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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Rusija nebevadins 
Lietuvos 

„artimuoju užsieniu" 
Vilnius, vasario 11d. (Elta) — 

Penktadienį Lietuvos ministras 
pirmininkas Adolfas Šleževičius 
priėmė Rusijos Federacijos am
basadorių Lietuvoje Nikolaj 
Obertyšev. Buvo kalbama apie 
muitus, ambasadų pastatų pa
sikeitimą, kitus dalykus. 

Atsakydamas į A. Šleževi
čiaus klausimą dėl Rusijos už
sienio reikalų ministro Andrėj 
Kozyrev pareiškimo, N. Oberty
šev pasakė, kad šis pareiškimas 
oficialiai niekur nebuvo išpla
tintas, o jį perpasakodami, spau 
dos atstovai kalbą dėl Baltijos 
valstybių ištraukė iš konteksto 
ir iškraipė ministro mintis . 

Anot Obertyšev, Rusija teigia
mai vertina dabartinius tarpu 
savio santykius su Lietuva, kei
čia savo poziciją ir kitu Baltijos 
šalių atžvilgiu. 

Aukštuosiuose Rusijos val
džios sluoksniuose susi tarta, 
kad oficialiuose Rusijos doku
mentuose kalbant apie Baltijos 
va ls tybes nebus var to jami 
žodžiai „artimasis užsienis". 
Per susitikimą pareikšta viltis, 
kad dar iki vasario pabaigos A. 
Šleževičiui pavyks Maskvoje 
susitikti su Rusijos ministru pir 
mininku V. Černomyrdin ir ap
tart i , kaip bus realizuojami per 
jo vizitą Lietuvoje pasirašyti 
susitarimai ir kiti dokumentai 

P rez iden ta s i švyko į 
Li l lehammer 

Prezidentas Algirdas Brazaus
kas penktadienį išvyko į Lille
hammer Norvegiją. Kartu su ki
tų žiemos olimpinėse žaidynėse 
dalyvaujančių šalių vadovais jis 
stebės olimpiados atidarymo 
ceremoniją. Susitiks su Norvegi-
jos ir Tarptautinio olimpinio 
komiteto vadovais. Numatomas 
s u s i t i k i m a s su Norvegi jos 
karaliumi Harold V. 

A. Brazauskas lydinčioje ofi
cialioje delegacijoje — jo dukra 
Audronė Usonienė ir preziden
to kanceliarijos vadovas An
drius Meškauskas. 

LDDP kviečia s a v a n o r i š k a i 
deklaruoti p a j a m a s 

LDDP išleido pareiškimą, ku
riame kviečia visus Seimo ir vy
riausybės narius nuo šių metu 
sausio 1 d. savanoriškai dekla
ruoti savo turtą ir pajamas. 
Pareiškimas padarytas dėl to, 
kad Lietuvos Respublikos parei
gūnų ir tarnautojų turto bei 
pajamų deklaravimo laikinojo 
įstatymo priėmimas Lietuvos 
Respublikos Seime bei preziden
to sprendimas grąžinti šį įsta
tymą pakartotiniam svarstymui 
sukėlė daug politinių spekulia 
cijų ir nepagrįstų kaltinimų. 

LDDP frakcija mano, kad „bū
tina Seime nedelsiant pavasario 
sesijoje priimti visų Lietuvos 
nuolatinių gyventojų pajamų 
deklaravimo įstatymą, nepri 
klausomai nuo jų socialinės 
padėties. Šis įstatymas turi būti 
susietas su mokesčiu už tur imą 
turtą bei gautas pajamas nus ta 
tymu. įstatymas tu r i įsigalioti 
nuo 1995 m. sausio 1 dienos". 

„Visi LDDP frakcijos nar ia i 
Lietuvos Seime įsipareigoja 
savanoriškai deklaruoti savo 
turtą ir pajamas pagal pri imtą 

visų Lietuvos nuolatinių gy
ventojų pajamų ir turto dekla
ravimo įstatymą nuo 1994 metų 
sausio 1 dienos", sakoma pa
reiškime. 

„LDDP frakcija kviečia visus 
Seimo nar ius (ir ypač opozicijos), 
ta ip pat vyriausybes narius pa
laikyti iniciatyvą ir savano
riškai deklaruoti savo tur tą bei 
pajamas nuo 1994 metų sausio 
1 dienos". 

N a u j a p a s k o l a Igna l inos 
e lek t r ine i 

P e n k t a d i e n į V a l s t y b i n ė 
Atominės Energetikos Saugos 
Inspekcija fVATESI) gavo pra
nešimą, jog Europos Rekon
strukcijos ir Plėtros Bankas iš 
Atominės saugos sąskaitos nu
t a r ė Lietuvos atominei elektri
nei skirti 33 milijonus ekiu Ig
nalinos Atominės Elektrinės 
saugos sistemai modernizuoti. 

Už šias lėšas bus įsigyta ir 
sumontuota speciali reaktorių 
s ignal izaci ja , p r iešga is r inės 
sistemos, aplinkosaugos bei kiti 
įrengimai. IAE saugumo gerini
mo projektas yra parengtas 
G-24 sekretoriato iniciatyva. 

Pernai Europos Rekonstrukci
jos ir Plėtros Bankas Lietuvai 
y ra skyrės 38 milijonu ekiu 
paskolą spręsti kitas aktual ias 
šal ies a tominės energetikos 
problemas. 

P a s t a t u s š i ldys požemių 
v a n d u o 

Gargždų valstybinė naftos 
geologijos įmonė Kretingos ra
jone baigė bandyti neseniai iš
gręžtą antrąjį geoterminį grę
žinį „Vidmanta i -2" . Daugiau 
kaip 2 kilometrų gylyje karšto 
vandens tempera tūra siekia 75 
laipsnius Celsijaus (165 F). Jo 
sluoksnio storis — daugiau kaip 
70 metrų. 

Per valandą i žemės paviršių 
iš jo gal ima išsiurbti ne mažiau 
ka ip 170 kubinių metrų įkaitu
sio vandens. Tokio kiekio pa
kanka visiems Vidmantų gy
venvietės gamybiniams ir socia
lines paskirties objektams apšil
dyti . 

Moks l inė ekspedic i ja 
Bal t i jos jū ro je 

Penktadienį į Baltija išplaukė 
Lietuvos jūrų tyrimo laboratori
jos tyrimo laivas „Vėjas". Šešias 
dienas okeanologai. hidrochemi-
kai ir hidrobiologai pagal „Lie
tuvos Nacionalinę Jūros Mo
n i t o r i n g o " ir t a r p t a u t i n ę 
„HELCOM" programas mūsų 
šaliai priklausančios Baltijos 
jūros ekonominės zonos vande
nyse tyrinės jūros gyvūnus, van
dens užterštumą, meteorologinę 
s i tuac i j ą , t a ip pat a t l i k s 
vandens srovių . jūros drusk-
ingumo, bangavimo ir kitus 
okeonologinius tyrimus. Kita 
mokslinė grupė stebės mūsų pa
jūryje žiemojančių paukščių su
sitelkimą. 

Po to la ivas „Vėjas" išplauks 
toliau j Baltijos jūrą. Latvijos 
hidrometeorologijos valdybos 
užsakymu Lietuvos mokslinin
kai atliks tyrimus pagal kai
mynines šalies nacionaline mo
nitoringo programą. 

Maskva nori stabdyti 
serbų puolimą 

Žiemos olimpiadon išvykstančių sportininkų palydėtuvėse. Iš k. stovi — Alvydas Raškauskas — 
misijos vadovas, Petras Statutą — gen. sekretorius, Vytas Nėnius — sporto departamento gen. 
direktorius, Aleksandras Ščekočichinas — biatlono treneris, Lilija Vanagienė — trenerė choreo
grafė, Artūras Poviliūnas LTOK prezidentas. Sėdi slidininkai Vida Vencienė ir Ričardas Pana
vas, biatlonininkai Gintaras Jasinskas ir Kazimiera Strclienė. Trūksta dailiojo čiuožimo čiuožėjų 
Povilo Vanago ir Margaritos Drobiazko. 

Nuotr. Romo Jurgaičio 

Prezidento 
pranešimas neatitinka 

patirties 
Vilnius, vasario 10 d. (AGEP) 

— Ketvirtadienį prezidentas 
Algirdas Brazauskas Lietuvos 
Seime padarė metinį pranešimą 
apie Lietuvos būklę ir užsienio 
politiką. Algio Gedrio Elektro
ninio Pašto (AGEP) korespon
dentas Jonas Juodišius iš Vil
niaus komentuoja, jog Lietuvos 
gyventoju pat i r t is neat i t inka 
prezidento giedro pranešimo. 

Šiandien, vasario 10dvprezi-
dentas Brazauskas padarė me
tinį pranešimą ir vėliau kalbėjo 
premjeras Adolfas Šleževičius. 
Po jo daug Seimo narių uždavė 
p r e z i d e n t u i ir p remjeru i 
klausimų, dar daugiau atsirado 
norinčių diskutuoti bei kri
tikuoti valdančiąją partiją ir 
prezidentą. 

Diskusija tęsėsi iki vėlaus 
vakaro. Nutar ta diskusijas pra
tęsti antradienį. Tada numa
toma, kad pasisakys ne t ik pa
vieniai kalbėtojai, o ir frakcijos 
pareikš savo nuomonę bei kal
bės Seimo svečiai. Įdomu ir tai, 
kad nemaža ir valdančios parti
jos atstovų ne su visais vy
riausybės veiksmais sutinka. 

A r s tabi l izavosi ekonomi j a? 

Savo pranešimuose apie Lie
tuvos padėtį ir užsienio politiką 
prezidentas ir premjeras bando 
įteigti, kad ekonominė padėtis 
Lietuvoje stabilizavosi, ir kad 
kai kuriose sferose net pradeda 
kilti gamyba ir gyventojų ge
rovė. Gaila, kad nenurodė ku 
riose sferose, nes vėliau kalbė
jusieji minėjo t ik smunkantį 
gyvenimo lygį, ypač pensininkų 
ir valstybinėse įstaigose (nepai
nioti su valdžios įstaigoms) dir
bančiu žmonių. 

Prezidentas pabrėžė, kad litas 
gana stabilus, infliacija nėra 
labai didelė. Tik tuomet neaiš
ku, kodėl kainos vos ne kasdien 
kyla. nors kuro kainos jau nuo 
vasaros vidurio lieka stabilios. 
O juk kuro kainų augimas anks
čiau būdavo pagrindinė produk
cijos kainų augimo priežastimi. 

Lito ir užsienio valiutų kursai 
nuo vasaros pabaigos lieka sta
bilūs, o prekės atvežtos iš už
sienio, pirktos už tvirtą valiutą, 
v is dė l to g a n a s ė k m i n g a i 
brangsta. 

Pensijų ir valstybinių biudže
tinių įstaigų darbuotojų atlygi

nimų augimas nespėja su kainu 
augimu. Kadangi tokių kate
gorijų žmonių Lietuvoje dar vis 
dauguma, ta i apie kažkokį gy
venimo gerovės kilimą nėra ko 
ir kalbėt i . 

Daug dirbančių privačiose už
darose akcinėse bendrovėse irgi 
nesemia aukso r i e šku tėmis . 
Daugumas vers l ininkų pikti
nasi vyriausybės politika, nesu
tvarkytais , pastoviai kintan
čiais mokesčiais. 

Apie ūk in inkus ir eilinius 
žemės ūkio bendrovių narius ne
reikia ir šnekėti . Nuo ketvir
tadienio ūkininkai skelbia strei
ką — nepardavinės pieno, mėsos 
ir ki tos produkcijos perdir
bamosios pramonės įmonėms, 
kol vyriausybė neįgyvendins jų 
reikalavimų. Be reikalo val
dančiosios part i jos vadovai 
piktinasi, kad ūkininkai prieš 
metus norėję laisvų kainų, rin
kos santykiu, dabar reikalauja 
minimalių garantuotų supirki
mo kainų, atsiskaitymo už pro
dukciją sutvarkymo. J u k dau
gumai ūkininkų dar nuo rudens 
nesumokėta už grūdus, mėsą. 
pieną, cukrinius runkelius. Tik 
jiems sumokėjus galima kalbėti 
apie kokius rinkos santykius . 

Kaip kova su korupcija? 

Labai keistai atrodo prezi
dento noras kovoti su korupci
ja, mafija. Juk pats prezidentas 
vetavo pareigūnu pajamų dekla
ravimo įstatymą. J i s esą pažei
džia žmogaus teises — kodėl pa
reigūnai tur i deklaruoti pa
jamas , ir dar įtraukti į tą darbą 
gimines, o paprasti mirtingie
ji neturi? Žinoma būtų idealu, 
kad visi deklaruotų pajamas ir 
pagal tai mokėtų mokesčius. 
Bet iki idealo dar labai toli. o 
pradėti buvo galima nuo parei 
gūnų pajamų deklaravimo. Juk 
a tsakingi ministerijų parei
gūnai gali daryti (ir daro) labai 
didelę įtaką privatizacijoje, kre
ditų skyrime, objektų nuomoje. 

Joks verslininkas negali ne 
konkurso tvarka paskirti firmai 
pastatą miesto centre, sumažin 
ti firmai mokesčius, o a tsakin
gas valdininkas už kyšį mielai 
tai padaro. J au minėtas miškų 
ūkio ministro Kovalčiko vaid
muo vienoje iš privačių firmų, 
prekiaujančioje mediena su Šve 

dija. Pats ministras toje firmo
je dabar nedirba. J is dirbo joje 
anksčiau, bet joje dirba jo sūnus. 
Tai akivaizdus interesų konflik
tas. Ministras nieko nepaneigia, 
jis paprasčiausiai pasako, kad 
toje firmoje jau nedirba ir toliau 
ministeriauja. 

Prezidentas , atrodo tiesiog 
pasityčiodamas, spaudai sako 
ap ie korupciją: , ,Aš, k a i p 
prezidentas, negaliu įrodyti — 
jūs taip pat negalite įrodyti... 
S\vnku ką nors padaryti, nes t ik 
daug kalbam — o gal iš t iesų 
nėra Lietuvoje korupcijos?" 

Tarsi pavyzdys apie parei
gūnų savivaliavimą — Vilniaus 
viešbučio , ,Žaliasis t i l t a s " 
privatizavimas. Miesto tarybos 
deputatai N. Kneizys ir A. Kon-
tau tas savivaldybei priklau
sančiame viešbutyje įkūrė už
darąją akcinę bendrovę. Vieš
butį lentgvatinėmis sąlygomis 
privatizavo keturi viešbučio 
darbuotojai, tarp jų du minėti 
deputatai . Tur tas juk neindek
suotas, todėl suma, už kurią 
nupirktas viešbutis, juokingai 
maža. Taigi prezidentas, vetuo
damas savo pareigūnų ir jų 
šeimų narių pajamų deklaravi
mo įs ta tymą, valdininkams 
duoda dar maždaug porą metų 
pasiplėšti iš valstybės kišenės. 

K o d ė l u ž s i e n i o k a p i t a l a s 
n e i n a į Lietuvą? 

Toliau savo kalboje prezi
dentas labai pergyveno, kad už
sienio kapi talas nenori eiti į 
Lietuvą. Kaip tam kapitalui 
įeiti parodė ..Lietuvos" vieš
bučio privatizavimo pavyzdys. 

Viena Amerikos kompanija 
laimėjo konkursą, už 10 mili
jonų dolerių lyg ir įsigijo teisę 
i viešbutį. Bet vyriausybė nu
tarė panaikinti konkurso rezul
tatus, nors tai nėra vyriausybes 
kompetencija. 

Be to. dar vienas stabdys — 
tai. kad užsieniečiams Lietuvoje 
neparduodama žemė. Taip pat 
užsieniečių neskatina žinios, 
kaip panaudojami užsienio kre
ditai: daugumoje jie bus praval
gyti. L'ž didelę dalį jų pirktas 
kuras. Kita dalis panaudojama 
bankrutuojančioms valstybi
nėms įmonėms remti Tuo tar
pu negirdėti, kad kreditai būtų 
panaudoti kokiam nors sėkmin
gam ekonominiam projektui. O 
apie įmonių bankrotą irgi ne 
labai girdėti, nors prezidentas 
labai pageidavo, kad bankroto 
įstatymas pradėtu veikti 

Ko pasigedo prezidento pra
nešime opozicija — tai požiūrio 
j rinkimų pažadus atstatyti 

New Yorkas, vasario 10 d. 
(NYT) — Rusija manevruoja, 
stengdamasi pakirsti NATO ul
t imatumą Bosnijos serbų pajė
goms, apsupančioms Sarajevo 
miestą, nors Jungtinių Tautų 
Saugumo Taryboje ji beveik 
neturi sąjungininkų, tad mažai 
vilties pasiekti tikslą. 

Ir J u n g t i n ė s e Tautose ir 
Maskvoje prezidento Boris Jel
cino valdžia reikalavo skubaus 
Saugumo Tarybos posėdžio ap
tarti būdus, kaip demilitarizuoti 
Bosnijos sostinę ir pervesti ją 
Jungtinių Tautų žinion, užuot 
patenkinus NATO reikalavimą, 
kad serbai a t i t rauktų savo 
sunkiąją artileriją ir pabūklus 
nuo miesto, jei nenori, kad jie 
būtų NATO lėktuvų apšaudomi. 

Prezidentas Bill Clinton at
metė Rusijos prašymą, pasaky
damas: „Viskas, ką darome kar
tu su NATO, laikosi Jungtinių 
Tautų jau įvykdytu veiksmų". 

Rusijos atstovas Jungtinėse 

gyventojų santaupas ir indek
suoti turtą. Valdžia nedaro nei 
vieno, nei kito. Todėl už kelis 
tūks tanč ius dolerių ga l ima 
„susiprivatizuoti" seną dvarą, 
namą senamiestyje ir panašiai. 
Visa tai valdo valdžia Vilniuje 
ir vietos savivaldybės. Valdžioje 
tebėra buvę komunistai, todėl 
jiems labai nesinori parodyti 
t ikrų pajamų, atsisakyti gali
mybės skirstyti valstybės turtą, 
pačiam liekant šešėlyje. 

Santykiai su Rusija 

Nepaisant prezidento aiški
nimų, užsienio politika buvo 
labai vingiuota, nebuvo aiškių 
prioritetų. Labai keisti san
tykiai su Rusija. Prezidentas 
sau prisiskiria nuopelną už 
Rusijos armijos išvedimą, nors 
visi žino, kad tai pasiekta jo 
pirmtako dėka. 

Buvo įvairių bandymų įtrauk
ti Lietuvą į posovietinę erdvę. 
Tai pavyko padaryti geležin
kelių transporto srityje, beveik 
pasisekė energetikos srityje. At
simenu staigų prezidento norą 
vasaros pabaigoje lėkti į Mask
vą. Tik paskutiniu momentu pa
klausė — nenuvažiavo ir dėl to 
buvo daug laimėta. Labai slidus 
reikalas — dviguba pilietybė su 
Rusija. J is dar nėra pilnai baig
tas . 

Rusija labai spaudžia Lietuvą 
dėl karinio-strateginio korido
riaus į Karaliaučiaus sritį. Kuo 
tai baigėsi lenkams prieš Ant
rą pasaulinį karą prisimename. 
LDDP labai nori pasirašyti šią 
s u t a r t į . Kažkodėl jie vis 
prisimena Rusijos interesus, vis 
užmiršdami Lietuvos interesus. 

Labai staigiai keitėsi požiūris 
Į NATO. Prieš pat Naujus me
tus Algirdas Brazauskas aiški
no, kad NATO Lietuva eis labai 
iš lėto, kar tu su Rusija, o po-
Naujų metų pasaulį ir Rusija 
pritrenkė Lietuvos pareiškimas 
stoti į NATO. Vėliau, tarsi 
išsigandęs savo drąsos, prezi
dentas pradėjo raminti Rusiją, 
kad kelias į NATO dar labai ii 
gas, eisime kartu. Todėl prezi
dento pasakymas ketvirtadienį, 
kad Lietuvos užsienio politika 
galima lengvai numatyti, nepa 
našus į tiesą. 

Tuo tarpu, pasigendama ir 
realaus užsienyje gyvenančių 
lietuvių rėmimo (dažniausia 
reikalingas ne materialinis, o 
kultūrinis rėmimas). Lenkijoje 
gyvenantys lietuviai nė nesva
joja apie tokias teises, kokias 
turi lenkai Lietuvoje. 

Tautose Juli Voroncov, atrodo, 
laikosi taikesnės politikos, nei 
pareigūnai Maskvoje. J i s pasa
kė, jog nebebando sustabdyti 
gal imus NATO oro puolimus 
teigimu, jog jie tegal i būt i 
vykdomi, JT Saugumo Tarybai 
pravedus naują rezoliucijąkurią 
Rusija blokuotų, panaudodama 
savo veto teisę Saugumo Tary
boje. „Kas sakė, kad mes ban
dome kažką sustabdyti?" — pa
sakė Voroncov prieš pat prade
dant uždarą ST posėdį. 

Voroncov taip pat sakė. jog JT 
generalinis sekretorius Boutros 
Boutros-Ghali „yra absoliu
t iškai teisus", sakydamas, jog 
turi mandatą šauktis NATO oro 
puolimų. „Jo yra paskut inis 
žodis šiuo klausimu", pasakė 
Voroncov. ..Tai svarbu". 

JAV atstove Jungt inėse Tau
tose Madeleine Albright buvo 
susitikusi su Rusijos atstovu 
Jul i Voroncov ir išaiškino j a m 
Vakarų pažiūrą, norint vykdyti 
oro puolimus prieš serbus. Po
sėdyje dalyvavusieji sakė . kad 
posėdis buvo draugiškas ir kad 
J. Voroncov neginčijo tos pozi
cijos. 

Tačiau praėjusį pirmadienį 
Rusijos užsienio ministras An
drėj Kozyrev įspėjo, jog jei 
NATO pultų serbų pozicijas, tai 
„užmestų labai tamsų šešėlį 
mūsų santykiams". Prisimin
damas Austrijos kunigaikščio 
Franz Ferdinando nušovimą, iš
šaukusi I Pasaulinį karą, j is 
pasakė: „Jau vieną kar tą — 
1914 metais — Sarajevo mieste 
įvyko provokacija, kai panašus 
baisaus teroro veiksmas tapo 
pasaulinės tragedijos priežas
t imi" . 

