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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Baltijos šalys 
priešinsis Rusijos 

priėmimui 
Vilnius , sausio 14 d. (Elta) — 

Lietuvos ir Estijos delegacijos 
Europos Tarybos parlamenti
nėje asamblėjoje prieštaraus 
Rusijos priėmimui į Europos 
Tarybą. Apie tokią šių šalių 
parlamentinių delegacijų nuo
statą spaudos konferencijoje 
pranešė jų vadovai — Lietuvos 
Seimo užsienio reikalų komiteto 
pirmininko pavaduotojas Algir
das Gricius ir Estijos Valstybės 
susirinkimo pirmininko pava
duotojas Tune Kelamas. Salių 
pozicijos šiuo klausimu suderin
tos Vilniuje vykusiame Baltijos 
šalių par lament in ių delegacijų 
Europos Tarybos parlamenti
nėje asamblėjoje susitikime. 
Lietuvos ir Estijos nusistatymą 
palaikė ir Latvijos delegacija, 
kuri Europos Tarybos parla
ment inė je asamblėjoje tur i 
svečio statusą. 

Vienas pagrindiniu Baltijos 
šalių argumentų , kodėl Rusija 
kol kas negali būti Europos 
Tarybos nare, y ra ta i . kad 
neišvesta jos kariuomenė iš Lat
vijos ir Estijos. Be to, sakė 
Lietuvos ir Estijos delegacijų 
vadovai, Rusija turi atitikti 
visus s tandar tus , kurie keliami 
kandidatams į Europos Tarybą. 
Ji privalo išspręsti nacionalines 
problemas savo šalyje, nutrauk
ti kišimąsi i k i tų vidaus reika
lus. „Mes laukiame, kad Rusi
ja, kaip Sovietų Sąjungos teisių 
perėmėja, pada ry tų oficialų 
pareiškimą dėl Baltijos vals
tybių okupacijos 1940 metais", 
pabrėžė A. Gricius. 

K la ipėdos n a f t o s įmonės 
r e k o n s t r u k c i j a k a i n u o s 90 

mil i jonų dol. 

Lietuvos Energetikos ministe 
rijos Olandijos firma ..Tebodin" 
ir „Prampro jek tas" pristatė 
suinteresuotų žinybų atstovams 
Klaipėdos Naftos Eksporto Jmo-
nės rekonstrukcijos projektą. 

Firmos ..Tebodin" prezidentas 
Van Put ten pažymėjo, kad vie
nas iš šio projektų privalumų 
yra galimybė rekonstruoti įmo
ne, nestabdant jos darbo. Jmone 
bus rekonstruojama savomis lė
šomis. Darbai kainuos daugiau 
kaip 90 milijonų JAV dolerių. 
Rekonstrukcijos projekte numa
tyta sutvarkyti krant ine , prie 
kurios švartuosis tanklaiviai. 
Taip pat numaty ta sutvarkyti 
geležinkeli, sumontuoti moder 
nią priešgaisrinę įrangą, išva
lyti įmonę supančią teritorija. 

Jmonei pradėjus veikti visu 6 
milijonų tonų mazuto per metus 
pajėgumu. į rekonstrukciją įdė
tos lėšos, įmonės direktoriaus 
M. Gusiatino žodžiais, turėtų at
sipirkti per aštuonerius metus. 

KGB l iepusi d i s k r e d i t u o t i 
Čepa i t į 

Penktadienį Vilniuje. Žurna
listų sąjungoje, spaudos konfe
renciją surengė Kovo 11-osios 
ak to s i g n a t a r a s Virgi l i jus 
Čepaitis. Buvęs Nepriklauso 
mybės partijos vadovas ir Sąjū-
džio atsakingasis sekretorius iš 
politinės arenos pasi t raukė po 
to, kai KGB veiklai tirti Lie
tuvoje komisija padarė išvadą, 
kad jis ..sąmoningai bendradar 
biavo su KGB" ir šią išvadą pat 
virtino Aukščiausiasis teismas. 

Spaudos konferencijoje Virgi
lijus Čepait is perskai tė pa
reiškimą, jog sa o metu Lietu
vos, Rusijos KGB davė nurody
mą skleisti žinią, esą jis esąs 
KGB agentas. Čepaitis pasakė, 
kad disponuoja tai patvirtinan
čiais oficialiais dokumentais, 
kuriuos yra gavęs, ..legaliu 
keliu". Pareiškime be k i t a ko 
rašoma: „neparemta jokiais 
faktais, tačiau nuolat kartojama 
versija leido per mano asmens 
diskreditavimą menkinti Sąjū
džio reikšmę Lietuvos politi
niame gyvenime, jo deputatų 
p radė t a s ka rd ina l i a s šal ies 
reformas, pagaliau, pačią Lie
tuvos nepriklausomybės idėją". 
Viešai perskaitytą pareiškimą 
Virgilijus Čepaitis traktuoja 
kaip oficialų kreipimąsi į vals
tybės teisingumo institucijas, „į 
kurių kompetenciją įeina tirti " 
panašius įvykius ir daryti išva
das". 

Virgilijus Čepait is pasakė 
šiuo metu nepriklausąs jokiai 
partijai ir neketinąs grįžti į po
litiką. Padaryti pareiškimą jį 
paskatino tai, kad masinės in 
formacijos priemonėse, konkre
čiai — per LTV parodytame fil
me apie Sausio 13-ąją — bando
mas atgaivinti neigiamas jo 
įvaizdis. 

Atsakydamas į ELTOS klau
simą. Čepaitis pasakė: ..Aš ne
buvau KGB agentas. Viską, ką 
turėjau šiuo klausimu pasakyti, 
pasakiau prieš dvejus metus" . 

L in in inkys te i sk i r s 10 
milijonų litų 

Premjeras Adolfas Šleževičius 
tęs ia kel iones po Lietuvą. 
Sausio 14 d. kartu su ministrais 
Rimantu Karazija. Mindaugu 
Stankevičiumi. Romasiu Vaite
kūnu. Seimo LDDP frakcijos 
pirmininku J. Karosu jis lan
kėsi Sakių rajone. 

Kudirkos Naumiestyje minist
ras pirmininkas padėjo gėlių 
krepšelį prie Vinco Kudirkos 
paminklo, susitiko su valsty
binės akcinės įmonės ..Suvalki
jos l inai" vadovais ir specia
listais. 

Šakių rajono žemdirbiai augi
na daugiausia linų Lietuvoje, 
tačiau ir čia gerokai sumažėjo 
linų plotai. Anksčiau jais rajone 
buvo apsėjama iki 3,600 hekta
ru, o pernai tik 1.200. Linus 
pradeda auginti ir ūkininkai, 
tačiau jiems t rūksta patirties, 
geros sėklos ir technikos. įmonė 
„Suvalkijos linai" nuo 1991 m. 
negali atsiskaityti su Žemės 
ūkio banku. Skola sudaro apie 
1 milijoną litų ir bankas nori 
parduoti šią įmonę iš varžyti
nių. Visas įmonėje pagamintas 
t rumpas linų pluoštas buvo iš
vežtas į Rusiją, o sutr ikus at
siskai tymams su Rusija. ..Su
valkijos l i na i " negali išsi
reikalauti skolų. 

A t sakydamas į l in in inkų 
klausimus. Adolfas Sleževičius 
pasakė, kad kuo greičiau turėtų 
būti parengta linininkystes plė
tojimo programa. Linininkystei 
paremti 1994 metų valstybės 
biudžete skirta 10 milijonų litų. 
Linininkystė bus vienintelė vy
riausybes subsidijuojama ūkio 
šaka. Taip pat bus peržiūrėti im 
porto muitų tarifai — apginta 
linų vidaus rinka. 

Lech Walęsa kritikuoja 
Čekiją 

JAV prezidentas Bill Clinton, Maskvoje išėjės pavaikščioti po krautuves ketvirtadienį, užsidėjo 
naują kailinę kepurę, nes lauke buvo šalta — 17 F laipsnių. Žmona Hillary Clinton atvyksta 
penktadieni ir dal3'vaus iškilmingame JAV, Rusijos ir Ukrainos sutarties dėl branduolinių ginklų 
naikinimo pasirašyme. 

Rusijos parlamente 
vyko jau 2-oji sesija 

M a s k v a , sausio 13 d. <NYT) išr inkimas gali būti labai svar-
— Rusijos naujojo pa r l amen to bus Bori^ Jelcinui, sustiprinant 
aukštesnieji rūmai ke tv i r t a 
dieni išrinko pirmininku art imą 
prezidento Boris Jelcino bend
radarbį, žemesniuosiuose rū
muose vėl t r iukšmavo u l t rana-
cionalistų vadas Vladimir Žiri
novskis. Abiejų par lamento rū
mų posėdžiai vyko a t sk i rose 
salėse, kurias skiria kelių mylių 
a ts tumas, nuo jų šiek tiek dė
mesio a t i t r auk ian t J A V prezi
dento Bill Clinton vizito iškil
mėms ir miesto eismo per tvar
kymas garbingų svečių viešna
gei. 

Bet formaliuose pokalbiuose 
su prezidentu Boris Jelcinu, ap
vaikščiodamas Kreml iaus įžy
mybes ar lankydamasis pas Ru
sijos pravoslavų patriarchą, pre
zidentas Bill Clinton mažai 
teužsiminė Rusijos par lamentą, 
vienu sakiniu pr iėmime, k u r 
buvo ir par lamento nar ių , pa
skatinęs juos ir pr imines , kad 
,.yra daug vietos sk i r t ingoms 
nuomonėms". 

I š r i n k t a s J e l c i n u i p a l a n k u s 
p i r m i n i n k a s 

Aukštesniuosiuose par lamen
to rūmuose, vadinamoje Federa
cijos Taryboje. 178 jai pr iklau
santys deputatai pirmininku iš
sirinko Vladimir Šumeiko. ku
ris yra pirmasis ministro pirmi
ninko pavaduotojas ir preziden
to Jelcino art imas bendradarbis. 
Pirmuose dviejuose balsavimuo
se jam vis pr i t rūko vieno balso 
iki reikiamų 86 balsų, bet vė
lyva vakarą deputa tų ta rpe 
pasidarbavus jo kolegai, k i t am 
ministro pirmininko pavaduoto
ju i Oleg Soskovec, k e t v i r 
tadienio ryto balsavime j au 
lengvai laimėjo, s u r i n k d a m a s 
98 balsus. 

Vladimir Šumeiko. 48-metis 
buvęs e l e k t r o n i k o s į m o n ė s 
vadovas Krasnojarske ir išstojęs 
iš buvusio Liaudies Depu ta tu 
Kongreso, yra dažnai užsime
namas, kaip asmuo. . . tur in t i s 
prezidentinio potencialo". Jo iš
r inkimas Federacijos Tarybos 
pirmininku tik sustiprins tokias 
spekuliacijas. 

jo r a n k s pri,•.*. žemesniuosius 
parlamento rūmus — Dūmą. Fe
deracijos Taryba, kurios pirmi
ninku Šumeiko išrinktas, turi 
galią sugražinti žemesniųjų rū
mų — Dūmos pravestus įstaty
mus ir tuomet, jei Dūma nori sa
varankiškai pravesti įstatymą, 
j ie tai turi padaryti dviem treč
daliais balsų. 

Si Federacijos Tarybos galia 
gali tapti iabai aktuali, jei 
įvykiai pirmose dviejose Dūmos 
sesijose bus tolimesnės jos veik
los rodikliu. 

D ū m o s sesija ir vėl 
t r i ukšminga 

Ketvirtadienio Dūmos sesija 
pasižymėjo sudėtingais ginčais 
del procedūros ir dėl Dūmos kal
bėtojo rinkimo ir galų gale 
Jelcino priešininkai išsikovojo 
konkrečių laimėjimų. 

Kaip ir pirmoje sesijoje, taip 
ir šioje šūkavo demagošiškas 
ultranacionalistų vadas Vladi
mir Žirinovskis, kurio partija 
tur i ant rą didžiausią bloką 
Dūmoje. Šį kartą koliojimasi 
užbaigė paskelbdamas, kad at 
siima savo kandiatūrą Dūmos 
kalbėtojo postui. Kurj laiką 
prieš ta i vienas deputatas — 
Viktor Mironov — ironiškai 
pasiūlė, kad visi kandidatai į 
š ias pareigas t u r i išlaikyti 
psichiatrinį egzaminą, aiškiai 
ta ikydamas Zirinovskiui. 

Matyt suerzintas šio ir kitu 
panaš iu špilkų, Žirinovskis 
pradėjo koliotis. ,,Už dviejų 
metų per mūsų specialiąsias tar
nybas sužinosime, kas sirgo ir 
kuo" ' , j i s p a r e i š k ė , m a t y t 
darydamas užuominą, kad tuo 
met jau bus prezidentu 

„Užsičiaupkit!" — užriko Žiri
novskis, Dūmoje k ; us triukš
mui del šio pasisakv mo. ..Visi 
lauk iš sales' Visi kandidatai į 
pirmininkus turi nuvykti į psi 
chiatrine ligoninę'" —jisšaukė. 
Prieš atsiimdamas savo kandi 
datūrą. Žirinovskis tvirtino, kad 
jis būtų buvęs pavyzdingas kai 
bėtojas Dūmai: „pavyzdys ne tik 
savo šaliai, bet ir visam pašau 

lankiausi Europoje, per dvi die
nas visą pasauli aukštyn kojom 
apverčiau!" Žirinovskis buvo 
išvarytas i.š Bulgarijos, neįsi
leistas į Vokietiją ir Austriją, ir 
pasmerktas kelių kitų valstybių 
po tos savo trumpos keliones 
gruodžio mėnesį. 

Savo dekretu, išleistu ketvir
tadienį prezidentas Boris Jei 
cinas ketvirtadienį patvirtino 
ministrą Čubais visose jo parei
gose, matyt norėdamas užtik
rinti atvykusius amerikiečius, 
kad privatizavimas Rusijoje 
nebus stabdomas. 

V a r š u v a , saus io 10 d. 
(RFE/RL) — Lenkijos preziden
tas Lech VValęsa „Lidove novi-
ny" išspausdintame pasikalbė
jime aštriai kritikavo Čekų 
Respublikos vadus dėl jų nenoro 
bendrai su kitomis Vyšegrado 
valstybėmis (Lenkija, Vengrija 
ir Slovakija) siekti nuolatinės 
narystės NATO gynybos sąjun
goje. 

Sausio 7 d. Čekijos gynybos 
ministras Antonin Baudys at
sisakė atvykti j Vyšegrado šalių 
gynybos ministrų posėdį, su
šauktą koordinuoti visų keturių 
šalių strategiją, siekiant NATO 
narystės. Kit i Čekijos vadai 
nuolat reiškia abejones, ar nau
dinga toms keturioms šalims 
veikti kaip vienetui. 

. .Viešoji opinija nea t l e i s 
Čekijos pol i t ikams", pasakė 
VValęsa. ,,Jie daro klaidą, kuri 
kainuos m u m s visiems". Užsi
mindamas Vyšegrado šalių va
dų įvyksiantį susitikimą su 
prezidentu Bill Clintonu Praho
je, prez. VValęsa išreiškė nu
sivylimą, kad Čekijos pareigū
nai atskirai susitiksią su prez. 
Clintonu, užuot bendrai su ki
tų Vyšegrado šalių pareigūnais. 

„Jei pasitarimai nepavyktų, 
turėsime sakyti , kad jų organi
zatoriai 'čekai) yra ka l t i " , 
pasakė Lenkijos prezidentas. Jis 
argumentavo, jog bendra Vyše
grado šalių strategija „yra 
būtina, nes šių keturių šalių te-

Sausio 13-oji Lietuvos 
Ambasadoje 

VVashington, DC, sausio 13 
d. — Lietuvos ambasadoje VVa-
shingtone. kaip ir visoje Lie
tuvoje , s a u s i o 13 d. buvo 
paminėta Laisvės gynėjų diena. 
Kaip praneša Lietuvos amba
sada, anks taus ryto Lietuvos 
valstybinė vėliava ant Ambasa
dos pastato perrišta juodu ge
dulo kaspinu. 

Dešimtą valandą ryto visi 
Ambasdos darbuotojai susirinko 
Ambasados iškilmių salėje, ku
rioje paminėt i kritusieji už 
Lietuvos laisvę. Kalbas pasakė 
a m b a s a d o r i u s dr. Alfonsas 
Eidintas ir patarėjas Jonas 
Paslauskas. Savo kalbose jie pn 
siminė tos Lietuvai lemtingos 
Sausio 13-osios įvykius, pažy
mėjo visų Lietuvos gyventojų ir 
išeivijos vienybę ginant Lietu
vos laisvę. 

Ambasadorius Alfonsas Eidm 
tas plačiau apžvelgė nepriklau
somybes kovas, pabrėžė Lietu
vos diplomatines tarnybos ir 
atstovybes VVashingtone bei 
Amer ikos l ie tuvių įnašą į 
Lietuvos laisvės bylą Prisi
minęs skaudžias istorijos pamo
kas . Ambasadorius išreiškė 
tvirtą įsitikinimą, kad ir šian
dienine Lietuvos diplomatų kar
ta, dirbanti ambasadoje VVa
shingtone. deramai tęs anks
tesniųjų Lietuvos diplomatu 
darbus, visokeriopai stiprins 
Lietuvos nepriklausomybę ir. 

Dūmos ka lbė to jas b u s 
Je lc ino p r i e š in inkas 

Ketvirtadienio vakarą pir
miniais balsavimais kandidatų 
i kalbėtojo pareigas liko tik du 
— abu prezidento Jelcino prie
šininkai, patinkantys ir komu
nistams ir konservatoriams Dū
moje. 

Atskirame balsavime opozici
jos pajėgoms pavyko pravesti 
taisyklę, kad sesijos teisėtumui 
būtina, kad dalyvautų bent pu
sė visų 444 registruotų depu
tatų. Tad dabar jau nei viena 
daugumos partija negalės sus
tabdyti Dūmos sesijos vien tik 
nutardama nesiregistruoti. 

Keliuose kituose balsavi
muose pasirodė, kad reformas 
skatinančiame bloke nevisuo-
met yra vieningumas, tuo tar
pu Zirinovskio ir Komunistų 
partijos sugebėjo išlaikyti vie
ningumą savo tarpe. Centristai 
balsavimuose dažniausiai pajėg
davo surinkti bent 200 balsų, 
bet balsavimuose dėl Dūmos 
kalbėtojo. Jelciną remiančios 
Rusijos Pasirinkimo partijos 
kandidatas surinko tik 138 
balsus. 

Pagal oficialų Dūmos sąrašą, 
daugiausia vietų — 76 turi 
Jelciną remianti Rusijos Pasi
rinkimo partija, po jos Ziri
novskio Liberalų Demokratų 
partija - 63 vietos, trečioje galimos grėsmes Lietuvai atve-
vietoje Agrarine partija (Jelcino j U ] atiduos visą savo sugebe-
priešimnkan - 56 vietos ir ket- j įm ą < žinį j^ įr j ėgas valstybes 
virtoje - Komunistu partija - interesų jos tęstinumo labui. 

ritorija tur i daugiau, kaip 60 
milijonų gyventojų, ir tai tur i 
nemaža svorio. Kaip pavienės 
valstybės, mes esame per ma
žos", sake Lenkijos prezidentas. 

Atsiliepdamas į Lenkijos pre
zidento kritiką, Čekijos pre
zidentas Vaclav Havel pareiškė, 
jog norės šį reikalą aptart i su 
Lenkijos prezidentu kai jie susi
tiks sausio 13 dieną. Čekijos mi
n is t ras p i rmin inkas Vaclav 
Klaus sausio 10 d. pripažino, jog 
gal VValęsa ir teisingai kal t ina 
Čekiją, kad stato savo interesus 
aukščiau bendrų Vyšegrado ša
lių siekių. Bet. j is sakė, jis būtų 
blogas Čekijos politikas, jei jis 
n e s t a t y t ų Čekijos in t e re sų 
aukščiau už bendrus siekius su 
kitomis valstybėmis. 

JAV žvalgyba 
Lietuvoje 

Vilnius , gruodžio 27 d. — 
Lietuvos valdžios pareigūnai 
„pusiau oficialiai" leido Lietu
voje įsikurti JAV tarptautinės 
žvalgybos agentūrai CIA po ne
pavykusio perversmo Maskvoje 
1991 m. rugpjūčio mėnesį, rašo 
„Respublikos" laikraštis gruo
džio 27 laidoje. 

Anot ..Respublikos" to meto 
Lietuvos vadai žinojo, kad pap
rastai civiliai apsirengę žval
gybos agentai įs ikurs vietinės 
savivaldybės j iems skir tame 
name Turniškėse, kur yra įvai
rių Lietuvos valdžios žmonių 
vasarvietės prie Vilniaus. Esą 
Lietuvos valdžios pareigūnai ti
kėjęsi, kad CIA užpildys atsira
dusią tuštumą, padėdama su
kurti Lietuvai savą saugumo 
sistemą ir užsitikrinti saugumą 
nuo pavoju iš užsienio. 

Seimo narys Algirdas Gricius, 
p r ik l ausąs LDDP frakcijai , 
sakė. jog greičiausiai Lietuvoje 
šiuo metu veikia Amerikos, 
Prancūzijos, galbūt ir Vokietijos 
specialios tarnybos ir greičiau
siai ..įtakoja kai kuriuos po
litinius ir socialinius procesus". 

..Minėto adreso Turniškėse 
paskirt is", anot Respublikos, 
„buvo žinoma ne t ik tuolaikinės 
Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninkui ir tuometiniam minist
rui pirmininkui, bet ir jų įpėdi
niams, prezidentui bei ki t iems 
žemesniems valdžios pareigū
nams". 

