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Po prezidento rinkimų — 
nesutarimai tarp liberalų ir 

centristų 
Vilnius, sausio 30 d. (BNS) valdybos pirmininko itin ne-

— Centristai apkaltino libe
ralų valdybos pirmininką Al
vydą Medalinską politinės eti
kos nepaisymu, samprotau
jant apie portfelių dalybas 
pertvarkomame ministrų ka
binete. 

A. Medalinskas spaudos 
konferencijoje ketvirtadienį, 
be kita ko, pareiškė, kad libe
ralai „neketina stovėti nuo
šalyje ir žiūrėti, kaip konser
vatoriai, krikdemai ir centris
tai nepasidalina portfelių 
naujojoje vyriausybėje" ir pa
sisiūlė j iems tarpininkauti . 

Centristai šį pareiškimą 
įvertino kaip „išpuolį prieš 
Centro sąjungos vadovus". 

„Jeigu tai nėra apgailėtina 
A. Medalinsko klaida, pažei
džianti elementariausias poli
tikos etikos normas, tada, ma
tyt, tai tektų laikyti liberalų 

draugišku žingsniu Centro 
sąjungos atžvilgiu", sakoma 
penktadienį paskelbtame Cen
tro sąjungos pareiškime, kurį 
pasirašė partijos vadovas Ro
mualdas Ozolas. 

Centristai pakartojo nuo
statą, kad vyriausybę reikia 
atnaujinti, tačiau šio ragini
mo nesieja su postais Centro 
sąjungos nariams. 

„Manipuliavimas pavardė
mis, pačiam A. Medalinskui 
skirstant centristus į ministrų 
postus, gali būti suprastas tik 
kaip bandymas kompromituo
ti konkrečius asmenis", rašo 
R. Ozolas. 

Patį R. Ozolą A. Medalins
kas spaudos konferencijoje 
siūlė skirti kultūros ministru, 
o centristų vicepirmininką 
Egidijų Bičkauską — vidaus 
reikalų ministru. 

Būsimasis prezidentas 
susipažino su Lietuvos 

diplomatija 
Tiriamas sovietų genocidas 

Mažojoje Lietuvoje 
Klaipėda, sausio 30 d. 

(BNS) — Klaipėdos apygardos 
prokuratūra pradėjo rinkti in
formaciją apie sovietų kariuo
menės veiksmus Mažojoje Lie
tuvoje, kurie galėtų būti ver
tinami kaip genocidas. 

Gavus duomenų apie gali
mus tokius veiksmus dabarti
nėje Lietuvos teritorijoje, būtų 
sprendžiama, ar yra pagrindo 
kelti baudžiamąją bylą dėl ge
nocido. 

Informacija apie genocidą 
Mažosios Lietuvos dalyje, kuri 
yra dabartinėje Karaliaučiaus 
srityje, būtų perduota Rusijos 
teisėsaugos institucijoms. 

Istorikų duomenimis, per II 
pasaulinį karą naciams atsi

traukus ir sovietų kariuome
nei perėmus Mažosios Lietu
vos žemes, maždaug 1.2 mln. 
žmonių buvo nužudyta ir iš
tremta. 

Rusijos administruojamame 
regione, kuris istoriškai vadi
namas Mažąja Lietuva, nuo 
seno gyveno daug lietuvių. 

Informacija pradėta rinkti 
Generalinės prokuratūros nu
rodymu, atsiliepiant į Seimo 
nario Stanislovo Buškevičiaus 
raginimą teisiškai įvertinti so
vietų kariuomenės elgesį Ma
žojoje Lietuvoje 1944-1955 
metais ir nustatyti, „ar jame 
yra genocido nusikaltimo su
dėtis". 

Vilnius, sausio 30 d. (BNS) 
— Kuriant naują valdžios per
davimo tradiciją, išrinktasis 
prezidentas Valdas Adamkus 
penktadienį Vilniuje buvo su
pažindintas su Užsienio rei
kalų ministerijos vadovybe. 
Tačiau susitikimo metu Lietu-

nebuvo pristatyti naujojoje 
prezidentūroje dirbsiantys as
menys, su kuriais j a m tektų 
palaikyti ryšius užsienio poli
tikos klausimais. 

Ministras taip pat teigė ne
galįs pasakyti nieko konkre
taus apie spaudos užuominas, 

vos diplomatų veikla nebuvo jog į URM pereis dirbti dabar-

Visuomenės spaudimas trukdo 
panaikinti mirties bausmę 

Vilnius, sausio 30 d. (BNS) 
— Penktadienį Vilniuje įvyko 
tarptautinis seminaras „Mir
ties bausmė — bausmė visuo
menei", skirtas Jungtinių 
Tautų visuotinės žmogaus tei
sių deklaracijos 50-mečiui 
pažymėti. 

Seimo pirmininko pirmasis 
pavaduotojas Andrius Kubi
lius pasisakė prieš mirties 
bausmę ir priminė, kad jis yra 
vienas iš 42 parlamentarų, 
pasirašiusiųjų kreipimąsi į 
Konstitucinį teismą. A. Kubi
lius mano, kad dėl visuo
menes spaudimo politikams 
sunku panaikinti mirties 
bausmę. 

Sausio viduryje grupė Sei
mo narių kreipėsi į Konstitu
cinį teismą, prašydama ištir
ti, ar Baudžiamojo kodekso 
straipsnis, numatant is mir

ties bausmę, neprieštarauja 
Lietuvos Konstitucijai. 

Teisingumo ministras Vy
tautas Pakalniškis susirinku
siems teigė, kad mirties 
bausmė teisine prasme negali 
būti laikoma normalia baus
me. Jo nuomone, tai yra 
kerštas. „O smurtas gimdo 
smurtą", sakė V. Pakalniškis. 
Jis teigė, kad dėl mirties 
bausmės panaikinimo Lietuva 
nepadarė jokios pažangos ir ją 
paskatinti galėtų politikų ak
tyvumas. 

Ministro nuomone, būtina 
aplamai švelninti bausmes, 
nes dabar Lietuvoje kali dau
giau nei 13,000 nuteistųjų.- V. 
Pakalniškis pažadėjo per 5 
metus šį skaičių sumažinti iki 
7,000. 

Iš Briuselio atskrido Euro
pos parlamento nario Hadar 

Nuotr : Seimo vicppirmmink.i^ Andrius Kubiliti.-
»ak* prieš mirties bausme 

k.iirr: seminaro pasi-
• K i t u i 

Nuotr.: Apie Lietuvos užsienio politiką ir URM darbą prezidentūroje kalbasi (iš dešinės) dabartinis Lietuvos 
prezidentas Algirdas Brazauskas, būsimasis prezidentius Valdas Adamkus, užsienio reikalų ministras Algirdas 
Saudargas bei URM atstovai. <Eltai 

ciją, nes pagal 1992 metų 
Konstituciją, pirmą kartą 
keičiasi prezidentai — nauja
sis prezidentas perima šį di
delį aparatą", pastebėjo di
plomatijos vadovas. 

„Aš ypač akcentavau dauge
lio žmonių sukauptą paty
rimą", sakė A. Saudargas. Pa
sak jo, išrinktasis prezidentas 
susitikime neišgirdo ir jokių 
paslapčių. 

V. Landsbergį 
rinkimuose 

dosniausiai rėmė 
jo partiečiai JAV 
Vi ln iu s , sausio 29 d. (BNS) 

— Ketvirtadienį Vyriausiajai 
rinkimų komisijai pateiktoje 
galutinėje finansinėje rinkimų 
ataskaitoje nurodoma, kad V. 
Landsbergis savo rinkimų 
kampanijai išleido daugiau 
kaip 2 milijonus 424,000 litų. 

Jmonės, įstaigos, organizaci
jos bei asmenys V. Landsber
giui paaukojo 2 mln. 425,000 
litų, iš jų privačių asmenų au
kos sudarė 446,000 litų. 

Daugiausiai pinigų V. Lan
dsbergis gavo iš Tėvynės Są
jungos skyrių Jungtinėse 
Amerikos Valstijose — apie 
420,000 JAV dolerių. 

Daugiausia pinigų — 1 
mln. 391 litų — V. Landsber
gio štabas išleido reklamai ra
dijuje, televizijoje ir spaudoje, 
dar per 830,000 litų kainavo 
agitacinės medžiagos gamyba. 
Koncertinės V. Landsbergio 
programos kainavo daugiau 
kaip 56,000 litų. 

* P r e m j e r a s Gediminas 
Vagnorius trečiadienį kon
servatorių valdybos ir frakci
jos posėdyje pristatė Ordinų ir 
medalių įstatymo pataisą, pa
gal kurią prezidentui būtų 
įteikiamas aukščiausias Lietu
vos ordinas — Vytauto Didžio
jo ordinas su aukso grandine. 
Sausio viduryje spauda prane
šė, kad Lietuvos monetų ka
lykla skubiai kaldina tris auk
so grandines Vytauto Didžiojo 
ordinams. Aukščiausias apdo
vanojimas būtų įteiktas Algir
dui Brazauskui, naujajam pre
zidentui Valdui Adamkui ir 
Atkuriamojo bei dabartinio 
Seimo vadovui Vytautui Lan
dsbergiui. 

* įs igaliojus nau j i ems 
v i e t in io telefoninio pokalbio 
įkainiams, „Lietuvos teleko-
mas" pokalbio trukmę skai
čiuos ne sekundėmis, o mi
nutėmis. 7 centų mokestį už 1 
minutę vietinio telefrn . , po
kalbio reikės mokėti ir tada, 
jei bus kalbama trumpiau nei 
minutę. Kalbant ilgiau, bent 

analizuojama, penktadienį 
žurnalistams pareiškė Lietu
vos UR ministras Algirdas 
Saudargas. 

Informuoti žiniasklaidos at
stovus A. Saudargą įgaliojo 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas ir naujasis prezidentūros 
šeimininkas V. Adamkus. 

Ministras teigė į susitikimą 
atnešęs „visą krūvą doku
mentų", kurie atspindėjo pra
ėjusių metų UR ministerijos 
darbus. Pasak A. Saudargo, 
pokalbyje su V. Adamkumi 
buvo išryškinta integracijos į 
ES tema. 

UR ministras teigė, jog j am 

Cars padėjėja Katerina Backe, 
kuri papasakojo, jog 57 pasau
lio valstybės mirties bausmę 
panaikino visiškai, 15 — mir
ties bausmę taiko už iš
skirtinius nusikaltimus(pvz., 
karo), 27 — įstatymai numato 
mirties bausmę, tačiau 10 
pastarųjų metų ji taikyta ne
buvo. 

Seminaro dalyviams K Bac
ke sakė, jog mirties bausmė 
visuomenėje skatina žiauru
mą, ir priminė, kad jos atsi
sakymas yra viena stojimo į 
Europos Sąjungą sąlygų. 

„Paklauskime tų, kurie pasi
sako už mirties bausmę, ar jie 
ją vykdytų, ar paspaustų elek
tros kėdės jungiklį", kalbėjo 
Baltijos jūros valstybių tary
bos komisaras Ole Espersen. 
J is sakė nežinąs nė vienos 
valstybės, kuri nukentėjo, 
pradėjusi gerbti žmogaus tei
ses. 

Daugiau nei prieš metus 
Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas pasiūlė Seimui 
priimti įstatymą, kuriuo būtų 
atidėtas bausmes vykdymas 
iki priimant naująjį bau
džiamąjį kodeksą, kurio 105 
straipsnyje nustatyta, kad už 
tyčinį nužudymą sunkinan
čiomis aplinkybėmis asmuo 
gali būti baudžiamas mirties 
bausme. 

Tačiau nei ankstesnysis, nei 
dabartinis Seimas prezidento 
įstatymo projekto nesvarstė. 
Dar nėra pradėtas svarstyti ir 
naujasis baudžiamasis kodek
sas, kuriame mirties bausmė 
nėra numatyta. 

t inių prezidentūros užsienio 
politikos specialistų. 

Pasak A. Saudargo, UR mi
nisterija naujojo prezidento 
tarnybai galėtų pasiūlyti „vi
sokeriopas paslaugas", galbūt 
net ir patarėjus užsienio poli
tikos klausimais, tačiau la
biausiai patyrusius žmones jis 
išleistų „su dideliu skausmu". 
Prezidentūra kol kas neprašė 
jokių ministerijos paslaugų ir 
nekvietė URM darbuotojų į 
talką, „apie tai kalbos nebu
vo", sakė ministras. 

A. Saudargas nekomentavo 
savo įspūdžių apie išrinktojo 
prezidento užsienio politikos 
žinias. „Manęs klausiate kaip 
teisėjo, aš esu UR ministras", 
sakė jis. 

„Dabar kuriame naują tradi-

Pabrango vizos 
\ Ameriką 

Viln ius , sausio 30 d. (BNS) 
— JAV Valstybės departa
mento konsulinis skyrius nu
sprendė padidinti mokestį už 
vizas. 

Nuo vasario 1 d. paprasta 
viza kainuos 45 JAV dolerius, 
arba 180 litų (iki šiol kainavo 
20 dol., arba 80 litų). 

Viza imigruoti į JAV pa
brangs nuo 200 dolerių, arba 
800 litų. iki 325 dol. (1,300 
litų). 

Mokestis už JAV vizos do
kumentų tvarkymą imamas 
nepriklausomai nuo to, ar viza 
bus išduota ar ne. 

Anot Amerikos centro Vil
niuje pranešimo spaudai, mo
kestis visoms valstybėms vie
nodai padidintas, nes tyrimas 
parodė, jog iki šiol imtas mo
kestis nep'dengia visų doku
mentų tvarkymo išlaidų. 

Vizos : JAV prašantis as
muo turi įr xlyti, jog su Lietu
va jį sieja oakankamai tvirti 
ekonominiai Šeimyniniai ir 
socialiniai ryšiai, kurie bus 
svarbi priežastis grįžti į Lietu
vą po trumpo vizito JAV. As
meniui, atvykusiam su turisti
ne viza, draudžiamas net lai
kinas darbas. 

JAV piliečiai į Lietuvą be 
vizų atvykt; gali ne ilgiau kaip 
3 mėnesiams. Kitu atveju, 
jiems taip pat reikia vizų. 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis BNS. Reuter, DPA, AP, lnterfax. ITAR-TASS, BelaPAN, 
R1A ir ELTA žinių agentūra pranešimais) 

Madridas. JAV Valstybes sekretore Macieleine Albright penkta
dienį pareiškė, kad Jungtines Valstijos Irako krizę mieliau spręstų 
taikiai, tačiau perspėjo, kad ..kantrybe senka" ir kad pasaulio visuo
menė netoleruos ginkluotes tikrintojų darbo trukdymo. M. Albright 
Madride vedė derybas su Rusijos užsienio reikalų ministru Jevgenij 
Primakov, kuris sutiko, jog situacija Irake yra „gan rimta", tačiau dar 
kartą patvirtino diplomatinio sprendimo svarbą. ,.Mes turime truputį 
daugiau kantrybes", sake jis. Vašingtonas yra pagrasinęs Irakui imtis 
karinių veiksmų, jei jis toliau neleis dirbti ginklų tikrintojams. 

Jeruzalė. Palestiniečių ministrų kabineto sekretorius Ahmed Ab-
del-Rahman penktadienį tvirtino, kad jėgos prieš Iraką panaudojimas 
tik pakenktų Vidurio Rytų taikos procesui, tuo pačiu pasmerkdamas 
vyriausiojo JT ginklų inspektoriaus Irake Richard Butler „provokaci
nius pareiškimus", jog Irakas turi biologinį ginklą, kuriuo galėtų su
naikinti Tel Avivą. 

Davosas. Paklaustas apie Amerikos dominuojamų karinių 
veiksmų prieš Bagdadą galimybę Jungtinių Tautų generalinis sekre
torius Kofi Annan penktadienį pareiškė, jog dar anksti pasakyti, ar 
Vakarų jėgos panaudojimas prieš Iraką tikrai neišvengiamas. Pasak 
jo, Irakas vis dar gali pradėti talkininkauti su JT bei leisti atlikti 
ginkluotės patikrinimus. Irako klausimu vyksta konsultacijos, ir kai 
kurios Saugumo Tarybos narės išreiškė nenorą naudoti jėgą, sakė JT 
vadovas. 

Paryžius. Ketvirtadienį Prancūzija sugriežtino savo nuostatą del 
Irako, pritardama JAV. jog sprendžiant pastarąją krizę dėl JT gink
luotės patikrinimų stabdymo, turi likti atviros „visos galimybes", 
sprendžiant Irako problemą. Prancūzijos UR ministras Hubert Ved-
rine po dviejų valandų pokalbio su JAV Valstybės sekretore Madelei-
ne Albright pareiškė, kad reikia suaktyvinti diplomatinio sprendimo 
paieškas. Iki šio! Prancūzija, panašiai kaip ir Rusija, priešinosi jėgos 
panaudojimui, siekiant įtikinti Iraką leisti JT ginkluotes tikrintojams 
netrukdomai patekti į pageidaujamus objektus. 

Maskva Rusijos prezidentas Boris Jelcin penktadienį Kremliuje 
susitikime su žiniasklaidos priemonių vadovais pareiškė, kad nepa
žeis Konstitucijos ir nekels savo kandidatūros 2000 metais per prezi
dento rinkimus. „Taigi bus lengviau kitiems — aš užleisiu vietą būsi
miesiems kandidatams", pareiškė B. Jelcin ir pažymėjo daug mąstęs 
apie naująjį kandidatą bei numatęs, kas jis bus, bet kol kas apie tai 
nekalbėsiąs. 

Vašingtonas. Jeigu JAV ir NATO išves taikdarius iš Bosnijos, 
šioji „gali vel nuslysti į karą", ketvirtadienį pareiškė JAV prezidentas 
Bil! Ciinton po pasitarimo su aukščiausiais kariuomenės vadais. Ne
paisydamas Kongreso skeptiškumo dėl šios užduoties, prezidentas sa
kė glaudžiai dirbsiąs su Kongreso nariais, siekdamas užtikrinti dera
mą finansavimą neribotam kariuomenės buvimui Bosnijoje. Sunkiau
sias sprendimas bet kuriam prezidentui — ar panaudoti Amerikos ka
riuomenę, siekiant užkirsti keiią žalai. „Jėga niekad negali būti pir
masis atsakymas. Bet vis dėl to kartais tai yra vienintelis atsaky
mas", sakė B. Ciinton. 

Minskas. Baltarusijos opozicija kreipėsi į Aleksandr Lukašenko, 
siūlydama apsispręsti, „kurias pareigas jis eis": valstybes prezidento 
ar Valstybinio olimpinio komiteto 'VOK; vadovo. Kaip pareiškė komi
teto pirmininkas Genadij Karpenko, „gerai žinoma, kokią žalą daro 
sportui politikų kišimasis ir politika, o Baltarusijos valdžia sporte 
siekia būtent politinių tikslų". Jo nuomone, „būtent šiais tikslais A. 
Lukašenko išrinktas VOK pirmininku". Opozicija mano, jog, „neturė
damas galimybės svečiuotis užsienyje dėl to, kad ten kritikuojama 
Baltarusijos politika žmogaus teisių srityje, prezidentas siekia pasi
naudoti olimpiniu judėjimu savo tarptautiniams ryšiams palaikyti". 
G. Karpenko teigė, kad. remiantis Baltarusijos įstatymais, preziden
tas „negali užimti kitų pareigų valstybinėse, visuomeninėse ar kito
kiose įstaigose bei organizacijose". 

Talinas. Estijos premjeras Mart Siiman atleido iš pareigų vidaus 
reikalų ministrą Robert Lepikson už tai. kad šis kritikavo kitus kabi
neto narius, įskaitant užsienio reikalų ministrą Toom Ilves. Pagal Es
tijos Konstituciją, atleisdamas ministrą, premjeras turi atsiklausti 
prezidento leidimo. Šiuo atveju prezidento Lennart Meri raštine pra
nešė, kad prezidentas iškart patenkino premjero prašymą. Anksčiau 
Lepikson yra aštriai kritikavęs ir gynybos ministrą Andrus Oovel. 

Vašingtonas. Kelios JAV visuomenines politinės grupuotes pra
dėjo kampaniją prieš NATO plėtimą, kurios metu stengsis įtikinti 
JAV Senatą atmesti NATO plėtimo planus. NATO plėtimą jos pavadi
no gardžiu vartotojų kąsniu JAV mokesčių mokėtojų sąskaita. Bill 
Ciinton administracija tvirtai remia NATO plėtimą, tačiau tai turi 
patvirtinti JAV Senatas dviem trečdaliais balsų. Kampanijos organi
zatoriai surengė kelionių ciklą po 16 JAV miestų, kuriuose kalbės žy
mūs politikai ir kariškiai Jame dalyvauja ir senatorius respublikonas 
Gordon Hurnphries. kurio teigimu, geriausias mechanizmas įtvirtinti 
demokratiją Rytų Europoje yra ES. o ne NATO. Taip pat tvirtinama, 
kad NATO plėtimas yra Rusijos „veimarizacija", atimsianti unikalią 
galimybę įtraukti Rusiją j civilizuotų tautų šeimą. 