Be to, pirmadienį Rusija pa
rašė memorandumą JT Saugu
mo Tarybai, kurioje pakartojo 
savo pasipr ieš inimą NATO 
l ė k t u v ų p u o l i m a m s p r i e š 
serbus. 

O sekančią dieną Jul i Voron
cov Jungt inėse Tautose pa
smerkė bet kokius gras inimus 
panaudoti jėgą prieš serbus, 
a rgumen tuodamas , kad ta i 
sumažintų galimybes ta ikai . 
Vieton to jis siūlė, kad Sarajevo 
būtų pavesta Jungt inėms Tau
toms administruoti, sakydamas: 
..Turime laikytis taikos logikos, 
ne karo logikos. Visokie grasi
nimai pradėti oro puolimus ir 
nuimti Bosnijai ginklų blokadą 
yra karo logika". 

L i l l e h a m m e r , Norveg i ja , 
vasario 10 d. (AGEP) - Ketvir
tadieni Žiemos olimpinių žai
dynių miestelyje buvo pakel ta 
Lietuvos vėliava. Calgary 'Kana
doje 1988 m> olimpinių žaidy
nių čempionė Vida Vencienė 
ruošiasi rungtyniauti trejose sli
dinėjimo rungtynėse — vasario 
13. 15 ir 23 dienomis. J i t ikisi 
papulti į pirmą dešimtuką 30 
kilometrų lenktynėse. Aukštų 
rezultatų tikimasi iš ledo šokiu 
poros Margaritos Drobiazko ir 
Povilo Vanago. Jie ketina užim 
ti ne mažiau kaip 13 vietą. 

KALENDORIUS 

Vasario 12 d.: Benediktas. 
Reginaldas. Eulalija. Gintenis, 
Deimantė. 

Vasario 13 d.: 6 eilinis sek 
madienis; Kotryna. Benignas. 
Algaudas. Raudė. Ugnė. 

Vasario 14 d.: Šv. Kirilas ir 
Metodijus; Valentinas. Saulius, 
Saulė. Žynė. Valentino diena. 

Vasario 15 d.: Užgavėnės. 
Zygfridas, Faustinas. Jovita, 
Jurgi ta , Girdenė, Kintibutas. 
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IŠ A TEITININKŲ 
GYVENIMO 

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

ANGELŲ SUGRĮŽIMAS 
Pastebėtas angelų sugrįžimas. 

Gal geriau pasakius, jie niekada 
n iekur nebuvo išvykę, t i k stai
ga žmonės Amerikoje pradėjo 
juos garbinti . Tikriausiai preky
bininkai ir įmonininkai pradėjo 
ieškoti naujenybių, ka ip at
kreipt i žmonių dėmesį. 

Gruodžio 27 d. , .Time" žur
nalo religijos skyriuje rašoma. 
kad 6 9 ^ žmonių JAV-se t iki . jog 
angela i yra , o t i k 2bC7( galvoja. 
kad jų nėra. Ka ip Amerikoje 
įp ras ta , nau jam da lykui a r 
a smen iu i iški lus, ta is da ik ta i s 
b ū n a pe rk rau tos parduotuvės. 
Taip š iuo me tu angelai tapo 
dėmesio cen t ru . Krau tuvėse 
m a t o m o s a n g e l ų s t a tu l ė l ė s , 
pave iks la i , eg lu t ėms papuo
šalai , net puošmenys moterims; 
sagės, auska ra i ir kt. Na,o JAV 
prezidento žmona Baltųjų rūmų 
eglės puošimo temai pasir inko 
angelus . 

Angela is susidomėjimas tapo 
toks s t iprus , ne t Harvard Teo
logijos mokykla (Harvard Divi-
ni ty School) tu r i kursą apie an
gelus, o Bostono kolegija (Bos
ton College' — net du. Dabar net 
va id in imai pas i renka tą temą. 
Pavyzdžiui Tony Kushner vai
d in imas „Angelai Amerikoje"" 
(Angels in America) net premi
ją laimėjo. N a , o „Publ ishers 
Week ly" . rel iginėmis temomis 
pa ra šy tų ir rekomenduojamų 
knygų tarpe iš 10 net 5 yra 
angelų Temomis. 

Ange lus žmonės įsivaizduoja 
į v a i r i a i , r a š o m a , , T i m e " 
ž u r n a l e . Vieni galvoja juos 
e s a n t š v e l n i a i s , g e r a i s i r 
padedančia is žmonėms nelai
mėse. Tuo t a r p u k i t i , kaip 
Ra iner Mar ia Rilke ir Wallace 
S t e v e n s poezijoje, j ie vaiz
duojami p ik ta i s ir bauginan
čiais. Taip jie vaizduojami ir kai 
k u r i o s e rel igi jose. Da r y r a 
žmonių, kurie galvoja, kad mirę 
geri žmonės t a m p a angelais ir 

grįžta į žemę padėti saviesiems. 
Eileen Freeman iš New Jer-

sey, kuri leidžia biuletenį „An
gelų s a r g y b a " (ANGEL 
WATCH"), t ik ina savo skai
tytojus, kad kiekvienas iš mūsų 
tur ime angelą sargą. Jie esą 
geri, protingi ir visus mylintys. 
J i teigia, kad angelai ateina 
neprašyti ir mes juos igno
ruojame, bet jie mums vis tiek 
padeda reikalui esant. 

Seniau protestantai , kaip tei
gia Brian Cronin, visai paneigė 
angelus. Jie teigė, kad nereikia 
jokių tarpininkų ta rp žmogaus 
ir Dievo. Dabar j a u ir jų moks
l i n i n k a i p r a d e d a domėtis 
a n g e l a i s , y p a č , ka i Billy 
Graham 1975 metais parašė 
knygą „Angelai: Dievo slapti 
agentai'" („Angels: God's secret 
agents"i. Si knyga tais metais 
tapo populiariausia metų knyga 
ir jos buvo išparduota 2.6 mili
jonai kopijų. 

Karų. nelaimių, ligų ir kitais 
desperatiškais atvejais, kai ne
bėra jokios vi l t ies , žmonės 
šaukiasi angelų ir prašo jų 
t a r p i n i n k a v i m o pas Dievą. 
Jeigu jų prašymas tampa iš
klausytas, jie garbina angelus 
visą savo gyvenimą. Taip rašo 
Lora Levine „Time" žurnale. 

Mokslininkai mėgina išaiš
kinti angelų būtybę. J ie teigia, 
kad tai nėra dvasios, ar mirusių 
žmonių sielos. Ka ip kun. John 
Westerhoff, t eo l ogas Duke 
un ive r s i t e to teologijos mo
kykloje, teigia, kad angelai 
tokiais buvo sutver t i ir jiems 
buvo suteikta laisva valia, kaip 
ir žmonėms. 

Katalikų t ikėjimas angelus 
visada pripažino ir juos gerbė. 
Jau Šventame Rašte aiškiai 
parašyta, kad angelas Gab
r ie l ius pas i rodė Marijai ir 
pranešė Dievo siųstą žinią, kad 
Ji pagimdys Jėzų. 

Karolina Kubil ienė 

PREZ. A STULGINSKIO KUOPOS 
SUSIRINKIME 

Stulginskio kuopos mokslei
viai neseniai pravedė labai sma
gų a t e i t i n i n k ų sus i r inkimą. 
P e n k t a d i e n į , s aus io 21 d., 
Stulginskio kuopa, k a r t u su 
d rauga i s iš Lipniūno kuopos, 
sus i r inko pas Vincą Nalį. Čia 
pirmą kartą buvo pakviesti nau
ji 8-to skyr i aus nar ia i . Po pra
dinės maldos į t raukėm visus į 
susipažinimo žaidimą (Erdvinga 
Er ika , K u k ū Kovas!). Po žai
d imo k o p i r m i n i n k ė J a n i n a 
Braune pranešė apie ateinančią 
vasa r io mėnes io sl idinėjimo 
kelionę. Audra ir Daina Kaz
l a u s k a i t ė s p a p a s a k o j o ap ie 
Ka lakursus i r Žiemos kursus 
Dainavoje. J o s entuzias t iškai 
skatino visus vykti į '94 kur
sus. Mar ius Pau l ikas ta ip pa t 
pridėjo savo įspūdžius iš Žiemos 
kursų. Iš Lipniūno kuopos at
vykusios Vilija Gražulytė ir 
V e n t a N o r v i l a i t ė v i s i e m s 
pranešė apie šių metų „Pončkų" 
balių ir paaiškino, kad abi mūsų 
kuopos dirbs ka r tu ruošdamos 
puikų balių ir vaidinimą. Po to, 
pusvalandi praleidom rašydami 
Stulginskio laikraštėliui ir su
siskirstė m į būrelius ruoštis mū
sų „Video vakarui". Daugiau 
negu valandą praleidom steng 
damiesi sukurti juokingesnius , 
įvairesnius vaidinimėlius . Pa
juokavę, sus ikaupėm ir baigėm 

Vasario 16-os gimnazijos mokiniai picų puotoje po sėkmingai praėjusio jų ruošto talentų vakaro. 
Nuotr. M. Šmitienės 

SENDRAUGIŲ 
SUSIRINKIMAS 

Sendraugių ateitininkų susi
r inkimas vasario 13 d., 12:15 v. 
p.p. vyks Ateitininkų namuose. 
Lemonte. Danute Zemaitaitie-
nė. Aldona Kamantienė ir Kas
t y t i s Sol iūnas s impoziume 

svarstys klausimą ..Kokia yra 
Katalikų Bažnyčios įtaka mūsų 
kasdieniniame gyvenime". Vai
kučiams bus priežiūra ir vaišės. 
Visi susidomėję kviečiami daly
vauti . 

VASAROS STOVYKLOS 
DAINAVOJE i 

Dainavos apylinkėms kasmet 
pasipuošus gražiu vasaros rūbu, 
Da inava atbunda joje stovyk
laujančių klegesiu. Šia gražia 
gamta ir visais patogumais 
naudojasi ateitininkai ir kitos 

8/14 - 8/21 Lithuanian Heri-
tage stovykla, Rima Polikai-
tytė, tel. 708-257-2022. 

8/21 - 8/28 Lietuvių Fronto 
Bičiulių stovykla. 

9/2 - 9/5 Ateitininkų savait-
organizacijos. Štai jau sudarytas galis, dr. Algis Norvilas, tel. 
1994 m. stovyklų kalendorius. 708-636-2595. 
Cia pateikiamos datos, kad visi 
besidomintys galėtų pasižymėti 
savo kalendoriuose. 

7/10 - 7 17 Ate i t in inkų Sen
d r a u g i ų są jungos s tovyk la ; 
Nijolė Ba lč iūn ienė , t e l . 
216-944-5741; Vytautas Soliū
nas. tel. 708-257-6739. 

7 17 - 7/24 Mokytojų savai 
tė; Regina Kučienė. tel. 708-
301-6410. 

7/24 - 8 6 J a u n ų j ų Atei t inin
kų są jungos s tovykla ; Taura 
Underienė, tel. 313-261-4069. 

8 7 - 8 14 Moksleivių Atei-
atei t ininkų suartėjimas, ka- t ininkų sąjungos stovykla; dr. 

DALYVAUKIME 
ATEITININKU KONGRESE 

Ateit ininku Kongreso pasi
ruošimai vyksta pilnu tempu. 
Kaip žinome. Kongresas vyks 
šių metų liepos 15-17 dienomis. 
Visi galintieji raginami daly
vauti , nes tai bus viso pasaulio 

dangi nedaug turime progų 
vieni ki tus pažinti ir suprasti. 
Žinoma, mūsų idėjos ir siekiai 
tie patys, tačiau ne visi galime 
vienodai juos įgyvendinti. 

A u d r i u s Po l ika i t i s . 
708-257-2022. 

t e l 

susirinkimą malda ir giesme. 
Stulginskio kuopos valdyba 
buvo labai pa tenk in ta susi
r inkimu ir jau ruošiasi kovo 
mėnesio sus i r ink imui . Svei
kinam naujus nar ius ir kvie
čiam visus prisidėti prie mūsų 
veiklos šiais meta is . 

Daina Kazlauskaitė 

N A U J A S J A S VASAROS 
STOVYKLOS LAIKAS 

Kadangi šįmet daug jaunimo 
ir vyresniųjų vyksta Lietuvon. 
Dai iavos vasaros sezonas "su
mažėjo". Liko tik keturios vi
siems tinkamos stovyklauti sa
vaitės, o grupių daug. Tad 1994 
m. JAS vasaros stovykla Daina 
voje vyks liepos 24 - rugpjūčio 6 
dienomis, o ne savaite vėliau. 
kaip kad anksčiau buvo praneš
ta. 

Mokytojos, norinčios dirbti su 
jaunimu šioj stovykloje, prašo
mos kreiptis i Rusnę Kasputie-
nę, 47677 Hanford. Canton. MI 
48187 iki š.m. vasario 10 dienos. 

JAS C V 

P A G E R B T A 
DR. A. Š L E P E T Y T Ė 

J A N A Č I E N Ė 

Šv. Tėvas pagerbė Pasaulio 
lietuvių katal ikių organiza- -
cijų sąjungos pirmininkę dr. 
prof. Aldona Šlepetytę-Jana-
čienę. suteikdamas jai ,,Pro Ec-
clesia et Pontifice" žymenį. 

M I N Ė J O KUNIGYSTĖS 
SUKAKTI 

Prel. Vytautas Balčiūnas šių 
metų liepos 23 d. minėjo 60 
metų kun igys t ė s s u k a k t į , 
įdomu, kad prelatas yra įkal
bėjęs visą Naująjį Testamentą į 
juosteles. Juosteles galės naudo
ti aklieji, arba negalintieji pa
tys skaityti. Prelatas yra knygų 
serijos ..Krikščionis gyvenime" 
redaktorius. Šiuo metu prel. V. 
Balčiūnas gyvena Putnam, CT. 

7/15 - 7/17 Ateit ininkų kon
g r e s a s Lietuvoje. 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEIMgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 West A v a . , Orltnd Park 
708-349-8100 

10 W. Martin, Napsrvllla 
708-355-8776 

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

DR. EL IGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W. 63rd St 
Tel . (1312) 735-7709 

217 E. 127st St 
Lemont. IL 60439 

Tai. 815-723-0353 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hllls 

Tai. (708) 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FernHy Mvdlcal Cllnic 
15505—127 St., L.mont. IL 60439 
Priklauso Palos Communiry Hospital ir 

Silver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. (708) 257-2265 
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• Redakcija straipsnius taiso 
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gavus prašymą. 

DR ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. Main St. 
Mattesson, IL 60443 

Tai . 708-748-0033 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
• 441 S. Pulaskl Rd., Chicago. IL 

Ra*. (1-312) 778-7679 
Kab. (1-312) 582-0221 

Valandos susitarus 

• V a i k a i , nustebinkite savo 
tėvus, užprenumeruoki te (arba 
pratęski te) j iems ,,Draugą". 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 

Necnirurginis išsiplėtusiu venų gydymas 
5540 S. Pulaakl Rd. Tol (312) 585-2802 

Pirm., antr., penkt. 9 v . r—3 v.p.p 
ketv. 10 v r —7 v p.p., trecd., 

šešt 10 v.r—2 v. p.p 
Susitartimo nereikia trečd ir šeštd 

Sumokama po vizito 

DR. V IL IJA K E R E L Y T E 
CHIROPRAKTIKA 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. (1-312)767-7575 
5780 Archar Ava. 

(6 blokai į vakarus nuo Cicero Ave) 
Valandos pagal susitarimą 

ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE I 
Skausmo gydymo specialistai 

JONAS V. PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

Ch.cago 312-726-4200 
Elgn 708-622-1212 

McHenry 815-344 5000. exi 6506 

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS 

9760 S. Kedzie 
Tai. 708-636-6500 

Vai. 9-5 kasdien 

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

7915 W.171st 
Tinley Park, IL 60477 

(708) 614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. 312-735-4477; 
Rez. (708)246-0067; a'Da (708)246 6581 

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

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (312) 471-3300 

V I D A S J . N E M I C K A S , M . D . 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kadzia Ava . , 
Chicago, III. 60652 

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marquette Madlcal Bulidlng 

6132 S. Kedzlo 
Chicago, IL 60629 

Tai . (312) 436-7700 
R I M G A U D A S N E M I C K A S , M .D 
S. P R A S A D T U M M A L A , M . D . 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

3800 W *S St. Tai. (708) 422-0101 
Valandos pagal sus>tanmą 

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

penkt ir įeStd 9 v r -12 v p p 

DR. DANA M. SALIKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Carmak Rd. 
ffaatchattar, IL 601*3 

Tai. 706-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

UNAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophtalmoiogas/Akių Chirurgas 
CMca0o Rlaga Mad. Cafitar 

9630 6. RMajatand Ava. 
CMcaaja RMffja, IL 66415 

766-636-6422 
4149 W. «3rd 61. 

312-736-7709 
IL 

Prez. A. Stulginskio ateitininkų moksleivių kuopos naujos narės susirinkime rafto kuopos laikraA 
teliui. 

Nuotr Janina Braune 

DR. KBNNITN J . Y1RKBS 
DR. MAOOALEN M U C K A S 

DANTŲ GYDYTOJAI 

2439 w. LMMOTMMI Ftan Covrt 
Tai. ( M I I ) 999-4898 

•07 9. oasert. LaOranaa. I L 
Tai. (708) 382-4487 

6132 S. KmOzie Ave.. Chicago 
(312) 778 6969 aroa (312) 489-4441 

DR. K. A. J U Č A S 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS !R 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

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

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava.. Cicero 

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus trec šešt 12 90 4 vai p p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

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

Tai. 312-585 1955 
172 Schlller St.. Clmhurat, IL 60126 

706-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakar3is ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2494 W. 71st Straat 
(312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr > 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Namų (708) 584-5527 
D R . A L G I S PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie. Chicago. III. 
Tel. (312) 925-2670 

1185 Dundee Ave. . Elgin. III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

D R . L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598 4055 
Valandos pagal susitarimą 

D R . F R A N K PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviška*! 

T ik ina akis. p'itaiko akinius 
2618 W. 71st St. 

Tel. (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Palos Vision Center. 7152 W. 127thSt 
Hgts Ketv vai 3-6 v 

Tel. (708)448-1777 

DR. L E O N A S SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie 

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

Vizitai apmokam, Med'care 
Kabineto te l . (312) 776-2880 

Namų 708-448-5545 
Pr.klauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms 

Kab. tai. (312) 565-0349; 
Rez (312) 779 5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

6 9 antr 1? 6 penkt 10 12 U 

EDMUNDAS VIZINAS, M.D.. S.C. 
Specialybe — Vidaus hgų gydytoias 

Kalbarne lietuviškai 
6165 S. Archer Ava. (prie Austmi 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Madlcal Cantar-

Naparvllla Campus 
1020 E. Ogdan Ava.. Sulta 310, 

Napervllle IL 60563 
Tai. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 599-3166 
Namų (709)381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

674S VVast 63rd Straat 
Vai pirm antr . ketv ir penkt 3-6. 

šeš tad ien ia i pagal susitarimą 



Rimties valandėlė 

PASIAUKOJANTI MEILĖ 
GYDO 

Šio sekmadienio Evangelijoje 
(Morkaus 1:40-45) ir vėl matome 
Jėzų galingai — stebuklingai 
veikiantį, bet nenorintį, kad ste
buklai bū tų jo pažinimo pa
g r indu : pagydęs r aupsuo tą 
žmogų, Jėzus įsako jam niekam 
apie tai nesakyti . Komentuo
damas šio sekmadienio skai
t inius, kun . Carroll Stuhlmu-
eller pastebi, jog, jeigu Jėzus 
gydo ne visus ir t ik ypatingais 
atvejais, t a i parodo, kad Jėzus 
pripažįsta kentėjimo, skausmo 
bei vienišumo prasmingumą. 
J i s Nazarete bandė praplėsti 
žmonių sup ra t imą , p r imin
damas j iems: „Taipogi pranašo 
Eliziejaus laikais daug buvo 
raupsuotųjų, bet nė vienas iš jų 
nebuvo pagydytas, tik syras 
N a a m a n a s " (Lk 4:27). Bet šio 
sekmadienio skaitiniuose pa
grindinis dėmesys kreipiamas 
ne tiek į kančios prasmę, kiek 
į meilės reikšmę. 

Raupsuotasis, apie kurį gir
dime šį sekmadienį, nereikalavo 
stebuklo ir nesitikėjo, kad Jėzus 
t ikrai jį pagydys. J is atėjo pas 
Jėzų ir. a ts iklaupęs prieš Jėzų 
(tuo išpažindamas jį Dievu — 
visagal iu Viešpačiu), p rašė : 
..Jeigu nori, gali mane padaryti 
švarų". Jėzus stebuklą padarė 
ne del to, kad įrodytų savo galią 
(raupsuotasis ja neabejojo), o dėl 
to. kad Jėzui buvojo gaila, ta ip, 
kaip žmogui gaila, kai mato 
savo mylimą šeimos narį ken
čiant. 

Čia kun . Stuhlmueller at
kreipia dėmesį ir į kitą svarbų 
momentą: Jėzus pagydė raup
suotąjį, jį paliesdamas. Jėzus 
galėjo jį pagydyti ir neprisilies-
damas. ka ip pagydė romėnų 
šimtininko tarną. Bet raupsuo
tojo atveju, dėl kurio ligos 
niekas negalėjo jo paliesti, Jėzus 
pasirinko jį gydyti palietimu. 
Jėzui buvo svarbu parodyti ne 
t i k nes iba i sė j imą , b e t i r 
asmenišką meilę šiam tikin
čiam. Dievą mylinčiam, ken
čiančiam žmogui, nepaisant, 
kad dėl šio prisilietimo Jėzus 
pa t s nebegalės viešoje litur
ginėje maldoje garbinti savo 
Tėvo. kol specialiomis apei
gomis bei aukomis šventykloje 
neaps išvar ins nuo šio susi
tepimo (žinome, kad J ėzus 
laikėsi visų žydų į s ta tymų 
nurodymų). Jėzui jokia meilės 
kaina nebuvo per didelė. 

Jokia kaina nebuvo per didelė 
ir apaštalui šventam Pauliui , 
kaip jis rašo pirmame savo 
laiške Korinto tikintiesiems (1 
Kor 10:31 - 11:1), ir to jis prašo 
ir iš tikinčiųjų Korinte. 