Anot JAV diplomato, prašiu
sio pavardes neminėti , namas 
Turniškėse yra ski r tas diplo
matams, bet jį naudoja ir „kai 
kurie technin ia i patarėjai"" 
nevykdą jokios nelegalios veik
los prieš Lietuvą a r ki tas vals
tybes. Kaip informavo kiti šalti
niai. JAV tarnybos Vilniuje 
kaip tik ir davė žinią nauju rusų 
rekrutų įvežimą i Lietuvą. 

45 vietos. 

Bet artimoje ateityje Šumeiko Hui". J i s dar ir pridėjo: „Kai 

— Užsienio kapitalo Lietuvo
je investuota 160.5 milijonų litų 
'Latvijoje ir Estijoje 3.2 ir 2.25 
karto daugiau*. Rusijos dalis in
vestuotame kapitale — 2 5 ^ (Lat
vijoje ir Estijoje — 5 ^ ir 9%, ati
tinkamai). 

Kritusiųjų už Lietuvos laisvę 
a tminimas pagerbtas tylos mi
nute. 

— L ie tuvos biudžetas šjmet 
t u r ė s t ik 5 milijonus litų 
deficito, vietoj numatyto 53 
milijonų litų, anot finansų mi 
nistro Eduardo Vilkelio 

K A L E N D O R I U S 

Saus io 15 d.: Paul ius . Ida. 
Dailius. Skirgaila. Snieguole. 
Klaipėdos krašto atvadavimas 
1923 metais. 

Saus io 16 d.: 2-ras eilinis 
sekmadienis: Marcelis. Honora-
tas . Jovaras. Norgaile 

Saus io 17 d.: Šv. Antanas 
abatas: Leonilė. Vejūna, Kal
nius. Ežere. JAV švente Martin 
Luther King gimtadienis. 

Saus io 18 d.: Priska. Liberta. 
Darius. Gedgaudas, Kaributas. 
Maldos už krikščionių vienybę 
oktava prasideda. 

i» 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 

R e d a g u o j a : Karo l ina Kubil ienė 
7525 Sher idan Dr. 3E. Willowbrook, IL 60514 

ČIKAGOS ATEITININKŲ 
KŪČIOS 

Šeštadienį . 1993 m. gruodžio svečiai linkėjo vieni kitiems 
20 d. J a u n i m o centre susi r inko 
būrys ypa t ingų studentų. J i e 
aukojo savo laiką, mintis ir 
energiją ruošdami t rad ic inę 
Kūčių šventę . Studentai atei
t in inka i praleido visą popietę 
va lydami ir gražiai puošdami 
salę. Ki tą rytą jie, su grupe 
p a s i a u k o j u s i ų s e n d r a u g i ų , 
padėjo nuolatinei pasišventusiai 
še imininkei Onai Norvilienei 
p a d e n g t i s t a l u s su dvyl ika 
valgių. An t rą valandą po pietų, 
salėje prasidėjo šv. Mišios, 
ku r i a s a tnašavo kun. A Palio
kas ir p re l a t a s J. Prunskis . Šv. 
Mišių m e t u a te i t in inkai ir jų 
šeimos turėjo progą sus ikaupt i 
ir k a r t u pasiruošti Kr i s taus 
Gimimo šventei . 

Po šv. Mišių Krista Šilimai-
t y t ė , Č i k a g o s s t u d e n t ų 
a t e i t i n i n k ų d r a u g o v ė s pi r 
m i n i n k ė , s u s i r i n k u s i e m s 
p r i m i n ė Kūč ių v a k a r i e n ė s 
reikšmę. Jos pakviesti daktara i 
Meškauskai uždegė žvake, prisi
m i n d a m i a t e i t i n i n k u s ir jų 
šeimų a r t imuos ius , j au iškelia
vus ius į amžiną gyvenimą. 
D a l i n d a m i e s i k a l ė d a i č i a i s 

linksmų Švenčių. Spindėdami 
ramybe ir džiaugsmu, visi susė
do valgyti skaniai paruoštus 
Kūčių valgius. Sočiai pavalgę, 
visi dalyviai giedojo kalėdines 
giesmes, kur ias pravedė Rasa 
Poskočimienė, o j a i padėjo 
jaunesnieji a te i t in inkai . 

Studentų a te i t in inkų sąjun
gos. Čikagos draugovės valdyba 
nuoširdžiai dėkoja prelatui J . 
Prunskiui ir kun. A. Paliokui už 
atnašavimą šv. Mišių. Dėko
jame ..Baltic" kepyklai užkeps-

Vasario 16-os gimnazijos Vokietijoje ateitininkai Kristaus Karaliaus šventės šv. Mišiose. 
Nuotr. M. Šmitienės 

ATEITININKAI VASARIO 
16 GIMNAZIJOJE 

Šiais mokslo metais Vasario 
16 gimnazijos moksleivių atei-

nius ir talkininkams: Jaunimo tininkų kuopa žymiai padidėjo. 
centro štabui, sendraugiams: 
Juzei Ivašauskienei, dr . Juoze-
vičienei, dr. Liulevičiui. J. Nor
vilienei. Onai Norvilienei, S. 
Plenienei, Irenai Polikaitienei, 
Rasai Poskočimienei. Marytei 
S a l i k l i e n e i , Va le r i j a i Ža-
deikienei. Padėka priklauso ir 
s tudentams: Romui Blažiui. 
Aldžiui Jameikiui , Astai Kaz
lauskaitei. Kaziui Motekaičiui, 
Arui Norvilui, Audriui, Rimai 

Dabar jai p r i k l a u s o 20 
gimnazistų. Buvo išrinkta nauja 
kuopos valdyba: pirm. Almis 
Udrys, vicepirm. Zita Kalesins
kaitė, sekr. Elvyra Kalvėnaitė 
ir ižd. Rasa Slankauskaitė. Susi
rinkimai vyksta sekmadieniais 
po vakarienės. Viename susi
r ink ime kalbėjo svečias iš 
Kanados dr. Raimundas Zabie-
liauskas. 

Spalio mėnesį turėjom iškylą 
ir Mariui Polikaičiams. Kristai i Speyerį. Tą mėnesį mus ap-
Silimaitytei, Kastyčiui Soliū-
nui, Astai, Elenai ir Mariui Ti
jūnėliams ir Simui Varnui. 

Į T E I K T O S „ A T E I T I E S " 
K O N K U R S O P R E M I J O S 

P a s i b a i g u s k a s m e t i n i a m 
„Ateities" žurnalo konkursui, jo 
rezul ta ta i s per daug džiaugtis 
nebuvo prasmės , nes dalyviu 
skaičius buvo labai menkas -
į p r a s t u o j u būdu ( s u d a r a n t 
komisijai vertinti medžiagos ne
buvo įmanoma. Pasi tarus su 
Ate i t in inkų Federacijos vadu. 
nu t a r t a visus, konkurse daly
vavusius, apdovanoti , tačiau 
susk i r s tan t juos į dvi grupes, 
pagal atsiųstos medžiagos kokv-
bę. 

P a s k i r t o s š ios p r emi jo s 

Pirmoji vieta už rašinius — 
Hariui Subačiui (Winnetka. IL ' 
ir Džiugui Jukn iu i (Vilnius): II 
— Aidai Bublytei iVV'illoughby. 

(OH), G e d i m i n u i Ka rob l iu i 
(Kaunas) ir Editai Šimoliūnai-
tei (Joniškėlis). 

Už nuot raukas paskirta viena 
premija — Liudui Landsbergiui 
(Upper Marlboro. MD>. 

Už ei lėraščius pirmoji vieta: 
Vilmai Banytei (Kaunasi. Džiu
gui J u k n i u i (Vilnius); II — 
Vytau tu i Pal iukui (Garliava). 
Vaidai Kaminskyte i (Joniškė
l i s ) , A l g i r d u i V a i c e k a i 
(Troškūnai) . 

Premijų mecenatas — kaip ir 
k i ta is me ta i s — prel. Juozas 
P runsk i s . 

J A V g y v e n a n t i e m s laimė
tojams premijos išsiųstos paštu. 
nes ,.Ateities"" žurnalo vakaro 
šiemet nebuvo, o į Lietuvą 
premijas j au nugabeno Fede
racijos vadas J . Polikaitis, t en 
l a n k ę s i s l a p k r i č i o m ė n . 
viduryje. 

TORONTO 
ATEITININKŲ 

KŪČIOS 
Gruodžio 19-tą dieną. 4 vai. po 

pietų Toronto Ate i t in inka i 
rinkome? Prisikėlimo parapijos 
salėje kūčių vakarienei . Mūsų 
t a r p e buvo g r a ž u s būrys 
jaunimo'jaunų šeimų), svečių ir 
vaikučių, k u r i u o s atsivežė 
Hamiltono a te i t in inkai . Savo 
tarpe turėjome jauną, mielą 
svečią iš Lietuvos — pranciš
koną tėvą Astijų Kungį. Jis mus 
džiugino savo jaunos krikščio
niškos dvasios žodžiu. Tik tokie 
žmonės prikels Lietuvą iš jos 
dvasinio skurdo. Duok Dieve 
daugiau tokių žmonių! 

Vakaro programėlę pravedė 
dr. O. Gustainienė. Giedojom 

lankė kun. Antanas Saulaitis. 
Jis pravedė bendrą skautų ir 
ateitininkų susirinkimą. 

Lapkričio 20 d. įvyko atei
tininkų organizuojamas mo
kyklos talentų vakaras. Mūsų 
kuopa jau prieš dvi savaites pra
dėjo ruoštis šiam vakarui. Kad 
renginys vyktų sklandžiai, be 
pertraukų, norėjom mokinių 
pasirodymų tarpe vaidinti trum
pus vaizdelius. Nutarėm vaidin
ti pasaką, kurios veikėjai buvo 
pa imt i iš įva i r ių ž inomų 
pasakų. Ateitininkų sukurtoje 
pasakoje buvo galima sutikti 
l inksmą R a u d o n k e p u r a i t ę , 
stiprų Robiną Hudą. nepavargs
tan t į Balų, Al ibabą . dr . 
Aiskaudą ir ne tg i l auk in į 
Tarzaną . Gimnazis tų pasi
rodymų buvo labai daug. Vieni 
grojo, kiti vaidino, dainavo, šoko 
ir 1.1. O vakaro pabaigoje įvyko 
visų laukiamas mokytojų pasi
rodymas . Mokytojai a t l i ko 
vergų vaidmenis, o jų valdovas 
buvo gimnazijos direktorius kalėdines giesmes, pri tar iant 

gitarai. Ramunė Sakalaitė-Jo- ponas Andrius Šmitas. Žiūrovų 
naitienė paskaitė Kalėdų nuo- tą vakarą buvo daug - ne tik 
taikai pritaikytų minčių. Jauni mokinių, bet ir svečių, 
vaikučiai atliko savo vaidinimą. 

Mažuosius aplankė Kalėdų 
Senelis su kukl iomis dovanė
lėmis. Vaikams buvo malonaus 
džiaugsmo. 

Pabendravę ir pasivaišinę 
sunešt iniais kūčių valgiais, 
skirstėmės į namus laukti Šv. 

Kalėdų — Kristaus stebuklo. 
Norėtųsi prisitaikyti Apaštalo 
Pauliaus mintis: „Kūnas, tiesa, 
marus, bet dvasia nesensta". 

Ir aš ten buvau, 
Petrutė Abromait ienė 

Kitą dieną buvo Kristaus 
Karaliaus šventė. Ta proga atei
t ininkai Mišių metu atliko 
trumpą pasirodymą. Pagaliau 
atėjo kuopos narių laukiamas 
sekmadienio vakaras — picų 
puota. 20 ateitininkų susirinko 
kuopos globėjos Marytės Šmi
t ienės n a m u o s e , kuri mus 
vaišino skaniausiomis picomis. 
Linksmi, pilni įspūdžių ir ska
niai pasivaišinę, grįžome vėlai 
vakare į gimnaziją 

Gruodžio 3 d. įvyko visos mo
kyklos adventinis susikaupimo 
vakaras, kurį padėjo organizuo
ti atei t ininkai . Vis; dalyviai 
buvo suski rs ty t i i keturias 
grupes, kurios turėjo trumpus 
pokalbius su suausrusiais. Jie 
pasakojo mokiniams savo gy
venimo patyrimus, kalbėjo apie 
įvairias problemas, minėjo daug 
cerų atsit ikimų i t kaip viskas 
susiję su tikėjimu. Susikaupimo 
vakaro pabaigoje mokiniai ėjo 

BERČIŪNAI 
Ši žavi stovyklavietė yra 

Nevėžio ir Sanžylos upių san
takoje, kvapn iame pušyne. 
Stovyklavietė prieš porą metų 
Lietuvos valdžios atiduota atei
t ininkams. Tuo metu vietovė 
buvo nenaudojama ir labai ap
leista. Pagal gaunamas lėšas ji 
remontuojama, o tų darbų daug! 
Valgykloje jau sudėti langai, 
statomi tualetai . Bandant kuo 
taupiau tvarkytis su maistu, 
apylinkės ateitininkai augino 
bulves, kurias rudenį patys nu
kasė ir sukrovė į stovyklos 
sandėl i . Planuoja i lgainiui 
įrengti šiltadaržį, kad galėtų 
daugiau daržovių auginti. Atsi
minkime, ten nėra didelių 
maisto parduotuvių, viską patys 
turi augint i . Tad padėkime 
jiems, mūsų broliams ir sesėms, 
finansine auka. kurią labai įver
t ins ir geram darbui panaudos. 

pas kun. Putrimą išpažinties ir 
rašė ant lapelių to vakaro 
įspūdžius. 

Gruodžio 5 d. buvo ateitininkų 
susikaupimo vakaras . Buvo 
skaitomi adventiniai skaitiniai. 
Tada moksleiviai rašė apie savo 
draugus, jų gerąsias ir blogąsias 
puses, o po to kiekvienas, gavęs 
savo lapelį, galėjo pamąstyti.. . 
Trečiąjį advento sekmadienį 

kun. Putrimas su ateit ininkais 
paruošė vaizdelį - „Pas i 
ruošimas šv. Kalėdoms". O už 
kelių dienų visi mokiniai išsi
skirstė Kalėdų atostogų. 

Ignas Dubauskas 

S A S „ZUPERSAVAITGALIS 
'94" 

SAS CV praneša, kad metinis 
„Zupersavai tgal is" vyks sausio 
28-30 dienomis Dainavoje. Ta rp 
ki tų užsiėmimų bus duodamas 
įžodis (kandidatai susisiekite su 
SAS CV tel . 312-226-7275. Ta ip 

pa t vyks met in i s SAS Suvažia
vimas, k u r bus renkama nauja 
SAS CV. 
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Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vioaus " kraujo ligos 

Nechirurginis išsiplėtusiu venų gydymas 
5540 S. Pulaskt Rd.. tel. 312-585-2802 

Pirm antr.. penktd 9 v r -3 v p p . 
ketv. 10 v r.-7 v v . trečd 
šeštd 10 v r — 2 v p p 

Susitarimo nereikia treča ir šeštd 
Sumokama po vizito 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63rd St 
Tel. (1-312)735-7709 

217 E 127st St 
Lemont. IL 60439 

Tel.(708) 257-2265 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberte Road 
Hickory Hllls 

Tel. (708) 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
*>E VCS DAK'AOAS IR C-nRuPGAS 

Family Medlcal CHntc 
15505 - 127 St., Lemont. IL 60439 

P-k;auSO Pa'OS Com"nu^ity HosP'tal " 
S-ive' C'oss Hosp'ta: 

vaiaiaos pagal susita- ~ a 
Tel. (708) 257-2265 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Te). (1ų-312) 7 6 7 - 7 5 7 5 
5780 Archer Ave. 

(6 blokai Į vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitarimą 

ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE \ 
Skausmo gydymo specialistai 

JONAS V. PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

Ocago 312-726-4200 
Elgm 708-622-1212 

McHerry 815-344-5000. ex! 6506 

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS 

9760 S. Kedzie 
Tel. 708-636-6500 

Vai. 9-5 kasdien 

DR. DANA M. SALIKLIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd. 
VVeateheater, IL 60153 

Tol. 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

UNAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophlalrnologas/Akių Chirurgas 
Chicago Rldge Med. Center 

9830 S. Ridgeland Ave. 
Chicago Rldge, IL 60415 

7 0 8 - 6 3 6 - 6 6 2 2 
4149 W. 63rd St. 

312-735-7709 
Chicago, IL 

DR. KINNETH J. YERKES 
DR. MAODALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 We»t A v e . , Orland Park 
708-349-8100 

10 W. Mart in, Napervtlle 
7 0 8 - 3 5 5 - 8 7 7 6 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

DR. BIRUTĖ Z. BALČIŪNAS 
CHIRURGĖ PODIATRĖ 
Carrozza Foot Cllnic 

3918 W. 63 St. 
Chicago, IL 

Tol. 312-284-2535 
Pirmd.. antrd.. ketvd. 

1 v. p.p.—7 v.v 
Šeštd. 9 v . r—12 

Valandos susitarus 

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

7915 W. 171$t 
Tinley Park, IL 60477 

(708) 614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIJA KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

7271 S. Harlem. tel. 708-594-0400 
Bridgvievv. IL 60455 

Valandos pagal sus'tar'mą 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. Main St. 
Mattesson IL 60443 

Tel. 708-748 0033 
Valandos pagal susitarimą 

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

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kedzie Ave., 

C h i c a g o , III. 6 0 6 5 2 

Kab . 312-735-4477; 
Rez. (708)246 0067: arba (708)246 6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosl*. Ltd. 
Marquette Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kedzie 
C h i c a g o . IL 60629 

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

Širdies r Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

3600 W. *S St. Tel. (708) 422-0101 
Valandos pagal suS'tarimą 

Pirmd 3 v p p-7 v v antrd 12 30-3 v p p 
trecd uždaryta. Ketvd 1-3 v p p . 

penkt k sestd 9 v.r-12 v p p 
6132 S. Kedzie Ave.. Chicago 

(312) 778-6969 * t a (312) 469-4441 
DR. K. A. JUČAS 

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS I 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINE CHIRURGIJA 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago. III. 
Tel. ( 3 1 2 ) 925 2 6 7 0 

1185 Dundee Ave. . Elgin. III. 60120 
Tel. ( 7 0 8 ) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd.. Hickory Hllls. IL 
1 mylia j v3xa r j s nuo Ha'iem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Kun R Gudelis prie Berčiūnuose komum ' u išsprogdintos bažnyčiom Į 

T«l M 312) •26-6266 
887 8. C.i&ert, LeGrenee, IL 

Tel. (706) 382-4467 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55th St . Chicago IL 
Tel . (312) 476-2112 

9525 S 79th Ave Hickory Hills. IL 
Tel . (706) 5 9 8 - 8 1 0 1 
Vai pagal susitarimą 

Tel. kabineto ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So SOth Ave . . C icero 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaski Rd. . Chicago. IL 

Tel . 312-585 1955 
172 Schiller St , Elmhurst. IL 60126 

7 0 8 - 9 4 1 - 2 6 0 6 
Valandos pagal susitanmą 

Vakarais r savaitgalis te! 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

24S4 W. 71 et Street 
(312) 434-2123 

Pirm 2-7 Antr ir 
ketv 9 1 2 Penkt 2 7 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviška') 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71st St. 

Tel. (312) 737-5149 
Vai pagal suS'tar.mą 

Palos Vision Center. 7152 W. 127th St 
Paios Hgts. III Ketv vai 3-6 v v. 

Tel. (708) 448-1777 

Kab . tel. (312) 585-0348: 
Rez. (312) 779 5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 43rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

6 9 antr 1? fc penkt to t ? I I , 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie 

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

Vizitai apmokami Medicare 
Kabineto te l . (312) 776-2880 

Namų 708-448-5545 
PrikiauSO Holy CroSS ir 

Palos Comrnumty ligoninėms 

EDMUNDAS VIŽINAS. M.D., S.C 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. ipne Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. ( 3 1 2 ) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medlcal Center-

Napervllle Camput 
1020 f . Ogden Ave., Surte 310, 

Napervl l l e IL 6 0 5 6 3 
Tel. 7 0 8 - 5 2 7 - 0 0 9 0 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. (1-312) 586-3166 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

• 7 4 S West 63rd Street 
Vai pirm antr ketv ir penkt 3-6; 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Rimties valandėlė 

ESAME PAŠAUKTI IR 
PAŠVĘSTI 

Sio sekmadienio pirmame 
skaitinyje iš pirmosios Samuelio 
knygos (1 Sam 3:3-10, 19) gir
dime apie jaunuolio, būsimo 
pranašo Samuelio, pirmą sąmo
ningą atsiliepimą j Dievo šauki
mą. Jis jau gyveno šventykloje, 
didžiojoje Izraelio šiaurinės 
karalystės šventovėje Šiloėje, 
ruošdamasis pranašo pašauki
mui. Naktį, jam miegant, 
Dievas jį šaukė, bet jaunuolis 
Samuelis nepažino Dievo balso, 
palaikė tai savo mokyt'>jo-auk-
lėtojo kunigo Elio šiukic.u. 
Elis, tačiau suprato, kad tai 
Viešpats Samuelį šaukė ir 
pamokė jį. jog. kai girdės balsą, 
atsilieptų: ..Kalbėk,Viešpatie, 
tavo tarnas klauso". 