Tirana Albanijoje speciali komisija, tirianti pareigūnų bendradar
biavimą su komunizmo laikų slaptąja policija paskelbė, kad pasiūlė 
valdžiai nušalinti du aukštus valstybės pareigūnus, kurie turi pasi
traukti iš pareigų per 15 dienu Pareigūnai, kurių pavardės viešai ne
skelbiamos, turi teisę apskųsti komisijos sprendimą aukščiausiajam 
teismui, tačiau tuo atveju bus paskelbtos jų pavardes. 

1 sekunde daugiau nei minu
tę, reikš visą pokalbio minutę. 
Gyventojai išsamią pokalbių 
apskaitą galės gauti „Lietuvos 
telekomo" miesto ar rajono pa
dalinio abonentiniame skyriu
je. Toks sąskaitos „iššifravi
mas" bus mokamas. Už vieno 
puslapio pokalbiu išaiškinimą 
reikės mokėti 1 litą. 'Bss 

KALENDORIUS 
Saus io 31 d.: Jonas. Mar

celė, Liudvika, Liuda, J aunė . 
V a s a r i o 1 d.: Pionijus. 

Ignacas. Brigita. Gytis. Eid-
vilė. 

V a s a r i o 2 d. Kristaus 
paaukojimas 'Grabnyčios r. 
Kornelijus, Kotryna, Valdema
ras. Rytis, Vandenė. 
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411 East Lynnwood Ave. 
Arlington Heights, IL 60004 

ANTANO MACEINOS 
GIMTADIENIS 

2), kuriame Juozas Girnius 
pateikia biografiją ir jo veika
lų apžvalgą. 

Šį kuklų prisiminimą baigia
ma eilėraščiu iš Antano Jas-
manto slapyvardžiu 1980 m. 
^ikagoje išleistos knygos „Ir 
įiekad ne namolei". 

Pėdsakai 

O Viešpatie, ar Tu gi 
nežinojai, 

Kad mūsų lygumose snigs 
ir lis? 

Kodėl nepasakei Tu savo 
kojai 

Įmint giliau, o ne prabėgt 
paskubomis? 

Dabar, kai Tavo pėdsakų 
neliko, 

Nors imtų vytis ir šimtai 
skalikų, 

Jie tiktai ašaras nuo mūsų 
skruostų 

Ir klumpių pėdas molyje 
užuostų. 

Bet jeigu kartais, pajūrin 
nuėjęs, 

Paršauktum Baltijon 
savuosius vėjus, 

Gal sūkuriai įtūžusių jos 
srautų 

Tave mums vabalėliu 
gintare išplautų. 

Būtų gražu ir prasminga, jei 
su Maceina arčiau dirbę, šios 
garbingos sukakties proga 
apie j parašytų. 

Romualdas Kriaučiūnas 

Čikagos ateitininkų kūtiose buvo smagu visiems, o ypač jaunimui. Prie šventiško stalo susitikę džiaugiasi drau
gai — Lina Sidryte, Kovas Lapšys ir Kovas N'orvilas. 

A n t a n a s M a c e i n a 
1908 — 1987 

Antanas Maceina gimė 1908 
sausio 27 dieną Bagrėnų 
kaime, Ašmintos vlsč., Mari
jampolės apskr. Filosofas ir 
pedagogas. Lietuvoje Maceina 
daugiausia rūpinosi t r imis sri
timis: pedagogika, kultūros fi
losofija ir socialiniu klausimu. 
Visuomeniškai Maceina dau
giausia reiškęsis ateit ininkuo
se, kur 1947-1949 buvo ateiti
ninkų federacijos tarybos pir
mininkas ir ėjo federacijos va
do pareigas. 

Po karo atsidūręs Vokietijoje 
profesoriavo Munsterio uni
versitete iki pensijos 1970 m. 
Slapyvardžiu Antanas Jas-
mantas yra išleidęs porą poe
zijos knygų. Jo 70 metų am
žiaus proga išleistas specialus 
,Aįdų" sąsiuvinys (1978, Nr. 

ATEITININKŲ RENGINIAI LIETUVOJE 
Spalio 24 - 26 d. Radvi

liškyje vyko tradicinė mokslei
vių ateitininkų Rudens akade
mija, kurioje dalyvavo apie 
150 moksleivių ateit ininkų bei 
jiems prijaučiančių jaunuolių 
iš įvairių Lietuvos vietų, taip 
pat grupė ateitininkų globėjų, 
daugiausia mokytojų, į akade
mijas atvykstančių pasisemti 
darbo patirties ir pasidalyti 
atradimais bei įgūdžiais. Mok
sleiviai ateit ininkai, kaip 
įprasta, dalyvavo šv. Mišiose; 
tai labai nudžiugino Radvi
liškio parapijiečius bei jų kle
boną E. Zeidotą, pavadinusį 
šią akademiją dar viena dova
na Radviliškio parapijos įstei
gimo 400 metų jubiliejui. Rad
viliškio Lizdeikos vidurinėje 
mokykloje įsikūrusiems daly
viams paskaitas skaitė dr. Ar
vydas Žygas, dr. Tomas Sodei
ka, kun. Robertas Grigas. 
Kalbėta apie asmens ir lais
vės problemas, rugpjūčio mė
nesi Paryžiuje vykusį Pasaulio 
jaunimo susitikimą, nagrinėti 
Vatikano II Susirinkimo doku
mentai. MAS dvasios vadas 
kun. R. Grigas sakė, kad 
akademijas stengiamasi reng
ti įvairiuose Lietuvos rajo
nuose, kad nebūtų apleistų 
kampeliu. Radviliškyje, anot 
jo. sąlygos buvusios puikios. 

Spalio 25 d. Garliavos vidu
rinės mokyklos ir Garliavos J. 
Lukšos gimnazijos ateitinin-

"• kai bei jų bičiuliai keliavo po 
Dzūkiją. Keliauninkai dėkingi 
drauge vykusiam Garliavos 

•J dialc. Gediminui Marcinke
vičiui bei šią kelionę materia
liai parėmusiam Garliavos se-

*" niūnui R. Gudaičiui. Lankyta
si Prienuose, Punioje, Mer-

ČIKAGOS ATEITININKŲ 
KŪČIOS 

Tradicinės ateitininkų kū
čios, jau daug metų ruošiamos 
Čikagos studentų ateitininkų 
draugovės, sekmadienį, gruo
džio 21 dieną, Jaunimo centro 
didžiojoje salėje prasidėjo 1 v. 
p.p. šventomis Mišiomis. Mi
šias aukojo neseniai iš Lietu
vos grįžęs Ateitininkų Sen
draugių sąjungos centro val
dybos kapelionas kun. dr. Kęs
tutis Trimakas, o skaitinius 
skaitė studentai. Mišių pabai
gai, Sidrių šeimos kelios kar
tos sudarė tradicija tapusį 
gyvąjį Betliejaus paveikslą. 

Po Mišių dr. Aldona Rimkie
nė ir Alfonsas Šešplaukis buvo 
pakviesti į sceną uždegti žva

kutes prisiminimui negalėju
sių dalyvauti kūčių šventėje. 
(Liūdna, kad dr. M. Rimkienė 
netrukus po Kalėdų sekma
dienį, gruodžio 28 dieną, stai
giai mirė.) Kalėdaičiais ir lin
kėjimais pasidalinimas tęsėsi 
arti 20 minučių iki visi vieni 
kitus pasveikino. Po to su
sėsta prie turtingos kūčių va
karienės, paruoštos Onos Nor
vilienės. Kūčių papročius pa
aiškino ir trumpoje progra
mėlėje parodė Lipniūno-Stul-
ginskio kuopos moksleiviai. Po 
vakarienės, Audriui Polikai-
čiui grojant akordeonu, visi 
gražioje bendrijoje giedojo ka
lėdines giesmes, o patys ma-

kinėje, Alytaus katalikiškoje 
mokykloje, parapijos namuo
se. Išvykos pabaigoje susitikta 
su katalikišku jaunimu Bal
bieriškyje. 

Lapkričio 8 d. Kauno ateiti
ninkų rūmuose Jaunučių atei
tininkų sąjunga surengė mugę 
ir linksmavakarį. Renginio 
tikslas — surinkti lėšų šių 
rūmų remontui. Į mugę susi
rinko per 100 jaunučių, moks
leivių, studentų ateitininkų 
sąjungų narių iš Kauno bei Jo
navos, taip pat Kauno mokyk
lose besikuriančių jaunučių 
bei moksleivių ateitininkų 
kuopų vadovai ir būsimieji 
ateitininkai. Vakaro metu bu
vo galima išbandyti laimę lo
terijoje, dalyvauti aukcione, 
kavinukėje pasivaišinti kaya 
ir sumuštiniais. Renginio šei-

Kūčios Čikagos ateitininkams nebūtų kūčios be Onos Norvilienės paga
mintų tradicinių šios šventės valgių. Visi 1997-jų metų šventėje dalyva
vę dėkingi jai už jau daugelį metų šiam nelengvam darbui įsipareigojimą 
ir pasigėrėtina jo atlikimą. Ilgiausių metų Onutei Norvilienei! 

— " žiausi žaidė salės viduryje. 
mininkus ir svečius nuotaikin
gomis dainomis linksmino 
ateitininkų folkloro ansamb
lis, penktadieninio moksleivių 
ateitininkų klubo nariai bei 
jaunučiai ateitininkai iš Jona
vos. Pasak Jaunučių ateiti
ninkų sąjungos pirmininkės 
V. kaubaitės. bendromis Lie
tuvos ateitininkų pastangomis 
norima paversti šiuos rūmus 
jaunimo centru. 

Bažnyčios žinios, 
"l997, Nr. 21 

Šiam pabendravimui vado
vavo Zita Dubauskaitė, Čika
gos studentų draugovės valdy
bos narė. Draugovei pirminin
kauja Jurgi ta Benetytė. Regis
tracija kruopščiai rūpinosi Va
lerija Žadeikienė. Studentai 
salę ir eglutę šiaudinukais ir 
lemputėmis puošė ištisą šeš
tadienį. Kūčių italus padengė 
jaunimas, o sendraugiai išdė
liojo ant stalų maistą. 

Dalyvavo arti trys šimtai 
ateitininkų su šeimomis. Iš 

JAUNIMAS IR 
ŠILUVA 

Rugsėjo 8-oji per šių metų 
Šiluvos atlaidus buvo skirta 
kariams, jaunimui, ateitinin
kams. Į Šiluvą susirinko apie 
500 Kauno moksleivių. Po jau
nimo šv. Mišių eisena, vedama 
kun. G. Vitkaus ir kun. V. Sa
dausko, SJ, patraukė Šiluvos 
koplyčios link. Koplyčioje 
moksleiviai, juos lydėję moky
tojai buvo supažindinti su Ši
luvos apsireiškimo istorija. 
Pasistiprinę jaunieji maldinin
kai išvyko į Tytuvėnus, kur 
apžiūrėjo bažnyčią, vienuoly
no ansamblį, klausėsi roko 
grupės „Bitės" iš Kretingos 
koncerto. Po to apie 90 iš
tvermingiausiųjų dviem auto
busais dar pasiekė Kražius. 
Čia, lydimi vietos ateitininkų, 
aplankė garsiąją bažnyčią, bu
vusį Kražių kolegijos pastatą, 
muziejų. 

Rugsėjo 11-ąją, Šeimų die
ną, po Sumos Šiluvos maldi
ninkams koncertavo Kauno 
A. Stulginskio vidurinės ir 
Vaišvydavos mokyklų ateiti
ninkų kuopų dainorėliai. Rug
sėjo 14 d. Kauno mokytojų 
ateitininkų korporacija „Švie
sa" surengė išvyką į Šiluvą 
įvairių Kauno mokyklų peda
gogams, kurie ten dalyvavo 
šv. Mišiose, meldėsi koply
čioje, lankėsi Pagrįžuvyje. 

anksto užsakyta mažoji Jauni
mo centro salė turėjo būti pa
keista į didžiąją. Visiems buvo 
malonu, kad susibūrė gausus 
būrys. 

LŠ 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTU GYDYTOJA 

9356 S. Robertą Road 
Hickory HBIa 

Tai. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 
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DR. J A N I N A JAKSEV1ČIUS 
JOKŠA 

6441 S. PuiaaM Rd.. Chicago. IL 
Rez. 708-422-7807 
Kab. 773-582-0221 
Valandos susitarus 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. KadasAv. 

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

KaUnato M. 779-77S-28M 
Namų tai. 706 <4> 5646 

DR. KENNETHJ. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI 

Dantų gyoytoiai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 St., CTileago, IL 
Tai. 773-73S-S5M 

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

. DR. VIUUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMLY MJEDtCAL CLMC 
ta«8-127aC Laitai, t. «M8> 

Prfclauao Palo* Communry HocpitU 
$*m C — I linfimi 

Valandos pagal susitarimą 
Tat 706-257-2266 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773- 471-3300 

DR. VILUA KERELYTĖ 
Chiropraktinis gyflymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra 
7271 S. Kartam, Bridoeview. IL 60466 

Tat. 706-684-0400 
Valandos pagal susitarimą 

DALIA A CEPELĖ, D.D.S. 
DANTU GYDYTOJA 
7915 W. 171 St 

TWeyPnifc.IL 60477 
708-814-6871 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DALIA JODWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3e»r#g«endAv8.,Sa».201 
(skersai garves nuo Good Samantan ligoninės) 

Doanara Grova, IL 60615 
Tai 630-980-3113 

Valandos susitarus 

DR. ELIGUUS LEUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 VVaftsr St , Lament, IL 60430 
Tai. 815-723-1864 

7600 W. CoBege Dr. 
Pato* Heighta, IL 60463 

Tai. 706-361-0010 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-736-4477 

Raz. 706-24*0067 arba 706-246-6581 
6449 S. PutasU Road 

Valandos pagal susitanmą 

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

Kalbame lietuviškai 
-6187 S. A/cher Ave. (prie Autun) 

TeL 773-586-7755 
Valandos pagal susitarimą 

bR.PLIHAsZLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kab. tai. 773-586-3166 
Namų tat. 847-381 -3772 
6745 Weat 63rd Street 

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

DR. ARVYDAS J. DAILIDE 
DANTLĮ GYDYTOJAS 

21470 S MamSt 
Mattesaon, IL 60443 
Tef. 708-748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

Ga/Otoc DfagnoBiš, LTD. 
8132 S. Kedzie Ava. 
Chicago, IL 60629 
Tai. 773-436-7700 

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

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirugija 

9830 S.RJdgetand Ava. 
Chicago RJdge, IL 60415 

Tei. 708-636-6622 
4149 VV. 63rd. S t 

Tai. 773-735-7709 

DR. DANA M. SAUKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
VVeetchastar, IL 60154 

Tat 706-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS KISIELIUS 
GYDYTOJAS IP CHIRURGAS 

Tat 706-662-4156 atsakomas 24 vai 
1443 S. 5001 Ava., Cicero 
Kasdien 1 v.p.p. - 7 v.v. 

Išskyrus trečd ; šeštad 11-4 v.p.p 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 10*.!hi2ŠE.A:!»*š£Į»310 
HapervĮai, L 60663 

TeU63O)527-0090 
3825 HJgniand Ava., 

Tower1,Suae9C 
Domam Grova. IL 60615 
T«l. (630)435-0120 

DR. V. J. VASAITIENĖ 
DANTU GYDYTOJA 

4817 W. 83 St, Burbai*. IL 
Tai. 706-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

NUOLE STANKEViaOTE, MD. 
Board Certified, Internal Medicine 

Valandos jūsų patogumui 
Holy Croes Profassional Pavtton 

3 fl. South 
LHhuanlan Plaza Ot at CaHromia Ava. 

Chicago, IL 60629 
Tei. 773-471-7879 

DR. PETRAS V. KISIEUUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

630-941-2609 
Valandos pagal susitarimą 

Vakaraus f savaitgaliais tel. 708-634.1120 

Juozas Baužvs, Ona Baužiene ir Vincas Šmukštys Ateitininku Kucios« atidžiai klausosi 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybe - Vidaus ligos 
7722 S. Kedzie Ava. 
Chicago, IL 80652 
Tai. 773-434-2123 

Valandos pagal susitanmą 

DR DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 VVeatAve. 
OrtandPartc 

706-349-8100 
valandos Kasdien, issiynjj savaitgalis 

DRLPtiHUKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

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

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ava., Hickory HMa. IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3800 VV.95 S t Tai. 706-422-0101 
Valandos pagal susitanmą 

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

penktad. ir šestad 9 v.r. - 12 v.p p 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
6132 S Katffle Ava., CNcago 

773-776-6969 arba 773-469-4441 

JONAS V. PRUNSKJS, MD 
JERRIDALLASPRUNSKJS,MD 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių 

ir kt vietų skausmo gydymo 
specialistai 

Chicago: 312-726-0800 
Eaat Dundae: 647-551-1212 

McHenry: 815-363-959)5 
Eik Grova: 647-718-1212 
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DIDŽIAUSIAS STEBUKLAS 
— MEILĖ 

AMERIKOS DOLERIAI IR 
TURIZMAS REMIA KUBOS 

DIKTATŪRĄ 
Šio sekmadienio skaiti

niuose mums yra pristatomi 
du asmenys, kurie vykdė Die
vo valią žemėje: pranašas Je
remijas ir Jėzus. Abu susidūrė 
su savosios tautos pasiprie
šinimu, buvo jos atmesti, bet 
abu jautė stiprią paties Dievo 
paramą ir globą savo misijos 
vykdyme, nes jie nepagailėjo 
jokios aukos, dirbdami, kad 
žemėje įvyktų Dievo valia. 

Evangelijoje (Luko 4:21-30) 
tęsiamas praėjusio sekmadie
nio pasakojimas apie Jėzaus 
misijos pradžią Nazarete, kai 
sinagogoje jis paskaitė Izaijo 
pranašystę: „Viešpaties Dva
sia su manim, nes jis patepė 
mane, kad neščiau gerą nau
jieną vargdieniams... vaduoti 
prislėgtųjų ir skelbti malo
ningų Viešpaties metų", ku
rioje išsakyta ir jo misija. 

„Maloningi Viešpaties me
tai" — tai užuomina pagal Se
nojo Testamento Kunigų kny
gą (Kn 25:8-17, 29-31) įsakytų 
jubiliejaus" metų. Jų pavadi
nimas kilo iš to, kad įsakyta 
juos pradėti, „skardžiai pu
čiant ragą", iš hebraiško žo
džio, Jobel'" — ragas. Pagal 
kunigų knygoje nurodytą Die
vo įsakymą, kas 49 metai 
kiekvienam žmogui sugrąži
nama jam priklausiusi žemė, 
jubiliejiniais metais žemė ne
dirbama — ilsisi. Tai papildy
mas jau Išėjimo (Iš 23:10-11) 
ir Pakartoto Įstatymo (Įst 
15:1-3) knygose minimų „šeš
tadieninių" arba „šabatinių" 
metų: kas septyneri metai že
mė nedirbama, jai duodama 
ilsėtis, kaip ir žmogus privalo 
kas septintą dieną ilsėtis, per 
šabą — šeštadienį. Pakartoto 
Įstatymo knygoje nurodyta, 
kad tais metais visos skolos 
dovanojamos. Panašiai ir ver
gai tais metais turi teisę pasi
rinkti laisvę, ar toliau tarnau
ti. Tų įstatymų tikslas — 
priminti žmonėms, kad jie 
patys ir jų žemė priklauso 
Dievui, jam pašvęsti — kad jie 
niekuomet negali amžinai ir 
neatšaukiamai priklausyti ki
tam žmogui, kaip daiktai. 

Tad Jėzus atvyko skelbti 
panašių „Dievo malonės metų" 
— kai žmonės išvaduojami iš 
visokios nelaisvės: nuodėmės, 
ligos, piktų dvasių, luošumo: 
Jėzus atėjo skelbti žmonių 
sugrąžinimą Dievui, kai do
vanojamos skolos. 

Kaip girdime Evangelijoje, 
žmonės Jėzui „pritarė ir ste
bėjosi malonės pilnais žo
džiais, sklindančiais iš jo 
lūpų". Bet jiems buvo sunku 
priimti tuos žodžius iš jo. nes 

jis jiems buvo per artimas, jie 
jį pažino kaip paprastą žmo
gų, jų tarpe užaugusį: „Argi jis 
ne Juozapo sūnus?!" O girdė
dami jį, jie jautė, kad išgirdę 
jo naujieną jie nebegalės gy
venti kaip anksčiau, žiūrėti 
pro šalį į praeinantį vargs
tantį ar ligonį. 