Pirmo šimtmečio Romos impe
rijos miestuose beveik visa 
mėsa, parduodama turgavietėse 
pr ieinama kaina , buvo sker
diena, aukota romėnų šventyk
lose dievams. Kaip t ik tokia 
buvo ir vaiš inama oficialiuose 
miestų savivaldybių bei parei
gūnų pietuose, kurių buvo daug, 
poli t ikams bandan t įsi teikti 
piliečiams. Tad tokių miestų, 
k a i p Kor in to , gyven to jams 
t ikintiesiems prakt i ška i teko 
tapti vegetarais, norint išvengti 
s tabams aukotos mėsos val
gymo. Bet krikščionys galėjo 
teisingai argumentuoti , kad ne
t ikint iems į s tabus, tos mėsos 
valgymas nebeturi bendravimo 
su pagonių dievais reikšmės — 
t a d k r i k š č i o n y s ją g a l ė t ų 
valgyti. 

Šv. Paulius tačiau duoda sun
kesnę — meilės — taisyklę: ne 
a s m e n i š k a s t i k ė j i m a s t u r i 
n u s t a t y t i e lges į , o me i l ė s 
taisyklė: ar tavo elgesys nepa
pikt ins kitų — nesusilpnins jų 
ryžto laikytis krikščioniško ke
lio ir grįžti į patogesnį, daugu
mos pripažįstamą pagoniškąjį. Ti
kinčiųjų šeimoje — kas leistina, 
kas ne, nulemia ne privatus įsi
t ikinimas, o meilė tos šeimos 
nariams, supran tan t jų apribo
j imus ir paaukojant kokį savo 
malonumą ar patogumą, jei to 
reikia, kad kitam būtų lengviau 
la ikyt is Kr i s t aus . Mes visi 
tu r ime dalį atsakomybės dėl 
vienas kito išganymo. 

Pagaliau visuomeninė gerovė 
lėmė ir žydų tikėjimo įstatymus 
dėl raupsuotųjų laikysenos, apie 
kurią girdime šio sekmadienio 
pirmame skaitinyje iš Kunigų 
knygos (13:1-2, 45^16). Šiandien, 
kai žinome, kad ligas, kaip 
raupsai , sukelia bakterijos ir 
tu r ime prieš jas vaistų, beveik 
nebeliko ligų, dėl kur ių išskir
t ume žmones iš visuomenės 
(nors dažnai ligos negalė savai
me ligonį atskiria nuo visuome
nės, palieka jį vienišu). Bet 
ana is laikais vienintelė apsau
ga nuo užkrečiamų ligų buvo at
skyrimas sergančiojo nuo visuo
menės. Tad t ikintysis , Dievą 
mylintis žmogus nuo mažens 
Šventrašty išmoko, ka ip anais 
l a i k a i s , a n o m i s s ą lygom i s 
Dievas įsako e lg t i s , gavus 
užkrečiamą odos ligą, pvz. raup
sus: pats žmogus k i tus įspėja 
apie savo užkrečiamą ligą ir 
gyvena atskirai , kol nepagyja. 

Bet Kristus, atėjęs į žemę, 
išmokė pasiaukojančios meilės 
t iems, kuriuos gyvenimo sun
kumai atskiria nuo sveikųjų 
visuomenės. Išmokė stipriuo-

Danutė Biodokienė 

,, baisesnis už 
branduolines bombas 

Lietuvos vyčių tautiniu šokių grupė atliko programą bankete, kuris įvyko vasario 6 d. Marti 
nique pokylių salėje. Banketo metu buvo apdovanoti labiausiai pasitarnavę vyčių organizacijai: 
Vida Gaižutytė ir Peter Kane. Nuotraukoje (iš kaires): tautinių šokių mokytoja Lidija Ringienė, 
Vida Gaižutytė, Algirdas Brazis — Vidurio Amerikos apygardos vyčių pirm., Auksė S. Kane, Peter 
Kane ir Frank Zapolis — tautinių šokių grupės vadovas. 

Nuotr. J o n o Tamulaičio 

RUSIJOS PADANGĖJE TELKIASI 
JUODI AUDROS DEBESYS 

J e l c i n a s ty lomis t r a u k i a s i 
n u o r e fo rminės pol i t ikos 

Negana daugybės kitų Jelcino 
sunkumų, dabar dar ir jo kabi 
neto ministrai, kaip žiurkės iš 
skęstančio laivo, išbėgiojo. Jų 
vietas užėmė buvę raudonieji 
biurokratai, nieko gerojo refor-
minei politikai, nei pačiai Rusi
jai nežadantys. 

Protestuodamas ir įspėdamas, 
kad Rusijos ekonomijos vairas 
nebūtų paliktas „raudonųjų 
valdytojų" rankose, jaunasis 
Rusijos finansų ministras Bori
sas G. Fiodorovas, graudu
lingais žodžiais atmetęs prez. 
Jelcino prašymą pasilikti val
džioje, pasi traukė. Fiodorovas, 
kuris valdžion atėjo padėti Jel
cinui įgyvendinti krašte Vakarų 
pavyzdžio ekonominę reformą, 
įspėja, kad ministro pirmininko 
Viktoro S. Cernomidrino ir jo 
kabineto politika veda ir prives 
kraštą prie ekonominės suirutės 
bei Ukrainos pavyzdžio nenuga
limos infliacijos. 

Pri imdamas Fiodorovo atsi
statydinimą. Jelcinas liko be 
padėjėjų, pasišventusių išvalyti 
Kremlių ir Rusiją nuo komunis
tinio gaivalo. Atsisveikindamas 
Fiodorovas kreipėsi į Jelciną: 
„Boris Nikolaijevič. Rusijoje 
įvyko ekonominis perversmas. 
Mūsų vienintelė viltis esate 
jus . 

sius ir sveikuosius priimti dalį 
silpnųjų ir sergančiųjų naštos. 
kad per juos veikianti Dievo 
dvasia visus sustiprintų. 

Aldona Zailskaitė 

KAROLIS MILKOVAITIS 

Jelcino kitas sąjungininkas, 
ekonomijos ministras Jegor Gai-
dar, iš pareigų pasitraukęs sa
vaitę anksčiau, atsisveikinda
mas pareiškė: „Reformos idėjos 
laikotarpis pasibaigė...*' 

Per paskutiniuosius 150 me
tų. Kremliaus valdovai kaitalio
jo savo politines nuotaikas, 
patikėdami valdžios vairą, tai 
Vakarų įtakoje esantiems pa-
žanguoliams, tai vel į krašto 
vidų atsigrįžusiems ir senąją 
tvarką puoselėjantiems slavofi-
lams. Dabar vėl pažangiosios po
litikos vykdytojai išgyvendina
mi iš valdžios ir niekas negali 
numatyti, kuriam laikui. 

Jelcinas stengėsi savo susirū
pinimo visuomenei neparodyti. 
J is nepasirodė televizijoje ir po 
atsisveikinimo Kremliuje su 
prezidentu Clintonu kurį laiką 
viešumoje nebuvo matomas. 

Tokio staigaus posūkio nuo 
reforminės politikos Maskva ne
matė nuo 1990 metų, kada M. 
Gorbačiovas, siekdamas užsiti
krinti kariuomenės ir KGB 
užnugarį, nusigrįžo nuo peres-
troikos reformų. 

Paskiausias Jelcino posūkis 
prasidėjo su gruodžio mėnesį 
įvykusiais parlamento rinki
mais, kuriuose komunistai ir 
Zirinovskio kraštutiniai nacio
nalistai nugalėjo Jelcino vado
vaujamus reformininkus ir lai
mėjo daugumą. Jelcinas laips
niškai pradėjo atsisakyti „kapi
talistinės" reformų politikos. 

kas privedė prie, Vakarų pusėn 
vairuojančių, jo padėjėjų ir 
patarėjų pasi t raukimo iš vy
riausybės. 

Dabar Jelcino trys pagrin
diniai ekonominės politikos 
patarėjai yra asmenys, kurie, 
būdami įsitikinę komunistai, 
iškilo ir užkopė milžiniškos 
komunistinės pramonės kopė
čiomis. J ie visus sunkumus 
suverčia Vakarams ir aiškina, 
kad geriausias kelias Rusiją 
išvesti iš esamos padėties yra 
gr įž t i į k o m u n i s t i n ę ūkio 
politiką. 

Kas y r a t ie naujieji t rys 
Jelcino patarėjai? Cox žinių 
agen tūra suteikia tokias žinias 
apie juos: 

Ministras pirmininkas Viktor 
Cernomidrin, buvęs aukštas ko
munist inio Gaspromo pareigū
nas, buvo 1992 m. prokomunis
tinio Vyriausiojo Sovieto prie
varta Jelcinui „priskir tas" . J is 
yra 55 metų amžiaus. 

Pirmasis ministro pavaduoto
jas Oleg Soskovets, buvęs Kara
gandos metalurginio komplekso 
viršininkas, vėliau metalurgijos 
ministras, yra 44 metų amžiaus. 

Ministro pavaduotojas Alek-
sander Zaveriuka. buvęs pieti
nės Uralo kalnų srities kolūkių 
viršininkas ir prokomunistinės 
Agrarų partijos vienas įtakin
giausių vadovų. J i s yra 53 metų 
amžiaus. 

Vienintel is kab ine te likęs 
Jelcino reforminės politikos 
šalininkas yra 38 metų amžiaus 
privatizacijos programos vykdy
tojas Anatoli Čubais. 

Kaip matome. Jelciną vyriau-

H. G. Wells mokslinės fanta
zijos apysaka, pavadin ta „Pa
sau l io k a r a s " (War of t h e 
Worlds) pasakoja apie marsiečių 
invaziją ir jos s iaubingas pa
sekmes (1953 m. iš apysakos 
buvo susuktas filmas). Visa 
mūsų planeta a ts idūrė mir
t iname pavojuje, nes jokie gink
lai nebuvo veiksmingi prieš 
užpuolėjus iš Marso. Kai j au 
atrodė, kad atėjo pasaulio pabai
ga, staiga atėjūnai patys pradėjo 
mir t i . Ne t rukus nebeliko nė 
vieno ir pavojus Žemei praėjo. 
Pasirodo, kad už visų moksli
ninkų ir karo vadų pas tangas 
kovoti su užpuolėjais buvo daug 
veiksmingesni paprasti slogos 
virusai — marsiečiai neturėjo 
jiems imuniteto, susirgo ir mirė. 

Tai , žinoma, įdomus rašytojo 
vaizduotės kūrinys ir niekas 
šiandien netiki, kad virusai 
galėtų sukelti visuotinę epi
demiją, prieš kurią nebūtų vais
tų a r kitų apsaugos priemonių. 
O vis dėlto tokia galimybė 
tebėra. 

Tai raupų virusai, kurių vie
ninteliai likę pavyzdžiai sau
gomi tik dviejose pasaulio vie
tose: Epideminių ligų kontrolės 
c e n t r e , At lan to je (JAV) ir 
V i r u s ų t y r i m o i n s t i t u t e 
Maskvoje. Baisioji raupų liga, 
v iduramžia is išskynusi apie 
puse planetos gyventojų, nesu
s t a b d o m a p l i tu s i v i s a m e 
pasaulyje iki 1970 metų, kai 
paga l i au suna ik in ta skiepų 
pagalba. Nuo to laiko nėra buvę 
susirgimų raupais ir ši žmonijos 
rykš tė laikoma išnaikinta vi
s iems la ikams. Vieninte l ia i 
gyvi raupų virusai palikti atei
t ies moks l in iams t y r i m a m s 
minėtose institucijose. 

Verta pažymėti, kad raupų vi
rusa i labai užkrečiami, pl inta 
ore, sergančiam kosint a r čiau
dint , 409c užsikrėtusiųjų mirš
ta; susirgus raupais, vaistai ne
veiksmingi. Ligos pasekmės yra 
ak lumas , plaučių uždegimas, 
inks tų sutrikimas, kūno pavir
š iaus sužalojimas. Tvir t inama, 
kad 90*£ visų žmonių netur i 
jokio imuniteto raupams ir nau

ja epidemija būtų baisesnė už 
tas, kurios nusiaubė Žemę XVI 
šimtmetyje. 

Pagal Pasaulio sveikatos or
ganizacijos nutarimą, likusieji 
raupų v i rusa i Maskvoje i r 
Atlantoje turėjo būti sunaikinti 
pernai gruodžio 31 d., bet tarp
tautinė mokslininkų sąjunga 
pradėjo protestuoti, kad virusai 
ateityje gali būti naudingi tyri
mams. Sunaikinimas sustabdy
tas. 

„Chicago Tribūne" dienraštis 
(š.m. vasario 9 d.) išspausdino 
straipsnį apie neįsivaizduojamai 
nesaugias sąlygas Maskvos Vi
rusų tyrimo insti tute, kur rau
pų virusai laikomi suirusiame, 
sename pasta te kone Maskvos 
centre, be jokios rimtesnės ap
saugos, sudėti paprastuose vir
tuviniuose šaldytuvuose. In
sti tuto pa s t a t a s stovi ša l ia 
padangų fabriko, kur iame kar
tais kyla gaisrai ir galimi spro
gimai. Paskutinį kartą labora
torijos Pasaulio sveikatos orga
nizacija tikrino 1986 m., bet nuo 
to laiko sąlygos gerokai pa
blogėjo. 

Praėjusių metų spalio mėn. 
riaušių Maskvoje metu kilo rim
ta grėsmė Insti tuto pasta tui , 
todėl jo vadovybė pasamdė 
ginkluotus sargybinius, bet da
bar vėl jo n iekas nesaugo. Nors 
yra įvesti pavojaus signalai į 
policijos būst inę, bet t ruk tų 
bent 15 min. kol policininkai in
stitutą pasiektų, o per tą laiką 
pavojingi virusai gali j au bū t i 
teroristų rankose. Rūpestį kelia 
ir Zirinovskio grasinimai bei 
kraš tut iniška laikysena (ne
reikėtų net radiacijos, jeigu 
jis panaudotų raupų virusus 
prieš Baltijos tautas!). 

Niekas neabejoja, kad raupų 
virusai baisesnis ginklas ir už 
branduolines bombas. Šimtas 
ampulių, nerūpestingai sukrau
tų dv ie juose p a p r a s t u o s e , 
sovietų gamybos šaldytuvuose, 
kur dažnai pasitaiko elektros 
sutrikimai, gali sukelti bet kam 
rūpestį. 

Tai dar vienas, daugeliui 
nežinomas, pavojus iš Maskvos. 
Be abejo, y ra ir daugiau. 

sybėje ir parlamente yra apsupę 
raudonieji vilkai ir jis greit gali 
t ap t i „buvusiu Rusijos popieri
niu t igru" . Didelę kaltės dalį už 
tai tu r i prisiimti Vakarai , nes 
atrodo, kad jie ir vėl daugiau 
kalbėjo, negu padėjo. Rusija yra 
kraštas, kurio gyventojai dar vis 
galvoja ne protu, o pilvu, ir 

Vakarams reikėjo tą pilvais 
saistomą po l i t inę t u š t u m ą 
užpildyti. 

Lietuva, žinoma, negali be 
susirūpinimo į tuos įvykius 
žiūrėti, nes raudonųjų užmačios 
jos ir ki tų Baltijos k r a š tų 
atžvilgiu y r a visiems gerai 
žinomos. 

DIEVIŠKOJI ĮSIKŪNIJIMO 
DRAMA 

VIKTORAS RIMŠELIS, MIC 

Įsikūnijimo dieviškoje dramoje visiems veikėjams, 
atseit, visiems žmonėms yra pal ikta laisvė, betgi 
neišeinanti iš to didingo ir visuotinio plano, kur nieko 
nea ts i t inka be aukščiausios Dievo valios įvykdymo. 
Todėl daug kam atrodo, kad gyvenimas vyksta, tars i 
Dievo visai nebūtų. 

Šiandien mokslininkai a t r a n d a ir skelbia, kad 
visata, sukur t i visi pasauliai, y ra panašūs į begalinį 
kompiuterį , kuriame yra sukur t a daugybė programų, 
tvarkomų begalinės išminties. Betgi tos išminties 
mokslininkai nedrįsta pavadint i Dievu, nes šiandien 
Dievo vardas nėra populiarus. Je i toliau nagrinėsime, 
kas vyksta mūsų pasaulyje, ta i a trasime, kad Dievas 
savo sukurtoje žemėje y ra praradęs visas teises. Šios 
žemės retesnius, keistus įvykius žmonės laiko tik ka ip 
„gamtos motinėlės" išdaigomis. Tautų valdovai nieko 
nesako, jei kas Dievą ir Jo Sūnų viešai išniekina, keikia 
ir visaip piktžodžiauja. Viešose mokyklose negalima 
pagarbiai Dievo vardo paminėti. Teismai keliami tiems, 
kurie mokyklose meldžiasi į Dievą, kaip į savo Tėvą. 
Kryžiaus ženklas daugybei žmonių yra papiktinimas, 
nes šėtonui ir jo tarnams yra žmonijos atpirkimo ženklas. 
Dangaus gyventojams prisikėlusio Kristaus iš numiru
siųjų penkios Žaizdos visiems amžiams yra pr iminimas 
ir liudijimas, kaip Kristus žmoniją atpirko. Šėtonas betgi 

tų ženklų ir kryžiaus negali pakęsti. Jei visa tai apsvars
tysime, tie įvykiai mums primins apie danguje įvykusią 
ta rp angelų kovą, kuri vyksta taip pat čia žemėje toje 
pačioje Įsikūnijimo dieviškoje dramoje. 

Kažin, ar visi tikintieji žino, ką jie iš Kristaus, Jo 
nuopelnų, kančios ir mirties gavo? Visi pakrikštytieji 
vadinami krikščionimis. Tai kas gi atsitinka, kai žmo
gus tampa krikščionis? Kristus paskutinėje savo kalboje 
apaštalams aiškino, kad J i s yra tikrasis vynmedis, o jie 
vynmedžio šakelės. Jis sako: „Pasilikite manyje, tai ir 
aš jumyse pasiliksiu" (Jn. 15, 4). Apaštalai tada supra
to, kad jų Mokytojas kalba apie dieviškąją gyvybę, kurią 
jie jau yra gavę. Tai yra Dievo malonė, Dievo antgamtinė 
gyvybė, kuri y ra atnešta iš neprieinamos šviesos. Apie 
dievišką gyvenimą Kristus yra kalbėjęs gana dažnai. 
Būdingas Viešpaties aiškinimas buvo, kai Jis lankėsi 
pas samariečius. Samarietei prie Jokūbo šulinio Jis taip 
kalbėjo: „Kiekvienas, kas geria šitą vandenį, ir vėl trokš. 
O kas gers vandenį, kurį aš duosiu, tas nebetrokš per 
amžius, ir vanduo, kurį j am duosiu, taps versme van
dens, trykštančio į amžinąjį gyvenimą" (Jn. 4, 13). 
Amžinasis gyvenimas, kurį Jis pažadėjo savo sekėjams. 
tai ir yra dieviškasis gyvenimas, — dieviškoji gyvybė. 

Gyvybė reiškiasi per vadinamąjį imanentinį 
judėjimą — per vidinį judėjimą. Mes čia galime kalbėti 
apie gražiųjų gėlių vidinį judėjimą — jų augimą. 
žydėjimą ir t.t. Galime kalbėti apie gyvylių vidinį ir 
kitokį judėjimą, apie žmogaus sielą ir jos judėjmą per 
proto pažinimą, apie valios judėjimą per meilę ir 
neapykantą. Ryškiausiai sielos judėjmas apsireiškia per 
vaizduotę, kuri gali nuo žemės per vieną momentą per
sikelti į visus žvaigždynus ir paruošti vaizdus protui. 
sielos dvasiniam pajudėjimui, pažinimui. 

Dieviška gyvybė žmogaus sieloje reiškiasi ant
gamtinių tiesų pažinimu. Tai y ra toks pa ts pažinimas, 
kurį Dievas tu r i , bet t ik ne toks tobulas. Tas dieviškas 
pažinimas pagimdo Dievo mei lę , apie kur i ą iš 
apreiškimo žinome, jog Dievas y ra meilė. ..Dievas y ra 
meilė, ir kas pasilieka meilėje, t a s pasilieka Dievuje, 
ir Dievas pasilieka j a m e " (Un . 4, 16). Iš čia prasideda 
žmogaus sieloje dieviškasis gyvenimas, kuris vyksta i r 
tobulėja su Šventosios Dvasios veikimu. Su dieviškomis 
dorybėmis žmogaus sieloje išauga visas dieviškos 
gyvybės organizmas, kurio pasaulis nepažįsta ir nenori 
jo priimti, kaip nepriėmė paties Jėzaus, pasaulio sukū
rėjo. Žmogus su dieviška gyvybe yra kaip Kristus, t u r į s 
jungtį savo prigimties su dieviška prigimtimi. Todėl Šv. 
Povilas sako, kad mes su Dievybe esame giminės (Apd. 
17, 28-29). 

Visi, kurie nėra Dievo priešai, yra J o giminės, o J o 
priešai yra t ie, kurie nepaiso Jo valios, neklauso Jo Sū
naus mokslo, nevykdo Jo įsakymų. Trumpai t a r i an t , 
giminystę su Dievu praranda jie per nuodėmę. Dievišką 
gyvybę mes saugome trapiuose induose, kaip šv. Povilas 
sako. Ji yra nuola t in iame pavojuje dėl kūno silpnybės, 
dėl pasaulio pagedusios aplinkos ir dėl šėtono, dėl kurio 
šv. Petras perspėja t ikinčiuosius: „Budėkite blaivūs, 
budėkite! Jūsų priešas velnias, kaip riaumojantis liū
tas, slankioja aplinkui, tykodamas ką praryti. Pasi
priešinkite j a m tvir tu t ikėj imu" ( lPt . 5, 8-9). Je igu 
Viešpats Jėzus buvo gundomas, tai ir mes visi esame 
šėtono gundomi. J is mums rodo pasaulio garbę, kurios 
per visą gyvenimą žmonės siekia, ir vis jiems jos per 
maža, žadina tu r tų troškimą, kuriuos rūdys ir kandys 
šioje žemėje suėda. J is viską neigia, ką Dievo Sūnus 
pasauliui paskelbė. J i s tyko visais būdais sunaik in t i 

žmoguje dievišką gyvybę. Šėtonas negali prisiartinti prie 
Kristaus ir Jį nužudyti , panašiai kaip buvo nužudytas 
J i s ant Kalvarijos kalno. Bet jis žino, kad Dievas veikia 
per savo žmones. Taigi ir šėtonas veikia per žmones. J is 
gundo visus Kr is taus atpirktuosius. J a m svarbu žmo
guje sunaikinti Dievo gyvybę. J am tai pasiseka įvykdyti 
per patį žmogų, kai jame įvyksta nuodėmė. Per nuodėmę 
mes prarandame dievišką gyvenimą ir sunaikiname tą 
dievišką organizmą, su kuriuo tu r ime įeiti į amžinybę. 
Todėl labai svarbu tą gyvybę saugoti ir tobulinti šioje 
žemėje, nes ir Kristus to reikalauja: „Būkite tokie tobuli, 
kaip ir jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas" (Mt. 5,48). 

