozicijos", sakė 
žemes ūkio ministras Vytautas 
Knašys, komentuodamas savo 
sprendimą pasitraukti iš vyriausy
bės, ir pridūrė, jog visą laiką jautė 
„didžiulę paramą ir pasitikė
jimą iš premjero pusės". „Lie
tuvos rytui" '01 
15) ministras iš
sitarė, jog jį 
„nuvargino 
n esi ha igian ti 
kritika". .At
kreipiu dėme
sį — kol kas 
nebuvo jokių 
skandalų", sa
ke V Knašys 

Vilnius, sausio 14 d. (Elta) 
— Ministrą pirmininką Gedi
miną Vagnorių gerai nuteikia 
statistiniai duomenys apie 
Lietuvos ekonomikos būklę. 
„Nors nemažai gyventojų kol 
kas negali pasidžiaugti dide
liais pasikeitimais į gerąją pu
sę, statistika liudija apie 
sveikstančią Lietuvos ekono
miką", sakė premjeras spau
dos konferencijoje trečiadienį. 

G.Vagnorius paskelbė kele
tą esminių skaičių apie Lietu
vos vystymąsi pernai, remda
masis pirminiais statistiniais 
duomenimis. 

Bendras vidaus produktas 
(BVP) išaugo beveik 6 proc., 
nors buvo numatytas 5 proc. 
augimas. 

Bendra užsienio skola per
nai sumažėjo nuo 23.5 iki 21.3 
proc. BVP. 

įstatymu buvo nustatyta, 

kad biudžeto deficitas negalėjo 
viršyti 1.9 proc. BVP, tačiau, 
pasak ministro pirmininko, 
sugebėta pasiekti, kad defici
tas būtų 1.21 proc. BVP. 

Per praėjusius metus 32.7 
proc. išaugo vidutinis darbo 

užmokestis (VDU). Įvertinant 
infliacijos lygį, VDU pernai iš
augo 18 proc. Vidutinė senat
vės pensija pernai išaugo 30.4 
proc., o įvertinant infliacijos 
rodiklį, — 16 proc. 

,praėjusių metų rezultatai 
leidžia manyti, kad ir šiemet 
mes sėkmingai vykdysime vy
riausybės programą", įsitiki
nęs G.Vagnorius. 

Lenkai susirūpinę lenku kalbos 
teisėmis Lietuvoje 

Varšuva, sausio 16 d. pospolita" ir „Zycie". 
(BNS) — „Tai eilinis smūgis 
lenkams", pasakė Lietuvos 
lenkų organizacijų vadovai 
laikraščiui „Rzeczpospolita", 
kai Lietuvos Seimui buvo pa
teikta svarstyti Tautinių ma
žumų įstatymo pataisa, kuri 
„labai reikšmingai apriboja 
lenkų kalbos vartojimą Vilni
joje". 

Ši pataisa sukėlė staigią 
lenkų spaudos reakciją. Apie 
ją penktadienį rašo „Rzecz-

Rusijos naikintuvas nutupdė iš 
Karmėlavos pakilusį lėktuvą 

K a r a l i a u č i u s , sausio 16 d. 
(BNS) — Ketvirtadienį Rusi
jos karinių oro pajėgų (KOP) 
naikintuvas privertė nutūpti 
Karaliaučiaus srityje lėktuvą 
„L-29" su Estijos atpažinimo 
ženklais, kuris pažeidė Rusi
jos oro erdvę. Netrukus „L-29" 
buvo nutupdytas civilinės avia
cijos Chrabrovo oro uoste. 

Lėktuvu skrido du Didžio
sios Britanijos piliečiai Cliff 

S t r a s b ū r a s , sausio 16 d. 

David Davidson ir Marie Gra
nam Jeffrey. Jie sulaikyti, in
cidentą tiria Rusijos federali
nės saugumo tarnybos ir pa
sienio apsaugos pareigūnai. 
Lėktuvas saugomas. 

Lėktuvas nukrypo nuo kur
so atkarpoje tarp Kauno ir Su
valkų bei pažeidė Rusijos oro 
erdvę virš Karaliaučiaus sri
ties. 

Agentūra Interfax, remda
masi nepatikslintais „išanksti
niais" duomenimis, ketvirta-

(BNS) — Europos Tarybos dienio vakarą pranešė, kad 
Parlamentinė Asamblėja Rusijos oro erdvės pažeidėjas 
(ETPA) svarsto pareiškimą, 
kuriuo remiantis, Baltijos val
stybėms turi būti sugrąžinti 
neteisėtai Sovietų Sąjungos 
užvaldyti ambasadų pastatai 
Vakarų sostinėse arba turi 
būti atlyginta už juos. 

Pareiškimą dėl ambasadų 
pastatų pasirašė Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos delegacijos. 
ETPA gali priimti sprendimą 
šiuo klausimu jau šiemet. 

Kai 1940 metais Sovietų 
Sąjunga aneksavo Baltijos 
valstybes, dauguma jų per
davė Estijai, Latvijai ir Lietu
vai priklausiusius pastatus 
bei aukso atsargas Maskvai. 

Lietuva siekia atgauti buvu
siųjų prieškario ambasadų ne
kilnojamąjį turtą Romoje ir 
Paryžiuje, kur dabar įsikūru
sius Rusijos diplomatinės ir 
kitos įstaigos. flM 

lėktuvas g3lėjo priklausyti 
vienai Lietuvos aviabendrovių 
ir pakilo iš vieno Lietuvos 
miestų. 

Vilnius, sausio 16 d. Lietu
vos karinių oro pajėgų (KOP) 
vado pavaduotojas pulkinin
kas Stasys Murza patvirtino, 
kad britų pilotuojamas lėktu
vas pakilo iš Karmėlavos oro 
uosto šalia Kauno. 

„Per Lietuvos teritoriją jis 
skrido, turėdamas oficialų lei
dimą", penktadienį BNS ko
respondentu; sakė pulkinin
kas. 

Pasak S. Murzos lėktuvas 
skrido į Gdanską Lenkijoje, ir 
Lietuvos tcrtorijoje nepadarė 
jokių pažeidimų, todėl jo skry
džio KOP nepastebėjo. 

„Tai civilinis lėktuvas", pa
žymėjo S. Murza. 

Chartija — vienas 
reikšmingiausių Lietuvos 
diplomatijos dokumentų 

„Pataisos priėmimas būtų 
lygiareikšmis lenkų laisvių 
apribojimui. O blogiausia tai, 
kad reiktų nuimti lenkiškus 
užrašus nuo lenkiškų mo
kyklų ir kitų įstaigų", „Rzecz-
pospolitai" sakė Lietuvos Sei
mo narys Artūras Plokšto. 

„Kaip neoficialiai sužino
jome, kai kurie Lietuvos politi
kai svarsto, a r pataisa neturės 
įtakos santykiams su Lenkija, 
kuri laikoma strateginiu part
neriu", rašo „Rzeczpospolita". 

Laikraštis siūlo, kad dėl pa
taisos diskutuotų Lietuvos ir 
Lenkijos parlamentų asam
blėja. 

„Lenkijos Seimo pirminin
kas Maciej Plazynski savo vi
zito Lietuvoje metu pernai 
gruodį priminė, kad artimiau
sioje asamblėjos sesijoje bus 
svarstoma, kaip laikomasi 
Lietuvos ir Lenkijos tarpval
stybinės sutart ies. Tautinių 
mažumų įstatymo pataisa yra 
gera tema asmblėjai, kuri 
savo posėdį rengia sausio 26 
d. Varšuvoje", rašo „Rzecz-
pospolita". 

Liberalai • vienintelė 
likusi dešinioji 

partija 
Vilnius, sausio 15 d. (BNS) 

— Liberalų sąjunga mano vie
na pasilikusi dešiniajame poli
tiniame sparne. 

„Konservatoriams pasitrau
kus iš dešinės, liberalai lieka 
vienintele politine jėga, esan
čia dešiniajame politiniame 
sparne", sakė Liberalų sąjun
gos valdybos pirmininkas Al
vydas Medalinskas spaudos 
konferencijoje ketvirtadienį. 
Jis teigė, kad po prezidento 
rinkimų konservatoriai ir 
Centro sąjunga pareiškė norą 
suartėti. 

Pasak A. Medalinsko kon
servatorių partija, p., rinkimų 
įvertinusi savo veiklą, pasirin
ko „gaires, kalbančias apie pa-

Vi lnius , sausio 16 d. (BNS; 
— „Šį dokumentą galima gre
tinti su draugystės ir sienų su
tartimis su Rusija, draugystes 
sutartimi su Lenkija. Europos 
sutartimi, sienos sutartimi su 
Baltarusija", taip apie Vašing
tone pasirašomą JAV ir Balti
jos valstybių bendradarbiavi
mo Chartiją penktadienį pa
reiškė Lietuvos užsienio rei
kalų viceministras Albinas Ja
nuška. 

Pasak jo, dėl šio dokumen
to, kurio intensyvus rengimas 
vyko beveik metus, su kolego
mis pasiekta daugybė kompro
misų. „Rengiant dokumentą, 
buvo konsultuojamasi dėl dau
gybės apibrėžimų ir net žo
džių", sakė A. Januška. 

Pasak viceministro, su do
kumento pasirašymu praside
da naujas transatlantinės po
litikos etapas — JAV pradeda 
Baltijos valstybių „apginamu-
mo" strateginį planavimą. A. 
Januškos teigimu, tai liudija 
ir padažnėję Pentagono kari
ninkų apsilankymai Lietuvoje. 

A. Januška, komentuoda
mas teiginį, kad Chartija yra 
deklaratyvaus pobūdžio ir joje 
nesuteikiamos saugumo ga
rantijos, pakartojo oficialią 
Lietuvos URM nuostatą, kad 
Lietuva tiki ne dvišalių, o ko
lektyvinių garantijų efektyvu
mu dabartinėje geopolitinėje 
situacijoje, ir saugumas bei 
pastovumas turi būti kuria
mas per jau egzistuojančias 
politines organizacijas. 

Vokiet i ja b u s Bal t i jos 
va l s tyb ių a d v o k a t ė 
Bona-Vi ln ius . sausio 16 

d. (BNS). JAV ir Baltijos vals
tybių bendradarbiavimo Char
tijos pasirašymas yra aiškus 
ženklas, jog Amerika pripa
žįsta Baltijos regiono svarbą ir 
siekia kartu su europiečiais 
vieno tikslo — bendradarbiau
jant eksportuoti saugumą, 
sakoma Vokietijos UR minis
tro Klaus Kinkei interviu laik
raščiui „Ostsee-Zeitung". 

Paklaustas, ar Chartijos pa • 
sirašymas nėra spaudimas 
Europos Sąjungai plėstis į Ry
tus, K. Kinkei sakė, jog „Euro
pos Taryba Luxemburge pasi
rūpino, kad stojimo sąlygos 
būtų aiškios: visos trys Balti
jos valstybes iš pat pradžių 
įtraukiamos į stojimo procesą. 
Tai reiškia, kad su Estija de
rybos dėl stojimo pradedamos 
pavasarį. Latvija ir Lietuva 
yra ruošiamos Europai inten
syvios strategijos pagalba". 

Anot K. Kinkei, Vokie
tija, kaip Baltijos valstybių 
advokatė, sėkmingai dirbo, 
kad trys valstybės kuo 
greičiau būtų į trauktos į eu-
roatlantines s t -uktūras . 

„Mes vykdysime šį advoka
to vaidmenį ir ateityje", tikino 
Vokietijos UR ministras. Pa
sak jo, Chartijos pasirašymas 
yra aiškus ženklas visam re
gionui: didžioji valstybė JAV 
pripažįsta Baltijos regiono 
svarbą ir siekia kartu su euro
piečiais vieno tikslo. 

Pentagonas žada paramą 
Baltijos valstybėms 

Vilnius, sausio 16 d. (BNS) 
— Ketvirtadienį Jungtinėse 
Valstijose Lietuvos prezidento 
vadovaujama delegacija apsi
lankė JAV Gynybos departa
mente ir susitiko su aukštais 
Pentagono pareigūnais. 

Lietuvos URM informacijos 
ir spaudos skyriaus prane
šimu, Pentagone Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos prezidentai 
Algirdas Brazauskas, Guntis 
Ulmanis ir Lennart Meri 
susitiko su JAV Gynybos sek
retoriaus John Hamre vado
vaujama delegacija. 

J. Hamre pavaduoja Gyny
bos sekretorių VVilliam Cohen, 
kol jis keliauja po Pietryčių 
Azijos valstybes. 

Susitikime JAV gynybos va
dovai pareiškė tvirtą nuostatą 
praktiškai padėti Baltijos val
stybėms įgyvendinti NATO 
narystei keliamus reikalavi
mus. 

Tam pasak jų. turėtų pasi
tarnaut i šiuo metu Pentagono 
specialistų rengiamos Lietu
vos, Latvijos ir Estijos karinių 
pajėgų įvertinimo studijos. 

Anot pranešimo, buvo pa
brėžta, jog JAV dės visas pas
tangas, kad NATO plėtimasis 
netaptų vienkartiniu procesu. 

judėjimą dešinės centro link". 
J i s nesutiko su prielaidomis, 

jog patys liberalai sukairėjo. 
„Nemanome, kad mes turė
jome išeiti iš kambario, kuria
me sėdėjome kartu su Artūru 
Paulausku, jei į jį staiga įėjo 
LDDP", pažymėjo A. Meda
linskas. 

Seimo narys teigė nemanąs, 
kad LDDP yra ..raupsuotoji" 
partija, tačiau pastebėjo, kad 
„kur ši joga prisideda, tas 
kandidatas pralošia". 

ir sąjunga ateityje liktų atvi
ra visoms į ją įstoti pageidau
jančioms valstybėms. 

Lietuvos prezidentas, ku
riam pirmajam buvo suteiktas 
žodis, papasakojo apie Lietu
vos žingsnius kelyje į NATO. 
atkreipdamas dėmesį į nuolat 
augantį Lietuvos gynybos biu
džetą, kuris 1998 metais, pa
lyginti su praėjusiais, padidėjo 
beveik 70 procentų. 

Prezidentas padėkojo Pen
tagono vadovams už nuolat 
augančią finansinę ir materi
alinę pagalbą, kurios dėka 
Lietuvos karinės pajėgos įsi
gijo NATO standar tus atitin
kančios ryšių įrangos, trans
porto technikos ir ginkluotės. 

A. Brazauskas pažymėjo 
didelį JAV įnašą į BALTBAT 
(Baltijos taikos palaikymo ba
taliono/. BALTRON 'Baltijos 
minininkų eskadros1 ir BALT-
NET 'Baltijos oro erdvės kon
trolės sistemos l projektų plėt
rą ir pakvietė JAV karo laivus 
dažniau lankytis Lietuvoje. 

KALENDORIUS " 
Sausio 17 d.: Sv. Antanas , 

abatas '251-356 m.): Leonilė. 
Vėjūna. Kalnius, Ežerė. 

Saus io 18 d.: Priska. Li-
berta, Darius. Gedgaudas. Ka
ributas. 1918 m. mirė knyg
nešys Jurgis Bielinis. Prasi
deda maldos oktava už krikš
čionių vienybę. 

Saus io 19 d.: Marijus. 
Morta. Kanutas . Raivedys. 
Gedvile. M. L, King diena 
'JAV>. 

Saus io 20 d.: Šv. Fabijo
nas, popiežius 'mirė 250 m. . 
ir Sebastijonas imire 330 m . >. 
kankiniai; Daugvydas, Vaide. 
Jurgūnas. 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Redaguoja: Laima Šalčiuvienė 
411 East Lynnwood Ave. 
Arlington Heights, IL 60004 

ATEITININKŲ SAVAITGALIS 
BIRŠTONE 

1997 m. lapkričio 29-30 d. 
Birštone buvo surengtas Lie
tuvos ateitininkų savaitgalis 
,Ateitininkijos uždaviniai ir 
misija 2000-ųjų išvakarėse". 
Savaitgalio tikslas — aptarti 
aktualią ateitininkijos veiklos 
ir jaunuomenės ugdymo prob
lematiką šiandieninėje visuo
menėje. Programai vadovavo 
Saulius Mikuckis. 

Pasitikti Jėzų 
2000 metais 

Įvadinėje paskaitoje kun. dr. 
Kęstutis Trimakas kalbėjo 
apie reikalą Lietuvos ateiti
ninkams ugdytis ir veikti pa
gal popiežiaus Jono Pauliaus 
II nurodytas gaires pasitikti 
Jėzaus Kristaus gimimo 2000-
jų metų sukaktį. Tai ne pa
prastas paminėjimas, bet nau
jas gyvastingas išgyvenimas, 
visapusiškas atsinaujinimas. 
Popiežius nurodo būtiną rei
kalą kurti Kristaus meilės 
kultūrą, kuria būtų pergalėta 
sekuliarizmo iššaukta civiliza
cijos krizė. Kaip ateitininkų 
sąjūdis prasidėjo šio šimtme
čio pradžioje pasišventimu 
Kristui sprendžiant ano meto 
problemas, taip ir dabar, šio 
šimtmečio gale ir naujojo am
žiaus angoje reikia pasišvęsti 
Išganytojui mūsų tautoje įgy
vendinti Jo dvasios kultūrą. 
Visiems ateitininkams — nuo 
jaunystės iki senatvės — bū
tina semtis entuziazmo iš pa
ties Kristaus kaip Idealo; 
(toks sąmoningo atsinaujini
mo reikalas ne tik jaunuo
liams, bet ir sendraugiams bu
vo pabrėžiamas ir dr. Vytauto 
Vyganto pateiktame tekste 
diskusijoms; žr. toliau). Prele
gentas pažadėjo ateitininkams 
dovanoti savo paruoštą, Lietu
voje spausdinamą leidinį „Pri
imti Jėzų Kristų pagal Jono 
Pauliaus II enciklikas". 

Diskusijos 

Pagrindą diskusijoms apie 
ateitininkų padėtį bei veiklos 
galimybes sudarė du savaitga
lio dalyviams išdalinti tekstai: 
pirmasis — ateitininkų fede
racijos Tarybos pirmininko 
Petro Plumpos pasisakymas 
Nepaprastoje Ateitininkų kon
ferencijoje Palangoje 1997 m. 
ir antrasis — dr. Vytauto Vy
ganto atsiliepimas į tą pasisa
kymą bei tolimesnis minčių 
vystymas. 

P. Plumpos 8 puslapių teks
tas pavadintas „Ateitį kuria 
solidarumas su mažaisiais". 
Tarybos pirmininkas teigia: 
..Lietuvos jaunimo gyvenime 
ateitininkų poveikio kol kas 
nejunti, nes jie yra tik stovyk
liniai arba akademiniai vaikai 
(...) ateitininkai iš akademi
nių, stovyklinių ir grynai reli
ginių aukštumų turėtų nusi
leisti į kasdienę aplinką, siek
dami sušildyti ją tuo gėriu, 
kurį esame gavę Lš Kristaus ir 
kitų žmonių (...) jie turėtų būti 
draugiškai atviri nekrikščio
niškai aplinkai, kurią yra įsi
pareigoję atnaujinti Kristuje. 
Galėtų būti sukurta atitinka
mų praktinių veiksmų metodi
ka ir mokykla (...) Ateitininkų 
kuopos galėtų tapti mokyklų 
ir parapijų krikščioniškojo gy
venimo židiniais". Tarybos 
pirmininkas siūlo solidarumą 
..kuopos nario tarpusavio san

tykių pagrindu", jo draugiš
kumą „pagrindine ateitininkų 
nuostata kiekvieno bendra
amžio atžvilgiu". Dešimtys 
tūkstančių vaikų Lietuvoje pa
tiria įvairias nesėkmes, ne
gandą ir vargus. „Ateitininkai 
gali ir turi... jiems pasiūlyti 
bent savo draugystę... Ateiti
ninkai gali savo kuopose su
kurti šeimos atmosferą, kuri 
daugeliui atsvertų šilumos ir 
globos stoką nedarniose tėvų 
šeimose. P. Plumpa priminė, 
kad ir Lietuvoje besilankyda
mas Sv. Tėvas jaunimui siūlė: 
„Priimkite Evangeliją, kaip 
išganymo dovaną. Paverskite 
ją kasdienio gyvenimo nor
ma". Tarybos pirmininkas siū
lė pasitikėti didžiuoju Mokyto
ju ir Vadu, nes Jis „tebėra su 
mumis 'visas dienas iki pasau
lio pabaigos'". 