Išmokės klausytis ir klausyti 
Viešpaties, „Samuelis augo. 
Viešpats buvo su juo, ir todėl nė 
vienas jo žodis veltui nenuėjo". 
Tie žodžiai primena ir evange
listo šv. Luko žodžius apie 
jaunuolį Jėzų, kartu su tėvais 
grįžusį iš šventyklos Jeruzalėje 
į Nazaretą: „Jėzus augo iš
mintimi, metais ir malone Die
vo ir žmonių akyse" (Lk 2:52). 

Kaip Samuelis, kaip Jėzus, 
taip ir mes buvome išmokyti įš-
girsti-suvokti Dievo balsą 
žmonių, kurie prieš mus gyveno 
tikėjimu ir jį mums perdavė — 
ar tai buvo tėvai, ar seneliai, ar 
kitas mums artimas žmogus. 
Krikštu esame priimam; į tikin
čių žmonių bendruomene, kuri 
mums augant perduoda mums 
ne tiek tikėjimą dogmomis, 
kiek visą gyvenimo būdą, kuris 
įgalina mus išgirsti Dievą 
šaukiant ir išmoko į Dievo 
šaukimą atsiliepti. 

Antrajame šio sekmadienio 
skaitinyje šv. Paulius pir
majame laiške Korinto miesto 
tikintiesiems (1 Kor 6:13 15, 
17-20) primena kokį gyvenimo 
būdą jie apsiėmė, įsijungę į 
Kristaus sekėjų bendruomenę. 
Anot šv. Pauliaus, kai Krikštu 
esame įjungiami į Dievo tautą, 
tampame Dievo vaikais ir Kris
taus mistinio kūno nariais. Ne 
tik mūsų siela, bet ir mūsų 
kūnas tampa Kristaus kūno 
nariu. Todėl ištvirkavimas, 
melavimas, neišt ikimybė, 
palaidas gyvenimas, girtavimas 
ir įvairūs kiti būdai, kaip žmo
gus niekina savo kūną. nėra tik 
nusikaltimas prieš save, o prieš 
patį Kristų, kurio kūną savyje 
niekiname. 

Sv. Paulius čia panaudoja du 
įvaizdžius ryšium su Bažnyčia: 
vieną — Kristaus mistinio kūno, 
kuris susidaro iš kiekvieno 
Bažnyčios nario, ir antrą: šven
tyklos. 

Kai išgirstame žodį „bažny
čia", daugumas iš karto įsivaiz
duojame savo parapijos ar 
kokios kitos bažnyčios, ar 
šventovės pastatą. Pirmąjįme 

skaitinyje girdėjome, kad Samu
elis net gyveno šventykloje, 
kurioje buvo Dievo skrynia ir 
kur jis ir pats išgirdo Dievą jam 
kalbant. Mūsų bažnyčiose Šven
čiausiajame Sakramente turime 
net daugiau, negu Samuelis 
Šiloės šventykloje — patį Dievą 
visuose trijuose jo asmenyse. 

Bet šv. Paulius mums prime
na: „Ar nežinote, kad jūsų kū
nas yra šventovė jumyse gyve
nančios Šventosios Dvasios?" Ir 
žinome, kad ŠvČ. Trejybė neiš
skiriama: kur yra Šventoji 
Dvasia, ten yra Dievas — visas 
ir nepadalintas. Ir ji nesiliauja 
mumyse buvus, nepaisant 
sunkių mūsų gyvenimo per
gyvenimų, to, kad kiti mus 
niekina, skriaudžia ir žemina. 
Visa tai iškentėjo ir pats Kris
tus. Tad mūsų šventumas pri
klauso ne nuo to, kaip kiti mus 
traktuoja, ir ne nuo to, kaip 
mums patiems pasiseka gyven
ti pagal savo įsitikinimus, o nuo 
to, kad per Krikštą gavome 
Dievo Šventąją Dvasią ir ji 
gyvena mumyse, tad, anot Pau-
liaus, „jūs nebepriklausote 
patys sau. Iš tiesų esate atpirkti 
(iš nuodėmės vergystės) už 
didelę kainą. Tad šlovinkite 
Dievą savo kūnu!" 

Tą darė Kristus, tą darė ir juo 
pasekę apaštalai, kaip girdime 
šio sekmadienio Evangelijoje 
pagal šv. Joną (Jn 1:35-42). Šv. 
Petro (kuris tuo metu dar 
vadinosi Simonu) brolis Andrie
jus ir kitas būsimasis Jėzaus 
mokinys tuo metu, atsiliepdami 
į Dievo kvietimą, buvo išėję į 
Judėjos dykumą ir tapę Jono 
Krikštytojo mokiniais, kad 
išmoktų atsiliepti į Dievo kvie
timą. Tad atėjus pas juos Jėzui, 
Jonas Krikštytojas nurodė į ji, 
kaip į tą, kuriam jis ruošė kelią. 

Juos pamatęs, Jėzus pirmasis 
prabilo: „Ko ieškote?" Ir jie 
atsakė: Mokytojau, kur gyveni? 
Ir tuomet Jėzus juos pakvietė: 
„Ateikite ir pamatysite". Čia 
evangelisto šv. Jono panaudotas 
žodis „gyveni" yra tas pats, ku
rį Kristus vartojo, sakydamas 
Pasilikite manyje, tai aš ir 
jumyse pasiliksiu... Kaip mane 
Tėvas mylėjo, taip ir aš jus 
mylėjau. P a s i l i k i t e mano 
meilėje... kaip aš vykdau savo 
Tėvo įsakymus ir pasilieku jo 
meilėje" (Jn 15:4, 9-10). 

Jie pakviesti atėjo, atpažino 
Jėzų esant Dievo pateptuoju 
Mesiju — Išgelbėtoju-Išganytoju 
ir pasakė apie ji kitiems, kurie 
taip pat jo ieškojo. Šią savaitę 
prisiminkime tuos, kurie mums 
perdavė Dievo pažinimą ir 
padėkokime Dievui už juos ir 
pasižvalgykime, ar nepažįstame 
Dievo ieškančiųjų, kurie gal 
kaip tik iš mūsų turi išgirsti: 
„Radome Mesiją!" 

Aldona Zailskaitė 

Dmnutė Bindokimmė 

Keli optimistiški 
žodžiai 

Grafo Tiškevičiaus rūmai su milžiniška Kristaus statula. 

NAIKINAMA LIETUVOS 
GAMTA 

DR. STASYS BAČKAITIS 
Dar vos prieš kelerius metus 

Lietuvos melioracijos ekspertai 
garsiai gyrėsi apie didžiulius 
darbus, atliktus nudrėkinant 
šimtus tūkstančių hektarų šla
pių dirvų ir paverčiant pelkynus 
dirbama žeme. Nors tas viskas 
buvo daroma „moksliniu" pag
rindu, kaip mažai jie suprato, 
kad toks nusausinimas ne tik 
pakeičia dešimtimis metrų visos 
apylinkės požeminio vandens 
aukštį, bet taip pat sunaikina 
gamtos ekologinį balansą. Saus
ros atveju (kaip matėme praėju
siais metais) tokios vietovės 
tampa sahariškomis dykumo
mis ir jų dirvų naudingumas ga
li būti prarastas keliems dešimt
mečiams. 

Pereitų metų bėgyje teko 
spaudoje skaityti, kad sprogęs 
naftos vamzdis Mažeikių rafine-
rijoje buvo priežastis kelių šim
tų tonų naftos išsiliejimo, kuris 
„stebuklingai" neturėjo jokios 
įtakos nei požemio vandens šva
rai, nei aplinkos taršai. Labai 
panašiai buvo apibūdintas ir ži
balo išsiliejimas lapkričio mėne
sį, keturioms geležinkelio cister
noms nuvirtus nuo bėgių Klai-
pėdos-Mažeikių rajone. Kita ne
laimė įvyko ir pereitą vasarą 
Vilniaus rajone, kelioms, mazu
tu pripildytoms, cisternoms nu
šokus nuo geležinkelio bėgių. 
Tai aiškiai rodo techninės prie
žiūros stoką, vis didėjantį trans
porto sistemos irimą, apie kurį 
Lietuvos transporto ministras J. 
Biržiškis jau ne kartą yra pra
sitaręs. 

„Gimtasis kraštas" (1993 m. 
gruodžio 16-22, nr. 50) straips

nyje „Drakonai virš Neringos" 
rašo, kad Lietuvos valdžia nuta
rusi urbanizuoti Nidą, kad 
„komfortabilioje (sic!) aplinkoje 
galėtų poilsiauti Lietuvos ponai 
ir tariami turistai". Nutarimas 
pasirašytas statybos ir urbanis
tikos ministro A. Nasvyčio, pa
gal kurį Nidoje bus pastatytas 
didelis aerodromas, iškertant 
per 95,000 kv. metrų pušų miš
ko, arba apie vieną ketvirtadalį 
esančio draustinio ploto. Šis 
plotas bus panaudojamas lėktu
vų takų statybai, žibalo tan
kams, degalinėms, angarams ir 
pan. Po to, žinoma, reikės kirsti 
daugiau miško, nes prireiks plo
tų viešbučiams, lošimo namams, 
viloms, automobilių aikštėms ir 
pan. Toks Nidos išbetonavimas 
neįtikėtinai laikomas „drausti
nio tvarkymo", kuriam pritarė 
ne tik Lietuvos Transporto mi
nisterija, bet ir Aplinkos apsau
gos departamentas (net be ko
mentarų!). 

Aplankius Neringą ir pama
čius jos unikalų bei natūralų 
grožį, negali tikėti, kad, išsau
gojus ją nepaliestą per 50 oku
pacijos metų, pati Lietuvos val
džia savo rankomis nutarusi ją 
išprievartauti ir nunuoginti. Tai 
neatstatomas tautos turtas, ku
ris, kartą išmuštas iš ekologinės 
pusiausvyros, nebus galima su
grąžinti įjos natūralų stovį. Yra 
gera galimybė, jog, irimo pro
cesui prasidėjus, jis tęsis iki 
galutinio kopų sunykimo. Tuo
met nusiaubta Neringa nebus 
reikalinga nei Lietuvos valdžios 
šulams, nei turistams. 

Ar reikia Nidoje aerodromo? 

Reikia sutikti su „Gimtuoju 
kraštu", kad nereikia. Apleistas 
ir vos naudojamas, tik už poros 
dešimčių kilometrų esantis, 
Klaipėdos aerodromas gali visiš
kai patenkinti Nidos lankytojų 
transportacijos poreikius. Pato
gu ją pasiekti ir laivais, ne tik 
iš Klaipėdos, bet net ir iš Kau
no. Ar nebūtų protingiau aero
dromui skirtą statybinę medžia
gą panaudoti geležinkelio bėgių 
perremontavimui, kad būtų ga
lima išvengti vis daugėjančių, 
ekologijai ir ekonomijai žalingų, 
katastrofų? Sveikintina Klaipė
dos Žaliųjų iniciatyva raginti 
Lietuvos žmones pasipriešinti 
šiems „drakoniškiems" valdžios 
užmojams. Siūlyčiau išeivijai ir 
jos vadovams užpilti protesto 
laiškais Lietuvos prezidentą, 
ministrą A. Nasvytį, Gamtos 
apsaugos departamentą Vilniu
je ir Lietuvos ambasadorių dr. 
Eidintą Vašingtone. Jeigu JAV 
valdžia jau pasiryžusi atstatyti 
pelkynus Floridoje į jų pirmykš
tę padėtį, jeigu leidžia šimtus 
milijonų dolerių jūros krantų 
apželdinimui, apsaugojant juos 
nuo tolimesnio irimo, o Jung
tinės Tautos deda dideles pa
stangas sustabdyti Amazonės 
džiunglių iškirtimą, tai kodėl 
mes, l ietuviai , išeivijoje 
neturėtume rūpintis mūsų Ne
ringos likimu? 

Dr. Stasys Bačkaitis yra JAV 
Transporto ministro patarėjas eismo 
apsaugos reikalais, etikos komiteto 
narys žmonių ir gyviu panaudojime 
medicininiuose tyrimuose ir JAV 
automobilių inžinierių sąjungoje 
žmogaus apsaugos komiteto pirmi 
ninkas. Gvvena Great Falls. VA. 

• 1978 m. spalio 22 d. Jonas 
Paulius II tapo Romos Katalikų 
Bažnyčios galva. 

Kai atsistoji prieš milžinišką 
darbą, kurio nepamainoma 
verte esi įsitikinęs, bet vis tiek 
minčių gelmėse knisasi abejo
nių kurmis, kad geriausi norai 
ar didžiausios pastangos gali 
būti bergždžios, kartais ant 
optimizmo k r in t a tamsus 
šešėlis. Tuomet pagalvoji sau: 
kurių galų čia plėšytis, jeigu vis 
tiek už ateities kelio posūkio 
tyko nusivylimas? 

Ir staiga pamatai, kad nesi 
vienas, kad iš kažkur, beveik 
stebuklingai, atsirado daugybė 
rankų, kurios nori padėti tą „di
džią naštą pakelti". O tai su
teikia jėgų dar labiau stengtis, 
tvirčiau tikėti ateitimi. 

Nors ne vienas gyvenime 
kaktomuša susidūrėme su pana
šia situacija, šį kartą kalba 
sukasi apie, išnykimo briauna 
atsargiai pirmyn žengiantį, 
vienintelį išeivijos lietuvišką 
dienraštį „Draugą". Šiandien ir 
jo ateitis ne tokia blanki, nes 
skaitytojai pagaliau suprato ne
tekimo pavojų ir stengiasi ateiti 
į pagalbą. 

Pagrindinė dienraščio pro
blema, aišku, yra finansai, ku
rių trūkumą mėginama paša
linti (arba bent sumažinti) įvai
riais būdais: renginiais, vajais, 
aukomis ir daugelio geravališ-
ka-savanoriška talka. Tačiau 
dienraščio leidimas, kaip to 
pasakų berno kiaura kepurė — 
kiek bepilsi, vis tuščia... Labai 
nesmagu prašyti ir prašyti, nes 
kaskart daugėja prašančių, 
mažėja duodančiųjų. 

Pagaliau atėjo išganinga min-
t is: steigti fondą, kuris 
užtikrintų dienraščio ateitį. 
Nepaisant tamsių pranašysčių 
ir skeptiškų nuomonių, kaip 
sumanyta, taip ir padaryta. 

Fondas auga, galbūt greičiau, 
negu net optimistai drįso sva

joti. Auga ne milžiniškais įna
šais ir palikimais (o kad taip 
būtų!), bet kukliomis aukoms ir 
tai nuostabiausia: daugiau kaip 
80,000 dol. trumpu laiku sudėjo 
daugybė aukotojų, o ne keli tue-
tuoliai. Vadinasi, tautiečiai su 
kukliais ištekliais yra įsitikinę 
lietuviško dienraščio svarba ir 
ateina jam padėti. Didelis nuo
pelnas priklauso ir Broniui 
Juodeliui, kuris Draugo fondo 
iždininko pareigas atlieka su 
nepaprastu darbštumu, sąžinin
gumu ir entuziazmu. Galima 
tikėti, kad šis projektas jau yra 
pakeliui į pasisekimą. 

Kai kas mėgsta ir priekaištau
ti: nuolat skelbiate ilgus auko
tojų sąrašus, o vis skundžiatės, 
kad mažai. Kada jums užteks? 
Nesiginčysime. Šią žiemą (ypač 
prieš šventes) mūsų skaitytojai 
buvo dosnūs. Jiems esame labai 
dėkingi ir su džiaugsmu bei 
pasididžiavimu skelbiame auko
tojų sąrašus, nes tai vienintelis 
būdas jiems atsilyginti už 
paramą. Antra vertus, sumos ne 
taip jau didelės. Jeigu jas 
sudėtume, pamatytume, kad 
„Draugui" dar iki milijonie
riaus labai toli. Juk daugiau jo
kių vajų nebus, o fondo suma yra 
neliečiama. Tik ilgainiui jos pro
centai padės „Draugui". Tas 
„ilgainiui" labai dar ilgas — 
žinome, kad procentai šiuo metu 
nedidukai, o bendroji fondo 
suma per maža... 

Šių, stambesnių ar mažesnių, 
aukotojų dėka „Draugas" 
įstengs ,,vilką nuo durų 
nuvyti", kol fondas sutvirtės. 
Tačiau jau dabar matome gerą 
savo skaitytojų valią, tvirtą 
pasiryžimą išlaikyti savo dien
raštį ir žinome, kad ištesėsime. 
Visiems tariame širdingiausią 
ačiū! 

POPULIARIAUSI 
KAUNIEČIAI 

Antrus metus iš eilės „Kauno 
dienos" laikraščio redakcija 
skelbia konkursą „Kas Kaune 
populiariausias?". Gruodžio 27 
d., susumavus rezultatus, pra
nešta, kad populiariausiųjų 
dešimtuką šįsyk pradeda Rau
donojo kryžiaus ligoninės 
vyriausiasis gydytojas Mykolas 
Biliūnas. Antroje vietoje — 
kunigas ir poetas Ričardas Mi
kutavičius, trečioje — kom
pozitorius Giedrius Kuprevi

čius. Be jų į dešimtuką dar 
pateko: gydytojas ir buvęs 
Aukščiausios Tarybos deputatas 
Egidijus Klumbys, poetas-
satyrikas Aleksas Dabulskis, 
chorvedys Petras Bingelis, te-
ležurnalistas Henrikas Vaitie
kūnas, vyskupas Sigitas Tam-
kevičius, krepšininkas Arvydas 
Sabonis ir kelių policijos virši
ninkas Gediminas Žemaitis. 
Prieš metus to paties laikraščio 
skaitytojai populiariausiais 
kauniečiais buvo išrinkę: R. 
Mikutavičių, G. Kuprevičių, V. 
Garastą ir A. Sabonį. 

(„Lietuvos rytas", 12.28) 

ŪKIMO IRONIJA 
JONAS INDRIŪNAS 
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Dar ką norėjau pasakyti. Prisimenat tą mūsų 
mokytoją Sirvydi, jis vos tik nežuvo! 

— Kas atsitiko su juo? Kur, Utenoje? 
- Ne. Eisiikėse. Jūs pamenate, buvo sudarytos dvi 

kuopos Utenoje, dar prieš mums išvažiuojant. Jis ir 
buvo paskirtas vienos kuopos vadu. Sakė, kiek apmokė 
ir pasiuntė į Eišiškes, o ten, kaip žmonės pasakojo, taip 
ir pateko į lenkų partizanų apsupimo žiedą. Sakė, kur 
ten buvo: lenkai taip užvirino iš kulkosvaidžių, kad vos 
visų neišklojo. Žuvo dvidešimt vienas, o sužeistų kiek, 
nepasakė. Sakė, buvęs liūdnas vaizdas, kai į stotį 
traukiniu parvežė dvidešimt vieną karstą. Visi verkė 
ir keikė vokiečius. Yra gandai, kad vokiečiai patys tai 
išprovokavę. Po visko vietiniai gyventojai, palankūs 
lietuviams, pasakoję, kad jų apylinkėje nebuvę nė karto 
lenkų partizanai pasirodę. Tik prieš kelias dienas keli 
vokiečiai buvo atvažiavę, pasibastė po apylinkę ir vėl 
išvažiavo, o po to ir atsiradę nepažįstamų ginkluotų 
vyrų. Sakė, po viso to atvažiavusi vokiečių tanketė i i 
Ašmenos, bet tie jau buvo dingę. Sakė, ir Sirvydis pykęs 
ant vokiečių. Tikrai buvo įsitikinęs, kad tai jų darbas. 
Jis sakė: — „Kam dar tą tanketę atsiuntė po visko? 
Kur ji buvo prieš tai, kai mes ėjome į Eišiškes". 

- 0 kur dabar Sirvydis? - kažkuris paklausė. 
- Eisiikėse tebėra. Papildė kuopą ir laikosi bun

keriuose. Ten, sako, karsta dabar: atsirado visokių 
ginkluotų ir visi prieš juos. Nieks nebežino, kas — 
lenkai, gudai ar rusų desantininkai. 

Nemaloni žinia visus pritrenkė. Visi jautė 

neapykantą vokiečiams. Buvo įsitikinę, kad tai grynai 
jų sąmokslas su lenkais pakenkti lietuviams. 

— Argi gen. Plechavičius nieko į tai nereaguoja? 
— Per silpnas. Ką jis gali padaryti? Vokiečiai daro, 

ką nori, jiems jis ne autoritetas. Pašokinės kiek — ir 
po jo. 

Ilgai vyrai kalbėjo, darė visokias prielaidas, net ir 
apie šią karo mokyklą ne per optimistiškai pradėjo atsi
liepti. Tiek jaunuolių iš visos Lietuvos su aukštu išsila
vinimu, kas gali tikėti, kad vokiečiams apetito nesu
darys juos susemti, kaip žuvis į vieną tinklą, ir panau
doti savo reikalams, prisidengus ir Plechavičium, ir 
karo mokykla. 

Saulutė jau buvo toli nuslinkusi į vakarus, kai visi, 
praleidę popietę kartu, išsiskyrė, pasiryžę vėl 
pasimatyti. 

Tą vakarą Vincas ilgai neužmigo. Jam rūpėjo, ką 
Feliksas jam tik vienam turėjo pasakyti. Bandė spėti: 
gal kas jo tėviškėje atsitiko, gal gimnazijoje, o gal buvo 
sutikęs Liuciją, kuri ką nors tik jam vienam patikėjo, 
kokią svarbią žinią jam — Vincui perduoti? Visos min
tys ilgai sukosi galvoje, kol, jų nuvargintas, užmigo. 

Rytojaus rytą batalionas pajudėjo pro vartus ii ka
reivinių rajono. Šaligatviuose išsisklaidę kariūnai ir 
daugelis miesto gyventojų atėjo bataliono išlydėti. Visi 
mojo jiems, ir seni ir jauni, ypač mergaitės, linkėdamos 
jiems laimingai sugrįžti. 