Mūsų gyvenimas šioje žemėje y ra labai t rumpas ir 
y ra duotas tik pasiruošimui įeiti į amžinybę. Kristus 
tikruoju gyvenimu laiko tą gyvenimą, kuris ateina per 
Jį ir tęsiasi amžinybėje. „Aš esu prisikėlimas ir 
gyvenimas. Kas tiki mane, — nors ir numirtų, bus gyvas. 
Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane , neragaus mir
t ies per amžius" (Jn. 11. 25-26). Šitie Kristaus žo-
džiai.nors tar t i žemėje, yra jie atėję iš amžinybės, iš 
Dievo Sūnaus, per kurį visa yra sukur ta . Čia Kristus 
kalba kaip visos kūrybos atnaujintojas. Pasaulio atkū
rimas ir atnaujinimas dar nepasibaigė su Kristaus 
prisikėlimu iš numirusiųjų. Žmogaus kūno atpirkimas 
vis dar vyksta, nes kūnas yra mirt ingas. Nemirtinga 
siela, gavusi dievišką gyvybę, laukia kūno prisikėlimo. 
„Juk mes žinome, kad visa kurija iki šiol tebedūsauja 
ir tebesikankina. Ir ne tik ji, bet ir mes patys, kurie 
tur ime dvasios pradmenis, — ir mes dejuojame, 
laukdami įsūnijimo ir mūsų kūno atpirkimo" (Rom. 8, 
22-23). 

(Bus daugiau) 

i > 
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DAR APIE „SOCIAL SECURITY" 
DRAUDIMĄ 

„Sočiai Security" valstybinė 
apdrauda garantuoja pajamas 
visiems Amerikos gyventojams: 
vyrams, moterims ir vaikams. 
Šią apdraudos programą įsteigė 
prezidentas Franklin D. Roose-
veltas, pasirašydamas Sočiai 
Security aktą (įstatymą* 1935 
metais rugpjūčio 14 d. 

Pradžioje, kai ..Sočiai Securi
ty" apdrauda buvo įvesta, ji 
mokėjo - garantavo pajamas, tik 
pensijon išėjusiems darbinin
kams. Prieš įvedant ..Sočiai 
Security". tik labai turtingi į 
pensiją išėję žmonės, turėjo pa
jamas iš savo sukauptų turtų, o 
paprastai žmonės turėjo ten
kintis savo santaupų ištekliais. 
Per metų metus ši apdrauda, 
keičiantis laikams ir gyvenimo 
būdui, buvo keičiama — tobuli
nama, plečiama. Ir šios ap
draudos universalumas padarė, 
kad ..Sočiai Security'' yra 
vienas sėkmingiausių apdrau
dos planų Amerikoje. 

Moteris — darbas ir Sočiai 
Security apdrauda 

Kaip minėjome, pradžioje 
..Sočiai Security" mokėjo pensi
jas tik darbininkams. Vėliau, 
kada paaiškėjo, kad moterys, 
dirbdamos namuose ir augin-
damos šeimas, netiesioginiai 
prisideda prie krašto ekono
mijos, ši apdrauda buvo pra
plėsta ir pensijos buvo mokamos 
darbininkų žmonoms bei naš
lėms. Šiandieną, kada moteriai 
suteikiamos lygios teisės į 
darbą, kada keičiasi moters rolė 
krašto ekonomijoje, ..Sočiai 
Security" apdrauda irgi keičia 
savo išmokas ir prisitaiko šių 
laiku reikalavimams. Todėl mo
terys turėtų žinoti ..Sočiai Se
curity" apdraudos įstatymus, 
kurie taikomi tiktai joms". 

Moteris, kuri dirba Amerikos 
darbo rinkoje didžiąją dalį savo 
gyvenimo, gali gauti visus 
..Sočiai Security" mokėjimus 
'benefitsK Ji taip. kaip ir vyras, 
visą Soc.Sec. pensiją gauna, su
laukusi 65 metų, o sumažintą — 
jei išeina į ankstyvą pensiją, 
sulaukusi 62 metus. Moteris tą 
pensiją gauna, ko! ji yra gyva, 
o, kylant infliacijai, kyla ir pen
sijos dydis. 

Soc.Soc. pensijos dydis remiasi 
žmogaus uždarbio didumu per jo 
gyvenime išdirbtą laiką. Mote
rų, kurios turėjo nutraukti 
darbą, kad galėtų auginti šeimą 
ar dėl kitų priežasčių, pensijų 
išmokos atitinkamai yra suma
žinamos. Asmuo, išdirbęs ir 
mokėjęs į Soc.Sec. apdrauda 10 
metų, kad ir labai mažai uždir
bęs, gali gauti minimalinę pen
siją. Moteris, kuri turėjo per
traukti darbą, už kiekvieną lai
kotarpį, kada ji nedirbo, ne
gauna užskaitų. Tie nedarbo 
metai Soc.Sec. yra žymimi 
„nulio metais" (be uždarbio). 
Tokie be uždarbio metai suma
žina moters pensijos išmokas. 
Dalinis darbas, ar mažai apmo
kamas darbas, irgi sumažina 
pensijos dydį. 

Ištekėjusi moteris 

Ištekėjusios moters Soc.Sec. 
išmokos yra apskaičiuojamos, 
remiantis uždirbtais darbe pi
nigais. Moterys, kurios lieka 
namuose ir augina vaikus, 
rūpinasi šeima, negauna jokių 
Soc.Sec. užskaitų. Tačiau to
kioms moterims, kurios nu
sprendė likti namuose ir 
rūpintis šeima, Soc.Sec. drau
dimas suteikia žmonos pensiją. 
Kai Soc.Sec. turintis vyras išei

na į pensiją, jo žmona, nors ji ir 
niekada nedirbo, gauna 50% vy
ro Soc.Sec. pensijos. Taigi 
vedusių pora gauna pusantro 
karto daugiau, negu viengun
gis. Kad tai gautų, žmona turi 
būti mažiausiai 62 metų arba 
auginti vaiką, kuris yra jau
nesnis, negu 16 metų. Jei žmona 
yra dirbusi visą laiką, ji gaus 
pensiją pagal savo išdirbtą laiką 
ir įmokėtus pinigus. Jei žmonos 
pensija bus didesnė, negu 509c 
jos vyro pensijos, ji gaus tikrai 
savo uždirbtą pensiją. Jei 
žmonos pensija yra mažesnė 
negu 50% vyro pensijos, ji gaus 
savo pensiją ir bus pridėta dalis 
iš vyro įmokų, kad susidarytų 
50% vyro pensijos suma. 

Ištekėjusios moters pensijon 
išėjimo galimybės 

Ištekėjusi moteris, kuri turi 
užsidirbusi savo pačios 
jskaitus, turi taip pat kai kurių 
pasirinkimų išeiti į pensiją. 
Pvz., vyras dirba ir, sulaukęs 65 
metų amžiaus, dėl savo uždarbio 
nutaria, kad dar neims pensijos. 
Arba vyras yra jaunesnis negu 
žmona ir ji turi teisę į Soc.Sec. 
pensiją išeiti anksčiau, nei jis. 
Abiem atvejais žmona gali išei
ti į pensiją, remiantis jos pačios 
uždarbiu. Kai į pensiją išeis ir 
vyras, ji gali pradėti imti vyro 
pensiją, jei ta yra didesnė. Tas 
pat taikintina ir vyrui, kuris, 
išeidamas į pensiją, naudojasi 
savo ir žmonos pensijų įmoko
mis. 

Našlės ir Sočiai Security 
pajamos 

Soc. Sec. pensiją gavusio vyro 
našlė, jei ji yra 65 metų, gauna 
vyro pensiją. Jei našlė yra 60-64 
metų, ji gaus sumažintą vyro 
pensiją. Jei našlė išeis į pensiją 
60 metų. tai ji gaus 7VA% miru
sio vyro pensijos. Juo vėliau ji 
išeis į pensiją, tuo mažesnis bus 
sumažinimas. Pagal 1994 metu 
įstatymus, vyrui mirus, našlė 
gauna 255 dol. vienkartinę pa
šalpą. 

Našlė, kuri augina vaikus iki 
16 metų, ar invalidus iki 22 
metų, gauna mirusio vyro pilną 
pensiją, nepaisant, kokio am
žiaus ji būtų. Jei miršta tėvas, 
vaikai gauna Soc.Sec. pašalpas 
iki jiems sueina 18 metų. Jei 
jauna našlė išteka, ji gali pra
rasti mirusio vyro pensiją, bet 
vaikai pašalpas gaus, kol jiems 
sueis 18 metų, nepaisant 
motinos vedybų. 

Našlės, kurios išteka, sulau 
kusios 60 metų, ar vyresnės (su 
vaikais, ar be jų), atėjus laikui, 
gali gauti pirmo vyro pensiją be 
jokio sumažinimo. Jei ištekėju
sios našlės naujas vyras gauna 
Soc.Sec. pensiją, ji gali gauti 
žmonos Soc.Sec. pensiją, re
miantis jo pensija (jei ji būtų di
desnė), arba ji gali gauti našlės 
pensiją, remiantis pirmojo vyro 
Soc.Sec. Bet ji negali gauti 
abiejų pensijų. Našlės, ištekė
damos jaunesnės negu 60 metų, 
praranda našlės Soc.Sec. pen
siją. Naš l ė , kuri yra 
nepagydoma invalidė, gali gauti 
visą pensiją, sulaukusi 50 metų. 

Išs iskyrusi moteris 

12 d. pakyla nuo 50% iki 100%, kai 
vyras miršta. Skyrybos, jei mo-
teris neišteka, tai neturi jokios 
įtakos j Soc.Sec. išmokas. Kad 
išsiskyrusi moteris užtikrintų 
savo Soc.Sec. išmokas, ji turi 
žinoti buvusio vyro Soc.Sec. 
duomenis, kiek jis uždirbo ir 
koks yra jo Soc.Sec. numeris. 

Moterys, Sočiai Security 
ir valstybinė tarnyba 

Jei moteris gauna pensiją, 
kaip federalinės valdžios, valsti
jos ar vietinės vadžios tarnauto
ja ir neturi Soc.Sec., jos gau
nama, kaip žmonos ar našlės 
Soc.Sec. pensija, bus sumažinta. 
Tai tinka ir vyrams, kurie gau
na valdžios pensiją. Tai yra va
dinama „Government Pension 
Offset". Suma kuri yra lygi 2/3 
jūsų valdžios mokamos pensijos 
bus atimama iš jūsų Soc.Sec. 
žmonos ar našlės pensijos. Jūs 
galite gauti iš Soc.Sec. tik tą 
sumą pensijos, kuri viršija 2/3 
jūsų gaunamos federalinės val
džios pensijos sumos. Tai pap
rastai būna didesnė suma ir mo
terys tuo būdu praranda teisę į 

pensiją. Ši taisyklė ne
taikoma asmenims, kurie turėjo 
teisę gauti Soc.Sec. pensiją prieš 
1978 metus. Taip pat asmenims, 
kurie turėjo teisę į valdžios pen
sijas prieš 1984 metus, gali būti 
padarytos išimtys. Norėdami 
gauti daugiau informacijų apie 
valdžios pensijas, kreipkitės į 
valdžios tarnautojų pensininkų 
unijos atstovą (retired govern-
ment vvorker's union represen-
tative) arba į Soc.Sec. adminis
traciją. Galima skambinti 24 
vai. paroje neapmokamu telefo
nu 1-800-772-1213, įkalbant 
jums rūpimą klausimą į auto
matą, jei norite kalbėti su tar
nautoju, tai skambinkite darbo 
dienomis nuo 7 vai. ryto iki 7 
vai. vakaro. 

Medicare 

Soc.Sec. pensijas gauną 
asmenys, jų žmonos/vyrai, ar 
buvę žmonos/vyrai, turi teisę į 
Medicare, kai jie sulaukia 65 
metų, ar tampa invalidais. Ligo
ninės Medicare dalis (Part A> 
yra užmokama valdžios, Part B 
Medicare apdrauda jūs gaunat, 
užsirašę ir mokėdami mėnesi
nius mokėjimus. Dėl platesnės 
informacijos apie Medicare. 
skambinkite savo vietinei 
Soc.Sec. įstaigai. Reikia atkreip
ti dėmesį, kad 1990 metais 
NSCS (National Council of 
Senior Citizens), kartu su jai 
priklausančiomis pensininkų ir 
moterų organizacijomis, iš
kovojo, ir buvo priimtas įsta
tymas, kad Medicare užmoka už 
krūtų peršvietimą — „mammo-
grams". Moterys, (kurios turi 
Medicare) yra raginamos tuo pa
sinaudoti. 

J e i moterys pakeičia 
pavardę 

Yra labai svarbu, kad Soc.Sec. 
dokumentuose dirbančiųjų ir jų 
šeimos narių pavardės būtų 
teisingos. Jei moteris pakeičia 
pavardę ištekėdama ar dėl kitų 
priežasčių, tai reikalinga bū
tinai pranešti Soc.Sec. įstaigai. 
Kitaip jos uždarbis gali būti 

Išsiskyrusi moteris, kuri 
neištekėjo antrą kartą, gauna 
buvusio vyro pensiją, jei jie 
išgyveno vedybose mažiausiai 
10 metų. Išmokos yra lygiai 
tokios pat, lyg jie būtų vedę. 
Kaip iš tekėjus ia i , taip ir 
išsiskyrusiai moteriai pensija 

neuiskaitytas arba užskaitytas 
kitur. Nėra reikalo Soc.Sec. 
įstaigai pranešti apie vedybas, 
jei pavarde nesikeičia. Pavardės 
pakeitimo formos gaunamos 
Soc.Sec. įstaigoje. 

Kaip paprašyti Soc.Sec. 
pensijos 

Reikia prašyti 3 mėnesius, 
prieš išeinant į pensiją. Prašant 
našlės pensijos, svarbu tai 
padaryti laiku, nes gali negauti 
išmokų už laiką prieš prašymo 
datą. Taip pat atminkite, kad 
mirusio vyro Soc.Sec. pensijos 
čekis už mėnesį, kai jis mirė, 
turi būti grąžintas. Kad suži
notumėte, kur yra jūsų vietinė 
Soc.Sec. įstaiga, žiūrėkite telef. 
knygoje skyriuje „United States 
Government offices" arba skam
binkite — teiraukitės telef. 
1-800-772-1213. 

Prašant Soc.Sec. pensijos, 
tur i te turėti savo Soc.Sec. 
numerį, mirusiojo Soc.Sec. 
numerį, taip pat įrodymą, kad 
buvote už jo ištekėjusi (vedybų 
metrikus, ar liudijimą) gimimo 
metrikus ar kitą amžiaus įro
dymo dokumentą. Prašantieji 
turėtų į Soc.Sec. įstaigą atsi
nešti čekių ar taupymo knygu
tę, kad pensijos čekius būtų 
galima siųsti tiesiog į banką. 
Tai yra saugiausias būdas gauti 
pensiją. Jūs galite prašyti, kad 
pensijos čekiai būtų siunčiami 
jums į namus, bet National 
Council of Senior Citizens labai 
rekomenduoja ir pataria sau
gumo dėlei Soc.Sec. pensijos 
čekius siųsti tiesiog į jūsų banko 
sąskaitą. 

Namų ruošos darbininkai/ės 
ir Soc.Sec. 

Tarnaitės, virėjos/ai, skal
bėjos/ai, valytojai, vaikų auklės, 
ir kiti asmenys, kurie dirba kito 
asmens namuose, turėtų turėti 
Soc.Sec. mokėjimus atskaito
mus automatiškai iš jų čekių, 
kaip ir visų kitų darbininkų. Iš 
namų ruošos darbininkų, kurie 
uždirba daugiau nei minimalų 
atlyginimą, įstatymu yra rei
kalaujama mokėti Soc.Sec. mo
kesčius, to paties reikalaujama 
ir iš darbdavio. Jei tie mokesčiai 
yra nemokami, darbininkas ne
gaus pensijos ar invalido pašal
pos. Darbdaviai, kurie nemoka 
šių mokesčių, gali būti bau
džiami. Darbdaviai, kurie sam
do namų ruošos darbininkus, 
turėtų susirišti su vietine 
Soc.Sec. įstaiga ir paprašyti 
„Sočiai Security and Your 
Household Employee" knygelės. 

Papildoma šalpa 
(Supplement security income) 

Papildoma šalpa-SSI, yra val
džios mokamas priedinis mokė
jimas, kurį tvarko Soc.Sec. ad
ministracija. Šis priedinis mo
kėjimas yra skiriamas akliems, 
invalidams, asmenims, kurie 
negali gauti Soc.Sec. pensijos, 
arba tiems, kurie gauna labai 
mažą pensiją. Jeigu esate per 65 
metų, esate aklas, ar invalidas 
ir jei gaunate tik 434 dolerius į 
mėnesį (vedusių pora 652 dol), 
galite prašyti priedinės pašalpos 
-SSI. 

JAU ATĖJO LAIKAS VELYKINIAMS SIUNTINIAMS 

BALTIA EXPRESS CO LTD. 
SUSSJOIAPY OF AMKR GROUP 

PREZ. VIDMANTAS RAPSYS 
PRISTATYSIME JUSU ŠVENTINIUS SIUNTINIUS LAIKU. JEi ATVESITE JUOS 
MUMS IKI VASARIO 21 D SVARO KAINA TIK $0.«f/LBS' 
SIUNTINIAI LĖKTUVU IŠSIUNČIAMI KIEKVIENĄ TREČIADIENI. 
NEPAPRASTO POPUUARUMO AMERIKIETIŠKŲ PRODUKTŲ MAISTO SIUN
TINYS TIK I M . M . 
PRAVEDAME PINIGUS DOLERIAIS PER 7 DIENAS t 
SAUGIAUSIAS KEUAS I LIETUVA. TIK PER BALTIA EXPRESS 

BALTU ttPMSS CO LTD, 17S2 W. Tttti ST., CHICAOO, IL M M 2 
PASITEIRAVIMUI NEMOKAMAS TILIFONAS I f O O SPAANAI 
mmmjjm^tmmm (1100 773-7124) 

L I E T U V O S A I D A I 
Veda KAZt BRAZDŽIONYTĖ 

Nuo trečiadienio iki penktadienio, 
8:30 v.v. — 9:00 v. v. 

Visos laidos i i VVCEV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
Willow Springs, IL. 60480. 

Tel.: (708) 839-2511. Tel.-FAX (708) 839-0870 

Priedinės pašalpos gavimas -
SSI priklauso nuo to, ką jūs 
turite ir kiek pajamų gaunate. 
Paprastai, kai gaunate SSI, 
galite gauti ir Medicaid. Kad 
gautumėte SSI, turite susirišti 
su Soc.Sec. įstaiga ir paskirti 
pasimatymą su Soc.Sec. atstovu. 
SSI čekius galima taip pat tie
sioginiai siųsti į banką. 

Moterys ir Sočiai Securi ty 
ateit is 

Iki šiol buvo kalbama apie 
moteris ir esamas Soc.Sec. 
taisykles. The National Council 
of Senior Citizens žiūri j ateitį 
ir ką ji gali atnešti moterims, 
išėjusioms į pensiją. Kai keičia
si visuomenės gyvenimo būdas, 
gali būti pasikeitimų ir Soc.Sec. 
išmokose bei taisyklėse. NCSC 
nuolat darbuojasi, kad pagerin
tų įstatymus moterų, našlių j 
naudai. Taip pat yra pasiūlymas j 
padėti ir „nulinių metų'' mote- į 
rims, kurios augina šeimas, nu
traukusios darbą ar rūpinasi 
šeimos nariais. Kanada ir dau

gelis Europos kraštų jau turi 
tokias programas. 

Naudotasi medžiaga iš 
„NCSC guide to Sočiai Security 

for women". 
Vertė ir spaudai paruošė Al

dona Šmulkštienė ir Birutė 
Jasaitienė. 
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AMERICAN TRAVEL 
SERVICE 

Jau 30 metų organizuoja grupines ir individualias keliones 
į Lietuvą ir kitus kraštus geriausiomis kainomis. 
Siūlome naują paslaugą mūsų klientams, iki kovo 31 d., 
1994 m., galite nupirkti bilietus iš Vilniaus į įvairius 
Amerikos mlsstm pačiomis pigiausiomis kainomis. Bilietai 
apmokami mūsų raštinėje, Evergreen Park ir atsiimami mūsų 
raštinėje, Vilniuje. 

New York $725.00 
CNcago $025.00 
Seattls $930.00 
Los Ang«lM $025.00 

Maloniai, sąžiningai ir profesionaliai Jus aptarnausime. 
Informacijai skambinti: 1-708-422-3000. Darbo vai.: plrmd., 
antrd., ketvirta, ir penktd. 9 v.r.—I v. p.p. Ir trsčd. 9 
v.r.—7 v. p.p. American Travel Service, 9439 8. Ked-
zie Ave., Evergreen Park, IL 60642. 

CityCenter GT-International 
PLB IR UETUVOS KULTŪROS MINISTERIJOS PAVE
DIMU OFICIALI KEUONIŲ AGENTŪRA TVARKYTI IR 
KOORDINUOTI KELIONES Į 1994 DAINŲ ŠVENTĘ LIE
TUVOJE. 

Pasinaudoti žymiai 
NEW YORK 
BOSTON 
TORONTO 
MONTREAL 
CHICAGO 
DETROIT 
WASHINGTON 

Kainos yra ablpuslnės 
kovo 3 1 , iškilus reikalui 

KVIEČIAME! 
nupigintomis lėktuvų bilietų kainomis IŠ VILNIAUS Į: 
$725.00 
$750.00 
$750.00 
$750.00 
$625.00 
$650.00 
$850.00 

. Bilietai privalo būti išrašyti ir kelionė prasidėti iki 1994 m. 
nakvoti, už viešbučius primokėti nereikia. 