Jiems patiko klausytis Jė
zaus žodžių, bet nelabai norėjo 
patys keistis. Jie norėjo būti 
nustebinti stebuklais — kaip 
pramoga, bet patys nenorėjo 
sekti Jėzumi. Tad Jėzus jiems 
primena, kad taip, kaip čia 
vyksta jų tarpe, taip buvo ir 
su senovės Izraelio pranašais: 
jie buvo siunčiami stebuklų 
daryti ne tam, kad stebintų 
savuosius, kurie jau pažįsta 
Dievą ir jo maloningumą, bet 
pas svetimšalius, kaip Sarep-
tos našlę (1 Kar 17:9) ir siri-
jietį Naamaną (2 Kar 5:1-14), 
kad jie, patyrę Dievo malonin
gumą, jį pažintų ir pamiltų. 

Nazareto žmonėms nepatiko 
girdėti, kad iš jų laukiama at
siliepimo į Dievo meilę, nes jie 
Dievą jau pažįsta; kad stebuk
lai bus daromi ne jiems, nes 
turėdami tikrą tikėjimą, jie 
jau dalyvauja Dievo meilės 
žmogui stebukle. Stebuklai 
bus daromi tiems, kurie Dievo 
dar nepažįsta. 

Ta tema kalba ir šv. Paulius 
laiške Korinto tikintiesiems (1 
Kor 12:31 — 13:3-13). Kristų 
jau pažįstamiems jis sako: 
„Jūs siekite aukštesniųjų ma
lonės dovanų" — ne stebuklus 
daryti, o mylėti taip, kaip 
Kristus mylėjo: kantriai, ne-
pavydint, nesididžiuojant ir 
neišpuikstant. Jis kviečia pra
šyti Dievo pagalbos ir malonės 
(stebuklo), kad mokėtume my
lėti nesavanaudiškai, kad mo
kėtume tarnauti kitiems su 
džiaugsmu, nepamesti vilties, 
nepaisant gyvenimo sunkumo, 
ir ištverti meilėje, net kai ji vi
sai neįvertinama. 

Panašiai kaip Kristus, savo 
tautos atmestas pranašas Je
remijas, sunkų Dievo pašau
kimą ištesėjęs, senatvės su
laukęs tremtyje Egipte prisi
mena kaip Dievas jį pašaukė 
ir savo pažadą jį remti jo misi
joje ištesėjo (Jer 1:4-5, 17-19): 
„Tave aš pašventinau pranašu 
tautoms, tave aš paskyriau 
...Skelbk jiems visa, ką tau pa
liepsiu! Tu jų nesibaimink... 
Tegu jie kovos su tavim, ta
čiau tavęs neįveiks, nes aš esu 
su tavim, kad tau padėčiau". 

Nors ir mes verčiau norėtu
me matyti stebinančius ste
buklus, mes pažinę Kristų, 
esame kviečiami patys būti 

IGNAS MEDŽIUKAS 
Žlugus Sovietų Sąjungai, 

Kuboje gyvenimo lygis smuko, 
importas sustojo, nebuvo gau
nama pigių degalų, naftos. 
Kuba buvo spaudžiama JAV. 
Buvo tikima, kad įvyks sukili
mas. Su sprogstama medžiaga 
cigarai ir kitos priemonės ne
davė lauktų rezultatų, bet 
tikėtasi, kad sustiprintas em
bargo pasieks tikslą. Tačiau 
diktatoriui Castro padarius 
„leistinas nuolaidas", Kubos 
režimą išgelbėjo dolerio ekono
mija ir masinis turizmas. Cas
tro jau yra pasiekęs 71 m. 
„Manchester Guardian" kores
pondentas rašo: „Jei paklaus-
tum ką nors gatvėje, ar tai 
būtų mažos grupės disidentas, 
tikinčiųjų bendruomenės na
rys ar kas nors iš diplomatinio 
korpuso, nepaisant, ką jie gal
voja apie šalies ideologiją, pa
tvirtins, kad ekonominis gy
venimas pagerėjęs". 

Trūkstant degalų, Castro 
įsakė įveikti transporto krizę 
— važinėti dviračiais. Dabar 
valstybėje, kurioje yra 11 mili
jonų gyventojų, turima 2 mili
jonus dviračių. Castro leido 
apyvartoje vartoti ir gauti do
lerius, sudarydamas progą 
tūkstančiams kubiečių, pasi
traukusių į JAV, sulaužyti 
nustatytą uždraudimą (em
bargo). Nors Kubos statistika 
apie gaunamas dolerių sumas 
nieko nesako, ir tai nutyli Wa-
shingtonas, bet iš tikrųjų 
didžiausias šaltinis, kuriuo 
nuteka Amerikos doleriai į 
Kubą, yra pinigai, siunčiami 
giminių iš užsienio per Kana
dos, Meksikos, Ispanijos ir 
kitų kraštų bankus arba 
įteikiami per tarpininkus į 
rankas. Jungtinių Tautų eko
nominė komisija Lotynų Ame
rikai skaičiuoja, kad ši suma 
siekia 800 mln. dolerių. Taigi 
viršija ir pajamas, gaunamas 
iš masinio turizmo, kuris sie
kia 600 mln. dolerių. 

Ką Castro vadina „leidžia
momis nuolaidomis?" Kubie
čiams leista užsiimti nedidelio 
masto privačiais verslais; lai
kyti kavines, barus, taksi ir 
nuomoti kambarius užsie
niečiams. Tačiau, net esant gi
liai krizei, nebuvo leidžiama 
paveikti šalies lojalumo. Siste-

meilės „stebuklais" kitiems 
žmonėms, esame kviečiami ar
timo meilės darbais skelbti, 
kad žmonėms atėjo „Dievo ma
lonės metai". 

Aldona Zailskaitė 

ma laisvo ir visuotinio iš
simokslinimo ir medicinos 
taip pat valstybės pensijos vi
siems, darė Kubą kaip vienin
telį unikumą tarp besivy
stančių kraštų. 

Suprantama, kai Amerikos 
doleris yra lygus 22 pezams ir 
vidutinis gyventojų uždarbis 
yra 240 pezų per mėnesį, tai 
nedaug ką gali nusipirkti. Ku
bos nuostabus klimatas su 
švelniais vakarais daro, kas 
sovietų komunizme būtų ne
paliečiama. Castro yra už
draudęs turėti žymesnį turtą, 
arba išsiskirti iš daugelio ko
kia prabanga. Nėra leidžiama, 
kad turtingi giminės Miami 
galėtų įvežti paskutinio mode
lio automobilį ar motociklą. 
Bet pagrindinė gynyba prieš 
nepasitenkinimą yra ideologi
ja ir atmetimas konsumeriz-
mo. 

Korespondento užkalbintas 
gatvėje, 23 m. biologijos stu
dentas sako: „Tik du ar trys 
procentai iš tikrųjų norėtų iš 
čia išvykti. Nors dažnai pasa
ko — aš išvažiuosiu ir paliksiu 
šį purvą — bet tai nereiškia, 
kad jie iš tikrųjų norėtų tą 
padaryti". Kaip ir ankščiau 
pakalbintam studentui, bai
gus studijas, yra garantuotas 
darbas ligoninėje ar tyrimo in
stitute. Jis ir jo draugai nesi
bijo, kad bus bedarbiai. 

Plačiai sudarytos sąlygos 
siekti aukštojo mokslo po re
voliucijos reiškė, kad 62 pro
centai baigusių aukštąjį moks
lą 1970 m. buvo darbininkų ir 
valstiečių vaikai. Šis skaičius 
krito iki 36 procentų, nes da
bar daug studentų yra vaikai 
anksčiau baigusių aukštąjį 
mokslą. Pavyzdžiui, Emanue
lis gaudamas menką stipen
diją, papildo pajamas „vers
lu". Jis dažnai vyksta į namus 
rytų Kuboje, parsiveža lašinių 
ir tabako į Havaną, ir čia par
duoda. Ar jis turi giminių 
JAV, kurie jam gali ką nors 
atsiųsti? „Taip, jis sako, rody
damas į savo marškinius, laik
rodį, batus. Bet mes su jais 
niekad nekalbame apie poli
tiką. Nėra pagrindo sutarti, 
todėl neverta sudaryti 
įtampą". 

Šiuo metu Kuboje yra dau
giau atvirumo, negu jo buvo 
Sovietų Sąjungoje prieš dvejus 
ar trejus metus, Gorbačiovui 
paėmus valdžią. 

Išvengiant vieno žmogaus ar 
partijos kontrolės, jau ima 
rodytis rinkos elementai ir 
politinės autonomijos ženklai, 

bet tam reikia paruošti Kubos 
visuomenę. 

Žinoma, toks požiūris nėra 
sveikintinas, kai du JAV įsta
tymai stiprina embargo, Torri-
celli ir Helms Burton aktai, 
kuriais kreipiamasi į JAV 
prezidentą priversti Kubą per
eiti į kapitalistinę sistemą ir 
padrąsinti inteligentus įsi
leisti laisvų idėjų. 

Praėjusią vasarą buvo su
varžyti valstybės disidentai. 
Prieš dvejus metus susiorgani
zavo 140 neoficialių grupių 
koalicija, pasivadinusi Kubie
čių taryba, bet jos pastangos 
sušaukti bendrą suvažiavimą 
baigėsi tuo, kad buvo areš
tuoti dujos vadai. 

Mažos grupuotės, dviejų ar 
trijų tuzinų, susiduria su nuo
latiniu trukdymu. Taktika yra 
atleidimas iš darbo, trumpa
laikis areštas, spaudimas 
išvykti į užsienį. Kiti yra 
išstatomi viešam pasmerki
mui, kai organizuota minia 
gatvėje prie langų įžeidžian
čiai šaukia ir gąsdina. 

Tarptautinė amnestija pa
žymi, kad tokių atvejų žymiai 
padaugėjo nuo šių metų ba
landžio mėnesio. 

„Reformų šalininkai yra te
rorizuojami — sako Oscar Es-
pinoza, buvęs Valstybinio ban
ko ekonomistas, kuris vado
vauja neoficialiam žmogaus 
teisių ir tautų susitaikymo 
komitetui. Aš gyvenau Če
koslovakijoje. Šiandien disi
dentų sąjūdis pas mus yra sti
presnis negu ten buvo, bet 
režimo šaknys irgi yra sti
presnės. Be to, Fidel turi 
didžiulį charizmą". 

Paskutinis Penktasis parti
jos kongresas, pirmasis nuo 
1991 m., patvirtino konserva
tyvų nusiteikimą. Tai socializ
mo jungtis su patriotizmu, ku
ris visada skyrė Kubą nuo 
rytų Europos komunistinių 
kraštų, nes čia buvo persvara 
į nacionalizmo pusę. Kongreso 
pagrindinė rezoliucija buvo, 
pabrėžiant vienybę, ginti ne
priklausomybę kaip paveldą 
19 amžiaus patrioto Jose Mar
ti. Ekonominė rezoliucija ne
daro nuolaidų kooperatyvams 
ar verslininkams. „Mes turėjo
me per dvejus metus diskusi
jas", sakė Omar Everleng, di
rektoriaus pavaduotojas Ku
bos studijų centro, „bet neno
rime eiti ar leisti daugiau, ką 
mes turime dabar*. 

Fidel Castro, Kubos dikta
toriaus, nusistatymas yra 
toks: tiek toli, kaip dabar, bet 
ne toliau. Po 39 m. Castro 
nėra linkęs pripažinti, kad 
JAV ekonominis spaudimas 
yra veiksmingas. 

•Dar niekas neišrado są
žinės dėmių valytuvo. 

Danutė Bindokienė 

Viena bėda — ne bėda 
Jeigu ugniagesiai per anksti 

pasitraukia nuo gaisravietės, 
kartais ugnis atsigauna ir vėl 
suliepsnoja, padarydama nau
jos žalos. Galbūt panašiai yra 
ir karo atveju: nugalėtojus 
gali apgauti per greitas lai
mėjimas, o priešas, sukaupęs 
jėgas, netikėtai smogia skau
dų smūgį. 

Tai atsitiko ir su Iraku po 
1991 m. Persų įlankos karo. 
Tiesa, irakiečių kariuomenė 
patyrė didelių nuostolių ir 
buvo priversta pasitraukti iš 
okupuoto Kuveito, vienok dik
tatorius Saddam Hussein nie
kuomet nesijautė nugalėtas. 
Nors pasirašė taikos sutartį 
su Jungtinių Tautų karinių 
dalinių vadovybe, nors pri
žadėjo laikytis jos nuostatų, 
tačiau jau ne kartą mėgino 
sąjungininkų kantrybę, neįsi
leisdamas arba trukdydamas 
JT inspektoriams patikrinti 
likusius ginklų sandėlius bei 
gamyklas, sunaikinti pavojin
giausius ( cheminius ir biolo
ginius) ginklus, kad Irako 
grėsmė kaimyninėms tautoms 
būtų sustabdyta. 

Atrodo, kad pagrindinis 
Hussein tikslas yra suskaldyti 
JT narių vienybę, ypač 
išskiriant ir net pašiepiant 
JAV, kurioms Irako diktato
rius jaučia ypatingą neapy
kantą. Nuo Persų įlankos 
karo pabaigos jau keletą kartų 
prieita prie naujų karinių su
sirėmimų ribos, bet paskutinę 
minutę Hissein „leidžiasi per
kalbamas" ir vėl prižada koo
peruoti. Ypač, kai įsikiša 
Maskva. Paklausydamas Ru
sijos patarimo, Hussein „už
pila druskos ant Amerikai pa
darytų žaizdų". Šis erzinantis 
žaidimas jau pakartotas ne 
sykį ir kaskart darosi pavojin
gesnis, nes Irakas tarytum 
nori pažiūrėti, kiek toli gali
ma Amerikos vyriausybę pa
stumti, kol jos kantrybė vi
siškai išseks. 

Po paskutinės krizės, beveik 
privedusios prie Bagdado 
bombardavimo, Hussein vėl 
nusileido ir prižadėjo netruk
dyti tarptautinei inspektorių 
grupei tęsti ginklų sandėlių 
patikrinimą. Bet neilgai. Vi
siems aišku, kad pavojingiau
sios vietos yra ne tos, kurias 
Hussein leidžia tikrinti, bet 
tos, į kurias draudžiama kelti 
koją. O tų „draudžiamų" zonų 
yra nemažai, įskaitant paties 
diktatoriaus rūmus, kurių 
labirintuose galima daug ką 
paslėpti. 

Nepaisant Rusijos „diplo
matinių pastangų", nepaisant, 
kad Amerikai iš tikrųjų pri
taria tik Didžioji Britanija, 

JAV vyriausybe ruošiasi gali
mam smogimui ginklu, o Ira
kas šaukia savo gyventojus į 
„šventąjį karą" arba Jihad", 
tuo būdu užtikrindamas jiems 
amžinąją laimę, jeigu žus nuo 
nekenčiamosios Amerikos 
bombų. Kaip ir buvo galima 
tikėtis. Saddam Hussein tvir
tina, kad prez. Bill Clinton 
griebsis smurto veiksmų prieš 
nekaltus civilius gyventojus, 
kad nukreiptų savo tautos ir 
pasaulio dėmesį nuo asmeni
nių bėdų, sukeltų jo įsivelimo 
su neaiškios doros moterimis. 

Nėra abejones, kad bombar
davimo atveju (kaip buvo ir 
anksčiau; Irakas pasistengs 
parodyti sugriautas ligonines, 
mokyklas, šventoves, gyve
namuosius namus ir krūvas 
vaikų, moterų, senelių lavonų 
Bagdado gatvėse. Tas tikrai 
nelaimės palankumo Ameri
kai Arabų pasaulio šalyse, Ru
sijoje, Prancūzijoje, Kinijoje ir 
kitur. Juo labiau, kad prezi
dento Bill Clinton ateitis da
bartinėse pareigose darosi ne
aiški. Kol kas prezidento nuo
monei, kad būtina Hussein 
„pamokyti vieninteliu būdu, 
kurį jis supranta", pritaria ir 
Senatas, ir Kongresas, bet čia 
vėl kyla tos pačios abejonės 
dėl prezidento pasilikimo Bal
tuosiuose rūmuose. 

Vienok CIA (Central Intel-
ligence Agency) tvirtina, kad 
Irakas tikrai turi ir slepia 
pavojingiausius cheminius bei 
biologinius ginklus, kurie su
daro pavojų ne tik Amerikos 
kariams, likusiems Kuveite, 
bet ir kaimyninėms valsty
bėms, ypač Izraeliui. Antra 
vertus, būtina Saddam Hus
sein įtikinti, kad jis privalo 
laikytis tarptautinių taisyk
lių. JAV Valstybės sekretorė 
Madeleine Albright.'riors tiki
si galimybių konfliktą iš
spręsti diplomatiniu būdu, 
taip pat laikosi nuomonės, 
kad be karinės jėgos Hussein 
nenusileis. „Jeigu reikės, JAV 
darbą atliks be sąjungininkų 
pagalbos", pasakė ji sausio 28 
d., išsileisdama į diplomatinę 
kelionę Europon ir Persų 
įlankos kraštus. Amerika jau 
anksčiau yra sukaupusi ne
mažai karo laivų, bombonešių 
bei naikintuvų toje srityje, 
tačiau turi vilčių, kad Hus
sein vėl nusileis paskutinę 
minutę. 

Liūdna, kad šiuo metu di
džiausias Amerikos politikų, 
žiniasklaidos ir gyventojų dė
mesys sutelktas ties preziden
to „nusižengimais", tuo truk
dant jo darbą lemtingu tarp
tautiniu momentu ir griau
nant pasitikėjimą užsienyje. 

PASTANGOS ĮKURTI 
ATSARGINĘ TĖVYNĘ 
BRITŲ HONDŪRE 

JUOZAS VITĖNAS 
20 (Tęsinys) 

Atsišaukimas be Pakšto būtų pavojingas žingsnis. 
Mažeika: Esame įklimpę dėl vardo. Vadinkim savo 

atsišaukimus paaiškinimais. Pakštas tegul skelbia at
sišaukimus savo vardu. 

Paramskas: Tokius atsišaukimus leisti būtų gerai. 
Svarbu, kad visuomenė būtų informuojama. 

Bagdonas: Jei Pakštas serga ir atsišaukimo nepa
ruošia, tai yra tik kelių dienų klausimas. 

Viliamas: Atsišaukimo klausimą palikim kitam po
sėdžiui. 

Paramskas. Rašom Pakštui laišką. Pakvieskim at
važiuoti, kai pasveiks. 

Pasiūlymas buvo priimtas. 
Svarstant biuletenio leidimo klausimą, buvo pri

pažinta, kad biuletenį reikia tuojau išleisti ir pa
reikštas nepasitenkinimas, kad aš per mėnesį jo ne
išleidau. Aš teisinaus, kad norėjau į jo pirmą numerį 
įdėti atsišaukimą, gauti daugiau žinių, patirti kitų 
būrelių nuomonę. Pvz., Kairys iš Čikagos nemano, kad 
dabar jau būtų reikalas tokį biuletenį leisti. Detroitas 
nieko neatsakė. Taip pat Pakštas yra minėjęs galimy
bę „Darbininke" skelbti mūsų pareiškimus. 

Nepaisant mano paaiškinimų, buvo sutarta, kad 
biuletenį reikia kaip galima greičiau išleisti. 

Kilo klausimas dėl biuletenio vardo. Slapšys tuoj 
pareiškė: „Būkim atsargūs. Jokių dausuvų". Buvo pa
siūlyta: „Lietuvių Britų Hondūro draugijos biuletenis", 
„Lietuvių kolonijai Britų Hondūre remti draugijos pra
nešimai". Viliamas pasakė, kad reikia skirti lietuvių 
kolonijos steigimą nuo Br. Hondūro. Kolonijos steigi
mą nesurišti su Br. Hondūru. 

Pagaliau buvo priimtas toks pavadinimas: „Lietu
vių įsikūrimui Britų Hondūre remti draugijos biulete
nis". 

Draugijos įstatų klausimu buvo trumpai pasisaky
ta. Paramskas sutiko mūsų būrelio parengtą įstatų 
projektą suderinti su Čikagos atsiųstu projektu. 

Kalbant apie delegacijos pasiuntimą į Br. Hondū
rą, Paramskas sakė, kad pirmiausia reikia sukurti or
ganizaciją, tada bus lengviau ir delegaciją pasiųsti. 
Dabar gal vienas kitas ten nuvyks. Mažeika sutiko 
išsiaiškinti su inžinierių ir gydytojų organizacijomis, 
ar jos galėtų savo specialistus savo lėšomis pasiusti į 
Br. Hondūrą. 