Dr. Vytauto Vyganto 7 pus
lapių tekstas pavadintas 
„Svarbiausia grįžti į pagrindi
nę areną" (išspausdintas 
„Naujajame židinyje", 1997, 
nr. 11/12). Pradžioje jis teigia: 
„Ateitininkų problema štai ko
kia: po vienu stogu suvestos 
kelios kartos skirtingai žiūri į 
problemas. Vyresnieji gal net 
per daug rūpinasi mokslei
viais, todėl pamažu apleidžia 
pareigą rūpintis savo pačių 
būsena, ne buities, o būties 
klausimais ir nepaliaujamu 
ieškojimu: kaip aš galiu ir to
liau atsinaujinti? Giliąja žo
džio prasme, kelionė į Kristų 
kaip nuolatinis atsinaujini
mas vyksta kiekvieną aki
mirką, su kiekvienu žingsniu, 
leidžiančiu žmogui tapti bran
desnių, prasmingesnių... Šia 
prasme ateitininkai, ypač jau 
baigusieji mokslus, per anksti 
liovėsi intensyviai atsinaujinę. 
Juo labiau nejusti, kad orga
nizacija pabrėžtų atsinauji
nimą, tarkim, 55-erių metų 
žmogui". Kiekvienai ateitinin
kų kartai dr. Vygantas nurodo 
veiklos arenas. „Pirmoji — 
mokykla, moksleiviai ateiti
ninkų natūralus gyvasties iš
raiškos centras... Studentai — 
tai universitetas... Siekdamas 
ir ieškodamas, studentas turi 
pats rasti atsakymus į daugelį 
klausimų... Sendraugiai iki 
šiol nėra suformavę aiškios 
savo arenos, nes neturėjo kito
kios orientacijos, išskyrus pa
galbą vaikams. Jie užima tam 
tikras pozicijas visuomenėje, 
bet neturi arenos, kurioje ga
lėtų reikštis kaip žmonės, no
rintys patys keistis ir daryti 
įtaką gyvenimui. Todėl ateiti-

Kun. dr. Kęstut is T r imakas skaito Kalėdų evangeliją 1997 m gruodžio 21 
d. J a u n i m o cent re . Čikagoje, vykusiose Ateitininkų Kūc:ose. 

DIDELIS UŽJŪRIO 
ATEITININKŲ UŽSIDEGIMAS 

Štai keletas įdomesnių iš- klausimus. Skaitydamas galė-
traukų iš kun. Roberto Grigo, jau labiau suprasti išeivijos 
naujojo Lietuvos „Caritas" di- jaunimą, ir labiausiai džiugi-
rektoriaus, gyvenančio Kaune, na daugelyje atsakymų jaučia-
gruodžio 4 d. laiško: „...esu ga- mas krikščionybės įvertini-
vęs jūsų atsiųstą naują 'Atei- mas, dvasiniai interesai ir gy-
ties' žurnalą, datuotą 1997 m. vas patriotizmas bei lietuviš-
pavasariu ir kažkada mano kas sąmoningumas — tai yra, 
jums paskolintas nuotraukas dorybės, kurios daugelio įsiti-
iš Lietuvos ateitininkų gyveni- kinimu, vadinamosiose 'gero-
mo. Ačiū, kad jas panaudojote vės visuomenėse' esą sparčiai 
'Ateityje'. Apskritai šis žurna- sunyksta. Ačiū Dievui, kad lie-
las man buvo labai įdomus, tuvių išeivija sugeba iš dalies 
ypač jo puslapiai 'Moksleiviai pasipriešinti šiai pavojingai 
galvoja...' su Amerikos lietu
viukų atsakymais į įvairius 

ninkams labai svarbu apsi
spręsti, kokioje plotmėje veiks 
sendraugiai... Tai kaip tik ir 
yra organizacijos uždavinys 
dviem atžvilgiais: idėjiniu ir 
metodiniu. Idėjiniu atžvilgiu 
ieškoti idėjų, kurios šiandien 
gali uždegti žmones, o metodi
niu atžvilgiu — burtis vietose 
į studijų ir veiklos grupes..." 

Susipažinę su tekstais, sa
vaitgalio dalyviai, kurių buvo 
arti 40, burtų keliu buvo pas
kirstyti į penkias diskusines 
grupes. Po diskusijų grupių 
vadovai pateikė grupės narių 
pasisakymų santraukas. 

Šis savaitgalis buvo naudin
gas įvairiu požiūriu tiek su
važiavusiems iš visos Lietuvos 
aktyviesiems ateitininkams, 
tiek Lietuvos ateitininkų va
dovams. Federacijos pirminin
kas teigė, kad 2000 jubilieji-

slinkčiai". 
„O šiaip, žinote — atgautoji 

laisvė duoda galimybę išsijuo
sus darbuotis. Jau sunku su
spėti į visus keturių AF sąjun
gų organizuojamus savaitga
lius, kursus, kūrybos vakarus, 
stovyklas, akademijas. Dabar 
ruošiamasi tradicinei žiemos 
akademijai (nuo šv. Kalėdų iki 
Naujųjų Metų), ieškoma pas
kaitininkų, kuriama progra
ma. Neseniai grįžęs iš kelio
nės po JAV naujasis AF pirmi
ninkas Vygantas Malinauskas 
visus čia mus nudžiugino pa
sakojimu, kaip draugiškai bu
vo išeivijos sutiktas ir koks 
didelis užjūrio ateitininkų už
sidegimas remti mūsiškių dar
bus Lietuvoje. Tai visiems su
teikia entuziazmo nenuleisti 
rankų ir nepasitenkinti tuo, 
kas jau pasiekta. 

Gera matyti, kad ateitinin
kų pastangų (skatinimų ir pa
galbos jaunuoliams mokslo 
siekti, sąlygų sudarymo talen-

MAS VIZIJA 
LIETUVOJE 

Rankose ką tik iš Lietuvos 
gauti du „Jaunystės vizijos" 
numeriai (1997 m. spalio ir 
lapkričio mėn.). Tai Lietuvos 
Moksleivių ateitininkų sąjun
gos leidinys, redaguojamas 
kun. Roberto Grigo ir ses. Ja
ninos Juozapos. Spausdino 
„Caritas" spaustuvė. Tiražas 
1,000 egz. Adresas: „Jaunimo 
vizija", Žeimenos g. 6, 3009 
Kaunas, Lietuva. 

Šiuose dviejuose numeriuose 
paminima Maironio 135-osios 
ir vysk. Vincento Borisevi-
čiaus 110-osios gimimo meti
nės. Prisimenama vysk. Anta
no Baranausko 95-sios ir Pra
no Dovydaičio 55-sios mirties 
metinės. Po trumpą rašinėlį 
apie adventą ir mirusiųjų pri
siminimą vėlinėse. 

Iliustruoti trumpi paminė
jimai apie Asyžiaus elgetėlę 
šv. Pranciškų, apie evange
listą šv. Luką ir ką tik miru
sią „lūšnių Šventąją". Prisime
nama kas įvyko Fatimoje 
prieš aštuoniasdešimt metų. 

Moksleiviams įdomiausia 
skaityti apie save ir savo 
draugus. Čia laiškų ir apra
šymų formoje pristatoma di
namiška moksleivių veikla, 
akademinės dienos bei ekskur
sijos. Obelių vidurinės mokyk
los ateitininkai, o jų yra jau 
arti šimto, ieško draugų, no
rinčių susirašinėti. Jų prašy
mas aiškus: „Nepatingėkite! 
Atsiliepkite!" Rašyti globėjos 
adresu: Aukos 12-1, Obeliai, 
Rokiškio raj., Lietuva. Ar ne
būtų smagu, jeigu kas iš Ame
rikos moksleivių ateitininkų 
atsilieptų ir juos nustebintų? 

Pristatomos trys naujos kny
gos. Yra juokų skyreliai, gal
vosūkiai. Gana gausu nuo
traukų. Reikia spėti, kad po
puliariausias skyrelis yra 
„Problemos?! Spręskime kar
tu!" Čia proga pasisakyti, pa
siguosti, ieškoti atsakymų į 
bręstančio jaunimo sunkumus 
bei nesėkmes. 

Leidinys, gal geriau leidi
nėlis, yra gana kuklus savo 
išvaizda. Vienas numeris susi
deda iš dvylikos puslapių, 
spausdintas ant laikraštinio 
popieriaus, be viršelių. Sveiki
name su pastangomis mokslei
viams padėti ryškinti savąją 

nių metų sukakties pasiruo
šimas bei kiti klausimai bus tams reikštis ir jų provokavi-
svarstomi ateinančiame Atei- mo, paskaitų stovyklose ir t.t.) 
tininkų tarybos posėdyje. Iš- sėja jau pradeda nešti vaisių. 
kilo greitos informacijos ir 
„Ateities" žurnalo degantis 
reikalas Lietuvoje. Šis savait
galis buvo surengtas naujos 
Ateitininkų federacijos valdy
bos rūpesčiu bei pastangomis. 
Valdyba ir savaitgalio dalyviai 
yra dėkingi užsienio ateitinin
kams padengusiems savaitga
lio rengimo išlaidas. 

Kęstutis Trimakas 

Vis dažniau įvairiausios pozi
tyvios veiklos, tiek bažnytinės, 
tiek pasaulietinės, baruose, 
pasitaiko sutikti atsidavusiai 
dirbančių jaunų profesionalų, 
išaugusių iš mūsų vaikų', va
karykščių išdykėlių mokslei
vių ir studentų ateitininkų 
stovyklose... Tikrai malonu 
stebėti šį ramų, nuoseklų, vai
singą augimą... Tad telaimina 

viziją! 
R. Kr. 

visa — jus, mus ir 'INSTAU-
RARE' misiją — šv. Kalėdų 
Kristus! Jūsų kun. Robertas 
Grigas". 

RJKr. 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robertą Road 
Htetory HHa 

Tai. 706-596-2131 
Valandos pagal susitarimą 

btt. Pk)RA\S ZLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kab. tai. 773-566-3166 
Namų tel. 847-381 -3772 
6745 Weat 63rd Straat 

Vai pirmd. H ketvrj. 3 v.p.p. • 6 v.p.p. 
Kitomis dienomis, - susitarus 

DR. ARVYDAS JDAIUDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. Main S i 
Mane—on, IL 60443 
Te). 708-748-0033 

Valandos pagal susitarimą 
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DR. JANINA JAKftEVIČIUS 
JOKŠA 

6441 S. Putaakl Rd., Chfcago. IL 
Raz. 708-422-7807 
Kab. 773-582-0221 

Valandos susitarus 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. POSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
8132 S. Kadzl* Av 

Vai: antrd. 2-4 v.p.p. ir ketvcl 2-5 v.p.p. 
šestd. pagal susitarimą 

Kabineto M 773-778-2880 
Namų tat 708 448 5646 

DR. KENNETHJ. VERKĘS 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 St., Chlcaoo. IL 
Tai. 773-736-5658 

4707 S. Gllbart, La Grano*. IL 
Tai. 708-362-4487 

DR. VIUUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

isags>iz7 S . l a i m i E 8MB 
Prktauso Palo* Conmumty Ho«p«*l 

Sd»« Crc»« HatfAMl 

Valandos pagal susitarimą 
Tat 706-257-2266 

DR. VIUJA KERELYTĖ 
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 S. Hartem, Bndgevum, IL 60455 

Tat. 708-594-0400 
Valandos pagal susitarimą 

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

TlnJay Park. IL 60477 
708-614-6871 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DAUA JODVVAUS 
DANTU GYDYTOJA 

3600 HkjNend Ava., S * . 201 
(skersai gatvės nuo Good Samantan ligoninės) 

Dominam Grova, IL 00615 
Tai. 630-960-3113 

Valandos susitarus 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773- 471-3300 

EDMUNDAS V&NAS, M.D..S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S. Archer Ava. (prie Austtn) 

T6l. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

Ga/rJac DHtgnoeia, LTD. 
6132 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60629 
Tai. 773436-7700 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirugija 

9630 S.RMgetand Ave. 
Chicago Rkjga. IL 60415 

Tai. 708-636^622 
4149 W. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 

DR. EUGUUS LEUS 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 WaWer St. Lemont.IL 60439 
Tai. 815-723-1854 

7600 W. Coflege Dr. 
Patoe Heigrtta. IL 60453 

Tel. 708-361-0010 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-735-4477 

Raz. 706-246-0067 arba 706-246-6581 
6449 S. PulaafcRoad 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS 2UOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 
^ ^ A O T ^ V O * 

mį*rm», IL 00663 

TaU630)527-0090 
3 8 K Haįntand Ava., 
Towari,Suaa3C 

Downara Grova, IL 60615 
Tai. (630)435-0120 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTU. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

630-941-2609 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

SURENDĖR LAL, M.D. 
Specialybė - Vidaus ligos 
7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60862 
Tai. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

Studen tams malonu buvo susitikti Ateitininku KūCiose, s.m. gruodžio 21 d vykusiose Jaunimo centre, Čikagoj 

DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 Waat Ava. 
OftandPaft 

708-348-8100 
valandos kasdien, išskyrus savaitgalius 

DR. L PETRĖIKIŠ 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tai. (708)596-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. DANA M. SAUKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
Weetchetter,iL 60154 

TeL 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL 706-662-4159 atsakomas 24 va: 
1443 S. 5001 Ava., Cicero 
Kasdien 1 v.p.p. - 7 v.v. 
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NEĮPRASTAS VYNAS 
Baigę Kalėdų šventes, 

grįžtame į kasdienį gyvenimą 
su Kristumi, ir štai pirmasis 
vaizdas, kurį Bažnyčia mums 
pristato eilinių sekmadienių 
skaitiniuose, yra puotaujantis 
Jėzus vestuvėse Kanoje. 

Per Kalėdas džiaugėmės 
gimusiuoju Kūdikėliu-Išgany-
toju. Dabar matome šį, kū
dikiu gimusį Dievą jau užau
gusį, bet tebenešantį džiaugs
mą žmonėms. Vaišėse vynas 
yra Dievo dovana, padedanti 
iš kasdieninių rūpesčių 
įeiti į puotos dvasią. O ves
tuvių puota — ypatinga. Jos 
tikslas — atšvęsti žmonių 
ryžtą savo meilės ryšį įpras
minti, sukonkretinti, kuriant 
šeimą, kviečiant Dievą daly
vauti toje meilėje ir padaryti 
ją vaisinga. Tad, kai Marija 
savo Sūnui pasakė, ko šiems 
žmonėms pritrūko, Jėzus, 
nors pabrėždamas, kad jo va
landą dar neatėjo, įvykdė 
pirmą ženklą, kad žmonijos 
Išgelbėtojas jau jų tarpe: iš pa
prasto vandens padarė žmo
nėms geriausio vyno. 

Mus sukrečia tai, kad šioje 
vietoje Jėzus savo motiną pa
vadino „moterie". Tai evange
listo duodamas ženklas, kad 
čia vyksta kas nors didesnio, 
negu žemiško sūnaus pasi
kalbėjimas su savo motina. 
Evangelistas Jonas pasiekia 
savo tikslą, kai mes skaityda
mi sustojame ir pamąstome, 
kodėl Jėzus galėjo taip pava
dinti savo motiną. Jonas 
norėjo, kad pastebėtume, jog 
šiame pirmame Jėzaus pada
rytame ženkle, rodančiame, 
kad Dievas jau pradėjo 
žmonijos išgelbėjimo darbą, 
dalyvauja moteris. O mes at
simename, kad moteris daly
vavo ir pirmame žmogaus ne
paklusnumo Dievui veiksme 
Rojuje. Tad čia Jėzus į savo 
motiną kreipiasi kaip į visos 
žmonijos simbolį: „Moterie". 
Jis taip į ją kreipėsi ir už
baigdamas išganymo darbą 
ant Kalvarijos kalno, kai jai 
pavedė savo mylimąjį mokinį: 
„Moterie, štai tavo sūnus!" 

Vestuvinio džiaugsmo puota 
— aplamai puota evangelijose 
— yra Eucharistijos simbolis. 
O šv. Jono Evangelijoje simbo
lika yra dar net gausesnė, 
negu kitose Evangelijose. Tai, 
kad vestuvininkams pritrūko 
vyno, užmena ir žydų tautos 
neišsipildžiusias viltis: kad 
viltys tokio Mesijo, kokio jie 
laukė, neišsipildė. Ir štai atei
na Jėzus — ne taip, kaip jie 
tikėjosi ir ne toks, kokio jie 
tikėjosi — ir stebuklingai pa

daro jiems puikiausio vyno, ir 
tuo veiksmu sulaužo jų seną
sias apeigas. 

Galime įsivaizduoti, koks ra
dikalus buvo Jėzaus veiks
mas, jei prisiminsime griežtas 
žydų apeiginio švarumo taisy
kles. Jos nebuvo tik išorinė 
forma: jos reiškė ir dvasinį 
švarinimąsi prieš Dievą, ruo
šiantis valgiui ar maldai. Ir 
štai Jėzus padaro, kad tuose 
induose, kuriuose buvo laiko
mas vanduo tam švarinimuisi 
— kojų plovimui, atsirado ge
riausias vestuvių vynas žmo
nėms gerti. Kai Jėzus ateina į 
žmonių gyvenimą, jis jį pripil
do džiaugsmu, atnaujina viltį, 
atgaivina dvasią. Bet jis taip 
pat verčia permąstyti visą 
savo vertybių sistemą — jis 
viską taip pakeičia, kad 
nebeįmanoma toliau gyventi 
senuoju būdu. 

Ištikimos vedybinės meilės 
simboliais kalba ir pranašo 
Izaijo pranašystė (Iz 62:1-5), 
kurią girdime pirmame šio 
sekmadienio skaitinyje. Kaip 
jau žinome, pranašo Izaijo 
knyga iš tikrųjų yra trys pra
našysčių rinkiniai. Pirmoji da
lis (1-39 skyriai) yra paties 
Izaijo (742-701 m. pr. Kristų); 
antroji dalis (40-55 sk.) yra 
Izaijo mokinių bendruome
nėse, ištrėmimo Babilonijoje 
metu darytos pranašystės 
(mžd. 550-540 m. pr. Kristų); 
ir trečioji dalis (56-66 sk.) iš 
tremties į Jeruzalę sugrįžusių 
Izaijo mokinių bendruome
nėse įvykusios pranašystės 
(mžd. 538-510 m. pr. Kristų). 
Iš pastarosios paimtas ir šio 
sekmadienio skaitinys. 

Tremtį Babilonijoje Izraelio 
žmonės suvokė kaip Dievo jų 
apleidimą. O čia, kaip ir kitose 
pranašų tradicijose, Dievo ry
šys su savąja tauta yra vaiz
duojamas vedybinės ištikimy
bės simboliais. Čia Dievas sti
prina į nuniokotą Zioną sugrį
žusių tremtinių viltį, kai Jeru
zalės atstatymo darbas jiems 
atrodo beviltiškas, kai, sugrįžę 
į savo tėvynę ir radę ją sunai
kintą, jie jaučiasi dar mažiau 
turį. negu tremtyje būdami. 
Juos Dievas stiprina, prana
šystėje apie Jeruzalę: „Tu būsi 
puošni karūna Viešpaties ran
koje, karališka diadema savo 
Dievo dešinėje. Tavęs daugiau 
nevadins 'paliktąja' (kaip at
mesta sužadėtinė — a.z.) ... 
nes Viešpats tavimi žavisi". 

Ir mums gyvenimas Dievo 
tautos šeimoje — Bažnyčioje 
nėra lengvesnis, negu gyveni
mas žmogiškoje šeimoje. Kiek
vienas šeimos narys į ją 

Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 80-sius metus pradedant, 1998 
m. sausio 1 d. Gedimino pilies bokšte, Vilniuje, buvo pakelta Lietuvos tri
spalvė vėliava. Nuotr. Viktoro Kapočiaus 

... TĄ NAKTĮ BIJO JAU SU-
DEGTI IŠ GĖDOS... 

Prezidento rinkimų aidai 
DR, VLADAS VOVERIS 

Lietuva rinko savo penktąjį 
prezidentą. Kai, pasibaigus 
balsavimui, jau buvo skaičiuo
jami rezultatai, visoje valsty
bėje tvyrojo labai įelektrinta 
atmosfera. Iki pat ryto nere
tame bute degė šviesa, žmonės 
gūžėsi prie televizorių, radijo 
aparatų, gėrė valerijonus. 

Tai buvo ne šiaip sau smal
sumo įaudrintas budėjimas, 
kaip, sakysim, per pasaulio 
krepšinio rungtynes. Visi pa
dorūs Lietuvos žmonės supra
to, kad čia vyksta dviejų pa
saulėžiūrų susirėmimas, nors 
ir lokaliniu mastu. Rungėsi 
vakardiena su rytojumi. Dar 
vienam desperatiškam šuoliui 
susikaupusi ir persirikiavusi 
sovietmečio praeities nomenk
latūra, sumaniai ir tikrai iš
radingai, gudriai mobilizavusi 
savo nepakeičiamą ir ištiki
miausią rezervą iš liumpenijos 
ir nacionalinio ekstremizmo 
vėliavnešių, bandė revanšuo-

atneša savitas Dievo duotas 
dovanas, bet nevisada moka 
jas atnešti bendram labui, ne
moka ir priimti kitų narių do
vanų. Tad šv. Paulius laiške 
Korintiečiams (1 Kor 12:4-11) 

tis štai jau septintus metus po 
Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo vykstančioje permai
ningoje kovoje. 