Nelinksmi buvo jų veidai, ypač vadų: atidavę pagar
bą plojantiesiems, a U odė, kuo greičiau skubėjo dingti 
ii tos taip jaudinančios aplinkos. Iileidžiantieji juos 
lydėjo su pasididžiavimu, o kas slėpėsi tų išvykstančių
jų iirdyse, nieks nepagalvojo ir nebandė gilintis. 

Palydėję batalioną, Vincas su Feliksu pasuko taku 
į parką, į nuošalesnę vietą, kad laisviau pasijustų. 

— Išlydėjome vyrus, Vincai. Nelinksmi išžygiavo. 
— Kur juos siunčia, Feliksai, ir mes ne per linksmi 

eitume. Juk nesąmonė. Apginklavo prancūziškais iau-
tuvais, nė vieno kulkosvaidžio visam batalionui. 
Važiuoja vyrai į Ašmeną, kur visokios banditų gaujos. 
Ir daryk tvarką, jei visi prieš lietuvius. Nėra ko daug 
ir kalbėti, mes visi apie tai girdime. Sako, tos gaujos ir 
tarp savęs susipeša, nepakenčia vieni kitų, tik lietuvių 
visi nekenčia daugiau, kaip vokiečių. Kalba, kad vie
tiniai gyventojai taip įbauginti, kad nebežino, kuriems 
bepataikauti, visi vienodai grasina. Tada tik ieško pas 
lietuvius pagalbos. 

— Daug dalykų mus jaudina, Vincai, bet rask 
atsakymą? Šiandien pasidarė visur nesaugu: nei tiems, 
kurie ten išvažiuoja, nei čia pasiliekantiems. Vakar 
nenorėjau prie visų pasakoti, už tai šiandien tik tau 
noriu pasakyti, kas dedasi ten mūsų krašte. Tau 
pasakysiu: Kazys sveikas —jokia liga neserga, gal tik 
baimė apėmė. 

Vincas pažiūrėjo i Feliksą, lyg nesuprasdamas. 
Kokia čia didelė paslaptis, kad Kazys baimes liga serga, 
kodėl jam, tik jam vienam ne visiems, jis atvirai no
rėjo tepasakyti? Jis manė, sužinos ką nors apie artimuo
sius, o gal net ir Liuciją. 

— Nejauku ten mūsų apylinkėse, Vincai — pradėjo 
Feliksas. — Tie iš Maskvos atgabenti desantininkai per 
daug įsidrąsino, nebevengia, kaip pirmiau, viešumos. 
Kai kuriems net pagrasina kerštu, kai sugris bolše
vikai. Žmonės stebisi: ii kur jų tiek daug atsirado? Bas
tosi ir po mūsų apylinkes, ir po jūsų, išdrįsta aplanky
ti net ir neprijaučiančius. 

— Vakar girdėjai, sakiau, kad Kazio brolis man 
pasakojo apie jo susirgimą. Netiesa. Ai pats buvau su 
juo susitikęs, jis daug man papasakojo apie save ligą. 

(Bus daugiau) 
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NAUJŲJŲ METŲ DARBAI 
APSAUGOTI SAVO TURTĄ 

Šiaip taip pabaigėme 1993 
metus! Smunkantys procentai 
atėmė iš mūsų didelę dalį 
pajamų, o pakelti mokesčiai 
žada atkasti dar didesnį kąsnį iš 
mūsų santaupų. Ko mes praei
tais metais turėjome daugiau, 
tai įvairių pildymui popierių -
dokumentų pašto dėžutėse ir, 
aišku, įvairių aukų prašymų. 
Mums visiems buvo pasiūlyta 
daug įvairių, aukomis remtinų, 
projektų. Pasijutome, kad mūsų 
ištekliai yra per maži visus juos 
patenkinti. Todėl suplanuokime 
šių metų savo finansinį gyveni
mą ir aukas iš anksto. 

Čia pateikiame penkis pagrin
dinius būdus, tinkančius tiek 
korporacijoms, tiek paprastiems 
namams — šeimoms: 

A. Sudarykime inventorių. 
Skirkime vieną popietę, surin
kime metinius finansinius įsipa
reigojimus ir sudarykime pa
grindinį sąrašą. 

1. Kredito kortelės — išvardin
kite, kas jas išdavėjų numerius 
ir telefono numerį, kuriuo turite 
paskambinti, jei jas pamestu-
mėte ar kas jas pavogtų. 

2. Visos apdraudos: surašykite 
bendrovės vardą, apdraudos nr., 
kiek mokate, atskaitymus (de-
ductables) ir kiek galėtumėte 
gauti, jei kas atsitiktų, agento 
pavardę, telefono numerį. 

3. Santaupos ir investavimai: 
surašykite pavadinimus, adre
sus ir telefono numerius bankų 
ar kitų įstaigų, kur turite taupy
mo, čekių ar investavimo sąs
kaitas, jų numerius ir balansus. 

4. Banko saugos dėžutės (safe 
deposit box): surašykite jų 
turinį. Jei ten esančių doku
mentų jums dažniau reikia, 
padarykite jų kopijas ir lai
kykite namuose. 

5. Asmeniškas balansas. Pa
darykite sąrašą viso jūsų turto: 
namų, banko sąskaitų, gyvybės 
apdraudos, investavimų ir t.t., 
visko kas turi piniginę vertę. 

Padarykite kitą sąrašą, kur 
išvardinkite visas savo skolas: 
namų, automobilio, kredito 
kortelių ir kitas skolas, kurias 
turite mokėti. Atimkite iš tur
to sumos savo skolų sumą ir 
žinosite, kiek esate vertas. 
Viską sudėkite į bylą. Jei nori
te vartoti modernią techniką, 
kompiuteriai turi tam specialiai 
paruoštas programas. 

B. Sumažinkite išlaidas, 
kad santaupos padidėtų. Įvai
rūs finansininkai pataria pla
nuoti savo mėnesinį biudžetą, 
smulkiai surašant visas išlaidas 
ir pajamas. Peržiūrėkite savo iš
laidas, įvertinkite, kurios yra 
būtinos ir kurios ne. Pama
tysite, kiek daug pinigų išlei
džiame be reikalo, pirkdami be

verčius ar nereikalingus daly
kus, valgydami vakarienę bran
giuose restoranuose ir t.t. 

Keletas kitų patarimų, kaip 
sutaupyti pinigus: 

1. Patikrinkite savo banką: 
kiek moka procentų, kiek ima 
už patarnavimus, pvz., „cheking 
account" ir t.t. Federalinės 
taupymo taisyklės, kurios įsiga
lėjo nuo 1993 metų birželio mėn. 
visuose bankuose, sako, kad 
bankas savo klientams turi pa
aiškinti įvairių patarnavimų 
mokesčius, procentus ir kitus 
bankinius dalykus. Naudokitės 
banku, kuris duoda jums ge
riausius procentus už san
taupas, o už „checking account" 
ima mažus mokesčius ir gerai 
patarnauja. Pridėkite prie viso 
to dar savo patogumą. Nėra 
reikalo važiuoti per visą miestą 
į banką, ar stovėti ilgose eilėse 
vien dėl to, kad gautumėte dale
lytę procento daugiau. 

2 . Patikrinkite savo 
nuosavybės mokesčius (taxes) ir 
kitas paskolų išlaidas. Per pa
skutinius kelerius metus nuo
savybės vertė yra kritusi dau
gelyje JAV-bių vietovių. Jei rei
kia, kovokite dėl nuosavybės 
įvertinimo (assesment), ypač jei 
jis kyla greičiau, negu nuosa
vybės pardavimo kaina. Dauge
lyje valstijų vietinė valdžia daro 
nuosavybės mokesčių sumažini
mus (exemptiort8), duoda nuolai
das vyresnio amžiaus žmonėms, 
kurie turi ribotas pajamas. Tik
rinkite ir savo paskolos ap 
drauda. Gal jūs be reikalo 
perkate paskolos apdraudą, 
kurios paskolos davėjas daugiau 
nereikalauja? 

3. Pakelkite atskaitymų (de-
ductible) savo sveikatos ir 
mašinos apdraudų sumas, o 
pinigų skirtumą įdėkite į 
metinius apdraudų mokėjimus 
arba taupykite. 

4. Užmokėkite metines ar pus
metines sąskaitas (mašinos ar 
namo apdraudos)iš karto. Tuo 
būdu sutaupysite užmokestį už 
patarnavimą, mokant juos mė
nesiniais mokėjimais. 

5. „Dovanokite savo patarna
vimus" — švenčių metu, ar 
kitomis progomis, užuot pirkę 
ką nors už pinigus, įteikite 
kortelę, kad būsite tam tikrą 
laiką ,,baby sitter" arba 
pagaminsite pietus, išmokysite 
žuvauti ar megzti, ar kur nors 
nuvešite. 

6. Pasidarykite patys, pajus
kite tą malonumą kai pats ką 
pasidarai: pasisiuvi, sodinin
kauji, konservuoji vaisius/dar
žoves, ar pasitikrini pasitaisai 
automobilį. Keiskitės šiais pa
tarnavimais su draugais ar kai
mynais, kai vienas sugeba vieną 

dalyką padaryti, kitas kitą. 
7. Pasakykite ne „premium" 

gazolinui, ir tai galite sutaupyti 
iki 100 dol. per metus. 

C. Pertvarkykite savo sko
las. Pakeiskite seną, aukštais 
procentais gautą paskolą į že
mesnio procento paskolą. 

1. Pradėkite tai daryti, per
žiūrėdami savo kredito korteles. 
Kredito kortelių pasiūla labai 
gausi, ypač paskutiniais metais. 
Yra kortelių be metinio mokes
čio ir žemesniais procentais. 
Išstudijuokite paskutinį leidinį 
Bankcard Holders of America 
(galima gauti už 4 dol. skambi
nant telef. 1-800-553-8025) ir 
pasirinkite tokią kortelę, kuri 
geriausiai tinka jūsų gyvenimo 
būdui. Jei jūs užmokate kas 
mėnesį kortelės balansą, ieš
kokite kortelės be metinio 
mokesčio. Jei jūs turite nemažą 
neužmokėtą mėnesinį balansą, 
ieškokite kortelės, kuri ima patį 
mažiausią neužmokėtos skolos 
procentą, tuomet perveskite 
visas kredito kortelių skolas į tą 
žemo procento kortelę. 

2. Atmokėkite aukšto procen
to paskolas kaip galima grei
čiau. Apdraudų specialistai 
pataria: pvz. sena gyvybės ap
draudos paskola gali turėti 5,6 
ar 8 procentus, kas atrodė labai 
gerai prieš 10 ar 15 metų, bet 
jūs to procento negaunate iš 
banko dabar. Jei jūs gaunate 39c 
iš banko už savo santaupas, o 
mokate 5% apdraudėjui, išim
kite pinigus iš taupymo sąs
kaitos ir apmokėkite skolą. Jei 
iškiltų finansinė būtinybė, jūs 
visada galėsite vėl pasiskolinti. 
Atminkite, kad paskolos už ap
draudą procentai negali būti 
nurašomi, pildant federalinių 
mokesčių formas, o apdraudos 
pajamos yra neapmokestintos. 

5. Jei jūs dar to nepadarėte, 
pagalvokite apie namų perfi-
nansavimą. Procentai dabar yra 
žemi. Jei galvojate per 2 metus 
kur nors išsikelti, pagalvokite 
apie „super-low variable rate" 
paskolą. Jei norite užmokėti 
paskolą pirma, negu išeisite į 
pensiją, paimkite 15 metų 
paskolą ir išmokėkite anksčiau, 
arba padidinkite dabartinius 
mėnesinius mokėjimus. Bet ku
riuo būdu jūs sutaupysite dau
giau. 

6. įsigykite „home eąuity" 
kreditą. Susitarkite, kad galė
tumėte pasiskolinti pinigų, kol 
jų jums nereikia, kad jie būtų, 
kada jų jums reikės. Procentai 
yra nurašomi nuo federalinių 
mokesčių, o šiandien besivar
žančios rinkos žemi procentai 
yra galimi su minimaliniu 
paskolos gavimo mokesčiu. Bet 
gavę tokią paskolą naudokite 
išmintingai: pvz., automobilio 
pirkimui, mokslapinigiams už 
universitetą ir pan. Taip pat at
minkite, jei jūs neįstengsite 
reguliariai skolos atmokėti, jūs 
galite prarasti namus. 

D. Paskirstykite savo turtą 
(allocate your assets). Dau-
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gelis padarė didelę klaidą 
80-tais metais, kai mokėjo per 
aukštą kainą už trumpalaikį 
saugumą. Tie, kurie turėjo 
pinigų, investavo juos į bankų 
certifikatus, „money-market", 
„mutual funds" ir „garan
tuotus" pensijų fondus; dabar 
žino, kad išsaugojimas įdėtos 
sumos yra maža paguoda* kai 
pajamos iš investavimų dėl že
mų procentų smarkiai krinta. 

Paskirstymas — „asset alloca-
tion" yra 90-jų metų pagrindinis 
šūkis, būtent, diverifikacija, kas 
reiškia, kad jūs turite investuoti 
įvairiose vietose. (Ne be reikalo 
yra sakoma: nedėkite visų obuo
lių į vieną krepšį!). Pasiinfor-
muokite apie akcijų biržą — 
„Stock market". Ji pastoviai 
duoda daugiau, negu bet kuris 
kitas investavimas Sužinokite 
apie „bond market*', kur val
džios „entities" ir korporacijos 
moka daugiau, negu bankas 
skolindamasis jūsų pinigus. Su
žinokite daugiau ir apie „mu
tual funds". 

1. Padarykite Naujų metų 
pasižadėjimą, kad sausio mėn. 
sužinosite daugiau apie savo 
pensijos planą. Daug darbovie
čių turi 401 (K) planus savo 
darbininkų pensijų fondams; jie 
padaro darbininkus atsakomin-
gus už jų pačių investavimus. 
Pakalbėkite su savo darbovietės 
„personel manager", perskaity
kite knygutę apie tą planą ir 
išmokite daryti pasirinkimus, 
skaitydami finansinius žurna
lus ar laikraščius. Daugelis šių 
401 (K) planų leidžia jums per
kelti investavimus kas ketvirtį 
metų ar mažų mažiausia kartą 
į metus. Pasinaudokite ta pro
ga, jog būtumėte tikri, kad dalį 
savo pensijos fondo investavote 
augimui, o ne vien dėl to, kad 
pinigai būtų saugūs. 
2. Diversifikuokite savo inves

tavimų pribrendimus. 
Jei visi jūsų CD pribręsta 

spalio mėn., jūs bereikalingai 
rizikuojate procentų praradimu. 
Pakeiskite investavimų pri
brendimo datas taip, kad 25% 
jūsų certificatų pribręstų kas 6 
mėn. Tada pakeiskite juos (roll 
them over) į 24 mėn. oertificatus 
ir automatiškai keiskite. Taip 
jūs galėsite pasinaudoti pro
centų kilimu, mažiau nukentė-
site nuo procentų, staigaus kri
timo, ir visada turėsite pinigų, 
kuriais galėsite pasinaudoti, kai 
bus ypatingas reikalas. 

3. Peržiūrėkite savo „stocks", 
kuriuos jau seniai laikote, many
dami, kad jūs jų niekada neturė
tumėte parduoti. Pagalvokite 
apie D3M šėrininkus, kurie irgi 
taip galvojo, kol jų šėrai nukrito 
50% praėjusiais metais. Jei 
didelė dalis jūsų investavimų 
yra investuota į vieną bendrovę, 
pagalvokite, pasiklausinėkite ar 
jūs pirktumėte tą bendrovę 
šiandien. Jei ne, pagalvokite 
apie tų šėrų pardavimą ir pinigų 
investavimą kitur. 

4. Pabandykite gauti daugiau 
pajamų iš jūsų trumpalaikės 

santaupų sąskaitos banke. Pa
galvokite investuoti ją į „money 
market fund". Jei santaupos jau 
yra „money market" fonde, ži
nokite, kad šios dienos rinka 
atsilygins jums geriau, jei 
truputį aukščiau investuosite į 
trumpalaiki (snort term) „bond" 
fondą. Pasikeitimai yra nežy
mūs % bet įplaukos gali siekti iki 
1% ar 2% daugiau kaip „money 
market funds". 

E. Peržiūrėkite apdraudas. 
Išsitraukite iš stalčiaus senas 
apdraudas ir jas peržiūrėkite. 
Smulkūs įrašai yra labai pasi
keitę per paskutinius metus. 
Apdraudų specialistai siūlo 
peržiūrėti senas apdraudas ir: 

1. pagalvokite, ar nereikėtų 
senas apdraudas pakeisti į nau
jas. Jums gali kainuoti iškeisti 
senas apdraudas į pinigus. Jei 
pinigai, kuriuos įmokėjote, 
atnešė pelno, jums gali reikėti 
mokėti „capital gain" mokes
čius. Mokesčių kodo skyrius 
1035 leidžia neapmokestinant 
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senus gyvybes apdraudos doku. 
mentus pakeitimus į naujus. 
Jūs galite surasti „variable life 
policy", kuri leidžia daugiau ga
limybių investavimams, pvz., 
„stock" ar „bond mutual 
funds". 

2. Pasinaudokite visais sveiko 
gyvenimo papiginimais, kuriuos 
apdraudos bendrovės siūlo. Su
taupysite pinigų nerūkydami, 
įtaisydami namuose „smoke-
detectors", naudodami vairo 
užraktą automobilyje ir t.t. 

3. Peržiūrėkite savo turtą. Jei 
jūsų turtas yra didesnis, negu 
600,000 dol. kitiems paveldė
tojams, išskyrus žmoną/vyrą, 
gali tekti mokėti gerokus mo
kesčius už tą paveldėjimą. Jei 
jūsų turtas nėra pinigai, saky
sime —jūs turite šeimos verslą, 
ar daugumas jūsų turto yra du 
ar keli namai, jūsų turto pavel
dėtojams gali būti sunkumų už
mokėti mokesčius už tai, ką jūs 
jiems palikote. Nauji apdraudos 
planai ir metinės „tax-free" fi-

nanainės dovanos gali apaaugoti 
jūsų turtą nuo mokesčių, bet tai 
gali būti komplikuota, ir jūs 
turite tartis tuo reikalu su spe
cialistais. Jei inventorius, kurį 
padarėte pirmoje A dalyje 
parodo, kad jūs esate vertas apie 
Vz milijono, investuokite šiek 
tiek pinigų į gerą „estate-plan-
ning" advokatą, kuris jums 
patars, ką daryti, kad kuo dau
giau pinigų sutaupytumėte sau 
ir jūsų turto paveldėtojams. 

Jeigu jūs pasinaudosite šiais 
Naujų metų patarimais, turėsi
te daug laimingų ir turtingų 
Naujų metų ateityje! 

Naudotasi medžiaga iš „Mo-
dern Maturity" (by Linda Stern 
Dec. 1993 - Jan. 1994). 

Išvertė ir spaudai paruošė 
Aldona Smulkštienė ir 

Birutė Jasaitienė. 

• Jeigu šiuo metu negalite 
grįžti į Lietuvą, pasiųskite ten 
bent savo „Draugą". 
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KARIUOMENĖS 75 
GIMTADIENIO 
ATSKAMBIAI 

Dr. ALGIRDAS V. KANAUKA 

Mano asmeniška patirtis su 
Lietuvos kariuomene susideda 
iš vaikystės atsiminimų, ku
riuose Lietuvos kariai vis tebe
gyvena. Dar iš vaikystės atsime
nu gen. Žukausko laidotuves 
1937 metais. Susirinko jį 
išlydėti tada minios žmonių, 
nuo karo muziejaus iki įgulos 
bažnyčios Kaune. Atsimenu 
daug karininkų, kuriuos tu
rėjau laimę per savo tėvelį 
asmeniškai sutikti — generolus 
Černių, Plechavičių, Nage- ičių, 
Talat-Kelpšą, Pečiulionį, 
Galvydį Bykauską, Mieželį. 
Bulotą; pulkininkus Tautvilą. 
Ingelevičių Gražulį, Jurguti: 
majorą Šembergą ir kitus. Mano 
tėvelis, profesorius dr. Vincą? 
Kanauka buvo savanoris ir 
Vyčio kryžiaus kavalierius, 
atsargos karininkas. Dėdė Kos 
tas buvo lakūnas, o Petras — 
gusaras. Tarnavo Kanauka ir 
pas Plechavičių. Tie mano 
atsiminimai sąryšyje su Lietu 
vos kariuomene buvo pastip
rinti pereitais metais, nuvažia
vus į Lietuvą padirbėti su vėl 
atsikūrusia Lietuvos kariuo
mene. Tai buvo įspūdinga patir
tis, iš kurios kyla mintys apie 
Lietuvos kariuomenės praeitį, 
dabartį ir ateitį. 

Praeitis yra labai reikšminga 
dabarčiai, nes be praeities nėra 
ateities. Žinoma, nereikia pra
eitim vien tik ir gyventi. Prieš 
75 metus Lietuvos kariai iško
vojo laisvę Lietuvai. Be jų kovos 
Lietuvos nebūtų buvę. Be to, 
laisvo, nepriklausomo laiko
tarpio Lietuva būtų vėl buvus 
absorbuota Vokietijos, Rusijos 
ar Lenkijos. 