MIAMI 
DALLAS 
HOUSTON 
LOS ANGELES 
SAN FRANCISCO 
VANCOUVER 

$880.00 
$880.00 
$880.00 
$928.00 
$928.00 
$980.00 

Dabar Jau galima registruotis grupinėms kelionėms: 
1. Dainų šventė — „Lietuvos Vyčiai" 29 birželio Iki 13 liepos. 
2. Dainų šventė — „Lietuvos Vyčiai" 29 birželio iki 13 liepos, Grupė „B" 
3. „Draugo" kelionė po PabaltlJb baigiant su Dainų švente Lietuvoje, 26 birželio 

Iki 12 liepos. 
4. Kelionė po Pabaltijį „A" 26 liepos iki 08 rugpjūčio. 
5. Kelionė po Pabaltijį „B" 16 rugpjūčio Iki 29 rugpjūčio. 

SIŪLOME: Mūsų Vilniaus raštinė — jūsų paslaugoms! 

Mūsų labai populiarias septynių (7), dešimties (10), ir keturiolikos dienų (14)keliones po 
Lietuvą. Prašome skambinti dėl tolimesnių informacijų. 

Atstovaujame visas akredituotas pasaulio oro linijas. Jums pageidaujant, galime išrašyti 
lėktuvo bilietus mūsų raštinėje Vilniuje. Apmokėjimas gali būti Amerikoje, arba Lietuvoje. 
Garantuojame žemiausias kainas ir užtikrintą patarnavimą. 

Visais kelionių reikalais — bilietais, atostogomis po visą pasaulį, kelionėmis laivu, traukiniu, 
lėktuvu — kviečiame kreiptis į mus ir mes maloniai ir profesionaliai aptarnausime visose 
mūsų raštinėse. 

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
9525 SOUTH 79TH AVENUE 
HICKORY HILLS, ILLINOIS 
60457 

TELEFONAI: (708) 430-7272 
TELEFAX: (708) 430-5783 

Member 

American Sociery 
of Travel Agents 

3 CNyCenterOr 
GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 37 
VILNIUS, UETUVA 

TELEFONAI: (370) 2-223-147 
2-228-184 

TELEFAJC (370) 2-228-149 

ss micllancl Padarai 
Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 VVEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

EEE 
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KGB ARCHYVAS 
ARVYDAS JUOZAS 

STARKAUSKAS 

Sis straipsnis buvo išspaus- Iš tų dokumentų gali būti sufor-
dintas „Lietuvos aide", š.m. 
sausio 26 d. J j čia ištisai per-
spausdiname, nes manome, 
kad vertas platesnio išeivijos 
skaitytojų dėmesio. 

Buvęs KGB archyvas — be 
abejonės, pats kruviniausias ar
chyvas Lietuvoje. Per 50 okupa
cijos metų sovietai negailestin
gai fiziškai naikino Lietuvos 
žmones, ne mažiau luošino dva
siškai. Komunistų, vadovauja
mų Sniečkaus, pasirinktas ne 
tiek Lietuvos rusifikavimas, 
kiek sovietizavimas buvo vyk
domas pačiomis brutaliausiomis 
— priemonėmis, jungtinėmis 
komunistų partijos ir NKVD-
KGB jėgomis. Kiek visas tas 
juodas darbas atsispindi KGB 
archyvo dokumentuose? 

Visose trijose Baltijos šalyse 
KGB archyvu dalis liko, mūsiš
kė kur kas gausesnė. NVS res
publikų ir daugelio buvusių 
„socialistinių šalių" visuomenė 
prie saugumo archyvų visai ne
priėjo, nes ten dažniausiai liko 
dirbti tie patys žmonės (išimtis 
— tik Vokietija ir Čekija). Mūsų 
archyvininkė Nijolė Gaškaitė 
dalyvavo konferencijose genoci
do ir KGB klausimais Sofijoje, 
Maskvoje, Kijeve; susirinkę šių 
klausimų žinovai tebuvo matę 
vieną kita originalų KGB doku
mentą. Ponia Nijolė buvo vie
nintelė iš gausaus — šimtų 
žmonių — būrio, galėjusi paaiš
kinti KGB veiklos ne tik dvasią, 
bet ir techniką. 

Kiek galima tikėti KGB doku
mentais? Be abejo, juos reikia 
vertinti kritiškai, nors nė vieno 
tikro falsifikato nesame radę. 
Kagėbistai, rašydami savo raš
tus, tikrai negalvojo, kad juos 
skaitys dar kas nors be jų pačių. 
Didžiuma dokumentų turi grifą 
„soveršenno sekretno", kai kurie 
„lično". Todėl jie gana atviri ir 
kartu pilni tų pačių ydų, kurios 
buvo būdingos visai sovietinei 
sistemai — ideologijos, prieši
ninkų niekinimo, savo nuopel
nų išpūtimo. Daug kas doku
mentuose nutylima arba nusa
koma neutraliais žodžiais, 
pavyzdžiui, klaikūs kankinimai 
vadinami „aktyviu tardymu". 

Kodėl Lietuva gavo palyginti 
gausius KGB archyvus? Pirma, 
Lietuva kartu su Vakarų Ukrai
na smarkiausiai priešinosi oku
pantams, vadinasi, ir to prieši
nimosi dokumentų yra gausu. 
Antra, buvo reikšmingas ir p. 
Ozolo bei kitų organizuotas 
KGB rūmų saugojimas. Ar
chyvams išlikti padėjo ir dalies 
kagėbistų demoralizacija bei 
pakrikimas, ypač po Sausio 13. 
Galima spėti, kad vienas kitas 
kagėbistas kai ką darė ir įsiteik
damas naujai valdžiai arba 
turėjo šiokį tokį istoriografinį 
supratimą apie šių dokumentų 
svarbą. Šiaip ar taip, mes turi
me didelę vertybę, tik sugebėki
me ją išsaugoti ir naudoti. įnir
tingos ir, sakyčiau, su protu 
prasilenkiančios LDDP pastan
gos Genocido ir rezistencijos 
tyrimo centro vadovu paskirti 
savo statytinį gresia dideliais 
pavojais. 

Archyvo sudėtis 

Archyvą suformavo trys šalti
niai. Pirmas — iš pačių KGB 
archyvininkų: tai darė vad. 10 
skyrius, 1991 metais turėjęs 35 
darbuotojus, iš jų 13 buvo KGB 
kadriniai, kiti — laisvai sam
domi. Be baudžiamųjų, spec. pa 
tikrinimo ir filtracinių bylų, 
jame yra 12 fondų, kuriuos su 
darė įvairių KGB skyrių sufor 
muotos bylos. Iš viso šioje ar 
chyvo dalyje yra apie 300,000 
įvairių bylų tomų. 

Antras archyvo šaltinis -
KGB pastato kabinetuose (jų 
buvo apie 300) rasti dokumen 
tai, daugiausia naujesnių laikų. 

muota apie 10-12 tūkstančių 
bylų (bylos dažnai būna ne 
vieno tomo; didžiausia iš man 
žinomų turėjo 77 tomus). 

Trečia archyvo dalis — iš 
rajonų ir KGB medicinos įstai
gų (Palangos KGB sanatorijos 
bei KGB poliklinikos ir ligoni
nės) suvežti dokumentai. Jų gali 
būti apie 20,000 bylų, iš jų apie 
10,000 — medicinos. 

Suformuotame archyve dau
giausia buvo jau pabaigtos 
bylos. Teisybė, 10 skyriuje, 
kuris tvarkė archyvą, buvo ir 
„veikiančių" dokumentų. Jame, 
tarkime, buvo ne tik archyvinių 
agentų bylos ir kartotekos, bet 
ir veikiančių agentų kartotekos. 
Taigi 10 skyrius dirbo ne vien 
archyvinį darbą. 

Didžiąją archyvo dalį sudaro 
baudžiamosios, filtracinės ir 
spec. patikrinimo bylos. Bau
džiamųjų bylų tomų su bylomis 
palydovėmis — stebimosiomis, 
turtinėmis, kalinio — yra apie 
200,000; teista apie 80,000 
žmonių. Įvairių tyrinėtojų ma
noma, kad buvo teisti ir 
lageriuose bei kalėjimuose 
sėdėjo apie 150-120 tūkstančių 
Lietuvos žmonių. Kaip yra iš 
tikro? Dalies teistųjų žmonių 
bylų KGB archyve nėra. Ne 
visos bylos yra tų, kuriuos teisė 
karo tribunolas. Nėra dalies 
bylų tų žmonių, kurie be teismo 
1944-1945 metais buvo išvežti j 
lagerius, (kiti, nesulaukę teis
mo, net ir žuvo). Dalis žmonių, 
nesugebėjus įrodyti jų ryšių su 
partizanais, buvo teisiami pagal 
kriminalinius straipsnius — kad 
ir už pyliavų nemokėjimą. Mano 
nuomone, SSSR kalėjimuose ir 
lageriuose už politinius įsitiki
nimus galėjo sėdėti apie 120-140 
tūkstančių. 

Antra pagal gausumą katego
rija — 40,000 — yra spec. patikri
nimo bylos. Jos daugiausia ves
tos norintiems išvykti į užsienį: 
tikrindavo visą giminę, įskai
tant senelius, kurių mirtys bū
davo nustatomos kad ir iš kapų 
paminklų užrašų. 

Trečioji gausi grupė — apie 
30,000 — vad. filtracinės bylos. 
Jas sudarydavo žmonėms, kurie 
karo metu buvo atsidūrė užsie
nyje, daugiausia Vokietijoje, ir 
savo noru ar prievarta grąžinti 
į Lietuvą, bet prieš tai laikyti 
vad. filtraciniuose lageriuose, 
kur buvo nustatoma jų tapaty
bė. Dabar, kai VFR pradėjo 
mokėti išmokas už koncentraci
jos stovyklose būtą laiką ir už 
darbą Vokietijoje, šis fondas yra 
vertingas. 

Kitų 12 archyvo fondų (li
terinių, operatyvinių, sek
retoriato, kadrų, tardymo 
skyrių ir kt.) medžiaga nėra 
gausi — nuo kelių šimtų iki 
tūkstančio bylų, bet ji istoriniu 
požiūriu vertingiausia, nes čia 
geriausiai atsiskleidžia NKVD-

KGB veiklos dvasia ir technika, syti KGB dokumentai, kuriuose 
Nemenką vertę turi kar- nurodoma, kiek dokumentų su-

totekos, ypač visų NKVD-KGB naiku a, kiek ir kur išvežta. 10 
kadrinių darbuotojų kartoteka skyriaus viršininko papulkinin-
— kadrų įskaitos lapai. Yra kio A. Kariniausko 1990 m. ba-
gana įdomių kartotekų, pvz., tų landžio mėnesį pasirašytame 
nomenklatūrinių žmonių, kurių rašte išvardinamos išvežtos ir 
išvykų į užsienį KGB nekon- sunaikintos bylos. Rusijos ar-
troliavo. Rekordinio dydžio, chyvuose (matyt, daugiausia Ul-
tačiau neišlikusi, buvo OTO janovsko, kur Pabaltijo respubli-
kartoteka, į kurią buvo įtrauk- koms buvo pastatytas specialus 
ta 570,000 žmonių, nors kartą archyvas) buvo beveik 27000 
parašiusių laišką į užsienį, kad bylų, iš kurių gausesnės grupės 
ir į kaimyninę Lenkiją. — 4700 operatyvinių bylų ir 

Antras archyvo formavimo 16000 stribų asmens bylų. 
šaltinis — KGB pastato kabine
tuose buvusi medžiaga: nuo su
formuotų bylų iki atskirų 
skiautelių. Tai — nuolatiniai, 
„darbiniai" dokumentai (savo 
kabinetų seifuose kagėbistai 
laikė ir veikiančių agentų 
bylas). Medžiagos gausumas 
kabinete priklausė nuo to, kokio 
skyriaus kagėbistas ten sėdėjo, 
ir nuo jo nusiteikimo. Gausiau
siai dokumentų rasta 1 skyriu
je (žvalgybos). Pagal juos galima 

Bene vertingiausias — nedide
lis (100 tomų) susirašinėjimo su 
LKP CK fondas. Kai kurie to 
susirašinėjimo dokumentai yra 
likę kitose bylose, todėl galima 
teigti, kad KGB labai detaliai 
informuodavo CK, dažniausiai 
asmeniškai pirmąjį sekretorių. 

Tais pačiais metais, bet jau 
spalio 19 dieną pasirašytame 
perdavimo — perėmimo akte, 
kurį tvirtino gen. Marcinkus, 
išvardinama, kas atiduodama į 

atkurti beveik visą šio skyriaus Omsko archyvą (matyt, Ul-
darbą iki paskutinių dienų prieš janovsko archyve jau nebetilpo), 
pučą. Šiame skyriuje dirbo bene Perduota daugiau kaip 24.000 
geriausi KGB kadrai, daugelis bylų. Iš jų reikšmingiausi turė-
buvo baigę universitetą, mokan- tų būti bendri CK-KGB doku-
tys vieną ar kelias užsienio 
kalbas, nemažai maišęsi užsie
nyje; 2/3 jų — lietuviai. Šie 
išprusę žmonės numatė SSSR li
kimą ir daugelis metė savo 
darbą po Kovo 11-osios ir ypač 
po Sausio 13-osios. Jiems išėjus, 
likusieji nesugebėjo visko sunai
kinti, nors ir stengėsi — degino 
dokumentų laužus rūsyje, vos 
neuždegė pastato. Nieko neras
ta Vilniaus miesto skyriuje; 
labai nedaug „Z" skyriuje (iki 
1989 m. — 5 tarnyba), kuriam 
vadovavo pik. Baltinas, bei OP 
skyriuje (kova su organizuotu 
nusikalstamumu). 

Trečias archyvo formavimo 
šaltinis — dokumentai, suvežti 
iš rajonų ir miestų KGB skyrių. 
Iš kai kurių rajonų (Šalčininkų) 
buvo atvežtas pusmaišis nieka
lų, o iš Pakruojo — 26 maišai 
vertingiausių dokumentų. Ne 
tik dokumentų kiekis, bet ir jų 
vertė labai nevienoda — nuo vi
siškai nereikšmingų iki visą ope
ratyvinį darbą atskleidžiančių. 
Tokį didelį nevienodumą lėmė 
saugumiečių nusiteikimas, ka
rinių dalinių artumas ir, svar
biausia, tai, kiek vietinė valdžia 
ir sąjūdininkai saugumiečiams 
paliko laiko ir laisvės veikti. 
Kaune paimta daug ir vertingų 
dokumentų, nes veikta greitai 
ir ryžtingai, o Šiauliuose, nors 
durys buvo užantspauduotos, 
dokumentus sėkmingai išvogė 
pro langus. 

Kas išvežta, sunaikinta, ką 
galima susigrąžinti 

Iš visų fondų tik baudžiamųjų, 
filtracinių ir iš dalies spec. 
patikrinimo fondų bylos išliko 
nedaug nukentėjusios. Visi kiti 
fondai apnaikinti smarkiai. Jie 
„sunyko" dėl dviejų priežasčių 
— buvo sunaikinti (tikriausiai 
sudeginti I arba išvežti į Rusijos 
archyvus. 

Yra likę keli 1990 metais ra

mentai , kurių išvežta 267 
tomai. 

Po Kovo 11 archyve dir
bo atskira grupe; ji kai kuriuos 
bylų lapus išplėšdavo, o kai kur 
išpjaudavo tik tam tikras vietas, 
dažniausiai agentų pavardes. 
Kai kuriose bylose lapai pasida
rę ažūriniai — po 10-15 skylių. 
Daryta skubotai, daug kas pa
likta, o ir iš likusio teksto ga
lima suprasti, kas išimta. 

Archyvui daug pakenkė kagė
bistinis dokumentų vertės su
pratimas. Tipiškas pavyzdys — 
kunigo prof. Kemešio rankraš
čių likimas: kuklus profesorius 
neskubėjo publikuotis, ir kagė
bistai jį suimdami paėmė apie 
2000 mašinraščio lapų, tačiau 
byloje liko tik 36 — tie, kuriuose 
kalbama apie socializmą ir ko
munizmą ir kurie tapo įkalčiais. 
Kiti sunaikinti. Sunaikinti ir 
daugelio partizanų štabų doku
mentai, partizanų spauda, jei jie 
netapo kurio nors konkretaus 
žmogaus įkalčiais. 

Rusijoje yra dešimtys tūkstan
čių kalinių bylų, kurias lagerių 
operatyvininkai sudarydavo 
kiekvienam kaliniui. Šių bylų 
susigrąžinimui — kadangi jos 
saugomos vos gyvuose ar
chyvuose, kurių didelę dalį gali 

greit uždaryti - didesnių susi
tarimų nereikia. Reikia tik 
pasišventusių žmonių ir lėšų. 
Manau, kad visų šių kalinių 
bylų surinkti nepavyks ir turint 
geriausius norus, nes lageriai 

buvo išmėtyti plačiai po Rusiją 
ir Kazachiją, bet reiktų surinkti 
bylas nors iš tų lagpunktų ir 
kalėjimų, kur kalėjo mūsų gar
sieji žmonės: Vladimiro kalėji
mo (kalėjo ir mirė vyskupas Rei
nys, kalėjo premjero Merkio 
šeima, prezidentas Stulginskis, 
ministras Šilingas, Tonkūnas) 
bei Abezės lagpunktas (kalėjo ir 
mirė filosofas Karsavinas, gene
rolas Juodišius). 

Archyvas d i rba 

Šiuo metu visas KGB ar
chyvas yra buvusiame KGB 
pastate. Apie 30 žmonių jį tvar
ko ir aprašo. Numatyta 1995 
metų pradžioje jį perduoti 
Generalinei archyvų direkcijai, 
o iki tol jo priklausomybė 
dviguba — ant saugyklų dedami 
ir Generalinės archyvų direkci
jos, ir Genocido tyrimo centro 
antspaudai. Darbas vyksta ne
blogai, didelių žinybinių 
incidentų nebuvo, nors šiek tiek 
skiriasi požiūris į archyvą, ypač 
į jo naudojimą. Archyvininkai, 
kaip dažnai būna žmonėms, il
gai dirbantiems nuobodoką dar
bą, atbunka; kai kurie (anaiptol 
ne visi) į šio archyvo bylas žiūri 
kaip į plytas ar pagalius, ku
riuos tik reikia išmatuoti ir 
aprašyti. 

Pavyko sulaikyti norą (dėko
jame istorikui Antanui Šoliū-
nui) nuo baudžiamųjų bylų at
skirti bylas palydoves. Tai 
padarius, aprašymas būtų pa-
lengvėjęs, bet naudotis bylomis 
būtų buvę daug sunkiau. Gene
ralinė archyvų direkcija atmetė 
mūsų darbo grupės paruoštą 
kompiuterizuotą archyvo 
aprašymą, nors ir dabar manau, 
kad jis tyrinėtojams būtų labai 
parankus. 

Archyve yra skaitykla, kurią 
gausiai lanko buvę politiniai 
kaliniai ir jų artimieji, tyrinė
tojai. Tūkstančių tūkstančiai 
Lietuvos žmonių, vedami nepri
klausomybės vizijos, sudėjo 
galvas už Lietuvą, drauge iška
lėjo šimtus tūkstančių metų, ir 
dabar mes turime nors iš dalies 
atsilyginti jiems, dokumen
tuotai prakalbę apie herojiškus 
jų darbus ir apie jų likimą. 
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KAUNE MINĖJOME CHIRURGO 
PROF. VINCO KANAUKOS 

ŠIMTĄSIAS GIMIMO METINES 

„ S E N I O Š A L Č I O " 
N E B Ė R A 

Pagrindiniuose keturiuose 
Lietuvos laikraščiuose („Lietu
vos aide", „Respublikoje", „Lie
tuvos ryte" ir „Tiesoje") pereitų 
metų gruodžio pabaigoje nema
žai dėmesio skirta kalėdinei 
šventei, kurią gruodžio 27 d. 
Lietuvos našlaičiams suruošė 
GT International bendrovės va
dovybė, kartu su Mattu ir 
Philomene Vilučiais (iš JAV). 

Į Vilniaus koncertų ir sporto 
rūmus pasamdytais autobusais 
iš Kauno. Klaipėdos, Šiaulių, 

Panevėžio, Ukmergės, Plungės 
ir kitų vietovių suvažiavo 
tūkstantis vaikų globos namų 
auklėtinių-našlaičių, kurie buvo 
pavaišinti ir apdovanoti. Prieš 
vaišes maldą pakalbėjo Vilniaus 
arkikatedros klebonas prel. K. 
Vasiliauskas. Algis Grigas, GT 
International kelionių agentū
ros prezidentas, vaikams papa
sakojo apie Kalėdų Senelį, kad 
jis, o ne komunistinių laikų 
„Senis Šaltis" vaikus apdovano
ja Kalėdų metu. I salę atsilankė 
ir Senelis, kiekvienam našlai
čiui įteikdamas dovanų. Nebuvo 
pamiršti ir tie. kurie dėl fizinių 
ar kitų negalių nepajėgė daly
vauti šioje smagioje šventėje. 
Jiems dovanos buvo nuvežtos į 
našlaitynus. 

Tai ne pirmas kartas, kai GT 
International ir A. Grigas ap
dovanoja Lietuvos našlaičius ar
ba surengia jiems kitą malonią 
staigmeną. Jis tvirtina, kad 
jaunystėje pats patyręs daug 
vargo, kad jo motina buvusi 
našlaitė ir daug pasakojusi apie 
skaudžią našlaičių dalią, todėl 
dabar jis stengiasi vargšų 
vaikučių dienas praskaidrinti. 

T.P. 

Pereitų metų pačioje pabai
goje, gruodžio 28 d. Kauno mies
to II klinikinės ligoninės audi
torijoje susirinko Kauno medi
cinos visuomenės atstovai, dau
giausia chirurgai ir urologai, 
paminėti vieno žymiausio tar
pukario Nepriklausomos Lietu
vos chirurgo prof. Vinco Kanau-
kos šimtąsias gimimo metines. 