Dabar, kai šis varžybų eta
pas jau nueitas, kai kas iš se
nosios politologijos teoretikų 
stengiasi tų rungtynių įtampą 
aiškinti vien socialiniais moty
vais, sunkiomis ekonominėmis 
sąlygomis. Tačiau toks aiški
nimas yra vienpusiškas ir 
dvelkia ta pačia vakardiena. 
Iš tikrųjų Lietuvoje jau ryš
kėja ekonominio kilimo ten
dencijos. To nepastebi tik po
litiniai neregiai bei nenorintys 
matyti. Po truputį, bet toly
giai, didėja darbo užmokestis, 
gerėja socialinis aprūpinimas. 

Sunkios ir permainingos 
prezidento rinkimų kovos 
įtampą iš tikrųjų lėmė dau
giau ne socialiniai bei eko
nominiai veiksniai, o tas, iš 
sovietinio penkiasdešimtmečio 
ateinantis, tautos dvasinio ir 
fizinio genocido paveldas, su
kėlęs mūsų tautos (ir ne tik 
mūsų!) neregėto masto dva
sinį-moralinį nuosmukį. Pa
niekintos visos dorovinės ir re
liginės, ir tautinės, ir politinės 
vertybės. Bolševikinių izmų 

primena, kad visos dovanos sujaukti protai, „istorinės klai-
yra iš to paties Viešpaties ir dos" ir upėtakių „filosofijų" pa-
kad Dievo Dvasia jas dalina galba supurvintos, apspjaudy-
bendram labui. Bet atėjus Die- tos švenčiausios žmonijos ver-
vo pažadų išsipildymui — tybės — dvasingumas, sąži-
Jėzui, tenka permąstyti, ką ningumas. pasiaukojimas, ar-
mes iš tikrųjų branginame. timo meiiė, gailestingumas, 

Aldona Zailskaitė nuosaikumas — atvedė ne tik 

mūsų tėvynę, bet ir dvidešim
tojo amžiaus pasaulį ant dva
sinių kataklizmų slenksčio. 

Argi ne apie tai byloja vis 
gausėjančios savižudybės; argi 
ne tai rodo ir cinizmas, su ku
riuo daugelio mūsų kandida
tas į Lietuvos prezidentus bei 
jo parankiniai paniekinamai 
numoja ranka į nusikaltimus 
žmogiškumui, kaip praeities 
atgyvenas, su švinine šypsena 
kalba apie žmogaus tragediją, 
kurią pats nulėmė, kaip men
ką smulkmeną, kurią jau ir 
buvo pamiršęs. Tai ir yra at
spindys to dvasinio nuosmu
kio, kuris šiurpina žmogų. 
Arba tas makabriškas kvaitu
lys, kuris buvo eskaluojamas 
rinkimų kampanijoje net per 
šv. Kalėdų rimtį, linksminan
tis superpolitiniais triukais ir 
brukte brukantis pačius jau
niausius, gražiausius, elegan-
tiškiausius į valstybės prezi
dentus rodo pavojingas ten
dencijas pakeisti tradicines 
mūsų vertybes ir grasinantys 
dar naujomis dvasinėmis griū
timis. 

Kuo nusikaltome, ką blogai 
darėme? — sukosi mintis rin
kimų naktį, jeigu šita marga
spalvė minia entuziastų iš
rinks man prezidentą? Sudeg
siu iš gėdos. Nenusiplausime 
gėdos prieš visą pasaulį, jeigu 
cinikų, karjeristų, siautėjan
čių berniokų ir svetimtaučių 
susivienijimas taps spren
džiamuoju balsu tautos prezi
dento rinkimuose. 

Ačiū Dievui, netapo. 
Ir todėl šiandien aš, regis, 

jau matau šviesą ilgamečio 
nykaus tunelio gale. Todėl be 
baimės šešėlio galiu ramiai 
žiūrėti į akis visiems tiems, 
kurie 1998 metų sausio pir
mąjį sekmadienį atėjo ir nu
lėmė, gal net ir epochinės 
reikšmės, tautos sprendimą. 
Ačiū jiems. Ir su nuoširdžiu 
užuojautos jausmu žvelgiu į tą 
trečiąjį brolį Jonelį, kuris rin
kimų kampanijos svaigulyje 
vaikiškai pasipūtęs stovėjo su 
plakatu „Yankee, go home!", o 
šalia jo ir grėsmingi veidai tų, 
kurie prieš kelerius metus 
grandinėmis švaistėsi prie ra
dijo ir televizjos rūmų. 

Nenuostabu, vaikai dažnai 
užsimiršta, kad žaidžia su ug
nimi. Į tai vyresnieji žiūri at
laidžiai. Bet kadangi tų išdy
kaujančių trečiųjų broliukų 
nemažas būrys, tai ir po rin
kimų šurmulio derėtų juos 
dažniau prisiminti, apmąstyti 
jų žaidimus, ne kaip atsitik
tinį reiškinį. Ir ne tik apmąs
tyti rinkimų štabuose, parti
jose, ieškant kaltų bei nekal
tų, laimėjusių ir pralaimė
jusių. Tai ir būtų Naujametis 
palinkėjimas. 

Danutė Bindokienė 

Vatikanas ir Havana 
Popiežius Jonas Paulius II 

yra 77 metų amžiaus, savo po
piežiškąjį kryžių ir rūpestį 
Kristaus Bažnyčia nešęs jau 
kone 20 metų. Jis. be abejo, 
yra geriausiai pažįstamas ir 
mūsų planetos katalikams, ir 
nekatalikams, kaip bet kuris 
kitas popiežius nuo šv. Petro 
laikų. Jonas Paulius II dažnai 
vadinamas ..keliaujančiu po
piežiumi" — neužsidaręs Va
tikane, kaip daugelis jo pirm
takų, bet nuolat lanko ti
kinčiuosius nuo vieno Žemės 
krašto iki kito. visur skelbda
mas Kristaus mokslą ir meilę, 
bet nesidrovėdamas pirštu 
bakstelėti į socialines, mora
lines bei kitas negeroves tiek 
aplankomų kraštų žmonėms, 
tiek jų valdovams. 

Jonas Paulius II aplankė 
(kai kur ne vieną kartą) Mek
siką, Lenkiją, Turkiją, Pietų 
Ameriką, JAV. Prancūziją. 
Afriką ir daugiau kraštų. 
Mums, lietuviams, neišdil
domą įspūdį paliko jo kelione 
į Lietuvą 1991 metais. Tačiau 
našta, kurią šis ypatingas 
mūsų šimtmečio žmogus neša 
ant savo pečių, yra tokia 
milžiniška, kad per 20 metų 
tvirtą, jaunatvišką, atletišką 
vyrą pavertė paliegusiu, siū
buojančiu seneliu. Kam pas
taruoju metu teko žinių lai
dose matyti šv. Tėvą, kalbantį 
minioms ar atliekantį apei
gas, buvo aišku, kad jo sveika
ta labai pašlijusi ir galbūt tik 
tvirta valia palaiko ligotą 
kūną nuo visiško sukritimo. 
Vienok popiežius Jonas Pau
lius II ateinančią savaitę pa
siryžęs atlikti dar vieną ilgą 
ir varginančią kelionę — į 
Kubą. 

Kubos diktatorius Fidel 
Castro yra 71 metų amžiaus, 
savo pareigose išbuvęs 39 me
tus — per tą laiką JAV turėjo 
aštuonis prezidentus. Tai. ga
lima sakyti, marksistinio ko
munizmo liekana, po Sovietų 
Sąjungos sužlugimo netekusi 
savo didžiausio ekonominio ir 
ideologinio ramsčio. Fidel 
Castro laikosi tvirto nusista
tymo neiškrypti iš komunizmo 
ideologijos kelio, nors tame 
kelyje per pastaruosius 10 
metų atsiradę tiek duobių ir 
vingių, kad reikia tikrai tvirto 
ryžto juo toliau keliauti. 

Tikrieji Fidel Castro moty
vai dėl popiežiaus apsilanky
mo nėra per daug aiškūs. Pa
saulį nustebino, kai jis, 1996 
m. apsilankęs Vatikane, pri
vačioje audiencijoje susitiko 
su popiežium ir pakvietė jį į 
Kubą. Šv. Tėvas sutiko atvyk

ti, tačiau kokios bus jo vizito 
pasekmes šiandien niekas ne
drįsta spėlioti. 

Kuboje, kaip ir kituose ko
munistiniuose kraštuose, reli
gija buvo varžoma ir slopina
ma. Iš 11 milijonų gyventojų 
apie 40 procentų yra apsi
krikštijusių I tarp jų ir protes
tantų), bet visame krašte yra 
tik 260 katalikų kunigų ir 
žmonės nedaug žino apie re
ligiją. Tik apie 150.000 sekma
dieniais pasistengia dalyvauti 
Mišiose. Gausu abortų — iš 
100 nėščių moterų. 60 pasi
renka nužudyti negimusius 
savo kūdikius. Daugelis ku
biečių net nėra girdėję apie 
popiežių, nes žinios, atei
nančios iš užsienio, taip pat 
turi prasprūsti pro valdžios 
kontrolę. Žmonės skursta ne 
vien morališkai, bet jų mate
rialine būklė labai sunki, iš 
dalies ir dėl JAV uždėtų drau
dimų Kubos importui bei ek
sportui. Nors krikščionybė 
Kuboje varžoma, bet populia
riausia masių religija yra va
dinama ..Santeria" — savotiš
kas iš Afrikos vergų atsivežtų 
prietarų, tikėjimų ir katali
kybės hibridas. 

Pernai pirmą kartą nuo 
1969 metų Kuboje buvo leista 
švęsti Kalėdas. Kaip anksčiau 
Lietuvoje ir kituose, komunis
tinių ateistų valdomuose 
kraštuose, Kalėdos buvo dar
bo diena, nes šventė būtų „su-
kliudžiusi cukrinių nendrių 
derliaus nuėmimą". Po pra
nešimo, kad į Kubą atvyks po-
^opiežius, Castro leido įvažiuoti 
kelioms dešimtims katalikų 
kunigų, o gyventojams dalina
mi katekizmai ir Šv. Raštas, 
kad bent kiek geriau susi
pažintų su tikėjimu. Šv. Tėvo 
vizito metu bus aukojamos 
ketverios Mišios lauke ir Ku
bos susisiekimo priemonės 
paskirtos tikintiesiems nu
vežti į tas iškilmes. 

J Castro ir Kubos pasi
ruošimus sutikti šį garbingą 
svečią užsienis žiūri su nuos
taba. Drįstama net spėlioti, 
kad popiežiaus Jono Pauliaus 
II vizitas Kuboje turės tas 
pačias pasekmes, kaip apsi
lankymas Lenkijoje 1979 me
tais. Vyrauja įsitikinimas, kad 
Solidarumo sąjūdžiui kaip tik 
ir davė pradžią tas lenko po
piežiaus apsilankymas. Vie
naip ar kitaip, tai istorinis 
įvykis. Popiežius supranta sa
vo kelionės tikslą ir paskirtį, 
todėl ryžtasi atlikti dar vieną 
didelį darbą Kristaus vynuo
gyne, nors jo sveikatai tas gali 
labai brangiai kainuoti. 

PASTANGOS ĮKURTI 
ATSARGINĘ TĖVYNĘ 
BRITŲ HONDŪRE 

JUOZAS VTTĖNAS 
10 (Tęsinys) 

Pastaroji išleidžia ak
cijas ir rūpinasi kapitalo augimu bei kitais ekonomi
niais reikalais. Planavimo komisija stengiasi sudaryti 
ar suorganizuoti pirmąją kolonistų — specialistų gru
pę, kuri tuojau ten keliasi ir parengia kelią būsimoms 
grupėms. Tuo pačiu laiku pradedama norinčių ten 
vykti registracija. 

Centrinio būrelio klausimas 
Vykstant šiam susirašinėjimui, Vašingtono būrelio 

veikla nebuvo sustojusi. Pakštas, dar būdamas Va
šingtone Kalėdų švenčių proga, paskambino man 
gruodžio 30 d.: nori pasikalbėti. Pakviečiau pas save, 
ir plačiai aptarėme įsikūrimo Br. Hondūre reikalus. 
Pasikalbėjimo metu Pakštas iškėlė mintį: Vašingtono 
būrelį paversti centriniu. Pažadėjau surengti mūsų su
sirinkimą tam klausimui aptarti. 

Susirinkimas įvyko 1959 m. sausio 4 d. Dalyvau
jant Pakštui, buvo svarstomas centrinio būrelio ir jo 
valdybos sudarymas. Niekas nesutiko į ją įeiti. Buvo 
siūloma Pakštą laikyti jos pirmininku. Jis teisinosi, 
kad jam netinka pirmininkauti, nes jis gyvena ne 
Vašingtone. Buvo sutarta tuo tarpu apsieiti be centri
nio būrelio. Vašingtono būrelis ir toliau veiks kaip vie
tinis. Buvo konstatuota, kad reikia padidinti būrelių 
skaičių. 

Rytojaus dieną (sausio 5 d.) Mažeika man paskam
bino. Ilgo pokalbio metu jis aiškino, kad dėl laiko sto
kos negali daugiau įsijungti į mūsų veiklą ir siūle man 
prisiimti centrinio būrelio vicepirmininko pareigas. 
Tačiau nesutarėm. 

Tuo tarpu gavau iš Pakšto 1.12 d. atvirutę, kurioj 
jis rašė, kad, grįžęs namo, rado laiškus iš Kaseiiūno 
(Brazilijos) ir inž. V. Šliupo iš Liberijos, kuris teirauja
si, ar Br. Hondūre yra tinkamų upių elektrinėms sta
tyti. Taip pat žmogus iš Čikagos pataria skubiai 
pradėti kolonizaciją, nes ilgos kalbos gali išeikvoti 
energiją. 

Gavęs tą atvirutę, paskambinau Mažeikai. Dabar 
jis sakė, kad galėtų įeiti į centrinę valdybą. Tuomet 
paskambinau Saldukui apie šį Mažeikos atsakymą. 
Saldukas pasakė: jeigu taip, tai reikia laikyt centrinę 
valdybą sudarytą: Pakštas pirmininkas, o Mažeika ir 
Vitėnas — nariai. Bet tai susirinkimas dar turėtu pa
tvirtinti. 

Nepaisant to, aš toliau bandžiau aiškintis centri
nės valdybos sudarymą. Paskambinau (1.16 d.) žino
mam visuomenės veikėjui Baliui Paramskui. Jis pri
taria lietuvių įsikūrimo Br. Hondūro sumanymui ir 
sutinka dalyvauti vietos būrely, bet atsisako įeiti j 
centrinę valdybą, nes jis neturi pakankamai entuziaz
mo. Jis patarė, kad Pakštas vienas ar su centrine val
dyba padarytų pareiškimą dėl kūrimosi Br. Hončure, 
ir po to imtis konkrečių darbų. Sako, kad reikia ka da
ryti, nėra ko laukti. 

Paskambinau taip pat dr. Vladui Viliamui Jis 
kiek abejoja paties sumanymo įgyvendinimo galimu
mu. Todėl jis nerodąs didelio aktyvumo. 

Apie šiuos centrinės valdybos sudarymo sunkumus 
parašiau Pakštui laišką (1.18 d.) Papasakojau jam 

apie pasikalbėjimą su Mažeika ir Salduko pasiūlymą 
dėl centrinės valdybos sudarymo. Taip pat paminėjau 
Paramsko siūlymą paskelbti atsišaukimą — paragi
nimą dėl būrelių steigimo ir paklausiau, kaip jis į tai 
žiūrėtų. Be to, paklausiau, ar jis norėtų asmeniškai 
išsiaiškinti su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninku Matulioniu ir JAV LB pirm. Barzduku jų 
pažiūras į lietuvių kūrimąsi Br. Hondūre ir galimą jų 
organizacijų paramą šiame reikale. 

Belaukiant atsakymo į šiuos klausimus, buvo gau
tas Pakšto „Žaliosios atžalos klubų aplinkraštis ketvir
tas": 

„Nuo trečiojo aplinkraščio per pusantro mėnesio 
įsikūrė ketvirtasis klubas New Yorke. Jo pirmininku 
išrinktas geografas p. Antanas Bendorius. Nariais 
įsirašė 10. Jų tarpe du jūrų kapitonai: Vilkas ir dr. 
Slapšys, agronomas Butkus. Du pastarieji turėję 
nemaža praktikos dausų ūkiuose Kolumbijoj. 

Yra vilčių, kad Clevelande irgi įsisteigs klubas. 
Šių žodžių autorius gruodžio 26 ir sausio 4 d. daly

vavo pirmojo klubo posėdžiuose VVashingtone. Šiuose 
posėdžiuose konstatuota, kad šiuo metu atsarginės 
Lietuvos sąjūdžiui jau reikalinga turėti kokią centrinę 
valdybą, nelaukiant visuotinio klubų suvažiavimo. 
Klausimą apsvarsčius vispusiškai, nuspręsta VVa-
shingtono klubą laikyti centriniu. Sąjūdžio pirmininku 
nutarta laikyti (laikinai) K. Pakštą, vicepirmininku J. 
Viteną, Washington, D.C. ir sekretorium jūrų kapi
toną dr. A. P. Mažeiką, VVashington, D.C. Kadangi pir
mininkas gyvena labai nuošalioj ir izoliuotoj vietoj, tai 
manoma, kad vicepirmininkui gali tekti daugiau pro
jektuojamo darbo, ruošiant bendrovės įstatus ir t.t. 

Įdomūs laiškai kolonizacijos klausimu gauti iš pp. 
J. Kaseiiūno ir Felikso Čemarkos ir Sao Paulo, iš tėvo 

J. Bružiko iš Montevideo ir iš inž. Vytauto Šliūpo iš 
Monrovijos, Liberijoj (Vak. Afrika). Visi pritaria atsar
ginės Lietuvos steigimui ir kiekvienas primena kai ku
riuos klausimus. 

F. Čemarka. man pažįstamas nuo 1927 m., kuomet 
lankiausi pas Brazilijos lietuvius, susipažinau su kolo
nizacija Brazilijoj ir du kartu buvau priimtas Brazili
jos prezidento Luis VVashington ir kelių jo ministerių. 
Dabar p. Čemarka man dviem laiškais išdėsto, kad į 
vakarus 'apie 200 km) nuo naujos sostinės Brasilijos 
yra daug laisvos, gero klimato ir pigios žemės, kurios 
užtektų stambiai ūkininkų grupei. ..Esą galima tikėtis 
ir kai kurių įsikūrimo lengvatų iš Brazilijos valdžios, 
ir net kultūrinės autonomijos". 

Kaip 1927 m., taip ir dabar aš suku galvą ne gerų 
ir pigių žemių ieškodamas, nes tokių žemių ir nereikia 
ieškoti, jų labai daug yra Kanadoje ir net JAV kai ku
riuose štatuose. Tai būt šaltas klimatas, netoli 
važiuoti ir visai lengva įsikurti. Juk vilniečiai 19-me 
amžiuje jau yra įkūrę du Vilnius Kanadoje ir vieną 
Vilnių Xew Yorko štate. Visi trys Vilniai jau nutautėjo 
ir susiliejo su angliška mase, nors jie turėjo nuo 1,000 
iki 2.500 gyventojų. Reiktų gerai įsistebėti į Brazilijos 
latviškų kolonijų iNova Odessa ir Varpa'jaunimo tau
tinę dvasią ir kur jie važiuoja, kai užauga. Tada bus 
aišku, kaip galvoti apie lietuviškos valstybėles įkū
rimą Brazilijoj. Pono Čemarkos pasiūlymai savotiškai 
įdomūs, bet jie negalėtų vesti prie lietuviškos vals
tybės įkūrimo, ypač kad vietos labai toli nuo jūros, kad 
pati Brazilija nepaprastai didelė, kad lotyniška civili
zacija netoleruos valstybės valstybėje, kad gerai prasi
gyvenusių lietuvių turtai ten gali būt net konfiskuoti. 

(Bus daugiau i 
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ISTORIKO JONO DAINAUSKO 
94-SIS GIMTADIENIS 

LIETUVIS ŪKININKAS 
— ŠIMTAMETIS 

Pernai sausio mėnesį Jurgis 
Bendikas šventė savo šimtąjį 
gimtadienį. Šiemet sausio 14 
d. jam suėjo šimtas ir vieneri 
metai. 