Rytojaus dieną po posėdžio parašiau Pakštui laiš
ką apie visus mūsų nutarimus ir paprašiau peržiūrėti 
Paramsko bei Mažeikos jam pasiųstus atsišaukimo 
projektus arba parengti savo projektą. Taip pat pra
šiau pranešti, kada jis galėtų atvykti į mūsų posėdį, 
kuriame galėtume sutarti, kaip mes, centrinis būrelis, 
galėtume sklandžiau su juo bendradarbiauti, kai jis 
toliau nuo Vašingtono gyvena. Paminėjau, jog vienas 
kitas reiškė mintį, kad dėl to užsidelsia atsišaukimo 
parengimas, o tai esąs svarbiausias dalykas dabarti
nėje mūsų veiklos stadijoje. 

Tuoj po posėdžio gavau Pakšto kovo 5 d. atvirutę, 

kurioje jis rašė, kad „su manim maža bėda susidrauga
vo", matėsi su gydytoju, ir tai „suardė mano planus, ir 
kas reikia, neparašiau dėl labai menkos nuotaikos. Ti
kiuos greit pagerėti... Tai mano apologija... Kovo 21 d. 
kalbesiu Čikagoj Dausuvos reikalu". 

Viteno atsišaukimo projektas 

Belaukdamas Pakšto atsakymo į mano laišką, pa
rašiau savo atsišaukimą dėl kūrimosi Britų Hondūre: 

„Lietuvių tautos amžinumui užtikrinti iki šiol vei
kiama dviem keliais — kova už nepriklausomos Lietu
vos atstatymą ir pastangomis išlaikyti lietuvybę lais
vuosiuose kraštuose. Tačiau pavojus, kuris šiandien 
gresia lietuvių tautos gyvybei, yra toks didelis tiek pa
vergtoje Lietuvoje, tiek laisvuosiuose kraštuose, jog 
reikia panaudoti ir kitus kelius lietuvybei išlaikyti. 
Vienas tokių yra lietuvių tautos židinio įkūrimas ki
toje pasaulio vietoje, kur lietuviai galėtų išlaikyti savo 
kalbą, papročius ir turėti reikiamas sąlygas kurti savo 
tautinę kultūrą. 

Suprantama, šio židinio kūrimas jokiu būdu neturi 
reikšti atsisakymo nuo kovos už Lietuvos išlaisvinimą 
ar lietuvybės išlaikymą laisvuosiuose kraštuose — ši 
kova turi būti tęsiama nesumažintomis pastangomis. 
Lietuvių židinio kūrimas gali vykti greta šių pastan
gų. O jei šį židinį pavyktų įkurti, tai jis savo keliu 
daug padėtų ir pačios Lietuvos išlaisvinimui bei lietu
vybės išlaikymui kituose kraštuose. 

Pagal iki šiol pravestus tyrinėjimus, tokiam lietu
vių tautos židiniui įkurti geriausia vieta yra Britų 
Hondūras Centrinėje Amerikoje. Šio krašto klimatas. 

ypač kai kuriose vietose, yra lietuviams tinkamas. Dėl 
esamų gyventojų negausumo lietuviai jame gali ne
sunkiai įsigyti didelius žemės plotus ir vienoje vietoje 
įsikurti. Be to, yra galimybių, kad britai suteiktų šiam 
lietuvių židiniui ne tik kultūrinę, bet ir teritorinę savi
valdą. 

Britų Hondūre lietuviai lengviausia galėtų įsikurti 
žemės ūky, steigdami gyvulininkystės ūkius pienui bei 
mėsai gaminti, nes šios rūšies produktams yra pakan
kama rinka vietoje. Be to. toks kūrimasis atitiktų bri
tų ūkinę politiką šiame krašte. Tačiau pavienių lietu
vių kūrimasis net šioje žemės ūkio srityje pradžioje 
sunkiai pavyktų, nes bendros ūkio sąlygos vietoje yra 
tokios, kad šie ūkiai turėtų ne tik rūpintis gyvulių lai
kymu, bet taip pat ir pagamintų pieno bei mėsos pro
duktų apdirbimu l turėti savo pienines ir mėsos apdir
bimo įmones) ir savo prekybos aparato organizavimu 
šiems produktams parduoti. 

Iš kitos pusės, kad lietuvių židinio įkūrimas Br. 
Hondūre pasiektų savo tikslą, reikia, kad Br. Hondūre 
įsikurtų toks lietuvių skaičius, kad jie galėtų turėti 
savo ne tik pradžios mokyklas, bet bent vieną gimna
ziją ir kitas įstaigas, būtinas lietuvybės išlaikymui. Jei 
pasirodytų, kad tokio lietuvių skaičiaus neatsirastų, 
tai lietuvių židinio kūrimas Br. Hondūre neturėtų 
prasmės. 

Tokiu būdu. atsižvelgiant į Br. Hondūre esamas 
ekonomines sąlygas bei lietuvių židinio kūrimo reika
lavimus, yra aišku, kad lietuvių įsikūrimas Br. Hon
dūre bent pradžioje turi vykti organizuotai, būtent, 
tam tikslui yra reikalinga organizacija, kuri sutelktų 
reikalingą kapitalą (Bus daugiau) 
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ATSIŲSTA PAMINĖTI 
ŽVILGSNIU Į NAUJĄJĮ 

„MUZIKOS ŽINIŲ" ŽURNALĄ 
Prieš Kalėdas savo skaityto

jus pasiekė visuomet laukia
mas. Šiaurės Amerikos lietu
vių sąjungos kartą metuose 
leidžiamas, žurnalas „Muzikos 
žinios", Nr. 248. Žurnalo švie
siai žalios spalvos viršelyje, 
1996 m. lapkričio 8 d. mirusio 
kompozitoriaus, vargonininko, 
dirigento, pedagogo ir profe
soriaus Konrado Kavecko nuo
trauka. Atvertus viršelį, 
straipsni pavadinęs „Garsaus 
maestro netekus", apie K. Ka-
vecką rašo dr. Boleslovas Zu-
brickas. Keturiuose žurnalo 
puslapiuose straipsnio auto
rius pateikia biografinius duo
menis, apžvelgia kūrybinę bei 
plačią chorinę veiklą, pareigas 
pedagoginėje srityje. Teko tru
putėlį nustebti autoriui nera
dus reikale pažymėti, jog K. 
Kaveckas nuo 1936-jų metų, 
per visus likusius Lietuvos ne
priklausomo gyvenimo metus, 
buvo vyriausias Kauno arki
katedros vargonininkas. Taip 
pat, paminėjęs K. Kavecko po
puliariausius vokalinius kūri
nius, nepastebėjo giemės "O 
Kristau, Pasaulio Valdove". 
Tektų labai suabejoti, ar kuri 
kita jo daina ar giesmė su ta 
giesme galėtų rungtyniauti. Ji 
buvo, o ir dabar plačiai tebe-
giedama, ne tik Lietuvoje, bet 
ir visame lietuviškame pasau
lyje. 

Kitame straipsnyje Kazio 
Viktoro Banaičio operą „Jū
ratė ir Kastytis" su profesio
naliu įžvalgumu aptaria En-
riąue Albert Arias. Iš prie 
straipsnio pridėto prierašo 
matyti, jog tas straipsnis bu
vęs išspausdintas žurnale 
„Lituanus". Autoriui sutikus, 
iš anglų kalbos laisvai išvertė 
Salomėja Nasvytytė-Valiukie-
nė. 

Autorius, stabtelėjęs ties Ba
naičio asmeniu, jo muzikos 
studijomis, kūryba, aptarda
mas „Jūratės ir Kastyčio" le
gendos turinį, jos artimą gimi
ningumą gretina su kitais pa
našios rūšies Undinės ir Lore
lei mitais. Aptardamas „Jūra
tės ir Kastyčio" operos scenas, 
jas papildo natų pavyzdžiais, 
kurių žurnale yra net 16! 
Straipsnį užbaigdamas, auto
rius rašo: „Susumuojant, 'Jū
ratė ir Kastytis' ne vien tik 
rimtos šiolaikines lietuviškos 
operos pradžia, bet ir nedide
lis šedevras pasaulinės operos 
repertuare". 

Praskleidus keletą puslapių, 
prie kurių dar reikės grįžti, 
randame Irenos Skomskienės 
straipsnį „Mūsų operos choras 
— tai Štarka". Apie tą Juliaus 
Štarkos vadovautą Lietuvos 
operos chorą, kuris: — „Visų 
svetimšalių dirigentų tvirtini
mu — Juliaus Štarkos choras 
buvo vienas iš geriausių ope
ros chorų Europoje", I. Skoms-
kienė rašo jau per trečią „Mu
zikos žinių" žurnalo numerį. 
Choro veikla paryškinta dia
grama. 

Dar kitame straipsnelyje, 
neaišku kokia proga, autorius 
jo nepasirašęs, kalbama apie 
Danos Stankaitytės vokalinę 
veiklą ir jos įdainuotas dvi 
plokšteles. 

Žurnale daug vietos skirta 
muzikams — jubiliatams, su
laukusiems 80, 85, 90 ir 95 
metų (čia tie „prašoktieji" pus
lapiai), o iš viso jų net 18! 
Daugiausia tik jų nuotraukos 
su kelių žodžių pasveikinimu, 
o kitiems skirtas ir platesnis 
aprašymas. Platesnio aprašy
mo susilaukė: sesuo Bernarda 
(jos, nei pasaulietiškas var
das, nei pavardė nepažymėta), 
Jeronimas Kačinskas ir Anta
nas Skridulis. Kiekvieno su
kaktuvininkams skirto pusla
pio viršuje, išskyrus tų su 

aprašymais, didelėmis raidė
mis užrašas — Sukaktuvinin
kai. Ar nereikėtų pagalvoti ir 
ar nebūtų naudinga, užuot 

kartojant „Sukaktuvininkai", 
tam reikalui žurnale įsivesti 
atitinkamai pavadintą atskirą 
skyrių. Tas skyrius galėtų 
būti pavadintas „Mūsų sukak
tuvininkai", „Ilgo amžiaus su
laukusieji" ir pan. 

Panašaus skyriaus reikėtų 
ir į amžinybę iškeliavusiems, 
o jų šiame žurnalo numeryje 
yra 12. Jie beveik visi yra su
silaukę, nors ir neilgo, bet tau
raus apibūdinimo. 

Paminėta knygos („K. V. Ba-
natis", „Vladas Baltrušaitis", 
„Jeronimas Kačinskas", „27 
Compositions" ir „Maža Lietu
va Irkutske") ir pateikiamos 
jų viršelių nuotraukos. Atro
dytų, kad tos knygų viršelių 
nuotraukos nieko nesako, o 
tik užima daug vietos, kuri 
galėtų būti naudingiau pavar
tota. 

Kruopščiai surinktą plačią, 
1997 metų antro pusmečio, 
lietuvišką muzikinio gyveni
mo kroniką Lietuvoje ir JAV, 
suredagavo Stasys Sližys. 

„Muzikos žinių" žurnalo re
dagavimą rūpestingai atlieka 
pasišventę redaktoriai Kazys 
Skaisgirys ir Stasys Sližys, 
kurie, kaip žurnale kukliai 
pažymėta: „...Redaktoriai ir 
administratorius paaukoja sa
vo darbą ir dalį išlaidų". Jiems 
priklauso ir jie yra nusipelnę, 
skaitytojų * pagarbos bei dė
kingumo. 

Kaip ir kiekvienas, „Mu
zikos žinių" numeris atkeliau
ja su natų priedu, taip ir šį 
kartą priede Juozo Strolios 
100-sioms gimimo metinėms 
pažymėti jo šešių giesmių ir 
dainų rinkinėlis „Su daina ir 
giesme" ir ilgokas, 49 taktų, 
mišriam chorui Stasio Sližio 
kūrinys (žodžių autorius 
nežinomas) „Kryžių kalnas". 

Spaudos darbą atliko Mor
kūnas Printing, Three Oaks. 
Michigan. 

P . P a l y s 

T. Jėzuitų koplyčia ir vienuolyno pastatas prie Jaunimo centro Čikagoje. 

„AUŠROS BELAUKIANT" 

Antanas Kučys — žinomas 
JAV lietuvių spaudos vei
kėjas, kultūrininkas, publicis
tas, ilgametis „Varpo" redak
torius ir Vinco Kudirkos įdėjų 
tęsėjas, surinko ir išleido 
1952-1996 m. parašytų savo 
straipsnių rinkinį, pavadintą 
.Aušros belaukiant". Knyga 
nemažo formato, turinti 616 
puslapių, talpina 608 straips
nius. Spausdinta Vilniuje 
1997 m. Saulbrolio leidyklos. 

Antanas Kučys. kaip ir kiti 
iš okupuojamos Lietuvos pasi
traukusieji, atvykęs į JAV 
užsidirbo pragyvenimą kietu 
darbu. Rašyti į spaudą jam 
tekdavo atsisakius laisvesnio 
savaitgalio, atostogų, ar tik 
vėlyvais vakarais. Savo 
straipsnių rinkinyje Antanas 
Kučys liudija, kokiais tauti
niais, kultūriniais ir ideologi
niais rūpesčiais gyveno Ameri
kon pasitraukusieji lietuviai, 
kuriems rūpėjo pavergtos tė
vynės laisvė. 

Pagal straipsnių temas kny
ga suskirstyta į vienuolika 
skyrių: „Ilgame kelyje už Lie
tuvos laisvę". „Liberalizmas — 
laisves idėja", „Šauksmas už 
nutildytuosius". „Ideologijų 
diskusijose", „Varpas ir varpi
ninkai", „Vienybė idėjų kon
fliktuose", „Mūsų kultūros 
temomis", „Bendroji mūsų 
jungtis", „Opieji klausimai 
raštuose". „Istorijos aiškinimo 
vingiai", „Kai naktis be aušros 
praėjo". 

Šiuose skyriuose yra apta
riama mūsų praeities istorija, 

politiniai įvykiai, dabarties 
problemos, tautinių bei kul
tūrinių vertybių puoselėjimas 
bei atsiliepimai į įvairias per 
50 metų pasitaikiusias kliūtis, 
pastojusios kelią į Lietuvos 
laisvę. 

Skaitant knygą, vėl sugrįžta 
netolimos praeities prisimini
mai apie tuos žmones, kurių 
vardai lieka įsispaudę mūsų 
išeivijos istorijoje: tai mūsų 
politikai, kultūrininkai, moks
lininkai bei veikėjai. Straips
niuose atsispindi tų metų 
svarbesni lietuvių visuomenės 
įvykiai: suvažiavimai, simpo
ziumai, dailės parodos, pasisa
kymai spaudoje, Lietuvos 
„Kronika", dialogas su lietu
viais už geležinės uždangos, 
santykiai LB, VLIKo ir ALTo. 

„Aušros belaukiant" knygą 
nebūtina skaityti nuo pra
džios. Ji gali sudominti skaity
toją, ją atvertusią bet kurioje 
vietoje. Ji gali būti įdomi jau
nesniems, gimusiems už At
lanto, ir ypač vyresniesiems — 
prisiminti tuos pačius rūpes
čius, bent iš spaudos pažintų 
žmonių vardus, kurie paliko 
gyvus pėdsakus mūsų išeivijos 
istorijoje. 

Knygos keli egzemplioriai 
oro paštu iš Vilniaus jau pa
siekė autorių. Netrukus ją bus 
galima įsigyti pas platintojus. 

ABM 

„PASTAS IR 
FILATELIJA 
LIETUVOJE" 

Šalia daugelio mus iš Lietu
vos pasiekiančių įvairių leidi
nių Amerikon atkeliauja ir re
tesnio pobūdžio žurnalas, ku
ris vadinasi „Paštas ir filateli
ja Lietuvoje". Prieš Naujuo
sius metus susilaukėme švie
žio — 32-jo numerio (jo daž
numas maždaug 6 numeriai 
metuose). 

Tai 60*puslapių apimties lei
dinys, kurį leidžia Valstybinės 
įmonės „Lietuvos paštas" lei
dybos centras „Pašto ženklas". 
Redaktoriumi pasirašo Z. Ste
ponavičius (PD 273, 3000 
Kaunas), o redakcijos atstovas 
Vilniuje — J. Načiūnas (PD 
1054. 2001 Vilnius) 1,600 egz. 
tiražu žurnalas yra spausdi
namas „Spindulio" spaustuvė
je Kaune. 

Naujame numeryje randame 
nemažai apie Lietuvos paštą 
ir filateliją įdomios medžiagos. 
Žurnalo viršelyje išspausdinti 
Lietuvos vaikų: Gabrielės Ma
taitytės. Ritos Toleikytės, Do
vilės Daugi laitės, Viktorijos 
Zmojevaitės ir Edvardo Grigo 
premijuoti darbai 1997 m. 
pašto ženklų konkurse Japoni
joje. 

Čia be kitų dalykų randa
mos Lietuvos pašto taisyklės, 
informuojama apie Pasaulio 
pašto sąjungos 125-mečio mi
nėjimą, kuris įvyks 1999 me
tais. Jubiliejinis kongresas 
bus 1999 m. rugpjūčio 23-
rugsėje 15 d. Beidžinge, ir 
teisė išleisti sukaktuvinį kon
greso ženklą suteikiama tik 
Kinijai, nes joje bus šis įvykis. 

Leidinyje raginama balsuoti 
ir rinkti geriausiąjį 1997 metų 
Lietuvos pašto ženklą (pasisa
kymų laukiama iki 1998 m. 
kovo 30 d. leidinio redakto
riaus Kaune adresu1. Čia rei
kia pasakyti, kad 1996-jų me
tus geriausiuoju Lietuvos 
pašto ženklu išrinktas su Bar
boros Radvilaitės atvaizdu 
(ženklą apipavidalino dail. K. 
Katkus). 

DR. P . KISIELIUS 
„SUVALKIJOS" 

ŽURNALE 

dvasininkais , penki — gydy
tojais, t rys inžinieriais, po du 
— komersantais , pedagogais, 
tarnautojais , po vieną kariškį 
bei miškininką". 

An t r ame rašinyje yra kalba
ma ne vien tik apie sukaktu
vininką, bet ir aprašomas jo 
pagerbimas Cicero per jo gim
tadienį 1997 m. rugpjūčio 17 
d. Taip pat įdėta ir nuotrauka 
iš to minėjimo, kurioje dr. P. 
Kisielius matomas su PLB bu
vusiu pirm. Bronium Nainiu. 

„Suvalkijos" žurnalas yra 
plačios apimties — turi 60 
puslapių. Jį redaguoja Zenius 
Šileris, adresas: Varpo G. 13 
(laiškams a/d 14), 4520 Mari
jampolė, Lietuva. Korespon
denta is minimi — Julija Jo
nai t ienė (Šakiai) ir Edvardas 
Šulaitis (Čikaga). Užsienin jis 
kainuoja 30 dol. metams, 
s iunčiant oro paštu. 

GRAŽUS LEIDINYS APIE 
ČIKAGOS JAUNIMO 

CENTRĄ 

Naujausiame numeryje de
dama medžiagos ir apie 
užsienyje gyvenančius lietu
vius filatelistus, planuojama 
jų rašiniai. Niujorke gyvenan
tis filatelistas Algirdas Ruz
gas pasakoja apie savo pasi
reiškimus filatelijoje. Floridoje 
įsikūręs filatelistas Narcizas 
Kreivėnas rašo apie savo tėvo 
Juozo Kreivėno knygų ženklo 
atsiradimą (beje, jis su šiuo 
ženklu išleido vokus). Plačiai 
supažindinama su išeivių fi
latelistų draugijos Lietuva ju
biliejum (50 metų sukakties) 
leidiniu. 

Nuo 1997 m. pradžios Mari
jampolėje pradėtas leisti „Su
valkijos" žurnalas savo 7-me 
numeryje (jis Čikagą pasiekė 
prieš pat Kalėdas) plačiai pa
minėjo Cicero gyvenantį ir 
amžiaus aštuoniasdešimtmetį 
atšventusį dr. Petrą Kisielių. 
Apie jį žurnale rašo sukaktu
vininko jaunystės draugas 
Juozas Vaičaitis ir Edvardas 
Šulaitis. 

J. Vaičaitis, kuris Marijam
polės Marijonų gimnazijoje sė
dėjo viename suole su sukak
tuvininku, čia teigia: 

„Petras Kisielius visose kla
sėse buvo pirmuoju mokiniu. 
Puikiai baigė gimnaziją, buvo 
draugiškas, nuoširdus. Aštuo
neri gimnazijos metai, be abe
jonės, įtakojo kiekvieno iš mū
sų charakterį bei požiūrį į 
gyvenimo realijas. Klasėje ne
jučiom susidarė artimiausių 
draugų būrelis, kuris neiširo 
per visą gyvenimą, nors liki
mas išbarstė mus po visą pa
saulį. Atėjo senatvė, bet senie
ji draugai ir pasiliko daugiau 
negu broliais... Maloniai prisi
mename Marijonų gimnaziją 
ir jos baigimo iškilmes, jaudi
nančius išleistuvių pietus, per 
kuriuos dėkojome savo moky
tojams tomis kalbomis, kurių 
jie išmokė: lietuviškai — P. 
Kisielius, lotyniškai — P. 
Garšva, senąją graikų kalbą 
— J. Kasauskas, vokiškai — 
J. Vaičaitis, prancūziškai — 
V. Rimšelis. Marijonų gimna
zijos LX laidoje buvome devy
niolika vyrų. Trys jų tapo 

Praėjusių metų lapkričio/ 
gruodžio mėn. numeryje buvo 
plačiai paminėta , Čikagoje gy
vuojančio Jaunimo centro, ne
eilinė sukakt is . Ta proga pasi
rodė albuminio pobūdžio lei
dinys, pavadintas „Jaunimo 
centrui 40", su antr ine ant
rašte — „Veiklos vaizdai nuo
traukose". 