Pranešimą apie prof. V. Ka-
naukos gyvenimą ir veiklą 
tarpukario Nepriklausomoje 
Lietuvoje perskaitė Kauno Me
dicinos akademijos II chirur
ginės (buvusios fakultetinės 
chirurgijos) klinikos vadovas 
prof. Vytautas Zykas. Tos pačios 
klinikos docentai Juozas Babra
vičius ir Antanas Striukaitis 
perteikė buvusių prof. V. Ka-
naukos bendradarbių doc. A. 
Stropaus ir operacinės sesers 
Albinos Stonienės atsiminimus 
apie darbą prof. V. Kanaukos 
vadovaujamoje klinikoje Kaune. 

Šių eilučių autorius papasako
jo apie prof. V. Kanaukos gyve
nimą, darbą ir visuomeninę 
veiklą Amerikoje. Duomenis 
apie tai gavau iš prof. V. 
Kanaukos dukters Aldonos 
Naudžiuvienės. gyvenančios 
Čikagoje. Su Aldona Kanaukai-
te-Naudziūviene susipažinau, 
dalyvaudamas VIII Mokslo ir 
kūrybos simpoziume Čikagoje — 
Lemonte. Visa tai leido papildy-

GAMTOS MOKSLŲ SESIJA 
LKMA SUVAŽIAVIME 

KAUNE 

Š.m. birželio 5-12 d. Kaune 
įvyks XVI Lietuvių Katalikų 
Mokslų Akademijos suvažia
vimas. Prof. J. Genys buvo 
paprašytas suorganizuoti Gam
tos mokslų sekciją. Visi gamtos, 
biologijos, ekologijos ir žemės 
ūkio darbuotojai yra kviečiami 
dalyvauti ir skaityti paskaitas. 
Numatoma, kad kiekvienam 
prelegentui bus skirta apie 30 
minučių laiko. Bus prožektoriai 
skaidrėms. Maždaug penkių 
puslapių paskaitų santraukos 
bus spausdinamos suvažiavimo 
darbų tomuose. 

Paskaitų temas gali pasirinkti 
patys prelegentai, o jų pa
vadinimus prašoma pranešti 
prof. J. Geniui (AEL. University 
of Maryland. Frostburg, MD 
21532. USA: tel. 301-689-3115. 
fax: 301-689-8518) ir dr. M. Bloz-
neliui (LKMA suvažiavimo 
Organizacinis komitetas. Gim
nazijos 7 a d 211. 3000 Kaunas. 
Lithuania: tel. 22-11-54) ne 
vėliau kaip š.m. gegužės 1 d. 
Yra numatoma pranešimų auto
rius Kaune apgyvendinti Orga
nizacinio komiteto lėšomis. Tuo 
reikalu reikia kreiptis i dr. M. 
Bloznelį. 

ti ir patikslinti biografines ži
nias apie prof. V. Kanauką, o 
taip pat susidarė galimybė vidu
riniąja ir jaunesniąją Lietuvos 
chirurgų, gydytojų ir medikų 
kartą susipažinti su senokai 
(1944 m.) iš Lietuvos išvykusiu, 
bet neužmirštu, chirurgu prof. 
Vincu Kanauką. 

Minėjimo metu buvo suorga
nizuota prof. V. Kanaukos 
mokslinių darbų paroda. 
Pademonstruotas video filmas 
apie vietas, susijusias su prof. V. 
Kanaukos gyvenimu ir darbu 
Kaune. 

Vėliau Kauno Medicinos aka
demijos laikraščio dviejuose 
numeriuose buvo išspausdinti 
straipsniai apie prof. V. 
Kanauką. Paruoštas aplankas 
su faktinės medžiagos kopijomis 
apie prof. V. Kanaukos gyve
nimą ir veiklą Amerikoje ir per
duotas Medicinos ir farmacijos 
istorijos muziejui Kaune. 

Dr. V. Vaikelis 
Kauno Medicinos akademija, 

Bendrosios chirurgijos katedra 

GABUS JAUNUOLIS 
BAIGĖ MOKSLĄ 

Kieno* Kubilienės vadovaujamų vaikų globos namų auklėtiniai Vilniuje, juos aplankius GT 
International kelionių agentūros pakviestam Kalėdų Seneliui su dovanomis 

• 1835 m. sausio 31 d. Illi
nois valstija davė leidimą Čika
gai suorganizuoti savo policiją. 

• J a c o b Grimm, kurio pa
sakos žinomos visame pasau
lyje, gimė 1785 m. sausio 4 d. 
Vokietijoje. 

VYTAUTO D. KARO 
MUZIEJUS 

Kaune 1994 m. lapkričio 17 ir 
18 d. organizuoja konferenciją 
..Lietuvos karybos istorijos 
klausimai". Tai jau antroji šia 
tema konferencija; pirmoji 
įvyko 1992 m. 

Konferencijoje dalyvauti kvie
čiami mokslininkai, muzieji
ninkai, karo istorijos specialis
ta i ir k i t i . besidomintieji 
karyba. Norintieji konferenci
joje dalyvauti, prašomi rašyti 
Vytauto Didžiojo Karo Muzie 
jaus direktoriui J. Jurevičiui. 
Donelaičio 64. 3000 Kaunas. 
Lie tuva , p ranešan t tikslų 
numatomos skaityti paskaitos 
ar pranešimo pavadinmą. Kon
ferencijos tikslią datą ir vietą 
rengėjai vėliau praneš įsi
registravusiems. 

Darius Albertas Udrys. 

Darius Albertas Udrys, Arūno 
ir Rūtos (Ruzgaitės) Udrių vy
riausias sūnus, pereitų metų 
gruodžio mėnesį summa cum 
laude baigė politologijos ir vo
kiečių kalbos studijas Hillsdale 
kolegijoje. Šiuos du bakalaurus 
spėjo įsigyti per trejus su puse 
metų. 

Darius aktyviai dalyvavo 
Hillsdale bendruomenės bei stu
dentijos orkestre, reiškėsi kata
likų studentų taryboje, PRAXIS 
politinės ekonomikos klube, at
stovavo Hillsdale studentams 
Shavano Instituto seminaruose 
Colorado valstijoje ir universi
teto debatų komandoje. 

Darius yra studentas ateiti
ninkas. SAS leidinio ..Gaudea 
mus" redaktorius, šiuo metu 
Studentų ateitininkų sąjungos 
centro valdybos iždininkas. 
1992 metų vasarą dirbo patarė 
ju Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos Užsienio reikalų komi 
sijai. Taip pat organizavo pokal
bius ir talkino ekonomistui dr 
Raphael Shen. vedančiam tyri
mus Lietuvoje savo naujai kny
gai apie krašto ekonomiją. 1993 
metų pavasarį Darius lavinosi 
vokiečių kalboje Bonnos univer
sitete, išklausydamas visa se
mestrą vokiečių kalbos kursų. 
Tą vasarą jis praleido Lietuvo 
je. kur su Musmires ansambliu 
rekordavo antrą muzikinį įrašą. 

Darius yra profesionalas 
smuikininkas, studijavęs pas 
Beatriče Thorpe. Sam McClure 
ir Dan Anderson. grojęs Otelio 
Ristorante bei Hillsdale kolegi 
jos viešuose ir privačiuose ren 
giniuose. taip pat vestuvėse ir 
kitose puotose Balsą lavino pas 
Monte Long; visokeriopai prisi
dėjo prie įvairių lietuvišku va
saros stovyklų. 

Šeima, giminės bei draugai 
linki Dariui Albertui šviesios 
ateities. 

Rūta Udrien* 
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 
Informacijos Skyrius 

7311 Douglas Circle, La Paima, CA 90623 
• tel. (714) 521-8694 • fax (714) 52.-1210 

BUTAS VILNIAUS SENAMIESTYJE 

Sausio mėnesi lankiausi Lie
tuvoje, kad galėčiau įsigyti Lie
tuvos pasą ir tuomet nusipirkti 
butą. Ateityje noriu praleisti 
didesnę metų dalį Lietuvoje ir 
tam reikia savos gyvenvietės. 
Pasą gavau ir, nors buto ne
spėjau nusipirkti, pasidalinsiu 
savo patirtimi. 

PASO ĮSIGYJIMAS 

Pagal įstatymus, aš turėjau 
teisę atstatyti Lietuvos piliety
bę, nes esu lietuvių kilmės as
muo, turėjęs Lietuvos pilietybę 
ir gyvenęs Lietuvoje prieš 1940 
m. Bet visa tai reikia įrodyti. 
Tautybė ir buvusi Lietuvos pi
lietybė paprastai įrodoma gimi
mo metrikais. Man pasą gauti 
buvo sudėtingiau, nes neturiu 
gimimo metrikų ir jų nėra Lie
tuvos archyve nei Vilkaviškio 
vyskupijoje; aplamai 1938 
metais gimusių Vilkaviškyje 
metrikai dingę, gal karo metu. 
Tuomet man patarė ieškoti įro
dymų per kitus dokumentus: 
liudininkų nepriima. Kita 
išeitis, galima kreiptis į Lie
tuvos prezidentą, kad duotų pi
lietybę ir pasą išimties keliu. 
Man pasisekė pasą gauti norma
liu keliu, nes Lietuvos archyve 
rado mūsų visą šeimą, surašytą 
1942 m. gegužės mėnesį, vokie
čių okupacijos metu sudaryto 
gyventojų surašymo dokumen
tuose. Duomenyse pažymėtos vi
sų gimimo datos ir lietuvių tau
tybė. 

Deja, pilietybė nebuvo pažy
mėta. Pilietybę pasisekė įrodyti 
per Lietuvos archyvo rastus 
tėvo ir motinos santuokos met
rikus, kuriuose pažymėta, kad 
tėvas gimęs Lietuvoje, nors mo
tina gimusi Vokietijoje (per I 
pasaulinį karą jos tėvai laikinai 
pasitraukė į Rytprūsius). Pasų 
skyrius padarė teigiamą išvadą 
ir aš sumokėjau 100 Lt. valsty
binį mokestį už pagreitintą paso 
išdavimą. Tad po atkaklių pa
stangų pasą gavau. Šį įvykį pa
žymėti ir juo pasidžiaugti dova
nojau draugams, giminėms ir 
pasų skyriaus bei archyvų dar
buotojams bilietus į baletą,Bo
rneo ir Džuljetą", kurio pastaty
mas buvo ypač geras. 

Pilietybės įstatymo pritaiky
me yra neaiškumų. Pavyzdžiui, 
mano vieną draugą, kuris yra 
gimęs Lietuvoje 1942 m., pasų 
skyrius sausio mėnesį informa
vo, kad jis gali pilietybę ir pasą 
gauti tik išimties keliu per Lie
tuvos prezidentą. Pagal 1993 m. 
gruodžio 7 d.. įstatymo pakei
timą, kuris suteikė galimybę 
pilietybę atstatyti vaikams, jis 
tai turėjo galėti pasiekti per 
savo lietuvius tėvus, nebent jie 
būtų turėję atstatyti Lietuvos 
pilietybę prieš jį. Norėčiau ma
nyti, kad mano ir kitų vaikai 
galės gauti pilietybę ir pasą per 
savo tėvus. 

Ieškom buto Vilniaus 
senamiestyje 

Kaip daugelis kitų, noriu nu
sipirkti butą Vilniaus senamies
tyje, kol dar yra galimybė. Ten 
aplinką supa architektūriniai 
paminklai; iš ten daug ką gali
ma pasiekti pėsčiomis. Jau ne
mažai mūsiškių yra įsigiję bu
tus senamiestyje ir centre. Pa
vyzdžiui Rūdininkų ir Karmeli
tų gatvių apylinkėje prie Jauni
mo teatro yra butus įsigiję ke
lios užsienio lietuvių šeimos. 
Vieni ten gyvena pastoviai ir 
dirba Lietuvoje, kiti žada daž
niau apsilankyti; pastarieji yra 
įsigiję butus kartu su draugais, 
gyvens juose pasimainydami. 

Vilniuje yra kelios nekilnoja 
mo turto agentūros, bet nereikia 

ribotis vien agentūromis. Gal 
geriausia susirasti °oylinkę. 
kur nori gyventi ir melstis į 
duris, nes yra daug norinčių 
parduoti, bet ne per agentūras. 
Iš dalies taip yra, kadangi savi
ninkai nenori mokėti 3# komi
są agentūroms ir iš dalies, kad 
jomis nepasitiki, nes būta apga
vysčių, t.y., butai parduoti už 
daug daugiau negu savininkui 
sumokėta. 

Norėjome trijų kambarių buto 
su virtuve, viso apie 75-100 kv. 
m bendro ploto. Geresnių butų 
kainos senamiestyje yra apie 
$400-$600 už kv. m. Mūsų pa
geidaujamo ploto butų kainos 
yra $30.000-350.000. Nuoma 
yra apie S5-S6 už kv. m per mė
nesį. Pažymėtina, kad už sena
miesčio ir centro daugiaaukš
čiuose pastatuose galima pirkti 
butus už apie S12.000. o rajo
nuose gal už pusiau tiek. Sena
miestyje dažnai butus parduoda 
rusai ar kitataučiai, kurie nori 
emigruoti iš Lietuvos ir šeimos, 
kurios nesugyvena arba nori 
daugiau erdvės. Dideli ir 
normalūs butai yra padalinti į 
kelis mažus butus, dažnai su 
bendra virtuve. Taip pat vedę 
vaikai dažnai gyvena su tėvais. 
Jiems dabar atsirado proga par
duoti butą senamiestyje ir už 
tuos pinigus nupirkti po atskirą 
butą kiekvienai šeimai už cent
ro. Čia verta paminėti vieną bu
tų privatizavimo nelygybę: butų 
privatizavimas leido gyventojui 
nupirkti už labai mažą pinigą 
savo butą. bet, jeigu, jau buvai 
išpirkęs anksčiau, tai nieko 
negavai. 

Ieškant buto. reikia sužinoti, 
kada padarytas namui kapita
linis remontas. Jeigu tai padą 
ryta labai seniai, yra pavojus, 
kad perdengimai (struktūra, ant 
kurios yra lubos ir grindys) yra 
mediniai ir gali tekti juos keisti, 
tai reikia ištirti, nes perdengi
mus keisti yra didelės išlaidos. 
Dažna butų problema — tai ne
tinkamas mums išdėstymas: 
kambariai sujungiami ilgais 
koridoriais, maža virtuvė gale 
buto. du ar daugiau pereinamu 
kambarių. Visa tai sunku pa
keisti, nes kambarių sienos yra 
storos, struktūrinės. Kitos daž
nos problemos: laiptinės tam
sios, neprižiūrimos ir nerakina
mos; kai kur reikalinga įvesti 
šildymą, nes dar naudojamos 
malkomis ir anglimis kūrena
mos krosnys: kitur nėra natūra
lių dujų, tik balionai. Išorinės 
sienos normaliai yra metro sto-

Lietuvos radijo bangų j užsienį redak
torė ir JAV LB Ekonominių reikalų 
tarybos skilties bendradarbe Rima 
Jakutytė . 

rumo ir butas nustoja šiek tiek 
šviesos, nes langai iš vidaus yra 
lyg nišos. Kartais išorinės sie
nos yra suskilę arba stogą reikia 
iš naujo dengti. Visiškai avari
nėje padėtyje butų yra gan 
daug, bet jų kainos irgi žemes
nės. Butai, kuriuose ne per se
niai darytas kapitalinis remon
tas, yra patrauklesni. Butą be 
kokių trūkumų sunku rasti se
namiestyje, bet. norėdami gy
venti senamiestyje, darome 
kompromisus. Miesto centre pa
sirinkimas didesnis ir butai 
naujesni. 

Pirkti butą reikia paso (gali 
pakakti ir Pilietybes pažymėji
mo, bet nereikia įsiregistruoti 
ar Lietuvoje nuolatos gyventi. 
Daug kas maišo pirkimą su nuo
savybės atsiėmimu Nuosavybei 
atsiimti reikia paso, be to, įsi
registruoti ir gyventi vienus me
tus Lietuvoje. 

E d m u n d a s Kul ikauskas 

SUNERIMĘ VILNIAUS 
NEKILNOJAMOJO TURTO 

BIRŽOS INDĖLININKAI 

Praėjusių metų pabaigoje Vil
niaus nekilnojamojo turto birža 
paskelbė gyventojų aprūpinimo 
butais programą. Pirminiame 
programos etape birža ketino 
parduoti akcijų, kurių bendra 
vertė 45 mln. litų. Nors buvo 
paskelbta, kad akcijos bus par
duodamos nuo sausio pradžios, 
jos dar nebuvo užregistruotos 
Vertybiniu popierių biržoje. Ne
trukus Vilniaus nekilnojamojo 
turto biržos vadovai pradėjo aiš
kinti, kad j reklamą patekusi 
klaida, akcijos nepardavinėja
mos, tik nuo sausio pradžios 

pradėtos priiminėti norinčių jas 
įsigyti paraiškos, tai esąs ir pa
klausos tyrimas. Kai kas spėjo, 
kad skubotas akcijų išleidimas 
— bandymas pataisyti pašlijusią 
firmos finansinę padėtį. Vil
niaus nekilnojamo turto biržos 
vadovų teigimu, disbalansą į fir
mos veiklą įnešė pranešimai 
apie anksčiau bankrutavusią 
firmą „Egis" ir ..Sekundės" 
banko nemokumą. Pavyzdžiui, 
paskelbus apie „Egio" bankrotą 
apie 25<£ Vilniaus nekilnojamo
jo turto biržos indėlininkų atsi
ėmė savo indėlius, nors sutarčių 
laikas dar nebuvo pasibaigęs. 
Kaip rašo „Lietuvos rytas" 
(01.15), dabar birža grąžina in
dėlius tik tiems žmonėms, kurių 
sutarties laikas jau pasibaigė, 
tačiau palūkanos nemokamos, 
jas ketinama išmokėti vėliau. 

Vilniaus nekilnojamojo turto 
biržos prezidentas Vasilijus 
Mitrochinas „Lietuvos ryto" 
žurnalistams teigė, kad firma 
yra visiškai moki ir pajėgi atsi
skaityti su savo indėlininkais. 
Jo žodžiais, biržos skolos indė
lininkams neviršija 2 mln. JAV 
dolerių, kai biržos aktyvai, 
vertinant juos pačiomis žemiau
siomis kainomis, siekia 3.4 mili
jono dolerių, neįskaičiuojant to 
biržos turto, kuris yra įkeistas 
bankuose. Pasak biržos prezi
dento, finansinės problemos, su 
kuriomis pastaruoju metu susi
dūrė birža, yra laikinos, atsira
dusios dėl netolygios pinigų cir
kuliacijos. Prezidentas patikino, 
kad birža visiškai atsiskaitys su 
savo indėlininkais. Neatgavu
siems žadėtųjų palūkanų, bus 
išduoti vekseliai, kuriuos birža 
apmokės vėliau. 

Beje, ne visi Vilniaus nekilno
jamo turto biržos indėlininkai 
skuba atsiimti pinigus. Susi
kūrė net iniciatyvinė indėli
ninkų grupė, kuri stengiasi 
padėti biržai toliau veikti. Pa
sak vieno šios grupės atstovo, 
dauguma žmonių supranta sun
kią firmos padėtį ir kategoriškai 
nereikalauja grąžinti pinigų, o 
netgi yra tokių, kurie pasibai
gus sutarties terminui, pratęsia 
sutartis. Vienintelė sąlyga — 
patikimos garantijos. Iniciatyvi
nės grupės nuomone svarbiau
sias garantas — nenutraukta 
firmos veikla ir nenutrauktas 

bent pradinių gyventojų indėlių 
išmokėjimas tiems žmonėms, ku
rių sutarčių laikas jau pasibai
gęs. 

Rima Jakutytė 

NAUJIEJI ŪKININKAI 

Lietuvoje šiuo metu žemės 
nuosavybė įteisinta 118,000 
žemės savininkų. Beveik 
109,000 ūkininkų apdirba apie 
1 milijoną hektarų žemės. Vidu
tinis ūkis Lietuvoje yra apie 9 
ha, Latvijoje - 15, Estijoje - 25 
hektarai. 

VAIRUOTOJO 
• Pas i ruoš imas ir e g z a m i n a s — L I E T U V I Š K A I , nebūtir.a anglų kalba: 
• Va i ruo to jams iš L ie tuvos—te isės per vieną diena 
f\r-\t P R O F E S I O N A L O 
U U L V A I R U O T O J O T E I S Ė S 
• išmoksi vairuoti sunkvežimį. 
• Mokymasis ir visi testai— 

L I E T U V I Š K A I ! 
• Papildomai pavojingų krovinių 

pervežimas, autotraukinių ir C .,- C 5 I 
cisternų vairavimas. 

• Pagalba susirandant darbą 

P i rmd. 4 -7 v .p .p . Ketvd . 3-6 v .p .p. 

<£2 

K r e i p t i s į R e m i g i j ų 
L I E T U V I Š K A I 

5215 S. Archer (312)735-1199 

Blue Horizon Co. Ine 
Driving School 

3253 N. Pulaski (312)202-8303 

INCOME TAX 
SERVICE 

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

PRANAS G. MEILĖ, CPA 
2649 W. 63 St., 

Chicago, IL 60629 
Sekmadieniais — Pasaulio 

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

namai 708-636-5347 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

Dengiami stogai, kalamas 
„s id ing" , bei atliekami namg 
vidaus remonto darbai. Skam
binti S ig i tu i : 312-247-2837 

MAR0UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 

re ikmenis Pasinaudokite patogiu 

planu atidedant pasirinktus reik

menis ypat ingai progai Pilna, 

užnaigtų toto nuotraukų aptarna

v imas At idaryta pi<mad,en| ir 

Ketvirtadien; vakarais iki 8 valan

dos An t rad . i r t reč iad susikalbėsi! 

i !etuviš«ai 

3314 West63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedaį 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaski Rd. 

Phone (312) 581-4111 

DĖMESIO KELIAUTOJAI Į DAINŲ IR TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĘ 

1994 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. - * « 

Šios kainos galioja nusipir
kus bilietą Iki kovo 1 d. 

Grupiniai skrydžiai į šventę 
Kaina 

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

(plius ,.tax") 
$979 
$850 
$925. 
$878 

$1,164 
$850 
$975 

Tol. 718-769-3300 

VYTIS TRAVEL 
2129 KNAPPST. 

BROOKLYN N Y 11229 

1-800-952-0119 

K M užsako lėktuvo MHetus, 
viešbučius ir kitas paslau
gas, gauna blllstus [ šoklų Ir 
dainų švente namokamal. 