Jurgis Bendikas gimė 1897 
metais sausio 14 d. (pagal 
seną kalendorių) Juodpetrių 
kaime, netoli Tauragės. Lie
tuvoje sėkmingai ūkininkavo 
ir 1950 metais atvykęs į Ame
riką, tęsė savo ūkininkavimo 
pašaukimą gražioje Wisconsi-
no gamtoje, prie Lake Gene-
vos. Į pensiją išėjo vėlai, 
būdamas 92 metų. Ir dabar 
dar vis yra pajėgus savaran
kiškai tvarkytis ir džiaugtis 
praėjusiu sėkmingu gyveni
mu. Linkime jam tolimesnės 
sėkmės. 

P. J . 

Jonas Dainauskas (kairėje) š.m. sausio 21 d. minintis savo 94-jį gimta
dienį. Jo dešinėje — žurn. Edvardas Šulaitis. 

Nuotr. Zigmo Degučio 

Sunku būtų tikėti, kad 
cikagietis istorikas Jonas Dai-
naukas sausio 21 dieną mini 
savo 94-jį gimtadienį. Šio 
žmogaus visur pilna — kaip 
mūsų liaudis sako. Jį galima 
rasti įvairiose salėse — ten, 
kur tik lietuviai renkasi. Kas 
svarbiausia — jis čia dažnai 
net ir paskaitas skaito. 

J. Dainauską girdėjome kal
bant neseniai vykusiame X 
mokslo ir kūrybos simpoziume 
parodos atidaryme — vieną 

vakarą, o istorijos sekcijoje — 
kitą dieną). Tą patį savaitgalį 
jis kalbėjo korp. Neo-Lithu-
ania 75 metų minėjime fjis yra 
ilgametis šios organizacijos 
narys), o kitą dieną — girdė
jome jo ilgoką paskaitą Tilžės 
akto sukakties minėjime. 

Kalėdų ir Naujųjų metų 
švenčių laikotarpi praleidęs 
šiltojoje Kalifornijoje, dukros 
Jūratės Jakubonienės šeimoje, 
jis sausio 10 d. sugrįžo į su
šalusią Čikagą, nes čia jo 
laukia paskaita Klaipėdos 
krašto prisijungimo prie Lie
tuvos sukakties minėjime Bal-
zeko muziejuje. Beje, jis 
turbūt vienas iš nedaugelio 
dar gyvų šio istorinio įvykio 
aktyvių narių. 

Kai jam sugrįžus į Čikagą 
kalbėjomės, jis nusiminusiu 
balsu teigė, kad dauguma jo 
bendraamžių jau iškeliavę 
amžinybėn, o dar gyvi — vie
nas po kito apleidžia gyvųjų 
eiles. Jis pažymėjo, kad jis jau 
vienintelis iš tų žmonių, stei
gusių skautus akademikus 
Lietuvoje, neseniai amžinybėn 
iškeliavus JAV rytuose gyve
nusiam dr. J. Kazakevičiui. 

Dažniausia sukaktuvininką 

J. Dainauską vadiname tik is
toriku. Tačiau jis turi dar bent 
dešimtį įvairių titulų ar 
darbų. Jis dar tebedėsto Pe
dagoginiame lituanistikos in
stitute, tvarko gausią savo as
menišką biblioteką namuose 
ir Jaunimo centre, rašo kny
gas, straipsnius įvairiai spau
dai (taip pat ir JDraugui"), 
priklauso LRS centro vadovy
bei, aktyviai perka ir seka 
spaudą įvairiomis kalbomis, 
ypač tą, kuri liečia Lietuvą ir 
lietuvius. 

Jis renka ir Lietuvoje 
leidžiamą periodiką, kiek tik 
jos gali gauti. Su sukaktuvi
ninku tenka dalintis tokia 
spauda ir šių eilučių autoriui, 
norint papildyti jo turimus 
komplektus ar pridėti naujus 
pavadinimus. Į jį dažnai krei
piasi gana daug — asmenų, 
norinčių sužinoti apie vieną ar 
kitą leidinį, įvykį ar reiškinį, 
jiems rašant mokslinius dar
bus ar straipsnius spaudai. Ir 
jis niekam neatsisako padėti. 

Apie J. Dainauską ir jo veik
lą reikėtų parašyti ištisą stu
diją ir vargu ar visus jo 94 
vaisingo gyvenimo metų dar
bus būtų įmanoma sužymėti. 
Net nežinia, kas tai galėtų 
padaryti. 

Šioje vietoje norisi pasvei
kinti šį nuoširdų darbuotoją jo 
garbingo amžiaus sukakties 
proga. Tikiu, kad prie sveiki
nimų prisideda ir visi sukak
tuvininką pažįstantieji, gau
sūs jo artimesnieji bei tolimes
nieji draugai ir bičiuliai. Rei
kia palinkėti jam dar daug 
sveikų, našiu ir laimingų die-
nu: 

Ed. Šulaitis 

PASIŽYMĖJUSI LIETUVAITĖ 

1997 m. birželio mėn. pradžioje jauna Kauno Technologijos 
universiteto Administravimo fakulteto (KTUAF) studentė Lina 
Kudirkaitė gavo pranešimą, jog jai paskirta vasaros semestrui 
stipendija dalyvauti prestižinėje Lee Iacocca instituto progra
moje Lehigh universitete. Ši programa skirta suvesti iš viso pa
saulio išskirtinai rinktinius, verslo administravimą-vadybą uni
versitetuose studijuojančius, studentus ir supažindinti juos, 
kaip ateities vadus ;u verslo ir pramonės pasikeitimų įtaka pa
sauliui. 

Lina Kudirkaitė buvo šiai programai nominuota prof. Judith 
Lederer, California State University-Fullerton. Prof. Lederer 
1996 m. pavasario semestrą dėstė KTUAF komunikacijos 
kursą. Čia ji pastebėjo Linos ypatingus gabumus, nepaprastą 
uolumą ir ją pristatė Iacocca institutui kaip kandidate „Global 
Village For Future Leaders in Business and Industry" progra
moje. Sugrįžus iš Lietuvos, prof. Lederer man rašė, jog per tris
dešimt mokymo metų, ji dar nebuvo sutikusi tokios 
„outstanding" studentės ir kaip Lina, ir kad, žinant labai 
sunkų Lietuvos studentų gyvenimą, Amerikos Lietuvių Ben
druomeninės organizacijos turėtų ją paremti su kelionės 
išlaidomis. Blogiausiu atveju prof. Lederer pati iš savo kišenės 
jai tą paramą suteiksianti. Laimei, garbės konsului Vytautui 
Čekanauskui tarpininkaujant, šią paramą suteikė Albinas 
Markevičius, Lietuvių Pagalbos lygos pirmininkas, Los An
geles, California. Už tai jam nuoširdus ačiū. 

Straipsnelyje Lina Kudirkaitė perduoda savo įspūdžius iš Ia
cocca instituto programos ir ką ta programa reikš jos gyve
nime. 

S. Bačkaitis — 
KTUAF Patariamoji Taryba 

ĮSPŪDŽIAI IŠ PROGRAMOS 
„GLOBAL VILLAGE FOR 

FUTURE LEADERS IN 
BUSINESS AND INDUSTRY" 

Jurgis Bendikas LINA KUDIRKAITĖ 

MŪSŲ ŠEIMOSE 

N A U J A D A K T A R Ė 
Juditai Džiugaitei. paro

džiusiai didelius gabumus kli
nikines psichologijos studijų 
teorijoj ir praktikoj. Illinois 
School of Prefessional Psycho-
logy Čikagoje 1997 metais su
teikė daktaro laipsnį. 

1975 m. Judita baigė Illinois 
universitetą, gaudama baka
lauro laipsnį anglų litera
tūroje ' Bachelor of Arts & Li-
beral Arts and Sciences with 
honors). Studijuodama Judita 
aktyviai reiškėsi akademinia
me gyvenime, aktualiais 
straipsniais bendradarbiavo 
laikraštyje -Chicago Ulini" ir 
buvo jo redakcinio kolektyvo 
nare. Vadovybės pakviesta, 
darbavosi studentų invalidų 
pagalbos komitete ir buvo uni
versiteto pagerbta studentų 
veiklos tarnybos žymeniu. 
Tame pačiame universitete 
Judita įsigijo net du magistro 
laipsnius: 1997 m. — anglų 
literatūros, o 1981 m. — pe
dagogikos. 

Judita Džiugaitė lankė Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
mokyklą ir Maria Aukštes
niąją mokyklą Čikagoje. Taip 
pat yra baigusi Čikagos aukš
tesniąją lituanistikos mo
kyklą. Priklausė „Kernavės" 
skaučių tuntui. 

Dideliais Juditos pasieki
mais moksle džiaugiasi jos 
tėvai. Sofija ir rašyt. Stasys 
Džiugai, gerai žinomi lietu
viškoje veikloje. 

Judita gyvena Elmhurst, IL. 
Nuo 1996 m. spalio mėn. dirba 
kaip konsultantė Ray Graham 
Association. Downers Grove, 
I L. 

Juditai Džiugaitei. PsyD., 
linkime sėkmės profesiniame 
r asmeniniame gyvenime 

itiste Asta Šepetyte 

ASTA ŠKPETYTE — 
GIMNAZIJOS VEDĖJA 
Asta Šepetytė įsigyio muzi

kos bakalauro ir magistro 
laipsnius Eastern Michigan 
universitete 1980 ir 1981 me
tais. Nuo to laiko mokytojauja 
ir koncertuoja kaip fleitistė. 
1983 metais Asta laimėjo 
pirmą premiją .Jaunų meni

ninkų konkurse*", Clevelande, 
ir 1989 metais ji išleido plokš
telę, kurioje įgrotos jos ir jos 
klausytojų mėgstamiausios 
melodijos. Šiuo metu Asta gy
vena Madison, Wisconsin, su 
savo vyru ir dukrele. Po 16 
metų muzikos mokytojos pro
fesijoje, ji dabar yra gimnazi
jos vedėja. •Judita Džiugaitė 

Aštuonių savaičių integruo
to mokymosi programa „Glo
bal Village for Future Leaders 
in Business and Industry", vy
kusi Pennsylvanijos valstijos 
— Lehigh universiteto Iacocca 
institute (JAV) buvo skirta 
studentams — būsimiesiems 
vadovams, susirinkusiems čia 
iš viso pasaulio. Programa su
kurta, siekiant supažindinti 
su būsimais XXI amžiaus pa
sikeitimais verslo pasaulyje 
bei pagrindinėmis vadovavimo 
sąvokomis, kurių supratimas 
ir įvertinimas gali nulemti ne 
tik atskiros firmos ar ograni-
zacijos sėkmę, bet ir visos 
šalies gerovę. 

Iacocca institutas — tai Le
high universiteto absolvento, 
vieno garsiausių pasaulio 
verslininkų Lee Iacocca įkur
tas institutas, kurio misija — 
skatinti tarptautinę konku
renciją, siekiant bendrovėms 
padėti pačioms sau ugdyti 
intelektualius ir plačių aki
račių vadus. Institutas pelnė 
pasaulinį pripažinimą, sukur
damas naujų formų ir 
struktūrų organizacijos mode
lį, įkurdamas keturias nepri
klausomai veikiančias korpo
racijas ir aktyviai rengdamas 
naująją vadovų kartą. Kaip 
teigia pats instituto įkūrėjas 
Lee Iacocca, „tai programa, 
galinti sustiprinti Jūsų kon
kurencingumą. Man didelė 
garbė, kad mano vardas yra 
susijęs su šiuo institutu". 

„Global Village" programa, 
kurioje dalyvavo 53 studentai 
iš 4 žemynų (trūko tik atstovų 
iš Australijos), 26 valstybių 
(Kanada, JAV, Bolivija, Mek
sika, Kolumbija, Venezuela, 
Peru, Ekvadoras. Brazilija, Al
banija, Izraelis, Rusija, Lenki
ja. Lietuva, Jugoslavija, Belgi
ja, Graikija, Prancūzija, Vo
kietija, Slovakija, Zimbabvė, 
Gana, Pietų Afrikos Respubli
ka, Indija, Kinija, Pietų 
Korėja), nuo kitų panašaus 
profilio programų skyrėsi tuo, 
kad joje pagrindinis dėmesys 
buvo skiriamas ne mokymui, 
bet mokymuisi. Atsižvelg
damas į savo poreikius, kiek
vienas dalyvis galėjo pasirink
ti skirtingus dalykus ir susi
tikimus, taip sukurdamas 
savo unikalią programą. To
kiu būdu negaištamas laikas 
jau žinomiems dalykams, o vi
sos pastangos sutelkiamos į 
naujų ir reikalingų įgūdžių 
vystymą. Dalyviai jau nuo pat 

pirmų dienų turėjo pasirinkti 
5 tikslus (tobulėjimo sritis). 
kuriuos stengėsi pasiekti pro
gramos metu. Siekiant di
džiausios naudos, studentai 
buvo suskirstyti į tris grupes, 
kuriems paskirtas vadovas pa
dėjo kiekvienam dalyviui tiek 
pasirinkti tikslus, tiek visos 
programos metu stebėjo, kaip 
sekasi būsimajam vadovui. 

Nors tas aštuonias savaites 
gyvenome Amerikoje, tačiau 
tai buvo ne amerikietiška, o 
ypatinga aplinka, sudaryta iš 
26 skirtingų kultūrų. Tai buvo 
aplinka, kurioje toleruojami 
kultūriniai skirtumai bei drą
sinamas kiekvienas kiekvieno 
dalyvio žingsnis į tobulėjimą. 
Tai buvo lyg viena didelė 
šeima, kurioje gyveno ne tik 
dalyviai, bet ir organizatoriai, 
ir Iacocca instituto darbuoto
jai. Studentai nuolatos dalyva
vo programos vystyme ir val
dyme. Tiek konstitucija, tiek 
himnas buvo sukurti pačių da
lyvių. Vėliavą ne tik kūrėme, 
bet ir patys siuvome. Šis pro
cesas dar labiau padėjo daly
viams suprasti, kas yra pro
grama, ir kokią svarbą turi 

kiekvieno jų mintys, idėjos, jų 
reiškimas bei įgyvendinimas. 
Simbolikos kūrimas dar la
biau suartino visus dalyvius ir 
kiekvienas programą vadino 
„mūsų programa". Mes di-
džiavomės būdami pirmieji. 

Visą laiką organizatoriai iš 
mūsų gavo grįžtamąjį ryšį. Ir 
stebino tai, kad į visas dalyvių 
pastabas buvo labai greitai 
reaguojama. Organizatoriai 
buvo labai lankstūs, nuolatos 
derindami programos turinį 
prie studentų poreikių. 

Mūsų dienotvarkė buvo la
bai intensyvi: 7:30 — pus
ryčiai, kurių metu jau vykda
vo diskusijos su kokios nors 
firmos vadovu; 9:00-13:00 vyk
davo trys užsiėmimai ir 
„cluster" valandėlė, kurios me
tu bendraudavome su Roger 
Nagel, Iacocca instituto vado
vu, „Global Village" pagrindi
niu iniciatoriumi ir siela. Net 
ir pietų metu turėdavome 
svečių, įvairių verslo įmonių 
vadovų. Po pietų — dar 2 
užsiėmimai; 17:00 - 18:30 lai
kas, skirtas sportui, kurio 
metu studentų patogumui 
buvo atidarytos ne tik Lehigh 
universiteto sporto salės, bet 
ir dirbo profesionalūs instruk
toriai. Po vakarienės oficiali 
dienotvarkė dar nesibaigdavo, 

nes praktiškai kiekvieną die
ną vykdavo tam tikri už
siėmimai (pirmadienį — praei
tos savaitės peržiūra ir įver
tinimas, antradienį — Kerna-
gil centro užsiėmimas arba 
darbas grupėse, trečiadienį — 
— „public speaking" (oratori
nio kalbėjimo) užsiėmimas, 
ketvirtadienį — „Global Vil% 
lape" susirinkimas, penkta
dienį — filmų peržiūra. Šis ofi
cialus tvarkaraštis baigdavosi 
apie 22 valandą. Suvažiavus 
iš skirtingų pasaulio kampe
lių, be abejonės, norėjosi kuo 
daugiau vieniems su kitais su
sipažinti, taigi po 22 valandos, 
jei dar būdavo jėgų, pulda
vome „neoficialiai" bendrauti, 
tarpusavyje diskutuodami, 
kalbėdami ar šokdami. 

Buvau apstulbusi dalyvavu
sių studentų išsilavinimu, 
erudicija, talentais bei su
gebėjimais. Programoje džiau
gėmės ir „šventėme" visų daly
vių talentus. Tuo tikslu kiek
vienas turėjome savo „Global 
Village" gimimo dieną, kurios 
metu visiems buvo pristatoma 
to žmogaus praeitis i r patirtis, 
užsiėmimai, pomėgiai, talen
tai, ateities planai ir net sva
jonės... 

Kad nesijaustume vieniši, 
jau pirmomis dienomis turė
jome iš visų dalyvių išsirinkti 
savo oficialų draugužį, part
nerį, su kuriuo dalindavomės 
savo patirtimi, įspūdžiais, su 
kuriuo dažniausiai dirbda
vome prie įvairių projektų. 

Savaitgaliais dažniausiai 
vykdavome pasižvalgyti po ap
linkines vietoves: aplankėme 
netoli esantį kurortą New 
Hope, Liepos 4-ąją linksmi
nomės Hershey's parke, ap
lankėme Eastern Industries, 
Boeing, Ford įmones. Vieną 
savaitgalį firmos Westinghou-
se kvietimu praleidome Pitts-
burge. Ne tik apsilankėme 
šios įmonės gamykloje, bet ir 
apžiūrėjome patį Pittsburgą 
bei susipažinome su labai 
amerikietiška kultūra, stebė
dami beisbolo -žaidimą. New 
York'e teko apsilankyti ir visą 
dieną praleisti Chase Manhat
tan banke bei susitikti su jo 
vadovais. Nepakartojama išvy
ka buvo po Harrah kazino At
lantic City, kur stebėjome ne 
tik kas vyksta žaidimų salėse, 
bet pamatėme, kaip visas ka
zino yra tvarkomas ir valdo
mas. Ypač įdomu buvo pama
tyti Marriott viešbučio pa
rengtą kompiuterinę darbuo
tojų mokymo programą. 
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Tarp 63 verslo pasaulio 
žmonių, įsimintiniausi man 
buvo susitikimai su ED Petro-
zelli (direktorius, IBM), Davė 
Sullivan (prezidentas, CDF-
MC-West, Inc.), Jeff Jurbank 
(prezidentas, Vasca, Inc.), Pe-
ter De Luca (viceprezidentas, 
Chase Manhattan), Tsuneo 
Nakahara (prezidento pa
tarėjas, Sumitomo Electric 
Ind., Ltd.), Alfonso Hali (ga
myklos direktorius, GM Cor
poration), George Fisher (pre
zidentas, Eastman Kodak 
Company), Carlos Bolona 
(įkūrėjas, Ignaco de Loyola 
universitetas), Bill Valentine 
(viceprezidentas, Xerox). Buvo 
labai įdomu ir naudinga pa
klausyti šių vadovų vadovavi
mo sampratos, paklausyti, 
kaip jie jas taiko praktikoje, 
kaip motyvuoja ir vertina savo 
darbuotojus. Apskritai, šie su
sitikimai padėjo susiformuoti 
viziją bei veiksmų planą, sie
kiant savo tikslų, suteikė 
ryžto šių tikslų siekti. Ypač 
nustebino susitikimas su Kos
tu Kalogeropoulos, Meyer Ja-
bara Hotels generaliniu direk
toriumi. Buvo keista, kai 
žmogus, nuo kurio dvelkė 
jėga, kalbėjo apie gerumą ir 
pagalbą kitiems. 

Na ir aišku, Lee Iacocca... 
Nors kiekvienam padiskutuoti 
su šiuo žmogumi asmeniškai 
laiko praktiškai nebuvo, ta
čiau jo pasakyta kalba įkvėpė 
ir paskatino turėti tikslą gyve
nime bei bet kurioje veikloje ir 
jo visomis išgalėmis siekti. 
Žymusis Chrysler prezidentas 
atkreipė dėmesį į tai, kad 
darbą reikia ne mėgti, bet 
mylėti. Tik tada galima tikėtis 
sėkmės. Tačiau negalima pa
miršti šeimos ir artimų 
draugų, be kurių gyvenimas 
netenka prasmės. Nors šių 
santykių plėtojimui ir vysty
mui reikia skirti daug laiko, 
Šis ryšys praturtina kiekvieno 
gyvenimą. Bendravimas su 
Lee Iacocca nebuvo vienpusis. 
Kiekvienas papasakojome jam, 
kas mes tokie, iš kur atkelia
vome, ką naujo sužinojome ar 
patyrėme programos metu. 
Šis susitikimas buvo kartu ir 
šventė mums patiems, kurioje 
aktyviai dalyvavome ir kurią 
užbaigėme skirtingų kultūrų, 
tradicijų atstovų pasirody
mais. Niekada neužmiršiu 
graikų karo ar afrikiečių šo
kių, meksikietiškų dainų ir 
susižavėjimą kėlusių mūsų 
naujųjų draugų. 