Iš tiesų, tų nuotraukų čia 
sudėta šimtai. Jos visos gra
žios, techniškai gerai pavyku
sios, informatyvios. Daugumos 
tų nuotraukų autoriai — žino
mi fotografai: J . Tamulait is ir 
Z. Degutis dar ir šiandien pla
čiai besireiškiantieji mūsų 
spaudos puslapiuose. Tačiau 
leidinyje užt inkame ir V. No
reikos (jo j au nėra gyvųjų tar
pe), J . Kuprio, V. Žukausko, 
A. Kezio, V. Jasinevičiaus, A. 
Plačo, A. Plaušinaičio ir kitų 
fotografų nuotraukas . 

Reikia pasakyti, jog leidiny
je ne vien tik nuotraukas ma
tome. Čia puslapiai primar
ginti ir aprašymais , po puslapį 
užimančiais organizacijų ar 
žymesniųjų žmonių sveikini
mais (dalis jų yra reklaminio 
pobūdžio ir, be abejo, ta i ap
mokėjo leidimo išlaidas). 

Plačiau apie patį JC leidinio 
puslapiuose prabyla kun. Juo
zas Vaišnys ir Irena Kriau-
čeliūnienė. Pirmasis žvelgia į 
tėvų jėzuitų idėją sukurt i vi
siems Čikagos lietuviams pri
imtiną pastatą. Taip pa t ap

rašomas ir šios idėjos įgyven
dinimas. Antroji, buvusi Jau
nimo centro administratorė, I. 
Kriaučeliūnienė čia irgi duoda 
istorinių žinių apie JC toli
mesnę veiklą. J i savo rašinį 
baigia tokiais žodžiais: „Pra
bėgo 40 metų: šiek tiek pasi
keitė pasaulis, su juo keičiasi 
JC lankytojai, keičiasi valdy
bos rankos. Gerbkime lietuviš
kus centrus kaip savo namus, 

kuriuose ilgai rusens ateities 
kartoms įžiebta meilės ki
birkštis savo tau ta i ir savai 
kalbai, kad ji negali užgesti ir 
turi šviesti kar tų kartoms. 
Tad prašykime Dievo palai
mos, kad 2007 metais galėtu
me švęsti Jaunimo centro auk
sinį jubiliejų?!" 

Beje, šiame leidinyje yra pa
minėti ne tik JC steigėjai jė
zuitai, patalpų statytojai bei 
išlaikytojai, bet ir visos orga
nizacijos ar grupės, kurios JC 
naudojosi ir tebesinaudoja. Jų 
tarpe randame: Amerikos Lie
tuvių tarybą, ateitininkus, Či
kagos lituanistinę mokyklą, 
„Čiurlionio" galeriją, „Daina
vos" ansamblį, Dzūkų draugi
ją, JC Moterų klubą, „Laiškus 
lietuviams", Čikagos moterų 
klubą, lietuvių operą, Litua
nistikos tyrimų ir studijų 
centrą, Pasaulio lietuvių ar
chyvą, Muzikologijos archyvą, 
skautus, Pedagoginį lituanis
tikos institutą, įvairius mu
ziejus ir kt. Pabaigoje vaizdais 
atžymėti ir įvairūs renginiai, 
vykusieji JC. 

Paskutiniame puslapyje ran
dame JC tarybos ir valdybos 
žodžius: „Nuoširdžiai dėkoja
me visiems, prisidėjusiems 
prie Jaunimo centro išlaiky
mo. Tik dėl Jūsų Jaunimo 
centras gimė ir sėkmingai gy
vuoja jau keturiasdešimt me
tų. Su kiekviena Jūsų auka, 
išminties trupinėlis, širdies 
dalelė visam laikui išliko Jau
nimo centro istorijoje". 

Šio puikaus istorinio leidinio 
sudarytojos yra moterys: Al
dona Jurkutė ir Skirmantė 
Miglinienė. Sveikinimais ir 
reklamomis rūpinosi Vaclovas 
Momkus ir Marytė Utz. Tech
ninis redaktorius — Ričardas 
Spitrys, kurio spaustuvėje lei
dinys išspausdintas 300 egz. 
tiražu. 

Ed. Šula i t i s 

*Kartais ir t inginiui pasi
taiko suprakaituoti. 

*Juo daugiau teisėjų, tuo 
mažiau teisybės. 

Mergytė, kaip lėlytė, 
monte. 

Audra Siliunait* ..žiburėlio" mokyklėlėje. L 
Nuotr Kuj{enijaus Butėno 
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Arkivyskupas Mečislovas Reinys 

VYSKUPAS 
MEČISLOVAS REINYS 

— ŠV. KAZIMIERO SESERŲ 
KONGREGACIJOS SVEČIAS 

DR. ALDONA VASILIAUSKIENĖ • 

1926 m. įsteigus savaran
kišką Lietuvos Bažnytinę pro
vinciją, naujai sudarytos Vil
kaviškio vyskupijos vyskupu 
buvo paskirtas, buvęs Seinų 
vyskupas Antanas Karosas. Jo 
pagalbininku — koadjutoriu
mi — su paveldėjimo teise bu
vo paskirtas prof. kun. Me
čislovas Reinys. J aunas vys
kupas M. Reinys ir toliau dir
bo pedagoginį darbą universi
tete, kuriame profesoriavo nuo 
pat jo įsteigimo — 1922 metų, 
buvo aktyvus tais pat metais 
įkurtos Lietuvių Katalikų 
mokslo akademijos (LKMA) 
narys: skaitė paskaitas, daly
vavo suvažiavimuose, buvo 
išrinktas į LKMA valdybą, o 
1939 m. — nakeltas į akade
mikus. Jis n jriai dirbo su jau
nimu: ateitininkais ir pava
sarininkais; talkino ir visoms 
kitoms katalikiškoms organi
zacijoms (parašė naują lietu-
vos krikščionių demokratų 
partijos programą, kuri buvo 
išleista 1917 m.). Vyskupas M. 
Reinys — gerai žinomas Kata
likų veikimo centre (KVC) vi
suose darbo baruose. Svarbi jo 
veikla ir užsienio reikalų mi
nistro poste. Prof. vysk. M. 
Reinys buvo paskirtas, Lietu
vos episkopato bei Romos pa
tvirtinto, Lietuvos katalikų 
universiteto rektoriumi, deja, 
katalikiško universiteto atida
rymą 1932 m. rugpjūčio 28 d. 
sukliudė tautininkų valdžia, 
atidėdama jį neribotam lai
kui... 

Gilus dvasininkas, stropus 
mokslininkas ir aktyvus vi
suomenininkas vyskupas Me
čislovas Reinys buvo žinomas 
ir užsienyje gyvenantiems lie
tuviams. Jie gi panoro arti
miau pabendrauti su šia neei
line asmenybe. Tad Kunigų 
vienybės centro valdybos kvie
timu (Kunigų vienybės pirmi
ninkas buvo K. J . Balkūnas, 
sekretorius — P. Juras) vysk. 
M. Reinys 1937 m. birželio 17 
— rugpjūčio 31 d. viešėjo Ame
rikoje. Per tą laiką aplankė 51 
parapiją JAV ir vieną Kana
doje, pasakė 67 pamokslus 
bažnyčiose ir 46 kalbas salėse, 
dalyvavo 7 seimuose, aplankė 
keletą tuo metu vykusių lietu
vių dienų, buvo duotas ne vie
nas pasikalbėjimas ne tik lie
tuvių, bet ir kitataučių spau
dai. Tad Lietuvos vardas vys
kupo M. Reinio kelionių metu 
plačiai skambėjo nuo Atlanto 
iki Ramiojo vandenyno... 

Be abejo, Šv. Kazimiero se
serų kongregacija, tiek daug 
davusi tikėjimui, lietuvybės 

išlikimui, lietuviškosios kultū
ros puoselėjimui Amerikoje, o 
nuo 1920 m. ir Lietuvoje, ne
galėjo likti be Lietuvos vysku
po dėmesio. 

Šv. Kazimiero seserys, suži
nojusios apie vysk. M. Reinio 
atvykimą, parašė jam laišką. 
Laiško nuorašas, kurio tekstą 
perteikiame, saugomas Šv. 
Kazimiero seserų kongregaci
jos archyve (motiniškajame 
name): 

„Jo Ekscelencijai 
Vyskupui Mečislovui Reiniui 
Jūsų Ekscelencija! 
Išgirdusios, kad šią vasarą 

lankysite Jungtinių Valstijų 
lietuvių kolonijas, labai 
džiaugiamės ir nuolankiai 
prašome neaplenkti nei mūsų, 
Švento Kazimiero seselių Chi-
cagoje. 

Labai laimingos jausimės, 
jei teiksitės numatyti mūsų 
pastogę savo namais, kuomet 
lankysite Chicagą ir 15-tą, ir 
16-tą dieną rugpjūčio mėnesio 
skirsite seselių įvilktuvių ir 
profesijos apeigoms, jose daly
vaujant ir vadovaujant. 

Gerb. kun. Vienybės Chica-
gos apskričio sekretorius 
mums pranešė, kad jų numa
tymu kliūčių tam nebus. Todėl 
pasitikime ir Jūsų Ekscelenci
ja sutiksite šį mūsų kvietimą 
priimti. 

Jūsų ekscelencijos malonei 
atsidavusios liekamės 

Gilia pagarba Jūsų 
Šv. Kazimiero seserys" 
Tad vyskupas, atvykęs į 

Čikagą, seselių vienuolyne 
lankėsi rugpjūčio 15 ir 16 d. 

1937 m. rugpjūčio 15 d. — 
sekmadienį — seserų kazimie-
riečių vienuolyne vyko iškil
mingos apeigos: priėmimo į 
naujokyną — įvilktuvės į no-
vices ir jaunų seselių, atbuvu
sių dvejus metus naujokyne, 
pirmieji laikinieji įžadai — 
profesija, kurios metu seserys 
gauna konstituciją ir simbolį 
— žiedą, sujungiantį vienuolę 
su Kristumi, Bažnyčia. 

Dvylikai naujų novicių, buvo 
suteiktas tada pirmasis, t.y. 
Baltasis, vienuolės laipsnis. 
Šventimus joms suteikė vysk. 
M. Reinys. Iš 12 seselių — 
keturios jau mirusios, penkios 
— pasitraukusios iš vienuoly
no (pasitraukti buvo galima 
iki amžinųjų įžadų davimo), o 
trys — jau būdamos garbaus 
amžiaus, savo darbu ir malda 
prisideda prie mūsų dvasinio 
tobulėjimo, tai seserys Irena 
Rūkas, M. Teresita Miksas ir 
M. Ruth Simonavičius. 

šešiolika novicių, dvejus me

tus besimokiusių vienuolinio 
gyvenimo, padarė pirmuosius 
įžadus: novicės davė profesiją. 
Šv. Mišias aukojęs vysk. M. 
Reinys užmovė žiedus, prieš 
dvejus metus gauti balti veliu
mai buvo pakeisti juodais. 
Deja, iš šešiolikos seserų — 
dvi seserys mirė, penkios pasi
traukusios iš vienuolyno, de
vynios — Viešpačiui aukoja 
savo maldas ir darbus: seselės 
M. Florence Kraučiūnas, M. 
Lorenza Pazniokas, M. Angeli-
ca Damarodas, Mary Frances 
Caplins, M. Gemma Kasiulis, 
M. Adrian Urban, M. Pius 
Mickevičius, M. Salėsią Mar-
tinkus, M. Margaret Miksas. 

Pirmadienį, rugpjūčio 16 d. 
keturios vienuolės šventė savo 
25-erių metų įšventinimo jubi
liejų. Jos, deja, jau seniai pali
kusios šį žemiškąjį pasaulį. 
Tai seselės M. Gertrūda Ger-
džiūnas, M. Antonia Nutau-
tas, M. Magdalena Didžiūnas, 
M. Scholastica Butrimas. Ta
čiau tais 1937-taisiais metais 
kiekvienai jubiliatei vyskupas 
M. Reinys įteikė sidabrinį vai
nikėlį, aukojo šv. Mišias. 

Seselių šventės sutapo su 
kita, tuo metu Čikagoje mi
nėta švente — rugpjūčio 15 d. 
visose lietuvių parapijų baž
nyčiose iškilmingai minėta 
Lietuvos krikšto 550 metų su
kaktis. Vysk. M. Reinys net 
keturiose bažnyčiose pasakė 
turiningus pamokslus. 

Seselių šventės sutapo ir su 
kitu svarbiu įvykiu — ALRK 
Moterų sąjungos XVIII seimu 
(rugpjūčio 16-18 d.). Seimas 
prasidėjo iškilmingomis šv. 
Mišiomis, dalyvaujant vysk. 
M. Reiniui. Moterų sąjunga 
tuo metu buvo vienintelė lie
tuvių moterų išeivijos organi
zacija, užėmusi plačius veiklos 
barus. Seimo sesijose vyks. M. 
Reinys buvo pakviestas garbės 
svečiu. 

Motina Marija Kaupaitė, Šv. 
miero vienuolyno steigėja. 

Kazi-

DRAUGAS, šeštadienis. 1998 m. sausio 31 d. 

Šv. Kazimiero vienuolyno pastatas Čikagoje. 

TAKELIS Į DANGŲ 
BERNARDAS ŠAKNYS 

„Motina, auginanti neįgalų 
vaiką, dažnai pasijunta vienut 
vienutėlė. Ačiū 'valstiečių 
laikraščiui' už puslapį 'kaimo 
vaikai', už tuos nuoširdžius ra
ginimus "Padėkite....' Padė
kite įsigyti karvę neturt ingai 
šeimai, padėkite ligoniui..." Ir 

Tad dabar, minint garbingą 
seselių kazimieriečių 90-mečio 
jubiliejų, pažvelgėme į dau
giau kaip 60 metų senumo 
įvykius, leidžiančius sugretin
ti dvi neeilines lietuvių tautos 
asmenybes: vyskupą Mečis
lovą Reinį ir Kazimierą Kau
paitę — Motiną Mariją. 

Vyskupas, kaip matėme, 
atsižvelgė į Motinos Marijos 
— Šv. Kazimiero seserų kon
gregacijos įkūrėjos prašymą. 
Daug bendro siejo juos: abu 
kilę iš tos pačios Panevėžio 
vyskupijos (Panevėžio vysku
pija įsteigta tik 1926 m. su 
Lietuvos Bažnytinės orovinci-
jos įsteigimu) — Motina Mari
ja, gimusi 1880 m. sausio 6 d. 
Gudelių kaime, Ramygalos pa
rapijoje; vyskupas M. Reinys 
— gimęs 1884 m. vasario 5 d. 
Madagaskaro vienkiemyje, 
Daugailių parapijoje. Abiejų 
tėvai augino 11 vaikų — tik 
Kazimiera buvo penktoji, o 
Mečislovas — jaunėlis — vie
nuoliktas. Mokslo žinių, nors 
ir skirtingu laiku, abu sėmėsi 
Vakaruose. Motina Marija tre
jus metus studijavo Švei
carijoje, vyskupas — baigęs 
Peterburgo dvasinę akade
miją, žinias gilino Belgijos 
Liuveno, vėliau Strasburgo 
universitetuose. Kazimieras 
tikslas buvo mokyti Amerikoje 
gimusių lietuvių vaikus lietu
vių kalbos bei kitų lietuviškų 

dalykų; diegti tikėjimą — mei
lę Dievui. Pedagoginės bei psi
chologinės problemos buvo ar
timos ir M. Reiniui — juk jis, 
dar būdamas kunigu, pirmasis 
sulietuvino J. Čelpanovo „Psi
chologijos vadovėlį" (1921 m.), 
kuriuo buvo naudojamasi ne
priklausomoje Lietuvoje, be 
to, itin domėjos: saleziečių 
auklėjimo idėjomis — parašė 
pratarmę kun. Jono Lemoyne 
knygai apie šv. Joną Bosko, 
buvo pirmuoju lietuvių vys
kupų, aplankiusiu Lietuvių 
saleziečių įstaigą Italijoje, o 
1934 m. saleziečiams įsikūrus 
Lietuvoje — Vytėnuose — ne
sumažino savo dėmesio. 

Motina Marija seselių kazi
mieriečių padedama, diegė 
tikėjimą ir lietuvybę Ameri
koje. Vyskupas Mečislovas Re-
rinys, 1940 m. paskir tas tituli
niu Cypselos arkivyskupu ir 
Vilniaus arkivyskupo R. Jalb-
žykovskio pagalbininku, ne
paisant sunkiausių sąlygų lie-
tuvino sulenkintą Vilniaus 
kraštą. 

Motina Marija mirė 1940 
metais balandžio 17 d. kamuo
jama vėžio, sulaukusi 60 me
tų. Arkivyskupas M. Reinys 
1947 m. buvo suimtas , nuteis
tas ir išvežtas į Vladimiro 
kalėjimą. Sunku įsivaizduoti, 
ką teko iškęsti š iam garbin
gam tautos sūnui t ame nu
žmoginimo pragare iki 1953 
m. lapkričio 8-osios, kol Vieš
pats jį pasišaukė į savo kara
liją. 

Motinos Marijos paskutinieji 
žodžiai, užrašyti kun . Kazi
miero Matulaičio, MIC, lan
kiusio ją paskutinėmis gyveni
mo valandomis ir dabar yra 
kelrodis seserims kazimie-
rietėms: 

— Aukokitės .. aukokitės.. . 
aukokitės geriems darbams. 
Semkitės stiprybės iš kentė
jimų... Būkite klusnios, klus
numas viską nugali! 

Arkivyskupo .Mečislovo Rei
nio kalėjime pasakyti žodžiai, 
žuvus vienam kaliniui, prasi
veržę į laisvąjį pasaulį, leidžia 
ir dabar mum? semtis stip
rybės: 

— Neliūdėkit*.. nukankint ie
ji kovoja drauge su mumis... 
Jie stiprina mūsų gretas. Te
bus pašlovinti, nenusilenkę 
prieš netiesą. Jie gyvena am
žinai! 

Daug bendra šiose dviejose 
sielose. Užvestos beatifikacijos 
bylos (kėlimas į altorių garbę) 
leidžia melstis ne tik už juos, 
bet ir į juos, prašant stebuklų. 
Ir mes, prisidedami savo mal
domis, melskime Aukščiausią
jį, kad šios tikrai šventos as
menybės — arkivyskupas Me
čislovas Reinys .r Motina Ma
rija — dirbusio- ir kentėjusios 
dėl tikėjimo, kuo greičiau būtų 
pakeltos į altoriaus garbę. 

t ik tie žmonės, kurie patys 
žengė akmenuotu keliu, už 
rankos vesdami cerebrinio 
paralyžiaus ar kitos ligos pa-
klupdytą vaiką, gali suprasti, 
ką žmogui reiškia „Valstiečių 
laikraščio" vaikams skiriami 
puslapiai ir gerumo fondas 
„Kaimo vaikai"... 

Tai švenčioniškės Onos La
zauskienės žodžiai. Paprasti 
ir nuoširdūs. J i prisimena 
straipsnius, reportažus, kurie 
vienaip ar kitaip jaudino, ra
mino ir teikė jėgų gyventi. Su 
vyru Kęstučiu augindami Ie
vutę, pažymėtą cerebrinio pa
ralyžiaus ženklu. „Kažkaip 
norėtųsi kitaip įvardinti šią 
negelia. Man ausį rėžia žo
džiai ligonė, invalidė... Tad ir 
sakau taip — Dievo pažymėta, 
bet neats tumta, o jei žmonės 
supras tai būtent kaip ženklą 
— ir tėvams, ir vaikui bus 
daug lengviau. Ir atjautą bei 
supratimą parodžiusiems 
žmonėms, atsivers takelis į 
dangų...", — kalba Ona. 