Iš kur Lietuvos kariai gavo 
stiprybės ir įkvėpimo, kas juos 
motyvavo 1918 metais? Man 
atrodo, kad įtakos turėjo praei
tis. Karai su kryžiuočiais, 
rusais, totoriais, Švedais paliko 
neištrinamus pėdsakus mūsų 
genuose, kolektyvinėje sąmo
nėje ir pasąmonėje. Atrodo, kad 
tuometinės Lietuvos natūrali 
rolė Europoje buvo užblokuoti 
Genghis Khano palikuonių, 
Aukso Ordos įsiveržimo pasi
kartojimus. Be to, Lietuvos ka
riuomenė dar buvo net ir XVIII 
šimtm., nes Lietuva turėjo 
atskirą kariuomenę ir Unijos su 
Lenkija metu. Po padalinimo 
lietuviški pulkai buvo Prūsijoje 
Fridricko Didžiojo ir taip pat 
Napoleono kariuomenėse. 
Grafas Segur, vienas Napoleono 
adjutantų, savo garsiuose dieno
raščiuose su pagarba mini lietu
vius. Tai lietuvių sieloje buvo 
ryžtas į laisvę ir nepriklau
somybę eiti ne tik kultūriniu-
politiniu, bet ir ginklo keliu. 

Tai kas yra aktualu šiandie
ną Lietuvos kariuomenėje? 
Pažiūrėjus į skaidres, atsiųstas 
iš Lietuvos, nors akimirksniui 
galime pasigrožėti nauja Lietu
vos kariuomene: — Krašto 
apsaugos ministerija, Geležinio 
Vilko brigados štabas, Garbės 
kuopa, Krašto Apsaugos 
mokyklos rikiuotė, Rūdininkų 
poligono pratybos, šarvuočiai, 
lėktuvai, laivai su Lietuvos her
bais. Kaip matyti ii skaidriu* 

kariuomenė atrodo šauniai ir 
daro įspūdį, kad lietuviai yra 
geri kariai, karinę profesiją 
mėgsta. Tiesiog stebėtina, kiek 
daug yra pasiekta per porą 
metų. 

Bet ant tokių laurų nereikia 
miegoti. Yra didelių problemų: 
a. nėra modernių ginklų, b. 
karių ekonominė būklė sunki, c. 
karių profesijos sąvokos dar 
nėra galutinai suformuluotos, d. 
Lietuvos geopolitinė padėtis ir 
kariuomenės rolė joje neaiški, e. 
i ar'uomenės moralė nukenčia 

a Pradėsim nuo ginklų. 
Ti ūksta šautuvų ir amunicijos, 
rvšiu įrangos, nekalbant apie 
kitą svarbesnę ginkluotę. Yra 
keletas sprausminių lėktuvu 
lakūnų apmokymui, pakrančių 
apsaugai keletas laivų, tarp jų 
dvi rusiškos fregatos, keliolika 
šarvuočių ir 1.1. Nėra tanku, 
nėra artilerijos. Atrodo, kad 
gausim iš čekų karinės įrangos, 
nes čekam pigiau yra į Lietuvą 
ją nuvežti, negu tuos ginklus su
naikinti. Taipogi švedai ir vo 
kiečiai mums duoda, kas lieka. 
Su tais, truputį atsilikusiais, 
ginklais galėsim treniruoti savo 
karius. Net ir vokiečiai kadaise 
treniravosi su mediniais 
tankais. Kai karys bus pasi
rengęs, tai ir ginklas atsiras. 

b. Karių ekonominė būklė 
sunki. Visiems gyventojams ji 
yra sunki. Iš istorinio patyrimo 
galima pareikšti, kad sėk
mingos valstybės visuomet už
tikrindavo savo kariams tam 
tikrą ekonominį minimumą. 
Nereikia kariams būti tur
tuoliais, bet taip pat neturėtų jie 
skursti. 

c. Lietuvos kario profesio
nalinis profilis dabar, bent iš 
dalies, pagrįstas rusišku mo
deliu. Mat daugumas karininkų 
ir puskarininkių yra atlikę savo 
stažą sovietijoje ir juos negalima 
tuojau pasikeisti. Dėl to 
nereikia per daug jaudintis. Jie 
yra profesionalai ir savo pareigą 
atliks. Dabar atsiranda progų 
išmokti vakarietiškų pažiūrų ir 
metodų. Jau lietuviai stažuojasi 
Danijoje, Vokietijoje ir net 
Amerikoje. Man kyla abejonių 
ar Vakaruose viskas jau taip 
idealu ir Lietuvai tinka. Sva
riausių Vakarų šalių karinė 
strategija ir karinė pasaulėžiū
ra pagrįsta nepaprasta persvara 
ginklų technologijos, eko
nominių resursų ir pramonės 
perteklium. Lietuvai daug kas 
iš to visai neprieinama ir ne 
tinkama. Mums aktualios yra ir 
kitokios doktrinos, ir kitokie 
kovos būdai. Daug prasmingų 
pamokų mums yra Balkanuose, 
Kaukaze ir net Afganistane. 

Pasikeitimų yra ir Lietuvos 
kariuomenės struktūroje. Bū
tent: pasienio apsaugos daliniai 
turbūt bus perkeliami iš Kraš
to apsaugos ministerijos juris
dikcijos į Vidaus reikalų minis
terijos žinią. I tą galime žiūrėti 
iš dviejų pusių. Daugelyje 
kraštų — Vokietijoje, Rusijoje ir 
net Amerikoje — pasienio 
apsaugos daliniai yra daugiau 
sargai negu kariai. Jie nėra 
kautynių parengtyje, kaip 

Geležinio Vilko brigada, o dau
giau pasirengia veikti prieš 
nelegalius ir mažus pasienio 
pažeidimus, kontrabandą, nele
galius perėjūnus. Jie veikia dau
giau kaip pavieniai sargybiniai 
ir mažomis grupėmis. Geležinis 
Vilkas yra reguliari kariuo
menė, daug laiko praleidžia 
poligonuose, kur treniruojasi 
karo veiksmams, o ne sargy
boms. Vidaus reikalų minis
terijos pulkai ir pasienio 
daliniai yra kaip antra 
kariuomenė, priklausanti ne 
Krašto apsaugos, bet Vidaus 
ministrui. 

d. Lietuvos geopolitinė padėtis 
ir kariuomenės rolė joje yra pro
blematiška. Lietuviai jau tūks
tančius metų gyvena įsprausti 
tarp rusų, gudų, lenkų, vokiečių 
ir latvių. Gyvename kryžkelėje 
didelių politinių, kultūrinių, 
ekonominių ir karinių konflik
tu Kalbant istoriškai, mums ne 
r:>'> geriausiai sekėsi. Iš didelės 
valstybės nusigyvenom taip, 
kad neturim didelės masės 
žmonių, kurios reikia, norint 
padaryti įtaką tarptautinėje 
plotmėje. 

Mes buvom (kartu su lenkais) 
naujieji romantikai, mėgstantys 
elegiškai svajoti, teisybės ieš
koti nepasibaigiančiose disku
sijose, dainose, literatūros vaka
ruose, vildamiesi, kad tiesa 
laimės ir mes įrodysim pa
sauliui, jog esam teisūs. Galų 
gale susipratom, kad reikės 
kovoti ginklu. Tauta pagaliau 
save suprato ir sustiprėjusi išsi
kovojo nepriklausomybę du kar
tus šitame šimtmetyje. Mano 
nuomone, likimas nusišypsojo 
mums dėl to, kad parodėm 
drąsų ryžtą. Dievas laimina 
drąsiuosius. Kaip JAV gene
rolas George Patton mėgdavo iš
sireikšti; „Drąsa, visuomet 

. drąsa!" Juk savanorių būriai 
jau formavosi sausio įvykių ir 
rugpjūčio pučo metu, ir būtų 
kovoję. 

Dabar norėtume būti priimti 
į NATO, o NATO purtosi, 
nenori įsipareigojimo, nei mūsų, 
nei kitų buvusių Varšuvos 
pakto narių, ginti nuo Rusijos. 
Taipgi Rusija protestuoja, o 
Vakarai labai nori su ja drau
gauti. Priima mus kaip „partne
rius" į NATO, tai yra, galėsim 
jų manevruose dalyvauti, pa
bendrauti ir t.t. Tai geriau, 
negu nieko. Gal jų sąmonėje for
muojasi idėja apie vidurinės Eu
ropos sąjungą, kuri eitų nuo 
Skandinavijos iki Bulgarijos. Ar 
gal „Baltijos žiedas" turėtų susi
formuoti aplink Baltijos jūrą. 
NATO gi buvo įkurta priešo 
stabdymui, nors dabar jis nėra 
toks aktualus, vakarietiškomis 
akimis žiūrint. Gal tokią struk
tūrą, kaip NATO, reikia pakeis
ti labiau aktualia struktūra. 
Juk seni fortai netinka nau
jiems karams, su naujais prie
šais kovoti. 

e. Kariuomenės moralė yra 
pati svariausia jos ypatybė. 
Moralė — tai yra protinis ir 
dvasinis kariuomenės nusista
tymas sąryšyje su disciplina, 
kariniu narsumu, patriotizmu, 
ir kovos prasme. Oliver Crom-
well sakė, kad kariuomenė turi 
turėti esminę mintį, kuria 
moralė būtų pagrista. Eisenho-
weris tą patį tvirtino. Kariai 
turi suvokti, už ką ir dėl ko jie 
traukia i kovą, ir turi tam būti 
pasišventę. Lietuvos kariuo
menei ta centrinė mintis turi 

būti b; sąjįyginė kova, vedama 
Lietuvos tautos laisvės ir vals
tybinės ne riklausomybės iš
laikymui. Napoleonas saky
davo, kad tarp karinių vertybių 
moralinis faktorius lyginamas 
su visais kitais, kaip 3 su viene
tu. B talkraų dydžiai, techno
logija, aprūpinimas nieko 
nereiškia, jai kariuomenės 
moralė bloga. Moralė tai pirmas 
dalykfc , kurią karo vadai turi 
kariuomenėje įskiepyti. Geri 
ginklai, geras aprūpinimas 
prisideda prie geros moralės, bet 
toli gražu to nepakanka. Reikia 
gerų vadų, kurie tiesioginiai 
vadovauja kareiviams ir per
duoda jiems tą esminę mintį, 
kuri toliau pasireiškia ko
vingumo išsivystyme. Tai yra 
karo menas, per šimtmečius 
sukurtas ir per patirtį išbandy
tas. Laike praeitų poros 
dešimtmečių Vakarų pasaulyje 
buvo galvojama, kad karų bus 
išvengta per atgrasinimo 
politiką, grasinant naudoti 
atominius ginklus, robotus ir 
kaip visur — kompiuterizuotą 
analizę. Karai bus vedami 
intelektualų, mokslininkų ir 
psichologų. Buvo apsirikta. 
Karai yra tokie, kokie buvo, tik 
ginklai baisesni. Nieko kare 
gražaus nėra — kraujas, ugnis, 
triukšmas ir lavonai. Karinei 
dvasiai ugdyti reikia protingu. 

stiprių ir disciplinų Jtų patriotų, 
kurie tokioje žiaurioje kovos 
aplinkumoje gali savo užda
vinius efektyviai atlikti. Karas 
nėra žygiavimas su šypsena ir 
kario daina, plačiais ir žydin
čiais laukais. Karas yra legali
zuotas smurtas. Kelias į laisvę 
yra baisus, aplaistytas krauju, 
aptamsintas dūmais ir apšvies
tas gaisrais. 

Noriu užbaigti tokia mintimi. 
Ateina laikas nusiplauti žaiz
das, nusišluostyti ašaras, sukąs
ti dantis ir sustabdyti verkš
lenimus, ne dėl to, kad jau atėjo 
geri laikai, bet dėl to, kad kova 
dar tik prasideda už Lietuvos 
laisvės išlaikymą. Matėm dabar 
tik įžangą. Nereikia ginčytis, ar 
tas Lietuvos vadas geresnis, ar 
kitas. Demokratijoje tauta 
gauna tokius vadus, kokių ji yra 
verta. Reikia dėti pamatus 
Lietuvos ateičiai. Turim žiūrėti 
į tolį ir klausti savęs — QUO 
vadis Lituania? Reikia būti 
pasirengus ateityje duoti dar 
didelių aukų. Mat kova už 
laisvę yra nesibaigiantis pro
cesas ir mes niekad nuo jo ramy
bės neturėsim. Kas nenori 
kovoti už laisvę, tai turi ją pra
rasti. Mūsų kariuomenė bus le
miantis veiksnys šioje kovoje ir 
dėl to ją turim remti visais bū
dais ir jėgomis, Tėvynės labui! 

DRAUGAS, šeštad -n s, 1994 m 

Iš partizanų istorijos (2) 

PUNIOS ŠILO VYRAI 
HENRIKAS KUDREIKIS 

Paminklas, pastatyto- 19"* '•* T. >:ia!es pu-yne žuvusiems už Lietuvos laisvę 
partizanams atriin ' i Paminklas pašventintas tų pačių metų birželio 10 d. 
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Partizano priesaika 

1945 antroji vasaros dalis. 
Bolševikams paskelbus amnes
tiją (1945-VI-3), dalis partizanų 
pasitraukė iš savo dalinių, le
galizavosi. Tai buvo tik mažu
ma. Visi kiti liko ir toliau 
aktyviai priešintis okupantui. 

Susisiekus su rinktinės vadu 
Ąžuoliu, sutartu laiku su vadu 
Raginiu, buvęs ulonų jaunesny
sis puskarininkis Patrimpas — 
Juozas Petraška, mažažemio 
ūkininko sūnus, dzūkas, atvyko 
i Punios šilą. Iškilmėms paruoš
toje aikštėje, prie mažo altoriaus 
du kunigai (vienas jų — Šlium-
pa) išklausė išpažinčių. Po to 
vyko priesaika: „Aš 
prisiekiu Visagalinčio Dievo 
akivaizdoje...". Priesaika aktas 
labai sustiprino vyrų pasitikė
jimą savimi ir bendražygiais. Iš 
Punios šilo Petraška ir keli par
tizanai sugrįžo į Balbieriškio 
miškus, kur buvo jų nuolatinė 
stovykla. 

Pas Kazimieraiti 

1945 metų vasarą suformuo
tos keturios partizanų grupės: 
Ažuolis-Dominikas Ječys sudarė 
Dzūkų grupę Punios šile; Saru-
nas-Pranas Paulauskas — „Ge
ležinio vilko" Kalesnyko-
Varčios miškuose; Žaibas-Vacys 
Voveris — „Kęstučio" Miroslavo 
— Ūdrijos valsčiuose ir Raginis 
— Kazys Degutis „Vaidoto" gru
pę Gudelių-Balbieriškio miškuo
se. Po Merkinės užpuolimo, kurį 
suorganizavo Vanagas-Adolfas 
Ramanauskas, Petraška, vado
vybes pasiųstas, dalyvavo susi
tikime su pik. Itn. Kazimierai
čiu. Bendrais bruožais aptarta 
partizanų padėtis. Baigiantis 
pasitarimui, Kazimieraitis pa
reiškė noris pasikalbėti su Pet
raška. Kazimieraitis padavė 
ranką ir prisistatė: „Aš esu 
Lietuvos kariuomenės Kauno 
inžinerijos bataliono vadas, be 
to, dėsčiau karo mokykloje inži
neriją". Petraška prisistatė, 
žinoma, be jokių įspūdingų titu
lų. Kaip žmogus Kazimieraitis 
Petraškai labai patiko. Kazi
mieraitis buvo kultūringas nesi-
didžiuojąs, atsidavęs veiklai 
prieš okupantus iki paskutinės 
gyveninio valandos. Žuvo Žalia
miškyje 1946 liepos 23 dieną. 

Išdavimų pradžia 

1946 - partizanų tragedijos 

metai. Žiemą Balbiežgiryje 
rinktinės vadas Degutis-Raginis 
su Radastų Švedu netikėtai su
sidūrė su čekistų būriu. Susi
šaudyme žuvo Radastas-Svedas, 
bet sužeistas Degutis-Raginis 
spėję pabėgti. Gydėsi pas vieną 
Vazniškių kaimo gyventoją. 
Birželio vidury čekistų gaujos 
pradėjo miškų košimą. Didesnė 
partizanų dalis pasitraukė i kitą 
mišką. Užsimaskavę liko vadas 
Raginis ir partizanas Kilbas — 
Petras Mitrulevičius. Birželio 
12-tą ūkininkai pranešė, kad 
Raginio ir Kilbio išniekinti 
kūnai išmesti ant grindinio Bal
bieriškyje. 

Raginis pasitikėjo vidury miš
ko gyvenančiais Šneideriais. Iš 
stribų išgirsta, kad jiems nuro
dyta tiksli slėptuvės vieta. 
Išdavė Šneideriai. Vadas Ragi
nis kovėsi iki mirties ir nušovė 
du čekistus, vieną jų karininką. 
Liepos 19-tą d. miegantys ant 
šieno, nušauti du jauni par
tizanai: Katinas-Pranas Petras-
(atsiminimų autoriaus brolis) 
ir Kalavijas-Kostas Brajanaus-
kas. Kluono šeimininkas Jonas 
Matulionis pasiūlė jiems pasto
gę. Užmigus pranešė čekistams. 
Šie nušovė miegančius par
tizanus. 

Partizanų Lapino ir Genio 
mirtis 

Ruošdamiesi 1946-1947 m. 
žiemai, Vaidoto grupės nariai 
Lapinas-Juozas Marcinkevičius 
ir Genys-Petras Kazlauskas, 
abu Lietuvos kariuomenės pus
karininkiai, Vaivos kaime po 
ūkininko Naudžiūno namu įsi
rengė mažą slėptuvėlę. 1946 
spalio 22 d., bekuliant Naudžiū
no javus, pasirodė tik iš rusų 
kariuomenės grįžęs ir tuoj suim
tas Pranas Bubnys. Kartu su 
juo čekistų būrys ir mažas ber
niukas iš Krekštėnų kaimo. Jis 
buvo pastebėjęs partizanų 
slėptuvės angą. Ar geruoju, ar 
čekistų mušamas, tapo išdavi
ku: Pranas Bubnys taip pat ži
nojo apie esamą slėptuvę. Genys 
ir Lapinas gynėsi 10 valandų, 
kol čekistai padegė visus trobe
sius. Apdegusius abiejų partiza
nų lavonus išmetė Simne ant 
gatvės grindinio. Lapino žmona 
ir St. Naudžiūnas areštuoti ir 
atvežti į Alytų. Naudžiūno brolj 
Česlovą ir Antaną Bubnį čekis
tai nušovė miške, kūnus sumetė 
j griovį. 

Žūsta Dainavos apygardos 
štabas 

Stabo bunkeris buvo įrengtas 
Punios šile, prie Nemuno kalne
lių. Iš šaltinėlio tekėjo neužšąlan-
tis upelis, kuriuo atbridus, van
duo užmaskuodavo pėdsakus. 
Prie angos augo vešli eglutė. 
Pasitarimui atvykę. Patrimpas-
Petraška ir Krūmas bunkeryje 
rado šiuos pareigūnus: Ąžuo-
lį-Dominiką Ječį-Dainavos apy
gardos vadą; Liną-Antaną Ma
cevičių — apygardos ryšiu ir 
žvalgybos viršininko pavaduoto
ją; Vyrutį — Vincą Juozaitį — 
agitacijos ir propagandos virši
ninką; Girinį — Juozą Puškorių 
— propagandos skyriaus virši
ninko pavaduotoja: ir Arą-My-
kolą Petrauską — K. Margio 
grupės štabo viršininką. 

Apygardos vadas Ažuolis pa
dėkojo už atvykimą ir pradėjo 
pranešimu apie Rimvydo ir 
Daumanto keliones į užsienį. 
Petraška ir Krūmas stebėjo. 
kaip veikė štabo darbas: spaus
dinamas laikraštėlis ..Auku
ras", apie 1000 egz.. rengiami 
įsakymai, instrukcijos padali
niams. Čia pat Ąžuolis už ilgą 
ir sąžininga partizano darbą 
apdovanojo Petrašką Vyčio 
kryžiumi. 

Vado įsakymu Petraška pali
ko antrai nakčiai. Jo nakties 
miegą sutrukdė keistas sapnas: 
plaukė Nemunu, bet visas Ne
munas tik molis ir dumblas, 
sunku pasiekti krantą. Pabudęs 
išgirdo ant bunkerio stogo keis
tą šnarėjimą, lyg kas kastų že
mę. Pakėlus vadą, šis mane. kad 
užlipo, kaip ir anksčiau, karvės. 
Petraška priėjo prie angos, ir 
išgirdo kalbant rusiškai. Jis 
pasakė vadui: ..Karvės kalba 
rusiškai". Staiga visi. turbūt 
išgirdę pasikalbėjimo žodžius. 
šoko iš gultų. Ąžuolis ramino: 
„Nepulkit į paniką. Pirmiausia 
reikia sužinoti kokios priešo 
jėgos". 

Prie bunkerio prieiti neįmano
ma, bet galima išsprogdinti iš 
viršaus. Per apatine angą veržė
si Krūmas, per viršutinę Petraš
ka. Bekišant galvas, prapliupo 
kulkosvaidžiai. Dabar vyrams 
buvo aišku, kad bunkeris ap 
tiktas ne atsitiktinai, nes 
kulkosvaidžiai nukreipti į apa
tinį išėjimą. Vyrai pradėjo 
naikinti dokumentus, sudaužė 
laikrodžius, imamai vado kiše
ninį auksinį, rašomas 3 masinė 
les. Atsišaudydami vyrai bandė 
kaip nors išsilaikyti iki nakties. 

vėliau pabėgti. Rusai surado 
ventiliacijos vamzdžius ir metė 
į jas dūmines raketas. Kvėpavi
mas pasidarė neįmanomas. Per 
viršutine angą pradėjo mesti 
granatas, kartais po tris suriš
tas krūvon. 