(Nukelta į 5 psl.) 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 

SPECIALIOS KAINOS Į VILNIŲ 
IKI 1998 M. BIRŽELIO 10 D., 

BE NAKVYNĖS 

CHICAGO 
DENVER 
DETROIT 
LOS ANGELES 
MINNEAPOLIS 
ORLANDO 
SAN FRANCISCO 
TAMPA 

$688.00 
$828.00 
$728.00 
$878.00 
$728.00 
$728.00 
$878.00 
$728.00 

Bilietai turi būti išpirkti iki sausio 8 d. 
Prie bilieto kainos reikia pridėti mokesčius. 

Taip pat turime specialias kainas skrydžiams \ Vilnių iš 
kitų miestų įvairiomis datomis ir kainomis. 

Dėl kainų ir smulkesnės informacijos prašome kreiptis į 
mūsų raštinę. Maloniai Jums patarnausime. 

A m e r i c a n Travel Service 
9439 S.Kedzie, Evergreen Park, IL 60805-2325 

Ph. 708-422-3000. Ph. 800-422-3190 
F a x 708-422-3163 
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Maloniai fąriečiame dalyvauti naujai išnnkįo Lietuvos fRęspubtilcos Prezidento Valdo ŽLdamlęaus ir (Ponios Mmos iskistuvise 
Š.m. sausio 25 d. Willowbrook Ballroom. 8900 So.Archer Ave.. Willow Springs. IL. 

Bilietai: Lion Frame galerijoje, Lemonte tel. 630-243-8000, „Seklyčioje" tel. 773-476-2655, Willowbrook Ballroom tel. 708-839-1000. Bilietai bus 
pardavinėjami Pasaulio lietuvių centre sekmadienį, sausio 18 d., po šv. Mišių, Jaunimo centre šeštadienį, sausio 24 d., nuo 12:00 - 2 vai. p.p. 

Pabendravimas (kokteiliai) 7:00 vai. vak., vakarienė 8:00 vai. vak. Auka $50.00 asmeniui 
Rengimo komitetas 

M. MAŽVYDO KNYGOS SUKAKTIES 
VALSTYBINĖS KOMISIJOS POSĖDIS 

Valstybinės komisijos pirmi
ninko Vytauto Landsbergio, 
Seimo vadovo, nuomone, ūki
niai, tvarkymosi, teisėtvarkos 
pokyčiai suteikia Lietuvai vėl 
didesnį prestižą ir pat rauk
lumą bendradarbiavimui. Ta
čiau, Martyno Mažvydo kny
gos sukaktį minėdama, „Lie
tuva save priminė ir parodė 
kaip seną europietiškos kultū
ros valstybę. Buvo gerai pri
taikyta šita — 450 metų lietu
viškos knygos sukaktis : sena, 
autentiška, europietiška kul
tūra , tarptaut iniai ryšiai, Ka
raliaučius, ryšiai su vokiečių 
kultūra, dabar — su Rusija". 

V. Landsbergis po 1996-ai-
siais VII Seimo rinkimų pa
keitė buvusį Komisijos pirmi
ninką A. Šleževičių. Pagal ko
misijos programą, j au išleista 
14 knygų, surengta daugiau 
kaip 20 parodų bei minėjimų 
Europos sostinėse ir Jung t i 
nėse Amerikos Valstijose. Pro
gramos kontekste buvo nepa
miršti ir „vietiniai mažvydai": 
antai išleista Mykolo Tvaraus-
ko „Pirmoji Amerikos lietu
viška knyga" — anglų-lietuvių 
1875-ųjų žodynas. 

Komisijos sekretoriaus pof. 
hab. daktaro Domo Kauno kri
tikos susilaukė neįvardintieji 
Lietuvos savivaldybių valdi
ninkai, kurie „bijo kultūros, 
kuriems net kalba iškilmin
gam renginiui parengiama iš 
anksto ir j ie vos sugeba ją per
skaityti". Domas Kaunas įver
tino, jog realus Valstybinės 
komisijos d? bas vyko 1996-
1997 metais, nors sprendimas 
ją sudaryti buvo pri imtas 
1995-aisiais: „kartais reikėda
vo spirte spirti valdžios insti
tucijas, kaip antai — Užsienio 
reikalų ministeriją pono Gylio 
laikais". Komisijos sekretorius 
apgailestauja, jog lig šiol Vil
niaus mieste nesuteiktas Mar
tyno Mažvydo vietovardis 
(kaip vienas var iantų buvo 
siūloma prasmingiau perva
dinti Savivaldybės aikšte). 

D. Kaunas pabrėžė, jog ko
misija įgyvendino 95-iais pro
centais sudarytąją programą, 
ir nedaug darbų liko. 

Seimo Švietimo ir mokslo 
komiteto pirmininko Žibarto 
J . Jackūno nuomone, „Lietu
vos žiniasklaida daug nu
veikė, kad ši sukakt is pa

siektų ne tik Lietuvos žmonių, 
bet ir užsienio bendrijos narių 
dėmesį". 

Valstybinės komisijos posė
džio metu buvo pareikšta kri
tinių pastabų Užsienio reikalų 
ir Švietimo ir mokslo minist
rams, jog Karaliaučiaus kraš
te niekaip neįamžintas M. 
Mažvydo atminimas. Minist
ras S. Šaltenis teigia, kad de
rybos tebevyksta. J is palygino 
M. Mažvydo paminklo staty
bos Kaliningrado srityje su
manymą su Antano Baranaus
ko paminklo peripetijomis 
Lenkijos Seinų valsčiuje. 

Komisijos pirmininkas V. 
Landsbergis spaudos konfe
rencijoje buvo pareiškęs, jog 
dar po Seimo rinkimų susiti
kęs su Kaliningrado srities gu
bernatoriumi, ir be kita ko, buvo 
aptar t i ir jubiliejiniai rengi
niai Vilniuje ir Karaliaučiuje: 
„bet didelio minėjimo Kara
liaučiaus universitete surengti 
ir atidengti paminklinę lentą 
nepavyko". 

Pasak D. Kauno, „gaila, kad 
knygos gimtinėje — Kara
liaučiaus krašte ji buvo verti
nama atšiauriausiai". 

Valstybinė komisija tikisi, 
jog tam tikrų galimybių gali 
suteikti būsimasis M. Mažvy
do minėjimas Maskvoje. 

Valstybinės komisijos posė
dyje buvo apdovanotos premi
jomis keturios bibliotekos: po 
10,000 litų — Šilutės rajono 
savivaldybės V. Bajoraičio bib
lioteka ir Panevėžio rajono 
savivaldybės viešosios biblio
tekos Šilagalio filialas; po 
5,000 litų — Rokiško rajono 
savivaldybės viešoji biblioteka 
ir Šiaulių miesto savivaldybės 
viešoji biblioteka. 

Tarp mokslininkų LR Kultū
ros ir Švietimo ir mokslo mi
nistrai už mokslinius tyrinė
jimus knygotyros srityje ap
dovanojo Vilniaus Universite
to Komunikacijos fakulteto I 
kurso magistrante Laimą Gu
daitienę. 

Valstybinė komisija priėmė 
sprendimą dar nebaigti darbo, 
atsižvelgdama, kad liko su
rengti keli renginiai ir kelios 
neišleistos knygos ir atidėjo 
paskutinį posėdį iki rugsėjo 
mėnesio. 

Lietuvos Respubl ikos 
S e i m o Spaudos tarnyba 

Taip te igia Seimo narys ir LKDP valdybos pirm. 
dr. Kazimieras Kuzminskas 

— Sausio 21 d. atvykstate 
į Ameriką. Koks ke l ionės 
tikslas? 

— Pagrindinis kelionės tiks
las — geriau susipažinti su 
lietuviais tremtiniais, gyve
nančiais Vakaruose, išsiaiš
kinti, kiek mes galime vieni 

tiečius abiejose Atlanto pusėse 
atkovoti pasitikėjimą krikš
čioniškąja demokratija. 

— Kur lankysitės? 
— Pirmiausia atvykstu į Los 

Angeles, o paskui keliausiu vi
sur, kur panorėsite. 

— Seime priklausote dar-
kitiems padėti, ko reikalauti bo, socialinės globos ir dar-
iš mūsų žmonių, kad pakel 
tume Lietuvos gyventojų pasi
tikėjimą iškovota nepriklauso
mybe, pagerinti dvasinį ir 
materialinį žmonių gyvenimą. 

Noriu išgirsti jūsų visų nuo
monę apei LKDP perspekty
vas, pasiūlyti JAV, Kanadoje 
ir kituose kraštuose kurti ne 
rėmėjų, o oficialius, lygiatei
sius KD skyrius. Tuo būdu su
vienytume krikščionišką gyve
nimo būdą gyvenančius tau-

bo komitetui. Daug prie
kaištų girdime Lie tuvos 
sveikatos ministrui. Prie
kaištauja opozicija, pabara 
ir jo pat ies partijos, kon
servatorių vadai. Kaip to 
komiteto narys ir gydyto
jas su ta i s reikalais gerai 
susipažinęs. Ar priekaištai 
turi pagrindą? 

— Pradėta sveikatos refor
ma yra būtina, tačiau daroma 
daug klaidų. Komitete mes jas 

Prof. Domas Kaunas įteikia pirmosiot 
ties medali Gediminui Bala-.rt-n. M 
mecenatui. 

ĮSPŪDŽIAI 
IŠ PROGRAMOS... 

Atkelta iš 5 psl. 
Paskutines dvi savaites pro

grama persikėlė į Vašingtoną, 
kur pagrindinis dėmesys buvo 
skirtas susipažinimui su val
stybės valdymo institucijomis. 

•- iiotuviSkos knygos 450 m. sukak-
Tvaruisko zodyro perspausdinimo 

V:n»r Alffio RuĮrieniaus 

apsilankėme Pentagono. Ka-
pitoliuje. Baltuosiuose rūmuo
se, aplankėme keletą amba
sadų, susitikome su JAV Kon-
greso senatoriumi, JAV prezi-
flont.li patarėju aplinkos klau-
-imais. astronautu, skridusiu 
i kn-rnosą po Challenger ka
tastrofos ir pan. 

Rudens gerybių šventoje, Ukmergėje, L997 m. spalio 28 d. Iš k.: Arvydas Mikutis, KD skyr. pirmininkas, Juozas 
Kojelis iš Amerikos, dr. Kazimieras Kuzminskas, Seimo narys ir Krikščioniu deaukratų valdybos pirmininkas 
ir Zigmas Zinkevičius, Švietimo ir mokslo ministras. Dr. K. Kuzminskas atvyksta Los Angeles.ir sausio 24-25 d. 
dalyvaus politinėse studijose. 

LIETUVOS KRIKŠČIONYS svarstome, teikiame ministrui 
v J. Galdikui savo pasiūlymus, 

DEMOKRATAI IŠEIVIJOJE tašiau j» mažai į tai atsi-

ORGANIZUOJA SAVO SKYRIUS H%J5.*23Si£ 
šiuo metu iškilo dėl pinigų 
skyrimo už nedirbtą darbą 
Seimo nariams. Buvo skirta ir 
man, bet aš jų nepriėmiau. 
Galvoju, kad konservatoriai 
naujojoje vyriausybėje jo nepa
liks. 

— Esate Darbo federaci
jos pirmininkas, dalyvau
jate tarptaut inėse darbi
ninku konferencijose. Ar 
dabartinė Darbo federacija 
turi ryšiu s u Darbo komite
tu Seime, ar siekia šaknų 
1919-1934 ve ikus ios Darbo 
federacijos, kurios steigė
jais ir vadovais buvo žy
mūs katal iku politikai — P. 
Raulinaitis, V. Endziulai-
tis, K. Ambrozaitis , A. Mil-
čius? 

— Lietuvos Darbo federacija 
yra tęsėja tų pačių nuostatų, 
kaip ir 1919-1934, išskyrus at
stovavimą Seime, šiuo metu 
LDF yra profesinė organizaci
ja, kaip a tsvara kairiosioms, 
socialistinėms profsąjungoms. 
LDF nariai darbe ir gyvenime 
turi vadovautis krikščioniško
sios moralės principais. Esa
me lygiateisiai nariai Pasau
linės darbo konferencijos su 
centru Briuselyje. 

— Praėjus ia is metais Lie
tuvoje t e k o aplankyti daug 
provincijos miestų ir mies
telių, kalbėt i s su įvairiais 
žmonėmis ir girdėti apie 
krikščionių demokratu ne
sutarimus su polit iniais 
partneriais konservato
riais. Ar KD vadovybei tie 
nesutarimai žinomi? Išeivi
joje daug kas įsitikinę, kad 
LKDP pateko \ TS/LK par
tijos šešėl i , aptemdė savo 
veidą ir prarado populia
rumą. Ar KD partijos vado
vybei tai nekel ia rūpesčių? 

— LKDP valdybai visi nesu
tarimai su konservatorių par
tijos nariais yra žinomi. Sky
rių partijos nariams savival
dybėse leista dirbti individua
liai. Pasirašyta koalicijos sutar
tis Seime ir vyriausybėje jų 
nesaisto. Stebėtina, kad kon
servatoriams netinka kai ku
rių miestų seniūnai vien už 
tai, kad jie krikščionys demok
ratai. Viešos nesantaikos ne
norime kol kas rodyti Lietuvos 
gyventojams, kad nesukeltu-
me žmonių nusivylimą neprik
lausomybe. Tam ruošiame 
žmones palaipsniui, ir visos 
nuoskaudos bus išsakytos. 
Konservatorių šešėlyje mes 
nesame, tačiau tokią mintį 
sąmoningai skleidžia radijas, 

Per tuos du mėnesius ne tik 
įsigijome naujų draugų. Pa
stebėjome, kad mes, lietuviai, 
dėl amerikiečių įtakos, ta
pome truputį aktyvesni, dėl 
pietų amerikiečių — „karš
tesni", reikšdami savo teigia
mas emocijas ir draugiškumą. 
Lygiai taip pat buvo labai mie
la girdėti, kai dalyviai iš kitų 
kontinentų dėkojo, iš mūsų 
išmokę santūrumo, brandumo 
ir kitų teigiamų savybių. 

Iki šios vasaros teko ne
mažai keliauti po Europą, bet 
tik „Global Village" programos 
metu supratau, ką reiškia 
skirtingos kultūros. Tarp to
kių skirtingų kultūrų atstovų 
kiekvienas europietis atrodė 
labai savas ir suprantamas, 
artimas savo skirtinga, bet eu
ropietiška, kultūra. Tačiau 
buvo labai malonu i- įdomu 
sutikti žmogų, absoliučiai 
skirtingą savo charakteriu, 
gyvenimo būdu bei patirtimi. 
Dar įdomiau — su tokiais 
žmonėmis dirbti komandoje, 
ruošiant įvairius projektus. 
Tada ypatingai atsiskleisdavo 
amerikiečių aktyvumas, pietų 
amerikiečių karštumas ar ry
tiečių santūrumas. Bet tai 
buvo nuostabus ir turbūt ne
pakartojamas patyrimas' 

Tik programoje suvokiau 
verslo visuotinumo mastą ir 
reikšmę. Pas mus. į Lietuvą, 
veržiasi nemažai užsienio kor
poracijų, tačiau, būnant Lietu
voje, sunku ^įvaizduoti šio 
proceso dydi i r reikšmę netoli
moje ateityje. „Global Village" 
programoje aš suformavau 

savo požiūrį į daugelį aplink 
mane vykstančių reiškinių ir 
netgi pakoregavau savo karje
ros planus. Prieš išvažiuo
dama į programą, galvojau, 
kad tai bus vienas laiptelis 
mano karjeros laiptais, tačiau 
dabar esu tikra, kad palypėjau 
ne vieną laiptelį. Tikiu, kad 
visą gyvenimą jausiu bei vėl 
patirsiu programos įtaką. 

Labai norėjau padėkoti ir 
pareikšti pagarbą organizaci
jai Lithuanian Assistance 
League ir ypač jos prezidentui 
Albinui Markevičiui bei gar
bės konsului Vytautui Čeka
nauskui, Stasiu; Bačkaičiui ir 
dar daugeliui, kurių nepa
žįstu. Be tų nuostabių žmonių 
pagalbos kelione nebūtų pavy
kusi. Matau jų gerą širdį ir 
norą padėti Lietuvos žmo
nėms. Telaimina juos Dievas, 
tesuteikia sveikatos ir energi
jos. Tikiuosi, kad kada nors 
ateityje turėsiu galimybę 
šiems žmonėms parodyti savo 
dėkingumą. 

Tie du mėr.esiai — tai 
įspūdingas laikas ir patirtis. 
Esu įsitikinusi. <ad tai , ką pa
matėme, ką išgirdome, su kuo 
susitikome, labai smarkiai 
pakeitė kiekvieno dalyvavusio 
gyvenimą. Visi -Jgrįžome į sa
vus gyvenimus, oet kiekvienas 
su siekiu ir energija panaudoti 
viską, ką gavome, skleisti 
žinias, kurias įgijome progra
moje, ir ruo ; * mūsų lau
kiančiam keli... ruoštis gyve
nimui, rengianC am mums vis 
naujus iššūki - Tad į 21-ąjį 
amžių, jaunieji idovai! 
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PIRMIEJI A. GIEDRIO KNYGŲ 
LEIDĖJAI IŠEIVIJOJE 

REMIGIJUS MISIŪNAS 
Išeivijoje pasirodė nemažai, britų zonoje, kur gyveno ir dir-

į Vakarus pasitraukusio, rašy
tojo Antano Giedrio knygų. 
Pirmaisiais jų leidėjais dar 
Vakarų Vokietijoje buvo Z. 
Raulinaitis ir J. Karvelis. 

Zigmantas Raulinaitis 1947 
m. išleido tris rašytojo knygas 
vaikams. Tai „Kelionė į Lie
tuvą", „Taunienės bičiuliai: 
pasaka apie ožkelę Baltutę, 
varnos sapną, ilgarankį Bim
bą ir kitus neįprastus daly
kus" ir „Tėvelių pasakos: iš 
lietuvių liaudies pasakų loby
no mažiems vaikams parinko 
ir skaityti paruošė A. Gied
rius". Į šią pateko 12 įvai
raus ilgumo pasakų. 

Bet tai buvo ne pirmos Z. 
Raulinaičio, buvusio Lietuvos 
kariuomenės ir žurnalisto iš
eivijoje, išleistos knygos. Dar 
1946 m., berods Detmolde, jis 
paskelbė knygą „Angliški pa
sikalbėjimai". Ji buvo skirta 
j au susipažinusiems su anglų 
kalba pagrindais. 

Tokio pobūdžio leidiniai tuo 
metu turėjo didelę paklausą. 
Laida buvo greitai išparduota, 
o nuolat gaunami pakartotini 
užsakymai paakino leidėją pa
skelbti antrą, pataisytą laidą. 

Matyt, tokios literatūros po
reikis skatino Z. Raulinaitį to
liau darbuotis. Yra žinoma, 
kad jis dar paskelbė kaž
kokius keturis „Angliškai lie
tuviams" sąsiuvinius, pirmąją 
„Anglų skaitymų knygą" ir 
kad spaudoje buvo antroji jų 
knyga. Deja, šių leidinių iki 
šiol nepavyko rasti. 

Dar archyviniuose šalti
niuose pasisekė rasti užuomi
ną, kad Z. Raulinaitis išleido 
dailininko Z. Kolbos piešimo 
albumą vaikams „Daili sau
lutė". J is buvo skirtas dėstyti 
piešimą vaikų darželiuose ar 
pradinėse mokyklose. J albu
mą patekusius piešinius auto
rius surinko ir sugrupavo, 
dėstydamas vaikų darželių 
auklėtojų kursuose Detmolde. 
Beje, Z. Kolbą, leidžiant al
bumą, morališkai parėmė A. 
Giedrys. 

Be to, Z. Raulinaitis dar 
buvo rašytojo R. Spalio reda
guoto žurnalo leidėju. 

Kažkodėl visos Z. Rauli
naičio knygos buvo anoni
minės, visai be jokių ar dalies 
leidybinių duomenų. Sunku 
pasakyti, kas jį vertė taip elg
tis. Gal griežta DP kontrolė 

bo Z. Raulinaitis. 
Panašu, kad jis turėjo neei

linius leidėjo sugebėjimus. 
Apie tai leidžia spręsti Z. Rau
linaičio knygų repertuaras. J į 
sudarė komerciniu požiūriu 
pelninga mokymo ir vaikų 
literatūra. Be to — ir dėmesys 
poligrafinei leidinių kultūrai. 
Jau .Pasikalbėjimų" išvaizda 
buvo maloni akiai, o apie „Tė
velių pasakas" buvo viešai tei
giama, kad jos išleistos sko
ningai, su dailininko J. Stepo
navičiaus grafinėmis ir spal
votomis iliustracijomis. Iškal
bi ir tokia smulkmena — an
troje „Pasikalbėjimų" laidoje 
atsirado naujas skyrius „Skry
bėlaičių parduotuvėje"... 