FAX 718-769-3302 

CLASSIFIED GUIDE 
HELP VVANTED 

la ikau motars padėti namų ruo
šoje, apsirengti, gamint maistą ir 
gyvent kartu priemiestyje. Ta i . 
708-828-8404. 

Amerlklailų šalmai reikalinga 
nerūkanti, gerai angį. kalbanti mo
teris prižiūrėti 2 mergaites 3V2 ir 
1V2 metų. šiek tiek namų ruošos; 
5 darbo dienos, atskiras did. kamb. 
su „cable" TV, video ir tel. $250 
Įsev. 

Skambinti 
9 v. r. —7 v.v. 

Tel.: 215-664-4727 

FOR S A L E 

Sąryšyje su namo pardavimu, 
baldai ir kiti reikmenys pigiai 
parduodami. 

Kreiptis: tel. 708-652-4943 

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

1 0 % — 2 0 % — 3 0 % pig iau mokė
sit už apdraudą n u o ugnies ir auto
mobi l io pas mus. 

FRANK Z A P O L I S 
3 2 0 8 Va W e s t 95th S t r e e t 

T e l . — ( 7 0 8 ) 4 2 4 - 8 6 5 4 
(312) 5 8 1 - 8 8 5 4 

E L E K T R O S . 
{ V E D I M A I - P A T A I S Y M A I 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu grei ta i . 
garantuota i ir sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

MICHAEL 
INTERNATIONAL 

ENTERPRISE 
pigiai ir gerai valo 

ir atlieka visus namų 
tvarkymo darbus. 

Skambinkite: 
Tel.: 312-582-5539 

Firma „ T H E BEST 
Pagal Jūsų skoni ir pageidavimą, atlieka 
vidaus restauravimo, dekoravimo ir dažy
mo darbus. Mūsų firma, tai kokybe, grei
tis, solidumas! 

M L 312-735-5925 arba 
708346-9587 

I M E X A M E R I C A , I N C . 
5 2 4 S ta te L i n e R d . 

C a l u m e t C i t y . IL 6 0 4 0 9 
Nuomoja automobi l ius Lietuvoje. 
siunčia automobi l ius, labai greitai 
perveda dolerius 1 Lietuvą 
Te l 7 0 8 - 8 6 8 0 0 4 9 , F a x 
708-868-8642 . Skambinkite darbo 
d ienomis 9 v . r . — 5 v.v. 

R A C I N E KEPYKLA IR 
DELIKATESAI 

Atidaryta 7 dienas savaitėje. Didelis 
pasi r ink imas įvairiausių kepinių ir 
namuose gaminto maisto — 

Catering 
6218 S. Archar Ave. 
Chicago, IL 60638 

Tel. 581-8500 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed. Bonded. Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos 
plyteles. Karšto vandens tankai. 
pompos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius. 

• f N SERAFINAS 7M-636-2960 

Movtng—Kraustymas 
Profesionalus patarnavimas pri
einamomis kainomis, jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas. Kreiptis: 

tel. 312-S26-4331 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 

737 51 SS 

R E A L E S T A T E 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 588-5959 
(708) 425-7181 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
,* MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę 
• Pensininkams Nuolaida 

• •S- . į Ont.. ' 2! 
REALMART, <NC. 
6602 S. Pu i i i i i , 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
.Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy
bių, pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 
Bus 312-585-6 lOOVres- 312-778-3971 ' 

KMIFCIK REALTORS 
' O f l 7922 S. Pulaski Rd. 
• £ • • 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkt i namus, 
kreipkitės j Danute Mayer. Ii profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. Įkainavimas veltui. 

Onfui^ 21 
[B MIS 

ACCENT REALTY. INC. 
5265 VVest 95th Street 

Oak Lawn. Illinois 60453 

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

•^F*T 

.4 

€1 > 
ASTA T. MIKUNAS 

Profesional iai ir sąž i r ngai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirkime 
ir pardavime, mieste ir pr iemies
č iuose. 

L A I M A J A K U Š O V I E N Ė . 
ilgus metus turėjus^ nekilnojamo turto ista'gą 
(Islano Reai Estateį St Petersourg Beach 
FL dabar įsigtjo įstaigą Sarasota. FL M I L 
Reaity. Laima Jakušoviene Lc Real Estate 
Broke' & Assoc . asmeniškai t sąžininga' 
patarnauja ivamų nuosavybių pirkime Dei par
davime Sarasota, Longboat Key L'čec Key 
ir Siesta Key F L KreipK.tes 

Veronica ..Laima" Jafcusovas 
Broker 

M.I.L. Reaity 
7061 S. Tamiami Trail 

Sarasota. FL 34231 
Offlca: 813-927-0211 
Eva : 813-378-5962 
Fa*: 813-925-0939 

FOR R E N T 

FOR RENT 
3 bdrm. apt. in Bridgeport 
area. Adults only. No pets. Call 
after 6 p m . tel. 312-229-8517 

IEŠKO B U T O 

Dailininkui reikalinga dirbtuvė 
rūsyje su kambariu gyventi. 

Skambinti 312-778-6322 

US. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 

. ^*^> 
• - . . 

\ publk servitr c>( thls mHsp.iĮHr 

< i ' 



Los Angeles Dramos sambūrio aktoriai ruošiasi A. Landsbergio pjesės „Vėjas gluosniuose" pa 
• statymui. Vaidinimas vasario 19 ir 20 d. vyks Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos salėje. Iš k.: 

I eil. — D. Žernaitaitytė, S. Mikutaitytė, E. Dovydaitienė, II eil. — T. Radvenis. V. Kasputis, N. 
Ruplėnas, V. Kasperavičius, P. Gražulis ir A. Ragauskas. 

KENKĖJAI NAIKINA MEDŽIUS 
Jamonto pa rke Vilniuje prieš 

kur į laiką žal iavo didžiulės 
eglės. Dabar čia - nykios dykros, 
kuriose riogso krūvos nupjautų 
medžių, boluoja kelmai . Parkas 
sparčiai ker tamas. Mat jis prak
t i škai j au visas miręs . 

Egles užpuolė k in ivarpų šei
mos vabalai - ž ievėgraužiai 
t ipografai. Po medžių žieve 
knibždėte knibžda tų juodų, 
kiek panašių į t a r a k o n u s va
balų. 

Pernai parką tyrinėję Miškų 
ūkio inst i tuto moksl in inkai iš 
pradžių m a n ė , k a d medžiai 
džiūsta dėl šalia, esančios „Ven
tos" gamyklos ir ka t i l inės iš
metamų pro k a m i n u s teršalų. 
Paskui tyrinėjo dirvožemį. Ir 
tik kai senas eigulys Jonas Rut
kauskas parodė mokslo vyrams, 
kas graužia tuos medžius, moks
lininkai metė kas tuvus ir pripa
žino - eigulio tiesa. Į parką buvo 
pakviestas medžių kenkėjų spe
cialistas - Vi lniaus universi te to 
profesorius V y t a u t a s Valentą. 
„Aš tokį vaizdą buvau matęs tik 
Pamaskvės miškuose 1956 me
tai , - pasakė „Lietuvos ry tu i " 
profesorius. 

Anot profesoriaus, apie nyks
tant į Jamonto pa rką j is sakęs 
pernai tuometiniam miškų ūkio 
minis t ru i R i m a n t u i Kl imui . 
„Tai ne mano sfera", - a t sakęs 
minis t ras . 

Laiku ne išk i r tus ir neišvežus 
iš miško kenkėjų apipul tų me
džių, židiniai vis plėtėsi, kol „ža
liasis ga i s ras" apėmė visą par
ką. Negana to - pers imetė į Kal
varijų, Jovarėlių, Bangos miš
kus. Atskirų židinių j au paste
bėta ir Verkių, Pavi lnio, Laz 
dynų, Paner ių miškuose. 

Taigi gydyti parką imtasi per 
vėlai. Pavasarį pakabino p<- kai 
kur ia is medžiais vabzdžių gau-
dyklių. Kitą dieną rado jas 
nudraskytas . Tenka kirs t i ply
nai ir sodinti naujus medelius. 

Vilniaus apl inkos apsaugos 
agentūros d i rek tor ius Juozas 
Dau ta r t a s sako, k a d ta i , kas 
ištiko Jamonto parką, - t ipiškas 
abejingumo žaliam Vilniaus rū
bui pavyzdys. 

„Ne kar tą ėjau pas Vilniaus 
merus ir praš iau gelbėti Vil
n iaus želdynus, - pasakoja J. 
Dauta r tas . — Buvo daug pasi 
tar imų. Pagal iau pr ikalbinom, 
kad savivaldybė imtųs i rengti 
m i e s t o ž e l d y n ų p l a n a v i m o 
schemą (šį darbą d i rba archi
tek tė Irena Daujotaitė). Kai ji 
bus pa tv i r t in ta , galės ime, ją 
remdamiesi , ger iau apsaugoti 
tuos medžius, kur ie auga mies
te. Štai Karoliniškių pakraštyje 
norima iškirsti nemažai medžių 
ir s ta tyt i jų vietoje ga ražus" . 

Savo amžių baigia pokary pa
sodintos tuopos, nemaža i me
džių išvertė pavasar io audros. 
Žodžiu, žaliasis miesto drabužis 
vis labiau blunka ir plyšta. Nau 
juosiuose miesto rajonuose -
Paši la ičiuose, Fabi joniškėse , 
Pilaitėje -jų beveik nesodinama. 

Panaš i padėt is ir k i tuose Lie

tuvos miestuose. Ir apskri tai 
visame mūsų krašte medžiai 
gerokai nusilpo. Pakenkė per
nykštė sausra, šiųmetės audros. 
Ypač nukentėjo eglynai. Nusil
pusius medžius ir užpuolė ken
kėjai. 

Pasak Miškų ūkio ministeri
jos san i ta r inės miškų apsaugos 
vyriausiojo inžinieriaus Riman
to Glumboko, šiemet dėl to teko 
iškirsti kone 200 hektarų egly
nų. Druskininkų, Veisiejų, Va

rėnos, Dzūkijos nacionalinio 
parko šiluose daugiau kaip 3U 
tūks tanč ių hektarų plote pušų 
spyglius graužia pušinių spyg
lelių lervos. Neporinio verpiko 
v i k š r a i nuėdė beržų lapus 
Kuršių Nerijos valstybiniame 
parke daugiau kaip tūkstančio 
hek ta ro plote. 

„Lietuvos rytas", 1993.10.30 

Nuotr. V. Kasperavičiaus 

N A U J A R A D I J O STOTIS 

Lietuvoje pradėjo veikti dar 
viena privati, komercinė radijo 
stotis „Laisvoji banga". Ši stotis 
bus girdima didžiuosiuose mies
tuose, taip pat Visagine (buv. 
Sniečkuje), Tauragėje, Druski
ninkuose ir Nidoje. Pasak direk-w 

toriaus, ši stotis orientuota į 
vyresnius nei 25-mečius žmo
nes. Nuo kitų panašių stočių 
„Laisvoji banga" tikisi skirtis 
tuo, kad suteiks daug informa
cijos keliaujantiems — prade
dant benzino kainomis įvai
riuose miestuose, kainomis užei
gose, mote l iuose , b a i g i a n t 
lėktuvu skrydžiais, orais tuose 
miestuose, į kuriuos skrenda šie 
lėktuvai iš Lietuvos. Kai kurie 
iš 18 radijo stoties darbuotojų 
atėjo į „Laisvąją bangą" iš 
valstybinio radijo. 

A.tA. 
BERTAI KELERTIENEI 

Amžinybėn iškeliavus, sūnus dr. J U L I Ų su šeima bei 
dr. ALGIMANTĄ ir visus ar t imuosius giliai užjaučia 
ir maldoje jungdamies i kar tu liūdi 

Austė ir Mindaugas Vygantai 
Mara ir Vytautas Vygantai 

Amer ikos Lietuvių Bibliotekos Leidykos Tarybos 
na re i ir redaktorei 

A.tA. 
ALINAI SKRUPSKELIENEI 

m i r u s , nuoširdžią užuojautą re i šk iame dukter ims 
E N A T A I ir VIKTORIJAI , sūnui KĘSTUČIUI su 
še ima , i r visiems ar t imies iems. 

ALBL Vadovybė 

A.tA. 
ANTANAS BALYS 

Gyveno Chicagoje. 
Mirė 1994 m. vasario 10 d., 11:30 vai. ryto, sulaukės 86 

metų. 
Gimė 1907 m. balandžio 20 d. Lietuvoje, Mažeikių apskri-

W e ^ ! , V 0 6 , ? * - P m p U ų k a i m e - Amerikoje išgyveno 45 m 
Nuhude liko. žmona Bronė, dukros - nona Laučienė, 

žentas Henrikas; Aurelija Vaičiulienė, žentas Jonas; anūkai 
- Laura "-Danus Laučiai, Liana Vaičiulytė-Raudienė, vyras 
Leonas ir Dona Vaičiulytė; pusseserė Bernice Beken su šeima 
Lietuvoje pusseserė Uršulė Balienė, brolio sūnus Augustinas' 
Balys su šeima ir kiti giminės. 

Priklausė Tautinei sąjungai. 
Velionis pašarvotas sekmadienį, vasario 13 d. nuo 3 iki 

H v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W 71 St 
Laidotuves įvyks pirmadienį, vasario 14 d. Iš laidojimo 

namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapnos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai ryto 
gedulin** šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus 
palaidotas Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, dukros, anūkai ir kiti giminė*. 

T , ^ o ° ^ I i U d i r e k t - D o n a l d A Petkus/Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345 arba 1-800-994-7600. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1994 m. 12 d. 

Pranešame, kad š.m. vasario 11d. žemiškąją kelione užbaigė, 
sulaukusi senyvo amžiaus, 

A.tA. 
Constance Laikūnas Rushis 

Marciūnaitė 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Gimė Lietuvoje, Rokiškio apskrityje, Jurkupių kaime. 
Nuliūdę liko: sūnėnas Jonas Baranauskas su žmona 

Adele, ir dukterėčia Sofija Petreikis su šeimomis. 
Velionė priklausė daugeliui organizacijų ir buvo rėmėja 

Lietuvos Dukterų draugijos bei Šių vienuolynų: Tėvų 
Pranciškonų, Kennebunkport, MA, Nekalto Prasidėjimo 
Marijos Seserų, Putnam, CT, Tėvų Pranciškonų Šventojoje 
Žemėje, Tėvų Pranciškonų, Washington, D.C. 

Velionė pašarvota šeštadienį, vasario 12 d. ir sekmadienį, 
vasario 13 d. nuo 2 iki 9 v.v. Petkus Marąuette laidojimo 
namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, vasario 14 d. Iš laidojimo 
namų 10 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10:30 vai. ryto ge
dulingos šv. Mišios ui velionės sielą. Po Mišių velionė bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sūnėnas ir dukterėčia su šeimomis. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345 arba 1 800-994-7600. 

A.tA. 
BRIGITA BAUBLIENĖ 

Bernotaitė 

Gyveno Evanston, IL, anksčiau Chicagoje, Marąuette 
Parko apylinkėje. 

Mirė 1994 m. vasario 10 d., 9 vai. ryto, sulaukusi 72 metų. 
Gimė Lietuvoje, Kretingoje. Amerikoje išgyveno 45 m. 
Nuliūdę liko: duktė Birutė Baublytė ir Lietuvoje kiti 

giminės. 
Velionė pašarvota pirmadienį, vasario 14 d. nuo 3 iki 9 

v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks antradienį, vasario 15 d. Iš laidojimo 

namų 10 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10:30 vai. ryto ge
dulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdusi duktė ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. Tel. 
312-476-2345 arba 1-800-994-7600. 

P A D Ė K A 
A. t A. 

ALDONA DAGIENĖ 
PALŠYTĖ 

Mūsų mylima Mama, Močiutė ir Sesuo mirė 1994 m. sau
sio 29 d. ir buvo palaidota vasario 2 d. Lietuvių Tautinėse 
kapinėse, Chicagoje. 

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jai paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo j Amžino Poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. Jonui JozupaiČiui ir visiems 
laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atskirai neturime 
galimybės padėkoti. 

Dėkojame karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui 
Donald M. Petkui už malonų patarnavimą. 

Visiems nuoširdus dėkui. 

Arūnas Dagys. Rimas Dagys ir J o n a s Palšis su šeimomis. 

A.tA. 
ALINAI SKRUPSKELIENEI 

Amžinybėn iškeliavus, jos duk te r i s ENATĄ ir dr. 
VIKTORIJĄ, sūnų dr. KĘSTUTĮ su šeima bei visus 
art imuosius nuoširdžiai užjaučia ir ka r tu giliai liūdi. 

Mara ir Vytautas Vygantai 

A.tA. 
JONUI BUKUI 

mirus Floridoje, brolį P E T R Ą B U C H Ą su še ima 
nuoširdžiai užjaučiame. 

Sofija ir Stasys Džiugai 

Myl imai Motinai 

A.tA. 
BRONISLAVAI RIMAVIČIENEI 

m i r u s , gilią užuojautą re i šk iame dukra i SOFIJAI, 
s ū n u i ANTANUI, jų šeimoms ir ar t imies iems. 

Nelė ir Roma Lesiak 

312-434-9766 Ws Ship UPS 

Užsiimant maisto tiekimu (catering) 

talman 
deUcaUssm 
Valgis Catering 

Skaniausi l ietuviški gaminiai 
Geriausias spaudos rinkinys Čikagoje' 

36:4 West 69th Street. Chicago. IL 60629 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose. 

Patarnavimas 24 vai . 

RASA TRADE CO. 
1038-14 St. #4 

Santa Monlca, CA 90403 
Fax Ir tai. (310) 458-8823 

Siunčiama į LIETUVĄ. 

siuntinius lėktuvu - $2.00 už vieną svarą 
siuntinius laivu - $0.90 už vieną svarą 

$0.05 už vieną svarą knygų 

mašinas laivu. Kainą apsprendžia mašinos dydis 

MUITŲ NĖRA, SĄRAŠŲ NEREIKIA. 

Galime patarnauti pervedant pinigus į LIETUVĄ ir iš 
LIETUVOS. Parduodame maisto produktus. Siūlome 
prie siuntinio pridėti ar atskirai užsakyti gražius 
japoniškus šilkus, kurių pavyzdžius galite pamatyti kom
panijoje ..RASA". 

GAIDAS DAIMID 
FUNERAL D I R E C T O R S 

a n d E U D E I K I S F U N E R A L H O M E 

B R I G H T O N PARK 4330 S. C A L I F O R M A A VE. 
TOVVN OF LAKE 4605 S. H E R M I T A G E A VE. 

1-312-523-0440 O R 1-312-927-1741 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

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

ALL PHONES 
1-708-974-4410 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

MARQLETTE PARK 2533 VV 71st STREET 
CICERO 1446 S 50th AVE 

PALOS HILLS 10201 S ROBERTS ROAD 
LEMOM 12401 S ARCHER AVE (it DERBY RD > 
LEMON'T LOCATION OPENTNG JANLARY 1994 

ALL PHONES 
CHICAGO 1-312-476-2345 

CHICAGO k SUBURBS 1-800-994-7600 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Vyresniųjų l ie tuvių c e n t r e , 

Seklyčioje, vasario 16 d., trečia
dienį, 2 vai. po pietų, bus Lietu
vos nepriklausomybės šventės 
minėjimas. Kalbės kun. Vikto
ras Rimšelis, MIC. Meninę pro
gramos dalį a t l iks muzikai 
Faustas ir Herkulis Strolios, o 
taip pat dailiojo žodžio puoselė
tojai. Po programos — bendri 
pietūs. Visi kviečiami atvykti ir 
pabendrauti. 

I /okaič ių š e imos pavardės 
t ę s t inumas j a u už t ik r in ta s : 
Natalija ir Antanas Izokaičiai. 
gyv. Okema, MI, š.m. vasario 4 
d. susilaukė pirmgimio sūnaus . 
Prisimindami ir gerbdami savo 
mirusius šeimos narius, jaunieji 
tėvai sūnelį pakrikštys Alek-
sandro-Juozo-Vincento vardais. 
Krikšto tėvais pakviesti tėvo 
brolis Juozas ir jo pusseserė 
Rasa Izokaitytė-Comfort. 

Pirmuoju vaikaičiu džiaugiasi 
močiutė Elyte Izokaitienė ir Na
talijos tėvai (gyv. Prancūzijoje) 
Andrė ir Annicke Jacobe. Ta
čiau Juzefai ir Leonui Venc-
kams, kurie neseniai šventė 55 
metų vedybinę sukaktį , nauja
sis Izokaitukas y ra jau aštunta
sis provaikaitis. 

Lie tuvos vyčių 112 k u o p o s 
susirinkimas įvyks antradienj . 
vasario 15 d.. 7:30 vai. vakare 
Svč. M. Marijos Gimimo parapi
jos salėje. Susirinkime kalbės 
Birutė Zalatorienė apie savo 
įspūdžius, pat i r tus Lietuvoje. 
Visi kuopos nariai raginami 
susirinkime dalyvauti . Po susi
rinkimo bus vaišės. 

V a s a r i o 16 d., Lietuvos Ne
priklausomybės šventėje. Čika
gos miesto centre, Daley Civic 
Center. pasirodys lietuvių tau
tinių šokių šokėjai ir choras. 
Programą ruošia Balzeko Lietu
vių kultūros muziejus. Pro
gramos pradžia — 12 vai. dieną. 
Apie tai rašoma Čikagos mero 
įstaigos le idžiamame mėne
siniame kultūrinių įvykių biule
tenyje ..Under the Picasso". va
sario mėn. 

x Dėmesio! Š.m. v a s a r i o 13 
d., sekmadien i , Čikagos šaulių 
rinktinė Užgavėnių proga. Sau
lių namuose ruošia blynų balių. 
Pradžia 12 vai. Gros Kosto 
Ramanausko orkestras. Malo
niai kviečiame visus dalyvauti 
V. D. Šaul ių r i n k t i n ė . 