Petraška matė vadą su didžiu
le žaizda šone. Jis kažką bandė 
sakyti. Likę gyvi partizanai bu
vo granatų apsvaiginti (kontū
zyti'. Staiga Petraška pajuto 
smūgį į šoną, kažkokį svaigulį. 
Atsipeikėjęs pajuto, kad jo ran
kos ir kojos surištos viela. 
Dešinėje gulėjo Linas. Jis Cekis-
tu karininkui — viską 
papasakojo apie Petrašką, net ir 
antrą jo slapyvardę. Linas 
pasisiūlė parodyti rusams 
partizanų bunkerius. Vėliau 
sužinota, kad bunkeriai buvo 
tušti, bet Lino parodytame Pie-
vagalių kaimo bunkeryje gin
damiesi žuvo grupės vadas Kle-
vas-Subačius ir partizanas Mis-
linčius. Po Lino-Macevičiaus 
išdavimų Petraška juto, kad 
nieko negalės apie save nuslėp
ti. Prie gulinčio Petraškos priėjo 
stambaus sudėjimo papulkinin
kis ir lietuviškai tarė: „Labą 
dieną". Petraška nieko neatsa
kė. Bolševikų pulkininkas pata
rė Petraškai sąžiningai atsaki
nėti į tardytojų paklausimus, 
nes nuo to priklausysiąs jo 
likimas. Tai buvo LTSR saugu
mo ministro pavaduotojas Mar-
tavičius. Kur jis šiandien? 

Petraškai prasidėjo tardymai 
ir kankinimai. Pirmiausia Aly
taus saugume, vėliau Lukiškių 
kalėjime. Pagaliau Intos gula
gai Sibire, kur jis praleido 12 
metų. Žmonai susirgus in
farktu, Petraška paleistas Lie
tuvon. Tėvynei atgavus laisvę, 
jis parašė dvi atsiminimų kny
geles. Aktyviai dalyvauja Trem
tiniu ir Partizanų sąjungose. 

1994 LAIKRAŠČIŲ 
PRENUMERATOS 
DUOMENYS 

„Lietuvos pašto" pateiktais 
duomenimis, gerokai sumažėjo 
„Lietuvos ryto" nuo (45,000 iki 
38.000) ir „Tiesos (nuo 20,000 
iki 17,000) prenumeratorių. 
„Lietuvos rytą" dalis užsisakė 
ne per „L.p.", bet per kitas 
agentūras. Nepakito „Lietuvos 
aido" prenumeratorių kiekis — 
26,000 per „L.p." ir dar kelio
lika — per agentūras. „Respub
lika" padidino tiražą (nuo 
34.000 iki 45,000). 

« 
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JAV LB Ekonominių Rolkalų Taryba 
Informacijos Skyrius 

7311 Douglas Circle, La Paima, CA 90623 
• tel. (714) 521-8694 • fax (714) 521 1210 

EKONOMIKOS PULSAS: 
ŽVILGSNIS IŠ LIETUVOS 

Optimistinės 1994 metų 
prognozės 

Lietuvos premjeras Adolfas 
Šleževičius priešnaujametiniuo-
se pokalbiuose „Tiesai" (12.31.), 
„Lietuvos rytui" (12.28.) progno
zuoja kur kas šviesesnį 1995 
metų sutikimą, nepaisant, ko
kia Vyriausybė bus valdžioje. 
Premjero teigimu, pats sunkiau
sias Lietuvai ekonomikos nuo
smukio etapas yra įveiktas. 
Padidės užsienio investicijos. 
Vien tik su pasaulio banku šiuo 
metu aptariamos 5 kreditų lini
jos 250 milijonų dolerių. Dar 
prisidės Europos rekonstruk
cijos ir plėtros bankas, Lietuvoje 
sukurtas Vystymo bankas. Ap
žvelgdamas 1993-uosius, mi
nistras pirmininkas pažymi, 
kad beveik pavyko pažaboti 
infliaciją. Ji sudarė tik 16tV£, 
arba buvo 7 kartus mažesnė nei 
1992 m. (1,163%). Tai A. Šleže
vičiaus žodžiais „tikrai šviesa 
tunelio gale". Litas pradėjo at
likti pagrindinę — pinigų kau
pimo — funkciją. Tai irgi sveiks
tančio organizmo požymis. Be 
to, litas išlieka pastovus. At
lyginimų, pensijų augimas 
kukliai, bet pradeda lenkti 
infliaciją. Žiemą nebešąlame, 
turime šilto vandens, bet per šil
dymo sezoną tam valstybė pri
deda 260 mil. litų. Premjero 
nuomone, 94-aisiais turėtų 
didėti realios pajamos, pagyvėti 
gamyba, statybos. Prioritetinė 
reikšmė bus teikiama žemės 
ūkiui — jam remti vyriausybė 
skirs dvigubai daugiau lėšų. 

Ekonomikos ministras J r \ as 
Veselka, prieš N. Metus Kal
bėdamas per Vilniaus r ddiją 
užsieniui, taip pat pažymėjo, jog 
krašte yra visi pagrindiniai 
požymiai, leidžiantys manyti, 
kad patys didieji sunkumai liks 
istorijoje kartu su 1993 m. Ta
čiau ministras „apsidraudžia", 
sakydamas, jog 94-ieji gali būti 
šiek tiek lengvesni, negu praėję, 
jeigu Lietuva nepatirs neigiamo 
užsienio poveikio, ypač iš kai
mynų Rytuose. 

Sveikindamas tautiečius už
sienyje su N. Metais, ekonomi
kos ministras kartu prašė rek
lamuoti Lietuvą, kaip patrauk
lią valstybę užsienio investi
toriams. J. Veselkos įsitiki
nimu, gyvenimas Lietuvoje tik
rai susitvarkys ir ji taps lygia
verte valstybe Europos ir 
pasaulio šalims. Ministras taip 
pat norėtų paskatinti tautiečius 
investuoti Lietuvoje, juolab, kad 
Vyriausybė ruošiasi priimti ga
rantijas dėl užsieniečių indėlių 
Lietuvos bankuose apsaugos. 
Kita vertus, sakė ministras, no
rima, kad į Lietuvos įmones šei
mininkauti ateitų prestižinės 
užsienio bendrovės, deja, trūks
ta tikslios informacijos, su ko
kiomis privačiomis firmomis 
būtų galima rimtai kalbėtis. 
Ekonomikos ministras mano, 
kad tautiečiai galėtų pagelbėti, 
rekomenduodami Lietuvai pati
kimas privačias struktūras de
ryboms ir bendradarbiavimui. 

Žemdirbiai dejavo, bet d irbo 

„Lietuvos aidas" (12.30.) 
skelbia išankstinius duomenis 
apie žemės ūkio gamybą 1993 
m. Kad ir sunkūs metai buvo 
ūkininkams ir žemės ūkio bend
rovėms, bet derlius užaugintas 
kur kas geresnis, nei 1992 m. 
Reikia priminti, kad 1992 m. 
Lietuvoje siautėjo sausra. Tad 
praėjusiais metais gerokai dau
giau prikulta grūdų, prikasta 
bulvių, cukrinių runkel ių , 

daržovių. Labiausiai smuko lini
ninkystė . Daugelį ūl lin ų ir 
bendrovių išgąsdino 1992 m. 
sausra, o labiausiai tai, kad linų 
fabrikai ilgai neatsiskaitė už 
parduotą produkciją. 17% ma
žiau supirkta gyvulių, 9% ma
žiau primelžta pieno. Tačiau 
specialistai teigia, kad gyvu
l ininkystės produktų pakanka 
šal ies poreikiams, šiek tiek ir 
eksportuota. Rudenį apie 50,000 
galvijų parduota į Lenkiją, Tur
kiją, kitas valstybes. Šių metų 
pradžioje tvartuose gyvulių irgi 
apie 109c mažiau, negu pernai. 
Statistikos departamento duo
menimis, rudenį pasėta 515,000 
ha žiemkenčių. Tai 19% mažiau 
negu 1992 rudenį. 

Lietuvoje jau yra apie 113,000 
ūkininkų. Jie dirbo apie 30% 
visos žemės ir išaugino 37% viso 
prikulto derliaus — 1,05 mil. 
tonų grūdų. Rudenį ūkininkai 
pasėjo net 43% visų plotų. 

Tik p u s ė L i e t u v o s 
g y v e n t o j ų nori praturtėt i 

, .L ie tuvos ry tas" (12.30.) 
paskelbė viešosios nuomonės ir 
rinkos tyrimų centro „Vilmo-
rus" gyventojų apklausos duo
menis apie tai, ar Lietuvos gy
ventojai siekia būti turtingi, ar 
š is siekis egzistuoja jų vertybių 
skalėje. Praturtėti nori 53% 
apklaustųjų. Tai daugiausia 
jauni, turintys aukštesnį išsila
vinimą vyrai. Daugelio apklaus
tųjų nuomone, verslas nėra 
prestižinė veikla ir tai sąlygoja 
jų nenorą imtis verslo, nors ir 
nesuduria galo su galu. Net pra
radę darbą, moterys dažniausiai 
ryžtasi verslui tik viena iš de
šimties. Kitoks jaunimo požiū
ris. Kas antras arba užsiima 
kokiu verslu, arba ketina juo už
siimti. 

Dauguma apklaustųjų mano, 
kad dar per anksti visiškai pri
vatizuoti prekybą ir gamybą — 
jiems priimtiniausias mišrus va
riantas. Tokiam variantui pri
taria net verslininkai, pasisa
kantys už privačią ekonomiką. 
Vien valstybės tvarkoma ekono
mika dar vis patraukli apie 
pusei milijono Lietuvos gyven
tojų. Už valstybės nustatytas 
pastovias kainas pasisakė 4 iš 
10. Pastovių, valstybės regu
liuojamų, kainų nori apie milijo
nas Lietuvos gyventojų, dau
giausia pensininkai ir žemės 
ūkio bendrovių darbuotojai. 

Iš 9%, užsiimančių verslu, tik 

2% laiko save verslininkais. Jie 
sudarytų apie 50,000 Lietuvos 
gyventojų, tuo tarpu verslų kaip 
papildomo uždarbio šaltiniu, 
sprendžiant iš apklausos, užsi
imančių galėtų būti apie ketvir
tį milijono. Dauguma užsiiman
čių verslu tiki, kad verslas su
kurs žmonėms naujas, gerai ap
mokamas darbo vietas ir visuo
menės gerovę. Neužsiimantys 
verslu dažnai nieko gero nesi
tiki iš verslininkų. 

Humanitarinių mokslų dakta-
rė Regina Tamošiūnienė, api- N a u j a s i B ^ ^ ^ g v K a z i m i e r o ^ ^ v i k a r a 8 M V o W d g ( i | 
bendrindama apklausos duome- T e U i ų vyskupijos) susipažįsta su losangeliettais - poetu Bernardu 

pastebi , kad kol kas Brazdžioniu, architektu Edmundu Arbu ir istoriku Vincu Trumpa. 
Nuotr. Juozo Kojelio 
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S M O M U J ir tvarkingo* 
jaun«»n*s lietuvis prižiūrėti mūsų dukras 
10 ir 2 m. amt. bei padėti namų ruošoj* 
Gyvenam* Lot Angeles priemiestyje. 
Kreiptis: Vilija, tel. 1 U I 311 M t t (dar
bo) 1-S10 U I sSSt (namų savaitgaliais). 

LOS ANGELES, CA 

POLITINĖS STUDIJOS 

Nei kazino, nei milijonieriaus 

nis, 
svarstyklės Lietuvoje labiau 
pasvirusios į praeitį negu į 
ateitį. Tai skatina kai kuriuos 
jų pritarti neaiškiai valdžios 
ekonominei politikai, tikintis, 
kad va l s tybin i s s ek tor ius 
sustiprės ir pensininkams bus Sausio 29-30 d. Los Angeles ir 
mokamos normalios pensijos, apylinkių lietuviai kviečiami 
žemdirbiams — pastovios pro- dalyvauti 26-siose politinėse 
dūktų supirkimo kainos ir t.t. studijose, kurios vyks Šv. 
Pasisakantieji už valstybinę Kazimiero parapijos patalpose, 
ekonomiką, o tokių yra 12%, Praeityje politinių studijų pro-
mano, kad Lietuvos žmonėms gramose daugiausiai buvo 
priimtinesnis socialistinis gy- liečiamos Lietuvos laisvinimo 
venimo būdas. temos. Laisvinimo veikloje 

planus pateikti, didžiųjų or
ganizacijų darbus kritiškai įver-

Apie beribį pasitikėjimą už- tinti, privačią iniciatyvą paža-
sieniečiais Lietuvos spaudoje dinti į studijas atvykdavo 
jau rašyta ne kartą. „Lietuvos lietuviško gyvenimo autoritetai 
aidas" (12.29.) dėsto naują is- iš kitur, dalyvaudavo ir vie-
toriją apie milijonierių Gotfrie- tiniai veikėjai Daugelis 
dą Gilą iš Anglijos, pažadėjusį paskaitų, pasisakymų simpo-
Šiauliuose pastatyti kazino, ziumuose ir studijų išvadų yra 
Kaip rašo Leonas Peleckis, dar paskelbta periodinėje spaudoje, 
1991 m. buvo nugriauta gra- ir ta medžiaga tikrai bus 
žiausioje Šiaulių vietoje, prie naudinga išeivijos istorijos 
miesto parko, naujutėlė „Staty- tyrinėtojams, 
bininko" sporto salė, nes G. Gi- 26-jame politinių studijų sa 
las, skraidęs po Šiaulius nuosa- vaitgalyje bus bandoma pažiū-
vu malūnsparniu, pažadėjo toje rėti į išsilaisvinusios Lietuvos 
vietoje per porą metų pastatyti 
kaz ino- la i sva la ik io centrą. 
Įkurtuvių šampanas turėjo būti 
geriamas 1993 m. pabaigoje, bet 
ilgokai merdėjusi statyba, nuo 
1993 m. pavasario buvo visiškai 
sustabdyta, nes nebėra lėšų. Mi
lijonierius iš Anglijos Šiaulių 
įmonei „Talša" skolingas dau
giau kaip 600,000 litų. Pagaliau 
paaiškėjo, kad ir pati statyba iki 
galo teisiškai neiforminta. Ang
lijos milijonierius tik dovanojęs 
pusę milijono rublių teniso aikš
tėms užbaigti. Šiaulių miesto 
tarybos pirmininkas Alfredas 
Lankauskas žurnalistui pasakė, 
kad „norai buvo geri, bet nepa
kankamai finansiškai pagrįstas 
buvo jo planų realizavimas.." 

Rima J a k u t y t ė 

DAUGIAU GYVULIŲ 
Praėjusį rudenį apie 50,000 

gyvų galvijų parduota į Lenkiją, 
Turkiją, kitas šalis. Tačiau 
Statistikos departamento žinio
mis, naujųjų metų sausio pirmą-

rūpesčius. O tų rūpesčių — be
galės. Studijų organizatorių 
noras — kad Lietuvos žmonių 
nesėkmės taptų gyvuoju išeivi
jos rūpesčiu. (Studijose nebus 
liečiamos ekonominės proble
mos, nes jas sprendžia ekonomi
kos specialistai konferencijose ir 
periodinėse svarstybose). 

Šeštadienį. 1.29, prieš pietus 
bus dvi paskaitos. JAV Lietuvių 
Bendruomenės Krašto valdybos 
pirmininkas Vytas Maciūnas 
kalbės apie rėmus, kuriuose 
JAV LB veda dialogą su 
Lietuva. Poetas Bernardas 
Brazdžionis sutiko panagrinėti 
temą ..Lietuvių literatūros is
torinė tąsa" Organizatoriai 
tiki, kad galės būti gera pradžia 
pokalbiui su Lietuvos rašytojais. 
Po pietų pertraukos vyks plačios 
apimties svarstybos Lietuvos 
gyvenimo aktualijų temomis. 
Kalbės kun. Aloyzas Volskis. 
adv. Žibute Brinkienė, dr. Algir
das Kanauka. Ignas Medžiukas, 
Algis Raulinaitis, Juozas Ko-

RACINE KEPYKLA IR 
DELIKATESAI 

Atidaryta 7 dienas savaitėje. Didelis 
pasirinkimas įvairiausių kepinių ir 
namuose gaminto maisto — 

Catering 
6216 S. Archer A v*. 
Chicago, IL 60636 

Tel. 581-8500 

ją visų kategorijų ūkiuose gal- jelis. Svarstybų tema: „Kas gera 
vijų, kiaulių, ožkų, avių, arklių įr k a s gerintina Lietuvoje", 
bus apie 95 proc., palyginus su Dalyviai raginami iš anksto 
1993 metų sausio 1 d., o paruošti savo trumpus, gerai 
paukščių net 110 proc. formuluotus siūlymus ir suges-

IMEX AMERICA, INC. 
524 State Une Rd. 

Calumet City, IL 60408 
Nuomoja automobilius Lietuvoje; 
siunčia automobilius, labai greitai 
perveda dolerius \ Lietuvą 
Tel 708-868-0048, Fax 
708-868-8642. Skambinkite darbo 
dienomis 8 v.r.—5 v.v. 

DĖMESIO KELIAUTOJAI Į DAINŲ IR TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĘ 

1984 m. LIEPOS 7-10 d. 

Patogūs ir pigūs skrydžiai iš įvairių JAV miestų. Galima užsakyti tik lėktuvo 
bilietus arba pilnas paslaugas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje: viešbučiai, 
maistas, transportacija, gidai. Grupinius skrydžius galima užsakyti nuo 

balandžio iki spalio mėn. 

Grupiniai skrydžiai [ šventę 
Kaina (plius „tax") 

Biri. 27 - liepos 16 is Čikagos 
Biri. 28 - liepos 13 i i N.Y. (JFK) 
Birž. 29 • liepos 20 is Miami 
Birž. 29 - liepos 13 i i Newark (N J.) 
Birž. 29 • liepos 15 iš Los Angeles 
Birž. 30 - liepos 20 iš N.Y. (JFK) 
Liepos 4-23 i i San Francisco 

VYTIS TRAVEL 
2129 KNAPP ST. 

BROOKLYN N Y 11229 
1-90O-9S2-0119 

tijas. Raštu siūlymus įteikti bet 
kuriam LF bičiulių sambūrio 
valdybos nariui. 

Sekmadienį, 1.30, LFB inten
cija suma, o po pamaldų, JAV-
Baltijos fondo biuro Vilniuje 
vedėja Vilija Jonkaitytė kalbės 
Lietuvos savivaldybių klausi
mais, o Lietuvos ambasadorius 
Venezueloje dr. Vytautas 
Dambrava tema: „Vertybės, 
kurias lietuvių tauta turi ginti". 

Kaip visada, įėjimas ir daly
vavimas svarstybose laisvas. 

J. Kj. 

„VĖJAS GLUOSNIUOSE" 

Dramaturgo Algirdo Lands
bergio pjesė ,,Vėjas gluos
niuose Gluosniai vėjuje", rado 
kelią Los Angeles Dramos sam
būrio 40 darbo metų jubiliejaus 
iškilmių pradžiai. Su šiuo pa
statymu dramos sambūris pra
deda savo 41 gyvavimo metus. 

„Vėjas gluosniuose" dviveiks
mės pjesės premjera Sv. Kazi
miero parapijos salėje bus sau
sio 22 d. šeštadieni. 7:30 vai. 
vak. Vaidinimas kartojamas 
sekmadieni, sausio 23 d., tuoj po 
lietuviškų šv. Mišių. 

Veikalą stato Los Angeles 
Dramos sambūris, rež. Algi
mantas Žemaitaitis, dekoracijos 
ir apšvietimas Pauliaus Jasiu-
konio. Vaidina dramos sambū
rio aktoriai, didele dalimi 
papildyti naujo gabaus jaunimo. 

S. Šimoliūnienė 

VALYMO DAUSAS 
laikoma motoro valyti namus bei raatnaa. 
Alga nemažeane, kaip S310 iki $370 į sav. 
Ratkia gyventi Chicago* pnamiastyja Kam
bary* bus parūpintas. Skambinti: 

IEŠKOMA VIRĖJA 120 lovų Slaugos 
namams, turinti patirties gaminime 
dietiško maisto ir vadovavime virtuves 
personalui. Kreiptis prisiunciant savo 
gyvenimo ir darbo aprašymą: Matutei-
tts Mursing Homa, 10 Thurber Rd., 
Putnam, Ct. 0*2*0. 

PARDUODA 

RE/MAK 
MALTOMS 

(312) Ste- t t f • 
(700) 425-7101 

RIMAS L. STANKUS 

' Perkant ar Parduodam 
' Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
' MIS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
' Nuosavybių įkainavimas vaitai 
1 Perkame ir Parduodame Namus. 
' Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

10%—20%—30% pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

FRANKZAFOUS 
3208 V» Weet S S * Street 

Tel. - (708) 424-SM4 
(312) 881-8*84 

E L E K T R O S . 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai.. 

312-770-3313 
KLAUDMUt PUM»nmt 

FORSALE 
OAK LAWN, IL 

Brick ranch. large living, dining rms; Ige 
eat-in kitchen; breakfast bar, 3 bdrms; 
newer roof: new appl window treatments. 
broom closet; pantry; a/c; 1V2 bath; alumi-
num soffit fascia storms; some furniture. 
garden equipm. Reduced — $142,000. 
Make offer Tel. 700-424-1772. 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedai 
ir Reikmenys 
Viri 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
9610 S. PutoaM M . 