Dar viena A. Giedriaus kny
ga — „Lekučio atsiminimai: 
pasakojimai mažiems ir dide
liems" — pasirodė 1951 m. 
Štadėje. Į ją buvo sudėta 19 
beletrizuotų pasakojimų apie 
Lietuvos geografiją ir istoriją. 
Knyga buvo iliustruota lietu
vių ir vokiečių dailininkų 
piešiniais. Ji pasirodė įspū
dingu tam laikui 3,000 egz. 
tiražu. Matyt, leidėjas galvojo 
apie jos paskleidimą visose lie
tuvių kolonijose, o pinigus iš
leidimui sukaupė aukų pagal
ba. Tai liudija knygos gale 
esantis rėmėjų sąrašas su 30 
asmenų pavardėmis. 

Knygos leidėjo — J. Karvelio 
— asmenybė kelia daug abejo
nių. Turint omenyje inicialą 
— J., — žvilgsnis savaime 
krypsta į Joną Karvelį. Jis dar 
1925 m. Lietuvoje užsiėmė 
knygų leidyba, o 1932 m. kar
tu su J. Rinkevičiumi įkūrė 
prekybos namus su knygynu 
ir keliais skyriais. 

Atrodo viskas puiku, tačiau 
„Lietuvių enciklopedijoje" tei
giama, kad J. Karvelis 1944-
1950 m. gyveno Austrijos 
mieste Linze ir 1950 metais 
išvyko į JAV. O apie Vokieti
jos miestą Štadę jo biografijoje 
nieko nekalbama. Tad klausi
mas, kas buvo „Lekučio atsi
minimų" leidėjas, lieka neat
sakytas. 

Kaip matome, neatsakytų 
klausimų daug. Ir paskutinis 
— kas nuviliojo Z. Raulinaitį 
nuo knygų leidybos, kuri jam 
visai neblogai sekėsi? O gal 
jis, gyvendamas JAV, pri
sidėjo prie savo parašytų kny
gų išleidimo. 

televizija, spauda. Matomai 
jiems nenaudinga, kad LKDP 
pasidarytų vyraujanti politinė 
jėga Lietuvoje. Šiuo metu pa
grindinis jų tikslas propaguoti 
centristus. 

— Krikščionys demokra
tai Lietuvoje yra ryškiau
sias krikščioniškos orien
tacijos politinis junginys, 
mažiausiai (o gal ir visiš
kai) neinfiltruotas savo 
praeitį nuslėpusiu komu
nistu. Tos pačios dvasios 
asmenybės (Krupavičius, 
Šimutis , prel, Balkūnas, 
Brazaitis , Darnusis, Macei
na, Girnius, Ivinskis, Matu
lionis, Vardys, Dambrava 
— visi ateitininkai) lėmė, 
kad išeivija atkakliai gynė 
Lietuvos teisę į nepriklau
somybę ir gynėsi nuo nu
tautinto grėsmės. Lietuvių 
parapijos buvo ryškiausi 

rel iginės ir tautinės dva
sios išlaikymo židiniai. Ge
ras pavyzdys — Los An
geles Šv. Kazimiero para
pija, kurią netrukus aplan
kysite. Amerikos katalikai 
gan ženkliai remia Kata
likų bažnyčios Lietuvoje 
atgaivinimą. Ar išeivijos 
krikščioniška v isuomenė 
paremia ir polit inius v ien
minčius — krikščionis de
mokratus? 

— Širdingai dėkojame už 
paramą Katalikų bažnyčiai. Iš 
Amerikos lietuvių paramos 
susilaukia ir krikščionys de
mokratai, tačiau ji daugiau 
pavienė, atsitiktinė. Kviečiu 
išeivijoje vienminčius kurt i 
KD skyrius su naryste, nario 
mokesčiais, nuolatine konsul
tacija. Tada galėsime vykdyti 
planingą partijos darbą. 

KalbejosiJuozas Kojelis 

http://flont.li
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„TITANIKO" TRAGEDIJA IR 
SENSACINGUMAS 

AURELI J A M. BALAŠAITIENĖ 
Paskutiniuoju metu nepa- rims ir vaikams buvo pirme

nybė. Žodžiu, tai tikras baisus 
sapnas, kurį vietomis sušvel
nino grojantys smuikininkai, 
nepaisant jiems gresiančio pa
vojaus. Tai yra istorinis fak
tas, pagrįstas likusių liudi
ninkų parodymais. Tenka su
simąstyti pagalvojus apie 
technikini personalą — fil-
muotojus, fotografus ir akto
rius. Kiek reikėjo sušlapti, 
kiek statistų buvo su su
laužytomis kojomis, sužalotais 
veidais, nes viskas buvo rodo
ma labai realistiškai ir įtiki
nančiai, o pagrindiniai veikė
jai brido per nuolatos kylantį 
vandenį. 

Tačiau įdomiausia, kad tuo 
laivu plaukė ir jaunas lietuvis 
kunigas Juozas Montvila, ku
ris kartu žuvo su keliais 
tūkstančiais keleivių. Filmo 
metu buvo parodytas kunigas, 
kuris guodė keleivius, kalbėjo 
maldas ir juos laimino. Staiga 
pagalvojau, ar tai ne kun. 
Montvila, nors jo malda buvo 
anglų kalba, bet manau, kad 
tai tikrai jis, nes tuo metu 
laive buvęs tik vienas kuni
gas, o apie kun. Juozo Montvi-
lo, jauno, dvidešimt septyne
rių metų kunigo heroizmą 
plačiai rašyta to meto spau
doje — kaip jis iki mirties pui
kiai atliko savo pareigas ir at
sisakė gelbėjimosi valties. 
Baigės Žemaičių kunigų semi
nariją, jis buvo paskirtas vika
ru į Lipską, bet caro valdi
ninkų persekiotas už lietuviš
ką veiklą. Įsitikinęs, kad Lie
tuvoje negalės tęsti kuni
gystės darbo, iškeliavo svetur. 
Trumpai pabuvęs Anglijoje, 
pasiryžo keliauti į Ameriką 

prastai piačiai garsinamas ir 
reklamuojamas „nepaskandi
namo" prabangaus laivo 
„Titaniko" nuskendimo filmas 
pritraukė daug žiūrovų, o fil
mo gamintojai skelbiasi iš
leidę daugybę milijonų dolerių 
to filmo pastatymui. Pri
kalbinta savo draugų, vieną 
sekmadienio vakarą pasiryžau 
ir aš tą filmą pamatyti. Turiu 
prisipažinti, kad per daugelį 
scenų turėjau užsidengti akis, 
nes toks brutalumas manyje 
sukelia šiurpulius. Tiesa, kad 
scenarijaus kūrėjai įtraukė ir 
savotiškai banalų romaniuką. 
Viena jauna, patraukli mergi
na giliai pamilo jauną vyruką, 
ją išgelbėjusį nuo savižudybes, 
o jos sužadėtinis degė pavydu, 
grasino, baugino ir persekiojo. 
Kitas intrigantas taip pa
sielgė, kad vyrukas buvo ne
teisingai apkaltintas vagyste 
ir uždarytas laivo kalėjimo 
vienutėje, bet jo išgelbėjimo 
scenos sensacingos, pavojingos 
ir įtemptos. Įdomu dar ir tai, 
kad filmo pradžioje ir tar
puose pasirodo jau labai sena, 
bet dar nesuvaikėjusi moteris, 
kuri tą katastrofą išgyveno, 
buvo išgelbėta, bet prarado 
savo mylimą vaikiną. Esą tai 
buvusi toji mergina, save 
atpažinusi ir „Titaniko" griau
čiuose rasto paveikslo, kurį 
nupiešė jos žuvęs mylimasis. 
Filmas vyksta aplinkoje, kai 
įvairūs specialistai randa „Ti
taniko" griaučius ir su senutės 
talka atkuria pačią katas
trofą. 

Nedaug buvo rodoma to pra
bangaus laivo gyvenimo su 
šokiais, muzika ir kitomis pra
mogomis. 1912 metų ba
landžio 12 dienos naktį, pake
liui iš Southampton į Nevv 
Yorką, net kapitonui nepa
stebėjus, „Titaniką" įlaužė ir 
sužalojo milžiniškas ledo kal
nas. Filmas tęsėsi su ameri
kiečių filmams charakterin
gais brutalumo, siaubo, spro
gimo, klyksmo ir panikos ele
mentais. Šalia kylančio van
dens kajutėse ir koridoriuose, 
net buvo rodoma, kaip sugriu
vo milžiniška lentyna su bran
giais indais, juos sudaužius į 
šukes. Įdomu, kiek tų indų 
reikėjo sudaužyti, kad reži
sieriui patiktų scena... Dau
giau kaip valandą stebėjome, 
kaip buvo kovojama dėl vietos 
gelbėjimo valtyse. Graudu 
buvo matyti, kaip su savo vy
rais ar sūnumis turėjo atsis
veikinti motinos, nes mote-

„Titaniko" laivu, kurio tra
giška katastrofa jį įrašė į 
žuvusių eiles, tačiau iškėlė jo 
asmenybę kaip kunigo-idea-
listo, atlikusio savo pareigas 
iki paskutinės gyvenimo mi
nutes. 

Savaime suprantama, kad 
kiekvienas filmo pasirinkimas 
yra grynai asmens skonio da
lykas ir privilegija, todėl netu
riu teisės ir negaliu nei siūlyti 
tą filmą pamatyti, nei jo igno
ruoti. Antra vertus, darosi 
graudu, kad tokia baisi katas
trofa tapo filmų gamintojų pa
sipinigavimo šaltiniu. Asme
niškai tokios katastrofos ne
išgyvenusi ir nemačiusi, vis 
tik manau, kad joje yra daug 
perdėto sensacingo elemento, 
siekiant paveikti žiūrovo vaiz
duotę. Aš buvau sukrėsta ir il
gai negalėjau atsipeikėti... 

• K a u n a s . Spalio 20-21 d. 
Vilniaus jėzuitų gimnazijoje ir 
spalio 22-24 d. Kauno jėzuitų 
gimnazijoje lankėsi Cincinnati 
(JAV) Šv. Ksavero universite
to psichologijos prof. dr. David 
Helikamp, atvykęs Lietuvos 
jėzuitų kvietimu. Profesorius 
skaitė paskaitas tėvams bei 
mokytojams, diskutavo su jais 
tėvų ir vaikų harmoningų san
tykių, konfliktų ta rp mokytojų 
ir mokinių sprendimo, mok
sleivių pareigos bei atsako
mybės jausmų ugdymo ir kito
mis temomis. Spalio 24 d. 
Kauno jėzuitų gimnazijoje 
svečias taip pat susitiko su 
Lietuvos katalikiškųjų mo
kyklų direktoriais. 

• Alytus . Kunigas, du gydyto
jai ir inžinierė įsteigė Alytuje 
„Dienos namus", norėdami 
suburti miesto gyventojus, ga
linčius dalį savo laisvalaikio 
skirti globos reikalaujantiems 
vyresniems žmonėms. Slaugos 
kursuose, paskaitose bus ren
giami tokie savanoriai. 

KVIEČIAME SLIDINĖTI 
Dolomitų kalnuose Italijoje! 

1998 m. kovo 6-15 d. 

Kainos: $1,560 iš Čikagos 
$1,660 iš Los Angeles arba San Francisco 

Į kainą įskaičiuota: skrydis, viešbutis, maistas, 
6 lifto bil. ir 1 diena Venecijoje. 

Informacijai, rezervacijoms skambinti: 
tel. 310-828-2952 
fax 310-829-6453 

e-mail:<gailute@compuserve.com> 
Čekį siųsti: 

Gandras Travel 
928 18th St Suite D 

Santa Monica CA 90403 

ATLANTIC 
bxpress Corp. 

ATLANTA :MPORT-EXPCRT. Inc. (Siuntinių ir transportavimo skyrius) 
GREITAS SIUNTINIU PRISTATYMAS Į NAMUS LAIVU IR AIR 
CARGC SIUStOTE l LIETUVA, LATVIJA ESTIJĄ, LENKIJA, 

UKRAINA, KARALIAUČIAUS SR., MASKVA IR PETERBURGĄ. 

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

• Persi. įčiame automobilius, auto detales • Komercinės 
siuntos pagal sutartį • Labdaros siuntos • Vizų pratęsimas, 

iškvietimai • Verčiame, notarizuoiame 

12301 Ne.v Ave., Suite D, Lemont, IL 60439 Tel. 630-257-6822 
2719 Vvest 71st Str., Chicago. IL 60629, Tei. 773-434-8330 

1-800-775-SEND 

CLASSIF IED GUIDE 

Nanny.Jiousekeeper live-in. 
Best job and salary is yours if you 
love children, ciean vvell and speak 

English. Reierences needed. 
Call my office. tel. 630-466-7828 

M O VIN G 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainoms. 
Draudimas garantuotas. 

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

JEI RUOŠIATĖS SIŲSTI SIUNTINIUS AR 
KOMERCINES SIUNTAS | LIETUVĄ, LATVIJĄ, 

ESTIJĄ, RUSIJĄ, LENKIJĄ BALTARUSIJĄ, 
UKRAINĄ AR KARALIAUČIAUS SRITĮ, 

KREIPKITĖS J ATLANTIC EXPRESS CORR 

Chicago 773-434-9330 1800-773-SEND 
Lemont 630-257.6822 
Cleveiand 216-481-0011 
N«w York 914-258-5133 
Rochester 716-223-2617 
Brooklyn 718-348-4709 
Boston 617-864-6914 
StP*t6 B«ach 813-367-5663 
Pittsburgh 412-381-6281 
Vilnius 370-2-736-336 

VISOS TRANSPORTO PASLAUGOS 

Sąžininga, tvarkinga ir darbšti 
inteligentų pora (vyras ir žmona), 
baigusi aukštuosius mokslus, 
ieško darbo turtingoje šeimoje, 
kad galėtų gyventi ir dirbti kartu. 
Galime prižiūrėti senelius, vaikus, 
anūkus. Gaiime dirbti visus namų 
ir lauko darbus. Turime auto
mobilį. Gaiime mokyti vaikus 
muzikos. Tel. 1-773-918-1891. 

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

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

tel. 708-728-0208 

59< Ukraine 
19< Sweden 
56< lsrael 
79c Moldova 
54< Russia 
38< Hungary 
29< Finland 
23< Germany 
39< Poland 
25C France 
27C Netherlands 
18c England (UK) 
34C Italy 
23C Austraiia 
19C Canada 
29C Austria 
47C Latvia 
49 C Serbia 
27C Switzerland —— 
49 C Yugoslavia 
42C Czech Republic 
26C Belgium 
Special l o w rates t o Mexico 
&L aii other countries! 

Call Lithuania for onlv 5U/min 
Call anytime wtth Paul Schmidt's AAA World Calling! 
You pay No fees! No $3! No Minimum! You pay only when you call! 
Keep your present long distance companyl Paul works only wtth first 
rate internationai phone companies! No catchl No gimmicksl 

Over 15,000 of Paul Schmidt's members are calling their loved ones 
overseas without worrying about the time or the day they call. It's 
always the šame price! You don't pay a monthly fee - No $3 - No 
minimum! Free signup! You don't need to switch your regular long 
distance company! DiaI into the low cost network via a free 800 access 
number. Calls go through regular first class internationai long distance 
carriers! Business or residential šame pricel To receive an application 
form and price list for all countries, you mušt request info pack #98/ 
Call Paul Schmidt for free information any time (24 hours). If his Voice 
Mail answers leave your name and address. Your info pack will be 
mailed the šame day! 
Also available: Cheap rates for .thern4 to call you! 
Ask for info pack 981! 

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

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

Skambinti Sigitui: 
Tel.: 773-767-1929 

r PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

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

Call NOW! 
1-800-347-0222 

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

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

SIŪLOME DARBUS! 
Gail seserų padėjėjoms kom-
pamjonems ir namų ruošos 
darbininkėms Galima gyventi 
kanu arta atvykti j darbą ir 
išvykti. Kreiptis; 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tai. 773-736-7900 

STASYS CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rusių, vonių ir virtu

vių Įrengimas: priestatai, kerami
kos plytelės; ,,sidings". .soffits", 

ciecks". gutters. plokšti ir..shingle" 
stogai cementas, dažymas. 

Tunu darbo draudimą 
S.BanttlB UI. 630-241-1912 

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

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI 

Tunu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LIETUVIS, lauko priežiūros darbų (land-
scaping/mamtenance) bendroves savi
ninkas. Wa*hington. D.C., lesto darbi
ninko, kuris galėtų atlikti lauko priežiūros 
darbus. Pradinis mokestis $6 i valandą 
Galima dirtiti 10-12 valandų per dieną su 
viršvalandžiais. Reikalingas darbo 
leidimas. Suteikiamas pigus butas - $130 
mėnesiui. Kreiptis tel. (202)244-2373. 

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

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

INCOMETAX 
SERVICE 

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

P R A N A S G.MEILE, CPA 
4931 W . 95th S t , 

O a k Lawn, IL 
sekmadieniais, nuo vasario 1 d . -
Pasaulio lietuvių centre, Lemont 

Tel. raštinė 708-424-4425 

B&B 
Nakvynė ir pusryčiai 

Vilniaus senamiestyje! 
p. Veronika 
Trakų 15-5 

2001 Vilnius 
011-370-2-22-24-60 

kamb. 1 mtog. butas 67 & Kedzie 
apyl. $355 į m*n. + „aacurity". 
Tel. 773-77S-1451. 

Moteris nori dirbti 5-6 dienas prie 
senelių arba auklėti vaikus nedidelėje 
šeimoje. Gali gaminti maistą ir tvarkyti 
butą. Su noidJniSM budėjimas darbų 
nesiūlyti. Skambinti Angelei-Eugenijai 
setonarJeniaiatel. 1-773-376-2397. 

Išnuomojamas 3 mleg. 
modemus butas. 
Adresas: 4457 S. 

Talman Ave., Chicago. 

H O U S E FOR SALE 
OakLawn, IL 

4 bedrm. 3 baths; tam. room; large 
great rm; swimming pool/hot tub; can 
be related Irving. Very reasonable 
taxes. $178,900. Tel. 706424-3043. 

Moteris ieško darbo lietuvių 
šeimoje. Gali prižiūrėti 

vaikus ir senelius ir gyventi 
kartu. Tel. 708-952-0856. 

Skambinti po 7 v.v. 

DAŽYMAS / DEKORAVIMAS Co. 

DAŽYMAS * STALIAUS DARBAI* 
TAPETAVIMAS • PLYTELIŲ 

KLIJAVIMAS • DRAUDIMAS • 
REKOMENDACIJOS* DAUGIAU 

KAIP 15 METŲ PATIRTIS • 

Te l . 708 -458 -6033 
arba 847-361-3015 

VVAGNER 
MAŠINOS RASTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

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

REAL ESTATE 

¥ 
GREIT 

PARDUODA 

RE/MAX 

REALTORS 

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

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

KMlEdKIEALTOHS 
1922 S. M H H td . 
43M S. Archer A M . 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

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

92ZL 
REALMART II. Ine 
6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago.IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 

priemiesčiuose. Suinteresuoti 
skambinkite 

B U D R A I Č I U I 

$*-Z2%ŽfH!! P»9ir773-30W307 F«L 773-58MM7 

^ S L U 
ACCENT REALTY 
5265 VVest 95th street 

Oak Lawn. Illinois 60453 

Bus. 706-636-9400 
Res. 708-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 

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

VVELDERS 
English speaking who read drawings 
and can build steel weldments f rom 
drawings. Steady work. Apply at: 

Capital Engineering & Mfg. Co. 
14600 South Lincoln S i 

Harvey, IL Ph.#706-333-3761. 
Directions: I-57 South to 147th. 
147th East 1 Mile to Lincoln. Lett on 
Lincoln. 1/8 mile and over R.R. 
traeks. Tum left into 1st driveway. 

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

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

8B 
BAKE FOR 

TH? 