(sk) 

x J u o z a s B a c e v i č i u s pa 
tarnaus Income Tax, namų ir 
apdraudų reikalais. 6529 S. Ke-
dzie Ave. . Ch icago , (312) 
778-2233 - Casa Blanca 

(sk) 

x Opt ica l S tud io , 2620 W. 
71 s t St., C h i c a g o , IL 60629, 
tel . 312-778-6766. Kreiptis į Al 
doną Kaminskienę. Darbo vai.: 
trečd.-penkt. 1 v. p.p. -5:30v.v., 
ketvd. 10 v.r. - 6 v.v., šeštd. 10 
v.r - 1 v. p.p. PirmadL ir a n t r d . 
u ž d a r y t a . 

(sk) 

x Greit p a r d u o d u vienos i r 
dviejų še imų namus Chicago-
je ir apylinkėse. Skambinki te 
RE/MAX R E A L T O R S , R i m a s 
Stankus , tel . (312) 586^959 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

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

(sk) 

x Ligos d r a u d i m a s atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis pas A. Lauraitį , A. & 
L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago, IL 
60609 Tel. 1-312-523-9191. 

(sk) 

Dr. R o b e r t a s V i t a s , poli
t in ių m o k s l ų m o k s l i n i n k a s , 
v i e n a s žymesn ių jų m ū s ų 
jaunųjų akademikų, šį sekma
dienį, vasario 20 d., 1:30 vai. 
p.p., kalbės Beverly Shores 
Lietuvių klubo r eng iamame 
N e p r i k l a u s o m y b ė s š v e n t ė s 
minėjime. Parašęs keletą moks
linių knygų, buvęs kelių redak
torius a r redakcijos narys, ta ip 
pat aktyviai veikė visuomeni
niame gyvenime, daugiausia 
skautuose. Jis yra Lituanistikos 
t y r i m o ir s tud i jų cen t ro 
egzekutyvinis viceprezidentas. 
Daug mokslinių straipsnių pa
rašė įvairiuose tarptautiniuose 
žurnaluose, taip pat . .Lituanus" 
rašydamas apie Lietuvą bei jos 
politinį gyvenimą. Vasario 16 d. 
minėjimas prasidės Beverly 
Shores Šv. Onos bažnyčioje 12 
vai.; šv. Mišias aukos kun. An
t anas Saulait is . SJ, vargonais 
gros muzikas Vytautas Gutaus
kas . Po pamaldų vyks minėji
mas . Bendri pietūs bus Stan
kūnų restorane, kur pagerbsime 
kalbėtoją dr. Robertą Vitą. 

N u o š.m. s a u s i o 28 d. iki ba
landžio mėn. vidurio Illinois 
valstijos vairuotojai gali įsigy
ti p a t r a u k l i a s au tomobi l io 
numerių lenteles, kurių kainos 
dal is yra skir iama valstijos 
parkų išlaikymui. Lentelėse pa
vaizduota* r audonas i s kar
dinolas — valstijos oficialus 
paukšt is — ir prerijų žoles 
kuokštas. Lentelės kainuoja 88 
dol.. bet 25 dol. atiduodama 
parkų apsaugai ir priežiūrai. 
Je igu automobilio savininkas 
jau turi įsigijęs naujus nume
r ius , bet nori pakeisti , jam kai
nuos 40 dol. už lenteles ir dar 5 
dol. pakeitimo mokesčio. Po to 
metinis atnaujinimas yra 27 
dol. Kur naujas lenteles gauti? 
Ten. kur įsigyjami paprastieji 
automobilio numeriai — vals
tijos sekretoriaus įstaigoje. 

P o didžiųjų ša lč ių pirmoji 
šiais metais išvyka autobusu į 
Rosemont Horizon pasigrožėti 
dailiojo čiuožimo pastatymu ir 
nepamirštama pasaka ..Cinde-
rel la" ruošiama kovo 23 d.f tre
č iad ien į . N o r i n t i e j i vykti 
drauge, prašomi registruotis iš 
anksto tel. 312-476-2655. Dau
giau informacijų suteiks Elena 
Sirutienė. Išvyką ruošia Vyres
niųjų lietuvių centras. 

x S k u b i a i i r t a i syk l inga i 
užpildau ,,income t ax" formas. 
Reikalui esant , atvažiuoju i 
namus G. P r a n s k e v i č i u s , tel. 
708-656-2550. 

(sk) 

x P r i e š u ž s i s a k y d a m i pa
m i n k l ą , a p l a n k y k i t e St . 
C a s i m i r M e m o r i a l s , 3914 W. 
l l l t h St. Tur ime didelį pasi
r i nk imą : m a t y s i t e g r a n i t o 
spalvą, dydį ir t.t . Gaminame 
pamink lus mūsų dirbtuvėje 
paga l jūsų page idav imą — 
brėžinius. Prieš pas ta tant pa
minklą, galėsite apžiūrėti ir įsi
t ikint i , kad jis padarytas, kaip 
buvo jūsų pageidauta. Sav . Li
lija i r Vi l imas Ne l sona i . Tel. 
312-233-6335. 

(sk) 

DRAUGO FONDO VAJUS 
Draugo fondas kasdien didėja, 

atsiliepiant dosniems „Draugo" 
skaitytojams. Kai kuriuose Če
kiuose t rūks ta vieno nulio, 
tač iau nemažai rėmėjų su ma
žesnėmis aukomis žada j a s 
padid in t i ar t imoje a te i ty je . 
Maloniau yra skelbti j au padi
d in tas aukas Draugo fondui. 
Todėl kol kas susilaikome nuo 
rėmėjų mažesnių aukų skel
bimo, nors už jas visas esame la
bai dėkingi. Visiems Draugo 
fondo nariams ir rėmėjams už 
kiekvieną auką-įnašą y ra siun
čiamos asmeniškos padėkos. 
D R A U G O F O N D O N A R I A I : 

Trys Westside apylinkės gyventojai, kurioje gimė ir augo, kai ten buvo leidžiamas „Draugas". 
Šiuo metu ten jau labai maža lietuvių ir Aušros Vartų bažnyčia uždaryta. Nuotraukoje Tėvų 
Marijonų kongregacijos provinciolas Donald S. Petraitis, MIC, Silvija Šatraitienė, „Draugo" įstai
gos atskaitomybės vedėja, ir (dešinėje) kun. Petras Cibulskis, MIC, „Draugo" administratorius, 
jo pagerbimo proga, prieš jam išvykstant pastoracinėm pareigom j Sv. Petro parapija Kenoshoje. 

Nuotr. Jono Kuprio 

x D Ė M E S I O V I D E O APA
R A T Ų S A V I N I N K A I ! Nore 
darni t ikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikie 
tiškąją NTSC ir atvirkščiai. 
kreipkitės į INTERVIDEO. Su 
moderniausia „digital" apara
tū ra , už prieinamą kainą mes 
perrašome viso pasaulio video ir 
filmo formatus. Mūsų adresas: 
I N T E R V I D E O , 3633 S. AR
C H E R AVE M C H I C A G O , IL 
60609. Tel . 312-927-9091. Sav. 
P e t r a s B e r n o t a s . 

(sk) 

S e m i n a r a s apie ..žaliųjų kor
telių" loteriją ir k i tus , su at
vykimu į Ameriką sur iš tus , 
klausimus, ruošiamas Sekly
čioje ketvirtadienį, vasario 10 
d., 7:30 vai. vak. Suinteresuo
tieji, ypač naujai iš tėvynės 
a tvykę l ietuviai , kv ieč iami 
dalyvauti. Kalbės ir j klausimus 
a t s a k i n ė s Č i k a g o s m i e s t o 
advokatai — imigracijos reikalų 
specialistai. Ruošia JAV LB 
Socialinių reikalų taryba. 

Č i k a g o s Lie tuv ių m o t e r ų 
klubo nauja valdyba planuoja 
pasninko pietus ir sueigą, kur i 
{vyks vasario 26 d., 11:30 v. ryte 
Balzeko Lie tuv ių k u l t ū r o s 
muziejuje. Norint rezervuoti 
vietą ir gauti bilietus prašome 
skambinti 708-425-2835. Snie
guolė Zalatorė kalbės tema 
..Besikeičianti Lietuva" S. Zala
torė y ra žurnalistė, gyvenusi 
Lietuvoje paskutiniuosius ket
verius metus. Ji bendradar
biauja su Associated Press, 
„Chicago Tribūne". „Drauge" ir 
kituose laikraščiuose. 

x A.a. Onutės ir P e t r o Griš-
kelių šviesiam atminimui ir 
juos pagerbti Vydūno Fondui 
S200 aukojo: Gailutė Mariū-
naitė. Dana ir Vacys Mėliaus-
kai, Nijolė ir Leonas Maskaliū-
nai, Vilius ir Violeta Mikaičiai. 

(sk) 

x N A M A M S P I R K T I PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės j Mutua l F e d e r a l Sav ings , 
2212 West C e r m a k R o a d — 
Tel. (312) 847-7747. 

(sk) 

x Lietuvių B e n d r u o m e n ė s 
Los Angeles apyl. valdyba lei
džia naują Kalifornijos ir vaka
r in ių va ls t i jų a l m a n a c h ą . 
Anksčiau, almanachas buvo lei
džiamas „Lietuvių Dienų", bet 
paskutinis išėjo prieš 12 m. 
Žmonėms pageidaujant, ši dar
bą apsiėmė Lietuvių Bendruo
menės Los Angeles apyl. valdy
ba, kaip svarbų patarnavimą 
savo nariams. Mes kviečiam 
visus, norinčius pateikti j šj 
praktišką leidinį, kuo greičiau 
kreiptis j J u o z ą Pup ių : vaka
r a i s ir s a v a i t g a l i a i s 213— 
255-3654, Fax 213-782-2515, 
darbo laiku 213-782-2510. 
Kviečiame visus profesionalus, 
verslininkus, kelionių biurus, 
apdraudos atstovus, restoranus, 
kepyklas, krautuves ir ypač 
organizacijas skelbtis mūsų 
almanache. Liuda Avižonienė, 
LB LA apyl. p i r m i n i n k ė . 

fsk) 

TAURAGĖS LIETUVIŲ KLUBO 
SUSIRINKIMAS 

Metin is klubo susir inkimas 
įvyko š.m. sausio 30 d., sekma
dienį, 2 vai. p.p.. Šaulių namuo
se. Susirinkirru. pradėjo pirm. 
V l a d a s P a l i u i i o n i s . Sus i 
kaup imo minute buvo pagerbti 
anksč iau ir 1993 metais mirė 
nariai : Betty Sesevich, Stasys 
Neniškis , Valerijonas Pocius ir 
buvęs ilgametis klubo vai. pirm. 
Balys Sebastijonas. 

Susirinkimą pravedė Just inas 
Šidlauskas, sekretoriavo Leonas 
Juozapav ič ius . Pereito susi
r inkimo protokolą perskaitė L. 
Juozapavičius. Protokolas pri
imtas be pata isymų. P i rm. 
Vladas Paliuiionis aptarė me
t inę valdybos veiklą. Klubo są
rašuose y ra 130 narių, į susi
r ink imus ats i lanko apie 60-70. 
Klubas 30 metų veiklos sukaktį 
šventė 1992 m., išleisdamas 
gražų leidinį . Jį r edagavo 
žurn. Juozas Šlajus. Valdybos 
vardu p i rm. V. Paliuiionis lei
dinio redaktor iui Juozui Šlajui 
i š re iškė nuoširdžią padėką. 
Teko girdėti krit ikų, kodėl lei
dinys per mažas. Žurn. Juozas 
Šlajus pareiškė, kad leidinio 
išleidimas pavėluotas bent tre
jus metus . Jėgos silpnėja. 

Metų la iko tarpyje k l u b a s 
pa rėmė: D a r i a u s ir Girėno 
komitetą, švenčiant 60 metų 
skridimo sukakt į 1,000 dol. 
auka; St. Lozoraičiui į preziden
tus r ink imam- ski r ta 500 dol.; 
Lietuvos našlaičių globos komi
tetui — 500 dol. Komitetui vado
vauja dr. Albina Prunskienė. 
Pinigai įteikti kaip vienkartinė 
p a r a m a . K l u b o v a l d y b a 
neturėjo teisės dary t i įsiparei
gojimus a te inan t iems metams. 

x J a u n i m o S ą j u n g a šaukia 
susirinkimą penktadienį, vasa 
r io 18 d. 7 v.v. Informacijai 
skambinti Nidai: 708-656-3721. 

(sk) 

x P r a n a s G. Meilė , C P A są
žiningai užpildo Income Tax for
mas. Dabart iniai pajamų mo
kesčių įstatymai žymiai apsun
kino ir ateityje apsunkins meti
nį mokesčių formų užpildymą. 
Skambinki te (312) 776-5163. 

(sk) 

Radijo valandėlėms paskirtą 
300 dol. Kasininkas Pe t ras 
Peteris pateikė smulkią pajamų 
ir išlaidų apyskaitą. Revizijos 
komisijos pirm. Kostas Rama
nauskas patvirtino, kad kasos 
knygos vedamos tvarkingai, pa
j a m o s ir išlaidos a t i t i n k a 
įrašams. 

V. Paliuiionis siūlė pasvars
tyt i Draugo fondo idėją, duoti 
pasiūlymus ir paskirti paramą. 
N e visi pasiūlymui pr i tarė . 
Padėtį išgelbėjo Kaze Brazienė, 
pasiūlydama 500 dol. paramą. 
V. Paliuiionis paaiškino, kad 
nepraktiška būtų paskirti 600 
a rba 400 dol. Juozas Cechana-
vičius siūlė 400 dol., pareikš
damas, kad ateityje bus galima 
sumą padidinti. Susir inkimas 
nu ta rė paskirti 400 dol. Taura
gės Lietuvių klubas tapo pir
muoju su 2 balsais. Jeigu kiti 
klubai susirinkimuose pasvars
ty tų Draugo fondo reikšme ir 
paramos reikalingumą, rastų 
daug pritariančiųjų. 

Paskelbus naujos valdybos 
r ink imus , neatsirado sutin
kančiu kandidatuoti į naują 
valdybą. Senoji valdyba sutiko 
pasilikti dar vienus metus su 
sąlyga, kad būtų leidžiama 
pakviesti asmenį, sut inkantį 
įeiti į valdybą, pas i t raukus 
kur iam nors valdybos nariui. 

1994 metų valdybą sudaro: 
Vladas Paliuiionis pirm.. Petras 
Padvas vicepirm., I^eonas Juoza
pavičius sekr.. Pet ras Peteris 
kasin. . Anelė Ramanauskienė 
ligonių lank.. ir Ona Peterienė 
valdybos narė. 

Revizijos komisija: Antanas 
Marma. Bruno Matelis ir We-
čislovas Brazas. 

J u s t i n a s Šidlauskas susi
r inkimą pravedė sklandžiai. 
Užtruko tik vieną valandą. 
Padėkojo nariams už kantrybe 
ir prašė padainuoti ..Lietuva 
brangi" . V. Paliuiionis kvietė 
p r i e vaišių s ta lo . Š a u l i ų 
r i n k t i n ė s vadovas Kos t a s 
Ramanauskas linksmino na

r ius , pagrodamas šokiams. Ne
t rūko ir šokėjų. 

P u s m e t i n i s s u s i r i n k i m a s 
įvyks birželio 26 d. Šaulių na
muose. 

V. P . 

x SAGIL 'S r e s t o r a n a s yra 
lietuviška valgykla su daugybe 
skaniausių lietuviškų patie
kalų. Neats i lankę nežinosite, 
kaip gausiai, gardžiai ir nebran
giai galite pas m u s papietauti. 
Sav. I. N a u j o k i e n ė . „Sag i l ' s " , 
6814 W. 87 St., B u r b a n k , IL 
60459, t e l . 708-5984)685. 

(sk) 

Tauragės klubo ..ildyba <iS kaires): Anelė Ramanauskienė, Ikonas Juozapa
vičius, Vladas Paliuiionis (pirm.), Petras Padvas, Ona Peterienė ir Petras 
Peteris. 

S u 2,000 doler ių: 
Gražina ir J im Liau taud , 

Chicago, IL. 
S u 600 dolerių: 

Kostas Bružas, Homewood, 
IL. 

Vytautas Šeštokas, Los Ange
les, CA. 
S u 500 dolerių: 

Ada Sutkuvienė, Homewood, 
IL 
S u 400 dolerių: 

Tauragės l ietuvių k lubas , 
Chicago, IL. 
S u 300 dolerių: 

Juozas Pargauskas, Toronto, 
Canada 
S u 200 dolerių: 

Juozas Bacevičius, Chicago, 
IL 

Antanas Masionis, Philadel-
phia, PA 

Kazimieras Sapetka, Water-
bury, CT 

Stasys Pangonis, Omaha, N E 
Teresė Ūsienė, Chicago, IL 
Sigitas ir Janina Miknaičiai , 

Clarendon Hills, IL 
Lietuvos Ambasada JAV — 

dr. Alfonsas E id in tas , Wa-
shington, D.C. 

Aušra M. Zerr, Glenside, PA 
Drs. Ramunė ir J o n a s Rač

kauskai , Oak Lawn, IL 
Mėta ir Kazys Linkus, Miami, 

FL 
Felbc Masaitis, La Mirada, CA 
Pet rė ir Bronius Andriukai

čiai, Chicago, IL 
Birutė ir Romas Butkūna i , 

Crystal Lake, IL 
Ona ir Juozas Briedis, W. 

Bloomfield, MI 
Stasys ir Milda Tamulioniai , 

Western Springs, IL 
Kazys ir Sally Šakys, Glen-

dale, CA 
Jonas Butvilą, La Grange, IL 

K u n . Alfonsas B a b o n a s , 
Detroit, MI 

Kazys Račiūnas , Bever ly 
Shores, IN 

Ina ir Jonas Kasis, Orland 
Park, IL 

Irena ir Jonas Rimkūnai, New 
Buffalo, MI 

A. ir J. Musteikiai, Fallon, 
Nevada 

H e n r i k a s P a š k e v i č i u s , 
Thunder Bay, Canada 

Bruno Bakšys, W. Hartford, 
CT 

Kun. Jonas Pakalniškis, Lit-
tle Neck, N.Y. 

Roma Murphy, Indianapolis, 
IN 

Ignas ir Birutė Navickai, Le-
mont, IL 

Stasė Bliudžius, Southfield, 
MI 

Dr. Žibutė Zapareckas, Chica
go, IL 

Aldona ir Vytas Š a r k a , 
Cashiers, N.C. 

Teklė Bogusas, So. Boston, 
MA 

Albinas ir Gražina Reškevi-
Čiai, Omaha, NE 

P r a n ė ir Pe t ras Ąžuolas, 
Woodhaven, N.Y. 

Dalia Ivaška, Boston, MA 
Jonas ir Kristina Naka i , Ste-

vensville, MI. 
Ramunė Dičius, Dana Point, 

CA 
Julija ir Antanas Janonis , 

Darien, IL 
Albina Lingienė, Redford, MI 
Fa ther Theo Palis, Pi t tsburg, 

CA 
A. L. Čepulis, Willoughby 

Hills, OH 
Leonardas i Romaną Paul ia i , 

Montaųue, MI 

Ona St r imai t i s , Pu tnam, C T 
Edmundas ir R ū t a Kul ikaus

ka i , La P a ima , CA 
Kazys i r Teresė Kazlauskai , 

Gurnee, IL 
Genovaitė ir Aleksandras Ra 

džius, Bal t imore, MD. 
Konstancija Orent ienė, Ci

cero, IL 
Aldona Lapa tauskas , San t a 

Monica, C A 
Aldona i r Vytau tas Zdanys, 

W. Hartford, CT 
Ona K a r t a n a s , Omaha , N E 
Birutė i r Gediminas Biskiai 

Clarendon Hills , IL 
Albinas Ruigys, Los Angeles, 

CA 
K.ir EI. Gudinskai, Hamilton, 

Canada. 

D R A U G O F O N D O 
R Ė M Ė J A I 

S u 150 d o l e e r i ų : 
Pet rė Kinder is , Chicago, IL 
Bronė Balčiūnai tė , Chicago, 

IL 
S u 100 d o l e r i ų : 

Povilas Mikšys, Pa lm Beach 
Shores, FL 

V y t a u t a s M u s o n i s , O a k 
Lawn, IL 

Juozas Gruzdąs, N. Miami 
Beach, FL 

Birutė Bagdanskienė, Auburn 
Hills, MI 

Ernes t Lengn ikas , Hamil
ton, Canada 

Ilona ir Pe t ras Dapkus, Chica
go, LL 

Rozalija Petronis, Boston, MA 
Joseph Kud i rka , Forest Hill , 

MD 
Anelė Žiedienė, Detroit, MI 
Antanas Kvedaras , Savan-

nah, GA 
Vincas Brazys, Delray Beach, 

FL. 
J u l i j a B u b i n a s , B e v e r l y 

Shores, IN. 
Nijolė ir Kostas Žalnierait is , 

Clarendon Hills , IL. 
Laima ir Vacys Garbonkus, 

Burr Ridge, IL 
Vita V. Valadka , Chicago, IL 
Albinas Smilgys, Vancouver, 

Canada 
Marija Kuš l ik ienė , Grand 

Rapids, MI 
Anna ir P e t r a s Jakutavič ius , 

Vai d'Or, Canada 
Vida B a l č i ū n a i t ė - T o l i v e r , 

Overland P a r k , KS . 
Kun. Vytau tas Volertas, Mis-

sissauga, C a n a d a 
Peter P. Gauronskas , San ta 

Monica, CA 
Visiems Draugo fondo na

riams ir rėmėjams nuoširdžiai 
dėkojame už aukas . Jos yra 
nurašomos n u o federa l in ių 
mokesčių. L a u k i a m e čekių 
Draugas Foundat ion vardu iš 
visų „Draugo" skaitytojų bei or
ganizacijų, kad tolimesnis mūsų 
vienintelio dienraščio .„Drau
go" leidimas būtų užt ikr intas . 

B r o n i u s J u o d e l i s 
Iždininkas 

Del teisimu patarimu 
Illinois ir Florida valstijose 

kreipkitės į advokatą 
BRYAN R. BACDADY, PC. 
25 Northwest Pi. Blvd., Suite 550 

Eik Grove VilUge, IL 60007 
(708) 290-0033. Fax (708) 364-4603 

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

Tel. (1-312) 776-5162 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-IB66 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Ave 

Chicago, IL 60629 
T e l . 1-312-776-8700 

Virš 20 metų praktikos 
civilinėse ir kriminalinėse bvlose 

A D V O K A T A S 
Vytenis L ie tuvninkas 
2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel . (1-312) 77&-0800 
Valandos pagal susitarimą 

• 
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