O. Lazauskienė — Šven
čionių ligoninės gydytoja, 
prieš trejus metus subūrusi 
moteris, auginančias neįgalius 
vaikus, į „Vilties" bendrijos 
Švenčionių skyrių. Svarbiau
sia, kaip sako pašnekovė, buvo 
bandyta įtikinti tėvus, kad jų 
vaikai neturėtų būti atskirti 
nuo žmonių, pasaulio, įkalinti 
kur nors belangėse ar kama
rose, kad jų neregėtų žmonės. 
Tokiu būdu būdavo daroma 
didelė žala vaikų protiniam 
vystymuisi, jų dvasiniam ug
dymui. Šiuo metu net 34 vai
kai priklauso „Vilties" bendri
jai , o jų tėvų pastangomis 
Švenčionių darželyje „Liepai
tė" at idaryta aštuonių vaikų 
grupė, kurioje neįgalieji pri
žiūrimi pedagogų ir medikų. 
Kokia tai didelė pagalba 
tėvams! 

Ona Lazauskienė pakvietė 
mus į Švenčionių Zigmo Že
maičio vidurinę mokyklą. Čia 
— X klasėje — kartu su visais 
bendraamžiais mokosi ir La
zauskų dukra Onutė. Direk

torė Danute Čepulienė labai 
jautriai pažvelgė į merginos 
mokymąsi, paaiškindama pe
dagogams, kokią prasmę jau
nuolių ugdymui turi šis fak
tas: klases draugų rūpini
masis neįgalia mergina, nuo
latinė parama jai pertraukų ir 
popamokiniu metu — tai geru
mo ugdymo pamokas. Nė kar
to Ievos niekas nėra įžeidęs ar 
pastūmęs, o tik padėjęs. Ir vi
sada atkreipiamas į ją dėme
sys, išklausomos jos mintys, 
kiek įmanoma Ieva įtrau
kiama į mokyklos gyvenimą. 
Mokytojų, klasės draugų dėka 
mergaitė jaučiasi gerai, ji 
laukia pamokų ir susitikimų 
su savo bendraamžiais. 

— Bendrojo lavinimo mo
kykla — visų mokykla. Mūsų 
mokykloje pradinėse klasėse 
mokosi net penki neįgalūs vai
kai. Tiesa, jie dirba pagal spe
cialią programą, bet būdami 
toje pačioje klasėje su visais 
vaikais, jaučiasi pilnaverčiais, 
— sake direktoriaus pava
duotoja Elena Radzevičienė. 

Ona Lazauskienė patvirtino: 
Švenčionių Zigmo Žemaičio 
vidurinėje mokykloje puiki 
dvasinė aplinka. „Vilties" ben
drijos Švenčionių skyrius joje 
visada randa atspirtį ir supra
timą, nors skyrius laikosi sun
kokai. Trūksta lėšų. Ir labda
ra, kuri ypač reikalinga 
skurdžiai gyvenančioms šei
moms su neįgaliais vaikais, 
niekas nelepina. Tačiau del to 
Ona Lazauskienė nenusime
na: ji kartu su bendrijos sky
riaus pirmininke Ona Ma
kauskiene laisvalaikiu lanko 
likimo seses, tariasi, organi
zuoja šventes, paremia tas, 
kurioms labai sunku. Materia
liai ir dvasiškai. „Turime lai
kytis ir saugoti save. Juk be 
mūsų rankų ir be mūsų 
širdžių mūsų vaikams bus 
šalta ir sunku. Turime būti!" 

— sako Ona Lazauskienė. 
Teisi ji. Neįgalių vaikų moti

noms, tėvams reikalinga 
mūsų visų parama. Visokerio
pa. 

PARAMA LIETUVOS 
KAIMUI ŠĮMET BUS 

ĮVAIRESNĖ 

Pagal BNS. nors Kaimo 
rėmimo fondui numatyta skir
ti panašų kiekį lėšų. kaip 
1997-aisiais, parama žemės 
ūkiui 1998 m. bus daug įvai
resnė. 

Iš viso šiemet fondui iš val
stybes biudžete buvo skirta 
372 mln. litų, o 1998-aisiais 
numatyta skirti 375 mln. litų 
bei 10 mln. litų gauti iš kitų fi
nansinių šaltinių. 

Vis dėlto fondo lėšas tikima
si naudoti daug efektyviau, 
nes nuo Naujųjų metų pradės 
realiai veikti ir jo finansuoja

mas žemės ūkio paskolų ga
rantijų fondas, kuris garan
tuos bankų paskolas ūki
ninkams. 

Garantijų fondas įregistruo
tas tik lapkričio pradžioje, ir 
jame šiems metams skirti 30 
mln. litų liko nepanaudoti. 

Su šiomis lėšomis kitąmet 
paskolų garantijų fondas tu
rės 75 mln. litų. 

Iš jo paskolų garantijas 
ūkininkams, turintiems ne 
mažiau kaip 9 žemės ir 
ūkininkaujantiems ne mažiau 
kaip 2 metus, kol kas teiks 
Vilniaus bankas, o vėliau 
Žemes ūkio bei Taupomasis 
bankas. 

Iš Kaimo rėmimo fondo 
1998-aisiais bus kompensuoja
ma 25 proc. už įsigyjamą tech
niką, kurios sąrašas gerokai 
išplėstas. Numatyta kompen
suoti ne tik už įvairius kom
bainus ar traktorius, bet ir už 
perkamus plūgus, grūdų džio
vinimo įrangą, presus, šiena-
pjoves-smulkintuvus, melžimo 
bei pieno šaldymo įrangą, kitą 
techniką. 

Ketvirtadalį lėšų taip pat 
numatyta kompensuoti už sta
tybas ar perkamus nenaudoja
mus žemės ūkio paskirties 
statinius. 

Be to, prie jaunųjų ūkininkų 
bus priskiriami jau ne 35, o 40 
metų ūkininkai. 

V. Knašys pažymėjo ir koo
peratyvų programos bei tiksli
nių agrarinių patarnavimų 
programos rėmimą, pagalbą 
naujoms technologijoms. 

Žemės ūkio vadovai ypač 
pabrėžė specializuotų ūkių pa
gal Europos Sąjungos pa
vyzdžius kūrimą. 

MAIRONIO 135-ųjų 
GIMIMO METINIU 

MINĖJIMAS 

Lapkričio 28 d. Panevėžio 
Kazimiero Paltaroko katali
kiškosios vidurinės mokyklos 
bendruomenė paminėjo Jono 
Mačiulio — Maironio poeto ir 
kunigo, 135-ąsias gimimo me
tines. Maironiečiai, literatai ir 
dainorėliai parengė poetinę 
kompoziciją „Jau niekas tavęs 
taip giliai nemylės". Gražiai 
išpuoštoje salėje skambėjo 
poeto eilės ir giesmės „Marija, 
Marija", „Lietuva brangi". 
Linksmai ir gražiai pasirodė 
mažieji „Spindulėlio" šokėjai. 
Minėjime dalyvavęs vyskupas 
Juozas Preikšas, dėkodamas 
maironiečiams kad „iš mil
žinkapių prikėlė Maironį", 
akino jaunimą mylėti savo 
gimtąją kalbą ir būti vertais 
Marijos žemės vaikais. Mons. 
Jonas Juodelis, maironiečių 
globėjas, pasidžiaugė, kad mo
kykloje auga šviesūs lietu
vaičiai. 
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Utenos „Pieno lašas" organizacija „Saulutė 
pirkti mokymo priemones mokiniam* Sme 
rtneje. šiaudinių pra 
kaimo mokyklose 

t»>«n»vdanli 

;". Lietuvos vaiku globos būrelio dovanotus 500 dol panaudojo nu-
mnkvklose: Sudeikių pagnndineje. Kuktiškių pag., Vizuonių v-idu-
* vaikams Utenos reabilitacijos centre. Drabužių siunta išdalinta 

N•'•; ' Inrlrrs Tijunelienes 



DRAUGAS, šeštadienis, 1998 m. sausio 31 d. 

TAUTOS SKAUSMAS 
Danutė Gaigalienė, moks

lininkė, buvo trumpam 
terminui pakviesta Li-
thuanian Mercy Lift (LMI) 
ir University of Illinois at 
Chicago (UIC) CoUege of 
Nursing (CN), Pasaulio svei
katos organizacijos (PSO) 
kolaboravimo centre susi
pažinti su mūsų mieste 
vykstančiomis programo
mis AIDS prevencijai. No
riu su D. Gaigaliene pasi
kalbėti apie jos darbus 
Kaune Caritas Aids konsul
tavimo centre. 

— Būdama biologė, kaip 
ir kada Jūs pradėjote dirb
ti AIDS konsultaciniame 
centre? 

— Prieš trejetą metų 
pradėjau dirbti savanore Lie
tuvos Caritas ligonių tarny
boje. Mes bendradarbiavome 
su Anglijos Caritas CAFOD, 
kuris sudarė galimybę aplan
kyti Afrikos valstybę Malawi. 
Ten pamačiau, kas yra AIDS 
^P'oemija, kas yra, kai mirtis 
v patauja tarp žmonių, ne
gailėdama nei seno, nei jauno, 
nei kūdikio. Badas, skurdas 
baimė tvyro vaikų akyse. 
Mūsų Lietuva yra maža šalis 
kuri daug iškentėjo ir liko. 
Kad tik ta epidemija nepa
siektų tokio lygio, kaip Afri
koje, kur kas 3-5 žmogus yra 
užkrėstas. 

— Koks buvo Jūsų dar
bas, kai po ilgesnio laiko 
grįžote \ Lietuvą iš Afri
kos? 

— Lietuvos Caritas ir Lietu
vos Sveikatos ministerija su
darė sutartį, pagal kurią buvo 
įkurtas Caritas Aids konsul
tacinis centras ir aš pradėjau 
intensyvų darbą Aids pre
vencijos srityje. Pagrindinis 
dėmesys buvo skiriamas švie
čiamajam darbui, nes tik ži
nios suvokimas, kad mūsų gy
venimas priklauso nuo mūsų 
žinių, elgesio gyvenimo verty
bių pasirinkimas. Mano audi
torijos buvo ne tik paaugliai, 
kuriems reikia daug žinių, bet 
ir jų tėvai, mokytojai. 

— Prisivijote mane Pa
langoje. Jūsų nepažinau, 
bet galvojau, kad dr. Sau
lius Čaplinskas čia atsiuntė, 
nes kaip tik buvome Klai
pėdos rajone ir dėstėme 
AIDS infekcinės ligos pro
filaktiką. Galvojau, gal kas 
svarbaus, kadangi tik Lie
tuvos AIDS centras ir 
Klaipėdos visuomenės svei
katos skyrius žinojo, kur 
mes gyvename. Mes, tai 
UIC CN profesorės ir aš. 
Nutarėm Jus pakviesti 
stažuotei. Mums patiko 
Jūsų noras ir užsidegimas. 
Kaip ten įvyko? 

—Mane visada viliojo gali-
:r.vbe ~ u z: :i • >t i. kaip dirba kiti 

žmonės, galbūt kažką nauja, 
ką ir aš galėsiu panaudoti 
savo darbe. Sužinojus apie 
specialistų atvykimą, aišku, 
ieškojau susitikimo ir palan
kių aplinkybių dėka buvau 
Palangoje. 

— Po švenčių suruošėm 
iškvietimus ir staiga jau 
Jūs Čikagoje. Po įvairių 
paskaitų, susipažinimų su 
UIC specialistėmis, ką J ū s 
matėte, ko neturite Lietu
voje ir norėtumėt turėti, 
dirbant AIDS profilaktikos 
darbą? 

— Mane nustebino pro
gramų gausumas. Tai ir glo
bos namai, ir švirkštų keitimo 
punktai, naktiniai budintys 
autobusai darbuotojams. Deja, 
šiandien mes Lietuvoje turim 
tuos pačius skausmingus reiš
kinius, kaip prostituciją, nar
komaniją, alkoholizmą, bet 
neturim tik programų ir gali
mybių padėti tam labiausiai 
kenčiančiam, visuomenės na
riui. 

— Ką jūs norėtumėt 
įsteigti Klaipėdoje? 

— Šiandien Klaipėda yra 
AIDS epicentras. Tai miestas, 
jūrų uostas, su savo specifika 
ir, deja, kaimyniniu Kalinin
gradu, kuris garsėja savo ap
krėstomis prostitutėmis. Klai
pėdoje šiandien dirbamas pre
vencinis darbas, bet vis tiek 
jau yra užkrėstų net mokslei
vių. Nenorėčiau daug plėstis 
apie „sekso darbuotojas", bet 
tai žmonių grupė, kuri šian
dien neturi jokių teisių, yra 
labiausiai pažeidžiama ir, ma
no nuomone, būtina programa 
jų pagalbai. Aš tikiuos, kad 
galbūt bendromis jėgomis su 
Prane Šlutiene iš LMI, labai 
gerbiamos organizacijos, bus 
sprendžiami kai kurie, itin ak
tualūs, klausimai AIDS pre
vencinio darbo srityje. 

— Jūs pirmas kartas 
Amerikoje, nors tik savai
tę, kokia nuomonė apie 
žmonių bendravimą Čika
goje? 

— Pirmiausia noriu padė
koti Pranei Šlutienei ir vi
siems, iš kurių jaučiau dėmesį 
ir rūpestį. Ir gera buvo sutikti 
žmones, kurie su didele meile 
bei pasiaukojimu dirbo savo 
artimo, nuskriausto žmogaus 
labui. 

— Malonu, kad galėjome 
kartu su savo kolegomis 
išrūpinti gan intensyvų 
kasdieninį, net ir naktinį, 
darbą susipažinimui su 
nuskriausto žmogaus gyve
nimu. Žinant dabarties si
tuaciją Klaipėdoje, steng
simės nedelsiant, bendrai 
dirbant, sumažinti AIDS 
infekcinės ligo . plitimą. 

Kalbėjosi Pranė Šlutiene 

CLASSIFIED GUIDE 

Iš kairės: Kathleen Norr, PHD, Sociologijos prof. medicinos reikalams UIC College of Nursing, Prane Šlutiene, 
R.N., Lithuanian Mercy Lift narė ir programos koordinatorė, Beveriy McEimurry, EdD, FAAn prodekanė UIC 
CoN, Beth Marks. PhD, R.N. ir Carol Christiansen, PhD, R.N., ruošiasi kelione: į Lietuvą, kur prasidėjo ŽIV-
AIDS infekcinės ligos profilaktikos programa ir paskaitų seminarai. 

BROLIŲ BERZINSKŲ ŽODYNAS 
REMIGIJUS MISIŪNAS 

Emilija Gaškiene, per „Saulutę*. Lietuvos Vaikų globos būreli, gausiai 
parėmusi vargingai gyvenančius vaikus Lietuvoje, 1997 m. vasarą 
Šilutėje aplanke Ingridą ir jos močiutę Zitą. Nuotr. Indrės Tijūnėlienes 

Pokario metais Vokietijoje, 
kur išeiviai uoliai mokėsi 
įvairų kalbų, ruošdamiesi emi
gruoti į kitas šalis, buvo iš
leista daug žodynų. Tačiau 
šioje gausybėje, kur dominavo 
dvikalbiai žodynai, trikalbių 
buvo reta. 

Vienas jų — anglų-lietuvių-
vokiečių kalbų žodynas — pa
sirodė 1946 m. Miunchene. Jį 
parengė V. Minkūnas, Jonas 
bei Juozas Beržinskai. Šie du 
buvo ir žodyno leidėjai. 

Autorių žodžiais, jie siekė 
parengti tokį žodyną, kuriuo 
galėtų naudotis bendraujantys 
su amerikiečiais ir skaitantys 
anglišką spaudą. Vokišką 
žodyno dalį jie pridėjo, paklau
sę patarimų, kad taip kiekvie
nas, besimokantis anglų 
kalbą, turės progą pagilinti 
vokiečių kalbos žinias. 

Paklausė ir — nudegė pirš
tus. Spaudoje pasirodžiusiose 
recenzijose buvo kaip tik pei
kiama vokiška dalis. Atseit, ji 
tik užvilkino žodyno pasiro
dymą ir padidino puslapių 
skaičių, o realios naudos davė 
mažai. Savo ruožtu, angliškai-
lietuviška žodyno dalis buvo 
vertinta teigiamai. 

Žodynas, kaip ir daugelis po
kario išeivių knygų, neišvengė 
visų to meto bėdų. Jis buvo 
parengtas ir išleistas per 
trumpą laiką, tad toli gražu 
nebuvo tobulas. Be to, Ber-
žinskams nepavyko gauti nori
mo popieriaus, buvo ir prob
lemų su spaustuvėmis. 

Leidėjams, planavusiems su
talpinti savo žodyną vienoje 
knygoje, teko keisti savo pla
nus. Taupant laiką, žodynas 
buvo renkamas ir spausdina
mas dviejose spaustuvėse. 
Dienos šviesą išvydo du, per 
1,000 puslapių turėję, kiše
ninio formato tomai. 

Dar neišleidę knygos, broliai 
Beržinskai susirūpino jos pla
tinimu. Europoje jie rinko pre
numeratą ir bandė ieškoti 
kelių į Ameriką. Patyrę, kad 
1947 m. rudenį Čikagoje bus 
rengiama Pasaulio lietuvių 
kultūros paroda, nusiuntė jai 
savo knygą. Vėliau jie mėgino 
platinti žodyną tarp Amerikos 
lietuvių su kažkokio Encher 
pagalba. 

Tiesa, iš pradžių, neišma
nydami lietuviškos knygos si
tuacijos JAV, broliai užsiprašė 
labai didelės kainos. Vėliau ją 
sumažino, tačiau žodynas ne
turėjo didelio pasisekimo. įdo
mu, jog Beržinskai nenorėjo, 
kad Encheris atsiskaitytų su 
jais pinigais. Jie prašė siųsti 
„care" paketus su maisto pro
duktais. 

Atrodo, jog broliai, leisdami 
trikalbį žodyną, apsiriko nus-
tatytami jo tiražą. Mat dar 
1948 m. pabaigoje jis nebuvo 
išplatintas. Mažai ką pešę 
JAV, Beržinskai nukreipė sa
vo žvilgsnius į Australiją, kur 
tuo metu keliavo gyventi lietu

viai iš Vakarų Europos. Dalį 
savo atsargų jie išsiuntė pla
tinti į kengūrų žemyną. Taip 
pat jie paprašė Enchlerio, kad 
jis persiųstų Australijon tu
rėtas knygas. 

Sunku pasakyti, kokį pasise
kimą turėjo žodynas Australi
joje. Matyt nelabai didelį, nes 
jam maišė vokiška dalis, iš ku
rios angliakalbėse šalyse buvo 
mažai naudos. Be to, didelę 
konkurenciją Beržinskų žody
nui sudarė kiti, vėliau pasiro
dę žodynai. 

Šioje istorijoje mįslingiau
siomis lieka žodyno autorių ir 

leidėjų figūros. Ypač — brolių 
Beržinskų. Kas jie tokie ir 
kokius mokslus baigė? Juk to
kiam darbui reikėjo neeilinio 
išsimokslinimo, tad labai ste
bina archyviniuose dokumen
tuose rasta užuomina, kad 
vienas brolių — Jonas — kar
tu su žmona ilgą laiką dirbo 
siuvimo fabrike, be to, buvo 
patyręs žemės ūkio darbuose... 

Iš Vokietijos abu broliai emi
gravo į Kanadą. Tolesnį jų li
kimą kol kas gaubia neži
nomybės sutemos. Belieka ti
kėtis, kad kada nors pavyks 
jas išsklaidyti. 

Pažinimo medį žmogus 
dažnai paverčia net tualetiniu 
popieriumi. 

ATLANTIC 
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ATLANTA !MPORT-EXPORT. Inc. (Siuntinių ir tranSDortavimo skyrius) 
GREITAS SIUNTINIU PRISTATYMAS | NAMUS LAIVU IR AIR 
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• Užsakykite amerikietiško maisto komplektus į Lietuvą 
• Padėsime pigiai įsigyti automobilius varžytinėse 
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NORIU 
PIRKTI 

NAUDOTĄ PIANINĄ. 
TEL 708-387-1136 

HOME HEALTH CARE AGENCY 
needs care givers & companions. 
Lrve-ln $75-$125 per day. English 

requireci. References helpful Pls. call 
Phil, tel. 414-763-2615. 

Jauna moteris už 
nebrangią kainą 

gali prižiūrėti vaikus 
savo namuose. 

Tel. 773-925-3156. 

* * * « « * 

BS&M Consultante Assoc. 
• Optimalus '97 m. pajamų 

mok. įNC tax) užpildymas 
• Verslų steigimai: JAV, 

Lietuvoje 
• Darbų, užsakymų paieška 
• Internet, komp. 

708-453-1250 

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

English speaking 
caregivers. 

Call 630-585-7370 

INCOMETAX 
SERVICE 

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

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

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

Tel. raštinė 706-424-4425 

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

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty Dirtiu greitai. 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LIETUVIS, lauko priežiOros darbų (lend-
scaping/mamtenartce) bendrovės savi
ninkas. Wtthington. D.C., leiko darbi
ninko, kuns galėtų atlikti lauko priežiOros 
darbus Pradinis mokestis $6 į valandą. 
Galima dirbti 10-12 valandų per dieną su 
viršvalandžiais. Reikalingas darbo 
leidimas. Suteikiamas pigus butM - $130 
mėnesiui Kreiptis tet. (802)244 2373. 