Pitone (312) SS1-4111 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed, Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai, virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos 
plyteles. Karšto vandens tankai, 
pompos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius. 
BCN SERAPINAS 700-030-2000 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 

737-5163 

PARDAVIMAS !R TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 VV. 69 St. 
Tel. 776-1486 

, kalamas 
„siding", bei atliekami namų 
vidaus remonto darbai. Skam
binti Sigitui: 312.247-2337 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

I PI ReBVCvAMv 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis. Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų; aptarna
vimas Atidaryta pirmadieni ir 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos Antrarf.ir tretiod. susikalbėsit 
lietuviškai 

3314 Wss1 ttrd Strsst 
T §1. — PRotpict MW8 

REALMART, INC. 
6602 S. PuU&i, 

Chkago, U 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauta įvairią nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 
Bus 312-585-6100, re* 312-778-3*71 

fjantuifc KMIECIK REAITORS 
7922 S. Pulaski Rd. 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

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

B ausi 
ACCENT REALTY, INC. 

5265 West 95th Street 
Oak Lawn, Illinois 60453 

Bu*. 700 030 9400' 
Ra«. 700-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirkime 
ir pardavime, mieste ir priemies
čiuose. 

LAIMA JAKU&OVIENĖ, 
ilgus melus turėjusi nekilnojamo turto įstaiga 
(Island Real Estate) St. Petersburg Beacft 
FL. dabar jsigijo įstaigą Sarasota. FL MIL 
Realty. Laima Jakusovtene. Lic Reat Estate 
Broker & Assoc . asmeniškai ir saim>nga> 
patarnauta jvairių nuosavybių pirkime bei par
davime Sarasota. Longboat Key L>dec Key 
ir Siesta Key. FL Kreipkitės: 

VaretUca „Laima" Jakuaevas 

T0G1 S* TaVW#WII Tf#M 
aaraaaia, M. 34231 
Oflkse: 013-827-0211 
Ova.: 813.37t.tM2 
Fa*: 813428-0030 

FORRENT 

13 fiNeoj. M. Cicere, 
IL 18 & 50 St. apyt; 4 rūbines, 3 pasi-
dojimo spintos sienoje; Vh vonios. 
Skambinti: 708-603*0087 nuo 8 v.r. 
iki 10 v.r. ir po 5 v. p.p. 

S t 
FL „condo" savaitei 
Skambinti vakarais tel 

arba mėnesiui. 

http://813.37t.tM2


BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

ciatikių bažnyčios sinodas Lat-

NAUJA BAŽNYČIA 
ŠIAULIUOSE 

1993 m. gruodžio 7 d. pašven
tinta Šiaulių Švč. Mergelės Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo baž
nyčia ir jos klebonu paskirtas 
kun. A. Vainoras. I šventinimo 
iškilmes susirinko 5,000 žmo
nių. Bažnyčios salės buvo pilnu
tėlės. Vyskupas V. Michelevi-
Čiu8 pašventino bažnyčią, koply
čią ir aukojo šv. Mišias kartu su 
kitais kunigais. Per pamokslą 
vyskupas V. Michelevičius per
skaitė kardinolo V. Sladkevi
čiaus pasirašytą dekretą dėl 
bažnyčios pavadinimo patvir
tinimo ir A. Vainoro paskyrimą 
šios bažnyčios klebonu. Po to 
vyskupas išreiškė viltį, kad ši 
bažnyčia nebus tuščia, padėkojo 
miesto vadovams už suteiktas 
patalpas ir pridūrė, kad svar
biausia ne patalpų grožis, o tvir
tas įsitikinimas gyventi pagal 
Dievo mokslą. 

PARAPIJOS JAUNIMO 
IŠVYKA 

Gražią kalėdinę dovaną savo 
parapijos aktyviajam jaunimui 
padovanojo, surengdamas pras
mingą ekskursiją į Vilnių, Kau
no Karmelitų bažnyčios klebo
nas Petras Purlys. Išvykos metu 
Antakalnio kapinėse buvo pa
gerbti žuvę kovotojai dėl Lietu
vos laisvės, pabuvota Vilniaus 
Arkikatedroje, apžiūrėti jo pože
miai, susipažinta su sostinės 
garbinga praeitimi. Pasimelsta 
Aušros Vartuose prie stebuk
lingo Dievo Motinos paveikslo, 
pabuvota Šv. Onos ir Šv. Mika
lojaus bažnyčiose. 

Lankantis buvusios KGB būs
tinės rūsiuose, dar kartą prieš 
akis praslinko mūsų tautos 
kančių kelias, kovotojų dėl 
Lietuvos laisvės nenugalima 
dvasia. Be to, ekskursantams 
didelį įspūdį paliko Medininkų 
pilis ir pasienio paminklas — 
septyni, vienas prie kito 
prigulę kryžiai, simbolizuojan
tys 1991 m. liepos 31osios naktį 
nužudytus septynis pasienio 
pareigūnus. 

Kelionės metu mokytojai ir 
klebonas Purlys kalbėjo apie 
krašto istoriją bei advento 
laikotarpį, kalbėjo rožinį ir 
aiškino jo paslaptis. 

KATALIKAI ŽURNALISTAI 
EUROPOJE 

Rugsėjo 15-19 d.d. Sicilijoje 
vyko Tarptautinės Katalikiškos 
Spaudos Sąjungos („Union Ca-
tholique International de la 
Presse") Europos regionini? ?-
važiavimas, kuriame Lietuvių 
Katalikų Religinei Šalpai 
(LKRŠ) tarpininkaujant bei fi
nansuojant dalyvavo Lietuvos 
katalikiškos spaudos ben
dradarbiai Valentina Zinkevi
čienė ir Egidijus Vareikis. 

Šio renginio, pavadinto „Ka
talikai žurnalistai naujoje 

Europoje", darbotvarkėje ypa
tingas dėmesys skirtas katali
kiškos spaudos problemoms 
postkomunistinėje Rytų ir 
Vidurio Europoje. Sąjungos Eu
ropos Regiom) pirmininkas kun. 
dr. Laszlo Lukacs šitaip apibū
dino suvažiavimo tikslą: „Prieš 
trejus metus manėme, kad ko
munistinėse šalyse vien ateisti
nė sistema trukdė Bažnyčios 
klestėjimui. Dabar suprantame, 
kad negalime tikėtis Bažnyčios 
atgimimo tiktai todėl, kad jai 
suteikta teisė laisvai veikti 
nepriklausomose valstybėse. 
Kokie šios dienos katalikų 
žurnalistų uždaviniai ir tikslai 
naujoje Europoje? Mūsų suva
žiavime Sirakūsoje ieškosime 
atsakymų į šį klausimą". 

Dalyvių susirinko apie 150 iš 
Europos šalių. Pranešimuose ir 
darbo grupėse diskutuota apie 
Bažnyčios ir katalikiškos spau
dos vaidmenį Europoje; katali
kiškos spaudos žurnalistų ren
gimą, jų darbo tobulinimo pro
blemas ir perspektyvas; katali
kų mokymo centrus Europo 
je;katalikų žurnalistų etikos ir 
laisvės klausimus, katalikų ir 
nekatalikų sambūvio pro
blemas. 

BAŽNYČIOS GYVENIMO 
APŽVALGA 

Naujausiame vokiečių katali
kų žurnalo „Herder Korespon-
denz" numeryje spausdinama 
plati bažnyčios gyvenimo Lietu
voje, Latvijoje ir Estijoje 
apžvalga, pavadinta „Katalikai, 
liuteronai, stačiatikiai", prane
šė Vatikano radijas. 

Rimčiausia Lietuvos katalikų 
bažnyčios problema, apžvalgos 
autorių nuomone, yra bažnyčios 
ir valstybės santykiai. 80% 
Lietuvos gyventojų yra katali
kai ir tai daro Katalikų Bažnyčią 
labai įtakinga. Per pastaruosius 
prezidento rinkimus pačioje 
Bažnyčioje išryškėjo pozicijų ir 
nuomonių skirtumas apie baž
nyčios dalyvavimą politiniame 
šalies gyvenime ir tokio dalyva
vimo būdus bei formas. Kai 
kurie vyskupai tiesiai ir atvirai 
rėmė nepriklausomo kandidato 
Stasio Lozoraičio kandidatūrą, 
o dalis hierarchų ir tikinčiųjų 
buvo priešingi tokiam tiesiogi
niam ir tiesmukam kišimuisi į 
politiką ir pasisakė už katalikų 
veikimą per politines struktū
ras — partijas ir organizacijas. 
Tiesa, buvusių komunistų per
galė rinkimuose kol kas Bažny
čios ir valstybės valdžios santy
kių nesukomplikavo, pastebi ap
žvalgininkas. 

Latvijos konfesinė panorama 
daug sudėtingesnė negu Lietu
vos. Čia yra 282 liuteronų, 190 
katalikų, 94 stačiatikių, 68 
babtistų, 33 adventistų religinės 
bendruomenės. 

Latvijos stačiatikių bažnyčia 
stengiasi sureguliuoti savo san
tykius su Maskvos stačiatikių 
bažnyčia. 1992 metais rusų sta-

ir Latvijos stačiatikių eparchųą 
paskelbė nepriklausoma Latvi
jos stačiatikių bažnyčia. Stačia
tikiai turi daug problemų. Svar
stomas pamaldų latvių kalba 
klausimas. 

MARUOS GARBINIMAS 
KREKENAVOJE 

Krekenavos klebono kun. 
Petro Budriūno rūpesčiu, kiek
vieno mėnesio 15-tąją dieną 
Marijos šventovėje Krekenavo
je vyksta iškilmingos pamaldos 
Marijos garbei. Kiekvienas 
mėnuo yra paskirtas atskiram 
Panevėžio vyskupijos dekana
tui. I šias pamaldas autobusais 
suvažiuoja daug maldininkų. 
Per sumą gražiai gieda vaikučių 
choras ar kiti chorai iš skirtingų 
parapijų. 

MOTINAI TERESEI ĮTEIK
TA UNESCO PREMIJA 

1993 m. gruodžio 18 dieną In
dijos sostinėje Delhi Motinai 
Teresei iš Kalkutos įteikta 
Jungtinių Tautų švietimo, 
mokslo ir kultūros organizacijos 
(unesco) premija „Už auklėjimą 
taikos dvasia". Premijos įteiki
mo ceremonija įvyko Motinos 
Teresės įsteigtame psichinių 
ligonių slaugymo centre. Premi
jos dydis — 50 tūkstančių USA 
dolerių. Motinos Teresės prašy
mu, premijos įteikimo iškilmės 
buvo labai kuklios. 

BOSNIJOJE ŽUVO DU 
PRANCIŠKONAI 

Per susidūrimą tarp kroatų ir 
musulmonų prie Fojnicos mies
telio žuvo du pranciškonai: šioje 
vietoje esančio vienuolyno vy
resnysis tėvas Nikola Miliševi-
čius ir tėvas Leone Mikičius. Šie 
du pranciškonai ypač pasižymė
jo karitaty vine veikla pilietinio 
karo iškankintoje tėvynėje. Pra
nešama, kad dar keli pranciško
nai yra musulmonų suimti kaip 
įkaitai. 

VYSKUPAI REMIA NAUJA 
KONSTITUCIJA 

Pietų Afrikos katalikų vysku
pai sostinėje Pretorijoje išplatin
tame pareiškime, skelbia, kad 
jie remia naują PAR konstitu
ciją, kurioje kompromisu siekia
ma panaikinti rasistinį režimą. 
Pietų Afrikos Respublikoje, tu
rinčioje virš 30 milijonų gyven
tojų (5 mil. yra baltieji), krikš
čionys sudaro 47%. Daugiausia 
jų yra įvairių konfesijų pro
testantai. Katalikų yra apie 2 
milijonai. 

BRONĘ A. LUKŠTAITĘ-
KOVIENĘ PRISIMENANT 

DRAUGAS, šeštadienis, 1994 m. sausio mėn. 15 d. 

1993 m. gruodžio 29 d. suėjo 
metai, kai Čikagoje, Šv. 
Kryžiaus ligoninėje, mirė 75 
metų amžiaus Bronė A. Lukš-
taitė-Kovienė, Vytauto Didžiojo 
universiteto, Kaune, diplomuo
ta architektė. Tačiau Bronės 
projektuoti ir statyti pastatai 
Lietuvoje, JAV, Kanadoje, Ke
nijoje ir Vakarų Europoje ir to
liau gyvuos ir liudys jos kūry
bini profesionališkumą. Vien 
Marųuette Parke ir Čikagos 
apylinkėje yra apie 20 Bronės 
projektuotų pastatų. 

Bronė buvo daugiau negu 
vien tik architektė, ji buvo 
patraukli asmenybė, kultūrin
ga, mandagi. Su ja buvo malonu 
susitikti, padiskutuoti ir išgirsti 
jos subtilų humorą. Bronė visa
da turėdavo ir drąsiai reikšdavo 
savo nuomonę bet kokiu klausi
mu, ji buvo apsiskaičiusi, domė
josi menu, istorija, filosofija ir 
gamta. Politikavimas, karje
rizmas ir turto krovimas buvo 
svetimas ir priešingas Bronės 
prigimčiai. 

Gimusi 1917 m. gruodžio 23 d. 
Petrograde, Bronė su tėvais į 
Lietuvą persikėlė 1921 m. Kau
ne Šv. Kazimiero, (Saulės) mer
gaičių gimnaziją baigė 1935 m. 
ir įstojo į Vytauto Didž. uni
versiteto Technologijos fakul
tetą. Jos pirmas darbas buvo 
universiteto architektūros ka
tedroje asistentės pareigose. 
Gamta ir skautybė visada buvo 
artima Bronei. Gimnazijoje ji 
priklausė Kauno jachtklubui, 
mėgdavo čiuožti, 1939 m. atsto
vavo Lietuvos skautams tarp
tautiniame suvažiavime Buda
pešte. 

Universitete Bronė susižavėjo 
savo profesoriumi Jonu Kovals-
kiu-Kova. Tas susižavėjimas 
tesėsi per Bronės gyvenimą, kol 
pagaliau, po 27 metų laukimo, 
1963 m. ištekėjo Čikagoje. Ta 
laiminga jungtis pasibaigė Jono 
staigia mirtimi 1977 m. 1945-
1947 m. laikotarpiu Bronė buvo 
UNRRA universiteto Miunche
ne architektūros katedros asis-

Vilniaus naujamiestyje 
įsteigtos Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio parapijos bažny
čios kertinis akmuo buvo paš
ventintas 1991 metais, bet, dėl 
lėšų stokos, statyba vyksta labai 
pamažu. Tuo tarpu jau veikia 
parapijos namai ir laikinoji 
koplyčia, kur renkasi jaunimas 
ir religinių patarnavimų reika
lingi Vilniaus priemiesčių'ka
talikai. 

Bronė Lukitaitė-Kovienė 

tente. I JAV Bronė emigravo su 
motina iš Augsburgo DP sto
vyklos 1948 m. Atplaukus laivu 
į New Yorką, Bronę areštavo ir 
apgyvendino garsioje Ellis 
Island, nelegalių imigrantų 
stovykloje. Dėl klaidingai 
užpildytų anketų imigracijos 
pareigūnai manė, kad Bronė at
vyko suklastotais dokumentais. 
Praėjo ilgas, Bronei tragiškas 
laikas, kol pavyko išeiti iš Ellis 
salos. Ją gelbėjo Kovalskis ir 
Lietuvos konsulas. Ją išleido 
sąlyginai pas gimines į Čikagą, 
kur turėjo kas mėnesį regis
truotis, kol galutinai paaiškėjo 
jos tapatybės įrodymai. 1955 m. 
Bronė gavo JAV pilietybe, o tais 
pačiais metais Bronė ir Kovals
kis įsteigė „Kova and Associa
tes" bendrovę, kurioje Bronė 
dirbo partnerės ir vicepirminin
kės pareigose. 1957 m., užsi
darius šiai bendrovei, Bronė 
perėjo dirbti projektuotojos ir 
grupės vadovės pareigose pas A. 
Epštein & Sons, Inc., kur dirbo 
iki išėjimo į pensiją 1982 m. 

Savo darbuose Bronė išsaugo
jo universitete įgytą pažiūrą, 
kad „architektūra yra visų 
menų motina". Ji tikėjo, kad ar
chitektūra turi duoti daugiau 
negu tik minimalų praktišką 
reikalingumą ir kad daiktas 
nėra gražus tiktai tada, kai jis 
yra naudingas. 

Amerikos Lietuvių inžinierių 
ir architektų sąjungos (ALIAS), 
Čikagos skyriuje, Bronė buvo 

A.tA. 
AUGUSTINUI BALTRAMONAIČIUI 
į Viešpaties prieglobstį pasitraukus, jo liūdinčias 
seseris MATILDĄ ir ELENĄ, seserėčią STASELE 
ŽEMGULIENE bei jos šeimą nuoširdžiai užjaučiame. 

Onutė ir Vytautas Taseckai 
Edis, Diana ir Loreta su šeimomis 

AMERICAN TRAVEL 
SERVICE 

Jau 30 metų organizuoja grupines ir individualias keliones 
į Lietuvą ir kitus kraštus geriausiomis kainomis. 
IHHome naują patlaugą mflsų klientams. Iki kovo 31 d., 
1994 m., galite nupirkti bilietus iš VRntaua į įvairius 
Amerikos intoitm pačiomis pigiausiomis kainomis. Bilietai 
apmokami mūsų rastinėje, Evergreen Park ir atsiimami mūsų 
rastinėje, Vilniuje. 

Mee Voffc $725.00 
$•28.00 
$030.00 
$025.00 

Maloniai, sąžiningai ir profesionaliai Jus aptarnausime. 
Informacijai skambinti: 1-700-422-3000. Darbo vai.: pJrmd., 
sntrd., kelrivtd* Ir pontcM. 9 v.r.—5 v. p.p. Ir trečd. § 
v.r.—7 v. p.p. American Travel Service, 9430 S. Ked-
Uo Ava., Ivergreen Park, IL 60042. 

WetMpUP$ 

IMaNmem maisto tiekimu (cetermg) 

talman 

312-434-9766 

Prit nLiurdo groto*', ttaaat iMratta kalną Palo***. 
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Geriausias spaudos rinkinys Čikagoje! 
3634 W e * 69th Strtct. Chicago. H 60639 

-

viena steigėjų, kelia kartus 
skyriaus pirmininkė bei val
dybos narė, suvažiavimų, eks
kursijų ir parodų organizatorė. 
Nuo 1962 iki 1985 m. „Techni
kos Žodžio", ALIAS žurnalo, 
veikli korespondentė ir bendra
darbė. 1977 ir 1986 m. dalyvavo 
su paskaitomis Lietuvių Mokslo 
ir kūrybos simpoziumuose. 

Išėjus į pensija, Bronės svei

kata, ypač regėjimas, pradėjo 
„šlubuoti". 1993 m. sausio 4 d. 
laidotuvėse Brone lydėjo didelis 
būrys bendradarbių, draugų, 
gerbėjų ir jos liūdinčios seserys 
bei jų šeimos nariai. Brone pa
laidojo po jos pačios projektuotu 
ir statytu paminklu vyrui ir 
motinai, Šv.Kazimiero lietuvių 
kapinėse Čikagoje. 

Kostas Burba 

P A D Ė K A 
A.tA. 

VITAS ŠEKELIS 

Laimingas tasai, 
Kurs tarp žemės vargų 

Sau draugą sutiko 
Iš šimto draugų 

Ir gali jam širdį atverti! 
Maironis 

Nuliūdę: žmona Margarita ir giminės. 

„Skridau kaip aras po dangum aukštuoju, 
„Pakilkit", šaukdamas, — „iš priespaudos vargų!" 

B. Brazdžionis 

PADĖKA 
A.tA. 

BRONIUS AUŠROTAS 
mirė lapkričio mėn. 24 d. Palaidotas lapkričio 27 d. mauzolie
juje Palm Beach Royal Gardens kapinėse, West Palm Beach, 
Florida. Laidotuvės buvo privačios. 

Esame dėkingi kun. V. Pikturnai už maldas mauzolieju
je. Širdingai dėkojame visiems pareiškusiems užuojautą 
žodžiu, raštu, spaudoje ir užprašiusiems šv. Mišias. 

Dėkojame visiems, kurie lankė Velionį jo ligos metu 
namuose ir ligoninėje ir taip pat Dalei ir Algiui Augūnams, 
kurie pagelbėjo ligoniui sunkioje valandoje. 

Ypatinga padėka Albai ir Jonui Jakubauskams už jų 
rūpestingumą ir visokeriopą pagalbą. 

Nuoširdus ačiū nekrologo autoriui V. Žibui ir L. Žibienei 
už prisiminimą liūdesio valandoje. 

Žmona Veronika, sūnus Rimas ir šeima. 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose. 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

and EUDEIKIS FUNERAL HOME 

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA AVE. 
TOYVN OF LAKE 4605 S. HERMITAGE AVE. 

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

LACK * SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

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

ALL PHONES 
1-708-974-4410 

PETKUS * SON 
FUNERAL DIRECTORS 

MAROUETTE PARK 2533 W 71st STREET 
CICERO 1446 S 50th AVE. 

PALOS HILLS 10201 S ROBERTS ROAD 
LEMONT Uttl S ARCHER AVE (lt DERBY RD ) 
LEMONT U5CATK3N OPEN1NG JANUARY 1994 

ALL PHONES 
CH1CAGO 1-312-476-2345 

CHICAGO & SUBURBS 1 S00 9M 7600 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Kai aktor ius Kęstutis Ge

nys lankėsi Australijos lietuvių 
telkiniuose, publika sustojusi 
plojo, visi norėjo jį asmeniškai 
sutikti , paspausti ranką ir 
padėkoti. Čikagos lietuviai 
tokią progą turės sausio 23 d., 
3 vai. po pietų, kai Kęstutis 
Genys atliks rečitalį Jaunimo 
centre. Šią popietę ruošia 
„Draugo" renginių komitetas ir 
kviečia visus atvykti, pasi
klausyti, pabendrauti (po pro
gramos bus ir vaišės). 