K A V I N E 
350 N. Clark, Chic»go, H 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
SavaitgalĮ uždaryta 

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

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

mailto:gailute@compuserve.com
http://Chicago.IL


JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona šmulkštienė 
2711 VVest 71st Street, Chicago, Illinois 60629 

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

KAIP YRA APSKAIČIUOJAMA 
„SOCIAL SECURITY" PENSIJA 

Žmonės, kurie dar nesiren
gia eiti į pensiją, dažnai negal
voja, kaip yra apskaičiuojami 
pensijos mokėjimai ir ko jie 
gali tikėtis, išėję į pensiją. Kiti 
galvoja, kad visų pensijos yra 
vienodos ir pan. Tačiau būtų 
protinga, kad kiekvienas, ku
ris pradeda dirbti, jau nuo 
tada pradėtų galvoti ir pla
nuoti, kad jam, nors ir po dau
gelio metų, reikės išeiti į pen
siją, reikės gyventi nedirbant. 
Ar tai būtų santaupos, ar „So
čiai Security" uždirbta pensi
ja, ar privačių darboviečių 
duodamos pensijos, kiekvie
nas turėtumėme planuoti, tau
pyti ir žinoti savo ateities, 
išėjus j pensiją, pajamas. JSo-
cial Security" pensijos, kurias 
gauna daugumas žmonių, 
skaičiuoja kiekvieną jūsų už
dirbtą doleri ir pagal tai atei
tyje jums mokės pensijas. Kar
tais žmonėms atsibosta dirbti, 
jie nori pasiimti nemokamų 
atostogų, pradėti savo verslą 
ir pan. Pasitraukimas iš nuo
latinio darbo daro įtaką į jūsų 
„Sočiai Security" pensijos dy
dį. 

Koks bus jūsų pensijos dy
dis, pagal JSocial Security" ad
ministracijos įstaigą, priklau
so nuo daugelio aplinkybių. 
„Soc. Sec." administracijos 
įstaiga apskaičiuoja jūsų pen
siją, remdamasi „visu" gyveni
mo laikotarpiu, kuris praside
da paprastai, sulaukus 22 
m e l ^ k a i jūsų uždarbis yra 
aukštenis, negu tas, kurį ga
vote, dirbdami pomokyklinė-
mis valandomis. „Soc. Sec." 
įstaiga palygina jūsų uždarbį 
praeityje su šiandienine dole
rio verte. Sakysime 4,800 dol., 
kuriuos žmogus uždirbo 1962 
metais, būtų lygūs 27,648 do
leriams dabar. Po šio palygini-
mo-suderinimo „Soc. Sec." ad
ministracija parenka 35 me
tus, kai jūs uždirbote daugiau
sia pinigų, ir numeta kitus 
metus. Jei jūs dirbote tik 28 
metus per savo gyvenimą, 
„Soc. Sec." įstaiga prideda 7 
metus nulinio uždarbio (zero-
earnings), kas, žinoma, suma
žina jūsų pensiją. Jei jūs nu
stojote dirbti metus, ar dvejus, 
kai buvote arti pensijos am
žiaus, jūsų pensijai tai turės 
įtakos, nes jūs nedirbote tais 
metais, kai jūsų alga buvo 
aukščiausia. 35 metų uždarbis 
yra sudedamas ir padalina
mas iš 420 (tas skaičius reiš
kia mėnesius per 35 metus). 
Tada „Soc. Sec." pritaiko ma
tematišką formulę, kuri yra 
labai komplikuota, ir nustato 
jūsų mėnesinio pensijos čekio 
dydį. „Soc. Sec." turi formas, 
kurios gali padėti jums nu
spręsti, ar nustoti dirbti ke
letą metų yra gera idėja. Tai 
galite padaryti, prašydami iš 
„Soc. Sec." įstaigos „Personai 
Earnings and Benefit Esti-
mate Statement". Šio prane
šimo kopiją galite surasti ir 
„Soc. Sec." administracijos 
World Wide Web puslapyje 
kompiuteryje adresu: http:// 
www.ssa.gov. Tada jums rei
kia turėti „Estimating your 
Soc. Sec. Retirement Benefit 
VVork Sheet". Kopiją galite 
gauti vietinėje „Soc. Sec." 
įstaigoje ar kompiuteryje, Web 
site. 

„The Personai Earnings and 
Benefit Esti mate Statement" 
parodo jūsų metines pajamas 
visų metų, kai dirbote. Kad 
patikrintumėte, ar informacija 
teisinga, palyginkite ją su me
tinėmis W-2 formomis iš In-

ternal Revenue Service. Kai 
jau tą atlikote, įrašykite duo
menis į „work sheet" ir sekite 
nurodymus. „Soc. Sec." admi
nistracijos raštinės gali padėti 
tiems, kurie yra 50 metų ir vy
resni, kad apskaičiuotų, kaip 
darbo pakeitimas atsilieptų į 
jų pensiją. Paskambinkite į 
vietinę „Soc. Sec." įstaigą ir 
sutarkite pasimatymą. 

Jei nutartumėte pakeisti 
darbovietę, kurioje būtumėte 
mažiau apmokamas, jūsų pa
jamos būtų apskaičiuojamos 
jau minėtu būdu. Jums nebū
tų įskaičiuoti „zero-dollar 
years", kaip jie yra įskaičiuo
jami žmonėms, laikinai nu
traukusiems darbą. Bet jeigu 
jūsų uždarbio sumos būtų 
žemesnės, negu gautos anks
tesniais metais jūsų karjeroje, 
ir tai gali sumažinti jūsų pen
siją. Jei nuspręstumėte patys 
pradėti kokį verslą, jūsų gau
namas pelnas nulemtų, ar 
jūsų uždarbis bus aukštesnis, 
ar žemesnis negu anksčiau 
buvęs. Jūsų „Soc. Sec." mokė
jimai būtų pranešti „on sche-
dule SE" IRS įstaigai. 

Jei jūs, apsvarstę įvairias 
galimybes, nutartumėte tęsti 
darbą, padidintumėte skaičių 
tų metų, kai jūsų uždarbis yra 
aukščiausias, nes „Soc. Sec." 
įstaiga naudoja tuos metus, 
apskaičiuojant jūsų pensiją. 
Jūs taip pat gautumėte pro
centinį padidinimą, jei atidė-
tumėte pensijon išėjimą iki 70 
metų, kai jūs automatiškai 
pradėtumėte gauti „Soc. Sec." 
pensijos čekius. 

Yra dar viena galimybė: 
išeiti į pensiją, bet dirbti. Jei 
esate tarp 62 ir 65 metų, tu
rite teisę uždirbti iki 8,640 do
lerių kasmet, neprarandant 
„Soc. Sec." pensijos didumo. 
Bet jei uždirbtumėte daugiau 
„Soc. Sec." atskaitytų po 1 dol. 
už kiekvienus 2 dol., uždirbtus 
per 8,640 dol. sumos. Pvz., jei 
uždirbtumėte 9,640 dol. per 
metus, 500 dol. būtų atskaity
ta. Nuo 65 iki 69 metų jūs tu
rite teisę uždirbti 13,500 dol., 
bet jei uždirbtumėte daugiau, 
jums atskaitytų po 1 dol. už 
kiekvienus 3 dol., kurie buvo 
uždirbti per 13,500 dol. Kai 
sulaukiate 70 metų, nebėr 
nustatytos uždarbio ribos, bet 
jums reikia mokėti „Soc. Sec." 
mokesčius. 

Nesvarbu, kokio amžiaus 
esate, planuokite savo gyve
nimą, dirbkite, taupykite, kad, 
išėjus į pensiją, galėtumėte ra
miai atostogauti ir poilsiauti. 

NAUJI ĮSTATYMAI IR 
PALIKIMAS 

Peržiūrėkite testamentus ir 
kitus palikimus, susipažinkite 
su naujais mokesčių įstaty
mais, kurie buvo priimti 1997 
metų vasarą. 

Jeigu jūsų testamentas ar 
kitas turto paskirstymas buvo 
padarytas prieš praeitų metų 
vasarą, dabar yra laikas juos 
peržiūrėti ir pakeisti. Pakeitę 
savo testamentą ar „trust" pa
gal naujus įstatymus, sutau
pysite daug laiko ir vargo, 
aišku, ir pinigų savo palikuo
nims bei testamento vykdyto
jams. Kai kurie pakeitimai 
yra maži, bet, prisilaikant jų, 
galite sutaupyti daug pinigų. 
Kai kurie įstatymų pakeitimai 
yra gan komplikuoti ir reika
lingi advokato peržiūrėjimo. 

Pagr indinė neapmokesti
nama palikimo suma. Vie-

mos, kuri kasmet kils, iki pa
sieks 1 milijoną dolerių 2006 
metais. Ši suma nuo 1976 
metų iki šiol buvo 600,000 do
lerių. Šis pakeitimas yra pats 
didžiausias, nes leis porai pa
likti 2 milijonus dolerių, užuot 
1.2 milijonų neapmokestina
mo turto palikuonims. 

Ta suma atrodo labai didelė, 
bet, jeigu paskaičiuosime inf
liaciją per tuos visus metus, 
tai suma turėtų būti daug di
desnė nei 1 milijonas. Tačiau 
tai vis tiek yra labai didelis 
pakeitimas ir kiekvienas tu
rėtų savo testamentus ar „li-
ving trusts" sutvarkyti taip, 
kad galėtų nurašyti visą leis
tiną palikimo sumą. Taip pat 
testamentas turėtų būti sura
šytas bendromis frazėmis, o 
ne nustatytomis sumomis, 
nes, keičiantis įstatymams, 
keičiasi leidžiamos neapmo
kestinamos sumos. Turėtumė
te atkreipti dėmesį ir į tai, jei
gu jūs ir jūsų sutuoktinis turi
te turtą padalinę per pusę ats
kirai, kad galėtumėte pasi
naudoti kuo didesniu nura
šymu, dabar laikas tai per
žiūrėti. Pagal dabartinį įstaty
mą, sutuoktiniai gali palikti 
vienas kitam visą turtą ir ne
mokėti palikimo mokesčių. 
Net ir tada, kai turtas yra la
bai didelis. Bet jei sutuokti
niui paliktas turtas viršija 
neapmokestinamą palikimo 
sumą, jam mirus, Dėdė Šamas 
pasiims mokesčius už turtą, 
kuris viršija pagrindinę atlei
džiamą sumą. Dėl to daugu
mas turtingų žmonių padalina 
savo turtą ir sudaro įvairius 
„trusts", pvz., credit-shelter 
(arba apeinantį) trust. Tokiu 
būdu užuot 600,000, jie gali 
palikuonims palikti 1.2 milijo
nus neapmokestinamų dole
rių. 

Labdaringas atlikusių pi
nigų „trust" (charitable re-
mainder trusts). Tai yra vie
nas būdų palikti pinigus 
labdarai, o kol esate gyvas, 
naudoti tuos pinigus ir jų 
įplaukas pragyvenimui. Pvz., 
jus sudarėte 100,000 dolerių 
labdaringą atliksiančių pinigų 
„trust" (charitable remainder 
trust), juos investavote taip, 
kad gautumėte 7% metinių 
pajamų, ir dokumentus sut
varkėte taip, kad gautumėte 
tų pinigų 7% metinę pensiją. 
Kada mirsite, bus palikę 
100,000 dolerių labdarai. Ši
tas palikimo būdas jums lei
džia sumažinti palikimo mo
kesčius, tais pinigais uždar
biauti, nemokėti už uždarbį 
mokesčių (capital gains) ir 
nurašyti nuo palikimo pini
gus, kuriuos perkėlėte į tą 
„trust". Prieš naujų įstatymų 
išleidimą, praeitą vasarą ne
buvo pasakyta ir nebuvo kon
troliuojama, kokią sumą to 
„trust" jūs galite naudoti meti
nei pensijai ir kiek iš tikrųjų 

turi būti palikta labdarai. 
Taip, kad labdaringo atlikusių 
pinigų „trust" sudarytojas ga
lėjo, sakykime, imti iš „to 
trust" metinę pensįją, lygią to 
„trust" 30%, nors iš tikrųjų to 
„trust" pinigai uždirbo tik 7% 
metinių pajamų. Mirus tam 
„trust" sudarytojui, dažnai 
labdarai likdavo mažiau nei 
vienas procentas paliktos su
mos. 

Pagal naują įstatymą, kuris 
įsigaliojo 1997 metais liepos 
28 d., labdaringas „trust" turi 
būti sudarytas taip, kad, mi
rus sudarytojui, labdarai liktų 
mažiausiai 10% pagrindinės 
sudarytos „trust" sumos. 

Atšaukimą* gyvasis „trust" 
(revocable living trust). Šis 
turto palikimo būdas gali su
prastinti jūsų turto pervedimą 
— perdavimą palikuonims. 
Pervedant į „living trust", tur
tas po jūsų mirties automa
tiškai atitenka palikuonims ir 
jiems nereikia eiti per teismą 
(probate). Nors tas „trust" pa-

troliuoti, pakeisti ar išardyti. 
Jūs galite būti to „trust" val
dytojas (trustee), o jūsų pas
kirtas valdytojas, kada jūs pa
sidarote nepajėgus ar miršta
te, automatiškai perima to 
turto valdymą — administ
ravimą. Priešingai testamen
tui, kuris jums mirus pasidaro 
atviras dokumentas, „trust" ir 
toliau pasilieka privatus doku
mentas. Nors atrodo papras
tai, tačiau „trust" sudarymas 
ir jo valdymas dėl įvairių tech
niškų dalykų gali būti labai 
komplikuotas. Nauji įstatymai 
kai kuriuos dalykus, sudarant 
„living trust", suprastino, ta
čiau vis tiek šis palikimo bū
das yra komplikuotas ir reika
lauja patyrusio advokato pa-
ga 

Mūsų žmonės sunkiai dirba, 
taupo, sukrauna turtus, ta
čiau daug jų nepasirūpina to 
turto palikimu. Nei vienas 
negyvensime amžinai, todėl 
visi turime pasirūpinti protin
gu turto sutvarkymu. Žmonės 
sukrauna didelius turtus, bet 
pagaili kelių dolerių advoka
tui tuos turtus reikiamai su
tvarkyti ir dėl to dažnai daug 
ar viską praranda. Mes tu
rime daug gerų lietuvių advo
katų, kurie gali padėti jūsų 
turto palikimą reikiamai sut
varkyti. Bet neatidėkite tai ry
tojui, kuris dažnai niekada 
neateina. Darykite tai šian
dieną! 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago "Vibune", 97.12.19. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1998 m. sausio 17 d. 

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

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS - DAIMID 
F U N E R A L 

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 908) 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

PROVKHNG BURIALS AND SHIPMENT TO UTHUANIA 
4330 So. CalHbrnia 4605 So. Hermitage 

ALLPHONES 
1-773-523-0440 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS R O A D 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

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

CICERO 5940 W. 35 ST. 
LEMONT12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

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

ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-476-2345 

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

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 1424 S. 5 0 AVENUE 
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 

CHICAGO, 6 8 0 1 BELMONT 
ALLPHONES 

1-708-652-5245 

nas didžiausių pakeitimų yra 
pakeitimas pagrindinės neap- sidaro jūsų turto savininkas, 
mokestinamos palikimo su- tačiau jūs turite teise jį kon-

DAVID GAIDAS. Jr. 
AND FAMILY 

GAIDAS-PALOS 
FUNERAL HOME 
KALBAME LIETUVIŠKAI 

PALOS HILLS 
11028 S. Souttnvest Hwy. 

(OTHER LOCATIONS AVAILABLE) 

1 -708-974-4410 

MARIAUS BUIVYDO LAIDOTUVIŲ PASLAUGOS 
Pilnas visokio pobodžio laidotuvių sutvarkymas* 

Palaikų perkėlimas perlaidojant Lietuvoje. 
Reikalingi dokumentai gali boti sutvarkyti pas jus namuose. 

'Laidotuvės pravedamos lietuviškomis tradicijomis* 
Laidotuvių narnai patogiose vietose. 

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

P.O. Box 27 
Lemont, IL 60439 

A.tA. 
IGNAS RUGINIS 

Gyveno Cicero, IL. 
Mirė 1998 m. sausio 15 d., 2:45 p.p. sulaukęs 80 metų. 
Gimė Lietuvoje, Mažeikių apskrityje, Žaventų kaime. 

Amerikoje išgyveno 37 m. 
Nuliūdę liko: žmona Janina, sūnūs: dr. Algis, marti 

Cindy, dr. Raimundas, marti Jenette ir Vyts Ruginis; 
šeši anūkai; sesuo su šeima Lietuvoje. 

Velionis pašarvotas sekmadienį, sausio 18 d. nuo 3 iki 9 
v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer 
Ave (arti Derby Rd.). 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, sausio 19 d. iš Šv. 
Antano bažnyčios, Cicero, IL, kurioje bus atnašaujamos 
10 vai. ryto šv. Mišios už velionį. Po Mišių velionis bus 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines ir draugus dalyvauti 
šv. Mišiose ir atvykti į kapines. 

Nuliūdę: žmona, s ū n ū s , marčios, a n ū k a i , sesuo 
i r k i t i giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald M.Petkus, tel. 800-994-7600. 

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
EUGENIJUS LIKANDERIS 

Š.m. sausio 24 d. sueina vieneri metai, kai mirė mūsų 
brangus ir mylimas Tėvas, Senelis ir Brolis. 

Minint šią liūdną sukaktį, šv. Mišios už jo vėlę bus 
aukojamos Tėvų Jėzuitų koplyčioje š.m. sausio 24 d., 
šeštadienį, 9:30 vai. ryto. Po Mišių bus maldos Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Kviečiame visus a.a. Eugenijaus d r a u g u s , ar t i 
muos ius ir p a ž į s t a m u s dalyvauti šv. Mišiose i r 
prisiminti jį maldose. 

Liūdintys vaikai: K r i s t i n a , Rita i r A n d r i u s s u 
še ima , brol is J u r g i s L i k a n d e r i s su še ima . 

Mylimai Motinai 

A.tA. 
ONAI BERTAŠIENEI 

mirus, liūdinčius SIGITĄ ir JUOZĄ UŽUPIUS bei 
kitus artimuosius užjaučiame ir kartu liūdime. 

Buvę mokslo draugai: 
Stefa Kisielienė 
Andrius Kolis 
Regina Latožienė 
Irma Laisvėnaitė 
Gražina ir Benius Mačiuikos 
Anatolijus Milūnas 
Milda Rukuižienė 
Dana Stankaitytė 
Stasė Ulozienė 
Lee Valiūnienė 
Roma Vyšnia 

Brangiai Mamytei 

A.tA. 
ONA BERTAŠIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukteris , mūsų komi
teto narę NIJOLĘ MASKELIŪNIENE, jos šeimą ir 
SIGUTĘ ir JUOZĄ UŽUPIUS. 

Lietuvos Našlaičių globos komitetas 

Mūsų mielam šeimos draugui 

A.+A. 
DR. VYTAUTUI RĖKLIUI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai 
VILMAI, dukrai DALIAI, žentui VYTAUTUI ir anū
kams ARUI ir ALEKSU! bei kitiems giminėms 

Lilė. Ignas ir Vidas Juzėnai 
Lisa Bogner 

http://
http://www.ssa.gov
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Išleistuvės, išrinktajam 
prezidentui Valdui Adamkui 
ir p. Almai išvykstant į Lie
tuvą, ruošiamos Willowbrook 
pokylių salėje, 8900 S. Archer 
Ave. \Villow Springs, IL, sau
sio 25 d., sekmadienį, 7 vai. 
vak. Informacijai ir dėl bilietų 
teirautis telefonais: 630-243-
8000 arba 630-834-2906. Vi
suomenė kviečiama gausiai 
dalyvauti. 

Valdo Adamkaus 
kampanijos komitetas 

Kauno arkivyskupas — 
metropolitas Sigitas Tam-
kevičius sausio 21 d., trečia
dienį, 2 vai. p.p. lankysis Vy
resniųjų lietuvių centre, „Sek
lyčioje", susipažinti su išeivi
jos lietuvių labdaros organiza
cijų veikla ir pagalba Lietuvai. 
Ta proga arkivyskupas sutiko 
pabendrauti su „Seklyčios" 
lankytojais. Maloniai kviečia
me visus gausiai dalyvauti, 
artimiau susipažinti ir paben
drauti su gerb. svečiu arkiv. 
Sigitu Tamkevičium. Nepra
leiskite retos progos, dalyvau
kite patys ir draugus pakvies
kite. Atvykite! 

BALFo Cicero skyriaus 
valdyba kviečia \ metinį susi
rinkimą, kuris vyks sausio 25 
d., sekmadienį. Kun. Kęstutis 
Trimakas 11 vai. ryto aukos 
šv. Mišias už gyvus ir miru
sius aukotojus Šv. Antano pa
rapijos bažnyčioje. Mišių metu 
giedos solistė Laima Stepai-
tienė ir parapijos choras, va
dovaujamas Marijaus Prapuo
lenio. Tuoj po pamaldų parapi
jos salėje bus užkandis ir po to 
vyks susirinkimas. Valdyba 
prašo visus narius ir aukoto
jus gausiai dalyvauti pamal
dose bei susirinkime. 

Union League Club of 
Chicago rengia susitikimą su 
išrinktuoju Lietuvos preziden
tu Valdu Adamkum ketvirta
dienį, sausio 22 d.. Union 
League Club of Chicago, 65 W. 
Jackson Blvd, Chicago, IL 
60604 patalpose. Pradžia 
11:30 vai. r. Rezervacijų reika
lais kreiptis į „Public Affairs 
Office, tel. 312-435-5946. 