AUTOMOBILIO. NAMU SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoits ir Off. Mgr Aukse 
S. Kane kaba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
32081/2 Weet95th Street 

Tel. (706) 424-8654 
(773)581-8654 

HELP WANTED 
Driver, CDL Class B, Haz. Mat., 

min. 1 year experience. Mušt 
knovv city areas; $400-$600 
weeWy Tel. (708) 780-0230 

DAŽYMAS / DEKORAVIMAS Co. 

DAŽYMAS • STALIAUS DARBAI* 
TAPETAVIMAS • PLYTEUU 

KLIJAVIMAS • DRAUDIMAS • 
REKOMENDACIJOS* DAUGjAU 

KAIP 15 METU PATIRTIS* 

T e l . 7 0 8 - 4 5 8 - 6 0 3 3 
a rba 8 4 7 - 3 6 1 - 3 0 1 5 

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

aliuminiaus ir kt. Turiu darbo 
apdraudą. RJankauskas, 

tel. 708-728-0206 
B&B 

Nakvynė ir pusryčiai 
Vilniaus •eoamieetyjel 

p. Veronika 
Trakų 15-5 
2001 Vilnius 

011-370-2-22-24-60 

1 mieg. butas 67 & Kedzie 
apyl. $355 į m*n. + „•ecurity". 
Tel. 778-778-1481. 

STASYS CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rusių, vonių ir virtu

vių įrengimas; priestatai; kerami
kos plytelės; „skSngs", „soffits", 

„decks", „guttere, plokšti ir„abingle' 
stogai; cementas, dažymas. 

Turiu darbo draudimą. 
S.Benetb Tt. 830-241-1912 

Nanny, ^ouaekeeper Ih/e-ln. 
Best job and salary is yours if you 
love children, ctean well and speak 

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

MOVI M G 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

GEDIMINAS 
773-92S-433I 

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

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

Skambinti Sigitui: 
Tel.: 773-767-1929 

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 

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

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900 

R E A L E S T A T E 

^ 

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 

2S&. KMKOK REMTOM 
7922 S. PeJetJd H4. 
43«5 S. Archer Ave. 

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. 

REALMARTII, Ine 
6602 S. Pulaski Rd. 
Chkago.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 

Bua.773-5BS-610O p—«. 773-30M307 
FtxT73-«WW7 ^ I 

ACCENT REALTY 
5265 VVest 95th Street 

Oak Lavm, Illinois 60453 

Bus. 708-636-9400 
R e * . 708-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 

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

VVAGNER 
MASINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

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

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

Parduodamas auto. Topaz GS 
Mercury. '89 m., juodos spalvos, 
2 durų, labai gerame stovyje, 
mažai mylių; visi dokumentai. 
$2,900 Tel. 1-706-66&6599. 

Puiki proga moteriai, teisėtai atvyku
siai į JAV. mokančiai virti ir namų 
ruošos darbus. įsikurti šiame krašte 

Rašykite: ViBa St. Joeeph 
P.O.Box15S 

Thompson, Ct 06277 

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 

SS 
Tjsr 

K A V I N E 
350 N. Clark, Chicago, U 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgali uždaryta 

http://Chkago.IL


9 JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

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

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

LAIKAS TVARKYTI MOKESČIŲ 
DOKUMENTUS 

Dažnai pajuokaujama, kad 
Amerikoje y ra du t ikri ir nesi-
keičiantys dalykai , t a i mokes
čių mokėjimas ir mirt is . Kiek
vienų metų pradžioje renkame 
dokumentus, skaičiuojame pa
jamas, ieškome nurašomų iš
laidų, dovanų sąskai tų ir tu
rime viską užbaigti iki balan
džio 15 d. Kurie daug uždir
bame, tur ime primokėti, kiti 
gauname pinigų atgal , o dar 
kiti išeiname lygiomis. Bet vi
si turime pildyti mokesčių for
mas ir a ts iskai tyt i su vals
tybe, ir never ta „užmiršti" kai 
kurių pajamų ar pridėti nebū
tų išlaidų, nes tos „klaidos" 
anksčiau a r vėliau, ypač šiais 
kompiuterių laikais, bus su
rastos, būs i te pakviestas pa
siaiškinti ir turės ime primo
kėti „užmirštus" mokesčius 
bei aukš tus jų procentus. 

Nors iki balandžio 15 dar 
yra laiko, bet j au ir dabar gali
ma, ir dažnas ta i daro, pildo 
mokėjimų blankus , nes nori 
kuo anksčiau gaut i valdžios 
grąžinamus pinigus. 1997 me
tų pajamų mokesčių naujos 
formos buvo IRS įstaigos jau 
išsiuntinėtos, bet žmonėms 
reikia sur inkt i re ikiamus do
kumentus, kad tas formas ga
lėtų tiksliai užpildyti. 

Darbdaviams ir valdiškoms 
įstaigoms papras ta i iki vasa
rio 2 d. y r a nus ta ty tas laikas 
pasiųsti savo tarnautojams W-
2, Form 1099 ir k i tus , metų 
pabaigoje s iunčiamus, prane
šimus. J«i ir negalvojate anks
ti pildyti savo pajamų mokes
čių, yra dalykų, kuriuos turė
tumėte iš anksto sutvarkyti . 
Gauti kai kuriuos dokumen
tus, reikalingus mokesčių pil
dymui, gali užt rukt i net ke
letą savaičių. 

Pat ikr ink i t e W-2, 1099 
formas, ar j o s t iks l ios . 

Kai paš tu a te ina W-2, 1099 
ir kiti p raneš imai dėl mokes
čių mokėjimo, pat ikr inki te ir 
palyginkite gautus skaičius su 
turimais dokumentais . Klai
dos pasitaiko retai , bet jos 
pasitaiko ir ver ta ats iųstus 
dokumentus pat ikr int i , ar jie 
tikslūs. J e i a t ras tumėte klai
dų, susisiekite su dokumentų 
siuntėju ir paprašyki te patai
symų, tikslių dokumentų. Ne
taisykite patys duomenų, pil
dydami mokesčių mokėjimo 
formas. Turi te turėt i tikslias 
W-2, 1099 formas,nes IRS 
įstaiga gauna W-2, 1099 for
mų kopijas iš jūsų darbdavių 
ar finansinių įstaigų. Ir jie 

naudoja t as kopijas, t ikrinant 
jūsų užpildytas sumas. Jei jū
sų praneštos sumos neatitinka 
W-2, 1099, ar kitų finansinių 
institucijų pranešimams. IRS 
atsiųs pranešimą, kad jūsų 
užpildytoje formoje yra neaiš
kumų — netikslumų. Išsiaiš
kinti su IRS įstaiga truks 
daug ilgiau, negu gauti patik
rintus duomenis, prieš pildant 
mokesčių mokėjimo formas. 

Kam skambinti, norint gau
ti tikslią informaciją, šiais me
tais bus lengviau, nes 1996 m. 
Kongresas priėmė įstatymą, 
kad W-2, 1099 ir kitų finansi
nių pranešimų davėjai pažy
mėtų telefono numerį to as
mens ar firmos, kuri gali pa
dėti jums gauti patikrintą in
formaciją. 

S v a r b u t u r ė t i „Soc . Sec. 
I D " numer į 

Jei neturi te Soc. Sec. nume
rio kiekvienam asmeniui, kurį 
prisirašote prie savo mokesčių 
pranešimo, kad išlaikote (de-
pendent), jūs galite jį gauti 
prieš pildydami mokesčių mo
kėjimo formas. Mokesčių įsta
tymai dabar reikalauja, kad 
an t savo pildomų mokesčių 
mokėjimų formų užrašytume-
tG ^OOC. 06C. " numerį kiekvie
no asmens, kurį prisirašote 
(dependent). Į jų skaičių įeina 
ir kūdikiai, gimę iki 1997 m. 
gruodžio 31 d. Praeityje vai
kams, gimusiems metų gale, 
nereikėjo „Soc. Sec." numerio, 
bet ta i negalioja 1997 metų 
mokesčiams. 

Kongresas praplėtė „Soc. 
Sec." ID reikalavimus iki jau
niausių išlaikomų asmenų 
1997 m., kad užtikrintų, jog 
tėvai neužsirašo daugiau, ne
gu galima savo „personai ex-
emptions". Praeityje, IRS 
įstaiga sako, kad daugeliu at
veju, žmonės užsirašė „išlaiko
mais asmenimis" savo šuniu
kus, kates ar neegzistuojan
čius asmenis. Jei neįrašysite 
„Soc. Sec." numerio išlaiko
mam asmeniui, IRS automa
tiškai gali nutraukt i „The de-
pendency exemption", o taip 
pat „children credit" ir „ear-
ned-income credit". 

Norint gauti „Soc. Sec." nu
merį, susisiekite su vietine 
„Soc. Sec." įstaiga paprašykite 
Form SS-5. Paprastai užtrun
ka porą savaičių gauti „Soc. 
Sec." numerį-

Jei esate įvaikinimo proceso 
eigoje, įvaikindami vaiką, ku
riuo rūpinotės praėjusiais me

tais, jums gali būti sunkumų 
gauti „Soc. Sec." numerį pir
ma, negu įvaikinimo byla už
sibaigs. Bet IRS duoda būsi
miesiems tėvams laikiną liudi
jimą, kol šiame krašte įvaiki
nimo procesas yra eigoje. Yra 
nauja programa, prasidėjusi šį 
mėnesį. Jūs galite paprašyti 
„Adoption taxpayer Identifica
tion Number" iš IRS. užpildy
dami Form VV-7A. tai yra .Ap
plication for Taxpayer Identi
fication for Pending adop-
tions". Laikinas dokumentas 
leis jums prisirašyti vaiko iš
laikymą, pildant 1997 metų 
mokesčių mokėjimo formas. 
Nedelskite! IRS įstaiga sako, 
kad gauti tokį dokumentą už
trunka 4-8 savaites. 

rašto, užtenka iškeistų čekių. 
Dabar yra pats geriausias 

laikas surinkti mokesčių do
kumentus ir pradėti juos pil
dyti. Reikia būti atsargiems, 
nepadaryti paprastų sudėties 
ar atimties klaidų ir būti tei

singiems. Yra labai nemalonu, 
kada esi pakviestas į IRS 
įstaigą pasiaiškinti ir neturi 
dokumentų pateisinti išpūstų 
nurašomų išlaidų. 

Naudotasi „Chicago Tribū
ne", 1998.01.20. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1998 m. sausio 31d. 

Mano 

mirus, 

mielam universiteto draugui 

A.tA. 
JUOZUI V. RUOKIUI 

reiškiu 

Cicero, IL 

gilią užuojautą jo visai šeimai 

Andrius Žilinskas 

L a b d a r o s a u k ų įrodymas. 

Reikia pasirūpinti iš anksto 
įrodymais, kai didesnės sumos 
yra paaukotos labdarai. Jei 
aukojate 250 dol. ar daugiau 
kokiai labdaringai organizaci
jai, jums reikia gauti raštišką 
įrodymą iš tos labdaros orga
nizacijos, pirma nei pradėsite 
pildyti mokesčių mokėjimo 
formas. 

Jei turėtumėte kitų įrody
mų, pvz., „canceled check", 
jums vis tiek reikia įrodymo 
raštu iš labdaros organizaci
jos, kur turi būti pažymėta au
kota suma ir taip pat, kad jūs 
neturėjote jokios asmeniškos 
naudos už tą auką. 

įstatymai reikalauja, kad 
aukos labdarai nebūtų sava
noriškai išpūstos. IRS įtarė, 
kad kai kurie žmonės nusirašė 
daugiau, negu jie aukojo. Kiti 
vėl neatkreipė dėmesio į tai, 
ar jie gavo kokių lengvatų iš 
tos organizacijos, kuriai auko
jo. Jei jūs gaunate ką nors už 
auką, pvz., vakariene labdaros 
renginyje, jums reikia atitin
kamai sumažinti aukos sumą, 
iš aukos sumos atimant vaka
rienės kainą. 

Jūs su mokesčio mokėjimo 
forma nesiunčiate to įrodymo 
rašto iš labdaros organizaci
jos, kad jūs iš tikro tiek ir tiek 
aukojote, bet vis tiek jums rei
kia jį turėti. Jei jūs tokio raš
tiško įrodymo neturite ir jei 
IRS tikrintų jūsų mokesčių 
mokėjimo formą, IRS tarnau
tojas automatiškai nubrauks 
tą auką. 

Daugumas labdaros organi
zacijų siunčia įrodomuosius 
aukos raštus, jei jūsų auka 
buvo 250 dolerių ar daugiau. 
Jei negavote tokio pranešimo, 
susisiekite su ta labdaros or
ganizacija. Pagal mokesčių 
mokėjimo įstatymus, jūs esate 
atsakingas už tokios aukos da
vimo įrodymą. Šis įstatymas 
galioja tada, kada jūs vienu 
kartu aukojate 250 dolerių ar 
didesnę sumą. Jeigu aukojate 
tai pačiai organizacijai per ke
lis kartus mažesnėmis sumo
mis, nors jas sudėjus ir vir
šytų 250 dolerių sumą, tuo at
veju jums nereikia įrodomo 

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

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

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

Direct:-s of Eudeikis Funera! Home (EST 1908) 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

ALL PHONES 

1-773-523-0440 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

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

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

' MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST 
CICERO 5940 YV. 35 ST. 

LEMONT 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
EVERGREEN PARK 2929 W. 87 ST. 

TINLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVE. 
ALL PHONES 

CHICAGO 1-773-476-2345 

NATIONWIDE 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, 6801 BELMONT 
ALL PHONES 

1-708-652-5245 

DAVID GAIDAS Jr. 
AND FAMILY 

GAIDAS-PALOS 
FUNERAL H O M E 
KALBAME LIETUVIŠKAI 

PALOS HILLS 
11028 S. Southvvest Hwy. 

(OTHER LOCATIONS AVAILABLE) 

1 - 7 0 8 - 9 7 4 - 4 4 1 0 

.,Lietuvos Vaikų vilties" komiteto iš Lietuvo* atveJ.ti k;>. 1 >t:- ; (YK.U'I.S Sh>,: > : • :..: 
turėjo malonum:* praėjusi ni ' lenj Čikagoje vyku.-:" m•::' i' >"<< '•:,<:; " stovėjo prie J: .'•.•• ::' ''.alino 
pradegantiems maratono dalyviams gaivinanti vandeni 1- Kire- •:• .], •..< • i; , ;.-•. .Jurgita Norvaišaite 
ir N'enjus Lukas 

MARIAUS BUIVYDO LAIDOTUVIŲ PASLAUGOS 
* Pilnas visokio pobūdžio laidotuvių sutvarkymas* 

Palaikų perkėlimas perlaidoiant Lietuvoje. 
Reikalingi dok:Jmentai gali būti sutvarkyti pas jus namuose. 

'Laidotuves pravedamos lietuviškomis tradicijomis' 
Laidotuvių namai patogiose vietose. 

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

P.O. Box 27 
Lemont, IL 60439 

A.tA. 
BARBARA JURAŠKA 

Gyveno Čikagoje, M a r ą u e t t e Pa rko apylinkėje. 
Mirė 1998 m. sausio 30 d., su l aukus i 87 metų. 
Gimė Lietuvoje. 
Nu l iūdę liko: g iminės ir d r a u g a i . 
Velionė pašarvota sekmadien į , vasar io 1 d. nuo 4 iki 

9 v.v. F r a n k Becvar & Sons laidojimo namuose . 6541 
S.Kedzie. 

Laidotuvės įvyks p i rmadienį , vasar io 2 d. Iš laidojimo 
n a m ų 9 vai. ryto bus a t l ydė t a į Švč. M.Marijos Gimimo 
parapi jos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto 
šv . Miš ios už ve l ionės sielą. Po Miš ių ve l ionė bus 
pa la ido ta Šv. Kazimiero l ietuvių kap inėse . 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, d r a u g u s ir paž įs tamus 
da lyvaut i šiose laidotuvėse. 

Nul iūdę: g i m i n ė s i r d r a u g a i . 

Laidotuvių direkt. Lack ir sunūs. Tel 708-430-5700. 

PADĖKA 
A.tA. 

Dantų gyd. ALDONA RIMKUS 
Kairytė 

Mūsų brangi ir mylima Žmona, Mama ir Močiutė stai
ga mirė 1997 m. gruodžio 28 d. ir palaidota 1998 m. sausio 
3 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Čikagoje. 

Širdingai dėkojame kun. V. Mikolaičiui už maldas kop
lyčioje, šv. Mišias Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažny
čioje ir maldas kapinėse. AčiU sol. Danai Stankaitytei už 
gražias giesmes šv. Mišių metu ir muz. R. Šokui už var
gonų palydą. Ačiū mieliems karsto nešėjams: A. Lieponiui, 
D. Pečiurai ir gajininkams — dr. A. Razmai, dr. V. 
Šauliui, dr. V. Musoniui ir dr. P. Rasučiui. 

Širdingai dėkojame giminėms, draugams ir pažįsta
miems už dalyvavimą koplyčioje, bažnyčioje ir palydėjimą 
į kapines, už užuojautas raštu, žodžiu ir spaudoje, už au
kas šv. Mišioms. Lietuvos Dukterų draugijai, Ateitininkų 
Federacijos fondui. Ateitis Foundation ir už gėles. Dėkoja
me dr. A Razmai, dr. P. Kisieliui, dr. V. Šauliui, dr. E. 
Baltrušaitienei ir R. Marchertienei už jautrius atsisveiki
nimo žodžius ir Lietuvos dukterims už rožinio maldą kop-1 
lyčioje. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui D. M. Petkui už rū
pestingą patarnavimą. 

Dėkingi: vyras Kazimieras , sūnus Aloyzas su šei
m a i r sūnus Linas su šeima. 

J Amžinybę iškeliavus 

ONAI BERTAŠIENEI, 
reiškiame giliausią užuojautą jos dukteriai NIJOLEI 
MASKALIŪNIENEI bei jos šeimai ir art imiesiems. 

Dr. Jonas Rimvydas ir 
Jūratė Virginija Dainauskai 
Jonas Dainauskas 

S k a u s m o v a l a n d o j e p a g u o s k SIGUTĘ r 
NIJOLĘ meldžiam Tavęs, Viešpatie' 

Ginta ir Juozas Raudoniai 

Tu išėjai, brangi Eglute. 
Taip netikėtai, nelauktai... 
Nutilo Tavo balsas. 
Nurimo ir kūno skausmai. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.+A. 
EGLĖ SIMANAVIČIŪTĖ 

VALAITIENĖ 
Minint mirties sukaktį mūsų mylimos dukrelės, ku

rios netekome 1997 m. vasario 9 d., šv Mišios bus atna
šaujamos Salt Lake City, UT, St. Vincent De Paul baž
nyčioje balandžio 18 d. 

Maloniai prašome prisiminti Velionę savo maldoje. 

Liūdinti šeima 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Dėmesio lietuviams daili
ninkams! Čikagos Midvvay 
oro uoste statomas naujas ter
minalas. Miesto valdžia iš
rinko meno tarybą, į kurią 
pakviestas ir Stanley Balze-
kas rūpintis terminalo meni
niu apipavidalinimu. Taryba 
ieško dailininkų, kurie apsiim
ti sukurti darbą specialiai 
šiam moderniam pastatui. 
Paraiškos blanką galima gauti 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje kasdien, nuo 10 vai. r., 
iki 3 vai. popiet. 

EGLĖS BRĖDIK1ENĖS 
DAILĖS DARBŲ PARODA 
Vasario 6 d., penktadienį, 

6:30 vai. vakare, Čiurlionio 
galerijoje Jaunimo centre, bus 
atidaryta Brookfield, IL, gyve
nančios menininkės Eglės 
Brėdikienės dailės darbų pa
roda, kur bus eksponuojama 
tapyba, gobelenai, odos ir miš
rios technikos darbai. 

„Siekiu savo jausmus at
skleisti paprastomis linijomis 
ir subtiliomis spalvomis", sako 
dailininkė. Ši, atrodo, papras
ta formuluotė pagrįsta daili
ninkės ilgamečiu darbu, įvai
rių meno technikų ir išraiškos 
priemonių bandymais ir, svar
biausia, mąstymu, koks pa
veikslo kūrimo tikslas. Eglei 
tai — žmogaus vidinio pasau
lio peizažai. Jie kalba kitos 
plotmės, ne fonetine, proto ir 
jausmų kalba, kontrastinga 
visa supančiai paviršutinybei. 