Filisterių skautų sąjungos 
Čikagos skyrius ruošia linksmą 
prisiminimų vakarą. Bus ro
domi seni filmai, išstatytos 
senos nuotraukos, girdėsime 
„senas" dainas (tik skautai 
visuomet jauni!). Prisiminimų 
vakaras įvyks sausio 22 d. Bočių 
menėje, Lemonte. 

Šv. Kryžiaus ligoninėje sau
sio 25 d., antradienį, nuo 6:30 
iki 10 vai. vak. bus pamokos 
apie pirmąją pagalbą (CPR) kū
dikiams ir vaikams, ištikus 
nelaimei. Pamokas išklausę, 
kur san ta i gaus specialius 
pažymėjimus (pamokos vyks li
goninės 7 East susirinkimų 
kambaryje). Kadangi dalyvių 
skaičius klasėje ribotas, 
apylinkės gyventojai, suin
teresuoti šiomis naudingomis 
pamokomis, kviečiami paskam
binti Education and Develop-
ment skyriui, tel. 312471-7324 
ir užsiregistruoti. 

x Mažosios Lietuvos Lietu
vių draugi ja tradicinį Už
gavėnių Šiupinį ruošia šeš
tadienį, vasario 5 d., 6:30 v.v., 
Balzeko Lietuvių Kultūros mu
ziejaus „Gintaro" salėje, 6500 
South Pulaski gatvė. Bus vaka
rienė su tradiciniu ŠIUPINIU, 
meninė programa ir šokiai, gro
jant Ričardo Šoko orkestrui. 
Stalai iš anksto užsakomi pas 
Ramūną Buntiną. tel. 708— 
969-1316. Draugijos valdyba 
visus maloniai kviečia at
silankyti. Dalyvavimo auka 20 
dol. asmeniui. 

(sk» 
x Li thuanian Mercy Lift 

nuoširdžiai dėkoja poniai 
Gražinai Liautaud už $500 
auką. LML dėkingi už nuolatinę 
paramą. 

(sk) 
x Atlieku teksto rinkimo ir 

puslapių maketavimo d a r 
bus su kompiuteriu. Paruošiu 
spaudai katalogus, lanksti
nukus, biuletenius, laikraščius, 
žurnalus, knygas, skelbimus ir 
dar daugiau, lietuviškai ir ang
liškai. Turiu dideli lietuviškų 

Daiva Grigaitytė-Majaus-
kienė, Rima Stroputė ir L ina 
Sau ly tė Žl iob ienė sudaro 
„Saulutės", Lietuvos našlaičių 
globos revizijos komisiją. „Sau
lutės" administracinės išlaidos 
yra minimalios, nes jų daugumą 
padengia patys „Saulutės" na
riai. Norima, kad kuo daugiau 
pinigų liktų tiesiogiai paremti 
vargstančius vaikus Lietuvoje. 

Vyresniųjų lietuvių centre 
— Seklyčioje, trečiadienį, sausio 
19 d., 2 vai. po pietų bus poezi
jos popietė su rašytoja-poete 
Julija Švabaite Gyliene. Po pro
gramos — bendri pietūs. Visi 
kviečiami ir laukiami. At
vykite. Ypač laukiami nauji 
Seklyčios lankytojai. Juos mes 
mielai sutinkame, pasodiname 
ir stengiamės sudaryti jaukią, 
šeimynišką nuotaiką. 

GERA PRADŽIA NAUJIEMS 
METAMS 

„Snaigės" baltos, bet nešalto*... Čikagos lit. mokyklos, veikiančios Jaunimo centre, kalėdinėje 
programoje gruodžio 18 d. (ii kairės): Karolis Užgiris, Natalija Padalino, Lina Dovilaitė, Tara 
Mikužytė, Milda Bunikyte, Alina Meilytė, Povilas Žukauskas. 

Nuotr. Vlado Žukausko 

Robertas Senkevičius iš Žiburėlio 
mokyklėlės. 

x Juozas Bacevičius pa
tarnaus Income Tax. namu ir 
apdraudų reikalais. 6529 S. Ke-
dzie Ave.. Chicago. (312) 
778-2233 - Casa Blanca. 

<sk> 

x Prieš užsisakydami pa
minklą , aplankyki te St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą — 
brėžinius. Prieš pastatant pa
minklą, galėsite apžiūrėti ir įsi
tikinti, kad jis padarytas, kaip 
buvo jūsų pageidauta. Sav. Lili
ja ir Vilimas Nelsonai. Tel. 
312-233-6335. 

(sk) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicago-
je ir apylinkėse. Skambinkite 

ba (708) 425-7161. 

M , RE MAX REALTORS, Rimas 
raidžių pasirinkimą. Darbas g t a n k u S f t e i . ( 3 l » 5 8 M « » a r . 
athekams greitai, sąžiningai ir 
prieinamai. Skambinti (708) 
257-5958 po 6:30 v.v. arba sa
vaitgaliais. 

(sk) 

(sk) 

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

(sk) 

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

(sk) 

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

(sk) 

x SAGIL'S res toranas yra 
lietuviška valgykla su daugybe 
skaniausių lietuviškų patie 
kalų. Neatsilankę nežinosite, 
kaip gausiai, gardžiai ir nebran
giai galite pas mus papietauti. 
Sav. J . Liutikienė ir I. Nau-
jokienė. „Sagi lV, 6814 W. 87 
St., Burbank, IL 60459, tel. 
708-5984)685. 

tik) 

MŪSŲ TAUTINIAI 
DRABUŽIAI I R 

DABARTINĖ APRANGA 

T a r p t a u t i n ė s ap imt ie s 
žurnalas „Threads" (Siūlai), 
š.m. vasario/kovo mėn. laidoj iš
spausdino, 4 lapus užimantį, 5 
spalvotom nuotraukom ir 3 
iliustracijom papuoštą straips
nį, pavadintą ,.Papuošimas 
lietuvišku stiliumi". 

„Kai 1985 metais aplankiau 

S o n a t o s Z u b o v i e n ė s i r 
Roko Zubovo — mūsų pagar
sėjusių pianistų — koncertas 
ruošiamas Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje sausio 23 d., 
sekmadienį, 3 vai. p.p. Bus 
atliekami Šopeno ir M. K. Čiur
lionio kūriniai. Visi kviečiami 
pasigėrėti. 

Edward L Poc ius , Chicago, 
IL. mūsų dienraščio išlaidas 
sumažino 100 dol. auka ir kar
tu pratęsė „Draugo" prenu
meratą kitiems metams. Nuo
širdus ačiū už f inans inę 
paramą. 

x NAMAMS P I R K T I PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais jmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federa l Savings, 
2212 West C e r m a k R o a d -
Tel. (312) 847-7747. 

(sk) 

x KAIRYS Baltic Expedi-
t ing pristato maisto produktus 
Lietuvoje. Gavę jūsų čekį, 
siuntinį pristatysime 7-10 d. 
laikotarpyje ir atsiųsime pasi
rašytą pakvitavimą. Šventinis 
siuntinys Nr. 2 (viskas kilo
gramais): kumpis, rūkyt. 2; 
dešra rūkyt. 2, sūris, oland. 1; 
sviestas 500 gr.; miltai 4; cukrus 
2; ryžiai 1; kakava .400; arbata 
.200; kava, pup. .500; kava, 
tirpst. .200; mielės .100; šokola
das .300; saldainiai; šokold. 1; 
medus 1; apelsinai 2 kg.; cit
rinos 1 kg.; aliejus 2 lt.; 
marinuota silkė .360; priesko
niai .100; asperinas (ASA 325 
mg) 250 tbl. Už 22 kg. (48 sv.) 
— $99.00 U .S . Ka inos ir 
produktų sudėtis keičiasi dažnai 
pagal Lietuvos rinkos kainas. 
Rašykite arba skambinkite dėl 
naujo kainoraščio: 517 Frtdt-
land Rd., Stoney Creek , Ont. 
L8E 5A6, C a n a d a , tel. 905-
643-3334, fax 905-643-6900. 

(sk) 

Čikagoj Lietuvių tautodailės nurodoma, kad daugiau žinių 
parodą ir pamačiau rankomis apie lietuvių tautinius drabu-
išaustus išeiginius tautinius fįUs galima rasti Antano ir 
drabužius, — rašo autorė M. Anastazijos Tamošaičių išleis-
Kati Meek, — netekau žado. toje knygoje „Lietuvių 
Svajojau, kaip atkurti spalvas, Tautiniai drabužiai", 
raštus ir tų drabužių detalių iš- Žurnalą THREADS galima 
baigimą"... pirkti kai kuriose medžiagų 

Noras visa tai išmokti nuvedė 
autorę iš Čikagos į Ontario ir į 
Lietuvą. 

M. Kat i Meek tyrinėja 
lietuvišką audimą ir audžia su 
Čikagos Lietuvių tautodailės 
instituto audėjomis jau 10 metų. 
Savo straipsnyje aprašo, kaip 
naudojant siūlus ir adatą, 
galima lietuviškais raštais iš
varstyti lininę medžiagą. Ten 
pat panaudoja savo geros pažįs
tamos Baniutės Kronienės (tau
tiniais drabužiais lėlių puošėjos) 
nurodymus ir piešinius. Be to, 
aprašo kaip pasidaryti išmegz
tas sages, rankovių i r 
rankogalių suraukimus — „špy
gutes", ir kaip jas primegzti. 
Autorė teigia, kad, turint lakią 
vaizduotę, lietuviškų tautinių 
drabužių papuošimus ir išbai
gimus, galima sėkmingai pa 
naudoti įvairios dabartinės 
aprangos pagražinimui. 

Straipsnyje taip pat detaliai 
aprašyti tradiciniai lietuvių mo
terų tautiniai drabužiai. Jiems 
pailiustruoti panaudota Čika
gos taut inių Šokių grupės 
„Lėtūnas" (vadovė Nijolė Pu-
pienė) nuotrauka. Ten pat 

Auka steigiamam , ,Draugo" paramos fondui — 
yra lietuvybės laidas ateities kartoms. 

Čekius rašyti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 
A u k o s yra nurašomos n u o Federalinio mokesčio. 

x DĖMESIO VIDEO APA 
RATV SAVININKAI! Nore 
darni tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikie-
tiškąją x\TSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTERVIDEO. Su 
moderniausia „digital" apara
tūra, u i prieinamą kainą mes 
perrašome viso pasaulio video ir 
filmo formatus. Mūsų adresas: 
INTERVIDEO, 3533 S. AR
CHER AVE., CHICAGO, IL 
60609, Tel. 312.927-9091. Sav. 
Pe t r a s Bernotas. 

(sk) 

x Rožinis ir šv. Mišių auka 
už Lietuvos ir viso pasaulio 
atgimimą bus šeštadienį, sau
sio 22 d. 6 v.v. Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje. Po pamaldų Jau
nimo centre, kun. K. Trimakas 
pasidalins įspūdžiais iš Lietu
vos. Nuoširdžiai kviečia Ži
dinys. 

(sk) 
x Ona Mieželienė i i Ariao-

nos, siunčia $69 už našlaičio 
išlaikymą L ie tuv į . Ponia O. 
Mieželienė siunčia po $50 kas 
keturi mėnesiai, ui kų „Lietu
vos Našlaičių Komitetas", 2711 
Wett 71 St., Chicago, IL 
60639, labai dėkoja 

(sk) 
x LITUANICA C * C INC. 

resas: VAIRAS, WNDZ RadJo, pįg^į „• patikimai siunčia siun-
5308 W. Lawrenee, Chicago* tinius ir didesniu* krovinius į 
IL 60639. Galite skambinti dar- Lietuvą. Perveda pinigus Ade
no dienomis po RYTMEČIO ria-M. Amerikietiško maisto 
EKSPRESO 10:30 v.r. red. tel. rinkinys 42 av. - $69; 6697 8 . 
312-286-1616. Jūsų paslaugoms Pulaaki Rd., Chicago, IL 
- VAIRAS! 60639. Tel. 1-312466*6700. 

(ak) (ak) 

parduotuvėse. Kaina 5 dol. 
Ritonė Rudaitienė 

SĖKMINGA VEIKLA 

1993 metais LML išsiuntė 28 
talpintuvus, per 6 milijonų dole
rių vertės medicininės pagalbos. 
Dr. Ona Grimalauskienė, Svei
katos Apsaugos ministerijos lab
daros skyriaus viršininkė rašo: 
„Jūs esate vieninteliai pastovūs 
mūsų globėjai. Sunku įvertinti, 
kiek džiaugsmo Jūsų dovanos 
suteikė paliegusiems žmonėms. 
Jos pasklido po visą mažą 
Lietuvą kaip gerumo žiburėliai. 
Labai gerai, kad Jūs parašote 
įvertinimus ir nurodote adresa
tus. Todėl ir mums žymiai 
geriau". 

LML siųs medicininę pagalbą 
ir toliau, kol bus rėmėjų ir dar
buotojų. Naujų rėmėjų ir dar
buotojų visada reikia. 
Kviečiame visus norinčius įsi
jungti į darbą. 

V.L. 
PERTVARKYMAI ŠV. 

KRYŽIAUS LIGONINĖJE 

Šv. Kryžiaus ligoninė yra 
galbūt geriausiai pažįstama 
lietuviams, nes joje sveikatą 
rado daug mūsų tautiečių, kai 
atsidūrė šiame mieste ir vėliau. 
Ligoninėje visuomet buvo 
galima susikalbėti lietuviškai, 
ji buvo arti didžiųjų lietuviškų 
telkinių, o, be to, šia ligonine 
lietuviai pasitikėjo, nes ji 
priklausė kazimierietėms 
seselėms. Ir net šiuo metu Šv. 
Kryžiaus ligoninė, Maria aukš
tesnioji mokykla, Šv. Kazimiero 
seserų vienuolynas ir gražioji 
Švč. M. Mergelės Gimimo para 
pijos bažnyčia sudaro neat
skiriamą, lietuviams pasididžia
vimą kel iant į , pastatų 
komplektą. 

Tačiau metų eigoje keitėsi 
art imesnės i r tolimesnės 
apylinkės, keitėsi ligoninėje 
gydytojai ir pacientai. Tuo būdu 
ligoninė prarado gerą dalį savo 
lietuviškumo. Pastaraisiais 

Naujųjų metų antrą dieną Šv. 
Antano parapijoje (Cicero, IL) po 
lietuviškų Mišių, vieton įpras
tinės kavinės, parapijos choro 
iniciatyva turėjome ypatingą 
renginį, kuriuo prisiminėme 
įspūdingiausią 1993 m. įvyki ir 
davėme iškilmingą, šventišką 
pradžią 1994 metams. 

Atėję i parapijos sale, radome 
įmantr ia is sumušt inukais , 
pyragais „ lūž tant į" stalą, 
papuoštą gėlėmis, salėje skam
bėjo dainos. Kai susirinko per 
šimtą linksmai nusiteikusių 
žmonių, nustebo ir rengėjai — 
parapijos choras bei Lietuviškos 
kavinės klubas. Bet iš tiesų 
nenuostabu: žinojome, jog 
parapijos choro pirmininkės 
Jonės Bobinienės rūpesčiu 
matysime Vokiečių televizijos 
profesionališkai padarytą flmą 
iš šv. Tėvo Jono Pauliaus 
kelionės Lietuvoje. 

Sveikindama atvykusius, cho
ro pirmininkė pr is ta tė 
Aleksandrą Plėnį, kuris įsigijo 
šį keturių valandų filmą ir su
trumpino perpus. Matėme šv. 
Tėvo atskridimą į Vilnių, gir
dėjome jo kalbas aerodrome ir 
įvairiose pamaldose Vilniuje. 
Kaip parapijos Lietuviškos 
kavinės klubo vadovas dr. 
Petras Kisielius, dėkodamas 
chorui už šį įdomų renginį, 
pasakė. .,Šv. Tėvo kalbose 
atsispindėjo visos mūsų tautos 
istorinis kelias, pradedant nuo 
Mindaugo krikšto ir baigiant 
Lietuvos kryžiaus keliu okupa
cijos metais bei džiaugsmingu 
prisikėlimu į laisvę, kurios 

metais Šv. Kryžiaus ligoninė, 
pris i taikydama naujiems 
reikalavimams, daug kartų 
buvo remontuota, pristatyti 
nauji pastatai, patobulinta 
medicininė technika, pastatytas 
automobiliams garažas ir atlikti 
kiti pagerinimai. Šiuo keliu 
numatoma eiti ir ateityje. Pra
dedant vasario mėnesiu, tikima 
išleisti net 107 mil. dol., per
tvarkant, net perstatant kai ku-

niekas nebesitikėjo. Bet, kaip 
sakė filmo komentatorius, 
pačiam Šventajam Tėvui mel
džiantis Vilniaus katedroje, taip 
neseniai buvusioje muziejum, 
pasaulio istorijoje ilgainiui pa
sireiškia ne žmonių keliai, o 
Dievo". 

Ypatingas Dievo kūrinys Šv. 
Antano parapijoje yra ir lietu
viškas parapijos choras, vado
vaujamas Mariaus Prapuolenio. 
Choras gieda kas sekmadienį 
per lietuviškas Mišias, o per 
šventes pasipildo nuolatiniais 
talkininkais (pvz., sol. Egle 
Rukštelyte-Sundstrom ir 
Lietuvių operos choro nariais). 
Kad naujai remontuoti parapi
jos vargonai skambėtų visu 
grožiu, jais groti buvo pakvies
tas muz. Manigirdas Motekai-
tis, kuris taip pat jau yra tra
dicinis choro svečias per Kalė
das ir Velykas. 

Choro nariai, kaip ir visi 
parapiečiai, susidaro iš Cicero ir 
iš kitų priemiesčių gyventojų: 
Oak Park, Melrose Park, Forest 
Park, Riveraide ir Berwyn. 
Choro pirmininkė Jonė Bobi-
nienė, paprašyta papasakoti 
apie choro darbus ir rūpesčius, 
pasakė, kad choro valdyboje jai 
talkina valdybos narės Natali
ja Sodeikienė ir Elena Račkaus
kienė. J i pripažino, jog priklau
symas chorui reikalauja nemaža 
įsipareigojimo. Choro nariai 
gieda ne vien sekmadieniais. 
Kadangi choro vadovas Marius 
Prapuolenis nuolat papildo 
repertuarą naujomis giesmėmis, 
jie kas ketvirtadienį atvyksta 
repetuoti parapijos lietuvių 
kambaryje. Gal kaip tik dėl to. 
kad choras yra gyvas, kūry
bingas, jo 18 choristų branduolį 
papildė dar du nariai, neseniai 
atvykę iš Lietuvos. 

Šis renginys pasisekė ir dėl to, 
kad parapijos choras turi daug 
stiprių rėmėjų parapiečių tarpe. 
Jie ne tik darbu, bet ir finansine 
parama padeda apmokėti choro 
einamąsias išlaidas. 

Chorui netrūko pagalbos ir 
šįkart, Lietuviškos kavinės klu
bui mielai prisidedant prie r i uos ligoninės pastatus, kad 

būtų galima sėkmingiau teikti rengimo, kurio tikslas taip buvo 
medicininę pagalbą apylinkės papildyti choro iždą. Paklausiau 
(ir tolimesnių vietovių) gy- J . Bobinienę, kam chorui 
ventojams. Projektas užtruks reikia pinigų. J i pripažino, jog, 
bent trejus metus. I jį įeina žinoma, choro nariai negauna 
gydytojų kabinetai (galės juose jokio honoraro, bet didžiausias 
dirbti iki 40 gydytojų-spe- išlaidas sudaro gaidų daugi-
cialistų), kur bus aptarnaujami nimas ir organizacinės išlaidos, 
ambulatoriniai pacientai, nau
jos patalpos gimdyvėms ir t.t. 
Šv. Kryžiaus ligoninė kasmet 
aptarnauja apie 433,000 
pacientų. 

Pagrindinis ligoninės pastatas 
pietinėje pusėje buvo pastatytas 
1928 m., o šiaurinėje - 1963 m. 
Šiuo metu ligoninės prez. yra 
Mark Clement, kuris rūpinasi 
remontais ir pagerinimais. 
Projektą užbaigus, Šv. Kryžiaus 
ligoninės patarnavimai, ypač 
privačių gydytojų kabinetai 
pačioje ligoninėje, labai paleng
vins apylinkės gyventojams 
visuomet rast i greitą ir 
patikimą medicininę pagalbą, 
ir, žinoma, prisidės prie Mar-
auete Parko apylinkės išlikimo. 

A.P. 

x Ieškote d a r b o ? Norėtu
mėt geriau susipažinti su nau
ja socialine bei kultūrine aplin
ka? Pasiilgote Šiuolaikinės lie
tuviškos muzikos? Jūsų geriau
sias bičiulis ir patarėjas — radijo 
laida VAIRAS, perduodama 
kas sekmadienį nuo 10 iki 11 
v.r iš WNDZ 750 AM. Mūsų ad-

Sv. KryUmm ligonia* Čikagos Marqa*te Parko aarUakėJo. 

pvz., sergantiems choristams 
gėlių pasiuntimas. Ji ypač pasi
džiaugė parapijos klebonu kun. 
Matthew Brophy, kuris visuo
met chorą paskatina, švenčių 
proga ragina pakviesti instru
mentalistus, jiems apmokė
damas honorarus ir nuoširdžiai 
įvairiais kitais būdais padeda. 

A. Zailakaitė 
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