Išrinktasis Lietuvos pre
zidentas Valdas Adamkus į 
Čikagą atskrenda sekmadienį, 
sausio 18 d., 4 vai. p.p. KLM 
oro linija, skrydis 611, O'Hare 
International Terminai N r. 5. 

Pedagoginis lituanisti
kos institutas, kartu su 
Čikagos lit. mokykla, sutiks 
išrinktąjį Lietuvos preziden
tą Valdą Adamkų sausfo 
24 d., šeštadienį, 11 vai. r., 
Jaunimo centro mažojoje 
salėje. Prašomi dalyvauti ne 
tik dabartiniai PLI studentai, 
bet ir visi buvusieji instituto 
studentai. 

Lietuvos Vyčiu 36 kuo
pos, veikiančios Brighton Par
ke, susirinkimas šaukiamas 
sausio 19 d., pirmadienį, 7:30 
vai. vak., Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos mokyk
los salėje. Visi nariai ir norin
tieji įsijungti į kuopos veiklą 
kviečiami atsilankyti. Po susi
rinkimo bus kavutė. 

JAV LB Brighton Parko 
apylinkės narių metinis su
sirinkimas šaukiamas sausio 
25 d., sekmadienį, tuojau po 
10 vai. r. Mišių, Marijos Ne
kalto Prasidėjimo parapijos 
mokyklos salėje, 4420 S. Fair-
field. Visi LB nariai ir apy
linkės lietuviai kviečiami da
lyvauti. 

A-a. Prano Zailsko mirties 
10 metų sukakties dieną, 
trečiadienį, sausio 21 d., 9 vai. 
ryto, Jėzuitų koplyčioje bus 
atnašaujamos šv. Mišios už jo 
ir jo žmonos a.a. Onos sielas. 

Ateikite į religini kon
certą, dvasiniai pailsėti ir pa
siklausyti gražių giesmių. 
„Pasiaukojau... Dievui, Arti
mui ir Tėvynei "— sausio 18 
d., 3 vai. p.p. Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčioje. 
Bus proga išgirsti Virginijos 
Bruožytės-Muliolienės gražų 
balsą bei „Dainavos" an
samblį. Koncerte bus ir or
kestrantų palyda. 

IŠ AL.T.S-GOS VEIKLOS 

Amerikos Lietuvių tautinės 
s-gos valdybos posėdyje. įvy
kusiame 1997 m. gruodžio 
mėn. ALTo patalpose Jaunimo 
centre, naujuoju valdybos pir
mininku išrinktas Petras Bu-
chas. Jis yra gerai žinomas vi
suomenininkas ir ilgametis 
ALTs-gos veikėjas. Kiti valdy
bos nariai pasiskirstė pareigo
mis taip: Stasys Briedis — vi
cepirmininkas, dr. Laima Ši-
mulienė — sekretorė ir Oska
ras Kremeris — iždininkas. 

Posėdyje nutarta ALTs-gos 
rengiamą Nepriklausomybes 
atstatymo — Kovo 11 dienos 
minėjimą šiais metais ruošti 
sekmadienį, kovo 8 d. Pasau
lio lietuvių centro patalpose, 
Lemonte. 

Numatyta, Amerikos Lietu
vių tautinės s-gos dvidešimt 
penktąjį seimą rengti š.m. 
lapkričio mėn. St. Petersburg 
Beach, FL. Seimą sutiko glo
boti ALTs-gos St. Petersburg 
skyriaus valdyba, vadovauja
ma pirmininko Juozo Šulaičio. 
Pagal ALTs-gos įstatus, sei
mas renkasi ne rečiau kaip 
kas dveji metai, šaukiamas 
sąjungos valdybos. 

S.B. 

Čikagos pietvakarių gy
ventojai, susirūpinę apylin
kės likimu, neseniai buvo su
sitikę su įvairiais miesto pa
reigūnais ir verslininkais pasi
tarti saugumo reikalais. Pana
šus susitikimas namų savinin-
kystės reikalais ruošiamas an
tradienį, sausio 20 d.. 4 vai. 
p.p. LaSalle banko patalpose. 
5500 S. Kedzie Ave. (pirmame 
aukšte). Susirinkimo metu 
vienas laimingas asmuo lai
mės sniego valymo mašiną 
(„snowblower"), kurį padova
nojo First Chicago bankas. Šį 
susirinkimą šaukia Čikagos 
Pietvakarių organizavimo pro
jektas. Visi kviečiami daly
vauti ir parodyti, kad esame 
susirūpinę savo apylinke. 

Sausio 18 d., tuoj po Mišių 
Pal. Jurgio Matulaičio misijoje 
(apie 12 vai.), Pasaulio lietu
vių centro didžiojoje salėje ga
lėsime pasivaišinti skaniais 
cepelinais, kava ir pyragai
čiais. 

1998-ji metai pasveikino susirinkusius „Seklyčioje" trečiadienio popietės 
programoje. Su linkėjimais ir gražia šypsena — Patrikas Gladstein ir jo 
mamvte Alina. 

CICERO LIETUVIAI 
SVEIKINO PREZIDENTU 

TAPUSI V. ADAMKŲ 
Sausio 11 d. po lietuviškų pa

maldų Šv. Antano bažnyčioje, 
buvusios pradžios mokyklos 
pastate susirinkusieji tautie
čiai (o jų. nepaisant šalto oro, 
buvo stebėtinai daug', pakėlė 
šampano taures ir tokiu būdu 
pasveikino naujai į Lietuvos 
prezidento postą išrintąjį dau
gumos čia buvusių gerą pa
žįstama — Valdą Adamkų. 

Šį kartą vietoje negalėjusio 
čia dalyvauti programos vedėjo 
dr. Petro Kisieliaus, jai vadova
vęs veiklus vietos Lietuvių 
Bendruomenės ir kitų organi
zacijų veikėjas Kostas Dočkus. 
Jis pažymėjo faktą, kad jam 
kartu su išrinktuoju buvo pro
ga 1958-siais baigti Illinois 
Technologijos institutą nors ir 
skirtingos inžinerijos klasėse. 

Atrodo, kad visi. net ir tie, 
kurie prezidentinės kampani
jos pradžioje stipriai rėmė Sei
mo pirm. prof. Vytauto Lands
bergio kandidatūrą ir jam ak
tyviai rinko pinigus, buvo pa
tenkinti Valdo Adamkaus per
gale, kurią čia viešai „aplaistė" 
ir įrodė savo pritarimą, gal ir 
nelaukto kandidato pergalei. 

Po šios, gal linksmosios, da
lies. K. Dočkus žodi suteikė bu
vusiam ciceriečiui dr. Arvydui 
Žygui, jau ilgesnį laiką gyve
nančiam Lietuvoje. Jis pana
šiame susirinkime lietu
viams jau yra kalbėjęs kiek vos aukštosiose mokyklose, vei-
anksčiau — tuoj pat po Kalėdų, kęs jaunimo organizacijose, o 
Tačiau šį kartą jo pokalbio šiuo metu studijuojantis Kauno 
tema buvo kiek skirtinga. tarpdiecezineje kunigų semi-

Cicero lietuviams kalba iš Kauno atostogoms Čikagon sugrįžęs Arvydas 
Žygas Kairėje sėdi Kostas Dočkus, dešinėje - Algirdas Bikulčius 

Nuotr Ed. Šulaičio 
Jo pranešimo tema buvo apie nanjoje. gerai pažįsta Lietuvos 

Lietuvoje gyvenančiųjų tau- žmones, o ypač jaunimą, tad 
tiečių dvasinį ir materialinį galėjo visas savo žinias vaiz-
skurdą. vargstančius vaikus, džiai perteikti. Kai kurie klau-
ieškančius išsigelbėjimo sąvar- sytojai net buvo sugraudinti tų 
tynuose. Jis savo žodžius pai- pasakojimų vaizdais ir pa-
liustravo nuotraukomis iš te- vyzdžiais. 
vynės, o taip pat ir erotinės Iš Kavos klubo kasos kal-
spaudos pavyzdžiais, atkrei- betojui čia buvo įteikta 100 do-
piant dėmesį ir į moralinį nuo- lerių, prašant šią paramą nuk-
smūkį mūsų tautiečių tarpe šių 
dienų Lietuvoje. 

Kalbėtojas yra dėstęs Lietu-

SUSITIKIMAS SU 
NAUJAIS METAIS 
„SEKLYČIOJE" 

Sausio 7 d. (trečiadienį) vyr. 
lietuviai susirinkom „Seklyčio
je" švęsti Naujųjų metų. Po
būvį pradėjo mūsų mieloji glo
bėja E. Sirutienė, palinkė
dama geros sveikatos ir visų 
norų išsipildymo. Sakė, kad 
senatvėje laikas bėga greit, tie 
dvylika mėnesių, iš kurių su
sideda metai, praskrenda lyg 
paukščiai. Nenuostabu, kad 
pensininkai (ir net dar į pen
siją neišėję) dažnai užmiršta, 
kokia diena — eina pasižiūrėti 
į kalendorių ar „Draugą". 

Taigi, susirinkom į „Sekly
čią", ir ne lik sutikom, bet ir 
susitikom su N. metais, ku
riuos taip puikiai suvaidino iš 
Kauno atvykęs ketverių ir 
pusės metų amžiaus Patrikas 
Gladstein. Vaikinukas buvo 
pasipuošęs šauniai ir „kava
lieriškai" (net ir su cilinderiu), 
bet visus mus labiausiai suža
vėjo gražiai lietuviškai pasa
kydamas Jabas visiems!" ir 
palinkėdamas sveikų bei lai
mingų Naujųjų metų. Jis dai
liai rankele mojavo susirinku
siems ir visų mamyčių ir 
močiučių širdys ištirpo, kai 
pamatėme, kad šypseną lydi 
duobutė dešiniame skruoste
lyje. Šiuo metu tai ..motiniš
kasis kontingentas" tirpsta, 
bet kas dėsis, kai „Naujieji 
metai", t.y. Patrikas į vyrus 
išeis... Na. bet čia jau ne mūsų 
rūpestėlis. Patriką atlydėjo 
mamytė Alina ir močiutė Bi
rutė (kuri dirba „Seklyčios" re
storane). 

E. Sirutienė už tokį gražų 
pasirodymą apdovanojo Pat
riką didele dėže saldainių Ir 
paaiškino, kad nuo saldainių 
vaikai laba: greit auga (su tuo 
pasakymu dr. J. Adomavičius 
tikrai nesutiks, bet gal dėl to 
ir nesipyksim..). 

Pobūvio dalyvių nuotaika 
buvo labai pakili, jautėmės la
bai laimingi, nes įvyko dar 
vienas stebuklas ir turim į 
prezidentus išrinktą, visiems 
mums gerai žinoma, tikrą lie
tuvį Valdą Adamkų, kuris nei 
Lietuvos, nei lietuvių kalbos 
niekad neatsižadėjo ir neat
sižadės. Visi pasirašėm sveiki
nimo kortelėje, kurią E. Siru
tienė pasiųs V. Adamkui, pir
ma išsiaiškinus kaip pridera 
ir privalu kreiptis į būsimą 
prezidentą. 

Nors V. Adamkui „broliai 
re.pt. Lietuvos vargstančiam , i e t u v a i c i a i - V i l n i u j e , prieš jį 
jaunimui. Teko matyt., kad ir d e m o n s t r u o d . , m i Ir A a u k e 
pavieniai tautiečiai jam įteikė Y a nkee. go home!". bet mes 
aukų skirtų šiam reikalu,. ^ ^ d a r t c b o s a m e lietuviais 
Netrukus dr. Arvydas Žygas r t o k i e b f l t u m e H k ę i r m 6 n u . 
vėl gr,žta Lietuvon. , 5Q gyvendami) ir 

stilium" kreipsimės „Our dear 
Adamkus"? 

Kostas Ramanauskass su 
žmona Anele ir Liucija Vit
kiene atliko puikią muzikinę 
programą (už tai buvo apdova
noti gėlėmis). Jie pirmiausia 
pagrojo maršą V. Adamkui, o 
paskui buvo speciali polka Ju
zei ir Jonui Žebrauskams pa
gerbti. Liucija Vitkienė padai
navo „Rožę" E. Sirutienei, 
„Svajonę", F. Stroliai ir „Pu
šelę" O. Lukienei. Be to, L. 
Vitkienė atliko daug roman
tiškų dainų, palydint K Ra
manauskui akordeonu ir pati 
sau smuiku pritardama. Pro
gramos atlikėjai vaišino susi
rinkusius vynu, — tai pake
lėm taures už V. Adamkų ir 
linkėjom viso geriausio atei
nančiais metais Lietuvai, nau
jam prezidentui ir kad „Sek
lyčia" toliau gyvuotų visų „pa
gyvenusių" lietuvių labui. Po
būvį baigėm daina „Žemėj Lie
tuvos ąžuolai žaliuos". 

Emilija J. Valantinienė 

SKELBIMTAI 
x Džiaugėsi Balys Sruoga 

pavasariu,rašydamas, „Supa
si, supasi lapai nubudinti; 
šnarasi, šnekasi vėjo pajudin
ti,..." Tačiau Stutthofo koncen
tracijos stovykloje vyravo ki
tos nuotaikos — „Lageryje 
miršta žmonės... Kiekvienas 
įžengiąs į jį, yra jau faktinai 
pasmerktas mirti, — anksčiau 
ar vėliau. Nuolatinis badas, 
mušimas, sunkus, ilgas dar
bas, nebuvimas poilsio naktį, 
parazitai, tvankus dvokiantis 
oras... Mirtis gresia kiekvie
name žingsnyje". Šie Balio 
Sruogos žodžiai tinka tiek na
cių, tiek komunistų koncen
tracijos stovykloms. Rašytojo 
Balio Sruogos minėjimas bus 
sekmadienį, sausio 25 d., 
3:00 vai. p.p. Jaunimo cent
re, su akademine ir menine 
programa. „Saulutė", Lietuvos 
vaikų globos būrelis, maloniai 
kviečia visuomenę atsilankyti 
ir praleisti valandėlę prisi
menant mūsų žymų rašytoją 
Balį Sruogą. Bilietai iš anksto 
gaunami „Seklyčioje" ir JLion 
Frame Gallery", Lemonte. 

(sk) 

x „Saulutė", Lietuvos vai
kų globos būrelis, dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, vai
kams su negalia bei daugia
vaikėms šeimoms Lietuvoje. 
Aukotojai: Ona ir Vaclovas 
Mikuckiai — $240 tęsia meti
nę paramą našlaitei; Algis Vo
sylius — $90 suaukota a.a. jo 
mamos Stasės Vosylienės at
minimui (L. R. Šmulkščiai, M. 

E. Š. npgi kortelėje „amerikonišku Černiūtė, D. J. Gvidai); Algis 

Ostis — $50 suaukota a.a. jo 
tėvo Marijono Ostrausko atmi
nimui (G. V. Damijonaičiai, M. 
Kusak); Danutė Dirvonienė — 
$320 suaukota jos mamos a.a. 
Apolonijos Koklienės atmini
mui (D. A. Dulksniai, I. P. 
Lukoševičiai, R. V. Lukai, L. 
Jarašunienė, R. L. Venclovai, 
D. D. Siliūnai, R. T. Rudaičiai, 
B. Vindašienė, A. Dundzila). 
„Saulutė" dėkoja už aukas ir 
reiškia nuoširdžią užuojautą 
velionių artimiesiems. Labai 
ačiū! „Saulutė", 419 Weid-
ner Rd., Buffalo Grove, IL 
60089. Tel. (847) 537-7949. 

(sk) 
x A-a. Adolph Mali, miru

sio Columbia,MD, šviesų atmi
nimą pagerbdami, jo artimieji 
draugai aukojo Lietuvos naš
laičiams: $35 — Gordon ir 
Jane Allen; $25 — Frances 
ir Alfred Robertą; William 
ir Gertrude Kelly; Jean No* 
ble; Lucile ir Richard Wal-
ker; $20 — Mary Befacchia; 
Daiva Orentas. Reiškiame 
užuojautą velionio artimie
siems, o aukotojams našlaičių 
vardu dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos" komite
tas, 2711 W. 71 St., Chicago 
IL 60629. 

(sk) 
x Lithuanian Mercy Lift 

nuoširdžiai dėkoja p. Stepha-
nie Laucius, Elizabeth, NJ, už 
$500 auką. Jūsų gausi auga 
palengvins sergančiųjų kan
čias. 

(sk) 
x Lietuvos Muzikos aka

demijos studenčių smuiki
ninkės Ulijo8 Rekašiūtės ir 
pianistės Linos Sidabraitės 
koncertas bus trečiadienį, sau
sio 28 d., 2:00 vai. p.p. Or-
mond Beach, Florida, Prin
ce of Peace salėje ant Nova 
Road. Ruošia Daytona Beach 
„Saulutės", Lietuvos vaikų 
globos būrelio, skyrius. Visi 
apylinkės lietuviai kviečiami. 
Dėl informacijos skambinti 
Birutei Kožicienei (904) 
756-4971. 

(sk) 
x „Širdelių sūkurys", Pa

saulio lietuvių centro didžio
joje salėje, šeštadieni, vasario 
7 d., 6:30 v.v. Jei nusibodo 
žiemos šalčiai, ilgos juodos 
naktys, atvykite į džiaugsmin
gą „Širdelių sūkurį", kur pa
siklausę Dainavos vyrų okte
to, pasigardžiavę Aldonos Šo-
liūnienės patiekalais, smagiai 
pasišokę pajusite širdyje šilu
mą ir skaidrią nuotaiką rem
dami PLC mažosios salės re
montą. Rezervacijas priima 
Daina Siliūnienė, tel. (630) 
852-3204. 

(sk) 

x Pranas G. Meilė, CPA 
sąžiningai užpildo Income Tax 
formas. Dabartiniai pajamų 
mokesčių įstatymai žymiai ap
sunkino ir ateityje apsunkins 
metinį mokesčių formų užpil
dymą. Skambinkite: 708-424-
4425, adresas: 4931 W. 95 St., 
Oak Lawn, IL 

(sk) 

x A. a. Motinos Kazės Ste-
ponkaitės O'Neil atminimą 
pagerbdamas, sūnus James 
J. O'Neil, Scranton PA, at
siuntė $150 — vieno Lietuvos 
našlaičio metinę paramą. 
Reiškiame užuojautą netekus 
mamos ir dėkojame už auką! 
„Lietuvos Našlaičių glo
bos" komitetas, 2711 W.71 
St., Chicago, IL 60629. 

(sk) 
x „PENSININKO" žurna

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

įsk) 

x Lithuanian Mercy Lift 
nuoširdžiai dėkoja aukoto
jams: Aldonai Rimas $300 ir 
Daliai ir Martynui Trakiams 
$250 už dosnias aukas. Jūsų 
aukos padės LML toliau tęsti 
reikalingą darbą. (s^ 

x Prieš užsisakydami pa
minklą, aplankykite St. Ca-
simir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, brėži
nius. Prieš pastatant pamink
lą, galėsite apžiūrėti ir įsiti
kinti, kad jis padarytas, kaip 
buvo jūsų pageidauta. Sav. 
Lilija ir Vilimas Nelsonai. 
Tel. 773-233-6335. 

(sk) 
x Galiu padėti legaliai 

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

(sk) 
x DĖMESIO! VIDEO APA

RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išvers
ti video įrašus iš Lietuvoje 
naudojamos PAL sistemos į 
amerikietiškąją NTSC ir at
virkščiai, kreipkitės į INTER-
VIDEO 3533 S. Archer Ave., 
Chicago, IL 60609. Tel. 773-
927-9091. Sav. Petras Ber
notas. 

x Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

(sk) 
x Dėmesio, lietuviai! Nau

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

(sk) 
x BALTIC MONUMENTS, 

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

(sk.) 
x Automobilio, namų ir li

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

(sk) 
ADVOKATAS 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S. PuUski Rd.. Chicago. IL 60629 

(1 /2 bl i tiaure nuo Balzeko muziejaus) 
Tel.: 773-582-4500 

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

Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinė* bylos 

mmĖMmMmšmmm 
Chicago, BL. 80839 

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

SeJtad. 9v.r.iki lv.p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4636 W63th Street 
Chicago, IL 00829 

(Skersai gatve* nuo .Draugo") 
TeL 778-284-0100 

Valandai pagal «naitarimą 

ADVOKATAI 
LJtane A LFeyman 

40 metų patirtis ir profesionali 
pagalba imigracijos bei kitose 
teisinėse srityse 
SaTUSjteebar Ave, CMcaaa, IL 90832. 
Tel. 847-381-7836 (kalbame lietu
viškai: Mes jūsų paslaugoms 24 vai 
per parą. 1 d. per savaite 
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