Dailininkė eina abstrakcio-
nistų keliu, kiek skirdamasi 
nuo šios srities klasikų 
pabrėžtinai šiltu, asmenišku 
santykiu su kuriama kompozi
cija. Preciziškos Eglės Brė
dikienės linijos, išbrėžtos vaš
ku po temperos dažų sluoks
niu, kuria labai grafišką, rit
mišką paveikslo faktūrą, jung-
damosis į ornamentus, ar ne
tikėtai išryškindamos tarp 
geometrinių formų paslėptą 
moters figūrą. 

J akis krinta darbų dekora
tyvumas ir moderniai perfra
zuotas tautinis pagrindas. Tai 
nenuostabu, nes nemaža paro
dos dalis — paveikslai, atsira
dę kaip gobelenų projektai. 
Dailininkė studijavo tekstilę 
Lietuvos Valstybiniame dailės 
institute (baigė 1990), kur, 
kaip pati sako, norėjo perpras
ti tradicinės lietuvių tekstilės 
raštus ir spalvų schemas. 
Mūsų kaimiškos lovatiesės, 
staltiesės, juostos duoda daug 
daugiau peno meniniam to
bulėjimui nei gali atrodyti. 
Kaip sako tapytojas Linas Ka
tinas, tai yra lyg neišsen
kantis šaltinis. sukaupęs 
šimtmečių erdvės supratimo ir 
atvaizdavimo patirtį. Eglė 
Brėdikienė puikiai tuo naudo
jasi. Kaip ir protėvių dar
buose, dailininkės paveiks
luose pro juodai baltą pa
viršiaus tinklą skverbiasi gi
lios žemės ir augalų spalvos, 
plokštumoje telpa žemė ir 
dangus, intelektualus susi
kaupimas ir nežabota aistra. 

Paroda veiks iki vasario 14 
dienos. 

Danas Lapkus 

Lucina Migala, kurios bal
są Čikagos ir apylinkių lietu
viai girdi prieš kiekvieną 
„Margutis II" radijo laidą, o 
taip pat turi savo programas 
(.yra viena iš WCEV radijo sto
ties savininkų). Ji taip pat ge
rai pažįsta prez. Valdą Adam
kų, kaip tik per „Margutį". 
Šiandien, šeštadienį, sausio 
31 d., 3:30 vai. p.p., iš stoties 
14.50 AM (ten pat girdimas 
„Margutis II") L. Migala duos 
pasikalbėjimą su prez. Adam
kum anglų kalba. Pasi
kalbėjimą bus galima girdėti 
ir sekmadienį, vasario 1 d., 
3:05 p.p., per tą pačią radijo 
stotį. 

Vyresniųjų lietuviu cen
tre, „Seklyčioje", vasario 4 
d., trečiadienį, 2 vai. p.p., bus 
rodoma vaizdajuostė „Lietu
vos Respublikos prezidentas 
lankosi Čikagoje". Apie iš
rinktąjį prezidentą kalbės Sta
sys Baras ir Rūta Staniulienė. 
Visi maloniai kviečiami pasi
džiaugti ne tik Valdo Adam
kaus, bet ir visos lietuvių tau
tos laimėjimu. Bus bendri 
pietūs. Atvykite! 

Lietuvos Vyčių tautinių 
šokių grupė ruošia virtinukų 
(koldūnų) pietus ir linksmą 
koncertinę programą sekma
dienį, vasario 1 d., 12 vai., Pa
saulio lietuvių centre. Progra
moje dalyvaus ne tik šokėjai, 

Š.m. sausio 24 d. prez. Valdas Adamkus lankėsi Maironio lit. mokykloje, Lemonte. Su prezidentu (iš kairės): 
Kristina Jonušaite, mokyt. Rasa Poskočimienė ir Audra Adomenaite. 

PREZIDENTAS ADAMKUS MAIRONIO 
MOKYKLOJE 

Jau iš pat ankstaus ryto gir
dėjosi Maironio mokyklos ko
ridoriuose susijaudinusių mo
kinių balsai: „Aš jį mačiau", 
„Aš pasisveikinau su juo", „Jis 
mus pasveikino", „Jis mums 
nusišypsojo", „Ar matei, kiek 
jis turėjo 'bodyguards'? (jauni
mui labai aktualu, kiek saugų 
buvo)... Tai, žinoma, buvo kal
bama apie Lietuvos preziden
tą Valdą Adamkų, kuris lan
kėsi mūsų mokykloj, šeštadie
nį, sausio 24 dieną. Visai mo
kyklai buvo jaudinantis įvy
kis. Panašią staigmeną turė-

bet ir dainininkas Algimantas jome prieš porą metų, kai lan-
Barniškis su liaudies muzi
kantu Rigandu Klimavičium. 
Atvykite, dalyvaukite, pa
remkite — kartu ir pa
šoksime, ir padainuosime. 

Visi žinome filmuotojo 
Alekso Plėnio gabumus 
„pagauti momentą" ir ne kar
tą grožėjomės jo vaizdajuos
tėmis. Šį sekmadienį, vasario 
1 d., 12 vai., Jaunimo centro 
kavinėje bus rodoma A. Plėnio 
pagaminta vaizdajuostė apie 
prez. Valdo Adamkaus vieš
nagę Čikagoje: susitikimus 
PLC, JC, pamaldas Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje, išleistuvių puotą 
Willowbrook Ballroom. Kam 
neteko dalyvauti šiuose istori
niuose renginiuose, galima 
bent juos pamatyti ekrane, o 
dalyvavusieji gali iš naujo per
gyventi, pasidžiaugti, dar 
kartą pabūti toje jaukioje, pa
kilioje nuotaikoje, supusioje 
visą prezidento ir jo žmonos 
Almos lankymąsi mūsų tarpe. 

Vasario 1 d., sekmadienį, 
nuo 10 vai. r. iki 1 vai. popiet, 
bus galima aplankyti „Žibu
rėlį", Montessori lietuviškąją 
mokyklėlę, veikiančią Pasau
lio lietuvių centre. Bus proga 
susipažinti su direktore Vida 
Slapšiene ir mokytoja Laura 
Lapinskiene, o taip pat 
užregistruoti vaikučius 1998-
1999 mokslo metams. Priima
mi nuo 3 iki 5 metų amžiaus. 
Tenka pabrėžti, kad „Ži
burėlis" veikia labai sėk
mingai, teikia priešmokyklinio 
amžiaus lietuviukams ne vien 
Montessori auklėjimo, bet ir 
lietuviškumo pagrindus. 

kėši pas mus Vytautas Lands
bergis, pirmas mūsų laisvos 
Lietuvos prezidentas. O dabar 
prezidentas, ne tik iš mūsų 
krašto, bet ir iš apylinkės — 
vyresnysis jaunimas tą suvo
kia, tuomi dar daugiau džiau
giasi ir didžiuojasi prezidento 
Adamkaus išrinkimu. 

J gausiai susirinkusių moki
nių ir tėvelių būrį, įžygiavo 
prezidentas su mokiniais ir 
vėliavom, ir garbės palyda, jų 
tarpe Švietimo tarybos pirmi
ninkė Regina Kučienė, Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės vi
cepirmininkė Milda Lenkaus
kienė, Rinkimo komiteto pir
mininku Stasiu Baru, PLB 
pirm. Vytautu Kamantų ir LR 
gen. garbės konsulu Čikagoje 
Vaclovu Kleiza. 

Mokyklos direktorė Eglė No-
vak pasveikino prezidentą ir 
svečius, pasidžiaugdama jo 
apsilankymu mūsų mokykloje 
ir pakvietė 9-tos klasės moki
nę Ugnę Adikevičiūtę pravesti 
programą. Maloniu balsu ir 
gražia lietuviška tarme Ugnė 
pakvietė sveikintojus. 

Patys pirmieji pasveikinti 
prezidentą buvo pakviesti jau
niausi priešmokykliniai ir jote būti tvirtais Lietuvos sar-

Jus, gerbiamas Lietuvos prezi
dente. 

Menu aš Jus pirma, kai 
1996 metais gruodžio 6 dieną, 
Jūs sutikote apsilankyti istori
jos ratelyje 'Geležinis Vilkas' 
ir pasidalinti mintimis, kurias 
patyrėte Lietuvoje, dalyvauda
mas Seimo rinkimuose. 

Pradžioje Jūs džiaugėtės, 
matydamas didelę grupę mo
kinių, kurie labai šaltą ir snie
go pripustytą rytą susirinko, 
parodydami rūpestį ir didelį 
norą būti dalimi Lietuvos da
barties ir ateities. Tada, Jūs 
mums sakėte, kad Lietuvoje 
jau yra seniai sutirpęs 1990 
metų žiemos sniegas, kuris 
ant žemės veido buvo palikęs 
amžino įšalo vagas mūsų tau
toj. 

Jūs mums rodėte didelę vil
tį, kad Lietuvoje atgimusi 
švelni, jauna, pavasario karta 
išves vargstančią tautą į švie
sų rytojų ir kad ne viskas Lie
tuvoje yra prarasta, kad jau
na, nepažįstama karta statys 
būsimą mūsų tautos rūmą. 

Jūs sakėte, kad reikia tie
sos, širdies, ir pasitikėjimo 
Lietuvos žmogumi, kuris dau
giau niekad neleistų žeminti 
ir niekinti kito žmogaus ir ku
ris niekad neleistų iš žemė
lapio ištrinti Lietuvos vardo. 

Šiandien, mes Jumis pasiti
kime. Jūs esate tas žmogus, 
kuris išves. Lietuvą iš sutemų 
ir prieblandų. 

Viso pasaulio lietuviai įrodė 
savo tvirtą norą būti laisvais 
— tai Baltijos kelyje, kovo vie
nuoliktoje, sausio tryliktoje, ir 
taip pat išrinkdami Jus Lietu
vos prezidentu. 

Menu vėl praeitį, kai Jūs 
mums, ratelio nariams, linkė-

Eglės Brėdikienės kūrinys. 

darželio mokinukai. Pasipuošę 
tautiniais rūbeliais, vienas po 
kito priėjo prie prezidento, 
įteikdami jam po raudoną 
rožę, simbolizuojančią jų mei
lę, ir iškėlė plakatą, kuriame 
buvo parašyta „mes mylim 
prezidentą Adamkų". (Vėliau 
savo kalboje prezidentas pa
reiškė, kad jis irgi juos visus 
myli. Pritūpęs prie kiekvieno 
mažylio, jis pasisveikino, bet 
pagaliau nebesutalpino savo 
glėby vaikų dovanotų rožių. 

Po to buvo vyresniųjų klasių 
atstovų sveikinimai ir mūsų 
poetų gražiausių patriotinių 
eilėraščių deklamacijos. Svei
kino: Tara Mikužytė, Andrėja 
Mikėnaitė, Kęstutis Daugir
das, Agnė Misiūnaitė ir Aura 
Platakytė. Mokinių deklama
cijose atsispindėjo linkėjimai 
naujajam prezidentui. 

Maironio mokyklos istorijos 
ratelio „Geležinio Vilko" ir 
mokytojos Gražinos Sturonie-
nės vardu pasveikinimo žodį 
tarė Giedrė Kazlauskaitė.Štai 
visas to sveikinimo tekstas. 

„Man yra didelė garbė istori
jos būrelio vardu sveikinti 

gaiš. Menu. kai buvusis rate
lio pirmininkas Rimas Mar
čiulionis, atsisveikindamas 
1996 metais jums tarė: 'Jei 
jūs kada būsite Lietuvos prezi
dentu, tai neužmirškite mū
sų... 

Aš suprantu, jog 'Geležinis 
Vilkas', (istorijos ratelis) 1996 
metais savo sapne jums iš
pranašavo ateitį, kad 1998 
metais jūs tapsite Lietuvos 
prezidentu. Tad, 'Geležinio 
Vilko' vardu dėkoju Jums, taip 
kaip tada buvo pasakyta, kad 
Jūs mūsų neužmirštumėte". 

Ačiū! 
Giedrė patvirtino „kad šian

dieną, mes Jumis pasitikime, 
gerbiamas Lietuvos preziden
te, kad Jūs esate tas žmogus, 
kuris išves Lietuvą iš sutemų 
ir prieblandų. Viso pasaulio 
lietuviai įrodė savo tvirtą norą 
būti laisvais Baltijos kelyje, 
kovo vienuoliktoje, sausio try
liktoje, o taip pat išrinkdami 
Jus Lietuvos prezidentu". 
Giedrė dar pridėjo, kad 1996-
tųjų metų ratelio pirmininkas 
Rimas Marčiulionis tarė tuo 
metu V. Adamkui: „Jei jūs ka
da būsite Lietuvos prezidentu. 

tai neužmirškite mūsų". Todėl 
dabar ratelis didžiuojasi, kad 
„Geležinis Vilkas" 1996 metais 
tarytum Valdui Adamkui iš
pranašavo ateitį. 

Prezidentas labai šiltai pri
ėmė visus mokinių nuošir
džius sveikinimus, eilėraščius 
ir, dažnai atsistojęs, ištiestom 
rankom siuntė sveikinimus vi
siems mokiniams. 

Kadangi jau daugelis moky
tojų ir tėvelių buvo susijaudi
nę iki ašarų, visi apsidžiaugė, 
kad mokiniai pralinksmins 
tautiniais šokiais. Danutės 
Grigaliūnienės paruoštos, 7 ir 
8 klasės mergaitės pasveikino 
prezidentą „Kepurine", o 
linksmą polką, paruoštą Lidi
jos Ringienės, vikriai pašoko 
su berniukais. 

Toliau meninėj programoj, 
Rasos Poskočimienės lydimi, 
mokiniai dainavo dainą „šau
kime Lietuvą": 

Mūsų šūkis Lietuva, mes 
dainuojam visada, 

Štai atėjo ta diena, ir tėvynė 
vėl laisva. 

Lietuva, Lietuva, lai gyvuoja 
Lietuva! 

Šūkį visi kartojo daugelį 
kartų. Prezidentas vėl labai 
šiltai priėmė, sujaudintas jau
nimo entuziazmo. 

Meninė programa užbaigta 
dainom „Žygiuojame lietuviai" 
ir, rankom susikabinus, „Lie
tuva brangi". 

Pagaliau atėjo nekantriai 
lauktas momentas, kai pats 
prezidentas tars žodį. Jonas 
Grigaliūnas, 10-tos klasės pa
vyzdingas mokinys, padėkojo 
prezidentui už jo nepamirš
tamą rūpestį jaunąja karta: 
„Tegul Dievas padeda Jums 
sunkiame Jūsų gyvenimo ke
lyje, o mes kitoje Atlanto pu
sėje kaip ir visuomet busime 
vienybėje su Lietuva". 

Prezidentas Adamkus savo 
kalboje pasidžiaugė mokinių 
parodytu nuoširdumu, jų mei
le Lietuvai. Padėkojo mokyto
jom už skiepinimą meilę tė
vynei vaikų širdyse, palinkėjo, 
kad išėję iš šių mokyklos rū
mų, patys vaikai skiepytų tą 
meilę busimom kartom. Jis 
apgailestavo, kad Lietuvos 
jaunimas, nėra tiek laimingas, 
nes neturi tokių gražių sąlygų 
ir žadėjo, jog viską darys, kad 
tas jaunimas turėtų tokias pat 
sąlygas augti lietuviškoj dva
sioj ir meilėj. „Linkiu, kad jūs 
galėtumėt sueiti vienom pro
gom, džiaugtis ta laisva ir my
lima Lietuva, kuri šiandiena 
taip ryškiai pasireiškė jūsų 
tarpe". 

Iš prezidento žodžių susi
darėme nuomonę, kad mokyk
los suruoštas priėmimas pa
darė jam labai gerą įspūdį. 
Tas buvo džiugu girdėti, nes iš 
tikrųjų visi mokiniai, pasi
puošę tautiniais rūbais, elgėsi 
labai tvarkingai, jausdami šio 
istorinio įvykio prasmę. Dėko
jame mūsų visom mokytojom, 
prisidėjusiom prie šios dienos, 
o ypač Gražinai Sturonienei. 

Silvija Radvilienė 

SUSITIKTA SU LKD 
PARTIJOS ATSTOVU 
Dr. Kazimieras Kuzmins

kas, Lietuvos Respublikos Sei
mo narys, Krikščionių demo
kratų frakcyos narys, LKDP 
valdybos pirmininkas ir Lietu
vos darbo federacijos pirmi
ninkas, lankosi Čikagoje. Sau
sio 28 d. Ateitininkų namuose 
jis susitiko su Krikščionių de
mokratų rėmėjais. Susirinki
me dalyvavo 20 rėmėjų, kurie 
išklausė pranešimo apie da
bartinę LKD partijos padėtį, 
sudėtį, darbo kryptį ir ateities 
planus. Dr. K. Kuzminskas 
kvietė rėmėjus įsijungti pilna
teisiais nariais į Lietuvos 
Krikščionių demokratų par
tiją. Krikščioniškai nusiteiku
siems asmenims ši partija yra 
artimiausia, nes ji vadovauja
si krikščioniškais ir demokra
tiškais principais. 

Po Valdo Adamkaus išrin
kimo prezidentu, spaudoje sklei
džiamas dirbtinis dejavimas 
apie blogą padėtį Lietuvoje ir 
Krikščionių demokratų pa
blogėjusius santykius su kon
servatoriais. Pirmininkas dr. 
Kazimieras Kuzminskas pa
brėžė, kad krikščionių demo
kratų koalicįja su konserva
toriais yra stipri, niekas nepa
sikeitė ir kad Lietuvoje pragy
venimo lygis kyla, bankų 
pastovumas geras, indėlinin
kai pasitiki bankais, nes yra 
valstybės garantas. Jis ypač 
teigiamai atsiliepė apie Švie
timo ministro Zigmo Zinke
vičiaus vedamą taktiką. Anot 
jo, visų susirinkime dalyvavu
sių buvo vieninga nuomonė, 
kad tokio šviesaus ir gero 
Švietimo ministro Lietuva dar 
neturėjo. 

Susitikimas su LKD partijos 
valdybos pirmininku dr. Kazi
mieru Kuzminsku buvo nau
dingas. Jis dar labiau išryš
kino, kad Lietuvos žmonės 
laukia pasikeitimų, naujų ke
lio krypčių, naujos vakarie
tiškos, teisingumo, krikščio
niška morale ir žmogišku tei
singumu paremtos, teisinės si
stemos, j ! ^ 

Dr. Kazimieras Kuzminskas. 

9KMLBIMAI 
x Juozas Bacevičius rū

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

(sk.) 
x Galia padėt i legaliai 

gaut i „SOC. SECURITY" 
kortelę, vairavimo leidimą 
(driver's l i c e n s e ) ir vizų 
pratesimą. Ed. Šumanas, teL 1-
708-246-8241. 

(sk.) 
x Delikatesų krautuvei, 

pietvakarių Čikagoje, reika
linga virėja. Kreiptis tel. 773-
434-9766. 

(sk.) 
x Prieš užsisakydami pa

minklą, aplankykite St. Ca-
simir Memorialą, 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. 773-233-6336. 

(sk) 

x „Saulutė", Daytona Bch, 
FL, skyrius, dėkoja už aukas 
Lietuvos našlaičių, senelių ir 
invalidų paramai. Aukojo: D.B. 
Liet. klubas $100; VAvižienė 
$100; a.a. S.Kalvaitienės atm. 
A. ir M.Jagučiai $20; M.Šar-
kauskienė Ačiū! 

(sk.) 

x Aa. Josephinos B.Mil-
leriutės prisiminimą pagerb
dami, jos kaimynai aukojo 
Lietuvos našlaičiams. Tai: 
Stevie Mroczkowski, Helen 
Pavlica, Dorothy Skavvinski, 
Theresa de Brizzio, Don ir Judy 
Gester, Ann Hurley, Janina 
Gaigalas, Joyce, Stacy Maul, 
Ann Lynch, E.Muša, Stephanie 
Grikėnas, E. ir M.McMahon ir 
Ray ir Irena Masiliūnas. Iš viso 
našlaičiams suaukota $70. 
Reiškiame užuojautą velionės 
artimiesiems, o aukotojams 
dėkojame! „Lietuvos Našlai
čių globos" komitetas, 2711 
W. 71 St., Chicago TL 60629. 

(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-
VTDEO 3533 S. Archer Ave^ 
Chicago, DL 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, tL 
60525, teL 1-708-246-8241. 

(sk) 
x BALTIC MONUMENTS, 

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

(sk.) 
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) 
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 (sjj) 

ADVOKATAS 

ONTAJtAS P. ČEPtMAS 
6436 M a l i M , CMcago, IL fOOS 

a/2M.ifcunm»Bstatta>imaisJwi) 
TeL 773-582-4500 

14335 S. Btfl Rd, Lockpart, IL 60M1 
•M.704-301-4SM 

GtbaitU 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 SKedaie Avenue 
Chicago, TL 60619 

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

9a t tad .9v . r . ik i lv .p .p . 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

46MW.6athStnat 
Chicago, IL 80629 

(Skaraai gatvei nuo .Draugo") 
T*L 77S-SM-0100 

Valandoa pagal raattariną 


